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 วันพืชมงคล หรือภาษาอังกฤษ 
(Royal Ploughing Ceremony) หมายถึง  
วันที่ ก� าหนดพระราชพิ ธี จ รดพระนั งคั ล 
แรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณ 
ที่เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจแก่เกษตรกร

ของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความส�าคัญ
ของเกษตรกรท่ีมีต ่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี 
อยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีน้ีจะกระท�า 
ที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธ ี
คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้นๆ ว่า
พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ
ตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้น
พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่
เพียงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธ ี
เท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหา
กษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะ
มอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงท�าเหมือนอย่างออก
อ�านาจจากกษตัริย์ และจะทรงจ�าศลีเงยีบ 3 วนั 
ซ่ึงวิธีนีไ้ด้ใช้ตลอดมาถงึปลายสมัยกรุงศรีอยธุยา

 ต่อมา สมยัรตันโกสนิทร์ในรัชกาลท่ี 1 
ได้โปรดให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบ
พระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ 
ถือว ่าเป ็นพิธีหน ้าพระที่ น่ัง เว ้นแต ่เมื่อมี 
พระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที 
ประกอบพิธีในตอนแรกๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่ 
จะทรงก�าหนดให้ คร้ันในสมัยรัชกาลที่ 4  
โปรดเกล้าฯ ให้จดัพธิสีงฆ์เพ่ิมขึน้ในพระราชพธิี
ต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น “พระราชพิธีพืชมงคล”  
จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมาโดยได้จัดรวมกับ 
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมี 
ชื่อเรียกรวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ”

 ส ่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการ
ท�าให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจ�าแนกไว้ 3 อย่าง  
2 อย่างแรก ที่ว่า “อาศัยค�าอธิษฐานเอาความ
สตัย์เป็นท่ีตัง้บ้าง ท�าการซึง่ไม่มโีทษนับว่าเป็น
การสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนา
บ้าง”นัน้ ทรงหมายถงึ “พธิพีชืมงคล” อนัเป็น
พิธีสงฆ์ที่กระท�า ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ส่วนอีกอย่าหน่ึงที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มา
ทางไสยศาสตร์บ้าง” นั้น ทรงหมายถึงพิธีจรด 
พระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์
 ดังน้ัน จึงพอจะสรุปความมุ่งหมาย
อันเป็นมูลเหตุให้เกิด พระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั นีไ้ด้ว่าพิธีแรกนามุ่ง
หมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักน�า
ให้มีความมั่นใจในการท�านา อันเป็น
 พิธีพืชมงคล เป็นพิธีท�าขวัญเมล็ด
พืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว 
ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น 
ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น 
ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญ
งอกงามดี
 พิธีแรกนาขวัญ เป ็นพิ ธี เริ่มต ้น 
การไถนาเพ่ือหว่านเมลด็ข้าว มจีดุมุง่หมายทีจ่ะ
ให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดน้ีฤดูกาลแห่งการ
ท�านาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
 พระราชพิธีน้ีมุ ่งหมายที่จะให้เป็น 
ตัวอย่างแก่ราษฎร หวังเพ่ือชักน�าให้มีความ
มั่นใจในการท�านา อันเป็นอาชีพหลักที่ส�าคัญ
ของคนไทยที่มีมาช้านานและสืบต่อมาจน
ปัจจุบันยังคงเป ็นอยู ่ เช ่นน้ัน เพราะด ้วย
การเกษตรที่มีการท�านาเป็นอาชีหลัก นับเป็น
สิ่งท่ีมีความส�าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู ่และ
เศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย
 วันที่เหมาะแก่การประกอบพิธีพืช
มงคล วันประกอบพิธีพืชมงคลน้ันต้องเป็นวัน
ที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วย ข้ึน แรม 
และฤกษ์ยาม ประกอบกันให้ได้วันอันอุดม
ฤกษ์ตามต�าราโหราศาสตร์ แต่จะต้องอยู่ใน
ระหว่างเดือน 6 เพราะช่วงเดือนนี้ก�าลังจะเริ่ม
เข้าฤดูฝน อันเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมส�าหรับ
เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมท�านา เมื่อ
โหรหลวงได้ค�านวณวันอันอุดมมงคลพระฤกษ์ 
ทีจ่ะประกอบพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญัแล้ว 
ส�านักพระราชก็จะบันทึกลงไว้ในปฏิทินหลวง
ที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี รวมถึงได้
ก�าหนดว่าวันใดเป็นวันพืชมงคล และวันใดเป็น
วันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไว้อย่างชัดเจน

วันพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2561
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ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้ จ�ากัด
เร่ือง การให ้ เงินกู ้แก ่สมาชิกสมทบ

ต้องไม ่ เกินมูลค่าหุ ้นรวมกับเงินฝากที่ มีอยู ่ กับสหกรณ์
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2561 นั้น

สหกรณ์ ขอเรียนว่า กรณีเร่ืองนี้สืบเนื่องมาจาก นายทะเบียนสหกรณ์
(อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) ได ้ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ กู ้ เงินจากสหกรณ์ได ้ แต่ต ้องไม ่ เกินมูลค่าหุ ้น
รวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ซ่ึงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว

เป ็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ�านาจ ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
สหกรณ์จึงต้องปฏิบัติตาม และสหกรณ์อื่น ๆ ก็ต้องปฏิบัติตามเช ่นเดียวกัน

อนึ่ง ขณะนี้สหกรณ์ก�าลังด�าเนินการเพื่อฟ้องคดีปกครองขอให้ศาลพิพากษา
ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวต่อไป

เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 3



มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ท�าไมลดดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 0.25 ทุกประเภทบัญชีเงินฝาก

สอ.ปม.  ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกและสมาชิกสมทบ

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก
-------------------------

 ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากดั ชดุที ่41 ได้มกีารประชมุ ครัง้ที ่3 เม่ือวนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2561 
มีมติเห็นชอบยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เรื่อง 
การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2560 และก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก ดังนี้
 1. เงินรับฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.00 ต่อปี (จ�านวน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)
 3. เงนิรบัฝากออมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุ ร้อยละ 3.75 ต่อปี
 4. เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
 5. เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ร้อยละ 4.00 ต่อปี

 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป

 1. สหกรณ์มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากมีเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนละ 65 ล้านบาทโดยเฉลี่ย
 2. สหกรณ์ให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิได้จ�ากดั เนือ่งจากการปรบัลดอตัราการรบัข้าราชการและลกูจ้างประจ�าและนายทะเบยีนสหกรณ์
ห้ามมิให้สมาชิกสมทบกู้เกินกว่ามูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่สมาชิกสมทบรายนั้น ๆ มีอยู่กับสหกรณ์ (ซึ่งสหกรณ์อยู่ระหว่างด�าเนินฟ้อง
ศาลปกครอง)
 3. การน�าเงนิไปลงทนุภายนอกให้ผลตอบแทนต�า่ลง (ระยะสัน้ 2-3 ปี ได้ผลตอบแทน 2.3 % ระยะยาว 5-10 ปี ได้ผลตอบแทน 
2.56% - 3.5%) เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและดอกเบี้ยนโยบายของภาครัฐ
 4. สหกรณ์ได้หาข้อมลูเปรยีบเทยีบอตัราดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อืน่ พบว่าสหกรณ์ต่างๆ มอีตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกจิปัจจุบนั แต่ทัง้น้ีอัตราดอกเบีย้เงนิรับฝากของสหกรณ์กย็งัคงมอีตัราดอกเบีย้สงูกว่าสถาบนัการเงนิทัว่ไป (อตัราดอกเบีย้สถาบนั
การเงิน 0.50% ต่อปี และเสียภาษีอีก 15%
 5. หากสภาวะทางเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้เหมาะสมต่อไป

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกสมทบ
-------------------------

 ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ชุดที่ 41 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 
2561 มีมติเห็นชอบยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
เรื่อง การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2560 และก�าหนดอัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากสมาชิกสมทบ ดังนี้
 1. เงินรับฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.00 ต่อปี (จ�านวน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)
 3. เงินรับฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
 4. เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ร้อยละ 4.00 ต่อปี

 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ประกาศ ณ วันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
-------------------------

 อาศัยอ�านาจตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 46 และมติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ชุดที่ 41 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบก�าหนดอัตราดอกเบี้ย

