
FORESTCOOP ฉบัับัท่ี่�  245  เดืือนพฤศจิิกายน 2563

• • รายช่ื่� อผู้้�ได้�รับรางวััลรายช่ื่� อผู้้�ได้�รับรางวััล

 วัันออมแห่�งชื่าติิ วัันออมแห่�งชื่าติิ

• เวัอร์ชัื่�นให่ม�!! • เวัอร์ชัื่�นให่ม�!! 
 ขัั้�นติอนการโอนเงิน ขัั้�นติอนการโอนเงิน
 มาสห่กรณ์์ผู้�าน App มาสห่กรณ์์ผู้�าน App

“ส่่งเส่ริิมการิออม“ส่่งเส่ริิมการิออม
ยอดเย่�ยมแห่่งปีี 63”ยอดเย่�ยมแห่่งปีี 63”

ส่อ.ปีม. รัิบริางวััลส่อ.ปีม. รัิบริางวััล

เรื่่�องเด่่นฉบัับัน้�



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

สา
รื่บั
ัญ

กองบัรื่รื่ณาธิการื่กองบัรื่รื่ณาธิการื่2  สอ.ปม.รับรางวัลส่งเสริม
 การออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563
3 รายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลโครงการ
 วันออม
5  อัพเดทเวอร์ชั่นใหม่!! ขั้นตอนการ
 โอนเงินมาสหกรณ์ผ่าน App ธนาคาร
7  รายงานผลการดำ เนินงาน
 

ส่อ.ปีม. รัิบริางวััล 
“ส่่งเส่ริิมการิออมยอดเย่�ยมแห่่งปีี 63”“ส่่งเส่ริิมการิออมยอดเย่�ยมแห่่งปีี 63”

 ด้้วยความม่�งม่�นในการส่�งเส่ริมการออมเงินน้�...ชุุมนุุม

สหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ จำำ�กัด (ชุสอ.) จึำงได้มอบโล่่

เกีย์รติิคุุณ์ เพ่�อแสดงว่่� “สหกรณ์์ออมทรัพย์์กรมป่�ไม้ จำำ�กัด 

ได้รับร�งวั่ล่ สหกรณ์์ออมทรัพย์์ที�มีก�รส่งเสริมก�รออมย์อด

เย์ี�ย์มแห่งปี 2563” โดย์นุ�ย์สุเทพ บัว่จัำนุทร์ ผู้้้ชุ่ว่ย์เล่ข�นุุก�ร

ได้ให้เกีย์รติิเป็นุตัิว่แทนุรับมอบโล่่เกีย์รติิคุุณ์

วัันท่ี่� 31 ตุุลาคม ของทุี่กปีี มติุคณะรััฐมนตุรีั 

กำาหนดใหเ้ป็ีน “วัันออมแห่งชาติุ” เพ่ื่�อส่่งเส่รัมิ

ให้ปีรัะชาชนเห็นควัามส่ำาคัญของการัออม

 โดย์ในุปี 2563 นีุ�  ชุุมนุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่ง

