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เปิดรับสมัครกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

ตอบค�าถามจากที่ประชุมใหญ่

ขั้นตอนการใช้บัตร ATM กรุงไทย

2 ขั้นตอนการยกเลิกบัตร ATM ไทยพาณิชย์

มุมนี้มีค�าตอบ 

การตรวจสอบหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ผ่าน app

ผลการด�าเนินงาน

ตรวจสอบผู้ค�้าประกัน

สมาชิกสามารถเช็ค Statement ผ่าน app บนมือถือ

ดอกเบี้ยเงินฝาก ไม่เสียภาษี

ความแตกต่างการใช้ซองบรรจรุหัส ATM Click CO-OP Card 

และรหัส CO-OP Phone

เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก 
ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก 

เสนอได้เพียง 1 โครงการ ต่อ 1 กลุ่มสมาชิก
สมัครได้ถึง 31 ก.ค. 62

1. หลักการและเหตุผล
 สหกรณ์เป ็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกลุ ่มกัน 
ด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดหมายร่วม
กันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยด�าเนินการวิสาหกิจ 
ที่ เป ็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย 
ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามหลักการ 
อุดมการณ์วัตถุประสงค์ และวิธีการของสหกรณ์ จึงเห็นสมควร 
ให ้มีการจัดกิจกรรมกลุ ่มสมาชิก เพื่อให ้สมาชิกได ้มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสร้างเครือข่ายในกลุ ่มสมาชิก  
เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

เรื่อง  การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจ�าปี 2562

ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะในการบริหารงานของ
สหกรณ์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อส ่งเสริมให ้กลุ ่มสมาชิกได ้จัดกิจกรรมการ 
ให้ความรู้เก่ียวกับเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงาน 
ของสหกรณ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ ่มสมาชิกมีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสพบปะ  
จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใด 
 2.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสร้าง 
ผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่ต่อไป
         2.5 เพื่อให้กลุ่มสมาชิกรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เสนอต่อสหกรณ์ต่อไป  

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 3.1 ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก
 3.2 ผู ้ลงช่ือเข ้าร ่วมโครงการต ้องเป ็นสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบ
 3.3 กรณีมีสมาชิกสมทบลงช่ือเข้าร่วมโครงการ ต้องมี
สัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 
  

........................................
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7. หลักเกณฑ์การพิจารณา
 7.1 การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณา 
จากโครงการที่ เป ็นประโยชน ์ต ่อสมาชิก ในการส ่ ง เสริม 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับกิจการ อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์
ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ 
 7.2 การพิจารณางบประมาณ สหกรณ์จะอนุมัติวงเงิน
จ�านวนไม่เกิน 225 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุน
งบประมาณในการบริหารโครงการ 25 บาทต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
1 คน 
 7.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ให้กับผู ้รับผิดชอบโครงการก่อนวันจัดกิจกรรมไม่เกิน 30 วัน 
กรณีมีค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเกิดขึ้นก่อนวันที่สหกรณ์จะจ่ายเงินให้
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งต่อสหกรณ์เป็นกรณีๆ ไปเพื่อประกอบ
การพิจารณา

8. การประกาศผลการพิจารณาโครงการ
 8.1 จะประกาศผลการพิจารณาโครงการอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
 8.2 กรณีมีการขอจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก นอกเหนือ
จากประกาศฉบับนี้ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ ์ที่จะอนุมัติ  และการพิจารณาของคณะ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ถือเป็นที่สุด
        
9. การรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
 ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรม
กลุ่มสมาชิก ภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
กลุ่ม โดยมีรายละเอียดประกอบการรายงาน ดังนี้
 9.1 แบบการรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ ่มสมาชิก
ตามที่สหกรณ์ก�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 วัน หรือไม่รายงานผลการจัด 
กิจกรรมกลุ่มสมาชิก หรือไม่จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ที่เสนอมา สหกรณ์จะไม่พิจารณาให้จัดกิจกรรมกลุ่มในปีต่อไป
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. วิธีการด�าเนินการ
 4.1 การเสนอโครงการ
  ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้เสนอโครงการและเสนอได้เพียง 
1 โครงการ ต่อ 1 กลุ่มสมาชิก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องลงช่ือ
สมาชิกและสมาชิกสมทบร่วมเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน 
และไม่เกิน 200 คน โดยให้เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 
พร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด 
 4.2 การด�าเนินโครงการ
  กลุ ่มสมาชิกสามารถเสนอโครงการไปยังสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยสหกรณ์จะพิจารณาจากวันท่ี
ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก กรณีส่งเอกสารล่าช้าเกินก�าหนด
จะไม่รับพิจารณา
 4.3 การจัดกิจกรรม
  กลุ ่ มสมาชิกที่ ได ้ รับอนุมัติ โครงการกิจกรรม
กลุ่มสมาชิก ต้องจัดกิจกรรมกลุ ่มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562

