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แถลง
ประธาน

	 เม่ือสายฝนโปรยปราย	ท้องทุง่เขยีวขจ	ีย่างสูเ่ดือนเข้าพรรษา 
ท�าให้เรารู ้ว ่าเวลาของปีน้ีผ่านล่วงมาครึ่งทางแล้ว	 จึงเท่ากับว่า 
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด 
ชุดป ัจจุบัน	 ชุดที่ 	 42	 ได ้ เข ้ามาบริหารงานสหกรณ์ นับจาก 
วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ประมาณ	
6	เดือน	หรือครึ่งทางของปีบัญชีสหกรณ์แล้ว
	 การเดินทางของสหกรณ์ในทุก	ๆ 	ปี	มีจุดหมายปลายทางคือ 
เป้าหมายทั้งด้านการเงิน	ด้านบริการ	กิจกรรมและสวัสดิการสมาชิก	
เมื่อมองจุดหมายด้านการเงินในปีนี้ทั้งปี	 สหกรณ์ตั้งเป้าหมายว่า 
จะมรีายได้	925	ล้านบาท	ค่าใช้จ่าย	421	ล้านบาท	ก�าไรประมาณ	504	
ล้านบาท	สรุปผลการด�าเนินงาน	6	เดือนปรากฏว่าสหกรณ์มีรายได	้
456	ล้านบาท	ค่าใช้จ่าย	187	ล้านบาท	ก�าไรประมาณ	269	ล้านบาท 
(ตามเป้าหมายครึ่งปีควรก�าไรประมาณ 252 ล้านบาท)	ซึ่งในภาพรวม 
สรุปได้ว่าการเดินทางด้านการเงินของสหกรณ์ในรอบครึ่งปีแรกยังคง
น�าพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่คาดหวังได้ทุกประการ
	 ส�าหรับการด�าเนินงานของสหกรณ์ในด้านกิจกรรมและ
สวัสดิการสมาชิก	 หรือการด�าเนินงานอื่น	 ๆ	 ของสหกรณ์ในปีนี้ 
ไม่ว่า	 “กิจกรรมกลุ่มสมาชิก”	 เครือข่ายสายใยเพื่อนสมาชิก	 หรือ	 
“ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก”	 ซ่ึงในปีน้ีมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ส�าหรับทุนเรียนดี	โดยการเพิ่มจ�านวนทุนให้ได้รับอย่างท่ัวถึงมากขึ้น	
เพื่อเป็นก�าลังใจแก่บุตรสมาชิกท่ีขยันหม่ันเรียนและมีผลการเรียนด ี
โดยที่ทุนส่งเสริมการศึกษาก็ยังคงมีให้กับบุตรสมาชิกทุก	 ๆ	 ท่าน 
ที่สมัครมาเช่นเดิม	 และที่กลับมาอีกครั้งในปีนี้คือ	 “ค่ายครอบครัว 
สหกรณ์สัมพันธ ์”	 ณ	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 สายสัมพันธ ์ 
แห่งครอบครัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู ่ในวิญญาณและสายเลือดของชาวป่าไม้พวกเราทุกคน	 และ 
โครงการ	 “คนดีศรีสหกรณ์”	 เพื่อส่งเสริมคนดี	 ยกย่องเชิดชู
สมาชิกต้นแบบที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์	 สุจริต	 เสียสละ	 
ยึดถือคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง	 รวมทั้ง 
โครงการสหกรณ์	 “สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ”	 หน่ึงใน 
โครงการดี	 ๆ	 ของสหกรณ์ซ่ึงปี น้ีได้ปรับปรุงโครงการ 
เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการทุกคนที่สมัคร 
มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ท่านละ	7,000	บาท	เพื่อเป็นรางวัลแห่งความสุข
เมื่อก้าวมาถึงวันเกษียณอายุราชการหลังจากที่
ท�างานเหนื่อยมาทั้งชีวิต
	 ในปี	 2562	 นี้สายลมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญยิ่งในวงการสหกรณ์
ของไทยก็คือ	 “พรบ. สหกรณ์ฉบับใหม่”  
พระราชบญัญติัสหกรณ์	(ฉบบัที ่3)	พ.ศ.	2562 
ซึ่งได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต้ังแต่วันที ่
19	พฤษภาคม	2562	เป็นต้นมา	กฎหมายสหกรณ์
ฉบับใหม่นี้หากกฎกระทรวงตามมาตรา	 89/2	 

