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การสมคัรสมาชกิสมทบ

ใครบ้างสมัครเป็นสมาชกิสมทบสหกรณ์ได้

 เป็นพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน , ลูกจ้าง

ชั่วคราวรายวัน,พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือต�าแหน่งที่เรียกชื่อ 

อย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในท�านองเดียวกันของส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

	บุคคลในครอบครัวของสมาชิก ได้แก่ บิดา มารดา บุตร  

และคู ่สมรสของสมาชิก และบิดา มารดา ของคู ่สมรสสมาชิก  

(อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้จากคูม่อืสมาชกิ) 

สมัครสมาชกิสมทบได้อย่างไร

1.	กรอกทะเบียนสมาชิกสมทบ	 	และมีผู ้รับรอง	คือ	
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์	2	คน	และให ้
ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรเป็นผูร้บัรอง

2.	เอกสารประกอบใบสมคัรสมาชกิสมทบ		
 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 3 ชดุ

 ส�าเนาทะเบยีนบ้าน 2 ชุด

 สลปิเงินเดอืนปัจจบุนั 1 ชดุ

 รปูถ่าย 1 น้ิว 1 รปู 

 ส�าเนาหน้าสมดุบญัชีธนาคารกรงุไทย 1 ชดุ

 หนงัสือตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์
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3.	เอกสารเพิม่เตมิ
 หนงัสือยินยอมหักเงินเดอืน หรอืค่าจ้าง หรอืเงนิบ�านาญ หรอื
เงนิอืน่ใด (เฉพาะผู้ทีต้่องการส่งค่าหุน้รายเดอืน และกูเ้งนิ)

 ใบค�าขอเอาประกนัชีวิตกลุม่ (กรณต้ีองการกูเ้งนิสหกรณ์ หรอื
ท�าประกนัโดยความสมคัรใจ)

 ค�าขอใช้บรกิารบตัร “สหกรณ์ ATM กรงุไทย”

4.	วธิกีารช�าระค่าหุน้และค่าธรรมเนยีม
    จ�านวนเงนิทีต้่องช�าระย่ืนพร้อมใบสมคัร

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      100 บาท
 (กรณีสมคัรครัง้ที ่2 ช�าระค่าธรรมเนยีม 1,000 บาท)

 ค่าหุน้แรกเข้า (ขัน้ต�า่) 100 บาท
 เปิดบญัชีออมทรพัย์ (ขัน้ต�า่) 100 บาท

                                       รวม 300 บาท
ส�าหรบัค่าหุน้และการเปิดบญัชอีอมทรัพย์สามารถช�าระมากกว่า  

100 บาท ได้ตามความประสงค์ของผูส้มคัร

สมคัรด้วยตนเอง	:		ช�าระเป็นเงินสดทีเ่คาน์เตอร์สหกรณ์ 
 (เวลา 08.30 – 15.30 น.)

ส่งเอกสารทางไปรษณย์ี	:	จะต้องช�าระเงนิผ่านทางเคาน์เตอร์ 
ธนาคารกรุงไทย	หรือธนาคารไทยพาณิชย์	 โดยใช้แบบฟอร์ม	 
ใบแจ ้ งการรับช� าระ เ งิน 	 PAYMENT	 ดาวน ์ โหลดได ้ที่	
www.025798899.com

เม่ือช�าระเงินแล้วให้แนบส�าเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก
ธนาคารส่งไปรษณย์ีมาพร้อมกบัชดุใบสมัครสมาชกิสมทบที่

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั
ตู	้ปณ.	169		ปทจ.จตจัุกร		กทม.		10900

	  

ส�าหรบั
ผู้สมคัรรายใหม่
ระบเุลขทีส่มาชกิ	500000	
วตัถปุระสงค์		114

ระบุจ�านวนเงินท่ีช�าระ

300
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สิทธิการกู ้เงินส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็น
พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา
บรกิาร TOR

1.	เงนิกูฉ้กุเฉนิทางโทรศพัท์	(COOP	–	Phone)

เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์	 (COOP	–	Phone)	ส�าหรับ
พนกังานราชการ

หลกัเกณฑ์การกูเ้งนิ
- ต้องเป็นพนกังานราชการ

- ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน

- ต้องส่งค่าหุ ้นติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เดือนละ 

 ไม่น้อยกว่า 100 บาท

- กูไ้ด้ 1 เท่าของเงินได้รายเดอืน และไม่เกนิ 90% ของทนุเรอืนหุน้

- เมือ่ช�าระหน้ีเงินกูม้าแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดอืน สามารถกูใ้หม่ได้

- ช�าระคนื ไม่เกนิ 12 งวดเดอืน

- ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการใช้บตัรสหกรณ์เอทเีอม็ ปีละ 200 บาท

- ยืน่ค�าขอกูแ้ละสญัญาเงินกูฉุ้กเฉนิทางโทรศพัท์ (COOP – Phone)

เอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอกู้
- ค�าขอกูต้ามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด

- ส�าเนาบตัรพนักงานราชการ

- ส�าเนาสญัญาจ้าง

- หนงัสอืยนิยอมหักเงินได้รายเดอืนตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด

เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์	 (COOP	–	Phone)	ส�าหรับ
พนกังานจ้างเหมาบรกิาร	TOR

หลกัเกณฑ์การกูเ้งนิ
- ต้องเป็นผู้ที่ได้รับค่าตอบแทน หรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการ 

 ในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

- ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน
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- ต้องส่งค่าหุ ้นติดต่อกันมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เดือนละ 

 ไม่น้อยกว่า 100 บาท

- ต้องน�าเงินได้รายเดือนฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของ 

 สมาชกิสมทบทีม่อียู่กบัสหกรณ์ พร้อมทัง้ท�าบตัรสหกรณ์เอทเีอม็

- กู้ได้ 1 เท่าของเงินได้รายเดือน ตามสัญญาจ้างและไม่เกิน 90%  

 ของทนุเรอืนหุ้น

- เมือ่ช�าระหน้ีเงินกูม้าแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดอืน สามารถกูใ้หม่ได้

- ช�าระคนื ไม่เกนิ 12 งวดเดอืน

- ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการใช้บตัรสหกรณ์เอทเีอม็ ปีละ 200 บาท

- ยืน่ค�าขอกูแ้ละสญัญาเงินกูฉุ้กเฉนิทางโทรศพัท์ (COOP – Phone)

- ต้องมีสมาชิกค�้าประกัน 1 คน และช�าระค่าบริการโอนเงินผ่าน 

 ธนาคารฯ ปีละ 180 บาท

เอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอกู้
- ค�าขอกูต้ามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด
- ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน
- ส�าเนาสญัญาจ้างเหมาบรกิาร
- หนงัสอืยนิยอมหักเงินได้รายเดอืนตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด

2.	เงนิกูส้ามญั

เงนิกูส้ามญัส�าหรบัพนกังานราชการ
หลกัเกณฑ์การกูเ้งนิ
- ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน

- สญัญาจ้างเหลอือยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน

- ต้องส่งค่าหุ้นโดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายติดต่อกันมาแล้ว 

 ตัง้แต่ 6 เดอืนข้ึนไป เดอืนละไม่น้อยกว่า 500 บาท

- ต้องมเีงนิฝากคงไว้ในบญัชีออมทรพัย์ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

- ต้องมหีุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนเงนิกู้

- ต้องมสีมาชิกสมทบทีเ่ป็นพนักงานราชการค�า้ประกนั 2 คน

- ต้องท�าประกนัชีวิตกลุม่ และท�าประกนัภยัผูค้�า้ประกนั

- กรณยีืน่กูค้รัง้ใหม่ต้องช�าระหนีเ้งนิกูม้าแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน

- ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกนิอายสุญัญาจ้าง
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วงเงนิกูต้ามอายกุารเป็นสมาชกิ	ดงันี้
- อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี จ�านวนเงินกู ้ สูงสุดไม่เกิน  

 30,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จ�านวนเงินกู ้

 สงูสดุไม่เกนิ 50,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ�านวนเงินกู ้

 สงูสดุไม่เกนิ 70,000 บาท

- อายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต่ 3 ปี ขึน้ไป และเงนิเดอืนรวมค่าครองชพี 

 ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท จ�านวนเงนิกูส้งูสดุไม่เกนิ 100,000 บาท

เงนิเดอืนคงเหลอื
- จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวม 

 ค่าครองชพีคงเหลอืไม่น้อยกว่า 3,500 บาท

- จ�านวนเงินกู ้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท  

 จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมค่าครองชีพคงเหลือไม่น้อยกว่า  

 4,000 บาท

- จ�านวนเงินกู ้เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 70,000 บาท  

 จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมค่าครองชีพคงเหลือไม่น้อยกว่า  

 4,500 บาท

- จ�านวนเงินกู้เกินกว่า 70,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  

 จะต้องมีเงินได้รายเดือนรวมค่าครองชีพคงเหลือไม่น้อยกว่า  

 5,000 บาท

เอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอกู้
1. ค�าขอกูแ้ละสัญญาเงินกูส้ามญัตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด

2. ส�าเนาสญัญาจ้างของผู้กู้

3. ส�าเนาบตัรพนักงานราชการของผูกู้ ้และผูค้�า้ประกนั

4. ใบค�าขอเอาประกันภัยการประกันภัยผู ้ค�้าประกัน และหนังสือ 

 ยนิยอมเหน็ชอบจากผู้กู้

5. ใบค�าขอเอาประกนัชีวิต (ประกนัชวีติกลุม่)

6. หนงัสอืยนิยอมหักเงินได้รายเดอืนตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด

7. สลปิเงนิเดอืนของผู้กู ้และผู้ค�า้ประกนั
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เงนิกูส้ามญัส�าหรบัพนกังานจ้างเหมาบรกิาร	TOR

