ฉบับที่ 227 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

เปดเสนอโครงการ

กิจกรรม

กลุมสมาชิ
ก
ประจำป 2562
ตั้งแต

62
5
2
ม
วันนี้ - 31 กรกฎาค

เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก
เสนอได้เพี ยง 1 โครงการ ต่อ 1 กลุ่มสมาชิก
สมัครได้ถึง 31 ก.ค. 62
ตลอดจนรวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น เสนอแนะในการบริ ห ารงานของ
สหกรณ์ต่อไป

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
เรื่อง การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจ�ำปี 2562

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ ่ ม สมาชิ ก ได้ จั ด กิ จ กรรมการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงาน
ของสหกรณ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ ่ ม สมาชิ ก มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
2.3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก สหกรณ์ ไ ด้ มี โ อกาสพบปะ
จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด
2.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสร้าง
ผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่ต่อไป
2.5 เพื่อให้กลุ่มสมาชิกรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เสนอต่อสหกรณ์ต่อไป

........................................
1. หลักการและเหตุผล
สหกรณ์ เ ป็ น องค์ ก รอิ ส ระของบุ ค คลซึ่ ง รวมกลุ ่ ม กั น
ด้ ว ยความสมั ค รใจ เพื่ อ สนองความต้ อ งการและจุ ด หมายร่ ว ม
กันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยด�ำเนินการวิสาหกิจ
ที่ เ ป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น และควบคุ ม ตามแนวทางประชาธิ ป ไตย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของสหกรณ์ เ ป็ น ไปตามหลั ก การ
อุดมการณ์วัตถุประสงค์ และวิธีการของสหกรณ์ จึงเห็นสมควร
ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมกลุ ่ ม สมาชิ ก เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ มี ก ารจั ด
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องสมาชิ ก และสร้ า งเครื อ ข่ า ยในกลุ ่ ม สมาชิ ก
เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
3.1 ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก
3.2 ผู ้ ล งชื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการต้ อ งเป็ น สมาชิ ก หรื อ
สมาชิกสมทบ
2 เปิดรับสมัครกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
3.3 กรณีมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมี
4 ตอบค�ำถามจากที่ประชุมใหญ่
สัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1
6 ขั้นตอนการใช้บัตร ATM กรุงไทย

สารบัญ

7
8
9
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2 ขั้นตอนการยกเลิกบัตร ATM ไทยพาณิชย์
มุมนี้มีค�ำตอบ
การตรวจสอบหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ผ่าน app
ผลการด�ำเนินงาน
ตรวจสอบผู้ค�้ำประกัน
สมาชิกสามารถเช็ค Statement ผ่าน app บนมือถือ
ดอกเบี้ยเงินฝาก ไม่เสียภาษี
ความแตกต่างการใช้ซองบรรจุรหัส ATM Click CO-OP Card
และรหัส CO-OP Phone
2

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา : นายวิชิต สนธิวณิช
หัวหน้ากองบรรณาธิการ : นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
กองบรรณาธิการ : นางภาราดา หินอ่อน,
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล, นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์,
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี, นางปฐมพร เอกพันธ์ุ,
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ, นายศรุต บุญมาดี

4. วิธีการด�ำเนินการ
4.1 การเสนอโครงการ
		 ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้เสนอโครงการและเสนอได้เพียง
1 โครงการ ต่อ 1 กลุ่มสมาชิก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องลงชื่อ
สมาชิกและสมาชิกสมทบร่วมเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน
และไม่เกิน 200 คน โดยให้เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
4.2 การด�ำเนินโครงการ
		 กลุ่มสมาชิกสามารถเสนอโครงการไปยังสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากวันที่
ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก กรณีส่งเอกสารล่าช้าเกินก�ำหนด
จะไม่รับพิจารณา
4.3 การจัดกิจกรรม
		 กลุ ่ ม สมาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ โ ครงการกิ จ กรรม
กลุ ่ ม สมาชิ ก ต้ อ งจั ด กิ จ กรรมกลุ ่ ม ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2562
5. ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรม
5.1 อบรม สัมมนา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
อุดมการณ์ของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ
บรรยายได้ ใ นเว็ บ ไซต์ ส หกรณ์ www.025798899.com หรื อ
www.forestcoop.org
5.2 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
หมายเหตุ งดการจั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบทั ศ นศึ ก ษา
และดูงาน
6. หลักฐานและเอกสารประกอบ
6.1 แบบฟอร์ ม ใบเสนอโครงการจั ด กิ จ กรรมกลุ ่ ม
สมาชิก
6.2 รายชื่ อ สมาชิ ก ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว ม
โครงการกิจกรรมกลุ่ม
6.3 รายชื่อคณะท�ำงานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเสนอ
โครงการ
6.4 ก�ำหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม
6.5 ก�ำหนดการรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม และ
รายชื่อวิทยากร หรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการที่ประสงค์จะให้
เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
6.6 จ�ำนวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก
สหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
6.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม
6.8 ส�ำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบ
โครงการ

