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ฉบับที่ 268 เดือนกันยายน 2565

28 กันยายน 2565 ครบรอบ 44 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์

ต้นกล้านานาพรรณ ...
รังสรรค์ปา่ ผืนใหญ่

ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้
ในสมัยนัน้ ได้มบี นั ทึกกรมป่าไม้ ที่ กส 0807 สส/4607
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2521 ถึงข้าราชการกรมป่าไม้
แจ้งให้ทราบถึงผลดีตา่ ง ๆ ของสหกรณ์ ทีช่ ใี้ ห้เห็นทางออก
ในการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญยามขัดสน และได้บอก
กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ไว้ 2 ประการ คือ
1.  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น
หรือฝากเงินในสหกรณ์
2.  ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ส�ำหรับใช้เพือ่ การอันจ�ำเป็น
หรือมีประโยชน์
บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นอย่าง
แท้จริงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด โดยมี
ผู้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อร่วมก่อตั้ง จ�ำนวน 167 คน
มีเงินค่าหุน้ จ�ำนวน 15,570 บาท  และได้รบั จดทะเบียน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ไว้ ใ นประเภทออมทรั พ ย์ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่ อ วั น ที่ 28
กันยายน 2521
กว่ า จะมาเป็ น “บ้ า นสหกรณ์ ” หลั ง นี้ . .
คณะกรรมการชุดแล้วชุดเล่า..สมาชิกรุ่นแล้วรุ่นเล่า
ต้องเสียสละ เก็บเล็กผสมน้อย ...อดออม ปีแล้วปีเล่า
ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่น ที่จะให้สหกรณ์มีบ้าน
เป็นของตนเอง ..กว่า 40 ปีแห่งความฝันและความ
เพียรพยายามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ บ้านหลังนี  ้ ด้วยความ
อนุเคราะห์ของกรมป่าไม้ให้ใช้สถานที่ ด้วยแนวคิด

สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาคารแห่ง
การประหยัดพลังงาน อาคารของมวลสมาชิกสหกรณ์
ทีส่ ะท้อนวัฒนธรรมแห่งการประหยัดอดออม เอือ้ อาทร
ซึง่ กันและกัน ท�ำให้ฝนั ในวันนัน้ ..กลายเป็นจริงในวันนี้
...ผ่านบ้านมาแล้วหลายหลัง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2521 โดยมีสมาชิก 167 คน ทุนด�ำเนินงาน
15,570 บาท ในสมัยท่านอธิบดีถนอม เปรมรัศมี
เป็ น อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ เป็ น
แหล่งกลางการออมทรัพย์และการกู้ยืมเงิน และเพื่อ
เป็นแหล่งสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ
พนักงานในสังกัดกรมป่าไม้

ส�ำนักงานเปลีย่ นไปตามเวลาแห่งการเติบโต เมือ่ การ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์เติบโตตามอายุขยั จ�ำนวนสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ ได้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ท�ำให้พื้นที่ของ
ส�ำนักงานคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิก
ที่ตั้งส�ำนักงานสหกรณ์จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการด�ำเนินงานและธุรกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ที่ตั้งส�ำนักงานสหกรณ์
ในช่วงทีผ่ า่ นมา สหกรณ์ผา่ นบ้านมาแล้ว 5 หลัง ดังนี้
บ้านหลังที่ 1 กองนิตกิ าร ปี 2521 – 2530 (9 ปี)
ส�ำนักงานสหกรณ์ตงั้ อยูก่ บั กองนิตกิ าร ชัน้ 1 ในขณะนัน้
ซึ่งปัจจุบันคือ ส�ำนักการอนุญาต อาคารเทียมคมกฤส
กรมป่าไม้
บ้านหลังที่ 2 มุขหลังห้องประชุม 1 ปี 2530 –
2532 (3 ปี )   ส� ำ นั ก งานสหกรณ์ อ ยู ่ บ ริ เวณมุ ข หลั ง
ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึง่ ปัจจุบนั
คือพื้นที่ท�ำการส่วนหนึ่งของศูนย์สารสนเทศ ส�ำนัก
แผนงานและสารนิเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื

สารบัญ
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28 กันยายน ครบรอบ 44 ปี
วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์
3 เปิดแล้วห้องเรียนออนไลน์ เรียนสนุก ได้สาระ
ลุ้นรับรางวัล!! เริ่ม 9 ก.ย.-9 ธ.ค. 65
5 เปิดรับสมัคร เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 65
7 ผลการดำ�เนินงาน
8 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
		

2 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

บ้ า นหลั ง ที่ 3 กองบ� ำ รุ ง ปี 2532 – 2538
(6 ปี)  ส�ำนักงานสหกรณ์อยูบ่ ริเวณห้องทางด้านมุมขวา
ของกองบ�ำรุง ซึ่งก็คือ อาคารกริต สามะพุทธิ ส�ำนัก
วิจยั การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้และพันธุพ์ ชื กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ในปัจจุบนั
บ้านหลังที่ 4 ตึก สทก.ชัน้ 4 ปี 2538 – 2542
(4 ปี)  ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ได้ยา้ ยไปอยูท่ างด้านปีกขวา ชัน้ 4 อาคาร สทก. ซึง่
ปัจจุบันเป็นที่ท�ำการของส่วนติดตามและประเมินผล
ส�ำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
บ้านที่ 5 ชัน้ ล่าง อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมป่าไม้
ปี 2543 – 2554 (11 ปี) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ยา้ ยไปอยูช่ นั้ ล่าง อาคารศูนย์ปฏิบตั กิ าร
กรมป่าไม้ หรืออาคารเอช สเลด ซึ่งเป็นที่ท�ำการที่
สหกรณ์อาศัยอยู่เป็นเวลานานที่สุดก่อนจะย้ายมาสู่
อาคารส�ำนักงานของสหกรณ์ในปัจจุบนั
ผ่านมา 44 ปี  กับบ้าน 5 หลัง  ณ วันนี  ้ อาคาร
ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ใน
ปัจจุบนั ถือว่าเป็นบ้านหลังที่ 6 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด
จากวันนัน้ จนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จ� ำ กั ด มี ส มาชิ ก 32,542 คน สิ น ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง สิ้ น
21,246 ล้านบาท จากต้นกล้าเพียงต้นเล็ก ๆ ได้
แผ่ กิ่ ง ก้ า นไพศาล มาเป็ น ต้ น กล้ า ต้ น ใหญ่ ห ลั ง นี้
มีรากฐานที่มั่นคง เกื้อหนุน ค�้ำจุนซึ่งกันและกัน เพื่อ
ก้าวเดินต่อไปสู่เส้นทางแห่งความพอเพียงร่วมกัน
ของมวลสมาชิก

กองบรรณาธิการ
• ที่ปรึกษา :
นายวิชิต สนธิวณิช
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
• กองบรรณาธิการ :
นางภาราดา หินอ่อน
นางณภัทร อินสกุล
นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข
นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
นายศรุต บุญมาดี

เข้าห้องเรียนออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์
สหกรณ์ www.025798899.com
เริ่มเรียนได้ วันที่ 9 ก.ย. 65 ถึง
วันที่ 9 ธ.ค. 65
ส�ำหรับสมาชิก และสมาชิกสมทบ
สมาชิก และสมาชิกสมทบ
300 ท่านแรก ที่ทำ�
แบบทดสอบผ่าน 60%

รับกระเป๋าเป้ CO-OP Digital
พร้อมประกาศนียบัตร
สมาชิก และสมาชิกสมทบ
ที่ท�ำแบบทดสอบผ่าน 60%
ล�ำดับที่ 301 ขึ้นไป จะได้รับเป็น
ใบประกาศนียบัตร
ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ให้ความส�ำคัญกับการให้การศึกษาอบรม
แก่สมาชิก เพือ่ ให้สมาชิกมีความรูค้ วามเข้าใจ ในหลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์
เพื่อน�ำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของ
Covid-19 ท�ำให้กจิ กรรมการให้ความรูต้ อ้ งหยุดชัว่ คราว ซึง่ สหกรณ์
ยังคงเห็นถึงความส�ำคัญของโครงการนี้ จึงได้จัดท�ำโครงการศึกษา
อบรมรูปแบบใหม่ คือ โครงการ CO-OP E-learning ซึ่งเป็นการ
เรียนรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้
ทั่วถึง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

เงือ่ นไขการรับรางวัล

- ส�ำหรับผูท
้ ำ
� แบบทดสอบผ่าน 60% ขึน
้ ไป 300 ท่านแรก จะได้รบ
ั รางวัล
เป็นกระเป๋า co-op digital พร้อมใบประกาศนียบัตร
- โดยแบ่งเป็นสมาชิก 300 ท่านแรก และสมาชิกสมทบ 300 ท่านแรก
รวมรางวัลเป็น 600 รางวัล
- ส�ำหรับสมาชิก และสมาชิกสมทบทีท
่ ำ
� แบบทดสอบผ่าน 60% ล�ำดับที่ 301
ขึน
้ ไป จะได้รบ
ั เป็นใบประกาศนียบัตร
- การท�ำข้อสอบจะมีเวลาให้ 30 นาที ซึง
่ สมาชิกสามารถท�ำข้อสอบกีค
่ รัง
้
ก็ได้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- การนับล�ำดับผู้ได้รางวัล จะนับจากล�ำดับการสอบผ่าน 60% ไม่ได้
นับจากล�ำดับการลงทะเบียนเรียน

ขัน้ ตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
กดไปทีเ่ มนู “ห้องเรียนออนไลน์”
2. 	 ทีห่ อ้ งเรียนออนไลน์ ให้สมาชิก กด “เข้าสูร่ ะบบ”  

3. กรอกเลขทีส่ มาชิก หรือเลขบัตรประชาชน
4. ใส่รหัส OTP ทีไ่ ด้รบั
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com วารสารสหกรณ์
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5. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดไปที่ “หลักสูตร” ซึ่ง
หลักสูตรแรกทีเ่ ปิดก็คอื อุดมการณ์ หลักการ และวิธกี ารของสหกรณ์
6. จะมาสู่หน้าต่างรายละเอียด เนื้อหาของหลักสูตร และ
สถานะของผูเ้ รียน กด “ลงทะเบียน” เพือ่ เข้าห้องเรียน

7. กด “ต่อไป” เพือ่ เข้าเรียน
8. ระบบจะเข้าสู่ห้องเรียน โดยมีคลิปวิดีโอให้สมาชิกได้
รับชมทัง้ หมด 4 บทเรียน ซึง่ สมาชิกจะต้องเรียนให้ครบเวลา และ
ครบทุกบทเรียน

9. เมื่อสมาชิกเรียนครบทุกบทเรียนแล้ว ให้กด “ท�ำแบบ
ทดสอบหลังเรียน”
10. กด “อ่านข้อปฏิบตั ใิ นการสอบ”

11. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ มีเวลาในการท�ำแบบ
ทดสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก ให้สมาชิก
อ่านค�ำถาม และ เลือกมา 1 ค�ำตอบ และ ให้กด “ข้อถัดไป”
12. เมือ่ ท�ำข้อสอบครบแล้ว ให้กด “ส่งกระดาษค�ำตอบ”

13. หากสมาชิ ก ทำ�แบบทดสอบผ่ า นเกณฑ์
60% ขึ้ น ไป ภายใน 300 ท่ า นแรก สามารถแลกรั บ
กระเป๋าเป้ CO-OP Digital และใบประกาศนียบัตรได้ โดยระบบ
จะแสดงหน้าจอให้แลกของรางวัล ซึง่ สมาชิกสามารถเลือกได้วา่
จะมารับเองทีส่ หกรณ์ หรือให้สง่ ไปยังทีอ่ ยูข่ องสมาชิก
14. หากท่ า นใดที่ ทำ�แบบทดสอบไม่ ผ ่ า น
เกณฑ์ 60% สามารถกลับไปท�ำแบบทดสอบใหม่จนกว่า
จะผ่าน กีค่ รัง้ ก็ได้

4 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

เปิดรับสมัคร

เสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 65

Highlight

• ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้เสนอโครงการเท่านั้น เสนอ 1 โครงการต่อ 1 กลุ่มสมาชิก
• สมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน
โดยมีอัตราส่วนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 1 ต่อ 1
• ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกให้เสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565
• เสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ได้ร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนารมณ์
หลักการ วิธก
ี าร และการบริหารงานของสหกรณ์ รวมถึงการรับรูส
้ ท
ิ ธิประโยชน์ทส
ี่ มาชิกจะได้รบ
ั กับสหกรณ์
อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้พบปะร่วมกัน อันเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก ที่จะ
เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองได้