หลกัเกณฑ์การกูเ้งนิ
- ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 เดอืน

- ต ้องน�าเงินได้รายเดือนฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 

 ของสมาชิกสมทบที่มีอยู ่กับสหกรณ์ พร้อมทั้งท�าบัตรสหกรณ ์

 เอทเีอม็

- ต ้องมีเงินได ้รายเดือนหลังหักช�าระหนี้และภาระที่ มีอยู ่ต ่อ 

 สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

- กูไ้ด้ไม่เกนิร้อยละ 90 ของทนุเรอืนหุน้ทีผู่กู้ม้อียูก่บัสหกรณ์

- กรณยีืน่กูใ้หม่ต้องช�าระหน้ีเงินกูม้าแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดอืน

- ช�าระคนื ไม่เกนิ 360 งวดเดอืน

- ช� าระ เ งินกู ้ โดยการหักเ งินจากบัญชี เ งินฝากออมทรัพย ์ 

 สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์

- ต ้องช�าระค ่าธรรมเนียมการใช ้บัตรสหกรณ์เอที เอ็ม ป ีละ  

 200 บาท และค่าบรกิารโอนเงินผ่านธนาคารฯ ปีละ 180 บาท

เอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอกู้
1. ค�าขอกูแ้ละสัญญาเงินกูส้ามญัตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด

2. ส�าเนาสญัญาจ้างเหมาบรกิาร

3. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

4. หนงัสอืยนิยอมหักเงินได้รายเดอืนตามแบบทีส่หกรณ์ก�าหนด

หมายเหต ุ  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
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สทิธปิระโยชน์สมาชกิสมทบ

1.	สทิธฝิากเงนิได้ดอกเบีย้สงู ทกุประเภทบญัช ี(ยกเว้นบญัชี 

 ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข) และอัตราดอกเบี้ยสูงเท่ากับสมาชิก  

 ทัง้นีจ้�านวนเงินฝากไม่เกนิ 30,000,000 บาท

เลอืกฝากเงนิได้  4 ประเภทบญัช ี ไม่ต้องเสยีภาษี
ฝากได้ทนัททีีส่มคัรเป็นสมาชกิสมทบ ฝากง่าย – ถอนง่าย

1.	ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์		
-  สมาชิกใหม่ทุกท่านต้องเปิดบัญชีน้ี 

-  เปิดบัญชีข้ันต�า่ 100 บาท  

-  ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้

-  ถอนโดยบัตรสหกรณ์ ATM  ท่ีตู้ ATM 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บัตร ATM   

ธนาคารกรุงไทยท่ัวประเทศ 

-  จ่ายดอกเบ้ียทุกวันท่ี 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.

-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์ 

2.	ออมทรพัย์พเิศษ	
-  เปิดบญัชีขัน้ต�า่ 2,000 บาท

-  ฝากโดยหักจากเงนิเดอืนได้

-  ถอนทีส่หกรณ์ได้เดอืนละ 1 ครัง้ หากถอนเกนิ 

1 ครัง้คิดค่าธรรมเนยีม 1% ของยอดถอน  

ขัน้ต�า่ไม่น้อยกว่า 300 บาท

-  จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่31 ม.ีค.  30 ม.ิย.   

30 ก.ย.  31 ธ.ค.  แต่หากยอดฝากตัง้แต่  

1 ล้านบาทจะจ่ายดอกเบีย้ทกุวนัสิน้เดอืน

-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

ได้เวลาของคนช่างเก็บ

สำาหรับนักออมท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูง
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2.	สทิธกิารกูแ้ละค�า้ประกัน	ตามท่ีสหกรณ์ก�าหนด

3.	สทิธซิือ้หุน้	–	รบัเงนิปันผล	ผลตอบแทนสงู	สามารถ 

ระดมหุ้นเพิ่มได้เมื่อต้องการ โดยสมาชิกสมทบจะมีหุ้นในสหกรณ์ได้ 

ไม่เกนิ 1,000,000 บาท และได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้ 

4.	สทิธริบัเงนิปันผล	เฉลีย่คนื

สทิธริบัเงนิปันผลตามหุน้
1. สมาชกิสมทบมสีทิธริบัเงนิปันผลตามหุน้ทีต่นมใีน  

   สหกรณ์โดยได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้

3.	ออมทรพัย์อเนกประสงค์	
-  เปิดได้หลายบญัช ีและก�าหนดเงือ่นไขลงลายมอืชือ่

การถอนร่วมกันหลายคนได้ เช่น เงินรุ่น  
เงินกลุ่ม ฯลฯ

-  เปิดบญัชีขัน้ต�า่ 100 บาท 
-  ถอนทีส่หกรณ์เมือ่ใดกไ็ด้
-  จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

