
FORESTCOOP ฉบับท่ี 252 เดือนพฤษภาคม 2564

เรื่องเด่นฉบับนี้
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสมาชิก 
ในสถานการณ์ COVID-19

ยื่นรับสวัสดิการผ่าน Line สหกรณ์ สะดวก 
ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง Covid-19



ทั้งนี้ สมาชิกยังสามารถท�ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ กับสหกรณ์ได้ตามปกติ 
	 •	 โอนเงินมาสหกรณ์ผ่าน	App	กรุงไทย	Next,	Scb	Easy,	Tmb	Touch		
	 •	 ถอน-โอนเงินผ่าน	Line	สหกรณ์	และทางไปรษณีย์	
	 •	 กดถอนเงินด้วยบัตร	ATM	Click	CO-OP,	บัตร	ATM	กรุงไทย	
	 •	 กู้ฉุกเฉินผ่าน	App	Forest	CO-OP	ตลอด	24	ชั่วโมง	
	 •	 กู้ฉุกเฉินผ่าน	CO-OP	Phone	
	 •	 กู้สามัญดิจิทัลผ่าน	App	Forest	CO-OP	ตลอด	24	ชั่วโมง		
	 •	 กู้ประเภทอื่น	ๆ	เช่น	กู้สามัญ,	กู้พิเศษ	สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอกู้ได้ที่	www.025798899.com	
	 	 แล้วส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ตู้	ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900
	 •	 ยื่นรับสวัสดิการผ่าน	Line	อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.025798899.com

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

กองบรรณาธิการ

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส	Covid-19	ระลอกใหม่	และ
ค�านึงถึงความปลอดภัยของสมาชิก	 สหกรณ์จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการใหม่เป็นการชั่วคราว	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการจ�ากัดช่วงเวลาการแพร่
ระบาดของเชื้อ	 รวมถึงการเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการท�าความสะอาด	 
ฆ่าเชือ้	Covid-19	ทัง้ส�านกังานสหกรณ์เป็นประจ�าทกุ	ๆ 	วนั	โดยรายละเอยีด 
การปรับเปลี่ยนการบริการ	มีดังนี้

แจ้งเปล่ียนแปลงเวลาการให้บรกิารสมาชกิ 
ในสถานการณ์ COVID-19

สา
รบ
ัญ

เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสมาชิก
1.	 การท�าธุรกรรมต่าง	ๆ	หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์
	 •	 การฝากเงิน	ถอนเงิน	ช�าระพิเศษ	การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ	ระหว่างเวลา	08.30	-	14.30	น.
	 •	 ยื่นกู้	ยื่นสวัสดิการ	หรือเอกสารอื่น	ๆ	ระหว่างเวลา	08.30	-	15.00	น.
2.	 การสอบถามข้อมูลสมาชิก
	 •	 ติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์	02-579-7070	
	 	 ได้ทุกวันท�าการ	เวลา	08.30	-	15.00	น.
	 •	 ตอบค�าถามผ่าน	Line	:	@forestcoop	
	 	 ได้ทุกวันท�าการ	เวลา	08.30	-	15.00	น.
	 •	 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่าน	Application	Forest	CO-OP	4.0	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยไม่มีวันหยุด
	 •	 ระบบ	CO-OP	Phone	(02-579-8899)	ได้ตลอด	24	ช่ัวโมง	โดยไม่มวีนัหยดุ	อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี	www.025798899.com

2 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสมาชิก 
 ในสถานการณ์ COVID-19
4 ยื่นรับสวัสดิการผ่าน Line สหกรณ์ สะดวก 
 ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง Covid-19
6 สอ.ปม. เลื่อนจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 64 
 ไม่มีกำ หนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
 COVID-19
7 ผลการดำ เนินงาน
8 ชะลอ!! การจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 
 ปี 2563-2564

วารสารสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด www.025798899.com2



กองบรรณาธิการ

ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	มีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้าง	และเพื่อเป็นการ
ป้องกนัและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในส�านกังานสหกรณ์	และเพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่หกรณ์สามารถบรกิาร
สมาชกิได้ตลอดเวลาท�าการ	ไม่ต้องมกีารหยดุชะงกัเพราะเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	จงึขอปรบั
เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นการชั่วคราวและใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิก	โดยสหกรณ์ได้ก�าหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไว้	ดังนี้

1. เปิดบริการทำ�ธุรกรรมต่าง ๆ หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์
	 1.1	 การฝากเงิน	ถอนเงิน	ช�าระพิเศษ	การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ	ระหว่างเวลา	08.30	-	14.30	น.
	 1.2	 ยื่นกู้	ยื่นสวัสดิการ	หรือเอกสารอื่น	ๆ	ระหว่างเวลา	08.30	-	15.00	น.

