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จากใจ
เพื่ อสมาชิกและสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มอบของขวัญปีใหม่เป็นเงินสด จ�ำนวน 100 บาท ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ที่สมัครเป็นสมาชิก ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
ปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ
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ประกาศรับฝากเหรียญ
สอ.ปม. เปลี่ยนรูปแบบการส่งวารสาร
จากสื่อสิ่งพิมพ์ เป็น E-journal
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ผลการด�ำเนินงาน
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ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
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สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด ก� ำ หนดให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2562 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้แทนสมาชิกจะได้มีส่วนร่วม
พิจารณางบดุล จัดสรรก�ำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�ำปี 2562
รวมทั้งสรรหาประธานกรรมการด�ำเนินการและกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งจะเป็น
บทบาทภาระหน้ า ที่ ข องผู ้ แ ทนสมาชิ ก ที่ ท ่ า นสมาชิ ก ทั้ ง หลายได้ เ ลื อ กเข้า มาท�ำ
หน้าที่เป็นสื่อกลาง ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก

สิทธิและหน้าทีข่ องผู้แทนสมาชิก

สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
1. มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการด�ำเนินการ
2. เป็นคณะท�ำงานหรือคณะอนุกรรมการ
ตามที่ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น กิ จ การของ
สหกรณ์
3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ของสหกรณ์และมีอ�ำนาจหน้าที่ตามอ�ำนาจ
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
3.1 รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
3.2 วินจิ ฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัคร
ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบ หรือสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
3.3 พิจารณาเลือกตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการด�ำเนินการทั้งคณะ หรือบางคน
และผู้ตรวจสอบกิจการ
3.4 รั บ ทราบรายงานประจ� ำ ปี
แสดงผลการด� ำ เนิ น งานของสหกรณ์ ข อง
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ และรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
3.5 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บดุ ล ของ
สหกรณ์
3.6 พิ จ ารณาจั ด สรรก� ำ ไรสุ ท ธิ
ประจ�ำปีของสหกรณ์
3.7 พิจารณาก�ำหนดบ�ำเหน็จและ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

กิจการและก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจ
บัญชีของผู้สอบบัญชี
3.8 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
3.9 พิ จ ารณาก� ำ หนดวงเงิ น ซึ่ ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน
3.10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงาน
และงบประมาณประจ�ำปีของสหกรณ์
3.11 พิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อบังคับของสหกรณ์
3.12 พิ จ ารณาระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
การสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ
3.13 รับทราบเรื่องการด�ำเนินงาน
ของสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือองค์การอื่น
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู่
3.14 พิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บั ติ ต าม

หนั ง สื อ ของนายทะเบี ย นสหกรณ์ หรื อ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรื อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี หรื อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
3.15 พิจารณาก�ำหนดกรอบนโยบาย
ข้ อ เสนอแนะให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
น�ำไปพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
4. ประสานงานระหว่ า งสมาชิ ก กั บ
สหกรณ์ และด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม
5. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ห รื อ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
6. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสหกรณ์
ให้สมาชิกทราบ
7. รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
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กิจกรรมรอบปี 2561

ในรอบปี 2561 ที่ก�ำลังจะผ่านพ้นไป สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า และให้สมาชิกได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด ขอสรุปให้ทราบดังนี้ค่ะ