4.	ออมทรพัย์ชวีติพอเพยีง
-  เปิดบญัชีขัน้ต�า่ 100 บาท  
-  ฝากโดยหักจากเงนิเดอืน เพิม่หรอืลดจ�านวน

เงินฝากรายเดือนได้ จ�านวนเงินฝากอยู่ 
ระหว่างเดือนละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน  
3,000 บาท

-  การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และเปิด 
บญัชีใหม่ได้อกี 1 ครัง้

-  จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

สำาหรับนักออมท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูง

ลด–ละ–เลิก
เพ่ือชีวิตพอเพียง
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2. อตัราเงินปันผลเป็นไปตามมตทิีป่ระชมุใหญ่ 

3.  หุน้ทีส่มาชกิสมทบได้ช�าระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่  

7 ของเดอืนจะค�านวณเงนิปันผลให้เตม็เดอืน  

หากช�าระหลงัวนัที ่7 ของเดอืนจะค�านวณ

เงินปันผลให้ในเดอืนถดัไป

4. สมาชิกสมทบทีล่าออกจากสหกรณ์ และขอให้จ่าย

เงินค่าหุ้นคืนหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม จะมสีทิธไิด้รบั

เงินปันผลในปีนัน้

สทิธริบัเงนิเฉลีย่คนืแก่สมาชิกสมทบทีกู่เ้งนิ 

1. สมาชิกผู้กูจ้ะได้รบัเงนิเฉลีย่คนืตามสดัส่วนจ�านวน

ดอกเบีย้ทีส่มาชกิผูกู้จ่้าย 

2. อตัราเงินเฉลีย่คนืเป็นไปตามมตทิีป่ระชมุใหญ่  

5.	สมาชกิสมทบมสีทิธปิระกนัชวิีตกลุม่	ซึง่ช�าระเบีย้ประกนั 
โดยหกั ณ ทีจ่่ายจากส่วนราชการ โดยจ่ายเบีย้ประกนัต�า่ ดังนี้

อัตราเบ้ีย
ประกัน

วงเงินคุ้มครองเสียชีวิต
ท่ัวไป

วงเงินคุ้มครองเสียชีวิต
อุบัติเหตุ

270 500,000 1,000,000

470 800,000 1,600,000

6.	สิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมใหญ่	แต่ไม่มีสิทธิ
อภิปราย หรอืร่วมลงมต ิหรอืสมคัรรบัการเลอืกตัง้ใด ๆ

7.	สิทธิรับทุนสาธารณะประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์การ
ศพสมาชิกสมทบ เม่ือสมาชิกสมทบเสียชีวิต สหกรณ์ขอมอบส่ิง
แสดงการไว้อาลัย และหรือร่วมท�าบุญในงานศพของสมาชิกสมทบใน 
วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท โดยทายาทขอรับเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อสหกรณ์

ย่ืนค�าขอรับทุนพร้อมใบมรณะบัตร และส�าเนาบัตรประชาชน 
ส�าเนาทะเบียนบ้าน  ภายใน 60 วัน นับจากวันเสียชีวิต

8.	สทิธไิด้รบัความสะดวกและรวดเรว็
ในการรับเงินทุกประเภทจากสหกรณ์
ฝากเข ้าออมทรัพย์ถอนด้วยบัตร
สหกรณ์	ATM	และสทิธริบับริการอืน่ๆ
จากสหกรณ์
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การน�าเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	และ
ถอนด้วยบตัรสหกรณ์	ATM

1. สมาชิกสมทบสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีออม

ทรพัย์สนิมัธยสัถ์ ได้ด้วยบตัรสหกรณ์ ATM  ผ่านตู ้ATM ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ท่ัวประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆในจังหวัดที่

สมาชกิเลอืกใช้บรกิาร หรอืจะโอน ถอน ฝาก ผ่านธนาคารกรงุไทย 

กส็ามารถท�าได้อย่างสะดวกเช่นกนั

2. ประเภทเงนิทีส่หกรณ์จะโอนเข้าบญัชสีมาชกิสมทบมี ดังนี้

● เงนิกูฉ้กุเฉนิ

● เงนิกูส้ามญัทกุประเภท

● เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนื

● เงินงวดช�าระหนี้รายเดือนกรณีสมาชิกสมทบย่ืนกู ้ 

หลังจากท�ารายการเรียกเก็บประจ�าเดือน หรือช�าระหนี้เดิม 

ครบถ้วนแล้ว

● เงนิประเภทอืน่ ๆ 

บรกิารรบัข่าวสารสหกรณ์

สิทธิสมัครสมาชิกวารสารสหกรณ์ป่าไม้ 

รายเดือน เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านฟรี 

ทกุเดอืน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ   

บรกิารฝากเงนิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

สิทธิฝากเงิน ระดมหุ ้น เพิ่ม  ช� าระหนี้ 

ทุกประเภท หรืออื่น ๆ โดยไม่ต้องไปที่สหกรณ์ 

เพยีงย่ืนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั 

หรือธนาคารกรุงไทย จ�ากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 

โดยไม่เสยีค่าธรรมเนยีมใดๆ  

1. กรอกแบบฟอร์ม CO-OP	@	Bank	หรอื	Payment

2. ย่ืนทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารพร้อมจ�านวนเงนิทีร่ะบุ

