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ที่ปรึกษา
นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ

กองบรรณาธิการ
นางภาราดา หินอ่อน
นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ

กองบรรณาธิการ

         สหกรณ์ก�ำหนดให้มีกำรสัมมนำและประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2561 ในวันเสำร์ที่ 3 
และวันอำทิตย์ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อพิจำรณำงบดุล จัดสรรก�ำไรสุทธิ กำรพิจำรณำอนุมัติ
งบประมำณรำยได้และรำยจ่ำยประจ�ำปี 2561 และสรรหำคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ซึ่งเป็น
บทบำทหน้ำทีข่องผู้แทนสมำชกิทีท่่ำนสมำชิกได้เลอืกเข้ำมำท�ำหน้ำทีเ่ป็นส่ือกลำง และมส่ีวนร่วม 
ในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนสหกรณ์

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

ก�ำหนดกำร
กำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2561 และกำรสัมมนำ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด
ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 กุมภำพันธ์ 2561

ณ  ห้องประชุม 1 อำคำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด

วันเสาร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2561

ภาคเช้า  เวลา 07.30 – 12.00 น.
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2561 และกำรเปิดโครงกำร  
  “Forest CO-OP 4.0” สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่
09.00 – 10.30 น. บรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรบริหำรงำนสหกรณ์ในศตวรรษใหม่ Thailand 4.0 
  โดย ดร.พนม ปีย์เจริญ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10.45 – 11.15 น. มอบรำงวัล “คนดีศรีสหกรณ์” 
11.15 – 12.00 น. กำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2561
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2560
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรเลือกตั้ง
    ระเบียบวำระที่ 3.1 จ�ำนวนกรรมกำรที่ว่ำงลงและ
      กำรด�ำรงต�ำแหน่ง
    ระเบียบวำระที่ 3.2 กำรเลือกประธำนกรรมกำรเลือกตั้ง

ภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น. ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทรำบ
    ระเบียบวำระที่ 4.1 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
      ประจ�ำปี 2560
    ระเบียบวำระที่ 4.2 รำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร
      ของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2560 

ส า ร บั ญ
ผลการด�าเนินงานเสนอที่ประชุมใหญ่

เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน คิดอย่างไร 

การจ่ายเงินทุนสวัสดิการ ม.ค.– ธ.ค. 60

ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
สมาชิกสมทบที่ยื่นกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการด�าเนินงาน

ประกันชีวิตกลุ่ม

ลุ้นรางวัลสร้อยคอทองค�า กับ 
Application Forest CO-OP 4.0
สู่..สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่

เก็บมาฝาก ความสุข 2 ชั้น
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เสนอที่ประชุมใหญ่ 5.50% เฉลี่ยคืน 14%
เบิกได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 61 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ผลการด�าเนินงาน 2560 ก�าไร 481 ล้านบาท

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ก�ำหนดให้มีกำรสัมมนำและ
ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีในวันที่ 3 - 4 ก.พ. 2561 สรุปผลกำรด�ำเนินงำน 
ในรอบปี 2560 สหกรณ์มีผลก�ำไรทั้งสิ้น 481 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
ได้พจิำรณำกำรจัดสรรก�ำไรสุทธเิพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่เสรจ็สิน้แล้ว โดยเสนอ
จ่ำยเงินปันผล 5.50% และเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับสมำชิกผู้กู้เงิน 14%
  สมำชิกทุกท่ำน สำมำรถตรวจสอบ ยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ของท่ำนได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกรำคม 2561 ผ่ำน 5 ช่องทำงดังนี้ 
   ระบบสหกรณ์ออนไลน์
   SMS
   ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE โทร. 0-2579-8899 
   Call Center โทร. 0-2579-7070
   Application Forest CO-OP 4.0
 หำกที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีอนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีแล้ว 

สมำชิกทุกท่ำนจะสำมำรถเบิกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันอำทิตย์ที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป โดยสหกรณ์ 
จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้ำบัญชีออมทรัพย์ (สินมัธยัสถ์) ซึ่งสมำชิกทุกท่ำนมีอยู่กับสหกรณ์ โดยสมำชิกสำมำรถใช้บัตร ATM 
ไทยพำณิชย์, บัตร ATM กรุงไทยและบัตร ATM Click CO-OP Card เบิกถอนได้ผ่ำนตู้ ATM

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
    ระเบียบวำระที่ 5.1 กำรอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประจ�ำปี 2560
    ระเบียบวำระที่ 5.2 กำรจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560
    ระเบียบวำระที่ 5.3 กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
16.30 น. กำรลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

(พักกำรประชุม)
หมำยเหตุ : ภำคบ่ำยพักรับประทำนอำหำรว่ำงเวลำ 14.30 น.

วันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์  2561

ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น. ระเบียบวำระที่ 5 (ต่อ)
    ระเบียบวำระที่ 5.4 กำรอนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปี 2561
    ระเบียบวำระที่ 5.5 กำรก�ำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืม หรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2561
    ระเบียบวำระที่ 5.6 กำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ฯ
    ระเบยีบวำระที่ 5.7 กำรเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิกำรของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่ำตอบแทน
    ระเบียบวำระที่ 5.8  กำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่ำธรรมเนียม
    ระเบียบวำระที่ 5.9 กำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร
    ระเบียบวำระที่ 5.10 ประกำศเรื่องเงินรอจ่ำยคืน และเงินรับโอน
    ระเบียบวำระที่ 5.11 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด
    ระเบยีบวำระที ่5.12 กำรแก้ไขระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ว่ำด้วยวธิกีำรสรรหำกรรมกำร
       ด�ำเนินกำร พ.ศ. 2561
  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
15.00  น. ปิดกำรประชุมและสัมมนำ
หมำยเหตุ : พักรับประทำนอำหำรว่ำงเวลำ 10.30 น.

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 3



 วันประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีเป็นเวลำดี ๆ ที่สหกรณ์จะจ่ำย 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับท่ำนสมำชิก เป็นเงินในฝันที่สมำชิก 
ทุกท่ำนต่ำงรอคอย ปีนี้จ่ำยปันผลอยู่ที่ 5.50% และเงินเฉลี่ยคืน 14%
 ท่ำนสมำชิกทรำบหรือไม่ว่ำ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนน้ัน  
มีวิธีคิดค�ำนวณอย่ำงไร วันนี้เรำมีค�ำตอบมำฝำกท่ำนสมำชิกกันค่ะ
 1. เงินปันผล หมายถึง เงินที่สมาชิกได้รับผลตอบแทนจาก
การที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ คิดจากจ�านวนเงินค่าหุ้นจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วย
อัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 
 ตัวอย่ำงนำยแจ็ค มีทุนเรือนหุ้นถึง 31 ธันวำคม ปีที่ผ่ำนมำ (ปี2559) เป็นเงิน 70,000 บำท และนำยแจ็ค ถือหุ้น 
เดือนละ 1,000 ทุกเดือนของปี 2560 ในสิ้นปี นำยแจ็ค จะได้เงินปันผล ดังนี้

(สหกรณ์จ่ายเงินปันผล  5.50%)
หน่วย: บำท

วันที่ หุ้น วิธีค�านวณปันผล  5.50% เงินปันผล

31 ธ.ค. 2559 70,000 70,000 x 5.50/100 3,850.00

31 ม.ค. 2560 1,000 1,000 x 5.50/100 x11/12 50.41

28 ก.พ. 2560 1,000 1,000 x 5.50/100 x 10/12 45.83

31 มี.ค. 2560 1,000 1,000 x 5.50/100 x 9/12 41.25

30 เม.ย. 2560 1,000 1,000 x 5.50/100 x8/12 36.66

31 พ.ค. 2560 1,000 1,000 x 5.50/100 x 7/12 32.08

30 มิ.ย. 2560 1,000  1,000 x 5.50/100 x 6/12 27.50

31 ก.ค. 2560 1,000 1,000 x 5.50/100 x 5/12 22.91

31 ส.ค. 2560 1,000 1,000 x 5.50/100 x 4/12 18.33

เงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน

คืออะไร….

ค�านวณอย่างไร 
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วันที่ หุ้น วิธีค�านวณปันผล  5.50% เงินปันผล

30 ก.ย. 2560 1,000 1,000 x 5.50/100 x 3/12 13.75

31 ต.ค. 2560 1,000   1,000 x 5.50/100 x 2/12 9.16

30 พ.ย. 2560 1,000   1,000 x 5.50/100 x1/12 4.58

31 ธ.ค. 2560 1,000   1,000 x 5.50/100 x 0/12 0.00

รวม 82,000 หุ้นรายเดือน x 5.50% x เวลา 4,152.46

รวม 1 มกรำคมถึง 31 ธันวำคม 2560 นำยแจ็ค ได้เงินปันผล 4,152.46

 2. เงนิเฉลีย่คนื คอื เงนิท่ีจ่ายคืนให้กบัสมาชิกผูจ่้ายดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีสมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ต้ังแต่ 1 มกราคม ถงึ 
31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ ก�าหนดไว้ในในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ  กับสหกรณ์เลย 
จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
 ตัวอย่าง นำยแจ็ค กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่ำงๆ นำยแจ็ค ช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี โดยสหกรณ์จะต้อง
ค�ำนวณจำกดอกเบีย้เงนิกูท้กุประเภททีส่มำชกิมอียู ่(ซึง่อตัรำดอกเบีย้แตกต่ำงกนั) ตำมท่ีสมำชกิจ่ำยจริงแล้วน�ำมำรวมกนั ดงันัน้ 
จ�ำนวนเงินเฉลี่ยคืนของนำยแจ็ค ค�ำนวณได้ดังนี้

(ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14)
หน่วย : บำท

ประเภทเงินกู้  ดอกเบี้ยทั้งปี วิธีค�านวณเฉลี่ยคืน 14 % เงินเฉลี่ยคืน

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 5,512.60  5,512.60 x 14 /100 771.76

2. เงินกู้สำมัญทั่วไป 18,521.10 18,521.10 x 14 /100 1,852.11

3. เงินกู้สำมัญเพื่อกำรศึกษำ 2,463.25   2,463.25 x 14 /100 246.32

4. เงินกู้สำมัญอำชีพเสริม 3,673.45   3,673.45 x 14/100 367.34

รวม 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2560  นำยแจ็ค ได้เงินเฉลี่ยคืน 3,017.03

ตอบ 3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
 กรณีนำยแจ็ค เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้วจะเห็นว่ำ นำยแจ็ค ได้รับเงินจ�ำนวนเงิน
 =  เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน
 =  3,963.72 + 3,017.03
 =  6,980.75  บาท
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สวัสดิการสมาชิก

ล�าดบั ประเภทสวัสดิการสมาชิก ราย จ�านวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิกำรเพื่อสงเครำะห์สมำชิก
ประสบภัย 

239 821,800.00

2 สวัสดิกำรเพื่อวันเกิดสมำชิก 13,053 3,636,700.00

3 สวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลืองำนศพ
สมำชิก

74 148,500.00

4 สวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลืองำนศพ
บิดำ มำรดำ คู่สมรส 

217 373,000.00

5 สวัสดิกำรเพื่อเกื้อกูลสมำชิกอำวุโส 2,002 2,911,500.00

6 สวัสดิกำรเพื่อบ�ำเหน็จสมำชิก 416 2,916,599.82

7 สวัสดิกำรเพื่อสงเครำะห์สมำชิก
เมื่อทุพพลภำพ

3 100,000.00

8 สวัสดิกำรเพื่อสงเครำะห์กำรศพ
ส�ำหรับสมำชิกที่มิได้ท�ำประกันชีวิต

12 1,170,000.00

9 สวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือสมำชิก
เนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

5 70,000.00

10 สวัสดิกำรเพื่อสมำชิกที่ไม่มีบุตร
หรือเป็นโสด

36 108,000.00

11 สวัสดิกำรเพื่อกำรศึกษำของบุตร
สมำชิก

1,790 1,589,300.00

12 สวัสดิกำรเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำ
สมำชิก

33 33,000.00

13 สวัสดิกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
สมำชิก

1 500.00

14 สวัสดิกำรเพื่อกำรสมรส 33 33,000.00

15 สวัสดิกำรเพื่ออุปสมบทหรือประกอบ
พิธีฮัจญ์

22 44,000.00

ล�าดับ ประเภทสวัสดิการสมาชิก ราย จ�านวนเงิน (บาท)

16 สวัสดิกำรเพื่อบ้ำนหลังใหม่ 23 28,000.00

17 สวัสดิกำรเพื่อรับขวัญทำยำทใหม่ 54 54,000.00

18 สวัสดิกำรเพื่อกำรประกันชีวิต
สมำชิก (รำยละ 35 บำท)

671 281,785.00

สวัสดิกำรเพื่อกำรประกันชีวิต
สมำชิก (รำยละ 50 บำท)

11,454 6,872,450.00

19 ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรม - 0.00

รวมจ่ายสวัสดิการทั้งสิ้น 19,872,034.82

ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ

ล�าดบั ประเภทสวัสดิการสมาชิกสมทบ ราย จ�านวนเงิน (บาท)

 1 สวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลืองำนศพ
สมำชิกสมทบ 

18 27,000.00

 2 สวัสดิกำรช่วยเหลือสมำชิกสมทบ 
เนื่องมำจำกปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

-

 3 ทุนสวัสดิกำรเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำ
สมำชิกสมทบ

3 3,000.00

 4 ทุนสวัสดิกำรเพื่อกำรมงคลสมรส
ของสมำชิกสมทบ

6 6,000.00

 5 ทุนสวัสดิกำรสมำชิกสมทบเพื่อ
อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์