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
7.1 การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณา
จากโครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สมาชิ ก ในการส่ ง เสริ ม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการ อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์
ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
7.2 การพิจารณางบประมาณ สหกรณ์จะอนุมัติวงเงิน
จ�ำนวนไม่เกิน 225 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุน
งบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาทต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
1 คน
7.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ให้ กั บ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการก่ อ นวั น จั ด กิ จ กรรมไม่ เ กิ น 30 วั น
กรณีมีค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเกิดขึ้นก่อนวันที่สหกรณ์จะจ่ายเงินให้
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งต่อสหกรณ์เป็นกรณีๆ ไปเพื่อประกอบ
การพิจารณา
8. การประกาศผลการพิจารณาโครงการ
8.1 จะประกาศผลการพิ จ ารณาโครงการอย่ า งน้ อ ย
เดือนละ 1 ครั้ง
8.2 กรณีมีการขอจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก นอกเหนือ
จากประกาศฉบั บ นี้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการศึ ก ษา
และประชาสั ม พั น ธ์ ที่ จ ะอนุ มั ติ และการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ถือเป็นที่สุด
								
9. การรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรม
กลุ่มสมาชิก ภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
กลุ่ม โดยมีรายละเอียดประกอบการรายงาน ดังนี้
9.1 แบบการรายงานผลการจั ด กิ จ กรรมกลุ ่ ม สมาชิ ก
ตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
9.2 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
9.3 แผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลของข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2
หากกลุ่มสมาชิกรายงานผลตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3
ล่าช้าเกินก�ำหนดระยะเวลา 30 วัน หรือไม่รายงานผลการจัด
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก หรือไม่จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่เสนอมา สหกรณ์จะไม่พิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
(นายวิชิต สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
3