มีผลประกาศใช้	 จะส่งผลกระทบท�าให้สหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์	ต้องกลับมาทบทวนตัวเองในหลายด้าน	เช่น	ด้านการให้
เงินกู้แก่สมาชิกที่จะมีข้อจ�ากัดมากขึ้นทั้งวงเงินกู้	 จ�านวนงวด	 และ
เงินเดือนคงเหลือหากมีการน�าอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้	 (Debt 
Service Ratio)	ต้องไม่เกิน	70%	มาบังคับใช้	และที่ส่งผลกระทบต่อ
สหกรณ์ของเราในทันที	 ขณะน้ีก็คือกฎหมายห้ามมิให้สมาชิกสมทบ 
กู้เงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองที่มีอยู่กับสหกรณ	์
นอกจากน้ีกฎหมายยังมีความเข้มงวดในการน�าเงินของสหกรณ  ์
ไปลงทุนหรือหารายได้ต่าง	ๆ 	ในขอบเขตที่จ�ากัดมากขึ้น	ซึ่งอาจมีผล 
ท�าให้รายได้ของสหกรณ์ลดลงบ้างไม่มากก็น้อย	 รวมทั้งเน้นหลัก
ความระมัดระวังทางบัญชีสหกรณ์หากมีเหตุใด	 ๆ	 ที่มีความเสี่ยง 
ก็ให้สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ก่อนในทันที	และมุ่งเน้นการ
ควบคุมภายในและธรรมาภิบาลในองค์กรสหกรณ์มากยิ่งข้ึน		
	 ความเปล่ียนแปลงกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่	 ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างความม่ันคงแข็งแกร่งให้กับสหกรณ์	เช่น	หลัก
ความระมัดระวังทางบัญชี	 หลักการบริหารความเสี่ยง	 หลักธรรมา 
ภิบาล	นั้น		ในส่วนนี้คณะกรรมการด�าเนินการได้น�าไปปฏิบัติในทันที		
เพราะเราเชื่อมั่นว่า	ความมั่นคงของสหกรณ์นั้นเป็นนโยบายท่ีส�าคัญ
ที่สุดของสหกรณ์	เพราะคือหลักประกันว่า	ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใด	ๆ  
เงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีสะสม
มาด้วยความเหนื่อยยากทั้งชีวิต	 ต้องอยู่ครบถ้วนทุกบาททุกสตางค	์	
ส�าหรับข้อจ�ากัดในการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่อาจส่งผลกระทบต่อความ 
สะดวกสบายของสมาชกิน้ัน	คณะกรรมการด�าเนนิการพยายามอย่างยิง่ 
ที่จะด�าเนินการมิให้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกผู้กู ้หรือถ้ากระทบก็ให ้
กระทบน้อยทีส่ดุ	ส่วนข้อจ�ากัดในการน�าเงนิไปลงทนุต่าง	ๆ 	ของสหกรณ์ 
ที่อาจจะกระทบต่อรายได้นั้น	คณะกรรมการพยายามน�าเงินไปลงทุน

อย่างสมดุลและระมัดระวังตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	โดย
พยายามมิให้กระทบต่อรายได้ของสหกรณ์หรือเงินปันผล
ของสมาชิก	
	 ความเปลี่ยนแปลงคือ..นิรันดร ์	 โดยเฉพาะความ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อาจจะกระทบต่อการ

ด�าเนินงานสหกรณ์	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 
คณะกรรมการกไ็ด้ตดิตามอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่เตรยีม

ความพร้อมในการรับสถานการณ์ต ่าง	 ๆ 
ไว้ในทุกด้าน	 ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
การด�าเนินงานและผลกระทบอันเนื่องมาจาก 
กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่	 ท ่านสมาชิก
สามารถติดตามความคืบหน้าได ้จากข่าว
สหกรณ์ฉบับต่อ	ๆ	ไปครับ

วิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

ก้าวไปอย่างมั่นคง..
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โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

โครงการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

โครงการคนดีศรีสหกรณ์

โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ

โครงการค่ายครอบครัวสหกรณ์ 

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562

เปิดให้เสนอรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562

เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562

เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

จำากโต๊ะประชุม
เก็บมาเล่า เอามาฝาก

รอบรั้วสหกรณ์

ถามมาตอบไป

ท�แบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์

ผลการด�เนินงาน

สาระน่ารู้

Notice

ตรวจำสอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาปี 2562

ยกเลิกบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

ข่าวสาร IT
ขั้นตอนติดตั้ง Application Forest co-op 4.0

การเชื่อมต่อบัตร ATM กรุงไทยกับสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินข่าว

1

3

5

2

4

ส า ร บั ญ

ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ

กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จำิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ
นายศรุต บุญมาดี

กองบรรณาธิการ
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28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
       วันที่ 28 กรกฎาคม นับเป็นวันมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ เฉลมิพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา

ประจำ� ฉบับ
เรื่องเด่น

	 ตลอดระยะเวลาที่ทรงด�ารงพระราชอิสริยยศ	 “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”	 ทรงเจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	
พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์	ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ	
เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยโดยมิได้ย่อท้อ	ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติส่วนพระองค์	ทั้งในด้าน
ความม่ันคงของประเทศ	ด้านสังคมสงเคราะห์	การศาสนา	การศึกษาและวัฒนธรรม	การแพทย์และสาธารณสุข	การทหาร	
การบิน	การต่างประเทศ	ฯลฯ	เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนคนไทยทั้งปวง	ดั่งพระราชด�ารัส
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา	ในการสถาปนาขึ้นเป็น	“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร”	ความว่า	

ขอขอบคุณ:	นสพ.ข่าวสด	และกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
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 “ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักด์ิ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ไว้ด้วยชีวิต จะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าท่ีทุกอย่างโดยเต็มก�าลังสติปัญญา 
ความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกาย
จะหาไม่” 
	 พระองค์ทรงมีพระราชปรารถนาให้บ้านเมืองไทยเป็น	 “บ้านแสนสุข”	 ประชาชนชาวไทยมีความสุขความเจริญ 
ทั่วหน้า	ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณในอันท่ีจะทรงชี้แนะพระราชทานแนวทางแห่งความสุข	 ดังวิธีการพระราชทาน	
ที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาซึ่งได้เชิญมาตีพิมพ์บนปกหนังสือสวดมนต์	28	กรกฎาคม	2560	ว่า

