
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด

โปรดเวียนกันอ่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
www.025798899.com
www.forestcoop.org

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         ฉบับที่ 92 เดือนมกราคม พ.ศ. 2551

ผลดำเนนิงาน 2550 กำไร 170 ลา้น 
เสนอที่ประชุมใหญ่ปันผล 5.75% เฉลี่ยคืน 9% 
ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบิกปันผลได้ตั้งแต่ 3 ก.พ. 

ลดอีกดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้  
ฉุกเฉิน – สามัญเหลือ 6.80% เพื่อการศึกษา 3.95% 
ประหยัดพลังงาน 5.90%วนาเคหะ 2 ปีแรก 4.50% 
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00% เกษียณเปี่ยมสุข 4.25% 

(อ่านต่อหน้า 2) 

โทร. 02-579-8899 

 

กด 6 

 

เลขที่สมาชิก - รหัสผ่าน 

www.025798899.com 

 

Username - Password 

 

คลิกเข้าสู่ระบบ 

2 วิธีตรวจสอบยอดปันผล-เฉลี่ยคืน 
เริ่ม 23 ม.ค. 2551 

(อ่านต่อหน้า 2)

ร่วมลุ้นรางวัล 

5 หมื่นบาท 
ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 
ลดโลกรอ้น –ละอบายมขุ-เลกิตามกระแสนยิม 

ในวนัประชมุใหญ ่3 ก.พ. 
 

หลายคนใจจดใจจ่อว่าในวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีสหกรณ์ในวันที่  3 ก.พ. 2551 นี้ สมาชิกผู้ใดจะ

เป็นผู้คว้ารางวัล บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 

ดังนี้  

รางวัลที่  1  เงินฝากจำนวน  10,000  บาท (1 รางวัล)   

รางวัลที่  2  เงินฝากจำนวน    5,000  บาท (2 รางวัล)  

รางวัลที่  3  เงินฝากจำนวน    1,000  บาท (30 รางวัล) 

รวมมูลค่า 50,000 บาท 

ใครคือผู้คว้ารางวัลติดตามได้จากวารสารสหกรณ์

ฉบับต่อไป 

สหกรณ์จะจับรางวัล “ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง” ให้

แก่สมาชิกที่ฝากเงินรายเดือน ครบ 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 50,000 บาท (รวม 100,000 บาท) ทุกวันที่ 28 

กันยายน (วันเกิดสหกรณ์) ของทุกปี และวันประชุมใหญ่

สามัญประจำปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) โดยเงินรางวัลจะ

นำฝากเข้าบัญชีที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 



2ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  กำหนดให้มีการ
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์
ที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2551 สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 
สหกรณ์มีผลกำไรทั้งสิ้น 170,911,036.57 บาท   คณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ใหญเ่สรจ็สิน้แลว้ โดยเสนอจา่ยเงนิปนัผล 5.75% และเงนิเฉลีย่คนื
สำหรับสมาชิกผู้กู้เงิน 9.00%   

สมาชิกทุกท่าน สามารถตรวจสอบ ยอดเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืน ของท่านได้ ตั้งแต่วันพุธที่  23  มกราคม 2551 
เป็นต้นไป ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE   
02-579-8899 หรือ สหกรณ์ออนไลน ์www.025798899.com 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด     

อนึ่ง หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
แล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลในวันอาทิตย์
ที่ 3 ก.พ. 2551 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  โดยสหกรณ์
จะ โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ (สิน
มัธยัสถ์) ซึ่งสมาชิกทุกท่านมีกับสหกรณ์และสามารถเบิกถอน
ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 
7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด และไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ  

สำหรับสมาชิกที่แจ้งโอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์จะโอนให้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551 เช่นเดียวกัน

ผลดำเนนิงาน 2550 กำไร 170 ลา้น 
เสนอที่ประชุมใหญ่ปันผล 5.75% เฉลี่ยคืน 9% 

ใช้บัตรสหกรณ ์ATM เบิกปันผลได้ตั้งแต ่3 ก.พ. 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินและสภาพทางเศรษฐกิจ และภาระค่าใช้จ่ายของ
สมาชกิรวมทัง้อตัราเงนิเฟอ้ทีเ่พิม่สงูขึน้อนัเนือ่งมาจากราคานำ้มนั คณะกรรมการดำเนนิการ
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั เมือ่คราวการประชมุวนัที ่7 มกราคม 2551 จงึมมีตปิรบัลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญกว่า 0.95% (จากเดิม 7.75% เป็น 6.80%) แต่ปรับลดอัตรา  
ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษเพยีง 0.25%(จากเดมิ 4.25% เปน็ 4.00%) ทัง้นี ้ ใหม้ผีล  
ตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2551 รายละเอยีดดงันี ้

 

อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้ ้
1. อตัราดอกเบีย้เงนิใหกู้ป้ระเภทฉกุเฉนิ - สามญั 
 1.1 เงนิกูฉ้กุเฉนิ รอ้ยละ 6.80 ตอ่ป ี
 1.2 เงนิกูส้ามญั  
  1)  เงนิกูส้ามญัทัว่ไป รอ้ยละ 6.80 ตอ่ป ี
  2)  เงนิกูส้ามญัเพือ่การศกึษา รอ้ยละ 3.95 ตอ่ป ี
  3)  เงนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ รอ้ยละ 5.70 ตอ่ป ี
  4)  เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั รอ้ยละ 1.00 ตอ่ป ีระยะเวลา 2 ป ี 

สำหรบัปทีี ่3 เปน็ตน้ไป อตัราดอกเบีย้ 5.90 ตอ่ป ี
  5)  เงนิกูส้ามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ รอ้ยละ 5.90 ตอ่ป ี
  6)  เงนิกูส้ามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน รอ้ยละ 5.90 ตอ่ป ี
  7) เงนิกูส้ามญัเพือ่ซือ้คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณค์อมพวิเตอร ์รอ้ยละ 5.55 ตอ่ป ี

2. อตัราดอกเบีย้เงนิกูพ้เิศษ 
 2.1 เงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ 
  1) ประเภทอตัราดอกเบีย้คงที ่2 ปแีรก อตัรารอ้ยละ 4.50 ตอ่ป ีระยะเวลา 2 ป ี 

(ไมม่เีงนิเฉลีย่คนื) สำหรบัปทีี ่3 เปน็ตน้ไป อตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามประกาศสหกรณ ์โดย
อัตราประกาศปัจจุบันร้อยละ 6.10 ต่อป ีจะต้องผ่อนชำระไม่เกินจำนวนเงินงวดผ่อนชำระ  
ตามปกตภิายในระยะเวลา 5 ปแีรก และหากไถถ่อนจำนองกอ่นกำหนดภายในระยะเวลา 5 ปแีรก 
นบัแตว่นัทีท่ำนติกิรรม ตอ้งชำระคา่ธรรมเนยีมไถถ่อนในอตัรารอ้ยละ 3 ของวงเงนิกูท้ีร่ะบใุน
สญัญากูเ้งนิ 

