บก.
แถลง

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน วารสารสหกรณ์ป่าไม้ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 231 ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งในเดือนนี้
มีวันส�ำคัญคือ “วันแม่แห่งแผ่นดิน” 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเกษมส�ำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป
เนื้ อ หาในวารสารฉบั บ นี้ สหกรณ์ ฯ ได้ ป ระมวลภาพการจั ด กิ จ กรรมกลุ ่ ม ของสมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบที่ ไ ด้ จั ด
กิจกรรมกลุ่มกันไปแล้วและรายงานผลมายังสหกรณ์มาให้ได้รับชมกัน กลุ่มไหนยังไม่ได้จัดกิจกรรมรีบด�ำเนินการจัดกันนะคะ
และอย่าลืมส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มมาให้สหกรณ์ด้วยค่ะ ในปัจจุบันสหกรณ์ได้เพิ่มช่องทางการท�ำธุรกรรมการ
เงินผ่าน APP SCB EASY และ KRUNGTHAI NEXT ให้กับสมาชิกทุกท่านเพื่อเพิ่มความสะดวก โดยสมาชิกไม่ต้องเสียเวลา
มาสหกรณ์ก็สามารถท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ได้บนมือถือ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กองบรรณาธิการวารสารสหกรณ์ป่าไม้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับสมาชิกทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกได้ให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

หน้า 3

ส า ร บั ญ

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ
12 สิงหา เฉลิมพระชนมพรรษา
พระพันปีหลวง

หน้า 4

หน้า 5

สัมพันธ์สหกรณ์
รายงานผลกิจกรรมกลุ่ม
ประจำ�ปี 2562
รอบรั้วสหกรณ์
ศึกษาดูงาน

หน้า 6

หน้า 7

สาระน่ารู้
การโอนเงินผ่าน Mobile Banking
ผลการดำ�เนินงาน

หน้า 8
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ท้ายเล่ม
บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
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กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางปฐมพร เอกพันธ์ุ
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธ์ุ
นายศรุต บุญมาดี

เรื่องเด่น
ประจำ�ฉบับ

12 สิงหา

เฉลิมพระชนมพรรษา
พระพั นปีหลวง

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตลอดช่ ว งเวลาหลายทศวรรษที่ ผ ่ า นมา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯติดตามพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ไปเยี่ยมเยือนราษฎรทั่วทุกหนแห่งใน
ผืนแผ่นดินไทย เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและกำ�ลังใจแก่ประชาชนของพระองค์
ท่านทรงริเริ่มโครงการในพระราชด�ำริส�ำคัญๆ ไว้มากมาย
นับไม่ถว้ น เพือ่ ให้ประชาชนของพระองค์ได้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
โดยมิเคยแบ่งแยกว่าเป็นชายหรือหญิง จะยากดีมีจนหรือว่านับถือ
ศาสนาใด ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมล้นด้วยน�้ำพระราชหฤทัย
ทรงเข้าถึงและเข้าใจในความทุกข์ร้อนของลูกๆ อย่างแท้จริง
เมื่อทราบถึงความทุกข์และสุขของพสกนิกร ก็มิเคยลังเล
พระราชหฤทัยที่จะทรงน�ำเรื่องราวที่พบเห็นมาถ่ายทอดให้คน
ในแผ่นดินได้เข้าถึงและเข้าใจเพื่อนร่วมชาติ ร่วมแผ่นดินเฉกเช่นเดียว
กับพระองค์
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีเ่ กิดขึน้ มา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งความทุกข์ร้อนสาหัสของ
ราษฎรชาวไทย ที่มักจะทรงน�ำมาเล่าด้วยความห่วงใยในหลายๆ
โอกาส เพือ่ กระตุน้ เตือนคนไทยทัง้ ชาติให้หนั มาช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
น�ำความสงบร่มเย็นดังเดิมกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทย
คงไม่เป็นการกล่าวเกินเลยไป หากจะบอกว่า ไม่มพี นื้ แผ่นดินใด
ในประเทศไทย ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะมิได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกร
ของพระองค์ โดยนับตั้งแต่ทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จ-

พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร สมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ได้เสด็จฯ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปในทุกถิ่นทุกที่ ไม่ว่าเส้นทางการเสด็จ
จะยากล�ำบาก หรือทุรกันดาร ค�่ำมืดเพียงใด
จนกล่าวได้ว่า ไม่เคยมีพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินี
ในประเทศใด ที่จะทรงงานหนักเพื่อประชาชนเทียบเท่ากับล้นเกล้าฯ
ทั้งสองพระองค์ ท�ำให้ทรงพบเห็นปัญหาของประเทศชาติอย่างลึกซึ้ง
จึงทรงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้น เพื่อสานต่อ
พระราชด�ำริให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อราษฎร อีกทัง้ ยังทรงริเริม่
โครงการในพระราชด� ำ ริ ส� ำ คั ญ ๆ หลายโครงการ รวมถึ ง การ
พระราชทานโครงการศิลปาชีพ เพื่อสร้างงานและส่งเสริมอาชีพ
แก่ราษฎรไทยในทั่วทุกภูมิภาค
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง 12 สิงหาคมนี้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ขอจงทรง
พระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญ และร่มเกล้าของปวงชน
ชาวไทย ตราบชั่วกาลนาน.
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สัมพันธ์
สหกรณ์