	 การทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่	โดยมิทรงว่างเว้นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 10	 สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บ�ารุงสุข
แก่พสกนิกร	 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	เพ่ือให้พสกนิกรประสบแต่ความสุข	ดังค�าพระปฐมบรมราชโองการ	“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ตลอดกาลนาน”

 “ความสุขในตัวเริ่มจากใจ และทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวมและตนเอง
 สุขในการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อ่ืนและส่วนรวมมีสุข
 สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อ่ืน
 สุขในการให้ ทั้งก�าลังกาย ก�าลังใจ ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
 สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา ในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น
 การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ท�าให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศล สิริมงคลต่อ
ทุกคน และจะน�ามาสู่ความเจริญและความสุขที่กล่าวมาน้ันแล...”  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
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ประชุม
จากโต๊ะ

เปลี่ยนแปลงการส่งวารสาร
	 การจัดท�าวารสารสหกรณ์นี้	 สหกรณ์ได้ว่าจ้าง	 บริษัท	 สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซ่ิง	 จ�ากัด	 เป็นผู้จัดท�าเป็นระยะเวลา	

1	 ปี	 โดยด�าเนินการใน	 2	 รูปแบบ	 คือ	 รูปแบบแรก	 แบบอิเลคทรอนิค	 (E-Journal)	 จะออกทุกเดือน	 ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม	 

เดือนละ	5,600	บาท	รูปแบบที่สอง	 เป็นวารสารสหกรณ์รายไตรมาสแบบรูปเล่ม	ตามที่ท่านถือในมือนี้	 ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม	

เล่มละ	12.00	บาท	เริ่มตั้งแต่เดือน	พฤษภาคม	2562	เป็นต้นไป

การส่งข้อมูลข่าวสาร ทาง Line@
 การส่งข้อมูลข่าวสาร	ทาง	Line@	ที่สหกรณ์ด�าเนินการมาตั้งแต่	ปี	2559		มีผู้ติดตามประมาณ	10,240	คน	จะปรับเปล่ียน

การส่งข้อมูล	เน่ืองจากเดิม	เสียค่าใช้จ่าย	เดือนละ	1,998	บาท	สามารถส่งข้อความได้ไม่จ�ากัดจ�านวน	หลังจากเดือนกันยายน	2562	

บริษัทขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขโดยจ�ากัดจ�านวนการส่งข้อความ	 คือ	 สหกรณ์ช�าระค่าบริการเดือนละ1,500	 บาท	 จะส่งข้อความ

ได้ไม่เกิน	10,000	ข้อความต่อเดือน	หากส่งเกินจ�านวน	บริษัทคิดค่าบริการ	 เริ่มต้นที่	 0.10	บาทต่อข้อความ	นั่นคือส่งข้อความ	 

1	ครั้ง	 ผู้ติดตาม	10,240	 ราย	 เป็นการส่งข้อความ	10,240	ข้อความ	ดังนั้น	 สหกรณ์จึงต้องปรับเปลี่ยนการส่ง	 คือ	 นับแต่วันที่	 

16	มิถุนายน	2562	จะประชาสัมพันธ์ภาพ	Info	graphic	สัปดาห์ละ	1	ภาพ	หลังจากนั้น	ในเดือนตุลาคม	จะประชาสัมพันธ์เดือนละ 

1	ภาพ	โดยส่งเฉพาะเรื่องที่ส�าคัญส่วนเรื่องอื่นจะส่งผ่านทาง	List	Menu	

เปลี่ยนแปลงบริษัทประกันชีวิต
	 นบัแต่วนัที	่1	พฤษภาคม	2562	เป็นต้นไป	สหกรณ์ได้ท�าประกนัชีวิตกลุม่กบับรษิทั	ฟิลลปิประกนัชีวิต	จ�ากดั	(มหาชน)	เนือ่งจาก

สัญญากรมธรรม์ที่สหกรณ์ท�าไว้กับบริษัท	กรุงไทย	แอกซ่า	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครบก�าหนดเมื่อวันที่	30	เมษายน	2562 

และบริษัท	 กรุงไทย	 แอกซ่า	 ประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ไม่สามารถออกใบเสนอราคาต่ออายุกรมธรรม์ให้กับสหกรณ  ์

ในอัตราเบี้ยประกันภัยเดิมได้	ทั้งนี้มีบริษัททรูไลฟ์	โบรกเกอร์	จ�ากัด	ช่วยด�าเนินการให้

 

สนับสนุนให้กรรมการไปเป็นวิทยากร
	 การสนับสนุนให้กรรมการไปเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกนั้น	สหกรณ์ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	ไว้	4	ประการ	

คือ	ประการแรก	จะสนับสนุนกรรมการไปเป็นวิทยากรได้ในกรณีท่ีกลุ่มสมาชิกนั้นจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจ�านวนไม่น้อยกว่า	

40	คน	ประการที่สอง	ให้กรรมการที่อยู่ในภาคนั้น	ๆ	ไปเป็นวิทยากร	จ�านวน	1	คน	เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นจึงจะให้กรรมการท่านอื่น

ไปเป็นวิทยากรได้		ประการที่สาม	กรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของสหกรณ์	และ

ประการสุดท้าย	ประธานกรรมการด�าเนินการเป็นผู้พิจารณามอบหมายกรรมการไปเป็นวิทยากรส�าหรับกิจกรรมกลุ่มสมาชิก	และ

