FORESTCOOP

ฉบับที่ 242 เดือนกรกฎาคม 2563

เปิดแล้ว!!
กู้สามัญดิจิทัล
ผ่าน App

เรื่องเด่นฉบับนี้

•
•

เปลี่ยนบ้าน...ที่ดินเป็นเงิน บ้านอยู่ครบ มีเงินใช้ กับเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 วิธี ถอน-โอน เงินฝาก กับสหกรณ์ สะดวกไม่ต้องเดินทาง

28 กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งส�ำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหลวงรัชกาลที่  10

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

การศึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเริม่ การศึกษาทีโ่ รงเรียนจิตรลดา
แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศ
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เปิดแล้ว!! เงินกู้สามัญดิจิทัล
ผ่าน App Forest CO-OP
ใหม่!! เปลี่ยนบ้าน..ที่ดิน เป็นเงิน..บ้านอยู่ครบ
มีเงินใช้ กับเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการ			
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เหตุผลที่ต้องกู้พิเศษเพื่อการเคหะกับ สอ.ปม.
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน App Forest		
CO-OP สะดวก ง่ายเพียงปลายนิ้ว
2 วิธี ถอน-โอน เงินฝากกับสหกรณ์
สะดวกไม่ต้องเงินทาง
10 ศูนย์ประสานงานสมาชิก สอ.ปม.
อยู่ไกลแค่ไหน เราก็ไม่ไกลกัน....
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

กองบรรณาธิการ
• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธุ์
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
นายศรุต บุญมาดี

ออสเตรเลีย ทรงส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ
ออสเตรเลีย หลังจากทรงส�ำเร็จการศึกษา ได้เสด็จ นิวัติประเทศไทย ทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. พ.ศ. 2515 ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์
ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467
ตลอดระยะเวลาที่ทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงเจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ในการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและ
พสกนิกรชาวไทยโดยมิได้ทรงย่อท้อ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติส่วนพระองค์ ทั้งในด้านความมั่นคงของประเทศ
ด้านสังคมสงเคราะห์ การศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การบิน การต่างประเทศ ฯลฯ
เพื่อ ความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนคนไทยทั้งปวง
ดัง่ พระราชด�ำรัสในพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณในการพิธถี อื น�ำ้ พิพฒ
ั น์สตั ยา ในการสถาปนาขึน้ เป็น “สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” ความว่า “ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ ต่อประชาชน จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มก�ำลังสติปัญญา
ความสามารถ และโดยความเสียสละเพื่อความเจริญ สงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะ
หาไม่”

ทรงรับขึ้นทรงราชย์
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 19.16 น. ปวงชนชาวไทยทั้งผองต่างปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จออก ณ ห้อง UPPER MAIN CR.M (ห้อง วปร.) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบ
บังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นรัชกาลที่ 10
พระองค์ทรงมีพระราชด�ำรัสตอบรับการขึน้ ทรงราชย์ ความว่า “ตามทีป่ ระธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานรัฐสภา
และกล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย
ทั้งปวง”
การทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดยมิทรงว่างเว้นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุง่ มัน่ ในการขจัดทุกข์บำ� รุงสุขแก่พสกนิกร
สมดั่งพระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สมเด็จพระบรมชนกนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ข้อมูลจาก wikipedia.org/google.com/www.matichon.co.th/www.pinterest.com
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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เปิดแล้ว!! เงินกู้สามัญดิจิทัล
ผ่าน App Forest CO-OP
เริ่ม 29 มิ.ย. 63 เงินกู้สามัญ กู้ด่วนทันใจ ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว
เอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอกู้
สำ�หรับสมาชิกที่ยื่นกู้ครั้งแรก
1. ค�ำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญดิจิทัล ดาวน์โหลด
ได้ที่ www.025798899.com หัวข้อ 2.19
2. ส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 และเดือน
ปัจจุบัน 1 ชุด

•
•
•
•
•
•
•
•

ต้องส่งคำ�ขอกู้สามัญดิจิทัลมาที่
สหกรณ์ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติ
คำ�ขอกู้แล้ว จึงจะสามารถใช้งานได้

ส�ำหรับสมาชิกเท่านั้น
สะดวกไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์
ง่าย แค่ยื่นค�ำขอกู้เพียงครั้งเดียว ใช้งานได้เลย

กู้ได้สูงสุด 30,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี

ผ่อนช�ำระนาน 144 งวด
ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
จ�ำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจ�ำนวนเงินกู้สามัญ
ทุกประเภทและหนี้ตามสลิปรายเดือนแล้ว
ไม่เกิน 70% ของรายได้

สมาชิกหลาย ๆ ท่านได้พอทราบกันมาบ้างแล้ว เรือ่ งบริการ
“เงินกู้สามัญดิจิทัล” ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการตามโครงการ
“Forest CO-OP Digital 2020” มีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้กับสมาชิก ลดขั้นตอนการส่งเอกสาร และเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ ช ่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ สมาชิ ก ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น
ต้องใช้เงินแต่ไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้ โดยสหกรณ์ฯ ได้เปิดให้กู้
“สามัญดิจิทัล” ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์
หรือส่งทางไปรษณีย์เป็นการชั่วคราว ระหว่างการพัฒนา Mobile
Application ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีสมาชิกมา
ขอกู้กันเป็นจ�ำนวนมาก
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**สมาชิกที่ยังไม่เคยยื่นกู้สามัญ
ดิจิทัล หรือทำ�การยื่นกู้ครั้งแรก**