เงินให้กู้แก่สมาชิก ดังนี้

 เงินกู้พิเศษซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์  ร้อยละ 4.50 ต่อปี

 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
-------------------------

 อาศัยอ�านาจตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ข้อ 39 และมติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ชุดที่ 41 ในคราวประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบก�าหนดอัตราดอกเบี้ย

เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ ดังนี้

 เงินกู้พิเศษซึ่งยอดเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ร้อยละ 4.50 ต่อปี

 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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 กลบัมาอกีครัง้ กบัการจดักจิกรรมกลุม่สมาชกิ ประจ�าปี 

2561 กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ กระชับไมตรี สร้างสายใย

แห่งความเอื้ออาทรสหกรณ์ ในกลุ่มสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิม 

ในการรวมกลุ ่มกันปีละครั้ง เป็นกิจกรรมสร้างเครือข่าย  

เพื่อส่งเสริมสหกรณ์เอื้ออาทรต่อสมาชิก เพิ่มพูนความรู ้ 

เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์สมาชิก

 ส�าหรบัปีนี ้รบัสมคัรแล้ว สมาชกิจบักลุม่ตัง้แต่ 10 คน 

ขึน้ไป และไม่เกิน 200 คน เสนอโครงการกิจกรรมกลุม่สมาชกิ 

พร้อมเอกสารต่างๆ ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ 

ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั และบคุคลอืน่ทีส่นใจ และมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชกิสมทบไม่เกนิอตัราส่วน 1 ต่อ 1 ส�าหรับบุคคลอืน่ 

ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

 ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกสามารถเสนอโครงการ ตามแบบที่

สหกรณ์ก�าหนด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 

2561 (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)  

โดยสหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติวงเงิน

ไม่เกิน 200 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุน 

งบประมาณในการบรหิารโครงการไม่เกนิ 25 บาท ต่อผูเ้ข้าร่วม 

โครงการ 1 คน คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  

จะพิจารณาอนุมัติ โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง

 ส�าหรับกลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 30  

พฤศจกิายน 2561 และรายงานผลการจดักจิกรรมกลุม่ พร้อมแนบภาพประกอบภายใน 30 วนั นบัจากวนัเสรจ็สิน้กจิกรรมกลุม่ 

และหากกลุ่มสมาชิกรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกล่าช้าเกินระยะเวลา 30 วัน หรือไม่รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม

สมาชิก จะไม่ได้รับการพิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอโครงการการจัดกิจกรรมกลุ่ม

สมาชิก หัวข้อ 9.9 ได้จาก www.025798899.com

รับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สมาชิกตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดกิจกรรม
 ต้องเป็นการอบรม หรือ สัมมนา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับ 

 และระเบียบสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้จาก เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
 งดการจัดกิจกรรมในรูปแบบทัศนศึกษา และดูงาน

ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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1. หลักการและเหตุผล
 สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยด�าเนินการวิสาหกิจที่เป็น
เจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์วัตถุประสงค์ และวิธีการของสหกรณ์ จึงเห็นสมควรให้มี
การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสร้างเครือข่ายในกลุ่มสมาชิก เพื่อ
ประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสพบปะ จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก การช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด
 2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
 2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
 2.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสร้างผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่ต่อไป
 2.5 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอต่อสหกรณ์ต่อไป

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 3.1 ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก
 3.2 ผู้ลงช่ือเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด หรือบุคคลอื่นที่สนใจในหลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์
 3.3 จ�านวนผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ส�าหรับบุคคลอื่นท่ีสนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 10  
  ของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
 ตัวอย่าง สมาชิกลงชื่อเข้าร่วมโครงการ 50 คน สามารถมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 50 คน บุคคลอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการ
ได้ไม่เกิน 10 คน รวมต้องไม่เกิน 110 คน