ตอบค�ำถามจากที่ประชุมใหญ่
ล�ำดับ
ค�ำถาม
ค�ำชี้แจง
1
สมาชิกขอให้สหกรณ์พจิ ารณาเงินกูแ้ บบบ�ำเหน็จตกทอด เหมือน ตามกฎกระทรวง (กระทรวงการคลัง) เรื่อง การน�ำสิทธิในบ�ำเหน็จตกทอดของผู้รับ
กับธนาคารพาณิชย์ได้ด�ำเนินการกับข้าราชการเกษียณได้หรือไม่ บ�ำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ไปเป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินที่จะให้เงินกู้
ดังกล่าวได้เฉพาะสถาบันการเงินที่ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง และ
ปัจจุบนั กรมบัญชีกลางท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 13 ธนาคาร เท่านัน้
2
ท�ำไมต้องตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งที่มีเงินเพียงพอให้สหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนดตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สรุปได้ดังนี้
หักช�ำระหนี้อยู่แล้ว
1. ไม่มีการตรวจสอบสมาชิกทั่วไปที่กู้เงิน
2. ตรวจเฉพาะสมาชิกที่ถูกระงับสิทธิการกู้ชั่วคราว เช่น คณะกรรมการ ปปช.
สอบสวน หรือกรมบังคับคดีอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
3. ตรวจเฉพาะสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ที่กู้เกินกว่า 1 แสนบาทและ
กู้เงินสินเชื่อวนาเคหะ
3
สมาชิกสมทบขอให้สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ได้หรือไม่
ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ก�ำหนดให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นรวมกับ
เงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามสหกรณ์
จะพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกสมทบตามความเหมาะสมต่อไป
4
สมาชิกสมทบขอให้สหกรณ์ขยายวงเงินกูฉ้ กุ เฉินจาก 40,000 บาท ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ก�ำหนดให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นรวมกับ
เป็น 50,000 บาท และขยายการตรวจสอบเครดิตบูโรกรณีกู้เงิน เงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส�ำหรับจ�ำนวนเงินกู้
สามัญ จาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท ได้หรือไม่
ฉุกเฉินและการตรวจสอบเครดิตบูโร สหกรณ์จะรับไว้พิจารณาโดยต้องไม่ขัดกับพรบ.
สหกรณ์ฉบับใหม่
5
สามารถขยายระยะเวลาการผ่อนช�ำระหนี้เงินกู้สามัญจาก 12 ปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ1115/4101 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558แนะน�ำ
เป็น 15 ปี ได้หรือไม่ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีแนวโน้มขยายอายุเกษียณ ให้เงินกูฉ้ กุ เฉินผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน 12 งวด เงินกูส้ ามัญไม่เกิน 120 งวด และเพิม่ ได้อกี
ราชการ เพื่อเป็นการให้สมาชิกผ่อนน้อยลงและมีเงินคงเหลือ ไม่เกิน 20 % (24 งวด) รวมเป็นไม่เกิน 144 งวด เงินกู้พิเศษช�ำระได้ไม่เกิน 360 งวด
ต่อเดือนเพิ่มขึ้น
6
สามารถน�ำหุ้นมาหักช�ำระหนี้ได้หรือไม่ เช่น มีหนี้สหกรณ์ 3 แสน ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 5 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิก
มีทุนเรือนหุ้น 4 แสน
อยูไ่ ม่ได้ ซึง่ กรณีนสี้ หกรณ์เคยขอความเห็นชอบไปยังนายทะเบียนแล้ว แต่นายทะเบียน
ไม่เห็นชอบ
7
กรณีสมาชิกเกษียณกู้หุ้นเพื่อช�ำระหนี้สามัญทั้งหมด แต่ยังได้รับ สมาชิกเกษียณสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก
เงินบ�ำนาญอยู่ เหตุใดจึงกู้ได้น้อย
8
สมาชิกสามารถกูส้ หกรณ์เพือ่ ไถ่ถอนจ�ำนองบ้านกับธนาคารพาณิชย์ สามารถกู้ได้ ทั้งนี้ ส�ำหรับจ�ำนวนเงินกู้และงวดการผ่อนช�ำระเป็นไปตามระเบียบการ
ได้หรือไม่
ให้เงินกู้แก่สมาชิก
9
อยากให้สหกรณ์พิจารณารายได้อื่น ๆ นอกจากเงินได้รายเดือน กรณีการให้เงินกูพ้ เิ ศษ วนาเคหะ สหกรณ์ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์รายได้คงเหลือ โดยน�ำ
ของสมาชิกที่ขอกู้พิเศษวนาเคหะด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินค่าตอบแทนอืน่ ๆ บางกรณีมาค�ำนวณเป็นเงินได้รายเดือนแล้ว
สมาชิกมีบา้ นเป็นของตนเองเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ กรณีสมาชิกมีเงิน
ประจ�ำต�ำแหน่งก็ไม่ได้น�ำมาประกอบการพิจารณา
10 ขอให้พิจารณากรณีผู้กู้ถูกไล่ออกจากราชการ หรือหนีราชการ สหกรณ์ได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ค�้ำประกันไว้ ดังนี้
ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ค�้ำประกัน
1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับสมาชิกที่รับหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน (ปัจจุบันร้อยละ
3.75 บาทต่อปี) และมีเงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 14 ต่อปี
2. เพิ่มจ�ำนวนผู้ค�้ำประกันเพื่อให้มีตัวหารมากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องรับภาระหนัก
เกินไป
3. กรณีผคู้ ำ�้ ประกันยืน่ ฟ้องผูก้ ู้ สามารถขอให้สหกรณ์ชว่ ยเหลือค่าใช้จา่ ยทางศาลได้
ซึ่งสหกรณ์ได้ตั้งงบประมาณไว้ ข้อ 6.13 ค่าใช้จ่ายทางศาล
11 ขอให้สหกรณ์ต่อรองกับบริษัทประกันให้คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี ปัจจุบันการประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
12 ขอให้สหกรณ์ก�ำหนดเงินกู้เพื่อค่าพยาบาล
รับไว้พิจารณา
13 ขอให้สหกรณ์พจิ ารณาการลงทุนในหุน้ กู้ หรือหุน้ สามัญในระยะยาว สหกรณ์มีการก�ำหนดกรอบนโยบายการลงทุน ซึ่งห้ามมิให้มีการเก็งก�ำไรในระยะสั้น
ระยะกลางหรือระยะสัน้ โดยหลีกเลีย่ งการเก็งก�ำไรส่วนต่างราคา ทุกกรณี
ในระยะสั้น
14 ขอให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนดวิ ธี ก ารตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ สหกรณ์จะด�ำเนินการตามที่เสนอ ในปี 2563
ควบคุมถึงวิธกี ารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจสอบด้วย และระบุ
ข้อมูลในรายการประสบการ ทีมงาน และค่าธรรมเนียมให้บริการ
ให้ครบถ้วน หากผูส้ นใจเข้ารับการคัดเลือกมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตาม
ข้อก�ำหนดของสหกรณ์ ไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