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

“เงินกู้สามัญดิจิทัล” สามารถกู้ผ่าน App Forest
CO-OP ได้จริงแล้ว!!
จากการท�ำงานในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโปรแกรม
Application Forest CO-OP เพื่อสานฝันให้สมาชิกที่เฝ้ารอคอย
และติดตามการกู้ “สามัญดิจทิ ลั ” ผ่านระบบ Application มาเป็น
เวลาพอสมควร จนถึงวันนีว้ นั ทีส่ หกรณ์ได้พฒ
ั นาและทดสอบระบบ
จนเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้สมาชิกกู้ผ่าน Application พร้อมกัน
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนในการกู้สามัญดิจิทัล ผ่าน App Forest CO-OP

1

2

3

4

ส� ำ หรั บ ท่ า นสมาชิ ก ที่ เ คยกู ้
“สามั ญ ดิ จิ ทั ล ” ผ่ า นเคาน์ เ ตอร์
สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณียม์ าแล้ว
รวมถึงท่านที่ยังไม่เคยกู้ แต่เคยส่ง
ค�ำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญดิจิทัล
ไว้เรียบร้อยแล้ว จะสามารถกู้ผ่าน
ระบบ Application Forest CO-OP
ได้เลย ส่วนท่านสมาชิกที่ยังไม่เคย
ส่ ง เอกสารค� ำ ขอกู ้ ส ามั ญ ดิ จิ ทั ล
ก็สามารถยื่นเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์
สหกรณ์ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่ง
การจั ด เตรี ย มเอกสารดั ง กล่ า ว
เป็นการยืน่ เพียงแค่ครัง้ เดียวเท่านัน้

2. จ� ำ นวนเงิ น ให้ กู ้ เ มื่ อ รวม
จ�ำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้ว
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วน
ของจ�ำนวนเงินช�ำระหนีร้ ายเดือนต่อ
รายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70
3. ยอดจ่ายจริงไม่เกินเดือน
ละ 30,000 บาท
4. จ�ำนวนเงินกู้สามัญดิจิทัล
สูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของค่า
หุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ และ
จ�ำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000
บาท เมื่อรวมกับเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญดิจิทัล
5. กรณี กู ้ เ งิ น สามั ญ ดิ จิ ทั ล
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ จะต้องหักกลบเงินกู้ฉุกเฉินและเงิน
และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อย กู้สามัญดิจิทัลเดิม
กว่า 6 งวดเดือน

6. กรณี กู ้ เ งิ น สามั ญ ทั่ ว ไป
จะต้ อ งหั ก กลบเงิ น กู ้ ส ามั ญ ดิ จิ ทั ล
เดิมที่ค้างอยู่
ระยะเวลาการชำ�ระคืนเงินกู้
ผ่อนช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้
ในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
ผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน 144 งวด
วิธีการชำ�ระเงินกู้
หักได้จากเงินได้รายเดือน
หลักประกันสำ�หรับเงินกู้
เงินกู้สามัญดิจิทัลกู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมี
อยู่ในสหกรณ์ จึงไม่ต้องมีบุคคลค�้ำ
ประกัน

“มุ่งมั่น พัฒนาต่อไป... สู่สหกรณ์ยุคใหม่”
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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บ้านอยู่ครบ เงินมี ใช้ กับเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
ม
ห
ใ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• ส�ำหรับสมาชิกเท่านั้น
• ไม่ว่า บ้าน ที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ใช้ยื่นกู้ ได้หมด!!
• วงเงินให้กส
ู้ ูงสุด ล้านบาท
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• ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี
• ผ่อนช�ำระนานสูงสุด 30 ปี
• ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

ใช้บ้านแลกเป็นเงิน เพิ่มโอกาสต่าง ๆ
ในชีวิต ให้คุณรับความสุขมากยิ่งขึ้น

สมาชิกหลาย ๆ ท่าน อาจเคยเจอปัญหาติดขัดทางด้าน
การเงิน หรือในการหมุนเงินใช้ในชีวติ ประจ�ำวันไม่ทนั กันมาบ้าง
นะครับ ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เองได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ ทีอ่ าจส่งผลต่อคุณภาพชีวติ
ของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องการงาน หรือ
เรื่องต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก เพื่อ
ช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการเงินให้กับสมาชิก สหกรณ์
จึงได้มี “โครงการให้ เ งิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ การอื่ น ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับสมาชิกที่มีบ้าน ทาวน์เฮาส์
คอนโด หรือที่ดินเปล่า ก็ใช้เป็นหลักค�้ำประกันในการยื่นกู้
ได้ทั้งหมด!!