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ

• ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้แทนสมาชิก
• ผู้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกและสมาชิก
สมทบ
• กรณีมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมี
สั ด ส่ ว นสมาชิ ก ต่ อ สมาชิ ก สมทบไม่ เ กิ น อั ต ราส่ ว น
1 ต่อ 1
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รูปแบบการจัดกิจกรรม

• ต้องเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ สิทธิประโยชน์ ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
• การจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
*** (ต้องจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด)

วิธีการเสนอโครงการ

1. ดาวน์โหลดใบเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์
www.025798899.com หัวข้อที่ 11.7
2. กรอกรายละเอียดใบเสนอโครงการให้ครบถ้วน
3. เตรียมเอกสารแนบ
• ส�ำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้รับผิดชอบโครงการ
4. ส่งใบเสนอโครงการและเอกสารแนบมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ทุกช่องทางการติดต่อ
• ส่งด้วยตัวเอง : ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ในเวลาท�ำการ
• ไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
• Line Official : @Forestcoop
• E-mail : forestcoop@gmail.com

ผลการพิจารณาโครงการ

• สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 ครัง้
• ต้ อ งจั ด กิ จ กรรมกลุ ่ ม สมาชิ ก ให้ เ สร็ จ ภายในวั น ที่
20 ธันวาคม 2565 หลังจากจัดกิจกรรมกลุ่มเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
• ให้ผู้เสนอโครงการส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมมาที่
สหกรณ์ โดยดาวน์โหลดรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุม่
ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ส หกรณ์ www.025798899.com
หัวข้อที่ 11.8
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ผลการดำ�เนินงาน
รายการ
จ�ำนวนสมาชิก

13,184

จ�ำนวนสมาชิกสมทบ

สินทรัพย์รวม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ
เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืม
เงินรับฝากจากสมาชิก
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ)

รายการ

31 สิงหาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565
13,184

19,331
19,328
21,537,456,022.60 21,245,764,908.82
3,442,004,745.85
519,013,806.42
7,604,758,026.26
7,615,641,482.18
560,373,920.84
1,737,215,200.00
6,479,852.51
51,331,265.20
0.00
637,723.34
11,356,515,966.18

1,167,643,580.46
1,534,285,663.42
8,748,824,293.00
7,597,058,157.31
554,415,419.45
1,585,026,400.00
6,344,253.01
51,331,265.20
249,161.75
586,715.22
11,356,976,675.37

0.00
7,558,122,344.43
795,504,788.23
4,746,723,201.39
1,455,471,497.84
207,233,867.92
348,952,578.41
4,236,410.64
3,679,675,495.97

0.00
7,533,056,157.56
804,000,509.12
4,709,654,143.24
1,459,085,464.19
208,675,372.91
347,291,484.24
4,349,183.86
3,668,796,212.44

๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ
(สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ - อเนกประสงค์
(สมาชิกสมทบ)
๏ เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
(สมาชิกสมทบ)
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

31 สิงหาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565
331,258,541.12 335,117,242.10
3,184,804,250.36 3,170,309,779.07
62,747,419.95

63,309,954.01

100,865,284.54

100,059,237.26

32,473,876.87
51,268,164.91
34,976,084.00
10,180,940,056.42
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
8,695,113,170.00
ทุนส�ำรอง
792,010,955.26
ทุนสะสม
111,731,835.59
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
142,514,211.11
ประมาณการก�ำไรสุทธิ
439,569,884.46
665,611,737.20
รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก
308,957,276.08
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ
18,016,265.48
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
35,269,265.10
ผลตอบแทนจากการลงทุน
302,678,901.11
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
690,029.43
202,007,306.63
ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
157,300,537.69
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
44,706,768.94
463,604,430.57
ก�ำไรสุทธิ

33,611,089.87
85,393,911.50
36,119,304.00
9,888,788,233.45
8,640,267,610.00
792,010,955.26
112,537,175.59
26,639,617.85
317,332,874.75
514,923,495.93
232,138,195.29
15,460,232.97
33,698,543.13
233,039,464.98
587,059.56
180,011,096.06
143,354,967.94
36,656,128.12
334,912,399.87

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

เงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญทั่วไป
สามัญดิจิทัล
สามัญเพื่อการศึกษา
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยกรณีพเิ ศษ
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญที่รับช�ำระหนี้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

