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พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประกาศการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ต้องไม่เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้น
ที่มีอยู่กับสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการติดตั้ง 
ApplicationForestco-op 4.0

สมาชิกและสมาชิกสมทบ ยื่นขอรับ
สวัสดิการผ่านทาง Line@ ได้แล้ว

มุมนี้มีค�าตอบ

ผลการด�าเนินงาน

เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม

เยี่ยมชมงานสหกรณ์

สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด

ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง

มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง

พ่อจ๋า...ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย

ดูซิจ๊ะ...เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก

ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า

พ่อจ๋า...เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?

ลูกเอ๋ย...ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์และความสบายส�าหรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้า

พ่อเห็นแล้วว่า หนามต�าเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า เลือดของเจ้าเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น�้า

น�้าตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่

เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า เพื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า ไปเถิด...ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ...

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
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เจ้าฟา้มหาจักรีสิรินธร
ผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

	 ไม่มีผืนแผ่นดินไทยส่วนไหนท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จะไม่เคยย่างพระบาท 
ไปถึง	ไม่ว่าที่นั้นจะเป็นเขาสูง	หรือทุ่งกว้าง	ผืนน�้าหรือพื้นราบ	ที่โล่งหรือพงป่า	ภูมิประเทศ	อันน่าร่ืนรมย์	หรือดงทาก	
ใต้ถุนบ้านผุพังในชนบท	หรือกลางดงน�้าเน่าในแหล่งเสื่อมโทรม	หากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	เสด็จฯ	ไปปรากฏพระองค์อยู่	ณ	ท่ีใด	สมเด็จพระเทพฯ	ก็จะเสด็จฯ	ตามไปด้วยไม่เคยห่าง	

											ความสุขของคนไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เจ้าฟ้ามหาจักร ี
สิรินธร	 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	 บนเส้นทางสายการพัฒนาความยากจนและคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู ่ห่างไกล 
ให้ได้รับความช่วยเหลือเฉกเช่นเดียวกับพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และพระบรมราชชนนี	 ที่ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก ่
อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา

3



ประกาศการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ต้องไม่เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 ด ้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2562 ได ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 และจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

ซึ่งมาตรา 41 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติว่า

 “ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการด�าเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและ 

ทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์”  

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ดังกล่าว สหกรณ์จึงมีความจ�าเป็นต้องระงับสิทธ ิ

การให้เงินกู ้แก ่สมาชิกสมทบท่ีเกินกว่ามูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู ่ กับสหกรณ์  

โดยให้สมาชิกสมทบกู ้ได้เฉพาะไม่เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ ้นของสมาชิกสมทบท่ีมีอยู ่กับสหกรณ์  

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่แนบท้ายประกาศนี้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่กับสหกรณ์

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

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

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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แวะอ่าน
สักนิดจ้า

สิทธิประโยชน์
สมาชิกสมทบ

ยังได้รับ
เหมือนเดิม
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1. ค้นหา APP Forest CO-OP และติดตั้ง
  ระบบ IOS ไปที่ APP Store         พิมพ์ Forestco-op by upbean และติดตั้ง
  ระบบ Android ไปที่ Play Store       พิมพ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด และติดตั้ง 
 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

5. 6. 7.3.2. 4.

เปิดแอป 
กรอกหมายเลขสมาชิก

รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน 

13 หลัก

กรอกหมายเลย OTP 
ที่ได้รับจาก SMS

ก�าหนดรหัสผ่านใหม่
ด้วยตัวเลข 6 หลัก 

รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้

ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป

เข้าสู่ระบบ 
Forest CO-OP
ท่านสามารถ
ดูรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ 

ตามหน้าจอข้างต้น
หมายเหตุ : สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาในการติดตั้ง สามารถโทรสอบถามได้ที่ Callcenter : 0-2579-7070

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

หากเบอร์ที่กรอก
ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

ต้องแจ้งสหกรณ์
เพื่อลงทะเบียน

เบอร์ใหม่

สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่

Application Forest CO-OP 4.0
สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้ว

ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0 มีดังนี้

 ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีทางดิจิตอลก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
จัดท�าโปรแกรม (Application ForestCO-OP 4.0) เพ่ือให้สมาชิกท่ีฝากเงิน กู ้เงิน หรือติดต่อกับสหกรณ์ ได้รับ 
ความสะดวกสบาย ในการท�าธุรกรรมออนไลน์ผ่าน  Application ท่ีสมาชิกสามารถติดต้ังได้ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง  
ทั้งระบบ IOS หรือ Android โดยสามารถดูข้อมูลทางการเงิน หุ ้น เงินฝาก เงินกู ้ สิทธิ์กู ้สามัญคงเหลือ ภาระการ 
ค�้าประกัน รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์และข้อมูลการเป็นสมาชิก เป็นต้น

 รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ 
ออกแบบให้ใช้งานง่ายได้ทุกอุปกรณ์

 การเช็คข้อมูลได้ง่ายเพียงปลายน้ิว
ท�าให้การเช็คข้อมูลต่างๆ สะดวก ง่าย และปลอดภัย
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สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถยื่นขอรับสวัสดิการ
ผ่านทาง Line@ ได้แล้ว สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องส่งไปรษณีย์
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โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

มุมนี้มีค�าตอบ

 LINE@ ถือเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
อีกช่องทางหนึ่งของสหกรณ์ฯ ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
สหกรณ์กับสมาชิก ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร 
และสมาชิกสามารถใช้บริการในช่องทางนี้เพื่อสอบถาม 
ค�าถามต่างๆ เช่น การกู้เงินสามัญ กู้เงินฉุกเฉิน เงินฝาก 
สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
 สหกรณ์ฯ ได้รวบรวมตัวอย่างคีย์เวิร์ด เพื่อให้สมาชิก
ได้พิมพ์เข้ามาสอบถามได้สะดวกและได้ค�าตอบที่รวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น

เพื่อน ๆ 

สามารถพิมพ์

คีย์เวิร์ด ได้จาก

ค�าเหล่านี้ใน

Line@ ค่ะ

คีย์เวิร์ด ข้อความที่แสดง

กู้สามัญ
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คีย์เวิร์ด ข้อความที่แสดง

กู้ฉุกเฉิน

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ออนไลน์
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ 28 กุมภาพันธ์ 2562 31 มกราคม  2562

จ�านวนสมาชิก 13,249                                             13,273

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,176                                             19,107

สินทรัพย์รวม 17,704,424,922.43                          17,665,262,194.82

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 293,766,912.74                                  298,769,850.83

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 2,476,489,594.28                                2,277,168,011.25

สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ - สุทธิ 0.00 0.00

เงินลงทุนระยะสั้น 0.00 0.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน - สมาชิก 148,656,665.55                                  154,614,742.05

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน - สมาชิกสมทบ 139,452,342.50                                 138,211,518.86

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - สมาชิก 6,866,566,480.83                                6,886,586,448.42

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - สมาชิกสมทบ 472,314,786.59                                  480,493,492.33

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ - สมาชิก 961,457,288.40                                  959,101,380.96

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์ - สมาชิกสมทบ 28,306,493.00                                   26,846,469.75

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก - สมาชิกสมทบ 57,906,087.70                                    58,832,032.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 1,536,867.75                                     1,542,268.75

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,347,655,524.00                                1,447,277,748.00

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 0.00 3,315,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 42,229,297.06                                    47,655,948.72

เงินลงทุนระยะยาว 4,800,435,552.97                                4,817,306,656.44

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,173,532.94                                     6,173,532.94

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 61,286,887.04                                    61,176,484.44

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08                                        190,609.08

หนี้สินรวม 10,034,201,053.28                           9,642,633,562.06

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 827,000,000.00                                 607,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,291,392,881.66                                6,151,630,443.84

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 702,859,924.08                                  592,896,479.32

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,963,513,665.67                                3,951,288,616.80

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,083,393,231.65                                1,072,759,005.65

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 343,936,841.40                                  340,367,819.60

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 193,875,416.22                                 190,579,543.27

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,813,802.64                                     3,738,979.20

