FORESTCOOP ฉบับที่ 267 เดือนสิงหาคม 2565

ระเบียบใหม่

การถือหุ้นรายเดือน สำ�หรับสมาชิก
จากเดิมที่สหกรณ์ได้กำ�หนดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามฐานเงินเดือนของสมาชิก โดยช่วงเงินได้
รายเดือนสูงสุดอยู่ที่

• หากรายได้รายเดือนเกิน 50,000 บาทขึ้นไป ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน 3,000 บาทต่อเดือน และ
• ก�ำหนดให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

ระเบียบการถือหุ้น ใหม่ 2565

สหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565 ซึ่งก�ำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้
• ก�ำหนดให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
• ขยายช่วงเงินได้รายเดือนและการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ดังนี้
เงินได้รายเดือน (บาท)

หุ้นรายเดือน (หุ้น)

จำ�นวนเงิน (บาท)

เกินกว่า 52,000 ถึง 54,000

310

3,100

เกินกว่า 54,000 ถึง 56,000

320

3,200

เกินกว่า 56,000 ขึ้นไป

330

3,300
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ระเบียบใหม่ การถือหุ้นรายเดือน สำ�หรับสมาชิก
สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
11 ส.ค. 65 ยกเลิกบริการถอน-โอนเงินผ่าน Line สหกรณ์
สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม กนก. คราวประชุมวันที่ 27 ก.ค. 65
ผลการดำ�เนินงาน
สอ.ปม. โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำ�รอง
ขั้นตอนการติดตั้ง App CO-OP GO
ขั้นตอนการผูกบัญชีสหกรณ์กับบัญชีกรุงไทย
Q&A ผูกบัญชีกรุงไทยกับ App CO-OP GO
Q&A สมาชิกที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย จะถอนเงินจากสหกรณ์ผ่าน
App CO-OP GO ได้อย่างไร?
ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ 65
ลุ้นรับรางวัล!!!

2 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

กองบรรณาธิการ
• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางณภัทร อินสกุล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
นายศรุต บุญมาดี

ตารางการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน
เงินรายได้เดือน
(บาท)

หุ้นรายเดือน
(หุ้น)

จำ�นวนเงิน
(บาท)

ไม่เกิน 9,000

60

600

เกินกว่า 9,000 ถึง 11,000

70

700

เกินกว่า 11,000 ถึง 13,000

80

800

เกินกว่า 13,000 ถึง 14,000

90

900

เกินกว่า 14,000 ถึง 15,000

100

1,000

เกินกว่า 15,000 ถึง 16,000

110

1,100

เกินกว่า 16,000 ถึง 18,000

120

1,200

เกินกว่า 18,000 ถึง 20,000

130

1,300

เกินกว่า 20,000 ถึง 22,000

140

1,400

เกินกว่า 22,000 ถึง 24,000

150

1,500

เกินกว่า 24,000 ถึง 26,000

160

1,600

เกินกว่า 26,000 ถึง 28,000

170

1,700

เกินกว่า 28,000 ถึง 30,000

180

1,800

เกินกว่า 30,000 ถึง 32,000

190

1,900

เกินกว่า 32,000 ถึง 34,000

200

2,000

เกินกว่า 34,000 ถึง 36,000

210

2,100

เกินกว่า 36,000 ถึง 38,000

230

2,300

เกินกว่า 38,000 ถึง 40,000

240

2,400

เกินกว่า 40,000 ถึง 42,000

250

2,500

เกินกว่า 42,000 ถึง 44,000

260

2,600

เกินกว่า 44,000 ถึง 46,000

270

2,700

เกินกว่า 46,000 ถึง 48,000

280

2,800

เกินกว่า 48,000 ถึง 50,000

290

2,900

เกินกว่า 50,000 ถึง 52,000

300

3,000

เกินกว่า 52,000 ถึง 54,000

310

3,100

เกินกว่า 54,000 ถึง 56,000

320

3,200

เกินกว่า 56,000 ขึ้นไป

330

3,300

สมาชิกสามารถขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มในอัตรา
ที่ สู ง กว่ า ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บได้ โดยแจ้ ง ความจ� ำ นง
เป็ น หนั ง สื อ ตามแบบที่ ส หกรณ์ ก� ำ หนดก่ อ นวั น สิ้ น เดื อ น
สหกรณ์จะด�ำเนินการให้ในเดือนถัดไป

การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือ
เป็นจ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สิน
กับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ�ำนวนการ
ถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มค�ำขอเพิ่ม-ลดหุ้น
รายเดือน หัวข้อ 6.3 มาที่สหกรณ์  
ส� ำ หรั บ สมาชิ ก ที่ มี ห นี้ สิ น กั บ สหกรณ์ จะงดหรื อ ลด
การส่งค่าหุ้นรายเดือน ได้ดังนี้
• มีหนี้เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น
• มีหนีเ้ งินกูส้ ามัญหรือเงินกูพ้ เิ ศษทีใ่ ช้อสังหาริมทรัพย์
ค�้ำประกัน
• มี ห นี้ เ งิ น กู ้ ที่ ใช้ เ งิ น ฝากที่ มี อ ยู ่ ใ นสหกรณ์ เ ป็ น
หลักประกัน

การเพิ่มหุ้นพิเศษ (ระดมหุ้น)

นอกจากหุ้นซึ่งสมาชิกส่งเป็นรายเดือนแล้ว สมาชิก
สามารถถือหุน้ เพิม่ ขึน้ อีกได้ โดยส่งช�ำระค่าหุน้ พิเศษ (ระดมหุน้ )
ได้ด้วยวิธีการ ดังนี้
• โอนช�ำระผ่าน Application CO-OP GO
• โอนช�ำระพิเศษระดมหุน้ ผ่าน Application ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต
• ช�ำระเงินสดด้วยแบบฟอร์มใบแจ้งการช�ำระเงิน
ของสหกรณ์ (Payment) ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต
• ช�ำระเงินสดที่สหกรณ์
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สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่

สำ�หรับสมาชิก
และสมาชิกสมทบ

สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่สำ�หรับสมาชิก
หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุด และมีชื่อในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ
1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
3. กรณีซื้อบ้านหรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างบ้านโดยกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาทต่อบ้านหนึ่งหลัง
4. ยืน่ ขอรับสวัสดิการภายในก�ำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันทีม่ ีกรรมสิทธิใ์ นบ้านหลังดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
• กรณีซื้อขายหรือยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
• กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันที่ได้รับเลขที่บ้าน แต่ทั้งนี้ วันที่ได้รับเลขที่บ้านต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้าง
5. สหกรณ์จะน�ำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์
เอกสารประกอบ
1. ใบค�ำขอรับสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อ 4.5
2. หลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่
• ส�ำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน (ทด.13 หรือ อช.16) หรือ
• ส�ำเนาสัญญาเงินกู้เพื่อการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ
• ส�ำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ
• ส�ำเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจ�ำบ้าน
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. หลักฐานแสดงสิทธิ์และการอยู่อาศัย
• ส�ำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ที่มีชื่อสมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการไม่ว่าในฐานะเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย
• ส�ำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อของสมาชิก หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านดังกล่าว
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สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่สำ�หรับสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
1. สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
3. กรณีสมาชิกสมทบรับโอนหนี้จากสมาชิก ซึ่งได้กู้พิเศษเพื่อการเคหะกับสหกรณ์ สหกรณ์จ่ายสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่
แก่สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ครอบครัวละ 2,000 บาทต่อบ้านหนึ่งหลัง
4. สมาชิกสมทบยืน่ ขอรับสวัสดิการภายในเวลา 120 วัน นับจากวันทีม่ กี รรมสิทธิใ์ นบ้านหลังดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักฐาน
• กรณีซื้อขายหรือยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
• กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันที่ได้รับเลขที่บ้าน แต่ทั้งนี้ วันที่ได้รับเลขที่บ้านต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันได้รับ
อนุญาตให้ก่อสร้าง
เอกสารประกอบ
1. แบบค�ำขอรับสวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทเี่ ว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
หัวข้อ 5.6
2. หลักฐานของสมาชิกสมทบที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่
• ส�ำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน (ทด.13 หรือ อช.16) หรือ
• ส�ำเนาสัญญาเงินกู้เพื่อการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ
• ส�ำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ
• ส�ำเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจ�ำบ้าน
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. หลักฐานแสดงสิทธิ์และการอยู่อาศัย
• ส�ำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ที่มีชื่อสมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ไม่ว่าในฐานะเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัย
• ส�ำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดนิ ที่มีชื่อของสมาชิกสมทบ หรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านดังกล่าว
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11 ส.ค. 65 ยกเลิกบริการ
ถอน-โอนเงินผ่าน Line สหกรณ์

สะดวกกว่า!!