เสริมสภาพคล่องให้ชีวิต พัฒนาความ
เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

สหกรณ์ให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การอืน่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
แก่สมาชิกโดยมีวงเงินให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
5.80% โดยมีเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพย์
อันมีชอื่ ของสมาชิกผูก้ เู้ ป็นผูถ้ อื ครองกรรมสิทธิ์ (หรือคูส่ มรส)
เท่านั้น

6 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

สำ�หรับการให้กู้นั้น สหกรณ์กำ�หนด
เงื่อนไขและจำ�นวนเงินให้กู้ทั้งหมด
3 ประเภท ดังนี้

1. ส�ำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะ (มีหนี้กับ
สหกรณ์หรือกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ก็ได้)
• ให้กรู้ วมเงินกูพ้ เิ ศษวนาเคหะ สูงสุด 90% ของ
ราคาประเมิน
2. ส�ำหรับสมาชิกที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ
ห้องชุดที่ปลอดภาระจ�ำนอง
• ให้กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน
3. ส�ำหรับสมาชิกที่มีที่ดินเปล่าที่ปลอดภาระจ�ำนอง
และมีเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง
• ให้กู้สูงสุด 60% ของราคาประเมิน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ขอเป็นส่วนร่วมเล็ก ๆ ที่จะช่วย
ให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
พัฒนาอย่างมั่นคงต่อไป...

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิ ก อาศั ย อ� ำ นาจตามระเบี ย บสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 38 และมติ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ชุดที่ 43 ในการประชุมครั้งที่
10 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ให้ เ งิ น กู ้ แ ก่ ส มาชิ ก น� ำ ไปใช้ จ ่ า ยตาม
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมี
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือ
ห้องชุดหรือที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน

2. คุณสมบัติของผู้กู้

2.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจ�ำนวน
เงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้) และ
2.2 ต้องมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่ า ไม้ จ� ำ กั ด หรื อ สถาบั น การเงิ น อื่ น โดยใช้
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน หรือ
2.3 ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็นทีด่ นิ พร้อมสิง่
ปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน

3. หลักประกัน

ต้องเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด
หรือที่ดินเปล่า ซึ่งเป็นโฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) หรือ นส.
3ก. หรือเอกสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือ
คูส่ มรส หรือบุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และต้องมีทาง
สาธารณะเข้า - ออก, ไม่เป็นที่ดินที่ห้ามจ�ำหน่ายจ่าย
โอน (เอกสารสิทธิ์หลังแดง), ไม่มีการรอนสิทธิ์ใด ๆ
หากมีการรอนสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์บังคับจ�ำนองทันที

4. วงเงินกู้

จ�ำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งอนุมัติให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ไม่เกิน
5,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
4.1 สมาชิ ก ที่ มี ห นี้ เ งิ น กู ้ เ พื่ อ การเคหะกั บ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด หรือสถาบันการเงิน
อื่นให้กู้ได้รวมเงินกู้พิเศษวนาเคหะไม่เกินร้อยละ 90
ของราคาประเมิน กรณีมดี อกเบีย้ ค้างช�ำระจากสถาบัน
การเงินอื่น ให้ผู้กู้ช�ำระให้เสร็จสิ้นก่อนรับเงินกู้
4.2 สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดอันปลอดจากภาระ
จ�ำนอง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน    
4.3 สมาชิกทีม่ อี สังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็นทีด่ นิ เปล่า
อั น ปลอดจากภาระจ� ำ นอง มี เ ส้ น ทางคมนาคม
และสาธารณูปโภคเข้าถึง ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
ราคาประเมิน     