4. วิธีการด�าเนินการ
 4.1 การเสนอโครงการ สมาชิกในสงักดักลุม่หรอืส่วนราชการเดียวกนั หรอืต่างสงักดักลุม่หรอืต่างสงักดัส่วนราชการประสงค์จะจดักจิกรรมกลุม่สมาชกิ ต้องลงชือ่เพือ่เสนอโครงการไม่น้อยกว่า 
  10 คน และไม่เกิน 200 คนเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด
 4.2 การด�าเนินโครงการ กลุ่มสมาชิกเสนอโครงการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปส�าหรับกลุ่มสมาชิกที่ส่งเอกสารถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน  
  จะน�าเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พิจารณาในเดือนถัดไป และสามารถเสนอโครงการได้ถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ 
  เป็นหลัก) กรณีส่งเอกสารล่าช้าเกินก�าหนดจะไม่รับพิจารณา
 4.3 การจัดกิจกรรม กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

5. ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรม
 5.1 อบรม สมัมนา บรรยายให้ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการ อดุมการณ์ของสหกรณ์ สทิธิประโยชน์ของสมาชกิ ข้อบงัคบัและระเบยีบสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ 
  ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หรือ www.forestcoop.org
 5.2 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
 หมายเหตุ งดการจัดกิจกรรมในรูปแบบทัศนศึกษา และดูงาน

6. หลักฐานและเอกสารประกอบ
 6.1 แบบฟอร์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
 6.2 รายชื่อสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่ม
 6.3 รายชื่อคณะท�างานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ
 6.4 ก�าหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม
 6.5 ก�าหนดการรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม และรายชื่อวิทยากร หรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการที่ประสงค์จะให้เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 6.6 จ�านวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 6.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม
 6.8 ส�าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการ

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
 7.1 การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณาจากโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการส่งเสริมเพื่อเพ่ิมพูนความรู ้เก่ียวกับกิจการ อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน ์
  ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
 7.2 การพิจารณางบประมาณ สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินจ�านวนไม่เกิน 200 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาทต่อผู้เข้าร่วม 
  โครงการ 1 คน
 7.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้รับผิดชอบโครงการก่อนวันจัดกิจกรรมไม่เกิน 30 วัน กรณีมีค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเกิดข้ึนก่อนวันที่สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ผู้รับผิดชอบ 
  โครงการแจ้งต่อสหกรณ์เป็นกรณีๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา

8. การประกาศผลการพิจารณาโครงการ
 8.1 จะประกาศผลการพิจารณาโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 8.2 กรณีมีการขอจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติ และการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษา 
  และประชาสัมพันธ์ให้ถือเป็นท่ีสุด

9. การรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
 ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยมีรายละเอียดประกอบการรายงาน ดังน้ี
 9.1 แบบการรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกตามท่ีสหกรณ์ก�าหนด
 9.2 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่ด�าเนินการ
 9.3 แผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลของข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2
 หากกลุ่มสมาชิกรายงานผลตามข้อ 9.1 , 9.2 และ 9.3 ล่าช้าเกินก�าหนดระยะเวลา 30 วันหรือไม่รายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก จะไม่พิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
เรื่อง การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจ�าปี 2561

-------------------------

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 7



ท่านท�าหนังสือ
ผู้รับโอนประโยชน์
แล้วหรือยัง??

 “การสร ้างสุขภาพท่ีดี ท่ี สุด 
ต้องเริม่จากสขุภาพใจเพราะถ้าใจสมบรูณ์ 
กายสมบูรณ์แล้ว ก็จะมีพลังท่ีจะไปท�า
อย่างอื่นให้สมบูรณ์ได้ด้วย” ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นใครก็แล้วแต่ก็อยากมีชีวิตยืนยาว
ด้วยกันท้ังนั้น หากสมาชิกถึงแก่กรรม
ด้วยเหตุใดก็ตามซึ่งอาจเกิดขึ้นโดย 
ไม่คาดคิด เพือ่สทิธปิระโยชน์ของสมาชกิ 
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่านท�าหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้แก่ทายาทหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับสมาชิก 
ผู ้แสดงเจตนาเม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น, เงินรับฝาก, 
เงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
ให้แก่ผู ้รับโอนประโยชน์ตามท่ีระบุไว ้
ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

การตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์ จะตัง้ใครด ี ?   
  ผู ้ รับโอนประโยชน ์ควรมี 
ความเกี่ยวพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนา 
โดยเป็นพ่อหรอืแม่หรอืคูส่มรสหรอืบุตร
หรือพี่น้องของสมาชิก ทั้งนี้ผู ้รับโอน
ประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่ 1 คน 
หรือหลายคนก็ได้ หากสมาชิกได้ท�า
หนังสือตั้งผู ้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว 
และมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อ
ผู้รับโอนประโยชน์ สามารถดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มได้ที ่www.025798899.com 
หัวข้อ 9.2

 

 
หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

         วันที่................................................................................... 
  ข้าพเจ้า................................................................................. สมาชิกเลขที.่............................... ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
บ้านเลขที่...............หมู่ที่.......... ซอย.......................... ถนน..................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต...................... 
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์ (บ้าน)..............................  โทรศัพท์ (มือถือ)................................. 
  ข้าพเจ้าขอตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ใน เงินค่าหุ้น เงินฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหม  เงินสวัสดิการ 
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสหกรณ์ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้าน้ี  ( ถ้ามี )  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ (โดยละเอียด) 
ให้ได้รับ     
ร้อยละ 
(%) 

หมายเหตุ 

1 
 

ชื่อ.................................... 
นามสกุล........................... 
 
เก่ียวข้องเป็น............ 

ที่อยู่ .............................................................. 
...................................................................... 
............................รหัสไปรษณีย์..................... 
โทรศัพท์ ....................................................... 

  

2 

ชื่อ.................................... 
นามสกุล........................... 
 
เก่ียวข้องเป็น............ 

ที่อยู่ .............................................................. 
...................................................................... 
............................รหัสไปรษณีย์..................... 
โทรศัพท์ ....................................................... 

  

3 

ชื่อ.................................... 
นามสกุล........................... 
 
เก่ียวข้องเป็น............ 

ที่อยู่ .............................................................. 
...................................................................... 
............................รหัสไปรษณีย์..................... 
โทรศัพท์ ....................................................... 

  

4 

ชื่อ.................................... 
นามสกุล........................... 
 
เก่ียวข้องเป็น............ 

ที่อยู่ .............................................................. 
...................................................................... 
............................รหัสไปรษณีย์..................... 
โทรศัพท์ ....................................................... 

  

เงื่อนไขอื่น ๆ ......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการก าหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าได้กระท าขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ทุกประการ ทั้งนี้ ได้อ่านค าแนะน าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ด้านหลังหนังสือฉบับนี้เป็นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน   

 
     ลงชื่อ.................................................................สมาชิกผู้แสดงเจตนา 
            (...............................................................)  
 
ลงชื่อ...............................................................พยาน  ลงชื่อ................................................................พยาน 
      (...............................................................)  (..................................................................)  
 
หมายเหต ุ 1. ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจ านวน 2 คน และพยานต้องมิใช่เป็นผู้รับโอนประโยชน ์
  2. โปรดอ่านข้อแนะน าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ด้านหลังหนังสือฉบับนี ้

ทะเบียนเลขที…่............................ 
วันที่............................................. 

4/05/2553 

วางแผนให้บุคคลที่เรารักอยู่อย่างมีความสุข
พินัยกรรมชีวิต...
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สมาชิกเสียชีวิต ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ในการขอรับเงินสินไหม

 “ความตาย” เป็นสิ่งท่ี 

ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้ ไม่ช้าก็เร็ว 

ทุกคนต้องพบเจอ ดังนั้นควรใช้ชีวิต

ด้วยความไม่ประมาท และใช้ชีวิตให้

คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่ ซึ่งสหกรณ์

ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มโีครงการ

ประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อเป็นการสร้าง

หลักประกันความมั่นคงให้กับสมาชิก

และครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ 

ไม่คาดคิดขึ้นในอนาคต

กรณีเสียชีวิตจากการ
เจ็บป่วย

เอกสารประกอบดังนี้

  ส�าเนาใบมรณะบัตร   2  ชุด

  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 2  ชุด

  ส�าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2  ชดุ

  หนังสือรับรองการตาย กรณีเสียชีวิตที่ 

  โรงพยาบาล หรือหนังสือแจ้งการตายจาก  

  ผู ้ใหญ่บ้าน ก�านัน หรือนายอ�าเภอ กรณ ี

  เสียชีวิตที่บ้าน 2 ชุด

หมายเหตุ :  ทายาทเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ

กรณีเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ

เอกสารประกอบดังนี้

  ส�าเนาใบมรณะบัตร   2  ชุด

  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 2  ชุด

  ส�าเนาทะเบยีนบ้านประทบัตรา “ตาย” 2  ชดุ

  บันทึกประจ�าวันต�ารวจ 2  ชุด

  รายงานการชันสูตรพลิกศพ  2  ชุด

หมายเหตุ :  ทายาทเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ

           เมื่อสมาชิก หรือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม กรณีท�าประกันชีวิตกลุ่ม 

ทายาทของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบส่วนใหญ่ ยื่นเอกสารขอรับสินไหม 

มายังสหกรณ์ไม่ครบถ้วน ท�าให้เกิดความล่าช้าในการขอรับสินไหม สหกรณ์ 

จงึแจ้งให้ทายาทหรอืผูร้บัโอนประโยชน์เตรียมเอกสารในการขอรบัเงนิสนิไหม

ทดแทน ดังนี้
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31  มีนาคม  2561  28 กุมภาพันธ์ 2561

จ�านวนสมาชิก 13,192 13,188

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,665 18,595

สินทรัพย์รวม 18,391,818,064.29 18,280,524,187.46

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 191,517,617.75 214,956,307.13

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,972,809,571.72 2,069,608,341.56

เงินลงทุนระยะสั้น 300,000,000.00 500,000,000.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 155,293,676.61 154,315,674.86

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 115,707,738.21 115,315,466.53

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,710,983,118.24 6,709,314,685.25

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 505,417,679.53 510,186,408.80

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 931,434,869.06 937,986,241.09

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 22,004,909.00 21,770,682.00

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 63,506,089.89 63,564,563.14

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,374,666,639.00 919,535,797.00

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,920,686.61 1,920,686.61

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 21,378,781.22 35,718,337.04

เงินลงทุนระยะยาว 5,953,218,382.04 5,954,606,681.04

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,983,843.63 5,749,853.63

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 65,783,852.70 65,783,852.70

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 11,085,386,790.62 11,054,755,087.84

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,154,000,000.00 2,116,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,064,262,536.07 6,051,867,913.63

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 646,436,364.83 662,761,061.77

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,932,216,471.35 3,927,174,526.12

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 981,785,094.16 963,533,760.28

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 344,406,457.80 341,207,362.98

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 155,851,164.31 153,663,947.72

      - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,566,983.62 3,527,254.76

เงินรับฝากจาก(สมาชิกสมทบ) 2,808,816,512.98 2,836,050,025.42

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 237,822,427.85 245,806,889.15

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,402,224,293.60 2,409,203,307.19

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 80,347,242.00 73,598,468.16

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 35,859,202.65 35,050,275.33

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 52,563,346.88 72,391,085.59

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30,247,692.57 22,777,099.79

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,060,049.00 28,060,049.00

ทุนของสหกรณ์ 7,306,431,273.67 7,225,769,099.62

ทุนเรือนหุ้น 6,101,181,050.00 6,056,480,490.00

ทุนส�ารอง 584,334,038.26 584,334,038.26

ทุนสะสม 157,836,613.74 158,749,213.74

ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 371,648,619.59 373,020,905.00

ประมาณการก�าไรสุทธิ 91,430,952.08 53,184,452.62

รายได้ 166,063,309.11 100,381,964.64

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 133,290,800.30                          87,440,695.58

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 10,879,006.94                             4,860,576.92

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 19,774,494.87                             6,086,312.14

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,119,007.00                              1,994,380.00

ค่าใช้จ่าย 74,632,357.03 47,197,512.02

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 58,286,281.84                              34,707,638.29

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 16,346,075.19                              12,489,873.73

ก�าไรสุทธิ 91,430,952.08                        53,184,452.62

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 2561) 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 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญ
ตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55
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หลากหลายช่องทาง ในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ (บัญชีดอกกระเจียว)

ผ่าน Application Forest CO-OP 4.0, Forest CO-OP Online และ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (CO-OP Phone)

มุมนี้มีค�าตอบ

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

1. เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.
com คลิกเมนู เข้าสู่ Forest CO-OP Online

2. เข้าสู่ระบบ และกรอกหมายเลขสมาชิก 
ตามด้วยรหสัผ่าน กรณเีข้าระบบคร้ังแรก รหัส
ผ่านให้ระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
และกดเข้าสู่ระบบ