1. สหกรณ์เริ่มใช้ Application Forest CO-OP 4.0
   วันที่ 4 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เปิดให้สมาชิกดาวน์โหลด Application
Forest CO-OP 4.0 สมาชิกสามารถเชื่อมต่อเข้าระบบ Forest CO-OP 4.0 บนมือถือ หรือ แท็บเล็ต
หรือเครื่อง NoteBook และ เครื่อง PC ได้ทุกที่ทุกเวลา ก็สามารถดูข้อมูลทางการเงิน หุ้น เงินฝาก เงินกู้
สิทธิ์กู้สามัญคงเหลือ ภาระการค�้ำประกัน รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์
และข้อมูลการเป็นสมาชิก
2. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
    วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 41 นอกจากนี้ได้มีการจับฉลากมอบรางวัลเงินฝากให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ผู้ที่เปิดบัญชีออม
ทรัพย์ชีวิตพอเพียงครบ 6 เดือนขึ้นไป รวมจ�ำนวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท และเปิดตัวโครงการ
Forest CO - OP 4.0 สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่อย่างเป็นทางการ
3. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
   วันที่ 19 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ประกาศจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อพัฒนาเครือ
ข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง ซึ่งปีนี้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มทั้งสิ้น 32 กลุ่ม จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
3,770 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 848,250 บาท
4. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2561
วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2561 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกยืน่ ขอรับทุนการศึกษาบุตร 3 ประเภททุน ได้แก่
1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนละ 600 บาท
2. ทุนประเภทเรียนดี ทุนละ 2,000 -3,500 บาท
2.1 ทุนเกียรตินิยม อันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท
2.2 ทุนเกียรตินิยม อันดับ 2 ทุนละ 1,500 บาท
		 3. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ ทุนละ 3,500 บาท
มีผู้ขอรับทุน จ�ำนวน 1,799 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,588,600.00 บาท
5. การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจ�ำปี 2560-2561
สอ.ปม.เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
2. เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการท�ำหน้าที่
3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเสื้อสูทแจ๊คเก็ต โดยมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2562
6. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ในปี 2561 สหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบ บูรณาการ 4 โครงการเข้าไว้ด้วย
กัน ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ โครงการสัญจรพบสมาชิก โครงการฝึก
อบรมสมาชิกและสมาชิกสมัครใหม่ และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิชาชีพแก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมความรู้
และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ
และให้สมาชิกและสมาชิกสมทบได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์มากมาย และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครัวเรือน
ครั้งที่ 1 ภาคกลาง จ.ชลบุรี  วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 2 ภาคใต้ จ.สงขลา  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จ.ตาก วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 22 สิงหาคม 2561
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7. ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561
เพือ่ เป็นการสนองนโยบายของส่วนราชการในการสร้างแนวร่วมในการให้ความรูเ้ ชิงบูรณาการผสมผสาน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  สหกรณ์ได้จัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ รุ่นที่ 24 - 25 ในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางพระราชด�ำริ ตลอดจนเห็นคุณค่าความ
ส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
รุ่นที่ 24 จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 25 จัดขึ้น ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561
8. วันที่ 28 กันยายน 2561 ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์
  จากต้นกล้าต้นเล็ก ๆ ผ่านร้อนผ่านหนาวมา 40 ปี จนกลายเป็นป่าใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ�ำกัด มีรากฐานทีม่ นั่ คง เกือ้ หนุน ค�ำ้ จุนซึง่ กันและกัน เพือ่ ก้าวเดินต่อไปสูเ่ ส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกัน
ของมวลสมาชิก ดั่งค�ำขวัญที่ว่า “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน” โดย สอ.ปม. มีการจับรางวัล
ผู้ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ครบ 6 เดือนขึ้นไป รวมจ�ำนวน 33 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท
9. เดือนแห่งการออม วันที่ 28 ก.ย. – 31 ต.ค. 61
     สอ.ปม. ได้จดั กิจกรรม “เดือนแห่งการออม”เพือ่ ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เห็นคุณค่าของการ
ออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการกระตุน้ ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบมีการออมกันอย่างต่อเนือ่ ง
โดยให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ น�ำธนบัตรและเหรียญมาฝาก เพื่อแลกรับกระปุกออมสินลิงน่ารัก
มีการจับรางวัลเงินฝาก และจับรางวัลผูท้ เี่ ปิดบัญชีออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง และจับรางวัลสมาชิกและสมาชิก
สมทบที่ฝากเงินสดหน้าเคาน์เตอร์และฝาก Payment ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งจับรางวัลสมาชิก
และสมาชิกสมทบที่โหลด Application Forest CO-OP 4.0 และเพิ่มเพื่อนใน Line@ สหกรณ์ รับรางวัล
ท่องเที่ยวมาเลเซีย–สิงค์โปร์ 10 ที่นั่ง
10. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ส�ำหรับปฏิบัติหน้าที่ ประจ�ำปี 2562-2563
     ตามข้อบังคับ สอ.ปม. ก�ำหนดให้ผู้แทนสมาชิก อยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งผู้แทนสมาชิก
ชุดปัจจุบนั จะครบวาระในปี 2561 สอ.ปม. จึงก�ำหนดให้วนั ที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นวันเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
โดยในปี 2562 – 2563 มีจ�ำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 297 ราย
11. กิจกรรมการรับสมัครสมาชิก สหกรณ์สัญจรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่  25- 26 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม รับสมัครสมาชิก สัญจร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ณ กรมควบคุมมลพิษ ซึง่ ได้มขี า้ ราชการ และพนักงานราชการ
ให้ความสนใจสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นจ�ำนวนมาก รวมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ
สมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สมัครบัตร ATM และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย
12. บริการกู้เงินฉุกเฉินผ่านสมาร์ทโฟน
     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์เปิดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ กู้เงินฉุกเฉิน โดยท�ำรายการผ่าน
Application Forest CO-OP 4.0 บนโทรศัพท์มือถือ กู้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เงินจะโอนไปยังบัญชีออม
ทรัพย์สินมัธยัสถ์ รับเงินกู้โดยใช้บัตร ATM สหกรณ์
13. ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจ สอ.ปม.
ปีใหม่นี้ สอ.ปม. มอบเงินสด จ�ำนวน 100 บาท  ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิก
ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 โดย สอ.ปม.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม
2561 จ�ำนวน 31,991 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,199,100  บาท
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การรับฝากเหรียญ
สหกรณ์รับฝากเหรียญจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ทุกวันที่ 10 – 25 ของทุกเดือน สามารถน�ำมาฝากได้คนละหนึง่ ครัง้
ต่อเดือน ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562
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สหกรณ์เปลี่ยนรูปแบบการส่งวารสาร