5 10,000.00

 6 ทุนสวัสดิกำรเพื่อบ้ำนหลังใหม่ของ
สมำชิกสมทบ

4 4,000.00

 7 ทุนสวัสดิกำรเพื่อรับขวัญทำยำทใหม่
ของสมำชิกสมทบ

15 15,000.00

รวมจ่ายสวัสดิการทั้งสิ้น 65,000.00

 ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ได้ยกระดับคุณภำพชีวิตสมำชิก รวมสวัสดิกำร
สมำชิกทัง้สิน้ 19 สวสัดกิำร ครอบคลมุทกุช่วงชวีติของสมำชกิ  โดยสวสัดกิำรทีส่หกรณ์จ่ำยให้กบัสมำชิกตัง้แต่ 
เดือนมกรำคม – เดือนธันวำคม ณ ปัจจุบัน รวมแล้วกว่ำ  19  ล้ำนบำท 

 สมำชกิ สำมำรถยืน่ขอรบัสวสัดิกำรของสหกรณ์ หำกคณุสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้ในระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ว่ำด้วยสวัสดิกำรประเภทต่ำงๆ ขอให้สมำชิกติดตำมรำยละเอียดสวัสดิกำรของสหกรณ์ ได้จำกเว็บไซต์   
www.025798899.com เพรำะหำกยื่นขอรับสวัสดิกำรเกินกว่ำระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยสวัสดิกำรประเภทนั้น ๆ 
ถือว่ำเป็นอันหมดสิทธิ์ในกำรขอรับสวัสดิกำรดังกล่ำว

19 สวัสดิการ
เดือน ม.ค. – ธ.ค. 60 จ่ายแล้วกว่า 19 ล้านบาท
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 กล่องของขวญัปีใหม่ 2561 “กระบอกน�า้ออมทรพัย์” เป็นทัง้กระบอกน�ำ้ 
และกระปกุออมสนิ เพือ่ส่งเสรมิให้สมำชกิและสมำชกิสมทบ“รกัการออม” สมำชิก 
สำมำรถท�ำกระปกุออมสนิ เพยีงน�ำสก๊อตเทปมำปิดขอบทัง้สีด้่ำนรวมทัง้ด้ำนบน 
และด้ำนล่ำง ท่ำนก็สำมำรถน�ำเหรียญหรือธนบัตรมำหยอดลงกระปุกที่ท่ำน 
ได้เตรยีมไว้ พอถงึเดอืนแห่งกำรออม “ตลุาคม ปี 2561” ท่ำนสำมำรถน�ำกระปกุ
ท่ีหยอดเหรียญหรือธนบัตรไว้แล้วจนเต็ม น�ำมำฝำกเงิน และแลกรับกระปุก
ออมสินใบใหม่ จำกสหกรณ์ได้ทันที ในงำนกิจกรรมเดือนแห่งกำรออม

กล่องของขวัญปีใหม่ “กระบอกน�้าออมทรัพย์”
แลกรับกระปุกออมสินใบใหม่ ในเดือนแห่งการออม

ประกาศสหกรณ์

  ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม 200 บาท 

  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (Payment) 180 บ.

ค่าธรรมเนียมกู้เงินทุนเรือนหุ้น
ของสมาชกิสมทบทีเ่ปน็พนักงาน

จ้างเหมารายวันรายเดือน

ยกเลิก

  ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม จ�านวน 200 บาท     

มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการกู้ฉุกเฉิน
ทางโทรศัพท์ (CO-OP PHONE)

 ส�าหรับสมาชิกสมทบ
ที่เป็นพนักงานราชการ  

ยกเลิก

ข่าวดี
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 ปัจจบุนั สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั มกีำรประชำสมัพนัธ์หลำยช่องทำง ไม่ว่ำ
จะเป็นทำง www.025798899.com  Facebook : สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่ำไม้ จ�ำกดั, Email : 
forestcoop@gmail.com, Callcenter : 02579 – 7070 และ Line@ ถือว่ำเป็นบริกำรในกำร
เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับสมำชิก ที่แยกมำจำกLine บุคคล ช่วยให้สมำชิกได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร และยงัท�ำให้ใกล้ชดิกนัมำกยิง่ข้ึน ทำงสหกรณ์จงึได้จดัท�ำวธีิกำรเข้ำระบบนีด้้วยวธิง่ีำยๆ 
มำดูวิธีกำรเพิ่ม Line@ สอ.ปม.กันก่อนค่ะ

วิธีที่ 1 เพิ่มด้วยวิธีการหาQR Code :
1. สมำชิกเข้ำไปในLine แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”   