3. ระบเุบอร์โทรศพัท์มือถือ ทีท่่านลงทะเบยีน
ไว้กับสหกรณ์

4. กรอกหมายเลข (OTP) ที่ได้รับจาก SMS 
เมื่อกดยืนยันแล้ว ให้ก�าหนดรหัสผ่านใหม่ 
6 หลัก จากนั้นเข้าสู่ระบบ Forest CO-OP 
Online

5. เลือกหัวขอ้ “เงนิฝาก”เพือ่ตรวจสอบยอด
เงินฝากของสมาชิกที่ฝากไว้กับสหกรณ์

2.

5.

3.

6.

4.

1.  ตรวจสอบโดย Application
Forest CO-OP 4.0

3. ตรวจสอบทางระบบ CO-OP 
PHONE (โทรศัพท์อัตโนมัติ)

2.  ตรวจสอบโดย Forest CO-OP 
Online

- เปิดแอป 
- กรอกหมายเลขสมาชิก
- พิมพ์รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน 
13 หลัก

   ก�าหนดรหัสผ่าน
ใหม่ด้วยตัวเลข 6 หลัก 
รหัสที่ก�าหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้ในการ
เข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

เข้าสู่ระบบ 
Forest CO-OP 4.0 
จากนั้น ท่านสามารถ

ตรวจสอบยอด
เงินฝากได้จากเมนู 

“เงินฝาก”
ก็สามารถดูรายการ
เคลื่อนไหวในบัญชี
เงินฝากได้  และ

ดูยอดรวมทุกบัญชี
ได้จากหน้าหลัก 

“บัญชีเงินฝากรวม”

กรอกหมายเลข (OTP) 
ที่ได้รับจาก SMS

1. โทร. 02 – 579 – 8899

2. กดหมายเลขสมาชิก แล้วตามด้วย
เครื่องหมาย #

3. กดยืนยันหมายเลขสมาชิก แล้วตาม
ด้วยเครื่องหมาย #

4. กดรหัสผ่าน 4 หลักแล้วตามด้วย
เครื่องหมาย #

5. กดเลือกหัวข้อที่ 1 เพื่อตรวจสอบ 
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี

รหสัผ่าน Application Forest CO-OP 4.0 
บนมอืถอื เป็นรหสัเดยีวกบั Forest CO-OP 
Online ในเว็บไซต์สหกรณ์

หมายเหต ุ: กรณตีรวจสอบยอดเงนิคงเหลอื
ในบัญชี ผ่าน App ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
ในการตรวจสอบ หากตรวจสอบยอดเงิน 
คงเหลือในบญัชผ่ีานตู ้ATM ธนาคารกรงุไทย, 
ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลาม สหกรณ์ 
จะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมรายการละ 10 บาท
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์สีขาว” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภบิาล   มกีารท�างานอย่างเป็นระบบ มกีารควบคมุภายในทีด่ ีด�าเนนิงานด้วยความซือ่สตัย์ สุจรติ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
 จากผลการประเมินสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล จ�านวน 4 หลัก ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 4 หลัก  
ซึ่งอยู่ในระดับสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่ง 4 หลักนี้เป็นการประเมินในส่วนของการเป็นองค์กรที่ดี มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
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วิธีที่ 1 เพิ่มด้วยวิธีการหา QR Code :

1. สมาชิกเข้าไปใน Line แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”

วิธีที่ 2 เพิ่มจากการค้นหา ID :

1. สมาชิกเข้าไปในLine แล้วกด “เพิ่มเพื่อน” 

2. จากนั้นกดค�าว่า “คิวอาร์โค้ด” 

 2. จากนั้นกดค�าว่า “ค้นหา”

5. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

4. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว เพื่อติดตาม
ข่าวสหกรณ์

3. สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูป  

4. กด “เพิ่มเพื่อน”

3. ค้นหาเพื่อนพิมพ์ @forestcoop

วิธีการเพ่ิมเพ่ือน

สอ.ปม. มี Line@ แล้วค่ะ
  Line@ ถือเป็นอีกหน่ึงบริการในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก  
ที่แยกมาจาก Line บุคคล ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร และยังท�าให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น  
ทางสหกรณ์จงึได้จดัท�าวธิกีารเข้าระบบนีด้้วยวธิง่ีายๆ มาดวูธิกีารเพิม่ Line@ สอ.ปม.กนัก่อนค่ะ