สมาชิกสามารถถอน-โอนเงิน

ผ่าน App CO-OP GO ได้เลยตลอด 24 ชม
จากที่ สอ.ปม. ได้เปิดบริการให้สมาชิกสามารถส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝากผ่าน Line Official ของสหกรณ์ได้ ซึ่งก�ำหนดให้
สมาชิกส่งภาพถ่ายค�ำขอถอนเงินฝากพร้อมหลักฐานก่อนเวลา 10.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเวลา 12.00 น. และระหว่าง
เวลา 10.00 - 13.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น ซึ่งบัดนี้ สอ.ปม. ได้เปิดตัว
App CO-OP GO ซึ่งมี function ในการท�ำธุรกรรมออนไลน์อย่างครบถ้วน รวมถึงการถอน-โอนเงินฝากระหว่างบัญชีสหกรณ์ไปบัญชี
ธนาคารกรุงไทยได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝากผ่าน Line ดังนั้น มติที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการจึงเห็นชอบปิดการให้บริการถอน-โอนเงินฝากผ่าน Line เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป สมาชิก
ที่เคยถอนโอนผ่าน Line สามารถถอน-โอนเงินฝากผ่าน App CO-OP GO ได้แล้ววันนี้ ทุกวันตลอด 24 ชม. ง่ายกว่า สะดวกกว่า
เหมือนไปสหกรณ์ด้วยปลายนิ้ว

วิธีโอนเงินจากสหกรณ์ไปกรุงไทย

6 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

บัญชีเงินฝากสหกรณ์ แต่ละประเภทบัญชี
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อไร?
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน... จากแนวทางที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้ยึดมั่นและ
ให้ความสำ�คัญกับการออมเงินมาอย่างยาวนาน... และได้เปิดประเภทบัญชีออมทรัพย์ ทั้งสิ้น 5 ประเภทบัญชี
ครอบคลุมการออมเงินหลากหลายรูปแบบ ให้สมาชิกได้เลือกออมเงินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ พร้อมรับ
ผลตอบแทนทุก ๆ ปี โดยมีระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยแต่ละบัญชี

บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
จ่ายดอกเบี้ย

ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค ของทุกปี

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ
จ่ายดอกเบี้ย

ทุกวันที่ 31 มี.ค., 30 มิ.ย., 30 ก.ย., 31 ธ.ค. ของทุกปี
* หากสมาชิกมีเงินฝาก 1 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

บัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์
จ่ายดอกเบี้ย

ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค ของทุกปี

บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
จ่ายดอกเบี้ย

ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค ของทุกปี

บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
จ่ายดอกเบี้ย

ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค ของทุกปี
สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียด แต่ละบัญชีได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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รายงานผลการประชุ มคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุ ดที่ 45 ครังที
้ ่ 7 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
2565 ที่ประชุ มได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
สรุ ปสาระส�ำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี ้

1
2

จ�ำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ในเดือนมิถุนายน มีสมาชิกและสมาชิกสมทบ จ�ำนวน
32,528 ราย มีสมาชิกและสมาชิกสมทบสมัครใหม่ จ�ำนวน
72 ราย และพ้นสมาชิกภาพทั้งสิ้น จ�ำนวน 135 ราย

การอนุมัติเงินกู้ในเดือนมิถุนายน

สหกรณ์อนุมตั เิ งินกูส้ มาชิก จ�ำนวน 2,128 ราย จ�ำนวนเงิน
ทีอ่ นุมตั ิ 501,492,898.71 บาท จ่ายจริงทัง้ สิน้ 114,949,130.28
บาท อนุมัติเงินกู้สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 2,940 ราย จ�ำนวนเงิน
ที่อนุมัติ 107,257,376 บาท จ่ายจริงทั้งสิ้น 27,781,727.54
บาท อนุมัติเงินกู้พิเศษวนาเคหะ จ�ำนวน 4 รายจ�ำนวนเงินที่
อนุมัติ 7,810,000 บาท และอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ จ�ำนวน 2 ราย จ�ำนวน 1,220,000 บาท และอนุมตั ิ
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน 1 รายเป็นเงิน 700,000 บาท

3

จ่ายทุนสวัสดิการตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนมิถุนายน

สหกรณ์จ่ายสวัสดิการสมาชิก 18 สวัสดิการ เป็นเงิน
11,280,600 บาท และสมาชิกสมทบ 8 สวัสดิการ เป็นเงิน
717,000 บาท