2. บริการฝาก ถอนเงินโดยไม่ต้องมาทำี่สหกรณ์
	 2.1	 ฝาก	ถอน	ผ่านระบบ	ATM	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยไม่มีวันหยุด
	 2.2	 การถอนโอนจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	 ผ่านระบบ	 CO-OP	 Phone	 (02-579-8899	 กด	 7	 

แล้วตามด้วยกด	3)
	 2.3	 ถอนโอนโดยส่งแบบฟอร์มผ่าน	Line	:	@forestcoop
	 	 -	 ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี	ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	 บัญชีออมทรัพย์

ชีวิตพอเพียง	และบัญชีที่มีเงื่อนไขการถอนที่ต้องลงลายมือชื่อมากกว่า	1	คน
	 	 -	 สมาชิกสามารถถอนเงินฝากจากบัญชีของท่านได้ตั้งแต่จ�านวน	10,000	บาท	แต่ไม่เกินจ�านวน	200,000	บาทต่อบัญชีต่อวัน
	 	 -	 บัญชีออมทรัพย์พิเศษจะถอนได้เดือนละ	2	ครั้ง	หากถอนเกินเดือนละ	2	ครั้ง	ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ	1	ของยอด

ที่ถอน	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	300	บาท
	 	 -	 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ	ครั้งละ	15	บาท				
	 	 -	 สหกรณ์จะโอนเงินไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์	 หรือโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย	 หรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์	 

ซึ่งเมื่อโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว	สมาชิกสามารถถอนผ่าน	ATM	ได้ทันที	 โดยเปิดให้บริการยื่นค�าขอถอนโอนตั้งแต่เวลา	08.30	-	13.00	น.	
ทุกวันท�าการ

3. บริการเงินกู้โดยไม่ต้องมาทำี่สหกรณ์
	 -	 กู้ฉุกเฉินผ่าน	Application	Forest	CO-OP	4.0	หรือ	CO-OP	Phone	ได้ตลอด		24	ชั่วโมง	โดยไม่มีวันหยุด
	 -	 กู้สามัญดิจิทัลผ่าน	Application	Forest	CO-OP	4.0	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยไม่มีวันหยุด
	 -	 สามารถส่งค�าขอกู้เงินสามัญทางไปรษณีย์	เมื่อเอกสารครบถ้วน	ถูกต้อง	จะได้รับอนุมัติเงินกู้ภายในวันท�าการถัดไป

4. บริการด้านสวัสดิการและการบริการอื่น ๆ โดยไม่ต้องมาทำี่สหกรณ์
	 4.1	 สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถยื่นขอรับสวัสดิการบางประเภทผ่านทาง	Line		@forestcoop	หรือส่งทางไปรษณีย์
	 4.2	 การบริการอื่น	 ๆ	 ของสหกรณ์	 เช่น	 สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ	 ขอรับเงินสินไหมทดแทน	 ยื่นค�าขอหนังสือรับรองต่าง	 ๆ	

สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

5. ระบบ Call Center และการสอบถามข้อมูลสมาชิก
	 5.1	 ติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์	02-579-7070	ได้ทุกวันท�าการ	เวลา	08.30	-	15.00	น.
	 5.2	 ตอบค�าถามผ่าน	Line	:	@forestcoop	ได้ทุกวันท�าการ	เวลา	08.30	-	15.00	น.
	 5.3	 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่าน	Application	Forest	CO-OP	4.0	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยไม่มีวันหยุด
	 5.4	 ระบบ	CO-OP	Phone	(02-579-8899)	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยไม่มีวันหยุด

ประกาศ
สหกรณ์ออมทำรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

เรื่อง การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ	ณ	วันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2564

 
 