หากผู้กู้รายใดประสงค์ท�ำประกันชีวิต ให้ผู้กู้ ธนาคารหรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารทีแ่ สดงยอดหนี้
สามารถกู้เงินเกินกว่าข้อ 4.1 ถึง 4.3 ได้ ทั้งนี้ ส่วนที่ คงเหลือก่อนยื่นกู้
- หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นอาคาร
เกินนั้นให้กู้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น
เช่น ส�ำเนาสัญญาซื้อขายซึ่งจัดท�ำที่ส�ำนักงานที่ดิน
(ท.ด.13) หรือค�ำขอเลขที่บ้าน
5. เงินเดือนคงเหลือ
การช� ำ ระหนี้ เ งิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ การอื่ น ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อรวมกับเงินที่ต้องช�ำระหนี้เงินกู้ 8. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ทุกประเภทแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้ราย
8.1 สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษเพื่อ
เดือนของผู้กู้ตลอดอายุสัญญา
การอืน่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามประกาศนี้ ให้ยนื่
ส�ำหรับการกูเ้ งินพิเศษเพือ่ การอืน่ ในการพัฒนา ค�ำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด พร้อมยินยอมให้
คุณภาพชีวิต รายได้รายเดือนของผู้กู้ หมายถึง เงินเดือน สหกรณ์ ต รวจสอบข้ อ มู ล เครดิ ต บู โรและเอกสารที่
ของผู ้ กู ้ ร วมเงิ น รายได้ ร ายเดื อ นของบุ ต รและหรื อ เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30
คู่สมรสและหรือบิดามารดาของผู้กู้ และรายได้อื่น ๆ มิถุนายน 2565
ของผู้กู้ที่สามารถแสดงหลักฐานได้
8.2 นั ด หมายตรวจสอบและประเมิ น
หลักฐานซึ่งแสดงรายได้รายเดือนประกอบ หลักประกัน
ค�ำขอกู้เพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้
8.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาค�ำขอกู้
และหรือของบุตรและหรือคูส่ มรสและหรือบิดามารดา ภายใน 60 วัน นับแต่วันยื่นค�ำขอ กรณีได้รับอนุมัติ
ได้แก่ หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ ส�ำเนาสมุดบัญชี เงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายท�ำนิติกรรม ภายใน 30 วัน
เงินฝากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐาน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้
อื่นใดที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการเงิ น กู ้ เ สนอคณะ
กรรมการด� ำ เนิ น การเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ซึ่ ง อาจ
ไม่อนุมตั เิ งินกูห้ รือลดจ�ำนวนเงินกูไ้ ด้ตามทีเ่ ห็นสมควร
6. การผ่อนชำ�ระเงินกู้
ระยะเวลาให้กสู้ งู สุด 30 ปี และอายุของผูก้ รู้ วมกับ
ระยะเวลาผ่อนช�ำระหนี้ไม่เกิน 70 ปี โดยระยะเวลา 9. อัตราดอกเบี้ย
ผ่อนช�ำระหนี้ก่อนเกษียณอายุราชการต้องมีไม่น้อย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการ
กว่ากึง่ หนึง่ ของระยะเวลาผ่อนช�ำระหนีท้ งั้ หมด ยกเว้น พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
จ�ำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่น�ำระยะเวลา
ผ่อนช�ำระหนี้ก่อนเกษียณอายุราชการดังกล่าวมา 10. ค่าธรรมเนียม
บังคับใช้
10.1 ค่าประเมินหลักประกัน สมาชิกต้องช�ำระ
ค่าประเมินหลักประกันตามที่จ่ายจริง
7. เอกสารหลักฐานประกอบคำ�ขอกู้
10.2 ค่าใช้จ่ายในการจดนิติกรรม
- ค�ำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนา
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน
คุณภาพชีวิต
1,000.00 บาท
- ส�ำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
- ต่างจังหวัด  จ�ำนวน 3,000.00 บาท
ผู้กู้/คู่สมรส/ผู้เป็นเจ้าของหลักประกัน
10.3 การกู้เงินพิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนา
- ทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
คุณภาพชีวิตครั้งต่อไป ถ้าหลักประกันที่มีอายุการ
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลีย่ นชือ่ ประเมินเกินกว่า 5 ปี ต้องประเมินหลักประกันใหม่
หรือนามสกุล (ถ้ามี)
- ใบรับรองเงินเดือนผู้กู้/คู่สมรส, รายได้อื่น ๆ 11. การทำ�ประกันชีวิต
ที่สามารถแสดงหลักฐานได้
ผู้กู้ต้องท�ำประกันชีวิตตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
- เอกสารการเดิ น บั ญ ชี ธ นาคารย้ อ นหลั ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
     ประกาศ ณ วันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
6 เดือน  
- ส�ำเนาเอกสารสิทธิ์ (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด,
โฉนดที่ดิน, น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
- แผนผังหรือแผนทีต่ งั้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็นหลักทรัพย์
(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประกัน โดยสังเขป
ประธานกรรมการด�
ำเนินการ
- หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร
สหกรณ์
อ
อมทรั
พ
ย์
ก
รมป่
าไม้ จ�ำกัด
กรณีหลักประกันติดจ�ำนองสถาบันการเงิน ต้องมี
เอกสารเพิ่ม ดังนี้
- สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ
สัญญาจ�ำนอง
- หลักฐานการผ่อนช�ำระหนี้ (STATEMENT)
และหนั ง สื อ รั บ รองประเภทหนี้ และยอดหนี้ จ าก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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านคือที่อยู่อาศัยและที่ที่ท�ำให้สุขกาย สบายใจ ให้ความ
อบอุ่น ความปลอดภัยเมื่อมีบ้าน การตัดสินใจมีบ้านจึง
เป็นการเริ่มต้นการวางรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิต สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จึงส่งเสริมให้สมาชิกมีบ้าน มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้แนวคิด นกน้อยรูท้ ำ� รังเพือ่ วันข้างหน้า
โดยเปิดให้เงินกู้พิเศษ มีวัตถุประสงค์ในการกู้หลายประเภท
ครอบคลุ ม ทุ ก ความต้ อ งการของสมาชิ ก รวมถึ ง เงิ น กู ้ พิ เ ศษ
เพื่อการเคหะด้วย
การกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
สมาชิกจะได้รับความคุ้มค่า นอกจากจะช่วยท�ำให้ฝันของการ
มีบ้านเป็นจริงแล้ว สมาชิกยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์อีกมากมาย สหกรณ์จึงรวบรวม
เหตุผลที่สมาชิกต้องกู้พิเศษกับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ดังนี้