ตัวอย่าง 
พิมพ์ค�าว่า บัตร

 ATM Click Coop
จะแสดงข้อมูลตามน้ี

เลยค่ะ

เพื่อนๆ สามารถพิมพ์ 
“คีย์เวิร์ด” จากค�าเหล่านี้ 

ใน Line@ ครับ
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สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
เรื่อง “แผนการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2561”

น.ส.อัปสร เสถียรทิพย์ 
ผู้อ�านวยการกองสื่อสารภายใน 
ส�านักสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย วิทยากร
บรรยายเรื่อง “สุขกับงาน 

บริการเป็นเลิศ”

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัดสัมมนา 
กรรมการเจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2561” 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด โดยมี นายจงเจริญ  
กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการด�าเนินการ กล่าวเปิดการสัมมนา
และช้ีแจงวตัถุประสงค์การสมัมนา จากนัน้มกีารบรรยายพเิศษ เรือ่ง 
“สุขกับงาน บริการเป็นเลิศ” โดยนางสาวอัปสร เสถียรทิพย์  
ผู้อ�านวยการกองสื่อสารภายใน ส�านักสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการเสวนา
เรื่อง “ผลกระทบจากเกณฑ์ก�ากับ ดูแลกิจการทางการเงินของ
สหกรณ์” ด�าเนนิรายการโดย นายภดูทิ จนัทะเรอืง เลขานุการ ร่วม
เสวนาโดย นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการด�าเนิน
การ นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ และ
นายวิชิต สนธิวณิช ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล 
ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สอ.ปม. กล่าวเปิดการสัมมนา

การเสวนาเรื่อง “ผลกระทบจากเกณฑ์ก�ากับ ดูแลกิจการทางการเงิน
ของสหกรณ์” ด�าเนินรายการโดย นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ 

ร่วมเสวนาโดย นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล ประธานกรรมการด�าเนินการ 
นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ 

และนายวิชิต สนธิวณิช ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ฝ่ายจัดการ ประจ�าปี 2560

โดยนางวรีย์พรรณ โหมดเทศ 
ผู้จัดการ
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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

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลทองค�า
จากการติดตั้ง App Forest CO-OP 4.0 

และการเพ่ิมเพ่ือนใน line@
ศูนย์ประสานงานการประกันชีวิตและประกันภัย 

ครั้งที่ 3 ประจ�าเดือนเมษายน 2561

1. คุณวิทยา  โกศรีวงศ์ เลขสมาชิก  10506 ได้รับทองค�าแท่งหนัก  1 บาท 
2. คุณโชติ  ชั้นเจริญ เลขสมาชิก  1406 ได้รับสร้อยคอทองค�าหนัก 2 สลึง  
3. คุณเพชรลดา  ต้องอยวัต เลขสมาชิก  507899 ได้รับสร้อยคอทองค�าหนัก 1 สลึง  
4. คุณเบญจา  กะหะกะสิทธิ์ เลขสมาชิก  514570 ได้รับสร้อยคอทองค�าหนัก 1 สลึง 
 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 4 ท่านด้วยค่ะ

   สมาชิกสามารถเชื่อมต ่อ 
เข้าระบบ Forest CO-OP 4.0 ได้ทุกเวลา 
เพียงสมาชิกมี Smartphone, Tablet 
หรือ Computer ที่เชื่อมต่อ Internet  
ก็สามารถดูข ้อมูลทางการเงิน หุ ้น  
เงินฝาก เงินกู ้ สิทธิ์กู ้สามัญคงเหลือ  
ภาระการค�้าประกัน รายการเรียกเก็บ 
ใบเสร็จรับเงิน สวัส ดิการ ท่ี ได ้ รับ 
จากสหกรณ์ และข้อมูลการเป็นสมาชิก
ได้ที่ Application Forest CO-OP 4.0 
หรือ www.025798899.com

เช็คข้อมูลออนไลน์ สะดวก ง่าย เพียงปลายนิ้ว

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน16