ประเทศไทย์ จำำ�กัด (ชุสอ.) ได้ร่ว่มกับ สันุนิุบ�ติสหกรณ์์แห่ง

ประเทศไทย์ แล่ะ บริษััทสหประกันุชีุวิ่ติ จำำ�กัด (มห�ชุนุ) ได้

จัำดโคุรงก�รส่งเสริมก�รออมย์อดเย์ี�ย์มแห่งปี 2563 ขึ�นุม� ในุ

วั่นุเส�ร์ ที� 31 ตุิล่�คุม 2563 ณ์ ห้องรอย์ัล่ จ้ำบิลี่� บอล่ร้ม  

IMPACT Chalenger เม่องทองธ�นีุ เพ่�อคัุดสรร สหกรณ์์ออม

ทรัพย์์ ที�มีผู้ล่ง�นุด้�นุก�รส่งเสริมก�รออมเงินุให้แก่สม�ชิุก   

 ปีรัะหยััดอดออม เอ่�ออาที่รัซ่ึ่�งกันและ

กัน... จำ�กแนุว่ท�งที�สหกรณ์์ออมทรัพย์์กรมป่�ไม้ จำำ�กัด ได้

ย์ดึมั�นุแล่ะใหคุ้ว่�มสำ�คัุญกับก�รออมเงนิุม�อย์�่งย์�ว่นุ�นุ... ไม่

ว่่�จำะเป็นุ ก�รเปิดประเภทบัญชีุออมทรัพย์์ ที�คุรอบคุลุ่มก�ร

ออมเงินุหล่�กหล่�ย์ร้ปแบบ, ก�รเปิดรับเหรีย์ญ เพ่�อนุำ�ฝ�ก

กับสหกรณ์์ ทุกวั่นุที� 10-25 ของเด่อนุ แล่ะ โคุรงก�รวั่นุออม

แห่งชุ�ติิ ที�ให้สม�ชิุกได้ร่ว่มสนุุกกับก�รออมเงินุ พร้อมรับของ

ร�งวั่ล่

นุ�ย์สุเทพ บัว่จัำนุทร์ ผู้้้ชุ่ว่ย์เล่ข�นุุก�ร

ได้ให้เกีย์รติิเป็นุตัิว่แทนุรับมอบโล่่เกีย์รติิคุุณ์

ปีริะกาศ!! ปีริะกาศ!! 
ริายช่ื่�อผู้้�ได�รัิบริางวััลริายช่ื่�อผู้้�ได�รัิบริางวััล

วัันออมแห่่งชื่าติิ 2563วัันออมแห่่งชื่าติิ 2563
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ลำาด้่บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

1 4110 ประยูร ประยูรชาญ

2 20512 กมลทิพย์ พรมเพ็ชร์

3 5058 ชาตร้ มากนวล

4 8129 อำานาจ ขว่ญแย้ม

5 8648 นเรศ ชมบ่ญ

ลำาด้่บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

1 516303 ส่าทร ร่กราษฎร์

2 514195 อด้ิศ่กด้ิ์ เส่นจ่นฒิช่ย

3 500076 นพร่ตน์ ศร้พร

4 12230 ส่มช่ย แส่งแก้ว

5 522949 ศ่ภวิชญ์ ฝอยทอง

6 505581 อภิรยา กาญจนะคช

7 14501 ว่ฒิช่ย ลิ�มไพบูลย์

8 108 ศ่ภร่ตน์ ชาญย่ทธกูล

9 18942 ส่าวิตร้ พินทราก่ล

รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 2  ผ้าขนหนูสีฟ้า  จำานวน 25 รางวัล ผ้าขนหนูสีฟ้า  จำานวน 25 รางวัล

ตรื่วจสอบัรื่ายชื�อผู้โชคด่้ตรื่วจสอบัรื่ายชื�อผู้โชคด่้

รางวัลที่ 1  รางวัลที่ 1  กระเป๋าเป้  จำานวน 15 รางวัลกระเป๋าเป้  จำานวน 15 รางวัล