อนุมัติค่าใช้จ่าย	จึงขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ

แนวทางการพัฒนา Application
 เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2562	สหกรณ์	ฯ	ได้เชิญผู้แทนจาก	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	มาร่วมประชุมหารือแนวทาง

การพัฒนา	Application	เพื่อให้สมาชิกสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	กับบัญชีท่ีมีอยู่กับธนาคาร

กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งทางธนาคารได้น�าเสนอการให้บริการแบบ	Single	Fund	Transfer	คือ	การโอนเงินจากบัญชีธนาคาร

เก็บมาเล่า เอามาฝาก
โดย..นายณรงค์	มหรรณพ
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กรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มายังบัญชีสหกรณ์	 โดยใช้	 Application	 Krungthai	 Next	 ในรูปแบบการจ่ายบิล	 (Bill	 Payment)	 

ซึ่งสหกรณ์	 ฯ	 มีข้อเสนอขอให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากจากสหกรณ์	 ฯ	 ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ด้วย	 

โดยเบื้องต้นธนาคารรับข้อเสนอไป	 โดยขอให้โอนผ่าน	Application	Forest	Co-op	แต่ยังมีประเด็นเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียม	

ที่ต้องเจรจากันต่อไป

สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่
 ขณะนี้สหกรณ์ก�าลังด�าเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	จ�านวน	1	อัตรา	ซึ่งรับสมัครมา

ตั้งแต่วันที่	14	มิถุนายน	2562	จะสิ้นสุดในวันที่	2	สิงหาคม	2562	จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกวันศุกร์ที่	9	สิงหาคม	

2562	และสอบสัมภาษณ์รอบแรกวันเสาร์ที่	17	สิงหาคม	2562	รอบที่สองวันพฤหัสบดีที่	22	สิงหาคม	2562	ประกาศผลวันศุกร์ที่	 

23	สิงหาคม	2562	ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครด่วนนะครับ

โครงการคนดีศรีสหกรณ์
 สหกรณ์ก�าลังด�าเนินโครงการ	 “คนดีศรีสหกรณ์”	 ปี	 2563	 โดยเชิญชวนให้สมาชิกเสนอช่ือคนดีศรีสหกรณ์ได้ตั้งแต่	 

วันพุธที่	 29	 พฤษภาคม	 2562	 นั้น	 ยังไม่หมดเวลา	 สมาชิกสามารถเสนอช่ือได้ถึงวันศุกร์ที่	 30	 สิงหาคม	 2562	 ซึ่งคณะท�างาน 

จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล	 ในระหว่างวันที่	 9	กันยายน	2562	ถึงวันเสาร์ที่	 30	พฤศจิกายน	2562	และประกาศรายช่ือในวันที่	 

24	ธันวาคม	2562	จึงขอพวกเราได้เสนอชื่อครับ

สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญประเภทต่างๆ ไม่ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
	 สหกรณ์ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ผู้กู้	ที่กู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา	เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม	เงินกู้สามัญ

เพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	 เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน	 และเงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว	 ที่ต้องเปิดบัญชี

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงและน�าฝากเงินอย่างน้อยเดือนละ	 100	 บาทนั้น	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 ผู้กู้เงินดังกล่าวไม่ต้องเปิดบัญชี 

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงแล้วครับ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยใช้

เงินทุนสาธารณะประโยชน์	 นั้นสหกรณ์ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	 ในการช่วยเหลือ	 คือ	 กรณีถึงแก่กรรม	 จ�านวนไม่เกิน	 5,000	 บาท	

ทุพพลภาพ	จ�านวนไม่เกิน	5,000	บาท	และบาดเจ็บสาหัส	จ�านวนไม่เกิน	2,500	บาท	โดยให้ยื่นเอกสารต่อสหกรณ์ภายใน	180	วัน 

นับแต่เกิดเหตุการณ์

การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2562
	 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	ประจ�าปี	2562	เป็นทุนสวัสดิการท่ีมอบแก่บุตรสมาชิกเท่าน้ัน	สมาชิกสมทบไม่สามารถยื่น

ขอทุนได้	สมาชิกน้ันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม้น้อยกว่า	1	ปี	นับถึงวันที่	30	สิงหาคม	2562	สหกรณ์	โดยจะมอบให้บุตรสมาชิก

ทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร	 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี	 แบ่งทุนเป็น	 3	 ประเภท	 คือประเภทแรก 

ทุนส่งเสริมการศึกษา	 ทุนละ	 600	 บาท	 ประเภทที่สอง	 ทุนเรียนดีมอบแก่ผู้ขอทุกท่านท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยใน	 1	 ปีการศึกษา	 

ตามท่ีก�าหนด	 ตามระดับการศึกษา	 ตั้งแต่	 ทุนละ	 1,200	 บาท	 ถึง	 2,500	 บาท	 	 และทุนเม่ือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	

เกียรตินิยม	อันดับ	1	รับเพิ่มทุนละ	2,500	บาท	อันดับ	2	รับเพิ่มทุนละ	1,000	บาท	โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานถึงสหกรณ์ภายใน

วันที่	30	สิงหาคม	2562
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สหกรณ์
เยี่ยมชมงาน