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,850,047,664.61                                2,816,936,879.27

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 261,344,343.99                                  236,283,098.63

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,460,590,876.71                                2,454,316,398.13

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 80,959,207.02                                    80,361,882.77

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 47,153,236.89                                    45,975,499.74

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 13,975,281.85                                    13,943,634.88

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,464,765.16                                    21,802,144.07

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,320,460.00                                    31,320,460.00

ทุนของสหกรณ์ 7,670,223,869.15                             8,022,628,632.76

ทุนเรือนหุ้น 6,655,700,700.00                                6,602,580,640.00

ทุนส�ารอง 632,552,736.09                                  584,375,883.26

ทุนสะสม 157,174,016.15                                 142,892,536.15

ก�าไรสุทธิ (รอการจัดสรร) 0.00 480,947,076.55

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 162,193,297.41                                  179,064,400.88

ประมาณการก�าไรสุทธิ 62,603,119.50                                    32,768,095.92

รายได้ 106,779,408.62                               54,130,073.84

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 91,246,504.95                                    47,215,934.23                                          

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 8,990,678.49                                     3,994,734.57                                            

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 4,405,779.71                                     2,504,456.07                                            

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 341,263.97                                        341,263.97                                              

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,795,181.50                                     73,685.00                                                

ค่าใช้จ่าย 44,176,289.12                                 21,361,977.92

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 31,764,122.09                                    16,710,304.54                                          

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 12,412,167.03                                    4,651,673.38                                            

ก�าไรสุทธิ 62,603,119.50                                 32,768,095.92                                        

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตาม
พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 6.00

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 
(0.00 % 12 เดือนแรก)

3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 
(0.00 % 6 เดือนแรก)

4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.5510



จ�านวนเงินกู้ (บาท)  จ�านวนผู้ค�้า (คน)

ไม่เกิน 300,000 2

เกิน 300,000 – 600,000 4

เกิน 600,000 – 1,000,000 5

เกิน 1,000,000 – 1,500,000 6

เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8

 สมัยนี้มองไปทางไหนก็
มักจะพบกับเทรนด์อาชีพใหม่ ๆ  
เกิดขึ้นมาเยอะมาก ท�าให้การ
หารายได้เสริม ในยุคนี้ไม่ได้ยาก
อย่างที่คิด เพียงแค่เรามีความ
สามารถและไอเดียดี ๆ เท่านี้ก็
สามารถมีอาชีพเสริมเป็นของตัว
เองได้แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้เปิดโอกาส
ให้สมาชิกกู ้ เงิน เพื่อประกอบ
อาชีพเสริม ส่งเสริมให้สมาชิกมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน สามารถพึ่งพาตัวเองได้

 เห็นไหมคะว่าตอนนี้อะไร ๆ  ก็กลายเป็นอาชีพที่สร้างเม็ดเงินให้งอกเงยได้ ด้วยดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าสถาบันการเงินอื่น 
มีช่องทางให้เลือกมากมาย ตามความถนัด ความสามารถที่แต่ละคนมี ใครชอบ ใครถนัดแบบไหน ลงมือแล้วท�าให้เต็มที่ 
ความส�าเร็จรออยู่ข้างหน้า ขอเพียงมีความตั้งใจจริง อาชีพเสริมเพิ่มรายได้รออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ

เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้
  ค�าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน
  หลักฐานเก่ียวกับกิจการ (ถ้ามี) เช่นทะเบียน
การค้า หรือทะเบียนพาณิชย์อนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4)
  รายละเอยีดโครงการและแผนธุรกจิ ประมาณ
การค่าใช้จ่ายเพื่อการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการ 
พร้อมภาพประกอบ
  ส�าเนาบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของกิจการ
  ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิต
พอเพียง
  สลิปเงินเดือนของผู้กู้

จ�านวนเงินกู้สามัญ และจ�านวนผู้ค�้าประกัน

สร้างรายได้ อาชีพเสริมด้วย
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ขั้นตอนการสมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิ้ว