8 วารสารสหกรณ์
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1. อัตราดอกเบี้ยต�่ำ
อัตราดอกเบีย้ เป็นเหตุผลส�ำคัญในการตัดสินใจกู้ สหกรณ์
จึงให้สมาชิกสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ โดยมี 3 ประเภท
ดังนี้
• ประเภทที่ 1 (0% 12 เดือนแรก) เดือนที่ 13 - 24 อัตรา
ดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
5.25% ต่ อ ปี มี เ งื่ อ นไขห้ า มไถ่ ถ อนในระยะเวลา
ภายใน 5 ปี

• ประเภทที่ 2 (0% 6 เดือนแรก) เดือนที่ 17 - 24 อัตรา
ดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
5.25% ต่ อ ปี มี เ งื่ อ นไขห้ า มไถ่ ถ อนในระยะเวลา
ภายใน 3 ปี
• ประเภทที่ 3 อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวตามประกาศสหกรณ์
ปัจจุบัน 5.25% ต่อปี ซึ่งสมาชิกจะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

4. กู้ได้ 100% ของราคาประเมิน
กู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด กู้ได้ 100% ของราคา
ประเมิน
• เมื่ อ หลั ก ประกั น เป็ น บ้ า นพร้ อ มที่ ดิ น จ� ำ นวนเงิ น กู ้
ไม่เกิน 4,000,000 บาท
• เมื่อหลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด จ�ำนวนเงินกู้
ไม่เกิน 2,500,000 บาท

2. หลักเกณฑ์การกู้ง่ายและวงเงินอนุมัติสูง
หลักเกณฑ์การกูง้ า่ ย เพียงแค่สง่ ค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน
และมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนเงินกู้ และต้องมี
สัดส่วนของจ�ำนวนเงินช�ำระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือน
ไม่เกินร้อยละ 70 โดยมีวงเงินกูท้ อี่ นุมตั สิ งู สุดถึง 8,000,000 บาท

5. ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยที่จ่ายไปทัง้ หมด
ในปีนนั้ โดยสมาชิกจะเสียดอกเบีย้ น้อยกว่าประกาศของสหกรณ์
เช่น สมาชิกเสียอัตราดอกเบีย้ 5.25% ต่อปี สหกรณ์จา่ ยเงินเฉลีย่
ในปีนั้น 14% สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยจริงเพียงแค่ 4.51% ต่อปี

3. ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี
ผ่อนช�ำระได้สูงสุด 30 ปี (360 งวด) ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ
สมาชิกจึงสามารถผ่อนช�ำระแบบสบายไร้กังวล มีเงินเดือนเหลือ
ใช้จ่ายในแต่เดือน อีกทั้งระยะเวลาการผ่อนช�ำระที่สามารถผ่อน
ได้ถงึ อายุ 70 ปี แม้เกษียณอายุราชการแล้วก็ยงั สามารถหักช�ำระ
กับสหกรณ์ได้

6. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการจดจำ�นอง
โดยปกติค่าธรรมเนียมในการจดจ�ำนองจะอยู่ที่ 1% ของ
ราคาบ้าน แต่การกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะกับสหกรณ์ สมาชิกไม่ตอ้ ง
เสียค่าธรรมเนียมในการจดจ�ำนองไม่ว่าจะกู้ในยอดเท่าไรก็ตาม
ท�ำให้สมาชิกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้

สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ได้ที่ www.025798899.com

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้อื่น
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์-อเนกประสงค์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)

รายการ

30 มิถุนายน 2563 31 พฤษภาคม 2563
13,283
19,466

13,277
19,484

20,801,067,828.93 21,369,304,749.04
502,593,590.68
3,013,478,218.35
6,317,400,449.64
8,034,305,703.02
491,928,359.92
2,361,699,956.00
3,143,384.08
7,701,487.95
59,877,572.36
8,939,106.93

708,386,765.54
3,019,117,618.59
6,381,367,748.39
8,048,382,926.09
502,853,461.41
2,629,922,164.00
3,174,803.58
6,100,232.95
59,877,572.36
10,121,456.13

12,351,091,247.59 13,010,803,419.56
2,770,000,000.00
6,470,938,285.14
669,259,699.32
4,101,376,050.32
1,205,041,236.00
238,890,402.54
252,282,551.01
4,088,345.95
3,035,604,093.35
259,451,696.32

3,577,000,000.00
6,389,623,182.18
655,601,600.63
4,070,905,515.69
1,172,296,010.99
241,494,397.17
245,279,284.29
4,046,373.41
2,960,705,791.54
255,469,682.52

๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ

		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์-อเนกประสงค์
		 (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
		 (สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ทุนของสหกรณ์

30 มิถุนายน 2563 31 พฤษภาคม 2563
2,651,919,864.01 2,587,321,251.44
54,556,441.91

50,925,800.23

69,676,091.11

66,989,057.35

19,290,800.84
22,282,451.26
32,975,617.00

17,048,550.83
33,450,278.01
32,975,617.00

8,449,976,581.34 8,358,501,329.48

ทุนเรือนหุ้น
7,454,423,860.00 7,411,118,480.00
ทุนส�ำรอง
681,179,534.54 681,179,234.54
ทุนสะสม
121,938,149.22 122,245,949.22
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (108,066,018.66) (124,260,747.23)
ประมาณการก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด) 300,501,056.24 268,218,422.95

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ก�ำไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง)