  2) ประเภทอตัราดอกเบีย้ลอยตวั อตัรารอ้ยละ 6.10 ตอ่ป ีสามารถชำระเงนิกู้
เกนิกวา่จำนวนเงนิงวดผอ่นชำระตามปกตไิดต้ลอดระยะเวลาสญัญาเงนิกู ้และไถถ่อนจำนอง
กอ่นเมือ่ใดกไ็ด ้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีมใดๆ 

 2.2 เงนิกูพ้เิศษโดยใชหุ้น้เปน็หลกัประกนั รอ้ยละ 6.80 ตอ่ป ี
 2.3 เงนิกูพ้เิศษโดยใชเ้งนิฝากของสหกรณเ์ปน็หลกัประกนั รอ้ยละ 5.50 ตอ่ป ี
 

อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 
1. อตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝาก 
 1.1 เงนิฝากออมทรพัย ์รอ้ยละ 3.75 ตอ่ป ี
 1.2 เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ รอ้ยละ 4.00 ตอ่ป ี(จำนวนเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 

ตัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้ไป สหกรณจ์ะจา่ยดอกเบีย้เงนิฝากใหท้กุวนัสิน้เดอืน) 
 1.3 เงนิฝากออมทรพัยเ์กษยีณเปีย่มสขุ รอ้ยละ 4.25 ตอ่ป ี
 1.4 เงนิฝากออมทรพัยเ์อนกประสงค ์รอ้ยละ 3.75 ตอ่ป ี
 1.5  เงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง รอ้ยละ 4.00 ตอ่ป ี

ลดอีกดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู ้ 
ฉุกเฉิน – สามัญเหลือ 6.80% เพื่อการศึกษา 3.95% 
ประหยัดพลังงาน 5.90%วนาเคหะ 2 ปีแรก 4.50% 
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00% เกษียณเปี่ยมสุข 4.25% 

2. อตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝากออมทรพัยท์วสีนิ  
 2.1 เงนิฝากออมทรพัยท์วสีนิ 24 เดอืน รอ้ยละ 4.25 ตอ่ป ี
 2.2 เงนิฝากออมทรพัยท์วสีนิ 36 เดอืน รอ้ยละ 4.75 ตอ่ป ี
 2.3 เงนิฝากออมทรพัยท์วสีนิ 48 เดอืน รอ้ยละ 5.00 ตอ่ป ี
 2.4 เงนิฝากออมทรพัยท์วสีนิ 60 เดอืน รอ้ยละ 5.25 ตอ่ป ี
(เงินฝากออมทรัพย์ทวีสินที่ฝากครบระยะเวลาตามที่กำหนด

แลว้ สหกรณจ์ะคดิดอกเบีย้ใหอ้ตัรารอ้ยละ 3.75 ตอ่ป)ี 
ทัง้นี ้ใหม้ผีลตัง้แตว่นัที ่ 1 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2551  เปน็ตน้ไป  

ประกาศ มตทิีป่ระชมุ คณะกรรมการดำเนนิการ หรอืขอ้ความ
อื่นใดที่มีอยู่ก่อนวันใช้ประกาศนี ้ ซึ่งมีข้อความขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี ้ใหย้กเลกิเสยีทัง้สิน้ 

                    ประกาศ ณ วนัที ่ 8  มกราคม   พ.ศ. 2551 

 ลงนาม อารยา บญุยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บญุยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดำเนนิการ 
 สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั 

คำคม
พึงหลีกเลี่ยง

ใช้เงินที่ยังหามามิได้



3ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ผลการดำเนินงาน 
รายการ 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2550 

จำนวนสมาชิก 13,053 13,154 

จำนวนสมาชิกสมทบ 2,523 2,858 

สินทรัพย์รวม 3,788,418,003.52 4,474,229,663.17 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 142,750,714.03 71,164,169.50 

เงินลงทุนระยะสั้น 25,000,000.00 180,177,070.22 

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 52,623,928.09 57,283,950.69 

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 2,874,705,570.62 2,990,213,960.46 

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 461,341,580.35 564,688,435.09 

เงินลงทุนระยะยาว 225,585,083.20 600,000,000.00 

สินทรัพย์อื่น 7,357,509.94 10,702,077.21 

หนี้สินรวม 1,668,509,493.60 2,116,323,952.61 

เงินกู้ยืม 0.00 30,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 248,442,710.90 287,046,886.56 

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 13,311,882.85 20,355,776.21 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 1,159,682,589.73 1,417,118,949.73 

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 92,031,588.88 210,145,049.28 

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 60,404,316.45 95,348,924.65 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 14,855,475.26 31,726,365.70 

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 1,903,462.53 2,161,357.97 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 52,247,659.07 2,297,560.98 

เงินรับฝากออมทรัพย์ทวีสิน 1,356,210.82 2,706,564.74 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 0.00 1,029,939.80 

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 0.00 19,414.12 

หนี้สินอื่น 24,273,597.11 17,416,516.79 

ทุนของสหกรณ์ 1,975,028,798.74 2,186,994,673.99 

ทุนเรือนหุ้น 1,809,797,550.00 1,997,780,400.00 

ทุนสำรอง 104,188,211.53 118,719,563.40 

ทุนสะสม 61,043,037.21 70,494,710.59 

รายได้ 248,683,001.07 286,575,682.86 

ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก 235,343,033.07 268,228,841.15 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 12,214,039.44 17,388,327.84 

รายได้อื่นๆ 1,125,928.56 958,513.87 

ค่าใช้จ่าย 103,803,289.89 115,664,646.29 

ดอกเบี้ยจ่าย 76,016,875.16 86,388,172.58 

ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 27,786,414.73 29,276,473.71 