รายงานผลกิจกรรมกลุ่ม
ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ได้สง่ เสริมกิจกรรมกลุม
่ สมาชิก เพือ
่ ให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างสมาชิกและผู้แทนสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิดความรักและสามัคคีภายในกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริม
บทบาทผู้แทนสมาชิกและสร้างเครือข่ายสมาชิกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กลุ่มจังหวัดตาก

1

นายสุรพล เกวี ประธานกลุม่ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมกลุม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยมี
การมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ�ำเภอพบพระ
จังหวัดตาก และจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ และ
ส่งเสริมความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีสมาชิก
สมาชิกสมทบ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน

มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

กลุ่มจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

2

เสริมสร้างความรู้ด้านสหกรณ์ และส่งเสริม
ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

นายสุ ภ าพ ค� ำ แฝง เลขานุ ก ารกลุ ่ ม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ท� ำ หน้ า ที่ แ ทนประธานกลุ ่ ม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมกลุ่ม “สัญจรพบสมาชิก ปีที่ 11” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า คลองนาคา อ� ำ เภอสุ ข ส� ำ ราญ
จังหวัดระนอง มีสมาชิก สมาชิกสมทบและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 160 คน
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รอบรั้ว
สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จ�ำกัด
ศึ กษาดูงาน สอ.ปม. เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562
นายบรรเจิ ด กาญจนพยั ค ฆ์
รองประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษทั
รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ
สยาม จก. น�ำคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการและเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 12 ท่าน ศึกษา
นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการด�ำเนินการ
นายวิชิต สนธิวณิช ดูงานสหกรณ์ ในด้านการบริการสหกรณ์ออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
การลงทุ
น
และการบริ
ห
ารงานทั
่
ว
ไป
โดยมี
นายวิ
ช
ิ
ต
สนธิ
ว
ณิ
ช
สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ประธานกรรมการด� ำ เนิ น การ นายจงเจริ ญ กิ จ ส� ำ ราญกุ ล
คณะศึกษาดูงาน
รองประธานกรรมการด�ำเนินการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
จาก สอ.พนักงาน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จ�ำกัด ร่วมให้การต้อนรับ
บริษัท รักษาความปลอดภัย
และบริหารธุรการ สยาม จ�ำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

มอบของที่ระลึกและ
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนางสาวสุวารี ใยเผือก
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถยื่นขอรับสวัสดิการทาง line@
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องส่งไปรษณีย์
8 สวัสดิการสำ�หรับสมาชิก
1. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
2. สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
3. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
4. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก
5. สวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลืองานศพบิดา
มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก
6. สวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์
การศพส� ำ หรั บ สมาชิ ก ที่ มิ ไ ด้ ท� ำ
ประกันชีวิต
7. สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สมาชิ ก ที่
ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
8. สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การศึกษาของสมาชิก

6 สวัสดิการสำ�หรับสมาชิกสมทบ
1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
2. ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของสมาชิ ก
สมทบ
3. ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ
4. ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮัญจ์
5. ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิก
สมทบ
6. ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
ของสมาชิกสมทบ
เตรียมเอกสารให้พร้อม ถ่ายภาพ
เอกสาร และส่ ง ภาพมาที่ line@ ของ
สหกรณ์ LineID : @forestcoop
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com
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สาระ
น่ารู้

โอนเงินท�ำธุรกรรม
ผ่าน App ก็ได้ ง่ายจัง

ขั้นตอนการท�ำรายการ ผ่าน SCB EASY
1. กดเข้า “ธุรกรรมของฉัน”
2. เลือก “จ่ายบิล”
3. ค้นหาผู้ให้บริการ เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้”
4. Ref.1 ใส่เลขที่สมาชิก และ Ref.2.ใส่วัตถุประสงค์การโอน
		 แล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล”
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน เสร็จเรียบร้อย

6 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด
ได้เชื่อมต่อระบบ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกทางการท� ำ ธุ ร กรรม
กับสมาชิก โดยสมาชิกไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
มายั ง สหกรณ์ ก็ ส ามารถท� ำ ธุ ร กรรมต่ า งๆ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การฝากเงิ น หรื อ ช� ำ ระธุ ร กรรม
ด้านต่างๆ บนมือถือ ที่จะช่วยให้สมาชิกบริหาร
จั ด การเงิ น ได้ ด ้ ว ยตนเองง่ า ยๆ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบความปลอดภัย
ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าเดินทาง