554,250,162.07 442,099,302.72
236,800,857.15
11,182,451.49
61,527,099.30
242,668,085.04
2,071,669.09

199,289,632.57
9,388,734.79
52,109,573.70
179,317,447.07
1,993,914.59

208,845,337.31 174,505,158.04
175,034,221.15
33,811,116.16

145,299,600.30
29,205,557.74

345,404,824.76 267,594,144.68

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้

(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.75
2.75
3.00
3.75
4.00

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
3.75

5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
5.80
3.45

(เริม่ วันที่ 1 เมษายน 2561) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญดิจิตอล
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
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สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 1
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การอืน่ กรณีกลับไปใช้สทิ ธิใน
บ�ำนาญตามพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 1 (0.00% 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 2 (0.00% 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

6.10
5.90
4.50
5.90
5.55

5.80
5.60
4.20
5.60
5.25

5.80

5.50

4.95
4.95

4.65
4.65

6.00

5.70

(เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) (เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

3.50

3.30

4.50

4.30

5.55

5.25

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน App ง่ายๆ
ก้ า วหน้ า และพั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ของเรา นับว่าเป็นองค์กร
หนึ่งที่ได้น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการสมาชิก
โดยได้มีการจัดท�ำ Application Forest CO-OP
เพือ่ ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วน
บุคคลได้ เช่น หุ้น เงินฝาก เงินกู้ บริการเงินกู้ สิทธิ์กู้
สามัญคงเหลือ ภาระการค�้ำประกัน ปันผล รายการ
เรียกเก็บ ใบเสร็จ สวัสดิการ หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ ประกันชีวิต และข้อมูลสมาชิก
ในด้านของข้อมูลสมาชิก ที่ท่านได้แจ้งไว้กับ
สหกรณ์ สามารถตรวจสอบได้จาก Application
Forest CO-OP 4.0 ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกที่ ทุกเวลา
ได้แก่ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด อีเมล เบอร์โทร ที่อยู่
รูปถ่าย หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน สมาชิก
สามารถส่งข้อมูลทีถ่ กู ต้องมาอัปเดตให้เป็นปัจจุบนั ได้
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการรับข้อมูล ข่าวสาร 1 เข้า App Forest CO-OP 2 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
แล้วเลือก “ข้อมูลสมาชิก”
ได้ทันที
สหกรณ์

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 6.1
2. กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้เรียบร้อย
3. ส่งแบบฟอร์มค�ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลมาที่สหกรณ์
- ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ ปณ. 169
ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ทางโทรสาร (Fax) : 02-579-9774
- ทาง E-mail: forestcoop@gmail.com
- ทาง Line สหกรณ์ : @forestcoop
หมายเหตุ : กรณีทมี่ คี วามประสงค์เปลีย่ นแปลงลายเซ็น ต้องมีผบู้ งั คับบัญชา
		 ลงลายมือชื่อรับรอง และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หากไม่มี
		 ผู้บังคับบัญชารับรองจะต้องมายื่นเอกสารโดยตรงที่สหกรณ์
		 เท่านั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้เพิ่มช่องทางการถอน-โอนเงิน
ให้สมาชิก เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่สมาชิกที่อยู่ในส่วนภูมิภาค หรือสมาชิกที่
ไม่สะดวกมาท�ำธุรกรรมทีส่ หกรณ์ โดยได้กำ� หนดวิธกี ารถอน-โอนเงินไว้ให้สมาชิก
ได้ใช้บริการด้วยกัน 2 ช่องทาง ดังนี้

ถอนได้ ทุ ก บั ญ ชี ไม่ จำ�กั ด จำ�นวน
การถอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์พิเศษถอนได้เดือน
ละ 2 ครัง้ หากถอนเกิน 2 ครัง้ เสียค่า
ธรรมเนียม 1% ของยอดที่ถอน แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท
จากเดิมที่สหกรณ์ได้มีการให้สมาชิกถอนเงินฝากโดยใช้
แบบฟอร์มใบถอนเงินเดิม (สีชมพู) โดยสมาชิกที่ต้องการจะ
ถอนเงินต้องติดต่อสหกรณ์เพือ่ ให้จดั ส่งใบค�ำขอถอนเงิน แล้วส่ง
ให้กบั สมาชิกทางไปรษณีย์ ซึง่ อาจท�ำให้สมาชิกทีอ่ ยูใ่ นส่วนภูมภิ าค
หรือพื้นที่ห่างไกลที่มีความจ�ำเป็นต้องถอนเงิน ได้รับความล่าช้า
ในการจัดเตรียมส่งเอกสารต่าง ๆ