	  

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    ฉบับที่ 152 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

สหกรณ์หมื่นล้าน
 จากทุนด�าเนินงานเริ่มต้น “15,570 บาท” ในปี 2521 กลาย
มาเป็น “10,092,150,200.96” บาท ในปี 2555 จากสมาชิกเริ่มต้น 
167 คน เป็นสมาชิก 13,221 คน สมาชิกสมทบอีก 11,701 คน รวม
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 24,922 คน ในวันนี้... นั่นเป็นบทพิสูจน์
การก้าวผ่านกาลเวลาที่ต้องต่อสู ้ทั้งภายในและสิ่งเร้าภายนอก 
ที่โหมกระหน�่าสู่ใจของสมาชิก เป็นการปะทะกันอย่างยิ่งใหญ่ของ
จิตและกัปดักทางสังคมโลก

                                                                                 อ่านต่อหน้า 3

ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบิกเงินปันผล 3 ก.พ. 56
หลังปิดประชุมใหญ่
 สมาชิกทุกท่าน จะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล 
เฉลี่ยคืน วันท่ี 23 ม.ค.56 หรือสามารถตรวจสอบผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-PHONE :025798899 ได้ตลอด  
24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

กิจกรรมดีๆ 
ต้อนรับปิดเทอม

29 – 31 มีนาคม 2556
ค่ายเยาวชนคนรักป่า 
ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกเอราวัณ

สานรักสานสมัพนัธ์ 
ครอบครวัฉนั
ครอบครัวเธอ

6 – 8 เมษายน 2556
ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
ทั้ง 2 ค่าย สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด นายจงเจริญ 
กิจสำาราญกุล และผู้จัดการ นายวิชิต สนธิวณิช รับมอบ
พุทธวิชิตมาร ฯ ขนาด 9 นิ้ว จาก นาย วิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่  

ยกเลกิแบบฟอร์ม
ใบค�าขอกูส้ามญัเก่าทกุแบบ  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 

เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 
3 ก.พ 56 ประชุมใหญ่ 
 สมาชิกจะได้ใช้สิทธ์ความเป็นเจ้าของของสหกรณ์กันให้เต็มที่ โดยการ
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายในการบริหารสหกรณ์ของเรา รวมทั้งการเลือก
กรรมการเข้าไปบริหารสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ที่พึงมีต่อการด�าเนินงานสหกรณ์และ
ขบวนการสหกรณ์  ก�าหนดการประชุมใหญ่ หน้า 2 

รบั SMS แจ้งผลการ
ด�าเนนิงาน เงนิปันผล-
เฉลีย่คืน 23 ม.ค. 2556
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3. รบัหลกัฐานจากธนาคารเกบ็ไว้

4. สหกรณ์จะท�ารายการให้ท่านโดยอตัโนมตัิ

5. สามารถตรวจสอบยอดคงเหลอืได้ในวนัถดัไป 

บรกิารถอนเงนิด้วยบตัร สหกรณ์ ATM 
ธนาคารไทยพาณชิย์
คณุลกัษณะพเิศษของบตัร

1.ถอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย ์สินมัธยัสถ  ์

ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ และถอนเงินบัญชี
ออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ในบัตร 
ใบเดยีวกนั 
2. ระบุจังหวัดที่ใช้บัตรเพื่อไม่เสียค่าธรรมเนียม
การถอนข้ามเขตได้
3. เบิกถอนได้วันละ 50,000 บาท ผ่านตู้ ATM 
ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง  
ไม่มวัีนหยุด 
4.  สมาชกิสมทบเสยีค่าธรรมเนยีม ปีละ 200 บาท 
5. สมัครง่าย เพียงส่งใบสมัครถึงสหกรณ์พร้อม
แนบส�าเนาบตัรประจ�าตวัและรปูถ่าย 1 ใบ 
6. รบับตัรภายใน 60 วนั ทีธ่นาคารไทยพาณชิย์ 
จ�ากัด สาขาในจังหวัดที่ระบุการใช้บัตรไม่เสีย 
ค่าธรรมเนียมการถอนข้ามเขต
7. ข้อแนะน�าการใช้บัตร ควรเปลี่ยนรหัสของ
บัตรสหกรณ์ ATM ให้เป็นรหัสที่ท่านสามารถ 
จ�าได้ง่าย เน่ืองจากกดรหัสผิด 4 คร้ัง บัตรจะ 
ถูกยกเลิก และต้องท�าบัตรใหม่ใช้เวลา 60 วัน 
เสียค่าธรรมเนยีม 200 บาท
8. บตัรหาย โปรดแจ้งอายดับตัรทนัที  
โทร. 02-777-7777 กด 2 ตลอด 24 ชัว่โมง
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ข้ันตอนการท�ารายการถอนเงนิ
ธนาคารไทยพาณชิย์
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ขัน้ตอนการสมคัรใช้บรกิาร	บตัรสหกรณ์	ATM	
ธนาคารกรงุไทย
➤ ส�าหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จะต้อง 