ล�ำดับ
ค�ำถาม
15 ผลการด�ำเนินงาน ก�ำไรในปี 2560 ได้ประมาณ 481 ล้านบาท
แต่ปี 2561 ก�ำไรเหลือ 480 ล้าน อยากให้คณะกรรมการชุดต่อไป
บริหารงานอย่าให้ก�ำไรลดลง
16 เพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเป็นร้อยละ 16 ได้หรือไม่ หรือเพิ่มขึ้นทีละ 0.1
เช่น ปีนี้ 14.00 ปีหน้า 14.10 ปีต่อไป 14.20 เพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจให้สมาชิก
17 ตามที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2562
ข้อ 1.2 ค่าเงินส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกและกลุ่มสมาชิกจ�ำนวน
2.5 ล้านบาท และในปี 2561 ได้ก�ำหนดเป็นค่าใช้จ่ายให้สมาชิก
รายละ 200 บาท นั้น ในปี 2562สามารถเพิ่มได้หรือไม่
18 กรณี ศู น ย์ ป ระสานงานจั ง หวั ด ชลบุ รี ไ ม่ ผ ่ า นการประเมิ น
อยากทราบว่าสหกรณ์มหี ลักเกณฑ์การประเมินอย่างไร เนือ่ งจาก
ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ให้บริการประสานงานให้สมาชิกและ
สมาชิกสมทบสมัครใหม่หลายราย มีการส�ำรองเงินมอบพวงหรีด
กรณีสมาชิกเสียชีวิต จัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ซึ่งศูนย์ฯ
ไม่เห็นมีใครเข้าไปประเมินแต่อย่างใด แต่ผลออกมาปรากฏว่า
ไม่ผ่านการประเมิน
19 สมาชิ ก ขอขอบคุ ณ ที่ ส หกรณ์ จั ด กิ จ กรรมโครงการท่ อ งเที่ ย ว
ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2562
ซึง่ เป็นกิจกรรมทีด่ ี แต่สมาชิกแจ้งว่า การจัดกิจกรรมไม่คอ่ ยอบอุน่
ไม่เป็นกลุ่มก้อน
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ค�ำชี้แจง
คณะกรรมการจะพยายามบริหารงานให้ได้ตามที่เสนอ
คณะกรรมการจะพยายามด�ำเนินการให้ได้ตามทีเ่ สนอ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ
รับไว้พิจารณา อย่างไรก็ตามสหกรณ์มีแผนในการประหยัดค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงาน
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ ต้องพิจารณาผลประกอบการในปี 2562 ว่าสามารถเพิ่มได้หรือไม่
โดยกิจกรรมกลุ่มที่จัดควรมีคุณภาพ มีการให้ความรู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้จากสมาชิกที่ไปใช้บริการศูนย์ฯ 70%
2. กรรมการลงพื้นที่โดยไม่แจ้งให้ศูนย์ทราบว่าจะมาประเมินศูนย์ 30%
ส�ำหรับศูนย์ที่ไม่ผ่านการประเมินจะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท
ทั้งนี้ สหกรณ์จะมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และประเมินใหม่ทุก ๆ ปี หากศูนย์ใด
ผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท เช่นเดิม