ใหม่!! เพิ่มบริการ

“ดาวน์โหลดใบถอนเงิน ผ่านเว็บไซต์
สหกรณ์” ได้แล้ว

ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่สมาชิกในการถอนเงิน
สหกรณ์ จึ ง ได้ เ พิ่ ม เอกสารแบบฟอร์ ม ใบถอนเงิ น ให้ ส มาชิ ก
สามารถท�ำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้วยตัวเองได้ที่ เว็บไซต์
สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร
ที่ 7.9
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โดยมีขั้นตอนการถอน ดังนี้
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�ำขอถอน ได้ทเี่ ว็บไซต์สหกรณ์
www.025798899.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 7.9
• กรอกเอกสารให้เรียบร้อย
• ส่งค�ำขอถอนพร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
- สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการถอน (เล่มจริง)
- ส�ำเนาบัตรประชาชน
- กรณีให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย/
		 ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ส่งส�ำเนาหน้าสมุดบัญชี
		 มาด้วย โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อสมาชิกเท่านั้น
• ส่งมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ ปณ. 169
ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
**กรณี ใ ห้ ส หกรณ์ โ อนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย/
ธนาคารไทยพาณิชย์
• สมาชิกที่ถอนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท จะเสียค่า
ธรรมเนียมการโอนรายการละ 15 บาท
• สมาชิกทีถ่ อนเงินตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป จะไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมการโอน
**กรณีให้สหกรณ์จา่ ยเช็ค สหกรณ์จะจ่ายเช็คในนามเจ้าของ
บัญชีเท่านั้น ค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 25 บาท**

สะดวก รวดเร็ว ถอนขัน
้ ต�ำ่ 1 หมืน
่ บาท
ถอนสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาทต่อบัญชี/
ต่อวัน
ถอนได้ทก
ุ บัญชีสหกรณ์ ยกเว้นบัญชี
ออมทรัพย์สน
ิ มัธยัสถ์ บัญชีออมทรัพย์
ชีวิตพอเพียง และบัญชีที่มีเงื่อนไข
การถอนที่ต้องลงลายมือชื่อเกินกว่า
1 คน
บัญชีออมทรัพย์พเิ ศษถอนได้เดือนละ
2 ครั้ง หากถอนเกิน 2 ครั้ง เสียค่า
ธรรมเนียม 1% ของยอดที่ถอน แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท
ตามที่สหกรณ์ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในการ
ลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาท�ำธุรกรรมของสมาชิก ที่มี
ความจ�ำเป็นต้องถอนเงินในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สหกรณ์จงึ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์
และวิธีถอน-โอน ผ่าน Application Line ขึ้นมาให้สมาชิกได้ใช้
บริการในช่วงเวลาวิกฤตินั้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสมาชิก
ในการถอน-โอน ด้วยวิธีนี้เป็นจ�ำนวนมาก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด พิจารณาแล้วว่า
เพื่อการให้บริการสมาชิกที่มีความจ�ำเป็นต้องถอนเงิน และ
อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมของสมาชิกต่อไป สหกรณ์
จึงได้กำ� หนดให้การถอน-โอน โดยส่งค�ำขอถอนผ่าน Line สหกรณ์
นั้น ยังเปิดให้บริการแก่สมาชิกต่อไป แม้หมดช่วง Covid-19
แล้วก็ตาม

โดยมีขั้นตอนการถอน ดังนี้
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�ำขอถอนได้ที่ เว็บไซต์สหกรณ์
www.025798899.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 11.3
• กรอกเอกสารให้เรียบร้อย
• ถ่ายภาพค�ำขอถอนให้ชดั เจน แล้วส่งมาที่ Line สหกรณ์
(@forestcoop)
• กรณีให้ส หกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธ นาคารกรุ ง ไทย/
ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ถ่ายภาพส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีส่งมาด้วย
โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อสมาชิกเท่านั้น
**กรณี ใ ห้ ส หกรณ์ โ อนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย/
ธนาคารไทยพาณิชย์ จะเสียค่าธรรมเนียมการโอนรายการละ
15 บาท
การรับเงิน
สมาชิกที่ยื่นค�ำขอถอน-โอน พร้อมส่งหลักฐานครบถ้วน
จะได้รับเงิน ดังนี้
• ส่งค�ำขอก่อน 10.00 น. จะได้รบั เงินโอนเข้าบัญชีภายใน
เวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว
• ส่งค�ำขอระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. จะได้รบั เงินโอน
เข้าบัญชีภายในเวลา 15.00 น. ของวันดังกล่าว

หากมีข้อสงสัย สมาชิกสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-579-7070
Line Official : @forestcoop

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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10 ศูนย์ประสานงานสมาชิก สอ.ปม.
อยู่ไกลแค่ไหน เราก็ไม่ไกลกัน...

พร้อมแนะนำ�และดูแลคุณ... ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น
สอ.ปม. ของเรามี ส มาชิ ก ที่ ท� ำ งานเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอยูท่ กุ ภูมภิ าคทัว่ ทัง้ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็นในป่า
เขาหรือเกาะแก่งต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล สหกรณ์เองจึงได้คำ� นึง
ถึงการให้บริการสมาชิกในส่วนภูมิภาคทุกท่าน ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในเรือ่ งต่าง ๆ ของสหกรณ์
อย่างทั่วถึง เช่น การยื่นค�ำขอกู้ การจัดท�ำเอกสารส่งสหกรณ์ฯ
การสอบถามข้อมูลข่าวสาร การจัดประชุมกลุ่มผู้แทนสมาชิก
รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้น�ำสหกรณ์
ดังนั้น เพื่ออ�ำนวยประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณ์จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานขึน้ มา โดยเริม่ ต้นจาก “ศูนย์ประสานงานสมาชิก
สหกรณ์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก
กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมก่อตั้งขึ้นเป็นศูนย์ประสานงาน
แห่งแรก เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2549 ณ ส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์
ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) โดยได้รบั ความสนใจจากกลุม่ สมาชิกในจังหวัด