กำไรสุทธิ 144,879,711.18 170,911,036.57 

อัตราดอกเบี้ย 
เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551) ร้อยละ 

     ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75 

     ออมทรัพย์เอนกประสงค ์ 3.75 

     ออมทรัพย์พิเศษ 4.00 

     ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.25 

     ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.00 

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551) ร้อยละ  

     ฉุกเฉิน 6.80 

     สามัญทั่วไป 6.80 

     สามัญเพื่อการศึกษา 3.95 

     สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.70 

     สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 5.90 

     สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 5.90 

     สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00 

     สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3) 5.90 

     สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ 5.55 

     เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50 

     เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.80 

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 4.50 

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.10 

ปีหมูอ้วน เดินทางจากไป เจ้าหนูตัวจ้อยวิ่งเข้ามาเยือน 

ความว่องไวของเจ้าหนูคงจะนำพาชีวิตในบางเส้นทางของ

ประเทศชาติดีขึ้น ผู้คนยังคงคาดหวัง...  ทว่าในความจริง 

ทิศทางที่หลายฝ่ายพยายามจะฝ่าฟันดั้นด้นไปให้ถึ ง 

เป้าหมาย แม้จะแสนยากลำบาก แต่ถ้าเป็นจริงได้ ความสุข

จะโปรยปรายดั่งสายฝนที่หลั่งจากฟ้าทีเดียว นั่นคือทาง 

แห่งความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ใช่จะเป็นจริงไม่ได้ 

ขอเพียงให้ผู้นำรัฐบาลมีทิศทางที่แน่นอน มั่นคงแน่วแน่ 

พึ่งพาตนเอง แต่ก็ต้องไม่ล้าหลัง เท่าทันทุนนิยม ค่อยๆให้

ความรู้ประชาชน ค่อยๆล่องนาวาไปอย่างช้าๆแต่สุขุมลุ่มลึก   

ไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนๆ อาหารเป็นปัจจัยอันดับหนึ่ง 

ประเทศเราเหมาะอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งผลิตอาหารของ

โลก แล้วไยเรากลับมุ่งมั่นไปในทิศทางตรงกันข้าม ไม่เพียง

ก่อมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมนานา ยังต้องเสียงบประมาณเพื่อ

กลับมาเยียวยาทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม โลกเตือนเรามานาน

แล้ว แต่เราไม่ตระหนัก  โลกเปล่งประกายความร้อนเล่นงาน

หนักหน่วง ไม่นานเกินรอ เมื่อนั้นเราจะต้องมาเสียใจ ที่เมื่อมี

โอกาส กลับเมินเฉย... 

ป่าอ้วนดีใจที่มีโอกาสเล็กๆ ช่วยเกื้อหนุนให้กับโลก  

และผู้คนบ้างแม้ไม่มากแต่ก็ดีกว่าทำไม่รู้ไม่ชี้เนอะ ปีนี้ก้อได้

เวลาอำลาพักยกเหมือนกัน   

ฉบับนี้ จึ งของดรายการล่ า รางวั ลสั กฉบับนะจ๊ ะ   

. . . .รอน้องๆมาสานต่อ ก่อนจากฝากสวัสดีด้วยบทกวี  

อิงธรรมะสักบท เจอกันใหม่... เมื่อชาติต้องการ ลาก่อนเด้อ! 

มุมนี้มีรางวัล 
โดย ป่าอ้วน 

 

“เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”  “ดีคิด”ถึงแต่คุณบุญกุศล 

“ดีพูด”เพราะเสนาะหูทุกผู้คน  “ดีทำ”ตนงดงามด้วยความดี 

“ศีล-สมาธิ-ปัญญา”วิชชาสาม  “สติ”งามหมดจดสวยสดศรี 

“สัมปชาโน สติมา อาตาปี”  “ปัญญา”ดีความดีเดิมยิ่งเพิ่มพูน 

๐ “รับแสงทิพย์ฯ”อภิญญาวิชชาใหม่  เรียกเป็น”อภิญญาใหญ่”ไม่เสื่อมสูญ 

ม”ีมโนมยิทธิ”ฤทธิ์จำรูญ  กิเลสสูญด้วย”อาสวักขยญาณ” 

๐ “พระโสดาปฏิมรรค”ประจักษ์ตน  ถึง”ปฏิผล”ไร้ทุกข์เป็นศุขศานติ์ 

ลุสู”่ภูมิอริยะ”สุขสราญ  มุ่ง”นิพพาน”ในชาตินี้เพราะดีจริง 

“ศีลห้าครบ-เคารพพระรัตนตรัย”  “สัมมาใจและกาย”ทั้งชายหญิง 

ได”้ดวงตาเห็นธรรม”ค่าล้ำจริง  “สรรพสิ่งเป็นไตรลักษณ์”ประจักษ์เอยฯ 

ชัย แสงทิพย์ 
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กลิ่นจันทร์, นางสายสมร คมวัชรพงศ์ นางสมร กองพรหม และ นาง
วรัญญา คำอุด เป็นตัวแทน ได้จัดการมอบสินไหม 1  ล้านบาท ให้เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2550    
Úไม่มีความโศกเศร้าใดๆจะเปรียบได้กับการที่ลูกที่จะเกิดมายังไม่  

มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อ เพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงสหกรณ์ ขอเป็นกำลังใจ
ให้ คุณออนอุมา เข้มแข็ง มีกำลังกายและใจที่สมบูรณ์ อย่าท้อแท้ อย่ายอม
แพ้ ขอให้ธรรมคุ้มครอง ให้มีชีวิตราบรื่น ลูกๆ เติบโตเป็นคนดีของพ่อแม่  
เป็นกำลังสำคัญให้กับสังคมต่อไป   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Úมาถึงแวดวงคนสหกรณ์ คนต่อไป ที่ไม่อาจลืมได้  ท่านอดีต  

ประธานสหกรณ์ปีที่แล้ว คุณสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  มีโอกาสติดตามและได้เข้า  
ร่วมงานสิ่งแวดล้อมการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก 
(ไอพีพีซี) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ 3-14 ธันวาคม 2550 ไม่แน่นะ 
ท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยกอบกู้โลกจากภาวะโลกร้อนในอนาคต   
ยังไงๆ ก็ขอฝากความหวังด้วยคนนะเจ้าคะ และจะขอเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วย
โลกโดยไม่ต้องรอโปรเจคใหญ่ๆ อย่างเดียว อ้าว!  วันนี้รดน้ำต้นไม้แล้วยัง  
.... 





 
 
 
 
 
 
 
Úปิดท้ายรายการก่อนอำลา  ขอต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่   

ชุดที่ 31 เอี่ยมอ่องถอดด้าม ด้วยความยินดียิ่ง ดีใจมากมาย กับก้าวใหม่ๆ
ที่จะเกิด สู้ๆ (โว๊ย) อย่าท้อถอย “Well begun is a half done-เริ่มต้นดีมีชัย
ไปกว่าครึ่ง” พบกันใหม่เมื่อเพื่อนๆ ต้องการ โชคดีกับปีหนู ตัวจิ๊ด  ลาก่อน  
สวัสดี 
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หิรัญญิการ์สายสัมพันธ์สห
กรณ์

ขอให้ความทุกข์ ความเศร้าหมอง ความเจ็บปวดใดๆ ละลายหายไป
กับวันเก่าๆ ขอให้รัก สามัคคี มีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ แม้ไม่รวยเงิน
รวยทองก็ขอให้รวยน้ำใจ ขอให้พบสัจจะแห่งชีวิต ขอให้ใดๆ ทั้งหลายที่
กล่าวมา  มาเยือนในวันใหม่ ๆ ตลอดไป 