	 เมื่อวันอังคารที่ 	 21	 พฤษภาคม	 2562	 สอ.กองการฝ ึก	 
กองเรือยุทธการ	 จก.	 น�าโดย	 นาวาเอกบทชาย บุญล้อม ผู้จัดการ 
สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จ�ากัด	 น�าคณะกรรมการ	 เจ้าหน้าที	่
จ�านวน	 10	 ท่าน	 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการช�าระเงิน	 Payment	 ผ่าน
สมาร์ทโฟน	สหกรณ์	ATM	(ธนาคารกรุงไทย)	การบริหารงานสหกรณ	์	
โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ นายวิฑูรย์ 
ไชยเพิ่ม รองประธาน
กรรมการ นายณรงค์ 
มหรรณพ กรรมการ 
ร่วมให้การต้อนรับ

	 เมื่อวันจันทร์ที่	10	มิถุนายน	2562	สอ.กรมประมง	จก.	น�าโดย 
นายสุเมธ ตันติกุล รองประธานกรรมการ สอ.กรมประมง จก.  
น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	จ�านวน	5	ท่าน	ศึกษาดูงานด้านการให้ 
สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน	เพื่อเป็นแนวทางในการเพ่ิมช่องทางการบริหารงาน
ด้านการเงินของสหกรณ์	โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ
ด�าเนินการ นายวิฑูรย์ 
ไชยเพิ่ม รองประธาน
กรรมการ	 ร่วมให้การ
ต้อนรับ

	 เมื่อวันศุกร์ที่	7	มิถุนายน	2562	สอ.ครูมัธยมศึกษานครพนม	จก. 
น�าโดย	นายประหยัด วังวร ประธานกรรมการ สอ.ครูมัธยมศึกษา
นครพนม จก.		น�าคณะกรรมการและเจ้าหน้าที	่จ�านวน	18	ท่าน	ศกึษาดงูาน 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการควบคุมภายในทุกประเภท	 ระเบียบต่าง	 ๆ 
ของสหกรณ์	การจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี	โดยมนีายวชิติ สนธวิณชิ 
ประธานกรรมการด�าเนินการ 
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน 
กรรมการ นายอนุชิต แตงอ่อน  
ผู้ช่วยเหรัญญิก	ร่วมให้การต้อนรับ

	 เมื่อวันอังคารที่	 9	 กรกฎาคม	 2562	 นายวิชิต สนธิวณิช 
ประธานกรรมการด�าเนินการ นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน
กรรมการ นายสุภาพ ค�าแฝง กรรมการ และนายภูดิท จันทะเรือง 
เลขานุการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสหกรณ์	จาก	Department	
of	 Cooperatives	 	 (DOC)	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	 
โดย	Mr.SHAMIM REZA, Joint Registrar, Dept of Cooperatives 
น�าคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของสหกรณ์	จ�านวน	22	ท่าน	และ
เยี่ยมชมอาคารส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก 
กองเรือยุทธการ  จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษา
นครพนม จ�ากัด

Department of Cooperatives (DOC)
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สหกรณ์
รอบรั้ว

 สอ.ปม.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ท�ให้สมาชิกได้รับความ
สะดวกสบายยิ่งข้ึน ไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก 
 ปัจจุบันสอ.ปม.มีศูนย์ประสานงานฯ จ�นวน 10 แห่ง ได้แก่ 
 1. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดขอนแก่น      6.  ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดเชียงราย      
 2. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดชลบุรี           7.  ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดตาก  
 3. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดนครราชสีมา  8.  ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดปราจีนบุรี
 4. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดแพร่             9.  ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดล�ปาง
 5. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสงขลา         10. ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมาชิก และสมาชิกสมทบ ท�าแบบประเมินออนไลน์ 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์หรือยัง!!

	 ไม่ว่าจะเป็นการรบัสมคัรสมาชกิ	หรอืการตอบข้อซกัถามสมาชกิเกีย่วกับเรือ่งการให้บรกิารเงนิกู	้เงนิฝาก	ฯลฯ	ศนูย์ประสานงานฯ 

สมาชิกทั้ง	10	แห่ง	ให้ค�าแนะน�าท่านได้	และทางสอ.ปม.	ขอความร่วมมือท่านสมาชิกและสมาชิกสมทบมาใช้บริการศูนย์ประสานงาน 

ท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อศูนย์ประสานงานสหกรณ์	 (แบบประเมินออนไลน์)	 เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด	 ท�าแบบ 

ประเมินออนไลน์	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 จะได้น�าผลการประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์มาพัฒนาและปรับปรุง 

ศูนย์ประสานงาน	ให้มีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจต่อสมาชิกตั้งแต่บัดนี้	ถึงวันที่	30	ก.ย.	62

วิธีท�ำแบบประเมิน

1. เข้า Line กดเพิ่มเพื่อน

3. สแกน  QR CODE

2. กดเข้า QR CODE

4. ท�าแบบประเมิน
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อัตราดอกเบี้ย

ด� เนินการ
ผลการ

รายการ 30 มิถุนายน 2562 31 พฤษภาคม 2562

จ�านวนสมาชิก 13,204																																												 13,216																																													

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,245																																													 19,250																																													

สินทรัพย์รวม 18,616,501,660.18                          18,682,187,635.23                           

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 164,539,273.66																																		 132,713,427.95																																		

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 2,283,461,351.41																																 2,491,950,189.25																																