สหกรณ์ได้รับรางวัลการท่องเที่ยว 10 ที่นั่งจากการน�ำเงินไปลงทุนที่ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) โดยสหกรณ์ได้พิจารณามอบให้สมาชิก 6 รางวัล
และสมาชิกสมทบ 4 รางวัล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ ชสอ.
มีการจ้างบริษัทน�ำเที่ยว อย่างไรก็ตามหากมีกิจกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต สหกรณ์
จะประสานงานไปยังชสอ. เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
สหกรณ์ควรก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกเกษียณและผูต้ ดิ ตามทีเ่ ข้าร่วม สหกรณ์รบั ไว้พจิ ารณาและจะก�ำหนดให้สมาชิกทีเ่ กษียณประจ�ำปีนนั้ ๆ มีความส�ำคัญ
โครงการสายใยไม่เกษียณให้เพียงพอ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เป็นอันดับแรกก่อนผู้ติดตาม
มีสมาชิกเกษียณถูกตัดสิทธิ์จ�ำนวนมาก เนื่องจากจ�ำนวนผู้เข้า
ร่วมเต็ม
สมาชิกขอให้สหกรณ์แจกของขวัญปีใหม่เป็นเสื้อยืดหรือแจ็คเก็ต
1. สหกรณ์เคยแจกเสื้อยืดเป็นของขวัญปีใหม่ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับขนาด
ไม่ควรแจกเป็นเงิน หรือหากจะแจกเป็นเงิน ควรพิจารณาให้ ไม่เหมาะสมกับผู้ท่ีได้รับ การขอเปลี่ยนขนาดท�ำได้ยาก สมาชิกหลายท่านไม่พอใจ
เหมาะสมกับมูลค่าของของขวัญที่เป็นสิ่งของ
บางท่านไม่ได้รับของดังกล่าว ประกอบกับข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณท�ำให้ได้เสื้อที่มี
คุณภาพไม่ดีนัก ซึ่งงบประมาณที่ใช้จ่าย คือรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้และ
ผลตอบแทนจากการน�ำเงินไปลงทุน ถ้าสหกรณ์ใช้จ่ายเงินส่วนนี้มากจะส่งผลต่อ
การก�ำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก ดังนั้นในปี 2561 สหกรณ์ต้องการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและให้สมาชิกได้รับของขวัญทุกคน จึงแจกของขวัญปีใหม่เป็นเงินโอนเข้า
บัญชี
2. การพิจารณาแจกของขวัญปีใหม่จะต้องพิจารณาแจกของทีส่ ามารถใช้ประโยชน์
ได้ทุกเพศ ทุกวัย และมีราคาที่เหมาะสม
ขอให้พิจารณาจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้สมาชิกโดยคัดเลือก ในปี 2562 สหกรณ์ได้พจิ ารณาแจกเป็นของขวัญ โดยคณะอนุกรรมการจัดซือ้ -จัดจ้าง
ซื้อจากกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน ที่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ ได้คัดเลือกรายการของขวัญน�ำเสนอแก่คณะกรรมการด�ำเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณา
เช่น เสื้อพื้นเมือง กระเป๋า เป็นต้นและควรหมุนเวียนระหว่างการ ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการด�ำเนินการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ให้ของที่ระลึกและเงิน
ขอเสนอ “โครงการสหกรณ์สมาร์ทโฟน” ให้ทกุ ๆ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รับไว้พิจารณา
กับการท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถท�ำได้ด้วยสมาร์ทโฟน
และ “โครงการสร้างคนเพือ่ ต่อยอด” ควรน�ำคนรุน่ ใหม่มาพัฒนา
ต่อยอดเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป ทั้งนี้ อยากให้สหกรณ์เตรียม
รับมือกรณีสมาชิกเกษียณหรือสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ควร
หาโครงการดี ๆ หรือสิ่งจูงใจเพื่อให้สมาชิกอยู่กับสหกรณ์ต่อไป
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ไม่อยากให้ตรงกับเทศกาลตรุษจีน สหกรณ์ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี โดยเร็วที่สุดหลังปิดบัญชีสิ้นปี
เนื่องจากผู้แทนสมาชิกบางท่านอาจติดภารกิจ
ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนโดยเร็ว จึงก�ำหนดให้การประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปีเป็นวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ค� ำ ถามที่ ถ ามในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วั น นี้ สหกรณ์ จ ะตอบเมื่ อ ไหร่ สหกรณ์จะตอบทาง Line และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ โดยเร็วที่สุด
หากตอบในที่ประชุมใหญ่ปีหน้า (2563) เกรงว่าจะนานไป

บริการฝาก - ถอน - โอน เงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิว้
ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

5. เลือก “ฝากเงินฝาก”

6. ระบุจำ� นวนเงินทีต่ อ้ งการโอน

7. รอระบบโอนเงิน

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน
และรับสลิป

**** สมาชิกที่โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีของสหกรณ์ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
รายการโอนเงิน รายการละ 8 บาท (สหกรณ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เพื่อฝากเข้าไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

5. เลือก “รับเงินฝาก”