8
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4

อนุมัติจ่ายสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก

5

โอนเงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก
เข้าทุนส�ำรอง

6

การจัดกิจกรรม Road Show เพื่อรับสมัคร
สมาชิกและสมาชิกสมทบ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 จ�ำนวน 595 ราย เป็นเงิน
742,500 บาท รอบต่อไปสหกรณ์อนุมัติในวันที่ 15 สิงหาคม
และสมาชิกท่านใดทีย่ งั ไม่ได้ยนื่ รับสวัสดิการ ให้ยนื่ ก่อนวันที่ 15
กันยายน 2565 โดยยื่นขอรับทุนสวัสดิการผ่านทางเว็บไซต์
สหกรณ์ www.025798899.com    

ตามทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติเห็นชอบประกาศเงินรอจ่ายคืนและ
เงินรับโอนจากสมาชิกเพื่อให้สมาชิกผู้มีสิทธิหรือทายาทของ
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว น�ำหลักฐานมาติดต่อขอรับเงินที่
สหกรณ์ภายใน 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ บัดนี้ครบ
ก�ำหนดระยะเวลาตามประกาศแล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกหรือ
ทายาทสมาชิ ก มารั บ เงิ น แต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด�ำเนินการจึงมีมติเห็นชอบโอนเงินรอจ่ายคืนและ
เงินรับโอนจากสมาชิกเข้าทุนส�ำรองของสหกรณ์ต่อไป หาก
ในอนาคตมีสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกน�ำหลักฐานมาติดต่อ
ขอรับเงินที่สหกรณ์ก็สามารถท�ำได้ สามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com

ห่างหายไปนานกับการจัดกิจกรรม Road Show ซึ่งปีนี้
สหกรณ์จะออกไปพบสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 แล้วพบกันตามวัน เวลาดังกล่าวค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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การท�ำธุรกรรมผ่าน Application Forest
CO-OP GO

ตามทีส่ หกรณ์ได้เปิดให้บริการระบบงานใหม่ Application
Forest CO-OP GO ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา
ปรากฏว่ามีสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ลงทะเบียนใช้บริการ
ผ่าน Application Forest CO-OP GO จ�ำนวนมากกว่า 13,000
ราย  มีการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การโอนเงินฝากระหว่างบัญชี
ตนเอง   การโอนเงินบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย
โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีสหกรณ์ การฉุกเฉิน
กู้สามัญดิจิทัล มีจ�ำนวนมากกว่า 3,600 รายการ ที่ประชุม
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การได้ มี ม ติ เ พิ่ ม วงเงิ น การถอนโอน
ผ่าน Application Forest CO-OP GO ซึ่งขณะนี้สหกรณ์อยู่
ระหว่ า งด� ำ เนิ น การ เมื่ อ ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ สหกรณ์ จ ะ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป

8

- ผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ล�ำดับที่ 25 และล�ำดับที่ 28
ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับกระบอกน�้ำออมทรัพย์
- ผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ล�ำดับที่ 45 ของแต่ละศูนย์ฯ
จะได้รับเครื่องปั่นน�้ำผลไม้    
ผลการประเมิน
สหกรณ์จะแจ้งผลการประเมินให้ศูนย์ประสานงานทราบ
ภายในเดือนธันวาคม 2565

9

แก้ ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565

สมาชิกจะงดส่งค่าหุน้ ต่อเมือ่ ได้ชำ� ระค่าหุน้ มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 120 งวด หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และได้ขยายช่วงเงินได้
รายเดือนและการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ดังนี้

ประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ประจ�ำปี
2565

ตามทีส่ หกรณ์ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ เพือ่
ให้บริการแก่สมาชิกในส่วนภูมภิ าค ปัจจุบนั มีศนู ย์ประสานงาน
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 10 แห่ง ดังนี้ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงราย ล�ำปาง ตาก นครราชสีมา
ขอนแก่น ปราจีนบุรี ชลบุรี และศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่
ซึง่ ในปีนกี้ ารประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการและการประเมินความจ�ำเป็น
ของศูนย์ประสานงาน
วิธีการประเมิน มีดังนี้
1. สมาชิกผูใ้ ช้บริการศูนย์ประสานงานสหกรณ์จะส่ง Link
แบบประเมินผ่าน SMS ให้กับสมาชิกที่สังกัดกลุ่มเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานนั้น ๆ โดยตรง
2. สมาชิกสมทบผู้ใช้บริการศูนย์ประสานงานสหกรณ์
จะส่ง QR CODE ให้ศนู ย์ประสานงาน เพือ่ ให้สมาชิกสมทบตอบ
แบบประเมิน
3. สมาชิกต้องตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มเลือกตั้ง
ระยะเวลาการตอบแบบประเมิน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565
สหกรณ์จะมอบของที่ระลึกผู้ที่ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจ ดังนี้
- ผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ล�ำดับที่   1 ของแต่ละศูนย์ฯ
จะได้รับกล่องถนอมอาหาร
- ผู้ที่ตอบแบบประเมินฯ ล�ำดับที่   9 และล�ำดับที่ 21
ของแต่ละศูนย์ฯ จะได้รับกระเป๋าเป้ Coop Digital
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ยกเลิกบริการ-ถอน โอนเงินผ่าน Line
Official

ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2565 จากที่สหกรณ์ได้เปิดให้บริการ
ส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝากผ่าน Line Official ของสหกรณ์ได้
ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ส มาชิ ก ส่ ง ภาพถ่ า ยค� ำ ขอถอนเงิ น ฝากพร้ อ ม
หลักฐานก่อนเวลา 10.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน
เวลา 12.00 น. และระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. จะได้รับ
เงินโอนเข้าบัญชีภายในเวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2563 นั้น
บัดนี้ สหกรณ์ได้เปิด ตัว App CO-OP GO ซึ่งมี function
ในการท�ำธุรกรรมออนไลน์ อย่างครบถ้วน รวมถึงการถอน-โอน
เงินฝากระหว่างบัญชีสหกรณ์ไปบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ทกุ วัน
ตลอด 24 ชม. ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการส่งเอกสารถอน-โอน
เงินฝากผ่าน Line
ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการจึงเห็นชอบ
ปิดการให้บริการถอน-โอนเงินฝากผ่าน Line เริ่มตั้งแต่วันที่
11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

เดื อ นหน้ า สามารถติ ด ตามข่ า วสาร
“จากโต๊ะประชุ มคณะกรรมการด�ำเนินการ”
ได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.
com และรายการ Co-op report
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก

13,184

จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

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

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

รายการ

31 กรกฎาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
13,174

19,328
19,354
21,245,764,908.82 21,098,581,297.04
1,167,643,580.46
1,534,285,663.42
8,748,824,293.00
7,597,058,157.31
554,415,419.45
1,585,026,400.00
6,344,253.01
51,331,265.20
249,161.75
586,715.22
11,356,976,675.37

746,824,619.39
1,520,059,628.35
9,117,823,358.14
7,585,421,965.68
551,483,178.42
1,518,837,600.00
6,189,909.51
51,331,265.20
0.00
609,772.35
11,336,119,190.83

0.00
7,533,056,157.56
804,000,509.12
4,709,654,143.24
1,459,085,464.19
208,675,372.91
347,291,484.24
4,349,183.86
3,668,796,212.44

40,000,000.00
7,519,224,808.34
806,167,660.48
4,682,924,882.46
1,458,725,373.70
223,741,072.75
343,316,635.09
4,349,183.86
3,658,282,339.62

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

31 กรกฎาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
335,117,242.10 337,140,285.83
3,170,309,779.07 3,158,608,262.72
63,309,954.01

63,049,164.47

100,059,237.26

99,484,626.60

33,611,089.87
85,393,911.50
36,119,304.00
9,888,788,233.45
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
8,640,267,610.00
ทุนส�ำรอง
792,010,955.26
ทุนสะสม
112,537,175.59
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
26,639,617.85
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
317,332,874.75
514,923,495.93
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
232,138,195.29
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
15,460,232.97
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
33,698,543.13
ผลตอบแทนจากการลงทุน
233,039,464.98
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
587,059.56
180,011,096.06
ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
143,354,967.94
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
36,656,128.12
334,912,399.87
ก�ำไรสุทธิ

35,046,835.24
47,445,903.63
36,119,304.00
9,762,462,106.21
8,591,500,800.00
792,010,955.26
113,471,675.59
(4,361,317.01)
269,839,992.37
452,483,518.00
198,372,533.02
13,095,028.90
29,407,513.05
211,134,019.02
474,424.01
163,483,028.76
129,513,702.11
33,969,326.65
289,000,489.24