สวัสดีปีหนู อิ่มแต่พอเพียง เล็กพริกขี้หนู คงเดินทางกลับกันมา
เรียบร้อย ลุยงานลุยการกันต่อ จนกว่าภารกิจเสร็จสิ้น  ดีใจกับสิ่งดี ๆ ที่
พานพบ แม้แต่สิ่งเลวร้ายก็ต้องคารวะเช่นกัน คนต้องเจอความหลากหลาย
ในชีวิตจึงจะเกิดภูมิคุ้มกันกับชีวิต   แกร่งแต่อ่อนโยนนะ..... 
Úได้เวลาดีๆมาเยือนอีกครั้งต้นเดือนแห่งความรักที่ปีนี้โคจรครบ

รอบ  4  ปี  ปีอธิกสุรทิน  29 วัน บันเทิง สมาชิกรับรางวัล เงินปันผล กัน
อีกแล้ว แม้ว่าบางท่านค่าใช้จ่ายรออยู่แล้วหรือบางท่านจ่ายล่วงหน้าไป
เรียบร้อย แต่ก็ยังมีปันผลมาช่วยในยามข้าวยากหมากแพง ผลพวงของ
การออม อย่าทิ้งซะละ  อย่างน้อยการวางแผนการเงินจะช่วยให้เราไม่
ลำบากนัก....พบกันวันที่ 3  กุมภาพันธก์ับเงินปันผลผ่านเอทีเอ็ม 
Úและได้เวลาของท่าน คณะกรรมการดำเนินการ บางท่านที่  

ทำงานมาเนิ่นนาน  ด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งภารกิจประจำวันกรมป่าไม้
และงานรับใช้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ ได้พักหายใจยาวๆ ลึกๆ  เปิดทาง   
คนรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ   
ให้สมาชิกองค์กรเรา เข้าสู่ชีวิตที่พอเพียง  ประหยัดอดออมเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน Ú กรรมการหลายท่านที่ต้องเว้นวรรค อาทิ   
คุณจงเจริญ กิจสำราญกุล พี่ใหญ่มือฉมัง  ด้านกฎหมายระเบียบสหกรณ์ 
เป็นท่านรองประธานที่เซ็นงานมากที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาÚนัก  
ประชาสัมพันธ์ใจดีอย่าง คุณอนุชิต แตงอ่อนÚพี่ใหญ่ใจดี ประธาน  
สหกรณ์  หญิงเหล็กตัวจริง  คุณอารยา บุญยะศิรินันท์ Ú หรือ  
ผู้จัดการระดับมืออาชีพอย่างคุณวิชิต สนธิวณิช Ú กระทั่งท่านพี่   
ธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์  อดีตน้อง ๆ คนเดือนตุลาที่มีแนวคิดคมเฉียบ  
มาฝากบ่อยๆÚทั้ง 5 ท่านก็ได้เวลาโบกมือลา พร้อมทั้งบอกขอเชิญชวน  
ท่านสมาชิก มาช่วยกันสานต่องาน  เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความสุข
ของชาวสหกรณ์  คนเก่าๆขอเวลาไปชาร์ตแบตก่อนนะเจ้าคะ หากมีโอกาส  
จะกลับมารับใช้เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวสหกรณ์ต่อ... 
Úประชุมสามัญประจำปี 2550 วันที่ 2 – 3 ก.พ. 2551  ช่วงนี้

บรรดาผู้แทนสมาชิกก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่กันอีกครั้ง   เต็มที่  เต็มสปิริต  
เพื่อสหกรณ์กันนะ  หวังว่าปีนี้คงมีดาวสภาดวงใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีก  
บรรยากาศแถวสหกรณ์ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ คงครึกครื้น ตื่นตัวกันน่าดู  
..........เพื่อนๆก็คงมีโอกาสมาพบปะกัน เยี่ยมเยียนกันบ้าง เพราะมากัน  
ทั่วประเทศ.....อ้าวสร้างสรรค์กันไป 
Úว่ากันไป หิรัญญิการ ์ ก็เป็นอีกคนที่ขอโอกาสอำลาท่านพี่น้อง  

ผองเพื่อนสหกรณ์ พักยก หมดมุขเขียนซะดื้อ ๆ แนะ ไปพร้อมกับ ป่าอ้วน 
สนวล ี  แต่ยังมีความหวังกะนักเขียนสมัครเล่นคนต่อไปนะ  คงมาช่วยสาน
งานกันต่อไป ส่งข่าวสารถึงเพื่อนสหกรณ์  ผ่านข้อเขียน ผ่านวารสารเล่ม
น้อย ๆ ที่มีสาระจ๊ะ  เป็นเพื่อนที่รอคอยทุกเดือน.......จะรออ่านนะ... 
Úผ่านมาถึงข่าวคราวของเพื่อนสมาชิก ก็ขอแสดงความเสียใจ  

กับครอบครัวสมาชิกสมทบ คุณออนอุมา สุคันธมาลา และหนูน้อย  
สิวินยา  สุคันธมาลา พร้อมทั้งน้องน้อยที่ยังอยู่ในครรภ์แม่ ที่ต้องสูญเสีย
สามีและพ่อที่รักของลูกน้อยไปก่อนอำลาปีเก่า โดยทางสหกรณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก กลุ่มจังหวัดแพร่นายเกษม สุขวารี, น.ส. สุทิน 
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ถาม เคยทราบวิธีเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน แต่พอถึงช่วงจ่ายปันผลของ
สหกรณ์ทีไร ลืมวิธีคิดทุกปี ช่วยบอกวิธีคิดใหม่ด้วยครับ จะได้ตรวจสอบว่าที่
สหกรณ์จ่ายมาถูกต้องหรือไม่ 

1. เงินปันผลคำนวณอย่างไร 
2. เงินเฉลี่ยคืนคืออะไร คิดอย่างไร 
 
ตอบ ดีครับหากสมาชิกจะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง แม้ว่า

วารสารสหกรณ์จะเคยลงวิธีคำนวณเงินปันผลเฉลี่ยคืนโดยละเอียดมาแล้ว 
ฉบับนี้ขอชี้แจงวิธีคำนวณอีกครั้ง สมาชิกที่ทราบแล้วก็อย่าพึ่งเบื่อเลยนะ  
ครับ คิดว่าเป็นเทศกาลจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และประชุมใหญ่สามัญ   
1 ปีมีครั้งเดียว 

 
1. เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้น

ของสมาชิก ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตรา
เงินปันผลในปีนั้น ๆ  