ลำาด้่บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

6 17247 ส่มชาย จาร่ส่่มพ่นธ์จิต

7 503472 นารถฤด้้ ถนอมพฤฒิก่ล

8 17075 ทรงธรรม ส่่ขส่ว�าง

9 18236 ถาวร ชื�นคง

10 1520 ส่่ท่ศน์ คงแย้ม

ลำาด้่บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

11 515791 ธิติมา ต่�งทว้

12 12917 ส่มพร งาเน้ยม

13 8126 จเร ข่นต้

14 12638 จิระพล อ�ำาขำา

15 2497 เอกล่กษณ์ เฉลิมวงษ์วิจิตร

ลำาด้่บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

10 9721 เด้โช ปลื�มใจ

11 15193 ประช่น ธรรมป๊อก

12 2162 ปิยชาติ เกส่รทอง

13 506691 กมลทิพย์ คงเพ็ชร์

14 522885 พรรณ้ ศิริม่ย

15 502440 ศศมล ประถมพ่กตร์

16 518880 ภ่ททิยา พรมเส่นใจ

17 500183 ส่่ทยา เทศกาล

18 18581 มลธ่ด้า ส่่ทธิพงศ์

ลำาด้่บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

19 13720 ห่ส่น้ย์ แคะนาค

20 19186 ณรงค์ คูณข่นทด้

21 500720 จต่พร โพธิ์เจริญ

22 6296 ส่่วภรณ์ ต้นทองคำา

23 11239 บ่ญเลิศ ส่อนด้้

24 15912 วรรภา พรส่ิงห์

25 11306 วิภาพร ค่นธรส่

รางวัลที่ 3  รางวัลที่ 3  กระบอกน้ำาร้อนน้ำาเย็น  จำานวน 40 รางวัลกระบอกน้ำาร้อนน้ำาเย็น  จำานวน 40 รางวัล

ลำาด่้บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

1 516569 เพชรา พูด้จา

2 1768 ปรมินทร์ วงศ์ส่่ว่ฒน์

3 7080 ศากร อน่กูล

4 510381 อด่้ล ศร้วิร่ญ

5 2187 วรรณพร อำ�าขำา

6 4751 มงคล ไข�ม่กด์้

7 18572 ฉ่นทนา ผิิวทอง

ลำาด่้บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

8 19706 ธ้รพงษ์ เหล�าพงศ์พิชญ์

9 12802 ส่่รส่ ว่ฒิอิ�น

10 521500 เส่ริญ ฉ่นทะ

11 505137 วนิด้า แม�หล�าย

12 519201 กษมา ต่�งทว้

13 502058 ว่ฒนาพล พิไชยอ้น

14 1354 ศ่กด์ิ้ ติส่่นโต

ลำาด่้บท้� เลขส่มาชิก ชื�อ-ส่ก่ล

15 2163 ปัญญาร่ตน์ ร่งศิลป์

16 17600 เทวิกา ไกรแส่วง

17 518442 ฉ่ตรด้าว ปัญญายิ�งยง

18 20435 ว้รวรรณ ส่่นเด้ช

19 10281 ประจ่น ด้าว่งปา

20 513193 ส่่รสิ่ทธ์ิ ใจมาวิราศ

21 10630 ปัญจร่ตน์ จินตนา

ปีริะกาศ!! ปีริะกาศ!! 
ริายช่ื่�อผู้้�ได�รัิบริางวััลริายช่ื่�อผู้้�ได�รัิบริางวััล

วัันออมแห่่งชื่าติิ 2563วัันออมแห่่งชื่าติิ 2563
 จำ�กที� สอ.ปม. ได้มีโคุรงก�ร “วั่นุแห่งก�รออม” เพ่�อเสริมสร้�งแรงจ้ำงใจำแล่ะเชิุญชุว่นุให้สม�ชิุกหันุม�ฝ�กเงินุเพิ�มขึ�นุ โดย์

กิจำกรรมนีุ�ได้เริ�มตัิ�งแต่ิวั่นุที� 26 – 31 ตุิล่�คุม 2563 สม�ชิุกแล่ะสม�ชิุกสมทบที�เข้�ร่ว่มกิจำกรรม มีสิทธิร่ว่มลุ้่นุชิุงร�งวั่ล่จำ�กสหกรณ์์

ม�กม�ย์ แล่ะมีก�รจัำบร�งวั่ล่ ในุวั่นุที� 12 พฤศจิำก�ย์นุ 2563 เป็นุที�เรีย์บร้อย์แล้่ว่ ติ�มร�ย์ชุ่�อผู้้้ได้รับร�งวั่ล่ ดังนีุ�
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สอ.ปม. ขอแสดงความยิินดีกัับ 
ทัั้�ง 160 ท่ั้าน โดยิท่ั้านจะได้รัับ SMS  
ยืินยัินผลกัารัจับรัางวัล และสามารัถมา
ติิดต่ิอขอรัับรัางวัลได้ท่ีั้สำานักังาน สอ.ปม. 
ตัิ�งแต่ิวันนี� - 27 พฤศจิกัายิน 2563 ส่วน
ท่ั้านท่ีั้ไม่ได้มารัับในเวลาท่ีั้กัำาหนด สอ.ปม. จะ
จัดส่งให้ทั้างไปรัษณีีย์ิติามท่ีั้อย่่ิ ท่ีั้ท่ั้านแจ้งไว้
กัับ สอ.ปม.