วิธีที่ 2 เพิ่มจากการค้นหา ID :
1. สมำชิกเข้ำไปในLine แล้วกด “เพิ่มเพื่อน” 

2. จำกนั้นกดค�ำว่ำ “คิวอำร์โค้ด” 

 2. จำกนั้นกดค�ำว่ำ “ค้นหำ”

5. หลังจำกนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตำม
ข่ำวสหกรณ์

4. หลังจำกนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตำม
ข่ำวสหกรณ์

3. สแกนคิวอำร์โค้ด ตำมรูป  

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

3. ค้นหำเพื่อนพิมพ์ @forestcoop

@ forestcoop

วิธีการเพิ่ม Line@
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เพื่อนๆ สามารถพิมพ์ “คีย์เวิร์ด”
จากค�าเหล่านี้ ใน Line@ ครับ

ตัวอย่าง พิมพ์ค�าว่า
บัตร ATM Click Coop
 จะแสดงข้อมูลตามน้ีเลย

 ปัจจบุนักำรสือ่สำรอเิลก็ทรอนกิส์ ได้เข้ำมำมบีทบำทส�ำคญั และกำรได้มำซึง่ข้อมลูทีถ่กูต้อง รวดเรว็ โดยใช้ระบบสำรสนเทศ กำรปรบัปรงุ 
ฐำนข้อมลูของสมำชกิ เพือ่ให้เกดิประโยชน์และใช้ข้อมลูนัน้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เป็นกำรแสดงตัวตนของท่ำน และเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อตวัท่ำนเอง 
ท�ำให้รวดเร็ว ปลอดภัย ในกำรท�ำธุรกรรมต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น ชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์มือถือ และกำรเปลี่ยนแปลงลำยเซ็นต์ 
 หำกสมำชกิท่ำนใดมีควำมประสงค์จะเปลีย่นแปลงข้อมลูต่ำงๆ ให้ท่ำนเข้ำไปที ่เวบ็ไซส์ www.025798899.com ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หัวข้อ 5.1 แล้วส่งมำที่สหกรณ์ (พร้อมแนบส�ำเนำบัตรประชำชน และหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล)  สหกรณ์
จะท�ำกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่ำน หรือโทรสอบถำมที่ CallCenter :02579-7070
 ส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร กทม.10900

ใหม่แบบฟอร์ม ค�าขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณากรอกแบบค�าขอเปลี่ยนแปลงฯ ส่งมายังสหกรณ์ฯ (หัวข้อ 5.1)

  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั 
แบบค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูส่วนบคุคล 

 
 
เรื่อง ขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล 
เรยีน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จ ากดั 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. ..............................................................เลขทีส่มาชกิ/สมาชกิสมทบ...........................................................  
ขอแจง้สหกรณ์เพื่อเป็นหลกัฐานในการเปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล ดงันี ้
   กรณีเปลีย่นแปลงชื่อสกุล,ค าน าหน้านาม (กรอกเฉพาะสว่นทีต่อ้งการแกไ้ขเท่านัน้) 
       ค าน าหน้านาม............................ชื่อ............................................................นามสกุล............................................................... 
(แนบส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารในสว่นทีร่าชการออกให)้ 

  เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืเบอรเ์ดมิ...................................................เปลีย่นเป็นเบอร.์...................................................................... 
        E – mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  รปูถ่ายขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว (กรณีตอ้งการเปลีย่นรปูในระบบสหกรณ์) 
 ทีอ่ยู่ในการจดัสง่เอกสาร  

       บา้นเลขที.่..........................หมู่ที.่..............................หมู่บา้น/อาคาร.................................................................................. .....
ซอย...........................................ถนน.............................................................ต าบล/แขวง............................................................................
อ าเภอ/เขต.................................................... ..............จงัหวดั........................................... ..................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

  เปลีย่นแปลงลายมอืชื่อ 

 
                                                                                             ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 

    

  ลงชื่อ  ....................................................................ผูข้อ 
                        (..............................................................) ตวับรรจง 
 
 

                                                                                         
หมายเหตุ การขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลทุกกรณตีอ้งแนบ ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าที่
ของรฐั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ลายมือช่ือเดิม เปล่ียนเป็น-ตวัอย่างลายมือช่ือใหม่ ดงัน้ี 
      
       
 

 
      
 

                              เจา้หน้าที ่

.........................................................................(ผูต้รวจสอบ) 
     ( .................................................................... ) 

                                  ผูจ้ดัการ 
 อนุมตั ิ                          ไม่อนุมตั ิ

......................................................................................  