 เปิดบญัชีและท�าบตัรATM ของธนาคารกรงุไทยสาขาใกล้บ้าน

➤ ส�าหรบัผูท่ี้มบีญัชีและบตัรATM ของธนาคารกรงุไทยแล้ว สามารถ 

 ใช้บญัชแีละบตัร ATM เดมิได้

เงือ่นไขการใช้บรกิาร	มดีงันี	้
1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยัง

บญัชขีองธนาคารกรงุไทย ได้สงูสดุวนัละ 200,000 บาท

2. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝาก 

เข้ามายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ ได้สูงสุดวันละ 

200,000 บาท

3. ค่าธรรมเนยีมในการท�ารายการโอนเงนิ ครัง้ละ 8 บาท ทัว่ประเทศ 

โดยสมาชกิเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

4. สมาชกิเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการรกัษาบตัร ATM รายปีเอง

5. เงินในการถอนผ่านบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ATM  

ทีส่มาชกิเลอืกท�า เช่น

6. การถอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยสามารถถอนได้ตามวงเงนิ

ทีท่�ารายการโอน

 

ATM โอนเงินออนไลน์
สหกรณ์ - กรุงไทย

 

  

  บัตรคลาสสิค
ถอนได้ไม่เกิน	50,000	บาท																					

บัตรทอง
ถอนไม่เกิน	150,000	บาท
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ข้ันตอนการสอบถามยอดเงินคงเหลือ
บัญชีดอกกระเจียว

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินคงเหลือบัญชีดอกกระเจียว 

6. รับสลิปแจงยอดเงินคงเหลือ 

  

 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

5. เลือก “สอบถามยอดเงินฝาก” 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ à กรุงไทย ผานตู ATM ของกรุงไทย 

โอน 
   

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

5. เลือก “รับเงินฝาก” 6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

7. รอระบบโอนเงิน 8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน 

                                                                        ตูแจงวา “รายการของทานเสร็จสมบูรณแลว”* 
*แสดงวาทานไดทํารายการโอนเงินจากบัญชีดอกกระเจียวมายังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบรอยแลว  

ทานสามารถถอนเงินหรือทํารายการอื่นๆไดตามปกติ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ à กรุงไทย ผานตู ATM ของกรุงไทย 

โอน 
   

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

5. เลือก “รับเงินฝาก” 6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

7. รอระบบโอนเงิน 8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน 

                                                                        ตูแจงวา “รายการของทานเสร็จสมบูรณแลว”* 
*แสดงวาทานไดทํารายการโอนเงินจากบัญชีดอกกระเจียวมายังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบรอยแลว  

ทานสามารถถอนเงินหรือทํารายการอื่นๆไดตามปกติ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ à กรุงไทย ผานตู ATM ของกรุงไทย 

โอน 
   

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

5. เลือก “รับเงินฝาก” 6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

7. รอระบบโอนเงิน 8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน 

                                                                        ตูแจงวา “รายการของทานเสร็จสมบูรณแลว”* 
*แสดงวาทานไดทํารายการโอนเงินจากบัญชีดอกกระเจียวมายังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบรอยแลว  

ทานสามารถถอนเงินหรือทํารายการอื่นๆไดตามปกติ 
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ข้ันตอนการโอนเงินจากสหกรณ์ ➼	กรุงไทย
ผ่านตู้ ATM ของกรุงไทย



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ à กรุงไทย ผานตู ATM ของกรุงไทย 

โอน 
   

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

5. เลือก “รับเงินฝาก” 6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

7. รอระบบโอนเงิน 8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน 

                                                                        ตูแจงวา “รายการของทานเสร็จสมบูรณแลว”* 
*แสดงวาทานไดทํารายการโอนเงินจากบัญชีดอกกระเจียวมายังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบรอยแลว  

ทานสามารถถอนเงินหรือทํารายการอื่นๆไดตามปกติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

      
 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  

ขั้นตอนการโอนเงินจากกรุงไทย à สหกรณ ผานตู ATM ของกรุงไทย 

โอน 
  

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

7. รอระบบโอนเงิน 

5. เลือก “ฝากเงินฝาก” 

 

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน และรับสลิป 
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สรปุข้ันตอนการใช้บรกิารโอนเงินผ่านบัตร	ATM	ธนาคารกรงุไทย
1. โอนเงนิจากบญัชสีหกรณ์               บญัชธีนาคารกรงุไทย
  กดเมน ู              รบัเงนิฝาก
2. โอนเงนิจากบญัชธีนาคารกรงุไทย บญัชสีหกรณ์  
  กดเมน ู              ฝากเงนิฝาก