ตัวอย่าง นาย ก มีทุนเรือนหุ้นถึง 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา (ปี 2549) 
เป็นเงิน 70,000 บาท และนาย ก ถือหุ้นเดือนละ 1,000 บาท ทุกเดือนของปี 
2550 ในสิ้นปี นาย ก จะได้เงินปันผล ดังนี้ (สมมุติสหกรณ์จ่ายเงินปันผล 
5.75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ 2. เงนิเฉลีย่คนื คือ เงนิทีจ่า่ยคนืใหก้บัสมาชกิผูจ้า่ย  
ดอกเบี้ยเงินกู้ โดยคิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ตั้งแต่ 
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ 
กำหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลยจะได้รับเฉพาะ
ส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

ตัวอย่าง นาย ก กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ นาย ก. ชำระ  
ดอกเบีย้เงนิกูใ้หแ้กส่หกรณท์ัง้ป ี โดยสหกรณจ์ะตอ้งคำนวณจากดอกเบีย้เงนิกู ้ 
ทกุประเภททีส่มาชกิมอียู ่ (ซึง่อตัราดอกเบีย้แตกตา่งกนั) ตามทีส่มาชกิจา่ยจรงิ  
แล้วนำมารวมกัน และหากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเฉลี่ยคืนร้อยละ 9   

INBOX 
วิชิต สนธิวณิช

กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ 

เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนคืออะไรคำนวณอย่างไร

หน่วย : บาท

วันที่ หุ้น  วิธีคำนวณปันผล 5.75% เงินปันผล 

31 ธ.ค. 2549 70,000 70,000 x 5.75/100 x 12/12 4,025.00 
31 ม.ค. 2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 11/12 52.71 
28 ก.พ.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 10/12 47.92 
31 มี.ค.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 9/12 43.13 
30 เม.ย.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 8/12 38.33 
31 พ.ค.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 7/12 33.54 
30 มิ.ย.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 6/12 28.75 
31 ก.ค.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 5/12 23.96 
31 ส.ค.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 4/12 19.17 
30 ก.ย.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 3/12 14.38 
31 ต.ค.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 2/12 9.58 
30 พ.ย.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 1/12 4.79 
31 ธ.ค.2550 1,000 1,000 x 5.75/100 x 0/12 0.00 

รวม 82,000 หุ้นรายเดือน x 5.75% x  เวลา 4,341.25 
รวม 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2550 นาย ก. ได้เงินปันผล 4,341.25 บาท 

ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืนของนาย ก. คำนวณได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบ 3. เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน 
กรณนีาย ก. เมือ่รวมเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืแลว้จะเหน็วา่ นาย ก. ได้

รับเงินจำนวนเงิน  = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน 
  = 4,341.25 + 2,715.33 
  = 7,056.58  บาท 
หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

แล้ว สมาชิกทุกท่านจะสามารถเบิกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวัน
อาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2551 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  โดยสหกรณ์จะ 
โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย ์ (สินมัธยัสถ์) ซึ่ง
สมาชิกทุกท่านมีกับสหกรณ์และสามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATM ธนาคาร  
ไทยพาณิชย์ได้ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด 
และไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ  

 สำหรับสมาชิกที่แจ้งโอนเงินปันผลเป็นทุนเรือนหุ้น สหกรณ์จะโอน
ให้ตั้งแต่วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2551 เช่นเดียวกัน 

หน่วย : บาท 

ประเภทเงินกู้ ดอกเบี้ยทั้งปี วิธีคำนวณเฉลี่ยคืน 9.00% เงินเฉลี่ยคืน 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน  5,512.60 5,512.60 x 9.00/100 496.13 

2. เงินกู้สามัญทั่วไป 18,521.10 18,521.10 x 9.00/100 1,666.90 

3. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 2,463.25 2,463.25 x 9.00/100 221.69 

4. เงินกู้สามัญอาชีพเสริม 3,673.45 3,673.45 x 9.00/100 330.61 

รวม 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2550 นาย ก. ได้เงินเฉลี่ยคืน 2,715.33 

1. ลงทะเบียน โดยป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้ 

- เลขที่สมาชิก  

- เลขบัตรประชาชน  

- วันเดือนปีเกิด  

2. กำหนดชื่อและรหัสผ่าน ที่จำง่าย ๆ  

- ชื่อผู้ใช้ (User Name)  

- รหัสผ่าน (Password)  

3. เข้าสู่ระบบ โดยป้อนข้อมูลตามข้อ 2. 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.025798899.com

วิธีง่าย ๆ เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่.. 

สหกรณ์ออนไลน์ 
ดูยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 
พิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเอง 
www.025798899.com  
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วนันี.้. ทา่นสมาชกิสามารถตรวจสอบรายละเอยีดการจา่ยเบีย้ประกนัชวีติรายเดอืน  
ผ่านระบบ “สหกรณ์ออนไลน์” www.025798899.com ได้แล้ว  ซึ่งเมื่อทราบค่าเบี้ย
ประกันรายเดือนแล้ว ก็จะทำให้ทราบว่าท่านประกันอยู่แผนใด ผลประโยชน์คุ้มครอง
เท่าใด หากต้องการเปลี่ยนแปลงไปแผนประกันอื่นโปรดยื่นคำขอต่อสหกรณ์  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลประมาณ 45 วันโดยบริษัทประกันตอบรับแล้ว และปรากฏรายการ
หักเบี้ยประกันในอัตราใหม่ในระบบสหกรณ์ออนไลน์แล้ว 

สำหรับสมาชิกสมทบ หรือคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สามารถตรวจสอบการ
จ่ายเบี้ยประกันชีวิตได้ตามรายการหักเบี้ยประกันจากเงินเดือน โดยเข้าสู่ระบบชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านของสมาชิกหลัก  เว้นแต่กรณีหักเบี้ยจากบัญชีเงินฝากโปรดตรวจสอบจาก
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกสมทบนั้น ๆ เอง 

ท่านประกันแผนไหน ? 
ตรวจสอบได้ผ่านสหกรณ์ออนไลน ์

1. เบี้ยประกันและผลประโยชน์คุ้มครอง 
ผลประโยชน์คุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 

เสียชีวิตทั่วไป 
(รวมคลอดบุตร สงคราม จลาจล) 

100,000 300,000 300,000 500,000 

เสียชีวิตอุบัติเหตุทั่วไป 
หรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย 

150,000 450,000 1,000,000 1,000,000 

เสียชีวิตอุบัติเหตุพิเศษ 200,000 600,000 1,150,000 1,000,000 

ไม่เสียชีวิต แต่สูญเสียอวัยวะ 
- ตา มือ หรือ เท้า 2 ข้าง 50,000 150,000 700,000 500,000 
- ตา มือ หรือ เท้า 1 ข้าง 30,000 90,000 420,000 300,000 

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (เจ็บป่วย) 100,000 300,000 300,000 500,000 

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (อุบัติเหตุ) 150,000 450,000 1,000,000 1,000,000 

เบี้ยประกัน /คน/เดือน 35 130 210 270 

หมายเหตุ : สมาชิกที่ทำประกันแผน 2 – 4 สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันให้ 35 บาท/เดือน หรือ 420 บาทต่อปี 

2. สมาชกิกูเ้กนิกวา่ 3 แสนตอ้งทำประกนัคุม้ครอง 5 แสนบาท 
เพื่อเป็นสวัสดิการและเพิ่มสิทธิประโยชน์คุ้มครองการประกันชีวิต

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
กรมป่าไม้ จำกัด จึงมีมติให้สมาชิกทำประกันชีวิตโดยเพิ่มวงเงินคุ้มครอง
สมาชกิ กรณเีสยีชวีติ จากเดมิจำนวน 300,000 บาท เปน็จำนวน 500,000 บาท  
และกรณีเสียชีวิตอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท อัตราเบี้ยประกันชีวิต
เดือนละ จำนวน 270 บาท (สหกรณ์สนับสนุน 35 บาท  โดย สมาชิกจ่าย
เดือนละ 235 บาท ) สำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์และมีหนี้เงินกู้  
ทกุประเภทรวมกนัตัง้แต ่300,000 บาท ขึน้ไป โดยสมาชกิจะตอ้งตรวจสอบ  
ใบเสร็จรับเงินด้วยว่า สหกรณ์หักค่าเบี้ยประกันเพิ่มหรือยัง 

สมาชกิทีท่ำประกนัชวีติคุม้ครอง 3 แสนบาทเดมิอยูแ่ลว้ เมือ่ยืน่คำขอกูเ้งนิ  
ต่อสหกรณ์ใหม่หากจำนวนเงินกู้ตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไป สหกรณ์จะปรับเพิ่ม  
แผนการประกนัชวีติใหใ้หมเ่ปน็คุม้ครองชวีติ 5 แสนบาท อบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท  
แต่การคุ้มครองจะมีผลตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด (ตามข้อ 5) 

 
3. ไม่มีหนี้หรือหนี้ต่ำกว่า 3 แสนก็สมัครได ้

สำหรับสมาชิกที่มิได้กู้เงินกับสหกรณ์หรือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้รวมกัน
น้อยกว่า 300,000 บาท หรือคู่สมรส บุตรสมาชิก ก็มีสิทธิร่วมโครงการ  
เพิ่มวงเงินคุ้มครองการประกันชีวิต 5 แสนอุบัติเหตุ 1 ล้านได้  โดยสมาชิก
จ่ายอัตราเบี้ยประกันเพียงเดือนละ 235 บาท สมาชิกสมทบ หรือคู่สมรส หรือ

บตุรของสมาชกิ เบีย้ประกนัเดอืนละ 270 บาท สำหรบัผูส้นใจ
สมัครร่วมโครงการ สมัครง่ายเพียง กรอกแบบฟอร์ม ส่ง
มายังสหกรณ์ หรือ สมาชิกที่มีประกันเดิมอยู่แล้ว เพียง 
โทรศัพท์ 02 – 579 – 7070 หรือสายใน 115 แต่การ
คุ้มครองจะมีผลตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด (ตามข้อ 5) 

 
4. งดรับประกันรายใหม่สมาชิกสมทบและ
บิดามารดา 

สหกรณ์งดรับสมัครประกันรายใหม่ สำหรับสมาชิก
สมทบ และบิดามารดาของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบไว้
เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขกับบริษัทประกัน
ชีวิต  สำหรับสมาชิกสมทบจะงดรับสมัครไว้จนกว่า
สหกรณ์จะสามารถหักเบี้ยประกันชีวิตจากเงินเดือน ณ ที่
จ่ายได้  จึงจะนำมาพิจารณาเพื่อเปิดรับสมัครร่วม
โครงการประกันชีวิตใหม่  เนื่องจากหากจ่ายเบี้ยประกัน

ชีวิตไม่ต่อเนื่อง ทำให้ผลคุ้มครองชีวิตขาดช่วงไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะกระทบต่อ
สิทธิการรับสินไหม 

สำหรับสมาชิกสมทบและบิดามารดาของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ   
ซึ่งทำประกันชีวิตไว้เดิมแล้ว ท่านยังมีผลคุ้มครองต่อเนื่องต่อไปตามเงื่อนไขที่
กำหนด  หรือจนกว่าจะมีการค้างชำระเบี้ยประกันเดือนใดเดือนหนึ่ง ซึ่งจะ
ถือว่าการประกันและการคุ้มครองเป็นอันสิ้นสุดในเดือนถัดไป และจะต้องจ่าย
เบี้ยประกันที่ยังคงค้างชำระอยู่ให้ครบถ้วน 

 
5. การคุ้มครองชีวิตเริ่มต้นเมื่อบริษัทประกันตอบรับแล้ว 

เนื่องจากตามกฎหมาย สหกรณ์ไม่สามารถจะรับทำประกันชีวิตด้วย
ตนเองได้  นิติบุคคลที่สามารถรับทำประกันชีวิตได้จะต้องเป็นบริษัทประกัน
ชีวิตที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น  สหกรณ์เป็นเพียงตัวกลาง
ในการเก็บเบี้ยประกันและช่วยจ่ายเงินสนับสนุนเบี้ยประกันบางส่วนให้กับ
สมาชิกและนำส่งเบี้ยให้บริษัทประกันชีวิตเท่านั้น  ดังนั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
ชีวิต การจ่ายสินไหม จึงต้องเป็นไปตามที่บริษัทและกฎหมายกำหนด 

สำหรับระยะเวลาการเริ่มต้นคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ 
จะมีผลคุ้มครองเมื่อบริษัทประกันตอบรับการทำประกันแล้ว 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

5.1 ใช้เวลาประมาณ 45 วันเมื่ออนุมัติเงินกู้หรือสมัครแล้ว การ
ประกันจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินกู้หรือสมัคร
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ประกันชีวิตเพิ่ม  เช่น ผู้ที่กู้เงิน หรือสมัครก่อนวันที่ 15 มี.ค. 2550 จะ
คุ้มครองตั้งแต่ 1 เม.ย. 2550 สหกรณ์จะหักเงินชำระเบี้ยประกัน 30 เม.ย. 
2550  แต่หากกู้เงินหรือสมัครหลังวันที่ 15 มี.ค. 2550 จะคุ้มครองประมาณ
วนัที ่1 พ.ค. 2550 หกัเงนิชำระเบีย้วนัที ่31 พ.ค. 2550 และตอ่เนือ่งตามวนัที ่ 
ดังกล่าวทุก ๆ เดือน ซึ่งการคุ้มครองจะเริ่มต้นได้อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 
45 วัน โดยสหกรณ์จะจ่ายเบี้ยประกันล่วงหน้าให้สมาชิก 