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

7. รอระบบโอนเงิน

6. ระบุจำ� นวนเงินทีต่ อ้ งการโอน

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงินและรับสลิป

**** สมาชิกที่โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย จะต้องเสียค่าธรรมเนียม
รายการโอนเงิน รายการละ 8 บาท (สมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง)

หมายเหตุ : เมื่อเสร็จขั้นตอนในการโอนเงินแล้ว ตู้จะแจ้งว่า “รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว” หมายถึง ท่านได้ท�ำ
รายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านจะไม่ได้รับเงินสดจากตู้ ATM ทันที
หลังจากนั้นให้ท่านท�ำการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย หรือถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่ง

สรุปขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
1. โอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย		
บัญชีสหกรณ์
บัญชีธนาคารกรุงไทย
6 2. โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์

กดเมนู
กดเมนู

ฝากเงินฝาก
รับเงินฝาก

สหกรณ์ ขอยกเลิกตีพิมพ์ วารสารสหกรณ์
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562

เนื่องจากในปัจจุบัน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด มีสื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร หลายช่องทาง สหกรณ์จึงขอปรับ
รูปแบบการจัดส่งวารสารจากเดิมเป็นรูปเล่มให้กับสมาชิก
ขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

2

ยกเลิกค่าธรรมเนียม
ขั้นตอน บัตรสหกรณ์ ATM ธ.ไทยพาณิชย์
สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบท่ า นใดที่ ต ้ อ งการยกเลิ ก การใช้ บั ต ร ATM ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สอ.ปม.
มีขั้นตอนการยกเลิกการใช้บัตรค่าธรรมเนียมรายปี เพราะบัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นบัตรที่เชื่อมโยง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ หากสมาชิกและสมาชิกสมทบเจ้าของบัตร แจ้งยกเลิกบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคาร แต่ไม่แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ท่านต้องช�ำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยสหกรณ์จะหักจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ปีละ 200 บาท ทุกปี เพื่อน�ำส่งให้กับธนาคารไทยพาณิชย์

1
2

ขั้นตอนการยกเลิกต้องท�ำทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้

แจ้งธนาคาร

OK

แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาชาที่ท่านท�ำบัตร

แจ้งสหกรณ์

เมื่อแจ้งยกเลิกการใช้บัตรที่ธนาคารแล้ว ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
โดยส่งหนังสือขอยกเลิกทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข
0-2579-9774, 0-2579-7356

ภายใน 31 ตุลาคม 2562

หากยกเลิกหลัง 31 ต.ค. 62 จะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 บาท จากเงินปันผล ในปี 2563

ส่งไลน์@
ก็ได้นะ
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มุมนี้มีค�ำตอบ
โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

มุมนี้มีค�ำตอบฉบับเดือนเมษายน 2562 นี้
สหกรณ์ฯ ได้รวบรวมคีย์เวิร์ดจาก Line@
ต่อจากวารสารฉบับทีแ่ ล้วมาให้กบั ทุกท่าน
เพื่อให้สมาชิกได้รับข่าวสารจากสหกรณ์
และได้ ค� ำ ตอบที่ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ค่ ะ เช่ น
APP, KTB next , ATM กรุงไทย ฯลฯ

เพื่อน ๆ สามารถ
พิมพ์คีย์เวิร์ด ได้จาก
ค�ำเหล่านี้ใน Line@ ค่ะ

คีย์เวิร์ด

APP

KTB next

ATM กรุงไทย
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ข้อความที่แสดง

คุณตั้งหนังสือผู้รับโอนประโยชน์หรือยัง?
สมาชิกหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า ท�ำไมต้องตัง้ หนังสือ
ผู้รับโอนประโยชน์ เพราะ “หนังสือผู้รับโอนประโยชน์” คือ หนังสือ
ที่สมาชิกแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ให้แก่ทายาท
หรือ บุคคลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ สมาชิกบางท่านเคยเขียนมา
ให้ สอ.ปม. เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป บาง
ท่านอาจจดทะเบียนสมรสหรือมีการหย่าร้างเป็นต้น จึงขอให้ท่านจัด
ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ เพื่อประโยชน์ของท่าน
การท� ำ หนั ง สื อ ตั้ ง ผู ้ รั บ โอนประโยชน์ มี ค วามส� ำ คั ญ มาก
ฉะนั้ น ถ้ า สมาชิ ก ท่ า นใดยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ หรื อ ต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่

www.025798899.com หัวข้อ 1.5 พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิก และ
ลายมือชือ่ พยานให้ครบถ้วน แล้วส่งมายังสหกรณ์เพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
หมายเหตุ :
1. กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือ
ชื่อก�ำกับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบ หรือใช้หมึกขาวลบเอกสาร)
2. ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจ�ำนวน 2 คน และพยาน
ต้องมิใช่ผู้รับโอนประโยชน์
3. เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่าน
4. กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
5. ในการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ ควรตัง้ ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