5. ลักษณะรูปแบบของการจัดกิจกรรม
 5.1 อบรม สัมมนา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ 
อุดมการณ์ของสหกรณ์ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ข้อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ
บรรยายได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หรือ 
www.forestcoop.org 
 5.2 ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
 หมายเหตุ งดการจัดกิจกรรมในรูปแบบทัศนศึกษา  
และดูงาน

6. หลักฐานและเอกสารประกอบ
 6.1 แบบฟอร ์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ ่ม
สมาชิก 
 6.2 รายชื่ อสมาชิก ท่ี มีความประสงค ์จะเข ้ าร ่ วม
โครงการกิจกรรมกลุ่ม
 6.3 รายช่ือคณะท�างานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเสนอ
โครงการ
 6.4 ก�าหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม
 6.5 ก�าหนดการรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม และ
รายชื่อวิทยากร หรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการที่ประสงค์จะให้
เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 6.6 จ�านวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก
สหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 6.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม
 6.8 ส�าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายวิชิต  สนธิวณิช)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
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ตอบค�าถามจากที่ประชุมใหญ่
ล�าดับ ค�าถาม ค�าชี้แจง

1 สมาชกิขอให้สหกรณ์พจิารณาเงนิกูแ้บบบ�าเหนจ็ตกทอด เหมอืน
กับธนาคารพาณิชย์ได้ด�าเนินการกับข้าราชการเกษียณได้หรือไม่

ตามกฎกระทรวง (กระทรวงการคลัง) เร่ือง การน�าสิทธิในบ�าเหน็จตกทอดของผู้รับ
บ�านาญตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ ไปเป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ก�าหนดให้สถาบันการเงินที่จะให้เงินกู้
ดังกล่าวได้เฉพาะสถาบันการเงินที่ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง และ
ปัจจุบันกรมบัญชีกลางท�าบันทกึข้อตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 13 ธนาคาร เท่านัน้ 

2 ท�าไมต้องตรวจสอบเครดิตบูโร ทั้งที่มีเงินเพียงพอให้สหกรณ์ 
หักช�าระหนี้อยู่แล้ว

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนดตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สรุปได้ดังนี้
 1. ไม่มีการตรวจสอบสมาชิกทั่วไปที่กู้เงิน
 2. ตรวจเฉพาะสมาชิกที่ถูกระงับสิทธิการกู้ชั่วคราว เช่น คณะกรรมการ ปปช. 
สอบสวน หรือกรมบังคับคดีอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
 3. ตรวจเฉพาะสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ที่กู้เกินกว่า 1 แสนบาทและ 
กู้เงินสินเชื่อวนาเคหะ

3 สมาชิกสมทบขอให้สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ได้หรือไม่ ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ก�าหนดให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นรวมกับ
เงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามสหกรณ์
จะพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกสมทบตามความเหมาะสมต่อไป

4 สมาชกิสมทบขอให้สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ฉกุเฉนิจาก 40,000 บาท 
เป็น 50,000 บาท และขยายการตรวจสอบเครดิตบูโรกรณีกู้เงิน
สามัญ จาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท ได้หรือไม่

ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ก�าหนดให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นรวมกับ
เงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ส�าหรับจ�านวนเงินกู้
ฉุกเฉินและการตรวจสอบเครดิตบูโร สหกรณ์จะรับไว้พิจารณาโดยต้องไม่ขัดกับพรบ.
สหกรณ์ฉบับใหม่

5 สามารถขยายระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้เงินกู้สามัญจาก 12 ป ี
เป็น 15 ปี ได้หรอืไม่ เน่ืองจากปัจจบัุนมีแนวโน้มขยายอายเุกษยีณ
ราชการ เพ่ือเป็นการให้สมาชิกผ่อนน้อยลงและมีเงินคงเหลือ 
ต่อเดือนเพิ่มขึ้น

ตามหนงัสอืกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที ่กษ1115/4101 ลงวนัที ่21 เมษายน 2558แนะน�า
ให้เงนิกูฉ้กุเฉนิผ่อนช�าระได้ไม่เกนิ 12 งวด เงนิกูส้ามญัไม่เกนิ 120 งวด และเพิม่ได้อกี
ไม่เกิน 20 % (24 งวด) รวมเป็นไม่เกิน 144 งวด เงินกู้พิเศษช�าระได้ไม่เกิน 360 งวด