เงินลงทุนระยะสั้น 185,244,171.94																																	 185,474,529.74																																

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 153,637,918.02																																		 153,655,609.98																																		

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 135,421,308.59																																		 145,478,121.58																																		

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,839,502,788.12																																 6,854,384,173.67																																

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 437,940,554.30																																		 457,958,997.80																																		

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 975,549,721.08																																		 975,507,346.90																																		

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 32,822,565.25																																				 33,055,055.00																																				

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมาชิกสมทบ 2,568,456.00																																					 81,000.00																																									

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 59,429,343.26																																				 59,605,916.26																																				

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 3,028,576.00																																					 3,039,373.50																																					

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,990,966,628.00																															 1,878,988,852.00																																

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 0.00 0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,219,845.95																																				 15,325,797.01																																				

เงินลงทุนระยะยาว 5,267,604,277.04																																 5,225,634,443.03																																

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 6,515,895.44																																					 6,507,305.44																																					

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 62,858,377.04																																				 62,636,887.04																																				

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08																																								 190,609.08																																								

หนี้สินรวม 10,550,891,745.79                          10,720,697,433.31                           

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,277,000,000.00																															 1,512,000,000.00																																

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,307,960,619.49                               6,256,334,333.76                               

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 638,234,535.74																																	 638,787,298.78																																		

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 3,996,227,893.42																																 3,984,343,808.07																																

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,110,722,601.42																																 1,082,186,850.89																																

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 348,918,796.63																																		 344,349,118.25															

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 209,953,198.75																																		 202,806,135.16																																		

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,903,593.53																																					 3,861,122.61																																				

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,897,525,904.39                               2,888,477,142.07                                

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	(สมาชิกสมทบ) 252,395,725.58																																		 250,634,030.16																																		

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ	(สมาชิกสมทบ) 2,513,903,783.33																																 2,509,176,943.75																																

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 78,358,921.73																																				 77,988,671.87																																				

					-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 52,867,473.75																																				 50,677,496.29																																				

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 14,618,155.08																																				 14,081,189.24																																				

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22,466,606.83																																			 18,484,308.24																																				

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,320,460.00																																				 31,320,460.00																																	

ทุนของสหกรณ์ 8,065,609,914.40                             7,961,490,201.92                             

ทุนเรือนหุ้น 6,855,774,890.00																																 6,808,953,720.00																																

ทุนส�ารอง 632,552,736.09																																		 632,552,736.09																																		

ทุนสะสม 155,035,436.16																																		 155,572,236.15																																		

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 214,785,693.47																																		 173,013,075.65																																		

ประมาณการก�าไรสุทธิ	(ตามเกณฑ์เงินสด) 207,461,158.68																																		 191,398,434.03																																		

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 456,930,806.86                               360,553,174.60                               

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 283,418,273.02																				 235,274,372.03																																

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 49,568,819.05																																			 41,143,658.52																																		

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 121,447,391.44																																	 81,760,770.75																																		

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 341,263.97																																							 341,263.97																																							

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,155,059.38																																				 2,033,109.33																																				

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 186,991,106.92                               154,560,932.95                               

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 151,511,515.05																																 124,451,463.06																																	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 35,479,591.87																																			 30,109,469.89																																			

ก�าไรสุทธิ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 269,939,699.94                               205,992,241.65                               

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
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 สมาชิกและสมาชกิสมทบท่านใดทีป่ระสงค์จะยกเลกิการใช้บัตร ATM ธนาคารไทยพาณชิย์ ต้องแจ้ง
ยกเลิกที่ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�กัด เพื่อไม่ให้ท่านต้องช�ระค่าธรรมเนียมรายปี

Notice การขอยกเลิกบัตรสหกรณ์ ATM 
ธ.ไทยพาณิชย์

	 เนื่องจากบัตร	 ATM	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 เป็นบัตรที่เชื่อมโยงบัญชีเงินฝาก	 ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์	 และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

สหกรณ์	 ซึ่งหากสมาชิกและสมาชิกสมทบเจ้าของบัตรแจ้งยกเลิกบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร	 แต่ไม่แจ้งยกเลิกการใช้บัตร	 ATM	ท่านต้องช�าระค่าธรรมเนียมรายป	ี

โดยสหกรณ์จะหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ปีละ	200	บาท	ทุกปี	เพื่อน�าส่งให้กับธนาคารไทยพาณิชย์

ขั้นตอนการยกเลิกบัตร มีดังนี้

	 1.	 สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 แจ้งยกเลิกการใช้บัตร	 ATM	 ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์	สาขาที่ท่านรับบัตร	หรือที่	หมายเลขโทรศัพท์		0	2777	7777	และ

	 2.	 สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 เมื่อแจ้งยกเลิกการใช้บัตร	 ATM	 ธนาคาร

ไทยพาณิชย์แล้ว	ต้องแจ้งที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	หมายเลขโทรศัพท์	

0	2579	7070	หรือส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้บัตร	ATM	ถึงสหกรณ์ทางไปรษณีย์	

