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ระเบียบเงินกู้ใหม่ เริ่มใช้ 2 ก.ย. 2562
เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

สัมพันธ์สหกรณ์
ประมวลภาพโครงการฝึกอบรม
สมาชกิและการให้บรกิาร ส่วนภมูภิาค
ปี 2562

รอบรั้วสหกรณ์
วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

ผลการด�เนินงาน

ท้ายเล่ม
เอาใจนักออม เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
ได้สูงสุด 3 บัญชี

ส า ร บั ญ

 สวัสดีค่ะท่านสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน วารสารสหกรณ์ป่าไม้เดือนกันยายนนี้เป็นวารสารฉบับที่ 232  

ประจ�าปี 2562 และเมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การก�าหนดวงเงินกู้ตามระดับข้ันเงินเดือน 

และเงินได้รายเดือนคงเหลือ ตามจ�านวนวงเงินกู้มาใช้หลักเกณฑ์ใหม่คือ ก�าหนดสิทธิ์กู ้ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ 

(Debt Service Ratio) ต้องไม่เกิน70% สมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิ์การกู้ได้ โดยส่งสลิปเงินเดือน เข้ามายังสหกรณ ์

เพื่อขอค�านวณสิทธิ์การกู้เงิน ทางช่องทางดังนี้ Line: @forestcoop Fax: 02 579 9774 E-mail:forestcoop@gmail.com  

 และในปีนี้ สหกรณ์ได้จัดท�า “กระเป๋าโคออปดิจิทัล” เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้แทนค�าขอบคุณแก่สมาชิก

และสมาชิกสมทบทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2562 และพร้อมต้อนรับ CO – OP 

DIGITAL 2020 เพื่อก้าวสู่...สหกรณ์ยุคใหม่ ไปด้วยกัน สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถขอรับกระเป๋าโคออปดิจิทัล  

ด้วยตนเองทีส่หกรณ์ เพยีงยืน่บตัรประชาชน ในเวลา 9.00 น. -16.00 น. ได้ตัง้แต่วนัที ่11 ธนัวาคม 2562 – 27 ธนัวาคม 2562 

หรือรับเป็นกลุ่มผ่านตัวแทนสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบจองได้ท่ี www.025798899.com ข้อ 12.7 และส่งใบจอง

กระเป๋าให้สหกรณ์ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562 เพื่อสหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดส่งกระเป๋าให้ต่อไป

 กองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิง่ว่า วารสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ส�าหรบัท่านสมาชกิทุกท่าน 

และขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้ให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ประจำ ฉบับ
เรื่องเด่น

ไม่ให้มีภาระหนี้เกิน 70 % ต่อรายได้ เริ่มใช้ 2 ก.ย. 2562
อายุไม่เกิน 50 ปี มีสิทธิ์กู้เพ่ิมเกินกว่านี้