6 สามารถน�าหุ้นมาหักช�าระหนี้ได้หรือไม่ เช่น มีหนี้สหกรณ์ 3 แสน 
มีทุนเรือนหุ้น 4 แสน

ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 5 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิก 
อยู่ไม่ได้ ซึง่กรณีนีส้หกรณ์เคยขอความเห็นชอบไปยังนายทะเบยีนแล้ว แต่นายทะเบยีน
ไม่เห็นชอบ

7 กรณีสมาชิกเกษียณกู้หุ้นเพื่อช�าระหนี้สามัญทั้งหมด แต่ยังได้รับ
เงินบ�านาญอยู่ เหตุใดจึงกู้ได้น้อย

สมาชิกเกษียณสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก

8 สมาชกิสามารถกู้สหกรณ์เพือ่ไถ่ถอนจ�านองบ้านกบัธนาคารพาณชิย์ 
ได้หรือไม่

สามารถกู้ได้ ทั้งนี้ ส�าหรับจ�านวนเงินกู้และงวดการผ่อนช�าระเป็นไปตามระเบียบการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิก

9 อยากให้สหกรณ์พิจารณารายได้อื่น ๆ นอกจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกที่ขอกู้พิเศษวนาเคหะด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
สมาชิกมบ้ีานเป็นของตนเองเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้กรณสีมาชกิมเีงิน
ประจ�าต�าแหน่งก็ไม่ได้น�ามาประกอบการพิจารณา

กรณีการให้เงนิกูพิ้เศษ วนาเคหะ สหกรณ์ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์รายได้คงเหลือ โดยน�า
เงนิประจ�าต�าแหน่ง เงนิค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  บางกรณีมาค�านวณเป็นเงนิได้รายเดอืนแล้ว

10 ขอให้พิจารณากรณีผู้กู้ถูกไล่ออกจากราชการ หรือหนีราชการ 
ท�าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ค�้าประกัน

สหกรณ์ได้ก�าหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ค�้าประกันไว้ ดังนี้
 1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ส�าหรับสมาชิกที่รับหน้ีในฐานะผู้ค�้าประกัน (ปัจจุบันร้อยละ 
3.75 บาทต่อปี) และมีเงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 14 ต่อปี
 2. เพ่ิมจ�านวนผู้ค�้าประกันเพ่ือให้มีตัวหารมากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องรับภาระหนัก
เกินไป
 3. กรณผีูค้�า้ประกนัยืน่ฟ้องผูกู้ ้สามารถขอให้สหกรณ์ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายทางศาลได้ 
ซึ่งสหกรณ์ได้ตั้งงบประมาณไว้ ข้อ 6.13 ค่าใช้จ่ายทางศาล

11 ขอให้สหกรณ์ต่อรองกับบริษัทประกันให้คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี ปัจจุบันการประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี 

12 ขอให้สหกรณ์ก�าหนดเงินกู้เพื่อค่าพยาบาล รับไว้พิจารณา

13 ขอให้สหกรณ์พจิารณาการลงทุนในหุน้กู้ หรือหุน้สามญัในระยะยาว 
ระยะกลางหรอืระยะสัน้ โดยหลกีเลีย่งการเก็งก�าไรส่วนต่างราคา
ในระยะสั้น

สหกรณ์มีการก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุน ซึ่งห้ามมิให้มีการเก็งก�าไรในระยะสั้น
ทุกกรณี 

14 ขอให้คณะกรรมการก�าหนดวิธีการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
ควบคมุถงึวธิกีารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ตรวจสอบด้วย และระบุ
ข้อมลูในรายการประสบการ ทมีงาน และค่าธรรมเนยีมให้บริการ
ให้ครบถ้วน หากผูส้นใจเข้ารับการคดัเลอืกมีคณุสมบัติไม่ตรงตาม
ข้อก�าหนดของสหกรณ์ ไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

สหกรณ์จะด�าเนินการตามที่เสนอ ในปี 2563



ล�าดับ ค�าถาม ค�าชี้แจง

15 ผลการด�าเนินงาน ก�าไรในปี 2560 ได้ประมาณ 481 ล้านบาท 
แต่ปี 2561 ก�าไรเหลอื 480 ล้าน อยากให้คณะกรรมการชุดต่อไป 
บริหารงานอย่าให้ก�าไรลดลง