(นางวรีย์พรรณ	โหมดเทศ)
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด
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ยื่นรับสวัสดิการผ่าน Line สหกรณ์ สะดวก 

ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง Covid-19

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการได้ที่ www.025798899.com

	 ในช่วงการแพร่ระบาดของ	COVID-19	นี้	หากสมาชิกและสมาชิกสมทบ	

มคีวามประสงค์จะยืน่ขอรบัสวสัดกิารกบัทางสหกรณ์	แล้วมคีวามกงัวลใจในเรือ่ง

การเดนิทางเพือ่น�าส่งเอกสารมายงัสหกรณ์		ซึง่อาจเป็นการเส่ียงต่อการตดิเชือ้

ไวรัส	Covid-19	ได้นั้น

	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในการยื่นขอรับ

สวัสดิการ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้มีบริการ “จัดส่ง

เอกสารขอรับสวัสดิการ ผ่านทาง Line Official ของสหกรณ์ได้”

 

สวัสดิการ “สมาชิก” ที่ยื่นรับผ่าน Line ได้
	 1.		 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019
	 2.	 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
	 3.		 สวัสดิการเพื่ออุปสมบท	หรือประกอบพิธีฮัจญ์	
	 4.		 สวัสดิการเพื่อการสมรส
		 5.		 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก	
	 6.		 สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา	มารดา	คู่สมรสและบุตรของสมาชิก
	 7.		 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับสมาชิกที่มิได้ท�าประกันชีวิต	
	 8.		 สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร	หรือเป็นโสด	
	 9.		 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก	

สวัสดิการ “สมาชิกสมทบ” ที่ยื่นรับผ่าน Line ได้
	 1.		 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
	 2.	 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ	
	 3.	 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
		 4.		 สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ	
	 5.	 สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบท	หรือประกอบพิธีฮัจญ์	
	 6.		 สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ	
	 7.		 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ	

9

7

สวัสดิการที่สามารถยื่นรับ
ผ่าน		Line	สหกรณ์	ได้	มีดังนี้

วารสารสหกรณ์4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด www.025798899.com



ขั้นตอนง่าย ๆ  เพียงเท่านี้ ก็สามารถยื่นรับสวัสดิการกับสหกรณ์ในยุค New Normal วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก Covid-19 
ได้แล้ว สวัสดีครับ ^_^

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการได้ที่ www.025798899.com

1. เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com  
หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร > 

 เอกสารขอรับสวัสดิการ

2. “พิมพ์” ใบค�าขอรับสวัสดิการที่ท่าน
ต้องการ

3. กรอกข้อมูลการขอรับสวัสดิการ 
ให้ครบถ้วน

4. ถ่ายรูปใบค�าขอรับสวัสดิการ และ 
เอกสารประกอบค�าขอรับสวัสดิการ  
ให้ครบถ้วน ชัดเจน

5. ส่งรูปค�าขอรับสวัสดิการและเอกสาร 
มาที่  Line Official สหกรณ์ออมทรัพย์

5 ขั้นตอน
ในการยื่นรับ
สวัสดิการ

5วารสารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด www.025798899.com



 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	
ได้มกีารจัดโครงการกจิกรรมกลุม่สมาชกิขึน้
เป็นประจ�าทุก	 ๆ	 ปี	เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และสิทธิประโยชน ์ เกี่ยวกับสหกรณ์	 
รวมท้ังการสร้างเครอืข่ายกลุม่สมาชกิของ
ทุกส่วนราชการ	 เพื่อประโยชน์ในการ 
ช่วยเหลอืพึง่พาซ่ึงกันและกนัของมวลสมาชิก
 
	 โดยในปีนี	้เดมิทสีหกรณ์ได้จดัเตรียม
ให้สมาชิกท�าการเสนอโครงการกิจกรรม
กลุ่มสมาชิกประจ�าปี	 2564	 ได้ในวันที	่ 
20	เมษายน	-	30	กันยายน	2564	ไว้แล้วนั้น

#ไม่ประมาท 
การ์ดอย่าตก
	 ด ้วยความรุนแรงและการแพร ่ 
ระบาดที่รวดเร็วของ	Covid-19	ระลอกใหม ่
สายพันธุ ์ อั งกฤษ	 ที่ ระบาดหนักใน
ประเทศไทยในคลัสเตอร์ใหม่เมือ่ต้นเดอืน
เมษายน	 2564	จนท�าให ้ป ัจจุ บันมี 
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูงกว่า	2,438	คน	
ผู้เสียชีวิตรายวันกว่า	11	คน	/	ผู้เสียชีวิต
รวมกว่า	 140	 ราย	 (ข้อมูล	ณ	 วันที่	 25	
เมษายน	2564	เวลา	07.00	น.)