5.2 สหกรณ์ดำเนินหักเบี้ยประกันโดยปรากฏรายการในใบเสร็จ
รับเงิน  เมื่อสหกรณ์ส่งรายชื่อสมาชิกไปบริษัทประกันชีวิต สหกรณ์จะเริ่ม  
หกัเบีย้ประกนัชวีติจากเงนิเดอืนของทา่น เชน่ ใบเสรจ็รบัเงนิวนัที ่31 พฤษภาคม 
2550 แสดงว่าการคุ้มครองเริ่มต้นประมาณวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดย
โปรดตรวจสอบได้จากใบเสร็จรับเงินรายเดือนของท่าน โดยขอรับได้ที่สหกรณ์
หรือทางระบบสหกรณ์ออนไลน์  หากใบเสร็จไม่ปรากฏรายการเบี้ยประกัน
ชีวิตหรือปรากฏในอัตราเดิม แสดงว่า สหกรณ์ยังมิได้ส่งรายชื่อของท่านไปยัง
บริษัทประกันชีวิต  ท่านยังไม่ได้รับการคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นหรือบุตร คู่สมรส
ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และตรวจสอบยอด
อีกครั้งในเดือนถัดไป 

5.3 การคุ้มครองจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตตอบรับการ
ประกันชีวิตแล้ว  การคุ้มครองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทประกันชีวิต
ตอบรับการประกันชีวิตแล้ว และยืนยันรายชื่อมาที่สหกรณ์แล้ว เช่น ไม่เป็น
โรคร้ายแรงตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือบริษัทปฏิเสธการรับทำ
ประกันเฉพาะรายเมื่อตรวจสอบพบประวัติการเป็นโรคร้ายแรง และหากผู้เอา
ประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่ทำประกันชีวิต และบริษัทประกัน
ชีวิตตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์พบว่า เป็นโรคร้ายแรง ปกปิด
หรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ บริษัทอาจปฏิบัติการจ่ายสินไหมได้ตามหลักฐาน
ประวัติทางการรักษาของแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การประกันคุ้มครองถึงอายุเท่าใด 
สำหรับอายุผู้ทำประกันชีวิตกลุ่มซึ่งบริษัทประกันชีวิตรับประกันชีวิต

นั้น มีดังนี้ 
6.1 สมาชิกมีผลคุ้มครองถึงอายุ 65 ป ี
6.2 คู่สมรส บุตร ของสมาชิกซึ่งจ่ายเบี้ยประกันโดยหักจากเงินเดือน 

ณ ที่จ่ายสมาชิกมีผลคุ้มครองถึงอายุ 65 ป ี
6.3 สมาชิกสมทบ บิดามารดาของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ เฉพาะที่

ทำประกันชีวิตไว้เดิมแล้ว ซึ่งมิได้หักจากเงินเดือน ณ ที่จ่ายและคุ้มครองถึง
อายุ 60 ป ี

6.4 กรณีบัตรประจำตัวประชาชน ระบุแต่ พ.ศ. เกิด โดยไม่ระบุวันที่
และเดือนที่เกิด  วันเกิดให้เป็นไปที่กฎหมายแพ่งกำหนด คือ เกิดวันที่ 1 
มกราคม ของปีนั้น 

 
7. จา่ยสนิไหมทกุกรณเีมือ่ทำประกนัครบ 1 ปขีองแตล่ะกรณ ี

บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายสินไหมทุกกรณีเมื่อทำประกันชีวิตใหม่หรือ
ส่วนเพิ่มครบ 1 ป ี ยกเว้นงดจ่ายสินไหม กรณี ดังนี้ 

7.1 กรณีร่วมโครงการประกันกับสหกรณ์ครั้งแรก เมื่อผู้ทำประกัน
เป็นโรคร้ายแรงมาก่อนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่ร่วมโครงการ
ประกันชีวิตกับสหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์แล้ว

พบว่า เป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิดหรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ 
7.2 กรณีเพิ่มวงเงินคุ้มครองชีวิต เมื่อผู้ทำประกันเป็นโรคร้ายแรง  

มากอ่นและเสยีชวีติภายในระยะเวลา 1 ปแีรกทีร่ว่มโครงการประกนัชวีติโดยการ  
เพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์
แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งบริษัทจะ
งดจ่ายเฉพาะผลประโยชน์คุ้มครองส่วนเพิ่ม 

7.3 กรณีฆ่าตัวตาย เมื่อผู้ทำประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีแรกที่ทำ
ประกันครั้งแรกหรือเฉพาะส่วนที่เพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง 

กรณีงดจ่ายสินไหม บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายคืนเบี้ยประกันชีวิตของปี
สุดท้าย ที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตจ่ายมาทั้งหมดของปีนั้น คืนให้กับทายาท 

หากทำประกันครบ 1 ปี ทั้งกรณีที่ทำประกันชีวิตครั้งแรก หรือ
กรณีส่วนที่ทำประกันเพิ่มความคุ้มครอง(เริ่มตั้งแต่วันที่คุ้มครองเพิ่ม)  
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินสินไหมทุกกรณี ตามระยะเวลาซึ่งครบ 1 ปี  
แม้ว่าหลังจากครบ 1 ปีแล้วจะเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม (เฉพาะการ
ประกันชีวิตกลุ่มซึ่งจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ยกเว้นการประกันสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัยของสมาชิกเป็นราย ๆ ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว) 

ดังนั้น สมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก หากมีความประสงค์จะทำประกัน
ชีวิตหรือเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครองให้สูงขึ้นแล้ว ควรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
เสียแต่เนิ่น ๆ 

 
8. การยกเลิกการประกันและคุ้มครองชีวิต 

การประกันชีวิตจะมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครองชีวิต ในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

8.1 เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตโดยหักจาก  
เงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากเงินไม่พอหัก (สำหรับสมาชิกที่ชำระเบี้ย
ประกันโดยการหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย ให้กับตนเอง คู่สมรส บุตร หรือ
บิดามารดา) 

8.2 เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถหักเบี้ยประกันชีวิตจากบัญชีเงินฝาก  
ออมทรัพย์ได้ เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (สำหรับสมาชิกหรือ  
สมาชกิสมทบทีแ่จง้การชำระเบีย้ประกนัโดยการหกัจากบญัชเีงนิฝากสหกรณ)์ 

8.3 เมื่อสมาชิกสมทบไม่โอนเงินผ่านระบบธนาคาร หรือไม่มาชำระ
เบี้ยประกันที่เคาน์เตอร์สหกรณ์  (สำหรับสมาชิกสมทบที่ชำระเบี้ยประกัน 
โดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคารหรือชำระที่เคาน์เตอร์สหกรณ์) 

8.4 เมื่ออายุผู้ทำประกันชีวิตเกินกว่าอายุการคุ้มครองชีวิตตามข้อ 6.1 
ข้อ 6.2 และ ข้อ  6.3 