อาจกู้เพ่ิมได้น้อยหรือไม่ได้ ระวัง!กู้เต็ม 70% แล้ว ฉ.ไม่ได้

ระเบียบเงินกู้ใหม่

 คณะกรรมการด�าเนนิการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั 
เมือ่คราวการประชุมคร้ังที ่7 เมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 2562 เหน็ชอบ 
ก�าหนดระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ซ่ึงม ี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยระเบียบ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกฉบับใหม่ ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การก�าหนด
วงเงินกู ้ตามระดับข้ันเงินเดือน และเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ตามจ�านวนวงเงินกู้มาใช้หลักเกณฑ์ใหม่คือ ก�าหนดสิทธิ์กู ้ตาม
อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio) ต้องไม่เกิน 70% 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามร่างกฎกระทรวง เร่ือง การให้เงินกู้และ 
การให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม ่
โดยมุ่งเน้นความมั่นคงของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์
 อย่างไรก็ตามระเบียบเงินกู้ฉบับใหม่นี้ ก็มิได้ท�าให้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสิทธิ์กู้เงินลดลงกว่าระเบียบ
เงินกู้เดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ สมาชิกโดยส่วนใหญ่อาจได้รับเงินกู ้
เพ่ิมข้ึนแต่สมาชิกบางส่วนอาจมิได้รับเงินกู ้เพิ่มขึ้นไปมากกว่า
ระเบียบเงินกู้เดิม โดยขึ้นอยู ่กับอายุคงเหลือก่อนเกษียณอายุ
ราชการ สรุปได้ดังน้ี
 1. อายุไม่เกิน 50 ปี ส่วนใหญ่กู้เพิ่มได้ สมาชิกที่อาย ุ
ไม่เกนิ 50 ปี หากยืน่ค�าขอกู้ตัง้แต่วนัที ่2 กนัยายน 2562 เป็นต้นมา 
มีแนวโน้มว่าสมาชิกส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 จะได้รับวงเงินกู้
จ�านวนเพิ่มขึ้นกว่าระเบียบเดิม ยกเว้นสมาชิกที่มีสินเช่ือเงินกู้ 
วนาเคหะซึ่งต้องผ่อนช�าระเป็นรายเดือนในอัตราสูงอยู่แล้ว หรือ 
ในสลิปเงินเดือนปรากฏรายการหักหนี้ของทางราชการและหนี้
จากธนาคาร
 2. อายุมากกว่า 50 ปี อาจกู้เพิ่มได้น้อยหรือกู้เพิ่มไม่ได้ 
ส�าหรับสมาชิกที่อายุมากกว่า 50 ปีบางท่านที่มีทุนเรือนหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 20 ของวงเงินกู้อาจได้รับเงินกู้เพิ่มก็ได้ แต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับ
รายการที่ปรากฏในสลิปเงินเดือนด้วย อย่างไรก็ตามสมาชิกที่อายุ
มากกว่า 50 ปีส่วนใหญ่อาจไม่ได้รับเงินกู้เพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากระยะ
เวลาก่อนเกษียณอายุราชการเหลือน้อยกว่า 12 ปี (จ�านวนงวดการ
ผ่อนช�าระเงินกู้สูงสุดคือ 144 งวด) ท�าให้งวดช�าระสั้นลง การผ่อน
ช�าระเงินกู้ต่อเดือนสูงขึ้น มีผลให้เกิน 70% ของเงินได้รายเดือน
 3. ข้อควรระวงัหากกูเ้ตม็ 70% ไปแลว้จะกู้ฉุกเฉินไม่ได ้
อย่างไรก็ตามส�าหรับสมาชิกที่ได้รับวงเงินกู ้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งจากการกู้เงินกู้สามัญ แต่หากท่านใช้สิทธิ์กู้สามัญเพ่ือให้
ได้รับวงเงินกู้มากที่สุดโดยผ่อนช�าระเต็ม 70% แล้ว จะท�าให้ท่าน
ไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้อีก หากท่านต้องการเก็บวงเงินกู้ฉุกเฉิน
เพื่อให้สามารถกู้ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ควรเหลือวงเงินผ่อนช�าระ
ไว้บ้าง เช่น กู้สามัญผ่อนช�าระเพียง 60 – 65% ของรายได้ ท้ังนี้  
ท่านควรบริหารการเงินของท่านอย่างระมัดระวังและให้สอดคล้อง
กับสถานะทางการเงินและความจ�าเป็นของท่าน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าท่านจะกู้โดยผ่อนช�าระเต็ม 70% ไปแล้วท่านอาจกลับมา 
กู้ฉุกเฉินได้อีก หากท่านได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�าปี โปรดส่ง 
สลิปเงินเดือนใหม่มาที่สหกรณ์เพื่อยืนยันการปรับเงินเดือนด้วย
 หากท่านต้องการทราบสิทธิ์การกู้ของท่านโดยละเอียดว่า 
สามารถกู ้เพ่ิมได้หรือไม่ อย่างไร โปรดส่งสลิปเงินเดือนมายัง
สหกรณ์ ทางช่องทาง ดังนี้ Fax 02 5799774, 02 5797356 
Line : @forestcoop  E-mail forestcoop@gmail.com 
หรือทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 02 5797070

ภาระหนี้

หนี้ฉุกเฉิน-
สามัญ-พิเศษ และ
หนี้ตามสลิบเงินเดือน
ต้องไม่เกิน 
21,0000 บาท

เงินเหลือ

หักค่าหุ้น-ประกันฯ เงินฝาก
และเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน

เงินเดือน
30,000 บาท

กู้เต็ม 70%
ไปแล้ว 

จะกู้ฉุกเฉิน
ไม่ได้

ท่านที่มีอายุมากกว่า 50 ปี 
อาจกู้เพิ่มไม่ได้
เนื่องจาก งวดช�ระส้ันลง 
การ ส่งต่อเดือนสูงข้ึน 
ท�ให้ส่งเกิน 70% ของรายได้รายเดือน

70%
21,000 บาท

30%
9,000 บาท

ตัวอย่าง
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สหกรณ์
สัมพันธ์

 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมสมาชิก
และการให้บริการส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562

 ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการส่วนภูมิภาค จ�านวน 2 ครั้ง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ และรู ้จักสหกรณ์  
ทราบถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ และมีความรู้ในการประกอบวิชาชีพเสริม

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิก
และการให้บริการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1

นายอนุชิต แตงอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิก บรรยายเร่ือง
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์

นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง หลักการ อุดมการณ์

และวิธีการสหกรณ์

อบรมส่งเสริมวิชาชีพ ท�าน�้ายาล้างจานและน�้ายาอเนกประสงค์  

 คร้ังที่ 1 จัดข้ึน ณ ส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) จัดกิจกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
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นายกมลชัย คชชา ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมสมาชิก
และการให้บริการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2

นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ บรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์    

นายสุภาพ ค�าแฝง กรรมการ บรรยายเรื่อง 
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

อบรมส่งเสริมวิชาชีพ ท�าน�้ายาล้างจานและน�้ายาล้างมือ 

คร้ังที่ 2 จัดขึ้น ณ ส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จัดกิจกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
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สหกรณ์
รอบรั้ว

 สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน
วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

 เมื่อวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย นายวิชิต 
สนธวิณชิ ประธานกรรมการด�าเนนิการ มอบเงิน 
สนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ป ี
จ�านวน 20,000 บาท โดยมี นางยุวดี ดีงามเลิศ  
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานกลาง เป็นผู้รับ
มอบเงินดังกล่าว

 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดย นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์  
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาเพ่ือสดุดีวีรชนป่าไม้ร�าลึกถึงคุณความดี 
ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ท่ีเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลากรมป่าไม้
ครบรอบ 123 ปี
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ดำ เนินงาน
ผลการ

อัตราดอกเบี้ย

รายการ   31  สิงหาคม  2562   31  กรกฎาคม  2562 

จ�ำนวนสมำชิก 13,230                                        13,207                                           

จ�ำนวนสมำชิกสมทบ 19,220              19,258                                             

สินทรัพย์รวม 20,569,042,342.85                         19,924,207,631.93                          

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 203,014,504.12                                 217,108,555.55                                

เงินฝำกจำกสหกรณ์อื่น 3,301,686,979.71                               3,278,493,777.90                               

เงินลงทุนระยะสั้น 792,803,415.02                                 185,021,127.70                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมำชิก 154,231,944.80                                 153,950,802.56                                

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมำชิกสมทบ 116,327,502.63                                 125,425,377.02                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้สำมัญ-สมำชิก 6,754,462,186.85                               6,815,419,562.02                               

ลูกหนี้เงินให้กู้สำมัญ-สมำชิกสมทบ 388,612,442.00                                 414,341,181.33                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมำชิก 1,056,018,427.95                               1,005,349,249.04                              

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมำชิกสมทบ 32,362,424.00                                  32,592,288.50                                   

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมำชิกสมทบ 16,932,934.32                                   8,861,027.75                                     

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝำก-สมำชิกสมทบ 62,760,511.21                                   60,212,929.70                                   

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่ำ 3,550,387.25                                    3,572,133.00                                    

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 2,287,322,180.00                              2,285,144,404.00                               

ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ 258,347.14                                       0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,816,173.75                                     15,180,473.73                                   

เงินลงทุนระยะยำว 5,320,262,748.02                               5,253,071,782.57                               

ลูกหนี้ระยะยำว – สุทธิ 1,003,968.84                                    0.00

อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,769,779.12                                     6,617,473.44                                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 63,654,877.04                                   63,654,877.04                                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08                                       190,609.08                                       

หนี้สินรวม 12,193,426,488.18                           11,720,979,598.67                           

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,837,000,000.00                             2,417,000,000.00                              

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,369,877,248.62                               6,333,512,551.75                               