ลำำ�ดัับท่ี่� เลำขสม�ชิิก ช่ิ�อ-สกุลำ

22 17810 แสงนำำ� ผจงวิิริิย�ที่ริ

23 13543 ปริะเสริิฐ มั�นำใหญ่่

24 519125 กุลิำสริ� ใคล้ำส�

25 14390 สมศัักดิั� โคตะมะ

26 521403 อัตสิที่ธ์์ คุณ�วิงศ์ั

27 503661 ธ์ริริมรัิตน์ำ ปพนำพัชิรินำ�วิินำ

ลำำ�ดัับท่ี่� เลำขสม�ชิิก ช่ิ�อ-สกุลำ

1 505507 ก�ญ่จนำ� ง�เน่ำยม

2 506757 อดิัเริก ปริะดิัษฐ์ค่�ย

3 6414 สมศัักดิั� สุม�นิำตย์

4 517040 นิำศั�นำ�ถ จุลำนำวิลำ

5 505792 ณัฐก�ญ่จน์ำ เร่ิองจำ�รัิส

6 17786 ก�นำดั� ชูิแก้วิ

7 1034 สมพริ ไชิยจรัิส

8 505932 จ�รุิวิริริณ เพิ�มพูลำ

9 15627 กิตติศัักดิั� คำ�ไที่ย

10 1599 กิตติมศัักดิั� สุภ�วิณิชิย์

11 19734 ฑิิฐิ สอนำส�

12 6358 ศัรัิณธ์ริ สุขวัิฒน์ำนิำจกูลำ

13 2344 ม่�นำฟ้้� แสงสมัย

14 17305 ณัชิชิ� วิิสุที่ธิ์เที่พกุลำ

15 515604 สุริิชิ� คงแสงที่อง

16 9376 สุวิริริณชัิย ช่ิพดัำ�ริงวินำ�

17 518376 ธ์วัิชิ ริ�ชิต๊ะจักร์ิ

18 13968 สุเท่ี่ยนำ ถึงไชิย

19 6693 ม่ชัิย จันำที่บิลำ

20 19676 ม�นิำต� หงษ์ที่อง

21 505150 สุริ�งค์ อนุำกูลำ

22 510274 บัวิที่อง กงชัิยภูมิ

23 516553 วิิมลำ เคนำม่

24 507912 อินำที่ร์ิ คำ�มุงคุณ

25 5337 ปริ�ณ่ ล่ำลำะวัิฒนำ�กูลำ

26 16485 สมริ ใจทัี่ศัน์ำ

27 2321 ศัักดั� มณ่วิงศ์ั

28 508448 เที่วิ� ชิ�ญ่ศัร่ิเดัชิสกุลำ

29 503635 เจษฎ�ภริณ์ สนำที่อง

30 10115 ชิิตพลำ ใยพันำธ์์

31 515188 หัสย� ส�หร่ิ�ยที่อง

32 522988 จิริ�พริ โคตริวิงค์

33 5522 เชิิดัชัิย นิำลัำมภ�ชิ�ต

ลำำ�ดัับท่ี่� เลำขสม�ชิิก ช่ิ�อ-สกุลำ

28 7176 วัินำชัิย ขุนำเอม

29 694 ไพบูลำย์ ทิี่วิ�กริพริริณริ�ย

30 503300 อมริรัิตน์ำ เร่ิอนำแก้วิ

31 6120 รัิกษ์ คำ�นำวิณศิัลำป์

32 16829 ไกริลำ�ศั เที่พสัมฤที่ธิ์�พริ

33 910 ไพริินำที่ร์ิ เช่ิ�อมชิิต

ลำำ�ดัับท่ี่� เลำขสม�ชิิก ช่ิ�อ-สกุลำ

34 19548 วิิลำ�สิน่ำ ศัักดิั�เที่วิินำที่ร์ิ

35 2251 ศุัภริ สุวิริริณปริะท่ี่ป

36 3343 สมเก่ยริติ ศัร่ิแก้วิ

37 3609 สุกิจ รัิกพ�นิำชิแสง

38 521454 อภิชิญ่� สังข์ที่อง