สอ.ปม. เลื่อนจัดโครงการกิจกรรมกลุ่ม
สมาชิก 64 ไม่มีก�หนด เนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

	 การแพร่ระบาดที่รวดเร็วจนอาจเกินควบคุมได้นี้	 รัฐบาลจึงได้มีมาตรการควบคุม 
การเดินทาง	สั่งงดกิจกรรมที่มีการรวมตัว	รวมถึงนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ผู้ว่าราชการ 
แต่ละจังหวัดมีอ�านาจในการยกระดับมาตรการ	 ประกาศ “เคอร์ฟิว”	 ได้ตามความ 
เหมาะสมอีกด้วย	

ด้วยเหตุนี้  คณะกรรมการด�เนินการ  
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัย
ในสุขภาพของสมาชิก จึงให้เลื่อนการจัด
กิจกรรมกลุ ่มสมาชิกประจ�ปี 2564  
ออกไปโดยไม่มีก�หนด 

ท้ังน้ี	หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสูภ่าวะปกตแิล้ว	
สหกรณ์จะประกาศรายละเอียดการเสนอโครงการ
กิจกรรมกลุ ่มสมาชิกให ้สมาชิกรับทราบต ่อไป. . . 
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ		 #ไม่ประมาท	การ์ดอย่าตก		
#โควิด19	ก้าวผ่านไปด้วยกัน
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ผลการด�เนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ 30  เมษายน  2564 31  มีนาคม  2564

จ�านวนสมาชิก 13,275 13,273

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,432 19,463

สินทรัพย์รวม 19,699,557,682.09 20,096,565,176.04

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 146,522,074.87 325,199,856.37

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,432,383,560.51 1,414,955,011.51

เงินลงทุน 7,223,659,785.70 7,286,952,655.40

เงินให้กู้แก่สมาชิก 7,927,905,436.84 7,960,688,232.79

เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ 503,994,453.22 492,649,678.55

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น 2,398,333,025.09 2,546,202,251.11

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 0.00 3,064.75

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 7,080,249.77 7,080,249.77

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 55,973,056.16 55,973,056.16

สินทรัพย์อื่น 3,706,039.93 6,861,119.63

หนี้สินรวม 10,676,214,361.36 11,127,974,370.94

เงินกู้ยืม 130,000,000.00 540,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,964,523,990.96 6,938,926,880.07

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 728,023,747.54 743,463,903.49

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 4,449,434,147.87 4,423,084,632.38

-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,264,332,014.57 1,254,466,056.20

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	อเนกประสงค์ 227,874,420.21 226,890,487.40

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 290,573,893.68 286,737,533.51

-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,285,767.09 4,284,267.09

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 3,487,029,456.38 3,477,451,183.97

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 289,989,854.81 292,087,221.86

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	 
(สมาชิกสมทบ)

3,047,570,271.37 3,037,046,944.15

รายการ 30  เมษายน  2564 31  มีนาคม  2564

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	อเนกประสงค์	
(สมาชิกสมทบ)

67,442,596.07 66,667,696.60

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	
(สมาชิกสมทบ)

82,026,734.13 81,649,321.36

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 30,296,795.57 30,232,630.03

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29,265,438.45 106,264,996.87

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 35,098,680.00 35,098,680.00

ทุนของสหกรณ์ 9,023,343,320.73 8,968,590,805.10

ทุนเรือนหุ้น 7,925,681,920.00 7,871,725,260.00

ทุนส�ารอง 744,833,078.56 744,833,078.56

ทุนสะสม 195,467,853.98 195,826,653.98

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (46,532,425.34) 16,760,444.36

ประมาณการก�าไรสุทธิ	(ตามเกณฑ์เงินสด) 203,892,893.53 139,445,368.20

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 313,500,083.15 226,376,713.28