คณะกรรมการจะพยายามบริหารงานให้ได้ตามที่เสนอ

16 เพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเป็นร้อยละ 16 ได้หรือไม่ หรือเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 
เช่น ปีนี้ 14.00 ปีหน้า 14.10 ปีต่อไป 14.20 เพื่อเป็นขวัญและ
ก�าลังใจให้สมาชิก

คณะกรรมการจะพยายามด�าเนนิการให้ได้ตามทีเ่สนอ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ

17 ตามที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 
ข้อ 1.2 ค่าเงินส่งเสริมกิจกรรมสมาชิกและกลุ่มสมาชิกจ�านวน  
2.5 ล้านบาท และในปี 2561 ได้ก�าหนดเป็นค่าใช้จ่ายให้สมาชิก
รายละ 200 บาท นั้น ในปี 2562สามารถเพิ่มได้หรือไม่

รับไว้พิจารณา อย่างไรก็ตามสหกรณ์มีแผนในการประหยัดค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน 
ในทุก ๆ  ด้าน ทั้งนี้ ต้องพิจารณาผลประกอบการในปี 2562 ว่าสามารถเพิ่มได้หรือไม่ 
โดยกิจกรรมกลุ่มที่จัดควรมีคุณภาพ มีการให้ความรู้แก่สมาชิก 

18 กรณีศูนย ์ประสานงานจังหวัดชลบุรี ไม ่ผ ่านการประเมิน 
อยากทราบว่าสหกรณ์มีหลกัเกณฑ์การประเมนิอย่างไร เนือ่งจาก
ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ให้บริการประสานงานให้สมาชิกและ
สมาชิกสมทบสมัครใหม่หลายราย มีการส�ารองเงินมอบพวงหรีด
กรณีสมาชิกเสียชีวิต จัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ซึ่งศูนย์ฯ  
ไม่เห็นมีใครเข้าไปประเมินแต่อย่างใด แต่ผลออกมาปรากฏว่า  
ไม่ผ่านการประเมิน

สหกรณ์ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ
 1. แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้จากสมาชิกที่ไปใช้บริการศูนย์ฯ 70% 
 2. กรรมการลงพื้นที่โดยไม่แจ้งให้ศูนย์ทราบว่าจะมาประเมินศูนย์ 30% 
 ส�าหรับศูนย์ที่ไม่ผ่านการประเมินจะได้รับเงินสนับสนุน 5,000 บาท 
 ทั้งนี้ สหกรณ์จะมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และประเมินใหม่ทุก ๆ ปี หากศูนย์ใด
ผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท เช่นเดิม

19 สมาชิกขอขอบคุณที่สหกรณ์จัดกิจกรรมโครงการท่องเที่ยว  
ณ ประเทศมาเลเซยี-สงิคโปร์ ระหว่างวนัที ่10-14 มกราคม 2562 
ซึง่เป็นกจิกรรมทีด่ ีแต่สมาชิกแจ้งว่า การจดักจิกรรมไม่ค่อยอบอุน่ 
ไม่เป็นกลุ่มก้อน

สหกรณ์ได้รับรางวัลการท่องเที่ยว 10 ที่นั่งจากการน�าเงินไปลงทุนที่ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) โดยสหกรณ์ได้พิจารณามอบให้สมาชิก 6 รางวัล 
และสมาชิกสมทบ 4 รางวัล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ ชสอ.  
มีการจ้างบริษัทน�าเที่ยว อย่างไรก็ตามหากมีกิจกรรมดังกล่าวอีกในอนาคต สหกรณ์
จะประสานงานไปยังชสอ. เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

20 สหกรณ์ควรก�าหนดจ�านวนสมาชิกเกษียณและผูต้ดิตามท่ีเข้าร่วม 
โครงการสายใยไม่เกษียณให้เพียงพอ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา
มีสมาชิกเกษียณถูกตัดสิทธิ์จ�านวนมาก เนื่องจากจ�านวนผู้เข้า
ร่วมเต็ม

สหกรณ์รบัไว้พจิารณาและจะก�าหนดให้สมาชกิทีเ่กษยีณประจ�าปีนัน้ ๆ  มคีวามส�าคญั
เป็นอันดับแรกก่อนผู้ติดตาม 

21 สมาชิกขอให้สหกรณ์แจกของขวัญปีใหม่เป็นเสื้อยืดหรือแจ็คเก็ต 
ไม่ควรแจกเป็นเงิน หรือหากจะแจกเป็นเงิน ควรพิจารณาให้
เหมาะสมกับมูลค่าของของขวัญที่เป็นสิ่งของ 