39 11719 สุพ่ริะ ถิ�นำกมุที่

40 18780 ชุิติม� ลำ�ลุำนำ

ลำำ�ดัับท่ี่� เลำขสม�ชิิก ช่ิ�อ-สกุลำ

34 19709 นิำติม� แพที่สูงเนิำนำ

35 502645 นัำนำที่ภพ บุณย�นัำนำต์

36 19055 โกสินำ ชิ�ญ่สุข

37 15250 อำ�นำวิย เหล่ำ�ตริะกูลำง�ม

38 4445 ชุิมพลำ เจ่ยมวิิไลำ

39 11425 ทิี่พย์บุปผ� ใบสมุที่ริ

40 504222 ส�ยใจ มณเฑ่ิยริที่อง

41 14115 มนำต์ชัิย มุ่งไพศั�ลำ

42 504776 วิิลิำนำดั� นำวิลำสุม�

43 510965 ที่องม้วินำ ส่สอนำด่ั

44 521081 พริศิัริิ พฤกษชิ�ติ

45 1488 นำท่ี่ ธ์ริริมพิทัี่กษ์พงษ์

46 13516 วิสันำต์ กันำที่ะวิงศ์ั

47 17984 สัญ่ญ่� ยงบุญ่เน่ำยม

48 16420 สุเจตน์ำ มงคลำไชิยสิที่ธิ์�

49 1527 นำพพ� ก�บตุ้ม

50 14895 ว่ิริะกุลำ ภิญ่โญ่

51 7306 อภิสิที่ธิ์� เลิำศัก�ริค้�สุข

52 19462 กฤษฎ� บุญ่เจริิญ่

53 5074 จิตริวิริริณ ภ�ณุปร่ิด่ั

54 15191 ไพบูลำย์ รัิตนำะเจริิญ่ธ์ริริม

55 4723 ชิลำธ์ริ ชิำ�นำ�ญ่คิดั

56 506447 สมควิริ อินำที่จริ

57 3791 ณัฏฐกิตติ� สุขสวัิสดิั�

58 11638 ม�ลิำณ่ โพธิ์�กริะเจนำ

59 4436 วิงศักริ ไม้คู่

60 501402 สง่� โสภ�วิริก�ริ

61 506237 ศัศิันำภ� รัิตนำยอดักฤษ

62 17299 กัมปนำ�ที่ ดัอกไม้

63 518262 ม่อริอเฮง สะม�แอ

64 3690 ศัร่ินำวิลำ ลิำ�มโชิติรัิตน์ำ

65 9665 ภุชิงค์ ธ์ริริม�นุำวิงศ์ั

66 10730 แจ่มจันำที่ร์ิ พิริิยะพงศ์ั

ลำำ�ดัับท่ี่� เลำขสม�ชิิก ช่ิ�อ-สกุลำ

67 517523 สุทิี่นำชัิย เม่องทิี่พย์

68 19636 ชินัำญ่ญ่� ภิริ�ญ่คำ�

69 521190 ณิชิ�กริ หนูำอุไริ

70 17176 ดัลำฤด่ั มุกก�ส�

71 2520 อุ่นำเร่ิอนำ ชูิข�วิ

72 12010 ชัิชินำริินำที่น์ำ ชัิชิวิงศ์ุัวิ�ลำย์

73 519174 บุญ่นำำ� ม�ถ�

74 19778 บุญ่สิต� สมบัติ

75 18829 อรุิณ่ ภู่สุดัแสวิง

76 770 เปริมพิมลำ พิมพ์พันำธ์ุ์

77 6632 ธ์นิำศั จันำที่ะเดัชิ

78 517230 ที่ว่ิวิงศ์ั ตันำเที่ว่ิ

79 513736 สำ�ริ�ญ่ ครูิสำ�โริง

80 502796 ไที่ย ล่ำอที่อง

รางวัลที่ 3  รางวัลที่ 3  กระบอกน้ำ�ร้อนน้ำ�เย็น  จำ�นวน 40 ร�งวัล (ต่อ)กระบอกน้ำ�ร้อนน้ำ�เย็น  จำ�นวน 40 ร�งวัล (ต่อ)