จาก

สิ่งพิ มพ์ เป็น E-journal

เริม
่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

เนื่องจากในปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หลายช่องทาง สหกรณ์จึงขอปรับรูปแบบการจัดส่ง
วารสารจากเดิมเป็นรูปเล่มให้กับสมาชิก ขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2562 เป็นต้นไป

สู่...สหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่

Application Forest CO-OP 4.0
สะดวกง่ายเพี ยงปลายนิว้
ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางดิจิตอลก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้ จั ด ท� ำ โปรแกรม (Application) โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ ฝ ากเงิ น กู ้ เ งิ น หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ สหกรณ์ ได้ รั บ
ความสะดวกสบาย ในการท� ำ ธุ ร กรรมออนไลน์ ผ ่ า น Application ที่ ส มาชิ ก สามารถติ ด ตั้ ง ได้ ใ นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของ
ตนเอง ทั้งระบบ IOS หรือ Android โดยสามารถดูข้อมูลทางการเงิน หุ้น เงินฝาก เงินกู้ สิทธิ์กู้สามัญคงเหลือ ภาระ
การค�้ำประกัน รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์และข้อมูลการเป็นสมาชิก เป็นต้น
รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์
ออกแบบให้ใช้งานง่ายได้ทุกอุปกรณ์

การเช็คข้อมูลได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว
ท�ำให้การเช็คข้อมูลต่างๆ สะดวก ง่าย และปลอดภัย

ส�ำหรับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด Application ForestCO-OP 4.0 สามารถท�ำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการติดตั้ง APP Forest CO-OP 4.0

มีดังนี้

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�ำกัด และติดตั้ง
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

2.

3.

เปิดแอป
กรอกหมายเลขสมาชิก
รหัสผ่าน
กรณีเข้าครั้งแรกคือ
เลขบัตรประชาชน
13 หลัก

4.

กรอกเบอร์โทรศัพท์
มือถือที่ท่าน
ลงทะเบียนไว้
กับสหกรณ์

5.

หากเบอร์ที่กรอก
ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้
ต้องแจ้งสหกรณ์
เพื่อลงทะเบียน
เบอร์ใหม่

6.

กรอกหมายเลย OTP
ที่ได้รับจาก SMS

หมายเหตุ : สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาในการติดตั้ง สามารถโทรสอบถามได้ที่ Callcenter : 0-2579-7070
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7.

ก�ำหนดรหัสผ่านใหม่
ด้วยตัวเลข 6 หลัก
รหัสที่ก�ำหนดขึ้นใหม่นี้
จะเป็นรหัสที่ใช้
ในการเข้าสู่ระบบ
ครั้งต่อไป

เข้าสู่ระบบ
Forest CO-OP
ท่านสามารถ
ดูรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ
ตามหน้าจอข้างต้น

3. สแกนคิวอาร์โค้ด ตามรูป   5. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว
เพื่อติดตามข่าวสหกรณ์

Line@ ถือเป็นอีกหนึง่ บริการในการเพิม่ ช่องทางการติดต่อสือ่ สารกับสมาชิก
ที่แยกมาจากLine บุคคล ช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสาร และยังท�ำให้ใกล้ชิดกัน
มากยิ่งขึ้น มาดูวิธีการเพิ่มเพื่อนกันค่ะ
4. กด “เพิ่มเพื่อน”

วิธีการเพิ่ม

วิธีที่ 1 เพิ่มด้วยวิธีการหา QR Code :

1. สมาชิกเข้าไปใน Line แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”

2. จากนั้นกดค�ำว่า “คิวอาร์โค้ด”

วิธีที่ 2 เพิ่มจากการค้นหา ID :
1. สมาชิกเข้าไปในLine แล้วกด “เพิ่มเพื่อน”

2. จากนั้นกดค�ำว่า “ค้นหา”