สมาชิกและสมาชิกสมทบ
สามารถตรวจสอบ
หนังสือผู้รับโอนประโยชน์
ผ่าน App ได้แล้ว
9

ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ - สุทธิ
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
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสม
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31 มีนาคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
13,234
13,249
19,226
19,176
17,794,120,344.09 17,704,424,922.43
294,412,036.75
293,766,912.74
2,476,668,487.83 2,476,489,594.28
0.00
0.00
0.00
0.00
149,385,710.67
148,656,665.55
140,965,392.06
139,452,342.50
6,863,215,801.70 6,866,566,480.83
468,824,922.59
472,314,786.59
970,062,686.20
961,457,288.40
28,470,700.50
28,306,493.00
57,706,773.55
57,906,087.70
1,892,199.50
1,536,867.75
1,441,033,300.00 1,347,655,524.00
117,500.00
0.00
30,874,349.33
42,229,297.06
4,802,519,256.85 4,800,435,552.97
6,493,730.44
6,173,532.94
61,286,887.04
61,286,887.04
190,609.08
190,609.08
10,030,199,055.96 10,034,201,053.28
847,000,000.00
827,000,000.00
6,242,755,666.63 6,291,392,881.66
672,084,960.64
702,859,924.08
3,947,960,166.95 3,963,513,665.67
1,078,253,044.90 1,083,393,231.65
343,295,404.42
343,936,841.40
197,307,967.11
193,875,416.22
3,854,122.61
3,813,802.64
2,863,349,762.40 2,850,047,664.61
256,055,000.60
261,344,343.99
2,479,253,747.68 2,460,590,876.71
79,929,031.63
80,959,207.02
48,111,982.49
47,153,236.89
14,011,822.49
13,975,281.85
31,761,344.44
20,464,765.16
31,320,460.00
31,320,460.00
7,763,921,288.13 7,670,223,869.15
6,708,870,540.00 6,655,700,700.00
632,552,736.09
632,552,736.09
156,868,056.15
157,174,016.15

ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

164,294,428.21
101,335,527.68
170,222,304.01
138,413,296.14
14,650,794.16
14,965,598.24
341,263.97
1,851,351.50
68,886,776.33
52,072,934.66
16,813,841.67
101,335,527.68

162,193,297.41
62,603,119.50
106,779,408.62
91,246,504.95
8,990,678.49
4,405,779.71
341,263.97
1,795,181.50
44,176,289.12
31,764,122.09
12,412,167.03
62,603,119.50

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
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1
เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว

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

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราช
บัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน
เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (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

6.00
ร้อยละ/ปี
3.50
4.50
5.55

สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถตรวจสอบผู้ค้ำ� ประกัน
และภาระการค�้ำประกันผ่าน App ง่ายๆ ดังนี้
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สมาชิกและสมาชิกสมทบ
สามารถดูรายการเคลื่อนไหว
ในบัญชีแต่ละประเภท
หรือดูยอดคงเหลือ
สามารถท�ำรายการได้ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

รู้ข่าวสารก่อนใคร ด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด
รับข่าวสารรวดเร็ว ทันใจ
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
มาร่วมกันกดไลค์และแชร์เพจ
เพื่อรับข่าวสารรวดเร็วทันใจ
รวมถึงรับทราบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
และไม่ตกข่าว
12

เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมาก
หลั ง มี ข ่ า วว่ า กรมสรรพากรจะ
เก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก จากเดิม
ที่ เ คยยกเว้ น ภาษี ใ ห้ ค นที่ ไ ด้ รั บ
ดอกเบีย้ รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท
กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ฝ ากไว้ กั บ
ธนาคารพาณิชย์ฯลฯ
วั น นี้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด ขอชี้ แ จงให้
สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบทราบ
โดยทั่ ว กั น ว่ า ดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก
ทุ ก ประเภทที่ ท ่ า นฝากไว้ กั บ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้
จ�ำกัด ไม่ต้องเสียภาษี ทีนี้ท่าน
ก็ ไ ม่ ต ้ อ งกั ง วลใจกั น แล้ ว นะคะ
ว่ า จะถู ก เรี ย กเก็ บ ภาษี ด อกเบี้ ย
เงินฝาก