ข้ันตอนการโอนเงินจากกรุงไทย ➼ สหกรณ์ 
ผ่านตู้ ATM ของกรุงไทย
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บรกิารสอบถามข้อมูลทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ  
CO-OP Phone

การรบับรกิาร	CO-OP	Phone
“ เพยีงปลายนิว้สมัผสั จากวนาสูน่าคร ”

สมาชิกสมทบสามารถรับบริการสหกรณ์ทาง
โทรศพัท์อตัโนมตั ิ(CO-OP Phone) ตลอด 24 ชัว่โมง  
ไม่มวัีนหยุด

ขัน้ตอนง่าย ๆ กบั CO-OP Phone
1. โทร. 02 – 579 – 8899 หรอื 899 
 (เบอร์ภายใน)
2. ป้อนเลขทีส่มาชกิ ตามด้วยเครือ่งหมาย 
 # ยืนยันเลขสมาชกิ กด #
3. ป้อนรหัสผ่าน 4 หลกั
4. กดตวัเลขหรอืหวัข้อบรกิารทีต้่องการ
5. ท�าตามค�าแนะน�าที่คอมพิวเตอร์แจ้งให้ทราบ 
 จนเสรจ็สิน้ทีก่ารยืนยันการท�ารายการ
6. หากต้องการฟังซ�า้หรอืเลอืกหวัข้อบรกิารอืน่ 
 ท่านสามารถกดเลอืกได้ทนัที
กด	1	 ถงึ	9	บรกิารของ	CO-OP	Phone
กด	1 สอบถามหุน้ เงนิกูแ้ละเงนิฝาก
กด	2 สิทธิการกูเ้งนิสามญั
กด	3 สิทธิการค�า้ประกนั
กด	4 การอนมุตัเิงนิกู้
กด	5 รายการหกัเงนิเดอืน
กด	6 สอบถามเงนิปันผล – เฉลีย่คนื
กด	7 การถอนเงนิจากบญัชอีอมทรพัย์เพือ่

 กด 1 โอนไปยงับญัชอีอมทรพัย์พเิศษ
 กด 2 เพือ่ระดมเป็นทนุเรอืนหุน้

กด	8 กูฉุ้กเฉนิทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ
กด	9 การเปลีย่นแปลงข้อมลูต่าง ๆ คอื
  กด	1 เปลีย่นแปลงยอดฝากรายเดอืน
	 	 กด	2 เปลีย่นการระดมหุน้รายเดอืน
	 	 กด	3 เปลีย่นรหสัผ่าน CO-OP	Phone 
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ค�าแนะน�าการใช้	CO-OP	Phone
1. รหัสหาย หรอืลมืรหสัผ่าน โปรดยืน่แบบค�าขอ 
  ยกเลิกรหัสเดมิและขอใช้รหสัใหม่
2. โปรดเปลีย่นรหสัผ่านให้เป็นรหสัทีท่่านสามารถ 
  จ�าได้ง่ายโดยการ กด 9 และต่อด้วย กด 3
3. การใช้โทรศพัท์มอืถอืท�ารายการ ควรใช้เมือ่ท�า 
  รายการต่าง ๆ จนช�านาญดแีล้ว  

บรกิารแจ้งข่าวสารผ่านระบบ		SMS	สหกรณ์ออนไลน์
    อีกหนึ่งบริการใหม่จากสหกรณ์ แจ้งทุกความ
เคลือ่นไหวไปยงัมอืถอืของสมาชกิสมทบทนัท.ี...
เมือ่...คุณได้รบัการอนมุตัเิงนิกูส้ามญั...เงนิกูพ้เิศษ
เมือ่...คุณได้รบัทนุสวสัดกิารประเภทต่างๆ
เมือ่...คุณได้รบัเงนิปันผลเฉลีย่คนืประจ�าปี
เมือ่...คุณถอนเงนิจากบญัชเีกนิกว่า 5,000 บาท
เมือ่...คุณถอนเงนิทีไ่ม่เคยถอนนานกว่า 6 เดอืน
เมือ่...คุณฝากเงนิ  ช�าระหนี ้ฯลฯ ผ่านธนาคาร
เมื่อ...สหกรณ์แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ให้คุณรับทราบ 
ฯลฯ

บรกิารเวบ็ไซต์สหกรณ์	www.025798899.com
เวบ็ไซต์สหกรณ์		www.025798899.com  
สหกรณ์บรกิารข้อมลูข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซต์ 
สมาชิกสมทบสามารถค้นคว้าข้อมลูข่าวสารได้ดงันี้
1. หลักเกณฑ์เงนิฝากออมทรพัย์ทกุประเภท
2. หลักเกณฑ์การให้เงนิกูท้กุประเภท
3. การค�านวณยอดผ่อนช�าระต่อเดอืน
4. สวัสดกิารของสมาชกิประเภทต่าง ๆ
5. การประกนัชวีติกลุม่
6. พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542
7. ข้อบงัคับสหกรณ์ และระเบยีบสหกรณ์
8. ประวัตคิวามเป็นมาของสหกรณ์
9. วารสารสหกรณ์รายเดอืนและสามารถอ่านย้อน
หลังเดือนต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้ หรือค้นหาข้อมูล
ข่าวสารจากค�าทีต้่องการได้
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10. ข่าวฝากจากสมาชกิเพือ่ประชาสมัพนัธ์