 

ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าเป็นลายมอืชื่อของผูข้อจรงิ 

 
ลงชื่อ...................................................................................  
      ( ................................................................................. )  
ต าแหน่ง........................................................... ................... 
วนัที.่...................................................................................  
หมายเหต ุเฉพาะกรณีเปล่ียนแปลงลายมือช่ือเท่านัน้ 
 
 
 

       วนัที.่.....................................................  

 
ตดิรปูถ่าย 

ไมน้่อยกวา่ 1 น้ิว 

 

 

 …………………………………………  (ตวับรรจง) 
 
 

 ………………………………………….  (ตวับรรจง) 

 (ลายเซน็) 

 (ลายเซน็) 
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ผลการด�าเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31  ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559

จ�ำนวนสมำชิก 13,212 13,222

จ�ำนวนสมำชิกสมทบ 18,423 17,485

สินทรัพย์รวม 17,353,249,089.28 16,429,765,127.80

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 758,079,281.68 146,628,595.42

เงินฝำกจำกสหกรณ์อื่น 989,318,844.29 1,097,331,789.18

เงินลงทุนระยะสั้น 200,000,000.00 994,782,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมำชิก 162,549,489.86 151,701,763.39

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมำชิกสมทบ 112,136,438.41 59,955,259.63

ลูกหนี้เงินให้กู้สำมัญ-สมำชิก 6,739,695,125.26 6,832,149,185.24

ลูกหนี้เงินให้กู้สำมัญ-สมำชิกสมทบ 506,739,392.89 279,840,046.73

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมำชิก 954,121,900.76 951,725,554.92

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมำชิกสมทบ 15,718,885.50 6,981,625.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝำกค�้ำประกัน-สมำชิกสมทบ 61,579,477.75 51,258,088.59

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 578,313,581.00 177,986,097.00

เงินลงทุนระยะยำว 6,137,034,862.68 5,522,360,134.58

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,973,568.63 4,439,416.14

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,783,852.70 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 20,178,849.99

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำงรับ 2,039,972.67 1,957,857.37

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 64,973,806.12 59,723,670.68

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,923,490,900.03 9,762,522,914.54

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,215,000,000.00 1,855,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,936,858,206.47 5,420,131,339.57

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ 584,480,489.41 538,925,107.08

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ พิเศษ 3,884,605,507.01 3,591,060,111.98

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 980,229,779.39 863,814,780.56

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 335,017,443.64 307,132,534.76

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 149,176,457.97 116,185,336.34

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 3,348,529.05 3,013,468.85

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,719,297,454.50 2,431,395,285.44

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ (สมำชิกสมทบ) 225,564,384.76 214,970,029.57

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ พิเศษ (สมำชิกสมทบ) 2,364,392,031.89 2,133,776,420.89

      - เงินรับฝำกออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมำชิกสมทบ) 70,756,334.46 59,495,899.96

      - เงินรับฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมำชิกสมทบ) 33,110,987.88 23,152,935.02

     - เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อื่น 25,473,715.51 25,232,943.64

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24,275,190.06 29,389,725.53

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,060,049.00 26,606,564.00

ทุนของสหกรณ์ 7,429,758,189.25 6,642,009,269.62

ทุนเรือนหุ้น 5,946,400,800.00 5,405,483,380.00

ทุนส�ำรอง 533,813,917.91 487,408,361.77

ทุนสะสม 112,950,381.38 103,952,654.58

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 355,449,086.64 223,537,858.30

ก�ำไรสุทธิ 481,144,003.32 421,627,014.97                                      

รายได้ 874,267,718.83 842,973,823.15

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 517,122,045.67 483,825,253.75                                        

ดอกเบี้ยรับเงินฝำก 44,490,608.22 52,206,573.40                                          

ผลตอบแทนจำกเงินลงทุน 277,416,227.24 267,552,675.43                                        

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 31,443,437.74 35,472,848.52                                          

รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,795,399.96 3,916,472.05                                            

ค่าใช้จ่าย 393,123,715.51 421,346,808.18

ดอกเบี้ยจ่ำย 317,303,907.26 314,228,308.68                                        

ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินกำร 75,819,808.25 107,118,499.50                                        

ก�าไรสุทธิ 481,144,003.32 421,627,014.97                                  

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  2560) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.00

ออมทรัพย์พิเศษ 3.25

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สำมัญทั่วไป 6.10

สำมัญเพื่อกำรศึกษำ 4.50

สำมัญเพื่อกำรศึกษำกรณีพิเศษ 4.50

สำมัญเพื่อประกอบอำชีพเสริม 4.50

สำมัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สำมัญเพื่อสงเครำะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สำมัญเพื่อสงเครำะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สำมัญเพื่อกำรท่องเที่ยว 4.50