หรือทางโทรสารหมายเลข	0	2579	9774

 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 เรื่อง	 เงินรอจ่ายคืน	 เงินรับโอน	 ลงวันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2562	 ขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิหรือทายาท 
ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้วน�าหลักฐานการเป็นทายาทติดต่อขอรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ได้ทุกวันท�าการภายในก�าหนดเวลา	120	วัน 
ตั้งแต่วันท่ี	 4	 กุมภาพันธ์	 2562	 ถึงวันที่	 4	 มิถุนายน	 2562	 หากพ้นก�าหนดนี้ไปแล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 
จะท�าการปิดบัญชีเงินรอจ่ายคืน	เงินรับโอนไปเข้าบัญชีทุนส�ารองของสหกรณ์ต่อไปนั้น
	 บัดนี้	ได้ครบก�าหนดระยะเวลาตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศข้างต้นแล้ว	คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ชุดที่	42	จึงได ้
มีมติที่ประชุมครั้งที่	6	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2562	โอนเงินรอจ่ายคืน	เงินรับโอน	ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการนี้	เข้าบัญชีทุนส�ารองของสหกรณ์ต่อไป

1. เงินรอจ่ายคืน ตามรายการดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ปี จ�านวนเงิน (บาท)

1 นายทองพุม	ลุ่มจันทร์ 2552 0.01	

 รวมเป็นเงินรอจ่ายคืนทั้งสิ้น   0.01 

2. เงินรับโอน ตามรายการดังต่อไปนี้

ล�าดับ ธนาคาร - ประเภทบัญชี สาขา ปี จ�านวนเงิน (บาท)

1 ไทยพาณิชย์	ออมทรัพย์  2552 357.00

2 ไทยพาณิชย์	ออมทรัพย์ สาทร 2552 487.00

3 ไทยพาณิชย์	ออมทรัพย์ ย่อยทิสโก้ 2552 															3,500.00

4 กรุงไทย	ออมทรัพย์ พัทลุง 2552 200.00	

5 ไทยพาณิชย์	ออมทรัพย์ ย่อยอาคารสวนพลู 2552 1,823.00

 รวมเป็นเงินรับโอนท้ังสิ้น   6,367.00 

เงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนจากสมาชิก
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IT
ข่าวสาร

1.	ค้นหา	APP	Forest	CO-OP	และติดตั้ง
 	 ระบบ	IOS	ไปที่	APP	Store									พิมพ์	Forestco-op	by	upbean	และติดตั้ง
 	 ระบบ	Android	ไปที่	Play	Store							พิมพ์	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	และติดตั้ง	
 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

5. 6. 7.3.2. 4.

เปิดแอป	
กรอกหมายเลขสมาชิก

รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน	

13	หลัก

กรอกหมายเลย	
OTP	ที่ได้รับจาก	

SMS

ก�าหนดรหัสผ่านใหม่
ด้วยตัวเลข	6	หลัก	

รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่
นี้จะเป็นรหัสที่ใช้
ในการเข้าสู่ระบบ

ครั้งต่อไป

เข้าสู่ระบบ	
Forest	CO-OP
ท่านสามารถ
ดูรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ	

ตามหน้าจอข้างต้น

หมายเหตุ	:	 1.	 สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาในการติดตั้ง	สามารถโทรสอบถามได้ที่	Callcenter	:	0-2579-7070	หรือ	Line@	Forestcoop
	 2.	 สมาชิกท่านใดไม่สามารถติดต้ังได้	 เนื่องจากเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่	 กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล	 
	 	 หัวข้อ	6.1	ได้ที่	www.025798899.com	ส่งให้	สอ.ปม.เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อน	จึงจะติดตั้งได้

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

หากเบอร์ที่กรอก
ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

ต้องแจ้งสหกรณ์
เพื่อลงทะเบียน

เบอร์ใหม่

สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่

Application Forest CO-OP 4.0
APP เดียวครบ จบที่ปลายนิ้ว

ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0 มีดังนี้

	 นวัตกรรมในยุค	 4.0	 ท�าให้ไลฟ์สไตล์ของเราเข้าถึงบริการต่างๆ	 ได้อย่างง่ายดายด้วย	 Application	 Forest	 CO-OP	 4.0	 

สามารถดูข้อมูลทางการเงิน	ไม่ว่าจะเป็น	หุ้น	เงินฝาก	เงินกู้	สิทธ์ิการกู้	สวัสดิการ	ข้อมูลสมาชิก	และภาระการค�้าประกัน							

	 ส�าหรับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด	Application	ForestCO-OP	4.0	สามารถท�าตามขั้นตอนดังนี้
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เมื่อสมาชิก ลืมรหัสผ่าน App 
ต้องท�าอย่างไร

หากสมาชิกลืมรหัสผ่าน App สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยท�ตามขั้นตอนดังนี้
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ตอบไป
ถามมา

 จากท่ีมีสมาชิกสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์จึงได้รวบรวม ค�ถาม และค�ตอบมาให้กับสมาชิกค่ะ

1. สมาชิกสอบถามว่า หากสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์สูญหาย  
จะต้องด�าเนินการอย่างไร
ตอบ	 ให้ส่งแบบฟอร์มค�าขอออกสมุดเงินฝากออมทรัพย์	ดาวน์โหลด
ได้ในเว็บไซต์สหกรณ์	www.025798899.com	หัวข้อ	7.7	พร้อมแนบ
ส�าเนาบัตรประชาชน	จ�านวน	1	ชุด		ช�าระค่าธรรมเนียมในการท�าสมุด
ใหม่	20	บาท	ต่อเล่ม	เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารแล้ว	จะท�าการออก
สมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มท่ีสูญหายให้กับสมาชิก