ฝาก - ถอน - โอน ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย

 วนัน้ีไม่เพยีงแค่โอนเงนิจากบญัชสีหกรณ์ไปยงับญัชธีนาคารกรงุไทยได้เท่านัน้ ยังสามารถโอนเงนิจากบญัชธีนาคารกรงุไทย 
เพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์ได้ง่ายๆ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน) ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โดยไม่ต้องเดินทางไป 
ธนาคารกรุงไทย เพื่อโอนผ่านใบแจ้งการรับช�าระเงิน PAYMENT และไม่ต้องมาที่สหกรณ์ เมื่อท�ารายการโอนผ่านตู้ ATM  
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ในวันท�าการถัดไป

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย

  ส�าหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จะต้องเปิดบัญชีและท�าบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย 
  สาขาใกล้บ้าน
  ส�าหรับผู้ที่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถใช้บัญชีและบัตร ATM เดิมได้ โดยไม่ต้อง 
  เปิดบัญชีใหม่

เงื่อนไขการใช้บริการมีดังนี้

 1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย ได้สูงสุดวันละ  
200,000 บาท (ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)
 2. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝากเข้ามายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์  
ได้สูงสุด วันละ 200,000 บาท (สมาชิกไม่เสียค่าธรรมเนียม สหกรณ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)
 3. สมาชิกเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัตร ATM รายปีเอง
 4. วงเงินการถอนผ่านบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ATM ที่สมาชิกเลือกท�าดังนี้ 

ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ถ่ายส�าเนาหน้าสมุดบัญชี
และส�าเนาบัตรประชาชน

เขียนแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

www.025798899.com หัวข้อ 3.1

ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์
(ใช้บริการได้ ภายใน 3 วันท�าการ)

 

  

 

บัตรคลาสสิค 
ถอนได้ไม่เกิน 
50,000 บาท

ATM โอนเงินออนไลน์
สหกรณ์  -  กรุงไทย

บัตรทอง 
ถอนได้ไม่เกิน 
150,000 บาท

โอน - ถอน

** ฉบับหน้า  ติดตามขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย  เพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์ 
และขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เพื่อฝากเข้าไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย
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ขั้นตอนการสมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิ้ว

สหกรณ์ออมทรัพย์สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ�ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 กุมภาพันธ์ 
2562 นางวันเพ็ญ ดวงมาลา ประธาน
กรรมการด�าเนินการ สอ.รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี จก. น�าคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ จ�านวน 19 ท่าน ศึกษาดูงาน 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  นายกิตติ ดวงแสง ประธานกรรมการด�าเนิน
การ สอ.ครูยโสธร จก. และผู้จัดการ จ�านวน 2 ท่าน เยี่ยมชมดูงาน ในด้านการบริหารงาน
สหกรณ์ ด้านระบบสารสนเทศ โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ  
ร่วมให้การต้อนรับ

      เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ ์พงศ์ ผู ้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ากัด  
น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่จ�านวน 12 ท่าน 
เยี่ยมชมดูงาน ในด้านการจัดท�า TOR 
การจ้างพัฒนาระบบไอที การบริหารงาน
สหกรณ์ โดยมนีายวชิติ สนธิวณชิ ประธาน
กรรมการด�าเนินการ นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 
รองประธานกรรมการคนที่ 3 นายณรงค์ 
มหรรณพ กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ

 เม่ือวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นางสาวมนิษ วงศ์แสงทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ 
สอ.ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จก. น�าหวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ  จ�านวน 10 ท่าน เยีย่มชม
ดงูานในด้านระบบรบัฝากเงิน การบรหิารงานทัว่ไป ด้านสวัสดกิารสมาชกิ ระบบสารสนเทศ 
ระบบการบริหารการติดตามหนี้ โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ  
นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ และนายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ

 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่21 มนีาคม 2562 
นายวิเชียร ปลื้มคิด รองประธานกรรมการ 
ส อ . จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  จ ก .  
น�าคณะกรรมการและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 
จ�านวน 15 ท่าน เยี่ยมชมดูงานในด้าน
ระบบรับฝากเงิน การบริหารงานทั่วไป  
ด้านสวัสดิการสมาชิก ระบบสารสนเทศ  
ระบบการบริหารการติดตามหนี้  โดยม ี
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ 
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ ร่วมให ้
การต้อนรับ