รางวัลที่ 4  รางวัลที่ 4  ชุดกล่องถนอมอ�ห�ร  จำ�นวน 80 ร�งวัลชุดกล่องถนอมอ�ห�ร  จำ�นวน 80 ร�งวัล

ก�ริจับริ�งวิัลำดั้วิยก�ริสุ่มผ่�นำ
ริะบบคอมพิวิเตอริ์
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โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วยกรุงไทย Next

กด “จ่ายบิล”

กดเข้า 
“ธุรกรรมของฉัน”

ใส่เลขที่สมาชิกและ 
วัตถุประสงค์การ
โอน กรอกจ�นวนเงิน 
แล้วกด “ถัดไป”

ใส่เลขที่สมาชิกและ 
วัตถุประสงค์การโอน 
กรอกจ�นวนเงิน 
แล้วกด 
“ตรวจสอบข้อมูล”

ตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง 
แล้วกด “ยืนยัน” 
เสร็จเรียบร้อย

ตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง แล้วกด 
“ยืนยัน”

กด “ยืนยัน” 
เสร็จเรียบร้อย

เสร็จเรียบร้อย

ใส่รหัส PIN

เลือก “จ่ายบิล”

ช่องค้นหาพิมพ์ 
7002 หรือ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้”

ค้นหาผู้ให้บริการ พิมพ์ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้” 

1. 

1. 

4.

4.

5.

5.

6.

6.

2.

2.

3.

3.

โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วย SCB EASY
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โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วย TMB Touch

กด “เมนูด้านซ้ายมือ”

ช่องค้นหาพิมพ์ 
"สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้” แล้วกด
เลือก

ใส่เลขที่สมาชิกและ 
วัตถุประสงค์การ
โอน กรอกจ�นวนเงิน 
แล้วกด “ถัดไป”

กด “ยืนยัน” 
เสร็จเรียบร้อย

กด “จ่ายบิล” เลือก 
“เลือกค้นหาบิล”

1. 

4. 5. 6.

2. 3.

ตารางวัตถุประสงค์ การโอนเงิน
101 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

102 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

103 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

104 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์

105 ฝากเพื่อระดมหุ้น

106 ช�าระหนี้เงินกู้สามัญ (ช�าระพิเศษ)

107 ช�าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ช�าระพิเศษ)

108 ช�าระหนี้เงินกู้พิเศษ (ช�าระพิเศษ)

109 ช�าระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม

110 ช�าระหุ้น/หนี้รายเดือน (เกษียณ)

111 ช�าระค่าประเมินหลักประกัน

112 ช�าระค่าตรวจสอบหลักประกัน

113 ช�าระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

114 สมัครสมาชิกสมทบ

115 ค่าธรรมเนียมบัตร ATM

116 อื่น ๆ

202 เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

204 เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์
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รายการ 31 ตุลาคม  2563 30 กันยายน 2563

จ�านวนสมาชิก 13,269 13,271

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,334 19,400

สินทรัพย์รวม 19,557,737,254.57 19,375,297,531.26

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 217,166,828.04 364,975,699.98

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 2,415,408,707.36 2,414,083,965.36

สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ – สุทธิ 0.00 760,000,000.00

เงินลงทุน 6,311,614,165.82 5,244,053,259.04

เงินให้กู้แก่สมาชิก 7,956,234,465.59 7,983,339,109.67

เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ 504,483,483.86 482,181,740.05

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น 2,082,102,764.96 2,053,831,977.98

ลูกหนี้อื่น 0.00 3,242,106.17

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9,273,666.75 9,057,633.75

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 60,777,572.36 59,877,572.36

สินทรัพย์อื่น 675,599.83 654,466.90

หนี้สินรวม 10,979,233,914.47 10,831,986,023.70

เงินกู้ยืม 917,000,000.00 895,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,729,140,946.55 6,625,419,783.52

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ 680,113,087.06 672,977,033.78

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 4,324,572,398.37 4,280,313,286.42