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก 144,664,163.41 108,427,844.10

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ 8,195,025.39 6,146,570.19

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 23,299,259.57 18,826,721.89

ผลตอบแทนจากการลงทุน 136,957,407.74 92,644,920.06

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 384,227.04 330,657.04

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 118,612,137.37 91,175,747.08

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 96,433,167.94 73,351,609.96

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 24,072,148.46 19,485,218.15

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (1,893,179.03) (1,661,081.03)

ก�าไรสุทธิ 194,887,945.78 135,200,966.20

เงินฝาก 
(เริ่มวันที่ 

1  พฤษภาคม 2563)
ร้อยละ/ปี 

(เริ่มวันที่ 
1  มีนาคม 2564) 

ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.55 2.35

ออมทรัพย์อเนกประสงค์ 2.55 2.35

ออมทรัพย์พิเศษ 2.80 2.60

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.55 3.35

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 3.80 3.60

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 
1  พฤษภาคม 2563) 

ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่ 
1  มีนาคม 2564) 

ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.80 5.55

สามัญทั่วไป 5.80 5.55

สามัญดิจิตอล 5.80 5.55

สามัญเพื่อการศึกษา 4.20 3.95

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.20 3.95

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.20 3.95

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.20 3.95

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.20 3.95

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.20 3.95

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.20 3.95

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.20 3.95

สามัญที่รับช�าระหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกัน 3.45 3.20

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.80 5.55

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของเงินฝาก 4.20 3.95

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.60 5.35

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ
ประเภท	1

5.25 5.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ
ประเภท	2

5.50 5.25

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

4.65 4.40

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน	 5.70 5.45

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ 
(เริ่มวันที่ 

1  พฤษภาคม 2563) 
ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่ 
1 มีนาคม 2564) 

ร้อยละ/ปี

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

3.30 3.05

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

4.30 4.05

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว)	ประเภท	3

5.25 5.00
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โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ 
เป็นโครงการทำี่สหกรณ์จำัดข้ึนเป็น
ประจำ�ทำุกปี โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกทำี่
เกษียณอายุราชการได้มีการพบปะ
สงัสรรค์เพือ่สร้างสมัพนัธ์ทำีด่ต่ีอกนั 
รวมทำั้งการรับรู้สิทำธิประโยชน์หลัง
เกษียณอายุราชการ

จากสถานการณ์วิกฤต	 Covid-19	 ที่มีการแพร่ระบาดท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ	 เมื่อต้นปี	 2563	 ท�าให้มีผู้ติดเชื้อและเสีย

ชีวิตทั่วโลกจ�านวนมาก	จนมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่าง	ๆ	

ก�าหนดข้ึนมา	เช่น	งดการชมุนมุ	งดการเดนิทาง	และงดการท่องเทีย่ว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 จึงได้ประกาศเลื่อน

โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณในปี	 2563	 ออกไปก่อน	 จนกว่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 Covid-19	 จะเข้าสู่สภาวะปกต	ิ

โดยสหกรณ์ได้ขึ้นบัญชีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการประจ�าปี	 2563	

และสมาชิกท่ีมีอายุครบ	 60	 ปี	 ในปี	 2563	 ยังคงได้รับสิทธ์ิเข้าร่วม

โครงการ	 แต่ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ	 Covid-19	 ระลอกใหม่ 

ในปี	 2564	 ได้เพิ่มระดับความรุนแรง	 โดยพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต 

รายวันเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว	 เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก	

ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่ทางภาครัฐก�าหนดมา	 สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	จึงเห็นควรชะลอการจัดโครงการสายใย

สหกรณ์ไม่เกษียณ	ส�าหรับผู้เกษียณอายุราชการในปี	2563	-	2564	

ออกไปก่อน	 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงกว่านี้	 โดยสหกรณ ์

จะขึ้นบัญชีสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2563 และปี 2564  

ให้ยงัคงได้รับสทิธิเ์ข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษยีณต่อไป

ทั้งนี้	 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว	

สหกรณ์จะประกาศรายละเอียดการการจัดโครงการสายใยสหกรณ์

ไม่เกษียณ	ให้สมาชิกรับทราบต่อไป...

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  #ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก  #โควิด19 

ก้าวผ่านไปด้วยกัน
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