2. สมาชิกและสมาชิกสมทบสอบถามว่า สามารถถือหุ้นได้สูงสุดเท่าไร                                                              
ตอบ	 สมาชกิถอืหุน้ได้สงูสดุ	2,500,000	บาท	หากสมาชกิมทีนุเรอืนหุน้ครบ	2,500,000	บาท	จะสามารถส่งค่าหุน้รายเดอืน 
ได้ไม่เกินเดือนละ	200	บาท	และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้	ส�าหรับสมาชิกสมทบถือหุ้นได้สูงสุด	1,000,000	บาท	และ
ไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้

3. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินฝากรายเดือน หรือ เปลี่ยนแปลงการระดมหุ้นรายเดือน 
ผ่านระบบ CO-OP Phone ได้หรือไม่ 
ตอบ	 สามารถท�าได้	โดยมีข้ันตอนดังนี้
	 	 1.	 กดหมายเลข	0	-2579	-8899	ผ่านระบบ	CO-OP	Phone
	 	 2.	 กดหมายเลขสมาชิก	ตามด้วยเครื่องหมาย	#		
	 	 3.	 ยืนยันหมายเลขสมาชิก	กด	#
	 	 4.	 กดรหัสผ่าน	4	หลัก
	 	 5.	 กดบริการ	9	การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ	
	 	 	 กด	1	เปลี่ยนแปลงยอดเงินฝากรายเดือน
	 	 	 กด	2	เปลี่ยนการระดมหุ้นรายเดือน
	 	 	 กด	3	เปลี่ยนรหัสผ่าน	CO-OP	Phone

4. การฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง สมาชิกสามารถฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้หรือไม่ 
ตอบ	 ไม่สามารถฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้	บญัชอีอมทรพัย์ชวีติพอเพยีง	จะต้องฝากโดยการหกัจากเงนิเดอืน	หรอืเงนิบ�านาญ 
	เพิ่มหรือลดจ�านวนเงินฝากรายเดือนได้		ท้ังนี้จ�านวนเงินฝากอยู่ระหว่างเดือนละ	100	บาท	สูงสุดไม่เกิน	10,000	บาท

5. สมาชิกสอบถามว่าการกู้สามัญทั่วไป ผู้ค�้าประกันเป็นภรรยาได้หรือไม่         
ตอบ	 ภรรยาเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญไม่ได้	 เพราะตามกฎหมายภรรยาถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน	 จึงไม่สามารถ 
ค�้าประกันเงินกู้ให้สมาชิกได้
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น่ารู้
สาระ

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิ้ว

 วนันีไ้ม่เพยีงแค่โอนเงนิจากบญัชีสหกรณ์ไปยงับญัชธีนาคารกรงุไทยได้เท่านัน้ ยังสามารถ
โอนเงนิจากบญัชธีนาคารกรงุไทยเพือ่ฝากเข้ามายงับญัชสีหกรณ์ได้ง่ายๆ (ไม่เสยีค่าธรรมเนยีม
การโอน) ผ่านตู ้ATM ธนาคารกรงุไทย โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคารกรงุไทยเพือ่โอนผ่านใบแจ้ง
การรับช�ระเงิน PAYMENT และไม่ต้องมาที่สหกรณ์ เมื่อท�รายการโอนผ่านตู้ ATM ธนาคาร
กรุงไทยแล้ว สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ในวันท�การถัดไป 

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย

  ส�าหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตร	 ATM	 ของธนาคารกรุงไทย	 จะต้องเปิดบัญชีและท�าบัตร	 ATM	 ของธนาคารกรุงไทย 
	 	 ทุกสาขา
 	 ส�าหรับผู้ที่มีบัญชีและบัตร	 ATM	 ของธนาคารกรุงไทยแล้ว	 สามารถใช้บัญชีและบัตร	 ATM	 เดิมได้	 โดยไม่ต้อง 
	 	 เปิดบัญชีใหม่

เงื่อนไขการใช้บริการมีดังนี้

	 1.	 สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย	 ได้สูงสุดวันละ	 
200,000	บาท	(ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน	ครั้งละ	8	บาท	ทั่วประเทศ	สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)
	 2.	 สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย	 ฝากเข้ามายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ	์ 
ได้สูงสุด	วันละ	200,000	บาท	(สมาชิกไม่เสียค่าธรรมเนียม	สหกรณ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)
	 3.	 สมาชิกเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัตร	ATM	รายปีเอง

ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ถ่ายส�าเนาหน้าสมุดบัญชี
และส�าเนาบัตรประชาชน

เขียนแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

www.025798899.com หัวข้อ 3.1

ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์
(ใช้บริการได้ ภายใน 3 วันท�าการ)

  



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้	ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กทม.	10900

www.025798899.com	โทร	0-2579-7070

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่	บริษัท	สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง	จ�ากัด	โทร.	0	2903	8257-9

วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ช�าระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาติที่	208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�าปี 2562

  สมาชิกสามารถส่งใบค�าขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกได้ถึง 30 สิงหาคม 2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
  สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจ�ปี 2562

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาได้ที่ 
www.025798899.com 
และทางไลน์แอดสหกรณ์ 

id line : @forestcoop

ทุนการศึกษา บุตรสมาชิก 2562
ย่ืนขอรับทุน วันน้ี - 30 ส.ค. 62

ทุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 600 บาท
มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการ

ทุนเรียนดี
มอบให้กับบุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี

ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ


