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เตมิเตม็สายใยรกัแหง่คา่ยครอบครวัสหกรณส์มัพนัธ์
ณ อทุยานแหง่ชาตเิขาสก 24-26 ตค.2551 (อ่านต่อหน้า4) 

ปดิชัว่คราว ATM - เงนิกูฉ้กุเฉนิอตัโนมตั ิ 
วนัที ่31ธ.ค.51 ตัง้แตเ่วลา 19.00 - 24.00 น. 

เพื่อปิดบัญชีสิ้นปีและเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

ในวันที่ 31 ธ.ค. 51 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะปิดให้
บริการ “สหกรณ์ ATM และเงินกู้ฉุกเฉินอัตโนมัติ” เป็นการชั่วคราว 
ดงันัน้ สมาชกิทีใ่ชบ้รกิารถอนเงนิสดจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถ์  
ที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ ์ผ่านตู ้ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ   
จะไม่สามารถทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ สำหรับในช่วงเวลาอื่นๆ 
สหกรณ์ให้บริการตามปกติตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด 

ประกาศใหม่!!
การประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงิน  

กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  
รู้ผลทันใจ รับเงินไวทันที   

อัตราดอกเบี้ย 
เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 กันยายน  2551)  ร้อยละ  

     ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 4.00 

     ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 4.00 

     ออมทรัพย์พิเศษ 4.25 

     ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50 

     ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25 

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2551) 

     ฉุกเฉิน  6.95 

     สามัญทั่วไป 6.95 

     สามัญเพื่อการศึกษา 4.10 

     สามัญเพื่อการประกอบอาชีพเสริม 5.85 

     สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 6.05 

     สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 6.05 

     สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00 

     สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3) 6.05 

     สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.05 

     เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.75 

     เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.95 

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 4.50 

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.25 

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้พิเศษวนาเคหะ  
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป 

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

โดยคุณพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการดำเนินการ 
และคุณประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ร่วมแสดงความยินดี  

กับสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 
เนื่องในโอกาสเปิดใช้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(อ่านต่อหน้า 2) 

(อ่านต่อหน้า 6) 

สำหรับคู่สมรส-บุตรที่ประสงค์จะเปลี่ยน
แปลงประกันใหม่ต้องสมัครเป็น

สมาชิกสมทบด้วย
ประกันชีวิตแผนใหม่อุ่นใจที่ได้ทำ
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ประกาศ
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั 

เรือ่ง การประกนัชวีติกลุม่สำหรบัสมาชกิ 
ทีป่ระสงคจ์ะกูเ้งนิกบัสหกรณ ์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้ 
จำกดั ชดุที ่31 ครัง้ที ่13 เมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2551 เลอืกบรษิทั เมอืงไทยประกนั
ชีวิต เป็นผู้รับทำประกันกลุ่มสำหรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม ้ จำกัด แทนบริษัทประกันเดิมที่ครบสัญญา มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที ่  
1 มกราคม 2552 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 นัน้ 

เพือ่ใหก้ารคุม้ครองแกส่มาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ และเปน็ไปตามระเบยีบวา่
ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้ จำกัด คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้ จำกัด ชุดที ่ 31 ครั้งที ่ 14 เมื่อวันที ่ 21 
พฤศจิกายน 2551 มีมติกำหนดให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกประเภทต้องทำประกัน
ชีวิตกลุ่ม ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น เว้นแต่การกู้สามัญที่ใช้หุ้น หรือเงินฝาก เป็นหลัก
ประกนั ดงันี้ 

1. สมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 300,000 บาท ต้องทำ
ประกนัชวีติกลุม่สมาชกิประเภทใดประเภทหนึง่ ดงันี้ 

 1.1 การประกันชีวิตกลุ่ม วงเงินสินไหมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จำนวน 
300,000 บาท กรณเีสยีชวีติโดยอบุตัเิหตจุำนวน 450,000 บาท อตัราคา่เบีย้ประกนั
ชวีติเดอืนละ 130 บาท  หรอื 

 1.2 การประกันชีวิตกลุ่ม วงเงินสินไหมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จำนวน 
300,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจำนวน 1,000,000 บาท อัตราค่าเบี้ย
ประกนัชวีติเดอืนละ 210 บาท    

2. สมาชกิทีกู่เ้งนิกบัสหกรณเ์กนิกวา่ 300,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 500,000 บาท 
ตอ้งทำประกนัชวีติกลุม่ วงเงนิสนิไหมคุม้ครองกรณเีสยีชวีติ จำนวน 500,000 บาท 
กรณเีสยีชวีติโดยอบุตัเิหตจุำนวน 1,000,000 บาท อตัราคา่เบีย้ประกนัชวีติเดอืนละ 
270 บาท   

3. สมาชกิทีกู่เ้งนิกบัสหกรณเ์กนิกวา่ 510,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 710,000 บาท 
จะตอ้งทำประกนัชวีติกลุม่ วงเงนิสนิไหมคุม้ครองกรณเีสยีชวีติ จำนวน 700,000 บาท 
กรณเีสยีชวีติโดยอบุตัเิหตจุำนวน 1,400,000 บาท อตัราคา่เบีย้ประกนัชวีติเดอืนละ 
400 บาท   

4. สมาชกิทีกู่เ้งนิกบัสหกรณเ์กนิกวา่ 710,000 บาทขึน้ไป จะตอ้งทำประกนัชวีติ  
กลุ่มวงเงินสินไหมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต จำนวน 800,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดย
อบุตัเิหตจุำนวน 1,600,000 บาท อตัราคา่เบีย้ประกนัชวีติเดอืนละ 470 บาท   

5. สำหรับสมาชิกที่ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้รายบุคคลเพิ่มเติมไว้กับ
บรษิทัประกนัชวีติทีส่หกรณก์ำหนด (เฉพาะสมาชกิทีกู่เ้งนิสามญัเกนิกวา่ 500,000 
บาท ในป ี2551) หากยืน่คำขอกูเ้งนิสามญักบัสหกรณ ์ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2552 
ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 ไมต่อ้งทำประกนัชวีติกลุม่ ตาม ขอ้ 3.    

6. สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 90  
ของมลูคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ ์การทำประกนัชวีติกลุม่ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจ  

สำหรบัเบีย้ประกนัชวีติของสมาชกิแตล่ะรายทีท่ำประกนัชวีติกลุม่ สหกรณ์
จะสนบัสนนุคา่เบีย้ประกนัใหร้ายละ 35 บาท/เดอืน สว่นทีเ่กนิกวา่นัน้สมาชกิจะตอ้ง
เปน็ผูช้ำระเอง 

บรรดาประกาศใด ซึง่มขีอ้ความขดัหรอืแยง้กบัประกาศนี ้ใหใ้ชป้ระกาศนีแ้ทน 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที ่ 24  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2551  เปน็ตน้ไป 

  ประกาศ ณ วนัที ่  24  พฤศจกิายน   พ.ศ. 2551 

                                        (ลงนาม)     พณิ  เกือ้กลู 
                                                     (นายพณิ เกือ้กลู) 
                                              ประธานกรรมการดำเนนิการ 
                                          สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั 
 

อัตราดอกเบี้ย 
เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 กันยายน  2551)  ร้อยละ  
     ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 4.00 

     ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 4.00 

     ออมทรัพย์พิเศษ 4.25 

     ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 4.50 

     ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.25 

เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2551)  ร้อยละ  
     ฉุกเฉิน 6.95 

     สามัญทั่วไป 6.95 

     สามัญเพื่อการศึกษา 4.10 

     สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.85 

     สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 6.05 

     สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 6.05 

     สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงที่ 2 ปี) 1.00 

     สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3) 6.05 

     สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6.05 

     เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.75 

     เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.95 

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ปี) 4.50 

     เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปีที่ 3หรือไม่มีคงที่) 6.25 

ผลการดำเนนิงาน 
รายการ 31  ตลุาคม  2551 30  พฤศจกิายน 2551 

จำนวนสมาชกิ 13,121 13,124 

จำนวนสมาชกิสมทบ 3,158 3,164 

สนิทรพัยร์วม 6,133,331,013.45 6,045,819,198.16 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 331,423,233.46 146,010,004.28 

เงนิลงทนุระยะสัน้ 0.00 0.00 

ลกูหนีเ้งนิกูฉ้กุเฉนิ 51,322,186.34 51,799,166.03 

ลกูหนีเ้งนิกูส้ามญั 4,172,582,988.52 4,268,359,074.92 

ลกูหนีเ้งนิกูพ้เิศษ 671,118,150.98 672,751,444.78 

เงนิลงทนุระยะยาว 900,000,000.00 900,000,000.00 

สนิทรพัยอ์ืน่ 6,884,454.15 6,899,508.15 

หนีส้นิรวม 3,510,957,645.76 3,385,201,758.20 

เงนิกูย้มื 1,010,000,000.00 860,000,000.00 

เงนิรบัฝากออมทรพัย์ 383,999,401.18 385,782,020.04 

เงนิรบัฝากออมทรพัย(์สมาชกิสมทบ) 29,408,416.94 30,220,820.94 

เงนิรบัฝากออมทรพัย ์พเิศษ 1,595,830,333.57 1,601,496,136.16 

เงนิรบัฝากออมทรพัย ์พเิศษ(สมาชกิสมทบ) 294,923,164.68 291,470,941.80 

เงนิรบัฝากออมทรพัยเ์กษยีณเปีย่มสขุ 111,629,891.89 123,326,063.89 

เงนิรบัฝากออมทรพัย ์- เอนกประสงค์ 32,980,366.64 32,707,044.64 

เงนิรบัฝากออมทรพัย ์- เอนกประสงค(์สมาชกิสมทบ) 1,880,947.57 1,788,446.78 

เงนิรบัฝากจากสหกรณอ์ืน่ 20,210,923.13 20,281,522.93 

เงนิรบัฝากออมทรพัยท์วสีนิ 815,000.00 852,789.61 

เงนิรบัฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง 5,534,349.16 6,036,644.79 

เงนิรบัฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง(สมาชกิสมทบ) 135,691.91 147,691.91 

หนีส้นิอืน่ 23,609,159.09 31,091,634.71 

ทนุของสหกรณ์ 2,622,373,367.69 2,660,617,439.96 

ทนุเรอืนหุน้ 2,246,281,470.00 2,268,005,660.00 

ทนุสำรอง 135,846,081.81 135,846,081.81 

ทนุสะสม 83,740,518.26 83,688,018.26 

กำไรสทุธ(ิรอการจดัสรร) 156,505,297.62 173,077,679.89 

รายได้ 256,807,741.32 288,876,520.98 

ดอกเบีย้เงนิกูส้มาชกิ 231,213,140.05 258,276,701.19 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 24,980,545.54 29,946,204.06 

รายไดอ้ืน่ๆ 614,055.73 653,615.73 

คา่ใชจ้า่ย 100,302,443.70 115,798,841.09 

ดอกเบีย้จา่ย 76,334,653.73 89,752,030.87 

คา่ใชจ้า่ยดำเนนิการ 23,967,789.97 26,046,810.22 

กำไรสทุธิ 156,505,297.62 173,077,679.89 
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  คำคมประจำฉบับ 

มองโลกอย่างที่โลกมันเป็น  
ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น 

      

✤

✤
✤

✤

เริ่มต้นปีใหม่  
ก้าวไปอย่างมีสติ 

✤

✤
✤

✤

✤ ✤

❤ เผลอแป๊บเดียวก็ถึงเวลานับถอยหลังบอกลาปี 2551   

กันแล้ว ปีแล้วปีเล่าวันคืนช่างผ่านไปเร็วนัก และดูเหมือนจะเร็วขึ้น

ทุกปี แต่ความจริงแล้วเวลาก็ยังคงเดินไปตามปกติเหมือนที่เป็นมา 

เพียงแต่เรามีเรื่องวุ่นๆ ถ้าไม่คิดถึงอนาคต ก็โหยหาถึงอดีต จนไม่

ได้หยุดสำรวจสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และนี่ก็เป็นเหตุผลง่ายๆ ที่

ทำให้เราพลาดความสุขไปตั้งมากมาย  ถ้าคุณอยากเรียกความสุข

กลับคืนมาเพื่อเตรียมตัวต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีใหม่ วิธีที่ประหยัด

ทรัพย์ที่สุดและดีที่สุดคือการมีสติในทุกสิ่งที่เราทำอยู่ เพราะ

การมีสติจะช่วยทำให้เราเห็นคุณค่าถึงสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ และ

ยังช่วยลดปัญหาหรือความผิดพลาดอันเกิดจากการขาดสติ

ได้อีกด้วย 

❤ วารสารกรมป่าไม้ ฉบับนี้เป็นวันพ่อ หวังว่าคงจะช่วย

ทำให้ระลึกถึงผู้ชายคนเดียวที่รักเรามากที่สุดในโลกกันบ้าง รวมไป

ถึงพ่อแห่งแผ่นดินที่มีแต่ให้ ขอให้พวกเราคนไทยทุกคนทำดี

เพื่อพ่อขอคนไทยให้รักกัน เพียงเท่านี้ ก็นับว่าเป็นของขวัญ  

ที่ยิ่งใหญ่สำหรับพ่อแห่งแผ่นดินแล้ว 

❤ ใกล้จะถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 วันที่ 7-8 

กุมภาพันธ์ 2552 แล้ววันที่พวกเราชาวป่าไม้รอคอยกันมา 1 ปีเต็ม  

วันที่พลพรรคบรรดาผู้แทนสมาชิกจะได้มีโอกาสทำหน้าที่กันอีก

ครั้ง คงจะเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ได้กลับมาพบปะเยี่ยมเยียนกัน 

เพราะมากันทั่วประเทศเลยนะขอบอก 

❤ ลมหนาวพัดพามาพร้อมกับกลิ่นอายของการเฉลิมฉลอง 

ดูเหมือนว่าความสุขจะวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเลย ใครต่อใคร

จึงชื่นชอบเดือนสุดท้ายของปีเสียเหลือเกิน ถือเป็นเดือนแห่ง  

ความสุข เพราะมีทั้งเทศกาลคริสต์มาส และงานส่งท้ายปีเก่า 

ต้อนรับปีใหม่ แต่ละสถานที่ก็มีการจัดงานต้อนรับเทศกาล  

กันอย่างคึกคัก  และเนื่องในเทศกาลแห่งความสุขนี้ ทางสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และ  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข 

ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งปรารถนา สำหรับผู้ที่มี

โปรแกรมจะไปท่องเที่ยวก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ สนุกกัน

อย่างไรก็อย่าลืมว่า “เมาไม่ขับ” เดินทางเที่ยวอย่างปลอดภัย   

จิตใจเบิกบานพร้อมทำงานในปีหน้า  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้สู้ 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ  



“วันและคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปแน่  แต่ความรักของพ่อแม่ไม่เคยหาย 
เจ้าคือรักที่ฟูมฝักด้วยใจกาย    มิหมายมั่นหวังสิ่งใดเป็นตอบแทน” 
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กลับมาพบกันอีกครั้งกับค่ายครอบครัวสัมพันธ์รุ่นที ่ 4 ที่สหกรณ์  

ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั ไดจ้ดัขึน้มาเพือ่เสรมิสรา้งสายสมัพนัธแ์หง่ความรกั

ระหวา่งสมาชกิในครอบครวัใหแ้นน่แฟน้ ทา่มกลางธรรมชาตทิีส่วยงามภายใต้

บรรยากาศที่อบอวลด้วยความรัก ความเข้าใจ และความเอื้ออาทรต่อกัน ได้

เหน็ครอบครวัแตล่ะทา่นมคีวามสขุ ทมีงานกอ็ิม่ใจตามไปดว้ย และยงัไดส้ะทอ้น

ใหเ้หน็ถงึความรกัในสิง่แวดลอ้ม ปลกูจติสำนกึใหต้ระหนกัถงึความสำคญัของ

ปา่กนัมากขึน้ 

ชว่งเวลาด ีๆ แบบนีท้ีค่รอบครวัตา่งอยูก่นัพรอ้มหนา้พรอ้มตา ภารกจิก็

เริ่มต้นขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนบอกกับทางทีมงานว่าอยากให้ทาง

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จดักจิกรรมแบบนีท้กุๆ ปเีลย  

มีทั้งให้ร่วมกิจกรรมพ่อแม่ลูก และครอบครัวอื่น ๆ โดยให้หุงข้าวจาก

กระบอกไม้ไผ่+ต้มไข่จากถุงพลาสติกโดยครอบครัวแต่ละครอบครัว  

จะตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนั เพือ่ใหภ้ารกจิสำเรจ็ไดใ้นทีส่ดุ ฯลฯ 

เรามาฟังเสียงสะท้อนจากครอบครัวชาวป่าไม้กันดีกว่า ว่าเขารู้สึก

อยา่งไรกนับา้ง ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครวัวลยัทพิย ์มสูโกภาส จ.กรงุเทพ 
“ประทับใจมากกับค่ายนี ้ ได้รับความสนุกสนาน สอนให้รู้จักความ

พยายาม และชว่ยเหลอืตวัเอง และความสามคัครีว่มกนั เวลาหลงปา่กส็ามารถ

ชว่ยเหลอืตวัเองได ้ชอบทกุกจิกรรมเลยคะ่โดยเฉพาะกวางนอ้ยหลงปา่ ประทบัใจ

สถานที ่ธรรมชาตดิมีาก ทำใหเ้ราไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาตมิากขึน้ ปกตคิณุพอ่หนู

จะทำแตง่านไมค่อ่ยมเีวลาให ้พอไดม้าออกคา่ยกร็ูส้กึใกลช้ดิกนัมากขึน้คะ่” 

ครอบครวัอดุม ทาสอน จ.อบุลราชธานี 
“กอ่นอืน่ตอ้งขอขอบคณุสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั ทีใ่หโ้อกาส

ครอบครวัทาสอนไดม้ารว่มคา่ยในครัง้นี ้ดใีจมากครบั ทีต่วัเองและครอบครวัได้

มีโอกาสมาทำอะไรร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ด ีทำให้ครอบครัวสานสัมพันธ์กัน

มากขึ้น ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาไหม  ประทับใจกิจกรรม

กวางนอ้ย ถา้หลงปา่คราวหนา้กไ็มต่อ้งกลวัแลว้ เพราะไดค้วามรูท้ัง้ทฤษฎแีละ

ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เราได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน และทำให้เกิด

ความอนรุกัษใ์นปา่ไมม้ากขึน้ ถงึระยะทางจะไกลกจ็รงิ แตก่ไ็มไ่ดเ้ปน็อปุสรรค 

เปน็โครงการทีด่มีากอยากใหม้ตีอ่ๆไปเรือ่ย ๆ”  

ครอบครวัวนัวสิาข ์นนัทสทุธวิาร ีจ. กรงุเทพ 

“ทราบข่าวมาจากทางวารสารของกรมป่าไม ้ก็รีบสมัครมาเลย กลัว

ไม่ทัน เป็นโครงการที่ดีมากไม่คิดว่าจะประทับใจขนาดนี้เลย ทำให้ครอบครัว  

มคีวามสขุมากขึน้ เพราะปรกตแิลว้ ไมค่อ่ยไดม้โีอกาสทำกจิกรรมรว่มกนัเทา่ไหร ่

ชอบตรงที่มาทำกิจกรรมกันหลายๆ ครอบครัว ทำให้เกิดความสามัคค ีและ  

รูจ้กักนัมากขึน้ ถา้มโีอกาสกข็อใหม้โีครงการนีต้อ่ๆ ไปอกี” 

ครอบครวัจารวุฒั เตม็ไพโรจน ์จ.สรุาษฎรธ์านี 

“ดูจากวารสารของสหกรณ ์ เห็นว่าน่าสนใจด ีก็เลยสมัครเข้ามาครับ 

ทำใหค้รอบครวัของเราสรา้งความผกูพนัตอ่กนัมากขึน้  อยากใหม้ากนัเยอะ ๆ 

สนกุด”ี 

ครอบครวัปรารถ หาญชา้ง  จ.ภเูกต็ 

“ขอบคุณสหกรณ์มากครับที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อสมาชิก ดีใจที่ได้มา  

เจอธรรมชาติและเรียนรู้ระบบนิเวศในป่า สร้างฝาย ได้สนุกกันทั้งครอบครัว   

ผมวา่มนัเปน็ของขวญัทีว่เิศษมาก ทีส่หกรณต์ัง้ใจจะใหค้รบั มลูคา่ไมไ่ดว้ดั  

กนัทีต่วัเงนิ แตว่ดักนัทีใ่จครบั”  

ครอบครวัสมพร โชตเิชย  จ.พงังา 

“ดีใจครับที่ครอบครัวโชติเชย ได้มาร่วมกิจกรรม เป็นความรู้สึกที ่ 

ประทบัใจมาก ไดม้เีวลาอยูก่นัพรอ้มหนา้พรอ้มตา และทีส่ำคญัครอบครวัของเรา

ไดร้บัตำแหนง่รางวลัอนัดบัที ่2  ภมูใิจครบั ไดท้ัง้ความรู ้ความสนกุสนาน และ

ความรกั ความเขา้ใจในครอบครวัมากขึน้” 

ครอบครวันริธุ อว้นโพธิก์ลาง  จ.ระยอง 

“ครอบครัวผมได้รับรางวัลขวัญใจค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ ์   

คงเป็นเพราะครอบครัวเราเฮฮาครับ คา่ยครอบครัวมกีารสอนและการใหแ้นวทาง

กบัลกู ๆ ได ้สำหรบันอ้งพลอยลกูสาวคนเลก็ของผม ไดใ้หข้อ้คดิไวว้า่ กจิกรรม

แห่งค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ 
ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก 24-26 ตค.2551 : หมูอ้วน 

เติมเต็มสายใยรัก 
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นีท้ำใหไ้ดรู้ว้า่ทกุสิง่ทกุอยา่งในปา่มนัเอือ้กนัจรงิ ๆ แมจ้ะเปน็สิง่มชีวีติเพยีงแค่

เลก็ ๆ  แตม่นักม็คีณุคา่สำหรบัสิง่มชีวีติในปา่เหมอืนกนั” 

ครอบครวัปรชีา  โชโต จ.สงขลา 

“ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว ผมมีความสุขมาก อยากให้

โครงการนีจ้ดัตอ่ไปเรือ่ยๆ ผมคดิวา่มปีระโยชนต์อ่สมาชกิมากเลยครบั” 

ครอบครวัละมอ่ม วรพทุธ จ.กรงุเทพ 
“ดจูากโบรชวัรแ์ละเวบ็ไซต ์สนใจโครงการนีม้านานแลว้ ตัง้แตล่กูยงัอายุ

ไมค่รบ รอจนเขาอายคุรบเกณฑต์ามทีส่หกรณก์ำหนดไว ้ และทีป่ระทบัใจมาก 

กค็อืวา่ จรงิ ๆ แลว้ผมทำงานตา่งประเทศ กลบัมาครัง้นีเ้พือ่รว่มกจิกรรมคา่ย

ครอบครวัโดยเฉพาะ ลกูผมดใีจมากครบั ทำใหม้เีวลาไดอ้ยูร่ว่มกนัเจอหนา้กนั

อกีครัง้  สำหรบัคนทีเ่ขาพลาดโอกาสในครัง้นีก้ไ็มต่อ้งเสยีใจ ปหีนา้พบกนัใหม”่ 

ครอบครวัวาร ียญัญะจนัทร ์จ.อำนาจเจรญิ 
“ชาวสหกรณไ์มเ่คยทอดทิง้สมาชกิ ถงึแมบ้า้นผมจะไกลแตใ่จเรารกัทีจ่ะ

มา ขา้งหนา้กไ็มเ่ปน็อปุสรรค และนาน ๆ จะไดท้ำกจิกรรมรว่มกนั รูส้กึดคีรบั  

ผมอยากไปทุกป ี1 ปีมีแค่ครั้งเดียว ผมก็อยากทำอะไรเพื่อลูกบ้าง สหกรณ์

นอกจากจะสอนให้เรารู้จักอดออมแล้ว ยังมีกิจกรรมด ีๆ เพื่อสมาชิกอีกด้วย  

ขอบคณุครบั” 

 

ครอบครวัทวปี ออ่นจนัทร ์จ.นครศรธีรรมราช 
“ครัง้นีเ้ปน็ครัง้แรกทีไ่ดม้าคา่ย ทีน่ีส่อนใหรู้จ้กัความพยายามและการใช้

ชีวิตมากขึ้น ตื่นเต้น และสนุกสนานมาก ทำให้ได้รู้จักเพื่อน ๆ หลายคนด้วย   

ชว่ยสรา้งสายใยรกัใหค้รอบครวัผกูพนักนัมากขึน้ดว้ย”  

 

ครอบครวัประทปี  ทองสขุ จ.นครศรธีรรมราช 
“รู้สึกอบอุ่นด ี สร้างวิสัยทัศน์ใหม ่ ๆ ให้กับครอบครัว และได้ทำ  

กิจกรรมร่วมกัน นาน ๆ จะมีโอกาสอยู่ร่วมกันสักท ีได้ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่  

ที่เราไม่เคยลอง ชอบเดินป่า ทำให้เรียนรู้รสชาติของชีวิต เช่น การหุงข้าว  

ในถงุพลาสตกิ  และกระบอกไมไ้ผ ่หากเราไมล่องกไ็มรู่ ้ ครอบครวัของเราชอบ

เสียงเพลง วิทยากรร้องเพลงเพราะมาก รู้สึกว่าเพลงเป็นมากกว่าภาษา  

และทว่งทำนองทีไ่พเราะ เพลงแทนความรูส้กึ ใหก้ำลงัใจ และบอกความในใจ  

ทีซ่อ่นอยู”่ 

 

หลังจากเก็บเกี่ยวความงามที่ได้เห็นพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลา

ตอ้งลาจากความงามจากธรรมชาตกิลบัเสยีท ีนอกจากความรกัทีแ่นน่แฟน้ขึน้

จากการมาเยือนครั้งนี้แล้ว หลาย ๆ ครอบครัวยังได้รู้อีกว่า “ความสุขความ

ประทับใจอยู่แค่เอื้อม” สิ่งเล็กๆน้อยๆ จากธรรมชาติก็สามารถนำพาความสุข

อนันา่รืน่รมยม์าให ้จะมคีวามสขุแคไ่หนถา้อยูใ่นออ้มกอดของตน้ไมห้ลากหลาย

สายพันธุ์และครอบครัวกับคนที่คุณรัก กลิ่นดิน กลิ่นน้ำค้าง ต้นไม้ใบหญ้า  

ในยามเชา้ คอื นำ้หอมอนัมเีสนห่ท์ีส่ง่ความหอมอบอวลใหห้ลงใหลสดูไดเ้ตม็ปอด 

ธรรมชาติมีแต่คำว่าให ้ ไม่เคยขออะไรเลยนอกจากความรักของพวกเรา ลอง

หยุดสักนิดแล้วก้าวเดินออกมาจากความสับสนวุ่นวายมานั่งพักผ่อนอารมณ ์

ความคิด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม ้และ  

สิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี ้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จำกัด   

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

หวังว่ากิจกรรมดีๆ ในช่วงปลายปีแบบนี้คงจะสร้างรอยยิ้มให้คุณๆ ได้ไม่น้อย 

เพือ่เกบ็ไวเ้ปน็ความทรงจำตลอดไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุวฑิรูย ์ไชยเพิม่ รองประธานกรรมการดำเนนิการ กลา่วตอ้นรบั  

คา่ยครอบครวัสหกรณส์มัพนัธ์ 

 

กจิกรรมตา่งๆ ของคา่ยครอบครวั 
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วันนี้ท่านสมาชิกสามารถทำประกันแผนใหม ่ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั ชดุที ่31 ได้

เลอืกบรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ จำกดั เปน็ผูร้บัประกนัชวีติกลุม่สำหรบั

สมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ โดยจะมผีลคุม้ครองตัง้แต ่1 มกราคม 2552 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  

สมาชิกที่ทำประกันไว้เดิมแล้วหากไม่เปลี่ยนแปลงแผนเพื่อเพิ่ม

วงเงินคุ้มครอง ไม่ต้องสมัครใหม ่ โดยการประกันมีผลคุ้มครองต่อ

เนือ่งจากบรษิทัเดมิ ซึง่จะสิน้สดุสญัญาในวนัที ่31 ธนัวาคม 2551  

สำหรบัรายละเอยีด  โครงการใหมม่ดีงันี้ 

 

1. เบีย้ประกนัและผลประโยชนค์ุม้ครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  

1. สมาชกิทีท่ำประกนัแผน 2 – 4 สหกรณจ์า่ยเบีย้ประกนัให ้35 

บาท/เดอืน หรอื 420 บาทตอ่ป ี(ไมร่วมถงึสมาชกิสมทบ) 

2. ผู้ทำประกันชีวิตไว้เดิมในแผนใด ทั้งแผนที่ระบุและมิได้ระบุไว้

ในตารางนี้ความคุ้มครองยังคงอยู่ในแผนเดิมนั้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที ่  

1 มกราคม 2552 เปน็ตน้ไป 

3. ผู้ทำประกันชีวิตไว้เดิม (สมาชิก คู่สมรส บุตร) สามารถ

เปลีย่นแปลงเปน็แผน 2 (คุม้ครองชวีติ 5 แสนอบุตัเิหต ุ1 ลา้นบาท) ได ้

จะตอ้งกรอกแบบใบคำขอเอาประกนัแบบแถลงสขุภาพ และแบบฟอรม์ที่

สหกรณก์ำหนดใหถ้กูตอ้งและตรงความเปน็จรงิ 

4. แผน 3 (คุ้มครองชีวิต 7 แสนอุบัติเหต ุ1.4 ล้านบาท) รับทำ

ประกันเฉพาะสมาชิกที่กู้ เงินกับสหกรณ์ทุกประเภทรวมกันตั้งแต ่

510,000 บาทขึน้ไปเทา่นัน้ 

5. แผน 4 (คุ้มครองชีวิต 8 แสนอุบัติเหต ุ1.6 ล้านบาท) รับทำ

ประกันเฉพาะสมาชิกที่กู้ เงินกับสหกรณ์ทุกประเภทรวมกันตั้งแต ่

710,000 บาทขึน้ไปเทา่นัน้ 

6. ผู้สมัครสมาชิกใหม ่ สมาชิกสมทบใหม ่ (คู่สมรส บุตร หรือ  

พนกังานราชการทกุทา่น) หรอืสมาชกิทีม่ไิดกู้เ้งนิกบัสหกรณม์สีทิธสิมคัร

ประกนัชวีติไมเ่กนิแผน 2 (คุม้ครองชวีติ 5 แสนอบุตัเิหต ุ1 ลา้นบาท) เทา่นัน้ 

 

2. สมาชกิกูเ้งนิตอ้งทำประกนัชวีติเพิม่ขึน้ตามวงเงนิกู้ 
เพือ่เปน็สวสัดกิารและเพิม่สทิธปิระโยชนค์ุม้ครองการประกนัชวีติ 

สำหรับสมาชิกสหกรณ ์คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  

กรมปา่ไม ้จำกดั จงึมมีตใิหส้มาชกิทำประกนัชวีติโดยเพิม่วงเงนิคุม้ครอง

สมาชิกเฉพาะสมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกประเภท (ยกเว้นหุ้นหรือเงินฝาก