8.5 เมื่อสมาชิกซึ่งไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ แจ้งยกเลิกการ
ประกันชีวิตต่อสหกรณ์  โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  ซึ่งกรณี
นี้สหกรณ์จะยังคงทำประกันและรับภาระจ่ายเบี้ยประกันให้สมาชิกต่อไปเพื่อ
เป็นสวัสดิการ ในวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท อุบัติเหตุ 150,000 บาท   
(เบี้ยประกันเดือนละ 35 บาทหรือปีละ 420 บาท) จนกว่าสมาชิกจะอายุครบ 
65 ปีจึงสิ้นสุดการคุ้มครอง  

เมื่อการประกันชีวิตมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครองชีวิตไปแล้ว ตาม 
ข้อ 8.1  ข้อ8.2 หรือ ข้อ 8.3 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต้องจ่ายเบี้ยประกัน
ที่ยังคงค้างอยู่ให้ครบถ้วน  และหากประสงค์จะทำประกันชีวิตใหม่จะต้องยื่น
ใบสมัครเพื่อแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะเริ่มกระบวนการใหม ่
โดยจะเริม่มผีลคุม้ครองอกีครัง้เมือ่บรษิทัตอบรบัแลว้ตามขอ้ 5..  

 
9.  สมาชกิเมือ่อายคุรบ 65 ปเีปลีย่นไปรบัทนุสงเคราะหก์ารศพ 

สำหรับสมาชิกเมื่ออายุครบ 65 ปี ซึ่งการประกันชีวิตสิ้นสุดลง หรืออายุ
ยังไม่ครบ 65 ปีแต่บริษัทปฏิเสธการรับทำประกันชีวิต  สหกรณ์ยังมีเงินทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต โดยจ่าย
ให้ทายาทตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 
100,000 บาท ตราบที่ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 208/47

ไปรษณีย์จตุจักร

กรุณาส่ง

ท้ายเล่ม โดย สนวลี


รอยต่อช่วงผันผ่านของปี  ผู้คนสดใสบอกลาปีก่อนเก่าเพื่อน้อมรับ
สิ่งดีๆในวันเริ่มต้นแห่งปีใหม่ รอยทรงจำในเงาอดีตของปีหมูอาจนำพา
ความสุขมากมาย  หรือนำพาความเจ็บปวดเหลือจะรับฝากไว้ในส่วน
เสี้ยวของสมอง แต่อะไรๆก็ต้องพัดผ่าน  ไม่หยุดนิ่ง 

เรื่องราว  ร่องรอยของความเศร้า  สมหวัง  ไม่มีวันหมดจากโลก  
วันเวลาที่เนิ่นนาน  ผู้คนที่เฝ้ารอคอยถึงวันที่ดีกว่ายังคงอยู่  ประเทศ
ชาติรอคอยผู้กอบกู้  ประชาชนเต็มไปด้วยความหวัง  มีเรื่องให้ลุ้นกัน
มากมาย  มีเรื่องให้ห่วงกันเหลือเกิน  โดยเฉพาะกับพ่อหลวงของ  
ปวงชนชาวไทย มิง่ขวญัของชาวไทย หากเมือ่ปติไิดไ้มน่าน กต็อ้งโศกเศรา้  
กันต่อ....ไม่ว่าทั้งทางโลกและทางธรรม ผู้ก่อเกิดประโยชน์ต่างลาจาก...  
ทิ้งความอาดูรเกินที่จะรับ... 

วิกฤติแห่งศรัทธามาเยือน  เมื่อผู้คนต้องเจอภาวะทางเศรษฐกิจ  
ข้าวยากหมากแพง การเมืองเรื่องยุ่งๆยังกะยุงตีกัน เรื่องของอำนาจและ
ธรรมชาติที่เปลี่ยนไป เหตุเพราะคนอีกนะแหละ  เลวร้ายกัน ต้นปียัน
ท้ายปี   ภาวะทางใจเกาะกินเหมือนหนึ่งสนิมเหล็ก   

เมื่อวันปีแห่งการเริ่มต้นของปีมาเยือน   
สิ่งที่ได้เห็นได้ยินจนเจนตาเจนใจในวันสุดท้ายก่อนอำลาปีหมูคือ   

ของขวัญปีใหม่พร้อมคำอวยพร   
ขอให้รวยๆๆๆๆ  ..... 
เกิดอะไรกับจิตใจความนึกคิดของผู้คน   คำว่า ขอให้รวย  

สะท้อนอะไรในสังคม??   
ในยุคสมัยที่ศาสนาทุกศาสนา ผู้นำทางธรรมเกิดขึ้นมากมายในหมู่

คนทุกรุ่นทุกวัย ผู้คนใฝ่หาอะไร ใช่ความสุขสงบแห่งจิตใจ หรือ ความ
ร่ำรวย     

การล่มสลายของจิตสำนึกอันดีงามถึงกาลจบสิ้นหรือไร  อะไรเป็น

ดวงตาเห็นธรรม

สาเหตุ  ทำไมถึงคืบคลานเข้ามารวดเร็วนักหรือมันก่อตัวมาเนิ่นนานโดย
เรารู้ไม่เท่าทัน... 

สังคมในภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไร  เมื่อผู้คนพากันแข่งขันและ
ขวยขวายเพื่อความร่ำรวย  มากกว่าจะแสวงหาทางหลุดพ้นทางปัญญา
และจิตวิญญาณ  ดื่มด่ำกับธรรมอันแสนลึกซึ้งที่น้อยคนจะเข้าใจถ่องแท้  
ธรรมที่ศาสดาพากเพียรจนค้นพบ  สัจจะที่ยากจะมีใครบรรลุหากไม่มี
ความเพียร  ใครได้ลิ้มรส    พบสุขสงบล้ำลึกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว....ปฏิบัติ
เท่านั้นจึงจะพบได้ด้วยตนเอง  แต่คนมากมายต่างพาลืม...เพราะเหตุใด
หนอ  คงเป็นคำถามที่ทุกคนต้องค้นหาคำตอบกันเอง... 

 ใช่แล้วในความนึกคิดของข้าน้อย  จะมีอะไรวิเศษไปกว่าแสงทิพย์
อริยธรรมในโลกนี้ไม่มีอีกแล้ว   ฉะนั้นหากเจอใครที่ยังไม่พบเจอในห้วง
ผันผ่านแห่งปี  จะขอเป็นคนหนึ่งที่อวยพรว่า...ปีนี้ขอให้ดวงตาเห็นธรรม
เถอะนะ  และขอรับพรที่จะได้ว่าให้พบแสงแห่งธรรมเร็ว ๆ นะจ๊ะ     
จะดีใจมากมาย 

คุณละอยากได้พรอันไหน   ขอให้รวยๆ  หรือ  ดวงตาเห็นธรรม? 