3. ค้นหาเพื่อนพิมพ์
@forestcoop

4. หลังจากนั้นกดให้ขึ้นรูปสีเขียว
เพื่อติดตามข่าวสหกรณ์
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝากจากสมาชิก
     - เงินรับฝากออมทรัพย์
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ)
     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
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30 พฤศจิกายน 2561
13,261
18,987
18,098,684,746.79
152,443,259.46
2,446,935,847.43
300,000,000.00
148,232,222.66
132,215,085.89
6,863,250,548.05
492,506,127.03
948,104,732.83
22,629,069.25
61,136,610.44
1,551,479.25
1,406,355,518.00
0.00
367,701.89
5,049,134,167.68
7,727,700.65
65,904,067.20
190,609.08
10,115,912,888.37
1,110,000,000.00
6,137,111,792.34
619,590,165.52
3,949,086,213.58
1,048,745,140.82
335,461,423.72
180,533,102.47
3,695,746.23
2,804,820,671.00
236,113,063.71
2,443,726,684.29
82,067,721.55
42,913,201.45
14,021,404.48
21,898,971.55
28,060,049.00
7,982,771,858.42
6,492,375,650.00
584,375,883.26
143,641,780.15
168,407,605.09
593,970,939.92

31 ตุลาคม 2561
13,240
18,905
18,002,497,195.85
163,196,273.10
2,437,857,274.91
300,000,000.00
143,271,935.30
132,637,646.84
6,843,125,904.37
503,010,669.75
943,302,621.15
22,069,721.75
61,036,628.19
1,555,071.25
1,432,144,405.00
17,355.00
414,851.91
4,945,034,460.40
7,727,700.65
65,904,067.20
190,609.08
10,126,740,687.03
1,136,000,000.00
6,129,793,582.22
633,760,393.37
3,935,664,778.42
1,037,697,010.65
341,388,973.94
177,589,679.61
3,692,746.23
2,791,568,183.88
233,984,259.54
2,433,131,935.00
82,766,854.26
41,685,135.08
19,987,260.18
21,331,611.75
28,060,049.00
7,875,756,508.82
6,438,089,070.00
584,375,883.26
143,966,564.15
162,091,039.56
547,233,951.85

รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

894,288,902.36 825,945,637.61
509,947,612.55                              461,833,352.82                             
56,653,940.77                                 51,168,889.69                                
201,906,480.57                               187,235,127.14                              
122,905,591.04                               122,905,591.04                             
2,875,277.43                                  
2,802,676.92                                  
300,317,962.44 278,711,685.76
248,280,809.06                               231,630,976.74                             
52,037,153.38                                 47,080,709.02                                
593,970,939.92 547,233,951.85

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์เอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560)
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561)
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราช
บัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

ร้อยละ/ปี
2.75
2.75
3.00
3.75
4.00
ร้อยละ/ปี
6.10
6.10
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.10
5.90
4.50
5.90
5.55
5.80
4.95
4.95
ร้อยละ/ปี
3.50
4.50
5.55

มุมนี้มีค�ำตอบ
โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

วารสารฉบับเดือนธันวาคมนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้รวบรวมค�ำถามเกี่ยวกับการกู้ฉุกเฉินผ่าน Application Forest
CO-OP 4.0 ในโทรศัพท์มือถือมาให้กับสมาชิกค่ะ

เมื่อสมาชิกลงทะเบียนเข้าระบบ Application
Forest CO-OP 4.0 ในโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว
สามารถท�ำรายการกูฉ้ กุ เฉิน ผ่าน App ได้ทนั ทีหรือไม่
ตอบ ในกรณีที่สมาชิกเคยยื่นแบบฟอร์มค�ำขอกู้ฉุกเฉิน
และสั ญ ญาเงิ น กู ้ ฉุ ก เฉิ น ทางโทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ ไว้ กั บ
สหกรณ์ และติ ด ตั้ ง ระบบ Application Forest
CO-OP 4.0 แล้ว สมาชิก สามารถท�ำรายการกู้ฉุกเฉิน
ผ่าน Application Forest CO-OP 4.0  ได้ทันที
ในกรณีที่สมาชิก ติดตั้ง Application Forest
CO-OP 4.0 แต่ยังไม่เคยยื่นแบบฟอร์มค�ำขอกู้ฉุกเฉิน
และสั ญ ญาเงิ น กู ้ ฉุ ก เฉิ น ทางโทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ ไว้ กั บ
สหกรณ์ จะไม่สามารถท�ำรายการผ่าน App ได้ ต้อง
ด�ำเนินการ ดังนี้
1. สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบดาวน์ โ หลดแบบ
ฟอร์มในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
สมาชิก  แบบฟอร์มหัวข้อที่ 2.1
แนบสลิปเงินเดือนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ชุด

สมาชิกสมทบ  แบบฟอร์มหัวข้อที่ 2.2
แนบสลิปเงินเดือนปัจจุบัน จ�ำนวน 1 ชุด

ตัวอย่างแบบฟอร์มค�ำขอกู้และสัญญากู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติส�ำหรับสมาชิก

ตัวอย่างแบบฟอร์มค�ำขอกู้และสัญญากู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติส�ำหรับสมาชิกสมทบ