 1. สหกรณ์เคยแจกเสื้อยืดเป็นของขวัญปีใหม่ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับขนาด 
ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ได้รับ การขอเปลี่ยนขนาดท�าได้ยาก สมาชิกหลายท่านไม่พอใจ 
บางท่านไม่ได้รับของดังกล่าว ประกอบกับข้อจ�ากัดด้านงบประมาณท�าให้ได้เสื้อที่มี
คุณภาพไม่ดีนัก ซึ่งงบประมาณที่ใช้จ่าย คือรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้และ
ผลตอบแทนจากการน�าเงินไปลงทุน ถ้าสหกรณ์ใช้จ่ายเงินส่วนนี้มากจะส่งผลต่อ 
การก�าหนดดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก ดังนั้นในปี 2561 สหกรณ์ต้องการประหยัด 
ค่าใช้จ่ายและให้สมาชิกได้รับของขวัญทุกคน จึงแจกของขวัญปีใหม่เป็นเงินโอนเข้า
บัญชี 
 2. การพจิารณาแจกของขวญัปีใหม่จะต้องพจิารณาแจกของทีส่ามารถใช้ประโยชน์
ได้ทุกเพศ ทุกวัย และมีราคาที่เหมาะสม

22 ขอให้พิจารณาจัดซื้อของท่ีระลึกเพื่อมอบให้สมาชิกโดยคัดเลือก
ซื้อจากกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน ที่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ 
เช่น เสื้อพื้นเมือง กระเป๋า เป็นต้นและควรหมุนเวียนระหว่างการ
ให้ของที่ระลึกและเงิน

ในปี 2562 สหกรณ์ได้พิจารณาแจกเป็นของขวัญ โดยคณะอนกุรรมการจดัซือ้-จดัจ้าง 
ได้คัดเลือกรายการของขวัญน�าเสนอแก่คณะกรรมการด�าเนินการ ทั้งนี้ การพิจารณา
ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการด�าเนินการจะพิจารณาตามความเหมาะสม

23 ขอเสนอ “โครงการสหกรณ์สมาร์ทโฟน” ให้ทกุ ๆ  เร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง
กับการท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ สามารถท�าได้ด้วยสมาร์ทโฟน 
และ “โครงการสร้างคนเพือ่ต่อยอด” ควรน�าคนรุ่นใหม่มาพัฒนา
ต่อยอดเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป ทั้งนี้ อยากให้สหกรณ์เตรียม
รับมือกรณีสมาชิกเกษียณหรือสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ควร
หาโครงการดี ๆ หรือสิ่งจูงใจเพื่อให้สมาชิกอยู่กับสหกรณ์ต่อไป 

รับไว้พิจารณา

24 การจดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ไม่อยากให้ตรงกับเทศกาลตรษุจนี 
 เนื่องจากผู้แทนสมาชิกบางท่านอาจติดภารกิจ

สหกรณ์ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี โดยเร็วที่สุดหลังปิดบัญชีสิ้นปี 
ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนโดยเร็ว จึงก�าหนดให้การประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปีเป็นวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

25 ค�าถามที่ถามในที่ประชุมใหญ่วันนี้ สหกรณ์จะตอบเมื่อไหร่  
หากตอบในที่ประชุมใหญ่ปีหน้า (2563) เกรงว่าจะนานไป

สหกรณ์จะตอบทาง Line และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ โดยเร็วที่สุด



บริการฝาก - ถอน - โอน เงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิ้ว

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

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

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เพื่อฝากเข้าไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย

สรุปขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย

1. โอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย  บัญชีสหกรณ์ กดเมนู ฝากเงินฝาก

2. โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ บัญชีธนาคารกรุงไทย กดเมนู รับเงินฝาก

     หมายเหตุ : เมื่อเสร็จขั้นตอนในการโอนเงินแล้ว ตู้จะแจ้งว่า “รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว” หมายถึง ท่านได้ท�า
รายการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ไปยังบัญชี ธ.กรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านจะไม่ได้รับเงินสดจากตู้ ATM ทันที 

หลังจากนั้นให้ท่านท�าการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย หรือถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่ง

   

   

 

 

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

1. สอดบัตรและใส่รหัสลับ

5. เลือก “ฝากเงินฝาก”

5. เลือก “รับเงินฝาก”

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”

6. ระบจุ�านวนเงนิทีต้่องการโอน

6. ระบจุ�านวนเงนิทีต้่องการโอน

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”

7. รอระบบโอนเงิน

7. รอระบบโอนเงิน

4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

4. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์”

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน 
และรับสลิป

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงินและรับสลิป
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ยกเลิกค่าธรรมเนียม
บัตรสหกรณ์ ATM ธ.ไทยพาณิชย์