 เยี่ยมชมงาน
สหกรณ์

สู่คนสหกรณ์

เกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้ การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่ แนวทางในการลงทุน โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนิน
การ นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการคนที่ 3 และผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ

สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด จ�ากดั
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1. สวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก
สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อบ�าเหน็จสมาชิกเมื่ออายุครบ 60 

ปีและมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี  

การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายน

ของทุกปี เศษของปีให้ตัดทิ้ง

  ค�านวณเงนิบ�าเหนจ็จากจ�านวนปีทีเ่ป็นสมาชกิคณูด้วยจ�านวน

หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ หารด้วยหน่ึงร้อย หากต�่ากว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 

2,000 บาท แต่ทัง้นีจ้�านวนเงนิบ�าเหนจ็ ต้องไม่เกนิ 10,000 บาท จ่ายเพยีง

ครั้งเดียว 

  กรณีสมาชิกมีหนี้ค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90 

ของทุนเรือนหุ้น สหกรณ์จะน�ามาหักช�าระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดก่อน

2. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
 สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสเมื่อสมาชิก

มีอายุครบ 61 ปี ขึ้นไป และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อย

กว่า 10 ปี โดยจ่ายให้ตามอายกุารเป็นสมาชกิในเดอืนตลุาคมของทกุปี ดงันี้

 สมาชิกอาวโุสท่ีมีอายกุารเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท

 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี จ่าย 1,500 บาท

 สมาชกิอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิตัง้แต่ 30 ปี จ่าย 2,000 บาท

3. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี บุตรสมาชิก 

ที่ขอรับสวัสดิการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน  

25 ปีบริบูรณ์

4. สวัสดกิารเพือ่สมาชกิทีไ่ม่มบีตุรหรอืเป็นโสด
 ต้องเป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี มอีายตุัง้แต่ 50 ปี 

ขึ้นไป สหกรณ์จ่ายให้  3,000 บาท เพียงครั้งเดียว

5. สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
 สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกปีละ 2 ครั้งจ่ายให้ในวัน

คล้ายวันเกิดสมาชิก จ่าย 100 บาท และวันคล้ายวันก่อ

ตั้งสหกรณ์ตามอายุการเป็นสมาชิก

  อายุการเป็นสมาชิก 1- 15 ปี จ่าย 100 บาท

  อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป จ่าย 200 บาท

  อายุการเป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป จ่าย 300 บาท

6. สวัสดกิารเพือ่ช่วยเหลืองานศพบดิา มารดา 
คู่สมรส และบุตรของสมาชิก
สหกรณ์จ่ายให้ศพละ 2,000 บาท

7. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับ
สมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต
สหกรณ์จ่ายให้สมาชกิทีเ่สยีชวิีตและมอีายเุกนิ 70 ปี ตาม

อายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือน ให้นับ

เป็น 1 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

8. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
สหกรณ์จ่ายเพือ่ช่วยเหลอืงานศพสมาชกิจ�านวน 3,000 บาท 

9. สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก
กรณทีีส่มาชกิท�าประกนัชวีติกลุม่ค่าเบีย้ประกนั 35 บาท 

สหกรณ์จ่ายเงินสนับสนุน 35 บาท คุ้มครองเสียชีวิต 

100,000 บาท อุบัติเหตุ 150,000 บาท กรณีที่สมาชิกท�าประกันชีวิตกลุ่ม 

ค่าเบี้ยประกันเกินกว่า 35 บาท สหกรณ์จ่ายเงินสนับสนุน 50 บาท/เดือน 

รวม 600 บาท/ปี

10. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
เมื่อทุพพลภาพ
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่ทุพพลภาพ ตามอายุการเป็น

สมาชกิ ปีละ 8,000 บาท เศษของปีเกนิกว่า 6 เดอืน ให้นบัเป็น 1 ปี ท้ังนีไ้ม่

เกิน 80,000 บาท โดยจ่ายเป็นรายเดือน ๆ  ละ 4,000 บาท จนกว่าจะครบ 

11. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสมาชิกคน

หนึ่ง ๆ มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอดอายุ

การเป็นสมาชิก สหกรณ์จะจ่ายให้ตามจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท

12. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะจ่าย

ให้แก่ผู้ส�าเรจ็ตามการศกึษาตั้งแต่ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นต้นขึ้นไป จ�านวน 1,000 บาท ต่อหนึ่งประกาศนียบัตร หรือหนึ่ง

ปริญญาบัตร

สิทธิประโยชน์
ส�าหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ

สหกรณ์มีสิทธิประโยชน์มากมาย มอบให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการดังนี้
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13. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย  
(อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ)
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหมด ไม่อาจซ่อมแซมได้ให้จ่ายตามที่เสียหายจริง

 กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน          40,000 บาท

 กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน  30,000 บาท

 กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 10,000 บาท

ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน  จ่ายตามที่เสียหายจริง 

 กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน           4,000  บาท

 กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน    3,000 บาท

 กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน  1,000  บาท

14. สวัสดิการเพื่อการสมรส
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะจ่าย 

เงนิสวสัดกิารเพือ่การสมรสให้แก่สมาชกิรายละ 1,000 บาท 

เพียงครั้งเดียว

15. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะจ่าย

เงินสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ครอบครัวละ  1,000 บาท ต่อทายาท 

1 คน

16. สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮัจญ์
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะ

จ่ายเงินสวัสดิการเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ให้แก่สมาชิกรายละ  

2,000 บาท เพียงครั้งเดียว

17. สทิธกิารฝากเงนิออมทรพัยเ์กษยีณเป่ียมสขุ
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข รับฝากเฉพาะเงิน

บ�าเหน็จ บ�านาญ กบข. กสจ. บ�าเหน็จด�ารงชีพ หรือเงินที่ได้รับจากทาง

ราชการอื่นๆ  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม ประกาศสหกรณ์

18. สิทธิการกู้หุ้น หรือ เงินฝาก
 สมาชกิเกษยีณอายรุาชการ มสีทิธกิูหุ้น้หรอืเงนิฝากได้ไม่เกนิกว่า 

90 % ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝาก ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

19. สิทธิการงดส่งค่าหุ้น
 สมาชิกเกษียณอายุราชการ ที่ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่าค่าหุ้น

ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์หรือเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ สามารถงดส่ง 

ค่าหุ้นรายเดือนได้

20. สิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 สมาชิกเกษียณอายุราชการ มีสิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

21. การจัดท�าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินบ�านาญเงิน
บ�าเหน็จหรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน เพื่อช�าระรายการต่างๆ 
 สหกรณ์จัดส่งหนังสือยินยอมหักเงินบ�านาญ เงินบ�าเหน็จหรือ 

เงินบ�าเหน็จรายเดือน (กรณีเป็นลูกจ้างประจ�า) ให้ท่านสมาชิกที่เกษียณ 

อายุราชการ เพียงท่านลงนามให้ความยินยอมในหนังสือ และแจ้ง 

ความประสงค์ในการหักเงิน เพื่อช�าระเป็นทุนเรือนหุ้น เงินฝาก ค่าเบี้ย

ประกันชีวิต หรือหนี้สิน สหกรณ์จะด�าเนินการหักเงินได้รายเดือนของท่าน

เพื่อช�าระรายการต่างๆ ต่อไป และส�าหรับสมาชิกที่รับเงินบ�าเหน็จ สมาชิก

สามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ ขอช�าระหนี้ที่ค้างทั้งหมดได้

22. สิทธิรับใบแจ้งยอดคงเหลือราย 6 เดือน
 สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดย สหกรณ์ 

จะส่ง “ใบแจ้งยอดคงเหลือราย 6 เดือน” เพื่อแจ้งจ�านวนเงินทุนเรือนหุ้น 

เงินฝาก หรือ เงินกู้ (ถ้ามี) ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อเป็นหลักฐาน โดยสหกรณ์

จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก

23. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ
 สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค  