รายชื่อศูนย์ประสานงาน
สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

สุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้บริการกันเป็นจ�ำนวนมาก
จนได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานแห่งที่ 2 และ 3 ที่จังหวัดสงขลา
และจังหวัดเชียงราย ขึ้นตามล�ำดับ ปัจจุบันสหกรณ์ได้ท�ำการเปิด
ศูนย์ประสานงานไปแล้วทั้งสิ้น 10 ศูนย์ประสานงาน ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค สมตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด “ประหยัด อดออม เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดนครราชสีมา
◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดขอนแก่น

ภาคเหนือ

◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงราย
◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดล�ำปาง
◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่
◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดตาก

ภาคตะวันออก

◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดชลบุรี
◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดปราจีนบุรี

ภาคใต้

◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
◾ ศูนย์ประสานงานจังหวัดสงขลา
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สมาชิกสามารถตรวจสอบที่อยู่และ
เบอร์ตดิ ต่อศูนย์ประสานงานทัง้ หมด
ได้ที่ www.025798899.com ในเมนู
ผูแ้ ทนสมาชิก

สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่
ของผู้แทนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เกิดจากการรวมพลัง
เพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตย
ตามหลักการสหกรณ์ จนเติบโตเป็นสถาบันการเงินทีม่ คี วามมัน่ คง
คอยช่วยเหลือสมาชิก อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งออมเงินทีส่ ำ� คัญส�ำหรับ
สมาชิกสหกรณ์ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิทธิและหน้าที่
ของผู้แทนสมาชิก

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ก�ำหนดว่า กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าพันคนให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน้ ดังนัน้ สหกรณ์
จึงให้มีการรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ "ผู้แทนสมาชิก"
จึงเกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในแต่ละหน่วยงาน โดย
อัตราส่วนผู้แทนสมาชิก 1 คน ต่อสมาชิก 50 คน ซึ่งสมาชิก
เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก และอยู่ใน
ต�ำแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยหน้าที่ของ
ผู้แทนสมาชิกเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สหกรณ์พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อน�ำมาเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่ อีกทั้งผู้แทนสมาชิกยังมีสิทธิ์ในการลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ในการบริหารงานสหกรณ์
อีกด้วย โดยผู้แทนสมาชิกนั้น มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

1
2
3
4
5

มีสทิ ธิส์ มัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการดำ�เนินการ

6
7
8

อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำ�ปี

9

รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่

10
11

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
พิจารณาแก้ไขเพิม
่ เติมข้อบังคับของสหกรณ์
คัดเลือกผูส
้ อบบัญชี และผูต
้ รวจสอบกิจการ
อนุมัติงบการเงิน จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ของสหกรณ์
ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของสหกรณ์ ใ ห้ กั บ
สมาชิก

รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี
กิจกรรมกลุ่มตามประกาศของสหกรณ์

ดังนั้น ผู้แทนสมาชิกจึงมีความส�ำคัญต่อสหกรณ์เป็นอย่างมาก เพราะต้องท�ำหน้าที่เป็น
สื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และหากได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการก็จะต้องเข้ามา
ท�ำหน้าที่ในการบริหารงานของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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เนือ
่ งจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้กำ�หนด
มาตรการช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า ในสภาวการณ์
โควิด-19 โดยการพักชำ�ระหนี้ การลดจำ�นวน
เงิ น ผ่ อ นชำ�ระหนี้ ต ่ อ เดื อ น หรื อ การขยาย
สัญญาเงินกู้

จากการตรวจสอบ พบว่ า สลิ ป เงิ น เดื อ นของสมาชิ ก
บางรายที่มีการหักช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่นในเดือนเมษายน
จะไม่มีรายการแสดงในสลิปเงินเดือน หรือสมาชิกบางรายมีการ
ลดจ�ำนวนเงินผ่อนช�ำระ ท�ำให้มีผลต่อการค�ำนวณสิทธิ์วงเงินกู้
สามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษของสมาชิก
ดังนั้น สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญทุกคนต้องแนบสลิป
เงินเดือนเดือนมีนาคม และสลิปเงินเดือนปัจจุบันเพื่อตรวจสอบ
ว่ามีหนี้ภายนอกกับสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการพักช�ำระหนี้
หรือลดจ�ำนวนเงินผ่อนช�ำระหรือไม่ เพราะหากครบก�ำหนด
มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว สถาบันการเงินอื่นก็จะต้องส่ง
รายการเรียกเก็บหนีใ้ นสลิปเงินเดือนเช่นเดิม จะส่งผลให้สหกรณ์
เก็บเงินช�ำระหนี้ไม่ได้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขอร่วมยืนหยัดและ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือดูแลสมาชิกทุกท่านให้ก้าวผ่าน
วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ช�ำระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร
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