บริการฝาก - ถอน - โอน เงินผ่านตู้ ATM  ธนาคารกรุงไทย
สะดวก รวดเร็ว ฝากง่ายแค่ปลายนิ้ว สหกรณ์ ขอยกเลิกตีพิมพ์ วารสารสหกรณ์

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562
เนื่องจากในปัจจุบัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด มีสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร หลายช่องทาง สหกรณ์จึงขอปรับ 

รูปแบบการจัดส่งวารสารจากเดิมเป็นรูปเล่มให้กับสมาชิก  

ขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

แจ้งธนาคาร
แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาชาที่ท่านท�าบัตร

แจ้งสหกรณ ์

เมื่อแจ้งยกเลิกการใช้บัตรที่ธนาคารแล้ว ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 

โดยส่งหนังสือขอยกเลิกทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข 

0-2579-9774, 0-2579-7356

 สมาชิกและสมาชิกสมทบท่านใดที่ต้องการยกเลิกการใช้บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สอ.ปม.  

มีขั้นตอนการยกเลิกการใช้บัตรค่าธรรมเนียมรายปี เพราะบัตร ATM  ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นบัตรที่เชื่อมโยง 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ หากสมาชิกและสมาชิกสมทบเจ้าของบัตร แจ้งยกเลิกบัญชีเงินฝาก 

ที่ธนาคาร แต่ไม่แจ้งยกเลิกการใช้บัตร ATM  ท่านต้องช�าระค่าธรรมเนียมรายปี โดยสหกรณ์จะหักจากบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ปีละ 200 บาท ทุกปี เพื่อน�าส่งให้กับธนาคารไทยพาณิชย์

2

1
2

 ขั้นตอน

ภายใน 31 ตุลาคม 2562
หากยกเลิกหลัง 31 ต.ค. 62 จะถูกหักค่าธรรมเนียม 200 บาท จากเงินปันผล ในปี 2563

ขั้นตอนการยกเลิกต้องท�าทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้ OK

ส่งไลน์@
ก็ได้นะ
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โดย : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

มุมนี้มีค�าตอบ มุมนี้มีค�าตอบฉบับเดือนเมษายน 2562 นี้ 

สหกรณ์ฯ ได้รวบรวมคีย์เวิร์ดจาก Line@    

ต่อจากวารสารฉบบัทีแ่ล้วมาให้กบัทกุท่าน 

เพื่อให้สมาชิกได้รับข่าวสารจากสหกรณ์

และได้ค�าตอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ เช่น  

APP,  KTB next ,  ATM กรุงไทย  ฯลฯ

เพื่อน ๆ สามารถ
พิมพ์คีย์เวิร์ด ได้จาก

ค�าเหล่านี้ใน Line@ ค่ะ

คีย์เวิร์ด ข้อความที่แสดง

APP

KTB next

ATM กรุงไทย 

8



 สมาชกิหลายคนอาจจะเกิดความสงสยัว่า ท�าไมต้องต้ังหนงัสือ
ผู้รับโอนประโยชน์ เพราะ “หนังสือผู้รับโอนประโยชน์” คือ หนังสือ
ที่สมาชิกแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ให้แก่ทายาท 
หรือ บุคคลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ สมาชิกบางท่านเคยเขียนมา
ให้ สอ.ปม. เป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป บาง
ท่านอาจจดทะเบียนสมรสหรือมีการหย่าร้างเป็นต้น จึงขอให้ท่านจัด
ท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ เพื่อประโยชน์ของท่าน
 การท�าหนังสือต้ังผู ้รับโอนประโยชน์มีความส�าคัญมาก 
ฉะน้ัน ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ท�าหนังสือฉบับนี้ หรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ 

คุณตั้งหนังสือผู้รับโอนประโยชน์หรือยัง?

สมาชิกและสมาชิกสมทบ
สามารถตรวจสอบ

หนังสือผู้รับโอนประโยชน์
ผ่าน App ได้แล้ว

www.025798899.com หัวข้อ 1.5 พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิก และ
ลายมอืชือ่พยานให้ครบถ้วน แล้วส่งมายงัสหกรณ์เพือ่ด�าเนนิการต่อไป
หมายเหตุ :
 1. กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือ
ชื่อก�ากับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบ หรือใช้หมึกขาวลบเอกสาร)
 2. ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจ�านวน 2 คน และพยาน
ต้องมิใช่ผู้รับโอนประโยชน์
 3. เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของท่าน
 4. กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 5. ในการตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ ควรตัง้ให้ครบ 100 เปอร์เซน็ต์
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ผลการดำาเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ 31 มีนาคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562

จ�านวนสมาชิก 13,234 13,249                                             

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,226 19,176                                             

สินทรัพย์รวม 17,794,120,344.09                           17,704,424,922.43                          

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 294,412,036.75                                293,766,912.74                                  

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 2,476,668,487.83                                2,476,489,594.28                                

สินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ - สุทธิ 0.00 0.00

เงินลงทุนระยะสั้น 0.00 0.00

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 149,385,710.67                                 148,656,665.55                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 140,965,392.06                                  139,452,342.50                                 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,863,215,801.70                                6,866,566,480.83                                

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 468,824,922.59                                 472,314,786.59                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 970,062,686.20                                  961,457,288.40                                  

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 28,470,700.50                                   28,306,493.00                                   

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ 57,706,773.55                                    57,906,087.70                                    

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า 1,892,199.50                                     1,536,867.75                                     

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 1,441,033,300.00                                1,347,655,524.00                                

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 117,500.00 0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 30,874,349.33                                    42,229,297.06                                    

เงินลงทุนระยะยาว 4,802,519,256.85                                4,800,435,552.97                                

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,493,730.44                                     6,173,532.94                                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 61,286,887.04                                    61,286,887.04                                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08                                        190,609.08                                        

หนี้สินรวม 10,030,199,055.96                           10,034,201,053.28                           

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 847,000,000.00                                  827,000,000.00                                 

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,242,755,666.63                                6,291,392,881.66                                

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 672,084,960.64                                  702,859,924.08                                  

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,947,960,166.95                                3,963,513,665.67                                

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,078,253,044.90                                1,083,393,231.65                                

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 343,295,404.42                                  343,936,841.40                                  

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 197,307,967.11                                  193,875,416.22                                 

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,854,122.61                                     3,813,802.64                                     

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,863,349,762.40                                2,850,047,664.61                                

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 256,055,000.60                                  261,344,343.99                                  

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,479,253,747.68                                2,460,590,876.71                                

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 79,929,031.63                                   80,959,207.02                                    

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 48,111,982.49                                    47,153,236.89                                    

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 14,011,822.49                                    13,975,281.85                                    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 31,761,344.44                                    20,464,765.16                                    

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 31,320,460.00                                    31,320,460.00                                    

ทุนของสหกรณ์ 7,763,921,288.13                             7,670,223,869.15                             

ทุนเรือนหุ้น 6,708,870,540.00                                6,655,700,700.00                                

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

ทุนสะสม 156,868,056.15                                  157,174,016.15                                 

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 164,294,428.21                                 162,193,297.41                                  

ประมาณการก�าไรสุทธิ 101,335,527.68                                  62,603,119.50                                    

รายได้ 170,222,304.01                               106,779,408.62                               

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 138,413,296.14                                  91,246,504.95                                    

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 14,650,794.16                                    8,990,678.49                                     

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 14,965,598.24                                    4,405,779.71                                     

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 341,263.97                                        341,263.97                                        

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,851,351.50                                     1,795,181.50                                     

ค่าใช้จ่าย 68,886,776.33                                 44,176,289.12                                 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 52,072,934.66                                    31,764,122.09                                    

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 16,813,841.67                                   12,412,167.03                                    

ก�าไรสุทธิ 101,335,527.68                               62,603,119.50                                 

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.75

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.75

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.10

สามัญทั่วไป 6.10

สามัญเพื่อการศึกษา 4.50

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.50

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.50

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 6.10

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561) 4.50

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท 2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�านาญตามพระราช
บัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

4.95

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน 6.00

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ (เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 12 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 6 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55
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สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถตรวจสอบผู้ค�้าประกัน
และภาระการค�้าประกันผ่าน App ง่ายๆ ดังนี้
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สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด 

รับข่าวสารรวดเร็ว ทันใจ

รู้ข่าวสารก่อนใคร ด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ

สมาชิกและสมาชิกสมทบ

มาร่วมกันกดไลค์และแชร์เพจ

เพ่ือรับข่าวสารรวดเร็วทันใจ

รวมถึงรับทราบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

และไม่ตกข่าว

สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

สามารถดูรายการเคล่ือนไหว

ในบัญชีแต่ละประเภท 

หรือดูยอดคงเหลือ

สามารถท�ารายการได้ทุกวัน

ตลอด 24 ช่ัวโมง
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 เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมาก 