2. เมือ่ กรอกแบบฟอร์มค�ำขอกู้
และสั ญ ญากู ้ เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทาง
โทรศัพท์อัตโนมัติส�ำหรับสมาชิก และ
แบบฟอร์มค�ำขอกู้และสัญญากู้เพื่อ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางโทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ
ส�ำหรับสมาชิกสมทบ เรียบร้อยแล้ว
ให้ส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ปณ.169 ปณศ.
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3. รอรับ SMS ยืนยันการอนุมตั ิ
ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ท�ำรายการ
กู ้ ฉุ ก เฉิ น ในระบบ Application
Forest CO-OP 4.0
4. เมือ่ สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ท�ำรายการกูฉ้ กุ เฉิน ผ่าน Application
Forest CO-OP 4.0 เรียบร้อยแล้ว
5. เ งิ น จ ะ โ อ น ไ ป ยั ง บั ญ ชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ รับเงินกู้โดยใช้
บัตร ATM สหกรณ์
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เพื่ อการเคหะ

ดอกเบี้ยสูงสุด 0 % 12 เดือน
นกน้อย รู้ท�ำรัง เพื่ อวันหน้า
วัตถุประสงค์แห่งการกู้
1. กู้เพื่อซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดิน
2. กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้
และหรือคู่สมรส และหรือบุตร
3. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
4. กู ้ เ พื่ อ ซื้ อ ห้ อ งชุ ด ข้ า งเคี ย งหรื อ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย ง
พร้อมบ้านซึ่งสมาชิกผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขยาย
บริเวณ
5. กู้เพื่อไถ่ถอนจ�ำนองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด
โดยช�ำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
6. กู้เพื่อไถ่ถอนจ�ำนองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร โดยช�ำระหนี้เงินกู้เพื่อ
การเคหะจาก สถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้านพัก
อาศัย
7. กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย
หลักเกณฑ์การให้เงินกูพ
้ ิ เศษเพื่ อการเคหะ
ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน และมีมูลค่าหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนเงินกู้
จ�ำนวนเงินกู้พิเศษเพื่ อการเคหะ
วงเงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะอนุ มั ติ ไ ม่ เ กิ น
8,000,000 บาท การพิ จ ารณาจ� ำ นวนเงิ น กู ้ จ ะค� ำ นึ ง ถึ ง
ลักษณะของที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของผู้กู้ การลงทุนร่วม
ของผู ้ กู ้ ความสามารถในการช�ำระหนี้ของผู้กู้และมู ล ค่ า
ของหลักประกัน ดังนี้
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หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด
จ�ำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ให้กู้ได้
ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน
จ�ำนวนเงินกู้เกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท ให้ กู ้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 95 ของราคา
ประเมินหลักประกัน
จ�ำนวนเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กู้ได้
ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน
หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน
จ�ำนวนเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท ให้กู้ได้
ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน
จ� ำ นวนเงิ น กู ้ เ กิ น 4,000,000 บาท ให้ กู ้ ไ ด้
ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน
ระยะเวลาผ่อนช�ำระ
ให้ผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน 360 งวด (ต้องพิจารณา
ถึงเงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ทั้งก่อนและเกษียณอายุ
ราชการด้วย
ส�ำหรับระยะเวลาการผ่อนช�ำระของผู้กู้ให้ผ่อน
ช�ำระได้ไม่เกินอายุ 70 ปี เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
กรณีผู้กู้น�ำเงินฝากมาเป็นหลักประกันร่วมกับ
อสังหาริมทรัพย์และเงินฝากนัน้ มีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ของวงเงินกู้ ให้ผู้กู้สามารถส่งงวดช�ำระหนี้ได้ถึงอายุ 75 ปี

กรณี กู ้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 40 ของราคาประเมิ น
หลักประกัน ให้ผู้กู้สามารถส่งงวดช�ำระหนี้ได้ถึงอายุ 75 ปี
กรณี มี ผู ้ กู ้ ร ่ ว ม การก� ำ หนดงวดสู ง สุ ด ในการ
ช�ำระหนี้ ให้ผู้กู้มีสิทธิ์เลือกนับอายุของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมก็ได้
โดยหากเลือกใช้อายุของผู้กู้ร่วมเป็นเกณฑ์แล้ว ให้ก�ำหนด
งวดช�ำระหนี้ได้ไม่เกิน อายุ 60 ปี
เงินได้รายเดือนคงเหลือ
ส� ำ หรั บ เงิ น กู้พิเ ศษเพื่อการเคหะผู้กู้จ ะต้อ งมี เ งิ น
รายได้รายเดือนรวมคงเหลือ ดังนี้
(1) จ�ำนวนเงินกู้ไม่เกิน 750,000 บาท จะต้องมี
เงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 2,500 บาท
(2) จ� ำ นวนเงินกู้เกิน 750,000 บาท แต่ ไม่ เกิน
1,000,000 บาท จะต้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นไม่ น ้ อ ยกว่ า
3,500 บาท
(3) จ�ำนวนเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
1,5000,000 บาท จะต้องมีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า
4,500 บาท
(4) จ�ำนวนเงินกู้เกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท จะต้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นไม่ น ้ อ ยกว่ า
6,000 บาท
(5) จ�ำนวนเงินกู้เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
3,000,000 บาท จะต้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นไม่ น ้ อ ยกว่ า
8,000 บาท
(6) จ�ำนวนเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
4,000,000 บาท จะต้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นไม่ น ้ อ ยกว่ า
12,000 บาท
(7) จ�ำนวนเงินกู้เกิน 4,000,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท จะต้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นไม่ น ้ อ ยกว่ า
16,000 บาท
(8) จ�ำนวนเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท จะต้องมี
เงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
กรณีการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ ผู้กู้สามารถน�ำ
หลักฐานเงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิกสมทบซึ่งเป็น
บุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดาของผู้กู้ มารวม
กับเงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ได้ แต่ผู้กู้ต้องมีเงินได้
คงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท

หลักฐานซึ่งแสดงเงินได้รายเดือนประกอบค�ำขอ
กู ้ เ งิ น กู ้ เ พื่ อ การเคหะของผู ้ กู ้ ของบุ ต รและหรื อ คู ่ ส มรส
และหรือบิดามารดา ได้แก่ หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ
ส�ำเนาสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
หรือหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่ อการเคหะ
มี 3 ประเภท ดังนี้
ประเภท 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อย
ละ 3.50 ต่อปี (โดยใน 12 เดือนแรก อัตราร้อยละ 0.00 ต่อ
ปี) ส�ำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ต่อ
ปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนก่อนก�ำหนดระยะเวลา
ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สมาชิกท�ำนิติกรรม หากสมาชิกมี
ความประสงค์ไถ่ถอนก่อนก�ำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้
ประเภท 2 อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ 2 ปี แรก อั ต รา
ร้อยละ 4.50 ต่อปี (โดยใน 6 เดือนแรก อัตราร้อยละ
0.00 ต่อปี) ส�ำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.55 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
ระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่วันที่สมาชิกท�ำนิติกรรม หาก
สมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนก�ำหนดจะต้องเสียค่า
ธรรมเนียมร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้
ประเภท 3 อั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว ตามประกาศ
สหกรณ์ ปัจจุบันร้อยละ 5.55 ต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไขห้าม
สมาชิกไถ่ถอน สมาชิกมีความประสงค์จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
สมาชิ ก ผู ้ กู ้ จะได้ รั บ เงิ น เฉลี่ ย คื น ตั้ ง แต่ กู ้ เ งิ น
ในปีแรก และอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศ
ของสหกรณ์
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอกู้เงินกู้พิเศษ
1. เอกสารส่วนตัวผู้กู้
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และของคู่สมรส
ส�ำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุล (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน รายได้อนื่
ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิป) ฉบับล่าสุดของผู้กู้, คู่สมรส
เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
2. เอกสารหลักประกัน
ส�ำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด
โฉนดที่ดิน น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
สัญญาจะซื้อจะขาย (พร้อมเอกสาร ส่วนตัว
ผู้จะขาย)
แผนผัง แผ่นพับโบชัวร์โครงการ แผนที่ตั้งที่ดิน
โดยสังเขป
14

ที่ดิน

หนั ง สื อ รั บ รองราคาประเมิ น จากส� ำ นั ก งาน

3. เอกสารกรณีปลูก ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
ใบขออนุ ญ าตปลู ก สร้ า ง ต่ อ เติ ม ดั ด แปลง
อาคารจากทางราชการ
ส�ำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)
รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง
ต่อเติม ดัดแปลงอาคารพร้อมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
4. เอกสารกรณีไถ่ถอนจ�ำนอง
สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญา
จ�ำนอง
หลักฐานการผ่อนช�ำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือ
ก่อนยื่นกู้
หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร
เช่น สัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ค�ำขอเลขที่บ้าน

10
แนวคิด

เพื่ อการออมเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุ ค เศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ เช่ น ปั จ จุ บั น
การออมเงิน ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ไม่ควรมอง
ข้าม ซึ่งพวกเราทุกคนต่างก็รู้ขั้นตอนในการ
ออมเงินกันดีอยู่แล้ว ขาดเพียงเคล็ดลับแห่ง
ความส�ำเร็จในการออม ดังนั้นในบทความนี้
เราจึงได้รวบรวมแนวคิดเพื่อการออมอย่าง
มีประสิทธิภาพมาฝากกันค่ะ รับรองว่าจะ
ท�ำให้คุณมีเงินออมอย่างรวดเร็วมากขึ้นอย่าง
แน่นอน ว่าแต่ 10 แนวคิดนี้จะมีอะไรบ้างไป
ดูกันเลย
1. อย่ า เดิ น ตามรอยเท้ า ใคร โดย
ปราศจากการออม
เราอาจได้แรงบันดาลใจจากบรรดา
มหาเศรษฐี และนักธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
หลายๆคน และเก็บมาเป็นแบบอย่างเพื่อเดิน
ตามรอยพวกเขาเหล่านั้น อย่าลืม ว่ากว่าพวก
เขาทุกคนจะมีวันนี้ พวกเขาต้องผ่านอะไรกัน
มาบ้างและมีความเสี่ยงอีกมากมายที่เราไม่มี
โอกาสได้ทราบ แต่พื้นฐานแห่งความส�ำเร็จ
ของพวกเขาเริม่ ต้นมาจากการออมนัน่ เอง หาก
คุณอยากประสบความส�ำเร็จเช่นพวกเขาเหล่า
นั้น ก็อย่าลืมเคล็ดลับความส�ำเร็จนี้ด้วย
2. อย่าเสี่ยงลงทุน ถ้าไม่พร้อมเรื่อง
เงินออม
หากคุณมีความคิดทีอ่ ยากจะลงทุนท�ำ
ธุรกิจอะไรสักอย่าง คุณอาจจะเริม่ ต้นด้วยการ
กู้เงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยที่เงินใน
บัญชีของคุณมีนอ้ ยกว่าครึง่ หนึง่ ของการลงทุน
ในครั้งนี้ เพราะโอกาสในการสร้างธุรกิจล้วน
มีความเสี่ยงและอาจประสบปัญหาต่าง ๆ ได้
สารพัด อย่างน้อย ๆ คุณควรจะมีเงินออมสัก
ก้อนหนึ่งเพื่อเก็บไว้ประคับประคองตนเองใน
ยามฉุกเฉิน และต่อให้ได้รับผลก�ำไรจากธุรกิจ
นั้น ๆ แล้ว คุณก็ควรออมต่อไป เพื่ออนาคต
ทางการเงินที่ดีของคุณเอง

3. วางแผนทางการเงิน และท�ำให้ได้
การออมจะประสบความส�ำเร็จไม่ได้
เลย หากขาดซึง่ การวางแผน นักธุรกิจผูป้ ระสบ
ความส�ำเร็จในด้านการเงินส่วนใหญ่นั้น มักมี
เป้าหมายที่ชัดเจน และการออมที่มีวินัยอย่าง
สม�ำ่ เสมอ หากคุณอยากมีความส�ำเร็จเช่นพวก
เขา คุณต้องไม่ขาดวินัย และวางแผนการใช้
เงินให้ดี ตั้งเป้าหมายไว้แล้วท�ำให้ได้ เพียงเท่า
นี้ การออมเงินของคุณก็จะประสบความส�ำเร็จ
ได้อย่างงดงามในอนาคต
4. ควบคุมตัวเองให้ได้
เมื่อมีวินัยทางการเงินที่ดีแล้ว อีกข้อ
หนึ่งที่ควรมีก็คือ ความอดทนและการยับยั้ง
ชั่งใจนั่นเอง คุณจะประสบความส�ำเร็จในการ
ออมไม่ได้เลย ถ้าขาดการควบคุมตนเองอย่าง
เข้มงวดนี้ เพราะนักธุรกิจหลาย ๆ คนทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ ล้วนมีวิธีการควบคุมตนเองอย่าง
เข้มงวด และหักห้ามใจ ไม่ให้ใช้จ่ายอย่าง
พร�่ำเพรื่อนั่นเอง
5. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
คนเราจะประสบความส�ำเร็จในเรือ่ งใด
ๆ ไม่ได้ หากขาดซึ่งเป้าหมาย การออมก็เช่น
กัน คุณควรตั้งเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนก่อน
เช่น จะเก็บเงินให้ได้ 1 แสนบาทภายในระยะ
เวลา 1 ปี เป็นต้น เพราะการตั้งเป้าหมาย จะ
น�ำมาซึง่ การวางแผนสร้างวินยั ทีด่ ตี อ่ ไปนัน่ เอง
6. ใช้ความฝันเป็นแรงบันดาลใจ
ความฝันถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ผลั ก ดั น เป้ า หมายไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ เพราะ
หนทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น ค่อนข้างมี
อุปสรรคและการทดสอบทีม่ ากมาย อาจท�ำให้
คุณท้อถอยได้ทุกเวลา แต่ถ้าหากคุณมีความ
ฝันที่ตั้งไว้สูงๆแล้วล่ะก็ ความฝันนั้นแหละที่
จะคอยเป็นก�ำลังใจ และแรงผลักดันที่ดี หนุน
ส่งให้คุณก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและ
ราบรื่นมากยิ่งขึ้น
7. อย่าประมาทในการใช้จ่าย
เมื่ อ คุ ณ พร้ อ มในทุ ก ด้ า นแล้ ว อี ก
ข้อหนึ่งที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือ การไม่
ประมาทในการใช้จา่ ยนัน่ เอง เพราะทันทีทคี่ ณ
ุ
เก็บเงินก้อนแรกได้สำ� เร็จแล้ว สิง่ แรกทีค่ ณ
ุ อาจ
เผลอท�ำก็คือ ใช้จ่ายเงินก้อนนั้นโดยลืมนึกถึง