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ 637,303,977.41                                 638,274,092.93                                 

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ พิเศษ 4,057,701,584.77                               4,029,888,038.32                              

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,110,102,722.38                               1,106,338,584.18                              

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 344,939,052.06                                 343,055,976.21                                 

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 215,918,318.47                                 212,048,266.58                                

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 3,911,593.53                                    3,907,593.53                                    

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,914,402,947.95                               2,907,068,526.84                               

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ (สมำชิกสมทบ) 248,462,609.11                                 251,936,605.52                                

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ พิเศษ (สมำชิกสมทบ) 2,536,326,879.99                               2,526,850,234.79                               

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมำชิกสมทบ) 74,463,563.68                                   74,306,153.14                                   

     - เงินรับฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมำชิกสมทบ) 55,149,895.17                                   53,975,533.39                                  

เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อื่น 15,192,979.68                                   14,654,904.13                                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 25,632,851.93                                   17,423,155.95                                   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,320,460.00                                 31,320,460.00                                  

ทุนของสหกรณ์ 8,375,615,854.67                             8,203,228,033.26                            

ทุนเรือนหุ้น 6,950,698,410.00                             6,910,129,050.00                              

ทุนส�ำรอง 632,559,103.10                                 632,559,103.10                                 

ทุนสะสม 154,237,136.15                                 154,628,136.15                                 

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 325,003,407.53                               250,030,154.76                                 

ประมำณกำรก�ำไรสุทธิ (ตำมเกณฑ์เงินสด) 313,117,797.89                                 255,881,589.25                                  

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 609,453,362.39                               529,769,128.08                               

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 385,313,272.08                                 334,561,731.71                                 

ดอกเบี้ยรับเงินฝำก 68,976,785.34                                   58,162,516.60                                   

ผลตอบแทนจำกเงินลงทุน 152,521,713.62                                 134,500,311.42                                 

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 341,263.97                                       341,263.97                                       

รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,300,327.38                                    2,203,304.38                                    

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 253,333,014.02                              217,367,967.08                               

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและเงินลงทุน 207,494,203.22                                 176,562,448.05                                 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 45,838,810.80                                   40,805,519.03                                 

ก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 356,120,348.37                              312,401,161.00                               

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�านาญตามพระราชบัญญัติ
บ�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 5.55



เอาใจนักออม เราให้คุณมากกว่าเดิม
เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้สูงสุด 3 บัญชี

เปิดบัญชีเพียง 1,000 บาท ถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง

   สิทธิประโยชน์ส�หรับสมาชิก
   และสมาชิกสมทบ
  ฝากเงิน 1 ล้านบาทข้ึนไป ได้รับดอกเบ้ียทุกเดือน 

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3% ต่อปี

  จ่ายดอกเบ้ียทุกวันท่ี 31 มี.ค., 30 มิ.ย., 30 ก.ย., 31 ธ.ค.

   เง่ือนไขการเปิดบัญชี
  เปิดบัญชีข้ันต�่าเพียง 1,000 บาท

  ฝากด้วยตนเองหรือหักจากเงินเดือนได้

  ถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง ถอนเกิน 2 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอดถอน ขั้นต�่า 300 บาท

  การถอนจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต�่ากว่า 1,000 บาท

        ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้ที่ 

www.025798899.com ข้อ 7.3 สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด หรือ 

ส่งเอกสารค�าขอเปิดบัญชีถึงสหกรณ์พร้อมโอนเงินเพื่อเปิดบัญชีผ่านธนาคารโดยใช้แบบฟอร์มใบ Payment ตามที่สหกรณ ์

ก�าหนด ใส่วัตถุประสงค์ เป็น 202 และไปช�าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ธนชาต หรือโอนเงินผ่าน APP 

KRUNGTHAI  NEXT  SCB  EASY หรือ TMB TOUCH

 การออมเงิน ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมากในชีวิตประจ�าวัน และตอนนี้ ต้องบอกว่าการออมเงินนั้นสามารถต่อยอด 

เงินที่มีให้ดีขึ้นและรวยขึ้นได้อย่างแน่นอน สร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยเงินที่คุณออม วันนี้สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถ

เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้สูงสุด 3 บัญชี

ดอกเบี้ย 3% ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
ทุกประเภท

ไม่เสียภาษี