หลังมีข ่าวว ่ากรมสรรพากรจะ 

เก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก จากเดิม 

ที่ เคยยกเว้นภาษีให้คนที่ได ้รับ 

ดอกเบีย้รวมกนัไม่เกนิ 20,000 บาท 

กับอัตราดอกเบี้ยที่ฝากไว ้ กับ

ธนาคารพาณิชย์ฯลฯ 

 วัน น้ีสหกรณ ์ออมทรัพย ์

กรมป่าไม ้ จ�ากัด ขอชี้แจงให้

สมาชิกและสมาชิกสมทบทราบ

โดยท่ัวกันว่า ดอกเบี้ยเงินฝาก 

ทุกประเภทที่ท ่ านฝากไว ้กับ

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป ่าไม ้

จ�ากัด ไม่ต้องเสียภาษี ทีนี้ท่าน

ก็ไม ่ต ้องกังวลใจกันแล้วนะคะ 

ว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีดอกเบ้ีย

เงินฝาก

 การปลอมแปลงเอกสาร 

ถือเป ็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา ไม ่ว ่าจะเป ็น 

การปลอมลายเซ็นผู ้ค�้าประกัน 

ปลอมสลิปเงินเดือน ปลอมแปลง

เอกสารเพื่อใช้ประกอบค�าขอกู ้ 

สอ.ปม. มีบทลงโทษดังน้ี

เกร็ดน่ารู้
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1. ซองรหัส ATM Click CO-OP Card
 ซองรหัสของบัตร ATM Click CO-OP Card รหัส ATM จะอยู่ภายในซองบรรจุรหัสประจ�าบัตร 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�าบัตร ATM ใหม่เท่านั้น และเสียค่าธรรมเนียมการท�าบัตรใหม่ 100 บาท

2. ซองรหัส CO-OP Phone 
 ซองรหัส CO-OP Phone รหัสจะอยู่ภายในซอง 
รหัสลับประจ�าตัว เป็นรหัสที่ใช้กับระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  
02 579 8899 ใช้ส�าหรบัสอบถามข้อมลูส่วนบุคคลของสมาชิก 
เช่น สอบถามจ�านวนหุ้น เงินฝาก สิทธิการกู้เงิน สิทธิการ 
ค�้าประกัน และการกู้ฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งรหัส CO-OP Phone 
สมาชิกสามารถท�าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ทางระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone 02 579 8899 กด 9

ตรวจสอบรหัสก่อนกดนะคะ รหัส ATM กับ รหัส CO-OP Phone คนละรหัส ใช้ด้วยกันไม่ได้คะ
หากกดรหัสผิด 3 ครั้ง บัตรจะถูกอายัตทันที 

ความแตกต่าง
การใช้ซองบรรจุรหัส ATM Click CO-OP Card

และ รหัส CO-OP Phone

สมาชิกบางท่านยังสับสนกับการใช้รหัสบัตร ATM Click CO-OP Card 
และรหัสโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone โดยสมาชิกน�ารหัสโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone ไปกดที่ตู ้ ATM 

จึงท�าให้รหัสผ่านไม่ถูกต้อง และหากกดรหัส ATM ผิด 3 ครั้ง บัตรจะถูกอายัดทันที 
ทางสหกรณ์จึงขอแนะน�าการใช้รหัสทั้ง 2 ประเภท และข้อสังเกตของซองรหัส 

เพ่ือให้สมาชิกสามารถใช้รหัสได้อย่างถูกต้อง

  

เกร็ดน่ารู้
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 เมื่อวันเสาร ์ที่   30 มีนาคม 2562 สหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและ 
เจ้าหน้าที่ เรื่อง “แผนการปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจ�าปี 2562” 
และการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์
ฉบับใหม่” เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

นายณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�าเนินการ 
กล่าวเปิดการสัมมนา

   เสวนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่” 
โดยนายวิชิต สนธิวณิช นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล และ 
นายณรงค์ มหรรณพ ด�าเนนิรายการโดย นายภดูทิ จนัทะเรือง

นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล รองประธานกรรมการ 
ให้ข้อเสนอแนะ

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟา้ฝา่ยผลิต ส�านักงานกลาง

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

15



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

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ผ่านการคัดเลือก
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�าปี พ.ศ. 2562

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 

 เมื่อวันพุธที่  27 มีนาคม 2562 นายธนรัฐ โคจรานนท์  
นักวิชาการสหกรณ์ ช�านาญการพิเศษ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่  2 ได ้ ให ้ เกียรติมอบเกียรติบัตรให ้กับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการคัดเลือก 
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดประจ�าปี พ.ศ.2562 โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช 
ประธานกรรมการด�าเนินการ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว