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,233,122,568.34 1,183,941,311.47

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์-อเนกประสงค์ 224,814,493.43 224,520,319.97

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 262,378,765.56 259,531,298.09

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,139,633.79 4,136,533.79

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 3,245,281,073.75 3,224,166,878.12

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 269,251,605.74 263,837,667.45

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ร้อยละ/ปี

(เริม่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75 2.55
ออมทรัพย์อเนกประสงค์ 2.75 2.55
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 2.80
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75 3.55
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00 3.80

เงินกู้ (เริม่วนัที ่1 เมษายน  2561)
ร้อยละ/ปี

(เร่ิมวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10 5.80
สามัญทั่วไป 6.10 5.80
สามัญเพื่อการศึกษา 4.50 4.20
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50 4.20
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50 4.20
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50 4.20
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50 4.20
สามญัเพือ่สงเคราะห์ผูป้ระสบภยักรณพีเิศษ 4.50 4.20
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50 4.20
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50 4.20
สามัญดิจิตอล 6.10 5.80
สามัญที่รับช�าระหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกัน 3.75 3.45

รายการ 31 ตุลาคม  2563 30 กันยายน 2563

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 
  (สมาชิกสมทบ)

2,826,327,062.97 2,811,056,560.37

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์-อเนกประสงค์ 
  (สมาชิกสมทบ)

75,224,403.81 75,493,596.91

 ๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
  (สมาชิกสมทบ)

74,478,001.23 73,779,053.39

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,605,259.64 23,649,087.32

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30,231,017.53 30,774,657.74

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 32,975,617.00 32,975,617.00

ทุนของสหกรณ์ 8,578,503,340.10 8,543,311,507.56

ทุนเรือนหุ้น 7,613,485,140.00 7,575,939,320.00

ทุนส�ารอง 681,179,534.54 681,179,534.54

ทุนสะสม 107,089,201.98 118,192,749.22

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (343,752,920.87) (305,890,748.39)

ประมาณการก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์เงินสด) 520,502,384.45 473,890,652.19

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 859,115,888.54 791,529,596.15

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก 390,282,648.05 351,957,606.85

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ 18,066,670.79 16,362,131.51

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 97,391,168.75 89,411,987.34

ผลตอบแทนจากการลงทุน 350,229,730.92 331,382,717.17

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,145,670.03 2,415,153.28

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 337,377,895.45 306,229,939.10

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 283,349,766.81 257,324,272.26

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 54,028,128.64 48,905,666.84

ก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 521,737,993.09 485,299,657.05

ผลการด�เนินงาน

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10 5.80
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90 5.60
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 4.50 4.20
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90 5.60
เงินกู ้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 1

5.55 5.25

เงินกู ้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 2

5.80 5.50

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95 4.65
เงนิกูพ้เิศษเพือ่การอืน่กรณกีลบัไปใช้สทิธใิน
บ�านาญตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95 4.65

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 6.00 5.70

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริม่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561)
ร้อยละ/ปี

(เริม่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี

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

3.50 3.30

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

4.50 4.30

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ 
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

5.55 5.25

อัตราดอกเบี้ย
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สอ.ปม. สญัจร ออกพืน้ที ่เปิดรบัสมคัรสมาชกิ ณ กรมควบคมุมลพษิ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ออกพื้นที่ให้บริการสมาชิกและเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ณ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยได้รบัเกยีรตจิากผูใ้หญ่หลายท่าน ทีไ่ด้เข้ามาเยีย่มชมบธูของสหกรณ์ โดยคณุจเรศกัดิ ์นนัตะวงษ์  

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณอดิศร นุชด�ารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ สหกรณ์จึงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ที่ได้เห็นความส�าคัญ และประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

คุณจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณอดิศร นุชด�ารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้

ขอบคุณ...
ที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา 
ครอบครัวสหกรณ์ป่าไม้

   พร้อมกันนี้บูธของสหกรณ์ยังได้รับ
ความสนใจ จากข้าราชการและพนักงาน
ในกระทรวงฯ ร่วมสมัครเป็นสมาชิกใหม่
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�กัด 
เป็นจ�นวนมาก
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