ขั้นตอนการท�ำรายการ ผ่าน Krungthai Next
1. กด “จ่ายเงิน”
2. กด หมวดหมู่ แล้วเลือก “สหกรณ์”
3. เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้”
4. Ref 1. ใส่เลขที่สมาชิกและ Ref 2. ใส่วัตถุประสงค์การโอน
		 ให้ระบุวัตถุประสงค์การโอน แล้วกด “จ่ายเงิน”
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน เสร็จเรียบร้อย

ผลการ
ดำ�เนินงาน

รายการ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหุ้น-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝาก-สมาชิกสมทบ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
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

31 กรกฎาคม 2562 30 มิถุนายน 2562
13,207
13,204
19,258
19,245
19,924,207,631.93 18,616,501,660.18
217,108,555.55
164,539,273.66
3,278,493,777.90 2,283,461,351.41
185,021,127.70
185,244,171.94
153,950,802.56
153,637,918.02
125,425,377.02
135,421,308.59
6,815,419,562.02 6,839,502,788.12
414,341,181.33
437,940,554.30
1,005,349,249.04
975,549,721.08
32,592,288.50
32,822,565.25
8,861,027.75
2,568,456.00
60,212,929.70
59,429,343.26
3,572,133.00
3,028,576.00
2,285,144,404.00 1,990,966,628.00
15,180,473.73
15,219,845.95
5,253,071,782.57 5,267,604,277.04
6,617,473.44
6,515,895.44
63,654,877.04
62,858,377.04
190,609.08
190,609.08
11,720,979,598.67 10,550,891,745.79
2,417,000,000.00 1,277,000,000.00
6,333,512,551.75 6,307,960,619.49
638,274,092.93
638,234,535.74
4,029,888,038.32 3,996,227,893.42
1,106,338,584.18 1,110,722,601.42
343,055,976.21
348,918,796.63
212,048,266.58
209,953,198.75
3,907,593.53
3,903,593.53
2,907,068,526.84 2,897,525,904.39
251,936,605.52
252,395,725.58
2,526,850,234.79 2,513,903,783.33
74,306,153.14
78,358,921.73
53,975,533.39
52,867,473.75
14,654,904.13
14,618,155.08
17,423,155.95
22,466,606.83
31,320,460.00
31,320,460.00
8,203,228,033.26 8,065,609,914.40
6,910,129,050.00 6,855,774,890.00
632,559,103.10
632,552,736.09
154,628,136.15
155,035,436.16

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

250,030,154.76
255,881,589.25
529,769,128.08
334,561,731.71
58,162,516.60
134,500,311.42
341,263.97
2,203,304.38
217,367,967.08
176,562,448.05
40,805,519.03
312,401,161.00

214,785,693.47
207,461,158.68
456,930,806.86
283,418,273.02
49,568,819.05
121,447,391.44
341,263.97
2,155,059.38
186,991,106.92
151,511,515.05
35,479,591.87
269,939,699.94

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
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
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
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

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
6.00
ร้อยละ/ปี
3.50
4.50
5.55
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บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพี ยง
ลด – ละ – เลิก – ฟุ ม
่ เฟือย
การออมเป็นสิ่งที่ยาก แต่หากทำ�ได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในยาม
ลำ�บาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้นที่ช่วยเราได้ การออมเงินสักเล็กน้อยเพื่อเก็บไว้
เมื่ อ เวลาผ่ า นไปจำ�นวนของเงิ น ออมจะมากขึ้ น สามารถเป็ น เงิ น เก็ บ ไว้ ใ ช้ ก รณี
ฉุกเฉิน หรือเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองได้ ดังนั้นการออมจึงมีประโยชน์มาก
เงื่อนไขการเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ฝากโดยหั ก จากเงิ น เดื อ น เงิ น บ� ำ นาญ หรื อ บ� ำ เหน็ จ รายเดื อ น เพิ่ ม
		 หรือลดจ�ำนวนเงินฝากรายเดือนได้
การถอน ต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิเปิดบัญชีใหม่ ได้อีก 1 ครั้ง
อัตราดอกเบี้ย 4.00 % ต่อปี (ตามประกาศสหกรณ์)
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
ฝากครบ 6 เดื อ น ร่ ว มลุ ้ น รางวั ล ครั้ ง ละ 50,000 บาท จั บ รางวั ล
		 ทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี) และในวันประชุมใหญ่
		 สามัญประจ�ำปี ต้นเดือนกุมภาพันธ์
ใครยังไม่เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง รีบเปิดนะคะ แล้วมาร่วม
ลุ้นรางวัล ไม่แน่ผู้โชคดีอาจเป็นคุณ...

ดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ์ทุกประเภท
ไม่ต้องเสียภาษี