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

2.00
2.00
2.25
3.00
3.25

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญดิจิทัล
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
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5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
3.45

5.40
5.40
5.40
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.05

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

เงินกู้
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
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
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ 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

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
4.20
5.60
5.25

5.40
3.80
5.20
4.85

5.50

5.10

4.65

4.25

5.70

5.30

3.30

2.90

4.30

3.90

5.25

4.85

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนส�ำรอง
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เรือ่ ง เงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขอให้สมาชิก
ผูม้ สี ทิ ธิ หรือทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมไปแล้ว น�ำหลักฐานการเป็นทายาทติดต่อขอรับเงินได้ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้ทกุ วันท�ำการ ภายในก�ำหนดเวลา 120 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 หากพ้นก�ำหนดนี้
ไปแล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะท�ำการปิดบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ไปเข้าบัญชี
ทุนส�ำรองของสหกรณ์ต่อไป นั้น
บัดนี้ ได้ครบก�ำหนดระยะเวลาตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศข้างต้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ กษ.0406-ว.25758 เรื่อง ค�ำแนะน�ำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25
สิงหาคม พ.ศ. 2540 และตามมาตรา 193/3, 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ชุดที่ 45 จึงได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน
ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการนี้ เข้าบัญชีทุนส�ำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
(นายวิชิต  สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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Q&A ผูกบัญชีกรุงไทย

กับ App CO-OP GO

Q
A

สมาชิ กที่ เคยลงทะเบียน ใช้บัตร ATM
กรุ งไทย กดเงินจากบัญชี สหกรณ์ เช่น

เคยใช้ บั ต รกรุ ง ไทย กดเงิ น จากบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์, กดเงินปันผล, กดเงินกู้   จ�ำเป็นต้องส่ง
ค�ำขอใช้ App CO-OP GO มาอีกหรือไม่?

A ค�ำตอบคือ ไม่จำ� เป็นต้องยื่นค�ำขอใช้
บริการ App CO-OP GO มาที่สหกรณ์ค่ะ

โดยสมาชิกสามารถจัดการบัญชีเพื่อท�ำการผูกบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ด้วยเลขหน้าบัตร ATM กรุงไทย
ใน Application CO-OP GO ได้เลยค่ะ

14 วารสารสหกรณ์

Q
A

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

สมาชิ กที่ผูกบัญชี กรุ งไทย เพื่อท�ำธุ รกรรม
ใน App CO-OP GO ไม่ได้ เพราะยังไม่เคย
ลงทะเบียนบัญชีกรุงไทยกับสหกรณ์ ต้องท�ำอย่างไร?

ตอบ ท�ำได้ 3 กรณีค่ะ

- ก ร ณี ที่ 1 ส ม า ชิ ก ที่ มี บั ญ ชี ก รุ ง ไ ท ย แ ล ะ มี
บัตร ATM กรุงไทย ต้องการผูกบัตร ATM กรุงไทยกับ
สหกรณ์ และผูกบัญชีกรุงไทยใน App พร้อมกัน ให้สง่ ค�ำขอ
หัวข้อ 3.1 มาทีส่ หกรณ์กอ่ นค่ะ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.025798899.com)
- กรณีที่ 2 สมาชิกที่มีบัญชีกรุงไทย แต่ไม่มีบัตร ATM
กรุ ง ไทย ให้ ส ่ ง ค� ำ ขอใช้ บ ริ ก าร App CO-OP GO
หั ว ข้ อ 3.2 มาที่ ส หกรณ์ (ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่
www.025798899.com)
- กรณีที่ 3 สมาชิกที่มีบัญชีกรุงไทย และ ATM กรุงไทย แต่
ไม่ตอ้ งการ ผูกบัตร ATM กับสหกรณ์ แต่ตอ้ งการแค่ผกู บัญชี
ธนาคารกรุงไทย กับ App CO-OP GO อย่างเดียว ต้องส่ง
ค�ำขอหัวข้อ 3.2 มาที่สหกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
www.025798899.com)

Q&A สมาชิApp
กที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย
CO-OP GO ได้อย่างไร?
จะถอนเงินจากสหกรณ์ผ่าน

การโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคาร ผ่าน App Forest CO-OP GO จะสามารถท�ำได้โดยการผูกบัญชีเชื่อมต่อ
กับสหกรณ์ และท�ำได้เพียงบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

สมาชิ กจะต้องเปิ ดบัญชี กับธนาคารกรุ งไทย และยื่นค�ำขอผู กบัญชี มายังสหกรณ์ โดยแบ่งได้
ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1

เปิดบัญชีกรุงไทย
และทำ�บัตร ATM
กรุงไทยด้วย
จะสามารถผูกบัตร ATM กรุงไทย
กับสหกรณ์ และผูกบัญชีกรุงไทยใน App ได้
พร้อมกัน ให้สง่ ค�ำขอหัวข้อ 3.1 มาทีส่ หกรณ์
ทางไปรษณียห์ รือมายืน่ ทีส่ หกรณ์ (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com)

กรณีที่ 2

เปิดบัญชีกรุงไทย แต่
ไม่ทำ�บัตร ATM
ให้ส่งค�ำขอใช้บริการ App CO-OP
GO หัวข้อ 3.2 มาที่สหกรณ์ ทางไปรษณีย์
หรือมายื่นที่สหกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ www.025798899.com) และสมาชิก
จะต้องขอรหัสบริการ Netbank จากธนาคาร
กรุงไทยมาด้วย เพื่อท�ำการผูกบัญชีใน App
CO-OP GO ต่อไป
จากนั้ น ให้ ท� ำ การจั ด การบั ญ ชี ใ น
App CO-OP GO อีกครั้ง ตามขั้นตอนดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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ร่วมตอบแบบประเมิน

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ 65

ลุ้นรับรางวัล!!!

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จำ�กั ด ของพวกเรานั้ น
ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมาเพื่ออำ�นวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกใน
ส่วนภูมภิ าคทุกท่าน ให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสาน
งานในเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์อย่างทั่วถึง เช่น การยื่นคำ�ขอกู้
การจัดทำ�เอกสารส่งสหกรณ์ฯ การสอบถามข้อมูลข่าวสาร การจัด
ประชุมกลุ่มผู้แทนสมาชิก รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
และสร้างผู้นำ�สหกรณ์
โดยปัจจุบันสหกรณ์ได้ทำ�การเปิดศูนย์ประสานงานไปแล้ว
ทั้งสิ้น 10 ศูนย์ ประสานงานครอบคลุมทุกภูมิภาค

วิธีการประเมินศูนย์ประสานงาน

*สมาชิกต้องตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่า 20% ของจำ�นวนสมาชิก
ทั้งหมดในกลุ่มเลือกตั้ง

วิธีที่ 1 ทำ�ผ่าน SMS ที่สหกรณ์ส่งให้

สหกรณ์จะส่ง SMS ลิงก์แบบประเมิน Google Forms ให้แก่สมาชิก
ที่สังกัดกลุ่มเลือกตั้งที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานนั้น ๆ

วิธีที่ 2 ทำ�แบบประเมินที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านใช้บริการ

	สำ�หรับสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ไปใช้บริการที่ศูนย์ประสาน
งานต่าง ๆ ทั้ง 10 แห่ง สามารถสแกน QR Code ที่ติดตั้งที่ศูนย์ประสาน
งาน เพื่อทำ�แบบประเมินได้เลย

ดู ร ายชื่ อ ศู น ย์ ป ระสานงานสมาชิ ก สหกรณ์ ทั้ ง
10 แห่ง ได้ทเี่ ว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ศู น ย์ ป ระสานงานบริ ก ารสมาชิ ก ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
สหกรณ์จึงได้มีการกำ�หนดการประเมินศูนย์ประสานงานขึ้นมาเป็น
ประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

โดยในปีนี้ การประเมินศูนย์ประสานงาน
จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสมาชิก
2. การประเมินความจำ�เป็นของศูนย์ประสานงาน

ของรางวัลสำ�หรับผู้ตอบแบบประเมิน

ลำ�ดับที่ 1

ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกล่องถนอมอาหาร

ลำ�ดับที่ 9

และ
Coop Digital

ลำ�ดับที่ 21

ของแต่ละศูนย์ จะได้รับกระเป๋าเป้

ลำ�ดับที่ 25 และ ลำ�ดับที่ 28 ของแต่ละศูนย์ จะได้รบั กระบอกน�ำ้

ออมทรัพย์

ลำ�ดับที่ 45

ของแต่ละศูนย์ จะได้รับเครื่องปั่นน�้ำผลไม้

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ช�ำระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต ที่ 208/47
ไปรษณีย์จตุจักร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com โทร. 0 2579 7070
กรุณาส่ง
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