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ประกาศรางวัลเดือนแห่งการออม

 จากท่ีสอ.ปม. ได้จดัโครงการ “เดือนแห่งการออม” ต้ังแต่วนัท่ี 28 กนัยายน ถงึ 
31 ตุลาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบเห็นคุณค่าของการออม 
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง โดยสมาชกิและสมาชกิสมทบได้ร่วมลุ้นรางวลัตามกจิกรรม 
เดือนแห่งการออม และมีการจับรางวัลโครงการเดือนแห่งการออมเมื่อวันพุธที่ 8 
พฤศจิกายน 2560 โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการด�าเนินการ 
สอ.ปม. นายวิชิต สนธิวณิช รองประธานกรรมการ นายน�าศักดิ์ ประสาร กรรมการ 
และนางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ ร่วมจับรางวัลหาผู้โชคดี โดยรายชื่อ 
ผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้   

เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ  2,000 บาท หรือ บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 1,000 บาท
รางวัลที่ 1  เงินฝาก จ�านวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000  บาท

สมาชิกเลขที่ ชื่อ – สกุล จ�านวนเงิน

516085                           น.ส. ทิพย์วรรณ์  ก�าแพงแก้ว 3,000 

รางวัลที่ 2   เงินฝาก จ�านวน 2 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท

ล�าดับ สมาชิกเลขที่ ชื่อ – สกุล จ�านวนเงิน

1 19512  น.ส. อรวรรณ ก้านบัว 1,500

2 517299  น.ส. สมหญิง ศรีทัพไทย 1,500             

รางวัลที่ 3    เงินฝาก จ�านวน 10 รางวัลๆ ละ 500 บาท 

ล�าดับ สมาชิกเลขที่ ชื่อ – สกุล จ�านวนเงิน

1 12191  นางณัฐจารีย์  วิชาโคตร 500

2 521303  น.ส.นันท์ธีรา ศรีบุรินทร์ 500

3 17114  นางกชพรรณ  วงศ์แก้ว 500

4 516509  น.ส.ตรีสุคนธ์  รุ่งอุดมผล 500

5 521329  นายจิรายุ พลูทวี 500

6 12431  นายสงคราม  ขาวสะอาด 500

7 20072  น.ส.เอกพัดชา จูฑามาตย์ 500

8 521372  น.ส.สนธยา แท่นค�า 500

9 20076  น.ส.อัฑธมณี รุ่งเรืองศรี 500

10 521393  นายธีระพล  รังสาท 500

หมายเหตุ : เงินรางวัลจะฝากเข้าบัญชีเล่มที่ท่านเปิด
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 เปล่ียนแปลงการหักเงินฝากรายเดือนบัญชีออมทรัพย์
พเิศษ, ออมทรพัย์ชีวติพอเพยีง เพิม่จากเดมิไม่น้อยกว่า 1,000 บาท 
และต้องอยู่ในโครงการอย่างน้อย 6 เดือน (ห้ามเปลี่ยนแปลง)

รางวัลที่ 1  เงินฝาก 2,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล

สมาชิกเลขที่ ชื่อ – สกุล จ�านวนเงิน

12601 นางสุนีย์  ศักดิ์เสือ 2,000 

รางวัลที่ 2  เงินฝาก 1,000 บาท จ�านวน  5 รางวัล  

ล�าดับ สมาชิกเลขที่ ชื่อ –  สกุล จ�านวนเงิน 

1 516509  น.ส.ตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล 1,000

2 8110  นายกิตติพร ดุลนกิจ 1,000 

3 19190  น.ส.บุญธิดา ทองถาวรวงศ์ 1,000  

4 519620  นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ 1,000

5 503011  นายโอฬาร  ประทุมรัตน์ 1,000

รางวัลที่ 3 เงินฝาก 500 บาท  จ�านวน  30 รางวัล

ล�าดับ สมาชิกเลขที่ ชื่อ – สกุล จ�านวนเงิน

1 19609  น.ส.เทพิน  จันทรสีมาวรรณ 500 

2 1334  นายชัชวาลย์  สุทธิศรีศิลป์ 500 

3 16790  น.ส.รัตนาภรณ์  ยังกีรติวร 500 

4 18015  น.ส.ชวนพิศ  บุญย่อย 500 

5 18976  น.ส.ทิพวรรณ  สังข์ทอง 500 

6 1300  นางเพียงใจ  ผ่อนผัน 500 

7 13280  นายอรรณพ  ชัยพรธนรัตน์ 500 

8 15731  นายพันธ์ศักดิ์  ธรรมรัตน์ 500 

9 19910  นายประเดิม  ภาคแก้ว 500 

10 19512  น.ส.อรวรรณ  ก้านบัว 500 

11 16719  น.ส.จิณนา  เผือกนาง 500 

12 18125  นางจุฑาทิพ  สุทธิบุตร 500 

13 12607  นายสมส่วน  รักสัตย์ 500 

14 11827  นางกิตติมา  ด้วงแค 500 

15 12842  นางพรพิมล  อมรโชติ 500 

16 16834  น.ส.กันยาลักษณ์  วรศรี 500 

17 17300  นายธนากร  กีรติภควัต 500 

18 19785  น.ส.วรนิจ  ไกรพินิจ 500 

19 516090  น.ส.ศิรินันท์  อุไรรัตน์ 500 

20 19443  นายจักรพันธ์  วิเศษสมบัติ 500 

21 19209  น.ส.ปรางรัตน์  อิทธโยภาสกุล 500 

22 521335  นายนิรวิทธ์  สุขคง 500 

23 6317  นายสมเกียรติ  กาติ๊บ 500 

24 20069  น.ส.วชิราวรรณ  นนทกนก 500 

25 7097  น.ส.พยอม  ศรวิชัย 500 

26 7858  นางภูสิน  เกตานนท์  500 

27 15703  นายตรีภพ  ทิพยศักดิ์ 500

28 512636  น.ส.อาทิตยา  บัวเผื่อน  500

29 9195  นายทรงเกียรติ  ตาตะยานนท์  500

30 18376  น.ส.สุวิมล  ค�านวน 500

หมายเหตุ:  เงินรางวัลจะฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
รางวัลที่ 4 กล่องถนอมอาหาร จ�านวน 30 รางวัล

ล�าดบั สมาชิกเลขที่ ชื่อ – สกุล รางวัล

1 20021  นายณัฐวรรธน์  ธรรมหิเวศน์  กล่องถนอมอาหาร 

2 19393  น.ส.ดวงพร  เลาหวิรุฬห์กุล  กล่องถนอมอาหาร 

3 15401  นายสุวรรณ  พิทักษ์สินธร  กล่องถนอมอาหาร 

4 15844  นายประภาส  บุตรทิพย์  กล่องถนอมอาหาร 

5 6196  นายชัยยงค์  บัวบาน กล่องถนอมอาหาร 

6 5797  นางสิริลดา  ศิระปรีชา กล่องถนอมอาหาร 

7 521306  นายปัญจพล  จ�าปาทิพย์ กล่องถนอมอาหาร 

8 3365  นางอัญชลี  จันทร์อินทร์ กล่องถนอมอาหาร 

9 13306  นายพรพรหม  ธเนศอนันต์ กล่องถนอมอาหาร 

10 9477  นายสุทน  ดวงฤทธิ์ กล่องถนอมอาหาร 

11 17335  นางสุดารัตน์  อามระดิษฐ์ กล่องถนอมอาหาร 

12 548  นางทิพยดา  ชิยางคบุตร กล่องถนอมอาหาร 

13 14958  น.ส.ดาราพร  ไชยรัตน์ กล่องถนอมอาหาร 

14 521330  น.ส.รวิพร  บุญมาน�า กล่องถนอมอาหาร 

15 19797  น.ส.นัทธมนต์  รังสีพันธ์เดช กล่องถนอมอาหาร 

16 20065  น.ส.ธัญชนิต  ตันฑ์ศรีสุโรจน์ กล่องถนอมอาหาร 

17 503956  นางปริยากร  บุตรสมบัติ กล่องถนอมอาหาร 

18 19173  น.ส.นิชนันท์  ทัดแก้ว กล่องถนอมอาหาร 

19 519453  ว่าที่ ร.ต.สุขสวัสดิ์  วงค์หมอก กล่องถนอมอาหาร 

20 19727  น.ส.วนิดา  ล�้าเลิศวัฒนา กล่องถนอมอาหาร 

21 514913  น.ส.สิริมา  ขวัญจันทร์ กล่องถนอมอาหาร 

22 15619  นายอิศรพงศ์  กุลไทย กล่องถนอมอาหาร 

23 511442  น.ส.สุชญา  บุญเสริม กล่องถนอมอาหาร 

24 500087  น.ส.สงบ  กาบตุ้ม กล่องถนอมอาหาร 

25 500128  นายรัชต์พงษ์  หิมพานต์ กล่องถนอมอาหาร 

26 10985  น.ส.อรอนงค์  ชัยชนะสุวัฒน์ กล่องถนอมอาหาร 

27 17314  นางศรีสวัสดิ์  บานชื่น กล่องถนอมอาหาร 

28 516107  น.ส.มัณฑณี  ศรีจันทร์ กล่องถนอมอาหาร 

29 18138  นายอาคม  ยุทธนา กล่องถนอมอาหาร 

30 17682  น.ส.สุทิศา  ลุ่มบุตร กล่องถนอมอาหาร 

หมายเหตุ:   รางวัลกล่องถนอมอาหาร สอ.ปม. จะจัดส่งให้กับสมาชิก
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 โดยท�ำตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  กดหมำยเลข 0-2579 - 8899 ผ่ำนระบบ CO-OP Phone
2.  กดหมำยเลขสมำชิก ตำมด้วยปุ่มเครื่องหมำย #  ยืนยันเลขสมำชิก กด   #  
3.  กดรหัสผ่ำน 4 หลัก
4.  กด 9 กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่ำง ๆ
 กด 1 เปลี่ยนแปลงยอดเงินฝำกรำยเดือน กด 2 เปลี่ยนกำรระดมหุ้นรำยเดือน
 กด 3 เปลี่ยนรหัสผ่ำน CO-OP Phone

 กรณีที่สมำชิกต้องกำรเปล่ียนแปลงกำรรับเงินปันผล เช่น เดิม แจ้งควำมประสงค  ์
ให้โอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น แต่อยำกให้โอนเงินปันผลเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือ เดิม 
แจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินปันผลเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์แต่อยำกให้โอนเงินปันผลเข้ำเป็น 
ทุนเรือนหุ้น สมำชิกสำมำรถแจ้งเปลี่ยนแปลงกำรรับเงินปันผลให้สหกรณ์ทรำบ โดยท�ำเป็นหนังสือ 
เขยีนเลขทีส่มำชกิ  ชือ่-สกลุ ให้ชดัเจน ส่งเอกสำรถงึสหกรณ์ ภำยในวันศุกร์ที ่29 ธนัวำคม 2560  
ทำงโทรสำร. หมำยเลข 0-2579 - 9774  
ทำงไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร กทม.10900

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลง
ยอดเงินฝากรายเดือน หรือ 

เปลี่ยนแปลงการระดมหุ้นรายเดือน 
ผ่าน ระบบ CO-OP Phone

แจ้งเปลี่ยนแปลง
การรับเงินปันผล

หมายเหตุ:  ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบเรื่องการถือหุ้น
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 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2560 
นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธาน
กรรมการด�าเนินการ น�าคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าท่ีสอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา 
เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการร�าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

 เ มื่ อ วั นอั ง ค า รที่  1 4 
พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ 
พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ประธาน 
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
จ�ากัด น�าคณะกรรมการและ 
เจ้าหน้าท่ี จ�านวน 19 ท่าน เยีย่มชม
ดงูานสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด ในด้านการจัดระบบการ
ให้บริการ และการให้สินเชื่อแก่
สมาชกิ และระบบสารสนเทศ โดยมี  
นายวิชิต สนธิวณิช รองประธาน 

กรรมการด�าเนนิการ และคณะกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมป่าไม ้ 
จ�ากัด ร่วมให้การต้อนรับ

เยี่ยมชมงาน สหกรณ์สู่คนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี จ�ากัด
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สายใยไม่เกษียณ ประจ�าปี 2560
ทริปในประเทศ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 – 5 ต.ค. 60

 เม่ือถึงเวลาเกษยีณอายรุาชการ
ของสมาชิก ก็ได้เวลาพักผ่อนกายและใจ 
หลังจากทุ่มเทให้กับงานมาตลอด สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดโครงการ
สายใยไม่เกษียณ ประจ�าปี 2560 เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลก
เปลีย่นความคิดเห็น รวมท้ังเพิม่พนูประสบการณ์ชวิีต 
โดยมี ทริปในประเทศ จัดขึ้น ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 และทริปต่างประเทศ จัดขึ้น 
ณ ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 7- 9 ตุลาคม 2560
 
ทริปในประเทศ จังหวัดเพชรบุรี
 สมาชิ กออก เดิ นทา งจากกรุ ง เ ทพ  
น�าสมาชิกไปไหว้พระ ท่ีวัดพระพุทธไสยาสน์ หรือ 
วัดพระนอน ที่สวยงาม และชมพระราชวังบ้านปืน  
เป็นพระราชวังที่มีความสวยงามตามสไตล์ยุโรป 
 วันรุ ่ งขึ้นออกเดินทางชมวนอุทยาน
ปราณบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ชายหาด ทัศนศึกษา 
ป่าชายเลน ชมธรรมชาตสิูดอากาศดีๆ  กันให้เต็มปอด 
และไหว้พระที่วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐาน 
รูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
 จากนั้นรับฟังการบรรยายเรื่องการดูแล 
สุขภาพอย่างไร หลังเกษียณ โดยวิทยากรที่มากความ
รู้และความสามารถ ได้แก่ นายพิณ เกื้อกูล อดีต
ประธานกรรมการ สอ.ปม. ที่น�าความรู้ มาแบ่งปัน
สมาชิก และให้แง่คิดดี ๆ ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้
 มาจังหวัดเพชรบุรี หากใครพลาดชม 
พระราชนิเวศน ์มฤคทายวัน ถือว ่ายังมาไม ่ถึง
จังหวัดเพชรบุรี เพราะสถานที่แห่งนี้  ถือได้ว ่า
เป็นไฮไลท์ของจังหวัดเพชรบุรีเลยก็ว ่าได้ และ
ชมศูนย์การเรียนรู ้อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาต ิ
สิรินธร มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร 
ไม่ว่าจะเป็น การชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และมีกิจกรรม
ให้ร่วมสนุก เกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ความสุขเพียง 3 วัน 2 คืน แม้มันจะเป็น
แค่ช่วงสั้นๆ แต่ก็ท�าให้หัวใจของเราได้พองโต มีความ
สุขสดชื่นได้ไม่ยากนัก

ความในใจอยากบอก
นายกิตติ ลักษมีมงคลชัย
สมาชิก 17950
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
ส�านักปลดักระทรวงทรพัยากร
ธรรมชาติฯ      

 “ทราบข่าวสารโครงการนี ้จากวารสารสหกรณ์ 
ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ได้รับทราบสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชกิสหกรณ์ทีเ่กษยีณอายรุาชการ 
เป็นโครงการที่ดีมาก ควรมีการด�าเนินการต่อเนื่อง 
ควรจัดในช่วงปลายฝนจะเหมาะสมกว่า”

นางอรวรรณ อาจนาฝาย
สมาชิก 1220
พนักงานธุรการช�านาญงาน 
ส่วนฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ส�านัก 
ฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์และพัฒนา

พื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ
 “ทราบข่าวสารโครงการนี้ จากสหกรณ์ออม
ทรพัย์ฯ เป็นโครงการทีด่มีาก ท�าให้ได้รูจ้กัเพือ่นร่วม
รุน่ ได้สร้างความสามคัคใีนกลุม่  ควรจดัให้ผูเ้กษียณ
อายุที่พ้นวาระไปแล้วได้รับข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ”

นางวิชาดา ลัดดากลม 
สมาชิก 14811
เจ้าหน้าทีธ่รุการ ส�านกังานป่าไม้ 
จังหวัดสมุทรสงคราม
“ทราบข่าวสารโครงการนี ้จาก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับความสุขทั้งกายและใจ 
และภูมิใจที่สหกรณ์ยังให้ความส�าคัญกับสมาชิกที่
เกษยีณอาย ุได้รบัความสขุในการท่องเทีย่ว ได้ความ
รูเ้กีย่วกบัสถานท่ีส�าคัญท่ีสหกรณ์พามา ได้รับความ
รู้เกี่ยวกับการออมเงินหลังเกษียณ อิ่มใจ อิ่มบุญ” 

นางสุกัญญา เปลี่ยนศรี
สมาชิก 18808 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
กองคลัง กรมป่าไม้
“ทราบข่าวสารโครงการนี ้

จากวารสารและเว็บไซด์ของสหกรณ์ เพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ฯ ขอบคุณท่ีสหกรณ์ได้จัด 
ให้มีโครงการนี้ให้ความส�าคัญและเป็นเกียรติแก่ 
ผู ้ เกษียณ ได ้ รับ รู ้ รายละเอียดเกี่ ยวกับการ 
ออมเงินหลังเกษียณ มีประโยชน์มากสามารถน�า
มาจัดระเบียบการใช้จ่ายการเก็บออมเงินหลังชีวิต
เกษียณ”

นางฐิติรัตน์ สุทธิลักษณ์
สมาชิก 14182
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 “ทราบข่าวสารโครงการนี้ จากวารสารและ
ทางสหกรณ์ส่งเอกสารไปให้ที่บ้าน เป็นโครงการ 
ที่ดีมาก ได้ผ่อนคลาย ได้พบเพ่ือนที่ไม่ได้พบกัน 
มานาน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ความรู้เร่ืองสุขภาพ 
ความรู้เรื่องการบริหารเงินหลังวันเกษียณ” 

น.ส.พรรณี  เด่นรุ่งเรือง
สมาชิก 1736
นักวิทยาศาสตร์ ส�านักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ 
“ทราบข่าวสารโครงการนี ้จาก 

วารสารสหกรณ์และทางสหกรณ์ส่งเอกสารไปให้ที่
บ้าน เป็นโครงการทีด่ ีได้มาเทีย่วกบัเพ่ือนๆ คุยแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ มีความสุขและสนุก โอกาส
หน้าถ้ามีโครงการลักษณะน้ีก็อยากเข้าร่วมอีก ได้
รู้จักเพื่อนใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน
บ�านาญ การรักษาสุขภาพเมื่อมีอายุมากขึ้น”
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 การท่องเที่ยวเป็นการเปิดมุมมอง
ใหม่ให้กับชีวิต เรามักจะได้รับความสุข ความ
ทรงจ�ากลับมาเสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกัน หลาย
คนในวัยเกษียณให้รางวัลกับชีวิต ถึงเวลาพัก
ผ่อนกายและใจ ปีนี้สหกรณ์พาสมาชิกบินลัด
ฟ้า มุ่งหน้าสนามบินมิงกาลาดง ประเทศพม่า 
ที่แรกที่ไป คือ พระเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระ
ธาตุมุเตา จากนั้นเยี่ยมชมความงดงามของ 
พระราชวงับเุรงนอง กษัตรย์ิทีย่ิง่ใหญ่ของพม่า 
ช่วงหัวค�่าขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินแขวน 
หรือ เจดีย์ไจ้ทีโย อยู่สูงจากระดับน�้าทะเล 
1,200 เมตร ตั้งอยู่บนหินลูกกลมๆที่ตั้งอยู่บน
เขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่าเชื่อว่าก้อนหิน
นี้จะไม่มีวันตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์
ที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์ ท�าให้ก้อนหินทรงตัว
อยู่ได้ ตามความเช่ือหากผู้ใดได้มานมัสการท่ี
พระธาตุอินทร์แขวนครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะพบ
แต่ความสุขและขอส่ิงใดก็จะได้สมปรารถนา
ทุกประการ 
 เช้าวันที่สอง มีกิจกรรมตักบาตร 
พระสงฆ์กว่า 1,000 รูปที่วัดไจ้คะวาย และ 
ไปกราบไหว้พระเจดีย์ไจ๊ปุ่นพระพุทธรูปปาง 
ประทับนั่ ง  4 ทิศที่ มีความยิ่ งใหญ ่และ 
งดงามมากตกบ่ายนมัสการพระพุทธไสยาสน์ 
ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่มีลักษณะที่
สวยงามตามฉบับของมอญ ช่วงเย็นนมัสการ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองค�า 
คูบ่้านคูเ่มืองพม่า ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ 
เต็มไปด้วยศรัทธากันแรงกล้าของชาวพม่า 

อิ่มบุญ อิ่มใจไหว้พระ 
ณ ประเทศพม่า

วันที่ 7-9 ตุลาคม 2560

ตอนค�่ามีปาร์ต้ี หน้ากากป่าไม้ การประกวด
ร้องเพลง สร้างความเพลิดเพลินสนุกสนาน
คึกคักด้วยเพลงเพราะๆจากสมาชิก
 เช้าวันที่สาม เดินทางเข้าสู ่เมือง 
สิเรียม ชมพระเจดีย ์เยเลพญา พระปาง
มารวิชัยกลางน�้าอายุนับพันปี และไปกราบ
นมัสการพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ ที่เมือง

พระธาตุอินแขวน 

 พระนอนตาหวาน

นายสมหมาย กิตยากุล 
เลขสมาชิก 15521
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 “สมาชิกแต ่ละคนมีความสุข  
ผู้เกษียณอายุมีความสุขท่ีได้มาท�าบุญไหว้
พระในครั้งนี้ ได้แนวคิดหลายๆเรื่องจาก
เพื่อนสมาชิกผู้เกษียณ ได้ขวัญก�าลังใจ และ
ได้พบปะกับเพื่อนสมาชิก”

นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม
สมาชิก 727
เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโส  
“มคีวามสขุและรูสึ้กสนกุกบั 

การท่องเที่ยวไหว้พระเป็นอย่างมากและ
อยากให้สหกรณ์จัด การท่องเที่ยวผู้เกษียณ
ต่อๆไปและขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง 
ได้ไปร่วมทรปิท่องเท่ียวเพีอ่เป็นประสบการณ์ 
ชีวิตต่อไปอีกครับ”

นางสาวจุฑาทิพย์ มีสวัสดิ์
เลขสมาชิก 2804
พนักงานธุรการ ส.4  
“เป็นทริปที่ประทับใจมาก 

สนุก อิ่มใจ อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อ
ไป รู้สึกมีความสุขและชื่นใจที่ได้มาท�าบุญที่
พม่าครั้งนี้ค่ะ”

นายเชิดชัย จริยะปัญญา 
เลขสมาชิก 19334
อดีตผู้อ�านวยการส�านักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร  
 “ได้มาเที่ยว ได้มาท�าบุญ รู ้สึก 
สนกุมาก ถ้าหากมีกจิกรรมดีๆ แบบนีก้อ็ยาก
มาอีก และขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ที่ได้จัดกิจกรรมน้ีขึ้นมา ขอบคุณ
ครับ”

ไทยรู ้จักกันดีในชื่อพระนอนตาหวาน ช่วง
บ่ายไปขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ ก่อน
กลับกรุงเทพแวะชม ช้างเผือก ที่หายากและ
มีเชือกงามที่สุดของพม่าจากน้ันนมัสการพระ
หินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นได้เดินทางกลับ
จากสนามบินมิงกาลาดงสู่สนามบินดอนเมือง
โดยสวัสดิภาพ

ความในใจอยากบอก
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พนักงานราชการยื่นกู้สามัญ
 ต้องท�าประกันภัยผู้ค�้าประกัน

ท�าไมต้องท�าประกันภัยผู้ค�้าประกัน
เพื่อคุ้มครองผู้ค�้าประกัน ในกรณีที่ผู้กู้มีเหตุให้ต้องออกจากราชการ หรือมีเหตุให้

ต้องออกจากการเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์โอนหุ้นช�าระหนี้ที่เหลือต้องไปเก็บกับผู้ค�้า

ประกนั กรณดีงักล่าวผูค้�า้ประกนัจะไม่ต้องรบัภาระหนีใ้นฐานะผูค้�า้ประกนัแต่อย่าง

ใด สหกรณ์จะไปเรียกสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนั ส่วนบรษิทัประกนัจะไปฟ้อง

ร้องและด�าเนินคดีกับผู้กู้ต่อไป

เมื่อพนักงานราชการมีการ
ท� าประ กันชี วิตกลุ่ มแล้ว 
ท�าไมยังต้องท�าประกันภัยผู้
ค�้าประกันอีก
เพราะการท�าประกันชีวิตกลุ่มนั้น คุ้มครอง

กรณเีสยีชวีติเท่านัน้ ไม่คุ้มครองในกรณผีูกู้ม้ี

เหตุต้องให้ออกจากราชการ หรือมีเหตุต้อง

ให้ออกจากสหกรณ์ ฉะนัน้เพือ่เป็นการช่วย

เหลือผู้ค�้าประกัน จึงให้มีการท�าประกันภัย

ผู้ค�้าประกัน

ถา้ผูค้�า้ประกนัหลายคน ผูค้�า้
ประกันต้องจ่ายเบี้ยประกัน
หรือไม่?
สหกรณ์จะไม่เก็บค่าเบี้ยประกันกับผู ้ค�้า

ประกัน จะเก็บกับผู้กู้เท่านั้น

ต้องจ่ายเบี้ยประกันเท่าไหร่
ตามจ�านวนเงินกู ้ที่ ได ้รับอนุมัติ เช ่นกู ้ 

100,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 600.27 

บาท ปีถัดไปค่าเบี้ยประกันจะคิดจากยอด

หนี้คงเหลือ โดยสหกรณ์จะหักค่าเบี้ยจาก

บัญชีเงินเดือนปีละครั้งจนกว่าจะหมดหนี้

ใครเป็นผู้จ่าย
ผู้กู้เป็นผู้ช�าระค่าเบี้ยประกัน เมื่อผู้กู้ยื่นกู้

สามัญและก่อนได้รับอนุมัติเงินกู้ สหกรณ์

จะหักค่าเบีย้ประกนัจากยอดกูก่้อนทีจ่ะโอน

เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก

1

2 3

4 5
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วิธีการกรอกหนังสือ
ประกันภัยผู้ค�้าประกัน

กรอกเฉพาะหน้า 2/2

กรอก
รายละเอียด
ด้านบน

ผู้กู้เป็น
 ผู้กรอก

ลงชื่อผู้กู้
ด้านล่าง

4

4

4

4
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ผลการด�าเนินงาน

อัตราดอกเบี้ย

รายการ  31 ตุลาคม  2560  30 กันยายน 2560

จ�านวนสมาชิก 13,190 13,206

จ�านวนสมาชิกสมทบ 18,286 18,220

สินทรัพย์รวม 17,106,667,308.17 16,969,717,327.39

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 284,299,917.45 221,286,325.14

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,063,124,894.87 1,073,716,659.21

เงินลงทุนระยะสั้น 440,486,148.50 500,828,558.90

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิก 153,478,548.12 152,472,527.93

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน-สมาชิกสมทบ 105,006,916.21 100,964,831.39

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิก 6,723,445,552.51 6,740,471,056.99

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-สมาชิกสมทบ 504,050,351.90 501,731,019.97

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ-สมาชิก 956,466,994.82 955,176,522.81

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษหลักทรัพย์-สมาชิกสมทบ 15,160,108.50 13,554,169.50

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษเงินรับฝากค�้าประกัน-สมาชิกสมทบ 63,406,526.50 63,226,997.72

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 586,508,028.00 490,813,586.00

เงินลงทุนระยะยาว 6,131,673,396.78 6,078,748,735.22

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,414,655.44 4,929,355.44

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,574,584.86 70,574,584.86

ลูกหนี้ระยะสั้น 0.00 150,000.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,380,074.63 881,787.23

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 190,609.08 190,609.08

หนี้สินรวม 9,876,326,630.79 9,844,638,044.83

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,222,000,000.00 1,352,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,911,966,318.77 5,836,964,733.11

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ 599,141,716.08 591,789,124.50

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3,901,143,901.29 3,851,548,635.97

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 935,746,090.24 921,107,836.86

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 331,432,063.70 330,710,618.99

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 141,196,436.59 138,505,905.92

     - เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3,306,110.87 3,302,610.87

เงินรับฝากจาก (สมาชิกสมทบ) 2,680,519,389.14 2,600,137,458.61

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ (สมาชิกสมทบ) 221,924,655.57 221,894,720.78

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 2,332,871,218.74 2,253,849,730.45

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ (สมาชิกสมทบ) 70,492,192.97 69,965,402.33

     - เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 30,792,988.60 30,056,056.55

     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 24,438,333.26 24,371,548.50

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 35,404,164.88 29,099,095.11

หนี้สินไม่หมุนเวียน 26,436,758.00 26,436,758.00

ทุนของสหกรณ์ 7,230,340,677.38 7,125,079,282.56

ทุนเรือนหุ้น 5,847,051,380.00 5,795,351,090.00

ทุนส�ารอง 533,813,917.91 533,813,917.91

ทุนสะสม 113,831,081.38 121,485,781.20

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 340,419,263.86 347,837,012.70

ก�าไรสุทธิ 395,225,034.23 326,591,480.75

รายได้ 679,694,107.50 588,079,781.39

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 426,529,276.79 381,838,440.20

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 31,735,764.19 28,841,196.16

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 186,590,838.20 142,725,601.71

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน 31,443,437.74 31,443,437.74

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,394,790.58 3,231,105.58

ค่าใช้จ่าย 284,469,073.27 261,488,300.64

ดอกเบี้ยจ่าย 237,610,249.05 219,380,961.70

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 46,858,824.22 42,107,338.94

ก�าไรสุทธิ 395,225,034.23 326,591,480.75

เงินฝาก (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  2560) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.00

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.00

ออมทรัพย์พิเศษ 3.25

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.00

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25

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 5.00

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 5.90

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท1 5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจประเภท2 5.80

เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงครอบครัว 4.95

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

4.95

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559) ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 1 (0.00 % 6 เดือนแรก) 3.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) ประเภท 2 (0.00 % 3 เดือนแรก) 4.50

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ (อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) ประเภท 3 5.55
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สัญจรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560

Road 
Show

 เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้จัด 

กิจกรรม RoadShow ณ กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งได้มีข้าราชการ และพนักงานราชการให้

ความสนใจสมคัรเป็นสมาชกิและสมาชกิสมทบ

เป็นจ�านวนมาก รวมทัง้สอบถามข้อมลูเกีย่วกบั 

สวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

สมัครบัตร ATM และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

มากมาย พร้อมรับของที่ระลึก ส�าหรับใคร 

ที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจ ปีหน้าพบกันใหม่ค่ะ
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นายชัยยันต์ ค�าป้อ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สอ.ปม.
กล่าวรายงานและบรรยายเรื่อง “หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์”

นายสุพจน์ เพริดพร้ิง ผู ้อ�านวยการ สบอ.5 
จ.นครศรธีรรมราช ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ
อบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบสมัครใหม่

นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผอ.วิทยาลัยศิลป
หัตถกรรม นครศรีธรรมราช ให้เกียรติ
กล่าวต้อนรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เจ้าหน้าที่สอ.ปม. ให้บริการสมาชิกด้านต่างๆ 
และตอบข้อซักถามสมาชิก

นายสุเทพ บัวจันทร์ 
กรรมการสอ.ปม. 

บรรยายเรื่อง
 “การบริหารเงินของ

ตนเอง ตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง”

นายภูดิท จันทะเรือง กรรมการสอ.ปม. บรรยายเรื่อง “รู้จักสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ”

โครงการฝึกอบรมสมาชิกและสมาชิกสมทบสมัครใหม่
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตระหนักถึงการให้ความรู้แก่ สมาชิกและสมาชิกสมทบ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม
เพือ่ให้สมาชิก และสมาชกิสมทบ ได้มคีวามรู้ ความเข้าใจในหลกัการ อดุมการณ์และวธิกีารสหกรณ์ ซึง่ความรูท้ีไ่ด้รบันัน้ มีความ
จ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาสหกรณ์ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า ในการอบรมครัง้นี ้สมาชกิและสมาชกิสมทบให้ความสนใจมากมาย 
มีการรับสมัครสมาชิก การเปิดบัญชีเงินฝาก และรับฝากเงิน การบริการท�าบัตรATM Click Co-op Card เปลี่ยนแปลงการหัก
เงินฝากรายเดือน และให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ ที่สมาชิกต้องการ
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คุณตั้งหนังสือผู้รับโอนประโยชน์
 หรือยัง ? 

 สมาชิกหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า ท�าไมต้องตั้งหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ เพราะ “หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์” คือ หนังสือที่สมาชิกแสดงเจตนามอบทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ให้แก่ทายาท หรือบุคคลที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับ
สหกรณ์ สมาชกิบางท่านเคยเขียนมาให้สอ.ปม.เป็นเวลาหลายสบิปีแล้ว เมือ่กาลเวลาเปลีย่นแปลงไป บางท่านอาจมกีารหย่าร้าง 
กับคู่สมรส จึงขอให้ท่าน จัดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ ส่งมายังสหกรณ์เพื่อให้หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
ของท่านเป็นปัจจุบัน  
 เห็นไหมละคะว่า การท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ มีความส�าคัญมาก ฉะนั้น ถ้าสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ท�าหนังสือ
ฉบับนี้ หรือท�าไว้นานแล้วจนจ�าไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ 8.2 
พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิกและลายมือชื่อพยานให้เรียบร้อย แล้วส่งมาให้สหกรณ์คะ

หมายเหตุ :
 1. ห้ามใช้น�้ายาลบค�าผิด
 2. พยานต้องเซ็นต์ให้ครบทั้ง 2 คน (ผู้รับโอนประโยชน์จะเซ็นต์เป็นพยานไม่ได้)
 3. เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
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ข้อควรรู้ของการท�าประกันชีวิต
ส�าหรับพนักงานราชการ

ท�าอย่างไร ไม่ให้สัญญาเงินกู้ถูกตีคืน

มุมนี้มีค�าตอบ

 ในช่วงน้ีสมาชกิสมทบทีเ่ป็นพนกังานราชการได้สอบถาม 
เกีย่วกบัการท�าประกันชวีติ ทางสหกรณ์จงึมคี�าตอบมาฝากดงันีค่้ะ

1. สมาชิกสมทบสามารถท�าประกันชีวิตได้หรือไม่
ตอบ สมาชิกสมทบซึ่งเป็นพนักงานราชการ และสหกรณ์
สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ สามารถท�าประกันชีวิตได้ใน
อัตราเบี้ยประกันต�่า วงเงินคุ้มครองสูง และคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 
70 ปี เช่นเดียวกับสมาชิก โดยสามารถเลือกท�าประกันชีวิตได้ดังนี้
 - เบีย้ประกนัรายเดอืน 270 บาท คุม้ครองชวีติ 500,000 
บาท เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
 - เบีย้ประกนัรายเดอืน 470 บาท คุม้ครองชวีติ 800,000 
บาท เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ 1,600,000 บาท 

2. สมาชกิสมทบซึง่เป็นพนกังานราชการ สามารถท�าประกนัชวีติ
ให้คู่สมรส, บุตร, บิดา หรือมารดา ได้หรือไม่

สมาชิก ให้ใช้แบบฟอร์ม (เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2560) 
  ส�าเนาบตัรประชาชนผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนัทีร่ะบวุนั
ออกบัตร และวันบัตรหมดอายุที่ชัดเจน
  สลิปเงินเดือนผู้กู้เดือนล่าสุด

 หมายเหตุ.... 
  ผู้กู้และผู้ค�้าประกันเซ็นต์เป็นพยานในสัญญาเงินกู้ฉบับนั้นไม่ได้
  เบอร์มือถือที่ลงในสัญญาเงินกู้ จะต้องตรงกับที่ได้แจ้งไว้ในระบบของสหกรณ์ (หากเปลี่ยนเบอร์มือถือขอให้แจ้งสหกรณ์ 
  ทุกครั้ง)
  หากไม่มั่นใจเรื่องลายเซ็นต์ที่เคยให้ไว้กับสหกรณ์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหัวข้อ 5.1  ส่งมาให้สหกรณ์ใหม่
  การลงลายมอืชือ่ในสญัญาเงนิกู ้หรอืค�า้ประกัน ต้องลงลายมอืชือ่ให้เหมอืนกนัทกุจดุห้ามใช้หมกึขาวลบ หากต้องการแก้ไข 
  ให้ขีดทั้งประโยคและเซ็นต์ชื่อก�ากับ

สมาชิกสมทบให้ใช้แบบฟอร์มที ่(เริม่ใช้ 1 พฤศจิกายน 2560) 
  สลิปเงินเดือนผู้กู้เดือนล่าสุด
  ส�าเนาบัตรประชาชนผู้กู ้และผู้ค�้าประกันที่ระบ ุ
วันออกบัตร และวันบัตรหมดอายุที่ชัดเจน
  ส�าเนาสัญญาจ้างผู้กู้ หน้าที่ 1 - 6 ส�าเนาสัญญา
จ้างผู้ค�้าประกัน หน้าที่ 1 และ 2 (ที่ระบุวันที่ครบก�าหนด
สัญญาจ้าง)
  กรอกหนังสือประกันภัยผู้ค�้าประกัน

ตอบ สมาชิกสมทบซ่ึงเป็นพนักงานราชการไม่สามารถท�า
ประกันชีวิตให้คู่สมรส, บุตร, บิดา หรือมารดาได้ สามารถท�า
ประกันชีวิตได้เฉพาะตนเองเท่านั้น

3. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ และได้กู้สามัญกับ
สหกรณ์ ภายหลังได้เสียชีวิต ประกันภัยผู้ค�้าประกันจะจ่ายเงิน
สินไหมให้แก่ทายาทหรือผู้รับโอนผลประโยชน์หรือไม่
ตอบ หากสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการได้กู้สามัญกับ
สหกรณ์ และภายหลังได้เสียชีวิต ทางบริษัท กรุงเทพ ประกันภัย 
จะไม่จ่ายเงินสินไหมให้กับทายาทหรือผู้รับโอนผลประโยชน์ของ
สมาชิกสมทบท่ีเสยีชีวติ เนือ่งจากประกนัภยัผูค้�า้ประกนัจะจ่ายเงนิ
ให้สหกรณ์ เฉพาะกรณีที่สมาชิกสมทบที่มีเหตุให้ต้องโอนหนี้เก็บ
กับผู้ค�้าประกัน หรือไม่ช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ซึ่งจะไม่ครอบคลุม
ถึงกรณีที่เสียชีวิต
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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

กระบอกน�้ำ 2 ชั้น ระบบสูญญำกำศ

มำหยอด “กระปุกออมทรัพย์” 
กับน้องเอื้อและน้องอำทรกันนะคะ

ของขวัญปีใหม่ 2561 
“กระบอกน�้าออมทรัพย์”

 ปีใหม่นี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ขอมอบสิ่งดีๆ ให้กับ สมาชิกและสมาชิกสมทบ (ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกและ
สมาชิกสมทบก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2560) สามารถรับกระบอกน�้าออมทรัพย์ ได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. รับด้วยตัวเองที่สหกรณ์ฯ ไม่ต้องกรอกเอกสารการจอง ยื่นบัตรประจ�าตัวประชาชน สามารถรับได้ตั้งแต ่
วันที่ 12 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 60  เวลา 09.00 – 16.00 น.
 2. รับเป็นกลุ่มผ่านตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิก โดยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม ใบสั่งจอง “กระบอกน�้าออมทรัพย์” 
และสามารถรับได้ 2 วิธี ดังนี้
  1) รับที่สหกรณ์ โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในใบจองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทนหรือ 
ผู้แทนสมาชิกด้วย) พร้อมทั้งก�าหนดวัน-เวลาที่จะมารับด้วยตนเอง
  2) ให้สหกรณ์จัดส่งไปยังสถานีขนส่งของจังหวัด ให้แก่ตัวแทน หรือผู้ แทนสมาชิก โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
ลงลายมอืชือ่ในใบจอง ตัง้แต่ 20 คนข้ึนไป (รวมรายชือ่ตัวแทน หรอืผูแ้ทนสมาชกิด้วย) ซ่ึงจะต้องก�าหนดสถานขีนส่งท่ีจะรบัของ 
พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์ส�านักงานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงานต่อไป

ส่ังจองด่วน!!
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