เกร็ดน่ารู้
การปลอมแปลงเอกสาร
ถื อ เป็ น ความผิ ด ตามประมวล
กฎหมายอาญา ไม่ ว ่ า จะเป็ น
การปลอมลายเซ็ น ผู ้ ค�้ ำ ประกั น
ปลอมสลิปเงินเดือน ปลอมแปลง
เอกสารเพื่ อ ใช้ ป ระกอบค� ำ ขอกู ้
สอ.ปม. มีบทลงโทษดังนี้
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ความแตกต่าง

การใช้ซองบรรจุรหัส ATM Click CO-OP Card
และ รหัส CO-OP Phone
เกร็ดน่ารู้

สมาชิกบางท่านยังสับสนกับการใช้รหัสบัตร ATM Click CO-OP Card
และรหัสโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone โดยสมาชิกน�ำรหัสโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone ไปกดที่ตู้ ATM
จึงท�ำให้รหัสผ่านไม่ถูกต้อง และหากกดรหัส ATM ผิด 3 ครั้ง บัตรจะถูกอายัดทันที
ทางสหกรณ์จึงขอแนะน�ำการใช้รหัสทั้ง 2 ประเภท และข้อสังเกตของซองรหัส
เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้รหัสได้อย่างถูกต้อง
1. ซองรหัส ATM Click CO-OP Card
ซองรหัสของบัตร ATM Click CO-OP Card รหัส ATM จะอยู่ภายในซองบรรจุรหัสประจ�ำบัตร ซึ่งสามารถถอนเงินโดยใช้
บัตร ATM Click CO-OP Card ได้ที่ ตู้ ATM สหกรณ์, ตู้ ATM ธนาคารออมสิน, ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และการเปลี่ยนรหัส ATM
จะต้องเปลี่ยนที่ตู้ ATM ที่สหกรณ์เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสที่ตู้ ATM ธนาคารได้ หากสมาชิกกดรหัส ATM ผิด 3 ครั้ง หรือ
ลืมรหัส ATM จะไม่สามารถตรวจสอบรหัสได้ ต้องท�ำบัตร ATM ใหม่เท่านั้น และเสียค่าธรรมเนียมการท�ำบัตรใหม่ 100 บาท

2. ซองรหัส CO-OP Phone
ซองรหัส CO-OP Phone รหัสจะอยู่ภายในซอง
รหัสลับประจ�ำตัว เป็นรหัสที่ใช้กับระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
02 579 8899 ใช้สำ� หรับสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
เช่น สอบถามจ�ำนวนหุ้น เงินฝาก สิทธิการกู้เงิน สิทธิการ
ค�้ำประกัน และการกู้ฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งรหัส CO-OP Phone
สมาชิกสามารถท�ำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ทางระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone 02 579 8899 กด 9
ตรวจสอบรหัสก่อนกดนะคะ รหัส ATM กับ รหัส CO-OP Phone คนละรหัส ใช้ด้วยกันไม่ได้คะ
14
หากกดรหัสผิด 3 ครั้ง บัตรจะถูกอายัตทันที

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่
ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส�ำนักงานกลาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 30 มี น าคม 2562 สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและ
เจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562”
และการเสวนา เรื่ อ ง “ทิ ศ ทางการบริ ห ารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์
ฉบั บ ใหม่ ” เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ
กล่าวเปิดการสัมมนา
เสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่”
โดยนายวิชิต สนธิวณิช นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล และ
นายณรงค์ มหรรณพ ด�ำเนินรายการโดย นายภูดทิ จันทะเรือง

นายจงเจริญ กิจส�ำราญกุล รองประธานกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ผ่านการคัดเลือก
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้ นที่ 2

เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 27 มี น าคม 2562 นายธนรั ฐ โคจรานนท์
นั ก วิ ช าการสหกรณ์ ช� ำ นาญการพิ เ ศษ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์
กรุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 2 ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ ม อบเกี ย รติ บั ต รให้ กั บ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือก
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจ�ำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการด�ำเนินการ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

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

ชำ�ระค่าจัดส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาติที่ 208/47
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