ขอขอบคุณ : Moneyhub
ช่วงเวลาฉุกเฉิน อย่าลืมว่าการออมนัน้ คือนิสยั
ที่คุณควรมีติดตัวไปตลอดชีวิต ไม่ใช่ออมเพื่อ
เป้าหมายแล้วหยุดไป หรือใช้เงินออมให้หมด
ในพริบตา เพราะหากคุณประมาท คุณอาจไม่มี
เงินเก็บไว้ใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิตก็เป็นได้
8. อย่าลืมหาวิธีเพิ่มค่าให้เงินออม
เมื่อคุณออมเงินไปเรื่อย ๆ เป็นระยะ
เวลาที่ยาวนาน อัตราดอกเบี้ยที่ได้ก็คงตัวอยู่
ในระดับเดิม แทนทีค่ ณ
ุ จะได้ดอกผลทีง่ อกเงย
ไปกว่านี้ อย่าลืมแบ่งเงินออมสักส่วนหนึ่ง
ไปลงทุนตามตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นปันผล,
กองทุนรวม เพราะการลงทุนต่าง ๆ เหล่านี้
ถึงจะมีความเสี่ยงสูง แต่ก็ช่วยสร้างผลก�ำไร
ได้มากกว่าเป็นเท่าตัว
9. หาวิธกี ารออมทีเ่ หมาะกับตัวคุณเอง
อย่าเลียนแบบวิธีการออมของคนอื่น
หากมันไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับคุณ เพราะนั่นจะ
ท�ำให้คุณไม่สนุกกับการออมเงินและไปสู่เป้า
หมายได้ยากขึ้น ควรก�ำหนดรูปแบบการออม
ทีเ่ หมาะกับตัวคุณเอง เพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะได้รสู้ กึ สนุก
และผ่อนคลาย กับการออมในครั้งนี้
10. การออมจะต้องมีความเสี่ยงที่
ต�่ำกว่าการลงทุน
เช่ น หากคุ ณ คิ ด จะลงทุ น กั บ ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ โ ดยการเล่ น หุ ้ น คุ ณ ควรศึ ก ษา
ข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้ง ทบทวนหาอัตราความ
เสีย่ ง โดยค�ำนวณให้ตำ�่ กว่าจ�ำนวนเงินทีล่ งทุน
ลงไป เพือ่ ทีค่ ณ
ุ จะได้ไม่เจ็บตัวมาก เมือ่ ประสบ
กับสภาวะล้มเลวในบางช่วงจังหวะของชีวิต
10 แนวคิดนี้จะช่วยให้คุณออมเงิน
ได้งา่ ยขึน้ อย่างแน่นอน แถมยังมีเงินเก็บออม
อย่างรวดเร็วและมากขึ้นภายในเวลาสั้น ๆ
อีกด้วย ลองน�ำไปท�ำกันดูนะคะ
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ปิดชั่วค

ราว

ระบบ ATM และ
ปิดระบบเงินกู้ฉุกเฉิน

วันที่ 31 ธ.ค. 61
ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น.
เพื่ อปิดบัญชี และ
เตรียมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
วันที่ 31 ธ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จะปิดให้บริการ “ระบบสหกรณ์ ATM
และปิดระบบเงินกู้ฉุกเฉิน” เป็นการชั่วคราว เพื่อปิดบัญชีสิ้นปี
สมาชิ ก ที่ ใช้ บ ริ ก ารถอนเงิ น สดจากบั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ สิ น
มั ธ ยั ส ถ์ ที่ ส มาชิ ก ฝากไว้ กั บ สหกรณ์ ผ่ า นตู ้ ATM ของสหกรณ์
ตู้ ATM ธนาคารออมสิ น ตู ้ ATM ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ และ
ตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ จะไม่สามารถท�ำรายการ
ถอนได้ ส�ำหรับในช่วงเวลาอื่นๆ สหกรณ์ให้บริการระบบ ATM
ระบบเงินกู้ฉุกเฉิน ตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

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