2.55
2.55
2.80
3.55
3.80

2.00
2.00
2.25
3.00
3.25

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
5.80
5.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
3.45

5.40
5.40
5.40
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
3.05

เงินกู้
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 1
เงิ น กู ้ พิ เ ศษเพื่ อ ประกอบกิ จ การประเภท
อาคารธุรกิจประเภท 2
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น กรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�ำนาญตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 1 (0.00% 12 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี)
ประเภท 2 (0.00% 6 เดือนแรก)
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ
(อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี

5.80
4.20
5.60
5.25

5.40
3.80
5.20
4.85

5.50

5.10

4.65

4.25

5.70

5.30

3.30

2.90

4.30

3.90

5.25

4.85

(เริม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) (เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ร้อยละ/ปี
ร้อยละ/ปี
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สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
1. สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ “จะได้รับหนังสือยินยอมให้หักเงิน”
จากทางสหกรณ์

เมื่อสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว สมาชิกจะไม่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ  แต่จะได้รับเป็น
เงินบ�ำนาญ, บ�ำเหน็จ หรือเงินบ�ำเหน็จรายเดือนแทน ดังนั้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถหักช�ำระ
รายการต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายประจ�ำเดือนของสมาชิกได้ สมาชิกจึงจ�ำเป็นต้องส่งหนังสือยินยอม
ให้หักเงินบ�ำนาญ, บ�ำเหน็จ, บ�ำเหน็จรายเดือน ส่งมาให้สหกรณ์
หมายเหตุ : หากสมาชิกท่านใดไม่ได้รับ หรือท�ำเอกสารสูญหาย สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใหม่ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
หัวข้อ 9.1 หนังสือยินยอมให้หักเงินบ�ำนาญ, บ�ำเหน็จ, บ�ำเหน็จรายเดือน
2. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย แล้วส่งมาที่สหกรณ์

• หนังสือยินยอมให้หักเงิน พร้อมกรอกรายละเอียดและลงนามให้ความยินยอม
• ส�ำเนาบัตรประชาชน
• หนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
ส่งแบบฟอร์มหนังสือยินยอมการหักเงินพร้อมเอกสารแนบมาที่สหกรณ์
- ทางไปรษณีย์  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- หรือที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ ทุกวันท�ำการ
กรณีพนักงานราชการ

“เกษียณอายุงาน”

สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการที่ท�ำงานครบอายุ 60 ปี และเกษียณอายุงาน
จากเดิมที่สหกรณ์สามารถหักช�ำระรายเดือนจากเงินเดือนได้ แต่เมื่อเกษียณแล้ว สหกรณ์
จะย้ายไปหักจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
โดยสมาชิกสมทบต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอม
เกษียณแล้วผ่อนหนี้ต่อเดือนน้อยลงได้
หักบัญชีเงินฝาก หัวข้อดาวน์โหลดที่ 9.2 พร้อมแนบส�ำเนา 					เพิ่มสภาพคล่องให้ชีวิต!!
บัตรประชาชน ส่งมาที่สหกรณ์
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ แล้วมีหนี้เงินกู้สามัญอยู่ (แต่ไม่เกิน
ซึ่งหากสมาชิกสมทบที่ยังมีภาระส่งรายเดือนอยู่ เช่น 90% ของหุ้น) สมาชิกสามารถปรับสัญญาขยายงวดการผ่อนช�ำระ เพื่อลด
ค่าประกันชีวิต หรือเงินกู้หุ้น ต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ ภาระการผ่อนรายเดือนได้ โดยการกู้หุ้นซึ่งมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
สหกรณ์ไว้ เพื่อให้สามารถหักเป็นรายเดือนต่อไป
1. ดาวน์โหลดค�ำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษ (หุ้น) หัวข้อ 2.10
2. ส�ำเนาบัตรประชาชน
3. ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์
• ทางไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตู้ ปณ. 169
ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
• หรือที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ ทุกวันท�ำการ

					
เกร็ดน่ารู้

“เกษียณแต่ตัว แต่สายใยยังคงอยู่นิจนิรันดร์”

เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ และยังได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นกว่าเดิม (ดูสิทธิประโยชน์สมาชิก
เกษียณอายุราชการได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com)

8 วารสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด www.025798899.com