ลุ้นรับรางวัล หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับสมาชิก และ

ยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรับผู้เกษียณอายุราชการท่ีสหกรณ์

จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

24. ไม่ต้องหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 

 กรณีกู้หุ้นไม่เกิน 60% ให้น�าเงินปันผลช�าระหนี้ได้ (โดยจะต้อง

เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ เพื่อช�าระหนี้)

 ในกรณทีีส่มาชกิมีหนีเ้กนิกว่า 90% ของหุน้ ให้ช�าระหนีบ้างส่วน 

เพื่อให้มีหนี้คงเหลือ 60% ของหุ ้น หรือสมาชิกที่มีหนี้ไม่เกิน 60%  

ของหุ้น สามารถกู้หุ้นไม่เกิน 60% โดยสามารถน�าเงินปันผลมาช�าระหนี้ได ้

ตัวอย่างเช่น

  มีหุ้น 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผลประมาณ ปีละ  

  5,500 บาท (5.50%)

  กู้หุ้น 60,000 บาท จะต้องผ่อนช�าระ 30 ปี ประมาณ ปีละ 

  4,320 บาท เดือนละ 360 บาท (ดอกเบี้ย 5.90%)

  แจ้งน�าเงินปันผลเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อ 

  ช�าระหนี้ (ได้ดอกเบี้ยด้วย)

  มีหุ้น 100,000 บาท รับเงินปันผล 5.50% ปีละ 5,500  บาท  

  30 ปี เท่ากับ 165,000 บาท

  กู ้60,000 บาท จ่ายดอกเบ้ีย 5.90% จ�านวน 30 ปี ดอกเบีย้รวม 

  เท่ากับ 68,118 บาท

  ก�าไร เท่ากับ 96,882 บาท

 การช�าระหนีน้ัน้จะหกัจากเงนิปันผลทีน่�าฝากในบญัชีออมทรพัย์

อเนกประสงค์เพื่อช�าระหนี้โดยอัตโนมัติไม่ต้องหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 15



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900

www.025798899.com โทร 0-2579-7070

กรุณาส่ง

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

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถท�าการถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ ไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ได้

สะดวกสบาย  ไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์
 สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถถอนเงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษ ไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ผ่านระบบ
โทรศัพท์ CO-OP PHONE สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมายัง
สหกรณ์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. กดหมายเลข 02-579 - 8899
 2. กดหมายเลขสมาชิก ตามด้วยปุ่มเครื่องหมาย
สี่เหล่ียม # ถ้าถูกต้อง ยืนยันเลขท่ีสมาชิก ตามด้วยปุ ่ม
เครื่องหมาย # สี่เหลี่ยม
 3. กดรหัสผ่าน 4 หลัก
 4. กด 7 ถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ 
  4.1 กด 3 ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ไป
ยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกยังไม่ได้ขอเปิดใช้ระบบการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

www.025798899.com หัวข้อที่ 7.6 แล้วส่งมาที่สหกรณ์ ด้วยช่องทางดังนี้

 1. Line@  : forestcoop  2. Fax : 02-579-9774 

 3. E-mail : forestcoop@gmail.com   4. ทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กทม.10900

 5. ระบบจะแจ้งยอดเงนิฝากออมทรพัย์พเิศษคงเหลือ 
และยอดสูงสุดที่สามารถโอนได้ แล้วท�าการกดจ�านวนเงิน 
ที่ต้องการเพื่อโอนไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์แล้วตามด้วย 
ปุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยม #
 6. ถ้าจ�านวนเงนิถกูต้อง กดปุม่เครือ่งหมายสีเ่หลีย่ม # 
ระบบจะบันทึกรายการถอนเงิน และตรวจสอบยอดเงินได ้
ในวนัท�าการถดัไป ถ้าต้องการยกเลกิ กดปุม่เครือ่งหมายดอกจัน *
  หมายเหตุ
 1. สมาชิกสามารถท�ารายการผ่านระบบ CO-OP PHONE 
ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 2. ถ้าท�ารายการถอนผ่านเคาน์เตอร์แล้ว จะไม่สามารถ 
ท�ารายการได้