11. สามารถ Download  แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ดงันี้

 - ใบสมคัรสมาชกิ – สมาชกิสมทบ

 - เอกสารเงนิกู้

 - เอกสารการขอใช้บรกิารสหกรณ์ ATM และ 

  สหกรณ์ทางโทรศพัท์

 - เอกสารการขอเปลีย่นแปลงข้อมลูต่างๆ

 - เอกสารเงนิฝากสหกรณ์

 - เอกสารอืน่ๆ

12. สามารถ Download  รายงานกจิการประจ�าปี

13. รายช่ือคณะกรรมการด�าเนนิการปีต่าง ๆ

14. บทความทีน่่าสนใจ

15. ภาพกจิกรรมสหกรณ์

16. ตดิต่อสอบถามหรอืส่งอเีมล์ถงึสหกรณ์    

info@025798899.com หรอื forestcoop@gmail.com

17. พมิพ์ใบเรยีกเกบ็ประจ�าเดอืนของสมาชกิสมทบ 

ด้วยตนเอง *

18. พมิพ์ใบเสรจ็ประจ�าเดอืน *

* การพิมพ์ใบเรียกเก็บประจ�าเดือน และพิมพ ์

ใบเสรจ็ประจ�าเดอืน จะต้องสมคัรสหกรณ์ออนไลน์ก่อน

ข้ันตอนการสมคัรสหกรณ์ออนไลน์

 1) ลงทะเบยีนใหม่ กรอกข้อมูล เลขทีส่มาชกิ, 

เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก, วัน เดือน  

ปีเกดิ 

 2) ก�าหนดชื่อผู้ใช้และก�าหนดรหัสผ่าน 4-12 

ตวัอกัษร

 3) เข้าสู่ระบบ

19. อืน่ๆ
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9.	สทิธเิข้าร่วมกจิกรรมของสหกรณ์ในวาระต่างๆ

1.	ค่ายเยาวชนคนรกัป่า
     สิทธิส่งบุตรสมัครเข้าร่วมโครงการ

ค่ายเยาวชนสหกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในช่วง

ปิดภาคการศกึษาของทกุปี        

2.	ค่ายครอบครวัสหกรณ์สมัพนัธ์

     สิทธิสมัครเข ้าร ่วมโครงการค ่าย

ครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ทั้งครอบครัว 

(พ่อ แม่ ลกู) เพือ่ส่งเสรมิสถาบนัครอบครวั 

และความสัมพันธ ์ระหว ่างครอบครัว

สมาชกิสหกรณ์

3.	กจิกรรมกลุม่สมาชกิ

     สิทธิในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรม

กลุ ่มสมาชิก โดยขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากสหกรณ์ รายละเอียดตาม

ประกาศของสหกรณ์

4.	การอบรมสมัมนา	

     สทิธเิข้าร่วมอบรมสมัมนาเพือ่ส่งเสรมิ

ความรูเ้กีย่วกบัสหกรณ์ หรอืวชิาการต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง โดยสหกรณ์เป็นผู้สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม

สัมมนา
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5.	 ร ่วมชิงรางวัล	 และรับของ
ช�าร่วยในโอกาสต่าง	ๆ

สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับ

รางวัล หรอืรบัของช�าร่วยในโอกาสต่าง ๆ  ที่ 

สหกรณ์จดักจิกรรมหรอืโครงการทีเ่กีย่วกบั 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ การ 

ส่งเสริมการออมทรัพย์ การประกันชีวิต 

หรอือืน่ ๆ
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คณะผูจ้ดัท�า
คูม่อืสมาชกิสมทบ 2556
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั

เรยีบเรยีงโดย	 นายวิชติ สนธิวณชิ  

 นางณภทัร อนิสกลุ   

 นางภาราดา หนิอ่อน     

 น.ส.รตันพร ศริวิงศ์

 

กราฟฟิค นายวิชติ สนธิวณชิ

ออกแบบ นายวิชติ สนธิวณชิ

พิสจูน์อกัษร นางภาราดา หนิอ่อน   

 นางณภทัร อนิสกลุ   

 น.ส.รตันพร ศริวิงศ์

ออกแบบและพิมพ์ท่ี บริษัท สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสช่ิง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้	ปณ.	169		ปทจ.	จตุจักร		กทม.		10900

Call	Center	:	0	2579	7070

FAX.	0	2579	9774

COOP-Phone	:	0	2579	8899

E-Mail	:	forestcoop@gmail.com

Website	:	www.025798899.com