สำมัญเพื่อส่งเสริมกำรประหยัดพลังงำน 4.50

สำมัญเพื่อควำมมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สำมัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝำก 5.00

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจกำรประเภทอำคำรธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจกำรประเภทอำคำรธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อควำมมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อกำรอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนำญตำมพระรำช
บัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนำเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนำเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนำเคหะ(อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55
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1. สมาชิกและคู่สมรสสมาชิก สมัครท�าประกันชีวิตกลุ่มได้ 

 ไม่เกินอายุ 65 ปี และสิ้นสุดความคุ้มครองอายุ 70 ปี

2. สมาชกิสมทบ (พนกังานราชการ) สมคัรท�าประกนัชวีติกลุม่ได้ 

  ไม่เกินอายุ 60 ปี และสิ้นสุดความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี

3. บตุรสมาชกิ สมัครท�าประกนัชวีติกลุ่มได้ต้ังแต่อาย ุ14 วนั 

 ถึง 25 ปี และสิ้นสุดความคุ้มครองถึงอายุ 25 ปี

สหกรณ์ขยายความคุ้มครองการท�าประกันชีวิตกลุ่ม โดยมีเงื่อนไขในการท�าประกันชีวิตกลุ่มดังนี้  

1. สมาชิกและสมาชิกสมทบ ขยายความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี (เมื่ออายุ 66 ปี) บริษัทจะรับ 

 การท�าประกันชีวิตกลุ่มอยู่ที่เบี้ยไม่เกิน 270 บาท

2. คู ่สมรสสมาชิกขยายความคุ ้มครองถึงอายุ 70 ปี (เมื่ออายุ 66 ปี) บริษัทจะรับ 

 การท�าประกันชีวิตกลุ่มอยู่ที่เบี้ยไม่เกิน 270 บาท แต่หากสมาชิกอายุครบ 70 ปี ก่อนคู่สมรส  

 การท�าประกันชีวิตกลุ่มจะสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมสมาชิก 

3. บุตรสมาชิกที่ท�าประกัน ก่อน 1 พฤษภาคม 2559 ขยายความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี  

 แต่เมื่อสมาชิกอายุครบ 70 ปี การท�าประกันชีวิตกลุ่มจะสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมสมาชิก

สมัครประกันชีวิตกลุ่ม
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2559

ขยายความคุ้มครอง
การท�าประกันชีวิตกลุ่ม
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 อำตมำอ่ำนเจอกลอนในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง  
ที่ผู้เขียนระบำยไว้ได้ถูกใจมำกเลย

 เร็ว ก็หาว่าล�้าหน้า ช้า ก็หาว่าอืดอาด
 โง่ ก็ถูกตวาด พอฉลาด ก็ถูกระแวง
 ท�าก่อน บอกไม่ได้สั่ง ท�าทีหลัง บอกไม่มีหัวคิด

 กลอนนี้น่ำจะเป็นกลอนที่โดนใจบรรดำคนท�ำงำน
หลำยๆ คน เพรำะสะท้อนควำมรู้สึกกดดันอย่ำงชัดเจน  
ซึ่งจำกกำรได้พูดคุยกับโยมท่ีเข้ำมำปรึกษำหำรือถึงสำเหต ุ
ที่ท�ำงำนกันอย่ำงไม่มีควำมสุขก็มีปัจจัยมำกมำย เช่น ท�ำงำน
ที่ตัวเองไม่ถนัด ท�ำงำนที่ไม่ชอบ โดนหัวหน้ำงำนกดขี่ หรือ
รู้สึกว่ำหน้ำที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมำยนั้นต�่ำต้อย ฯลฯ โดยจะ
ว่ำไปแล้ว บริษัทก็เหมือนกับบ้ำนหลังที่สองของเรำ บำงคน 
ใช้ชีวิตในบริษัทมำกกว่ำที่บ้ำนซะอีก เพรำะต้องตื่นขึ้นมำ
ท�ำงำนตั้งแต่ตี 4 ตี 5 กลับถึงบ้ำนก็ 2 -3 ทุ่ม วันหน่ึงมี  
24 ชั่วโมง หำกต้องใช้ชีวิตในกำรท�ำงำน (รวมนั่งรถไป - กลับ) 
วันละ 10 กว่ำชั่วโมงแล้ว ถ้ำโยมไม่มีควำมสุขกับงำนที่ท�ำ  
จึงเป็นเรื่องที่น่ำเห็นใจมำกๆ 
 อำตมำชอบใจยำมท่ีบรษิทัแห่งหน่ึงมำก เคยถำมเขำว่ำ 
ไม่เบื่อเหรอ เปิดประตูทั้งวัน เขำตอบกลับอย่ำงฉะฉำนว่ำ  
“ไม่ เบื่อหรอกครับท่าน เพราะคนจะเข้าไปท่ีนี่ได้หรือไม่ได้  
มันอยู่ที่ผม ถ้าผมไม่เปิดประตู ไม่อนุญาต หรือบอกไม่ให้เข้า 
เขากไ็ม่ได้เข้านะ อย่างพระอาจารย์มาบรรยายท่ีนี ่ผมไม่ให้เข้า
ก็ได้ ... แต่ผมให้เข้าครับ” (แล้วไป) อำตมำจึงไม่แปลกใจเลย 
เวลำไปท�ำธรุะทีบ่รษิทันีที้ไร มกัเหน็เจ้ำหมอนี ่ท�ำหน้ำทีตั่วเอง 
อย่ำงกระตือรือร ้น ก็เพรำะเขำมีทัศนคติที่ ดีต ่อหน้ำที่  

เหน็ควำมส�ำคญัของตัวเอง จงึท�ำให้เขำท�ำงำนได้อย่ำงมคีวำมสุข 
(แถมมีมุขอ�ำกลับอำตมำอีกต่ำงหำก) 

 ดังนั้นอำตมำจึงอยำกจะหนุนใจญำติโยมที่ก�ำลังรู้สึก
ย�่ำแย่กับงำนของตัวเองว่ำ 

 ถ้าเราท�างานเมื่อยมือเหลือเกิน 
  ก็จงดีใจเถอะ ที่มีมือให้เมื่อย
 ถ้าเราเดินไปเดินมาจนปวดขาเหลือเกิน 
  ก็จงดีใจเถอะที่มีขาให้ปวด
 ถ้าเราเห็นหัวหน้า แล้วเซ็งเหลือเกิน 
  ก็จงดีใจเถอะ ที่มีหัวหน้าให้เซ็ง
 ถ้าเราเห็นงาน แล้วเราเบื่องานเหลือเกิน 
  ก็จงดีใจเถอะที่มีงานให้เบื่อ

 เพรำะหลำยคนพอไม่มีงำนให้ท�ำ ก็จะประท้วงกัน 
อยำกท�ำงำน ! อยำกท�ำงำน ! ดงันัน้เมือ่คณุโยมมโีอกำสท�ำแล้ว 
ก็จงท�ำให้ดีท่ีสุด เร่ิมต้นด้วยกำรเปล่ียนทัศนคติต่องำน 
ที่ท�ำก่อนเห็นควำมส�ำคัญของหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ได ้
ท�ำมันอย่ำงเต็มที่และดีที่สุด เหมือนดั่งคุณยำมที่อำตมำ 
ยกมำเป็นตัวอย่ำงข้ำงต้น อำตมำเคยอ่ำนเจอค�ำแนะน�ำของ 
ท่ำนพระธรรมปิฎก (ป.อ.ประยุตฺโต) ในหนังสือเล่มหนึ่ง  
ท่ำนเขียนชี้แนะไว้ว่ำ “งำนมีผลตอบแทนสองช้ันด้วยกัน  
ผลตอบแทนชั้นที่ 1 คือ ตอนเงินเดือนออก นี่คือควำมสุข
ชั้นที่หนึ่ง ซึ่งหลำยๆ คนมีควำมสุขในกำรท�ำงำนแค่วันนั้น
วันเดียว แต่ถ้ำเรำสำมำรถพัฒนำตัวเองไปพร้อมกับงำนได้ 
มันก็จะก้ำวไปสู ่อีกระดับ อันน�ำมำซึ่งผลตอบแทนหรือ 
ควำมสุขชั้นที่ 2 นั่นเอง”
 หนึ่งเดือน คุณโยมอยำกมีควำมสุขเพียง 1 ชั้น หรือ 
2 ชั้น ก็เลือกเอำตำมใจชอบเลย 

เจริญพร...

ความสุข 2 ชั้น 
(ธรรมะเดลิเวอรี่)

เก็บมาฝาก

  : ขอขอบคุณข้อมูลจำก พระมหำสมปอง ตำลปุตฺโต
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณำส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ำกัด โทร. 0 2903 8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�ำระค่ำจัดส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำติที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 
ไดจ้ดัระดับมาตรฐานของสหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ�ากัด อยูใ่นระดบัดเีลศิ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 

เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาสหกรณ์

ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยส�านักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

ได้จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

อยู่ในระดับดีเลิศ

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน16