คำ้ประกนั) กบัสหกรณ ์ดงันี้ 

2.1 สมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 300,000 

บาท ตอ้งทำประกนัคุม้ครองชวีติ 300,000 บาท 

2.2 สมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกัน เกินกว่า 300,000 

บาท แตไ่มเ่กนิ 500,000 บาท ตอ้งทำประกนัคุม้ครองชวีติ 500,000 บาท 

อบุตัเิหตรุวม 1,000,000 บาท  เบีย้ประกนัเดอืนละ 270 บาท 

2.3 สมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกัน เกินกว่า 510,000 

บาท แตไ่มเ่กนิ 700,000 บาท ตอ้งทำประกนัคุม้ครองชวีติ 700,000 บาท 

อบุตัเิหตรุวม 1,400,000 บาท เบีย้ประกนัเดอืนละ 400 บาท 

2.4 สมาชิกที่กู้เงินสามัญทุกประเภทรวมกัน เกินกว่า 710,000 

บาทขึ้นไป ต้องทำประกันคุ้มครองชีวิต 800,000 บาท อุบัติเหตุรวม 

1,600,000 บาท เบีย้ประกนัเดอืนละ 470 บาท 

โดยการประกันชีวิตจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที ่ 1 ของเดือน ที่

ปรากฏรายการในใบเสร็จรับเงินประจำเดือนและบริษัทประกันชีวิต  

ตอบรบัการทำประกนัชวีติโดยสมบรูณแ์ลว้ 

สำหรับคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก  สามารถตรวจสอบการจ่าย

เบี้ยประกันชีวิตได้ตามรายการหักเบี้ยประกันจากเงินเดือน โดยเข้าสู่

ระบบ “สหกรณอ์อนไลน”์ ผา่นชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของสมาชกิหลกัซึง่เปน็

ผูจ้า่ยเบีย้ประกนัโดยหกัจากเงนิเดอืน ณ ทีจ่า่ย เวน้แตก่รณหีกัเบีย้จาก

บญัชเีงนิฝากโปรดตรวจสอบจากชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของสมาชกินัน้เอง 

 

3. ไมม่หีนีห้รอืหนีน้อ้ยประกนัไดไ้มเ่กนิ 5 แสนบาท 
สำหรับสมาชิกที่มิได้กู้เงินกับสหกรณ์หรือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้  

รวมกันน้อยกว่า 510,000 บาท หรือคู่สมรส บุตรสมาชิก ก็มีสิทธิร่วม

โครงการสมัครใหม่หรือเพิ่มวงเงินคุ้มครองการประกันชีวิต 5 แสน 

อบุตัเิหต ุ1 ลา้นได ้โดยตอ้งสมคัรเปน็ “สมาชกิสมทบ” เบีย้ประกนัเดอืนละ 

270 บาท สำหรับผู้สนใจสมัครร่วมโครงการ สมัครง่ายเพียงกรอก  

แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันแบบแถลงสุขภาพ มายังสหกรณ์หรือ

สมาชิกที่มีประกันเดิมอยู่แล้ว ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประกันชีวิตใหม ่

เพยีงกรอกแบบฟอรม์ดงักลา่วสง่มายงัสหกรณ ์ตดิตอ่ขอแบบฟอรม์ไดท้ี่

สหกรณ ์หรอืโทร. 0-2579 – 7070   

 

ผลประโยชน์คุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

เสียชีวิตท่ัวไป
(รวมคลอดบุตร สงคราม จลาจล)

100,000 500,000 700,000 800,000

เสียชีวิตอุบัติเหตุ (จ่ายรวม)
หรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย

150,000 1,000,000 1,400,000 1,600,000

ไม่เสียชีวิต แต่สูญเสียอวัยวะ
- ตา มือ หรือ เท้า 2 ข้าง 50,000 500,000 700,000 800,000

- ตา มือ หรือ เท้า 1 ข้าง 30,000 300,000 420,000 480,000

ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร (เจ็บป่วย) 100,000 500,000 700,000 800,000

ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร (อุบัติเหตุ) 150,000 1,000,000 1,400,000 1,800,000

เบ้ียประกัน /คน/เดือน 35 270 400 470

อุ่นใจที่ได้ทำ
ประกันชีวิตแผนใหม่ 
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4. การคุ้มครองชีวิตเริ่มต้นเมื่อบริษัทประกัน  
ตอบรบัแลว้ 

เนื่องจากตามกฎหมาย สหกรณ์ไม่สามารถจะรับทำประกันชีวิต

ดว้ยตนเองได ้นติบิคุคลทีส่ามารถรบัทำประกนัชวีติไดจ้ะตอ้งเปน็บรษิทั

ประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น สหกรณ์เป็น

เพยีงตวักลางในการเกบ็เบีย้ประกนัและชว่ยจา่ยเงนิสนบัสนนุเบีย้ประกนั

บางส่วนให้กับสมาชิกและนำส่งเบี้ยให้บริษัทประกันชีวิตเท่านั้น ดังนั้น 

เงือ่นไขการคุม้ครองชวีติ การจา่ยสนิไหม จงึตอ้งเปน็ไปตามทีบ่รษิทัและ

กฎหมายกำหนด 

สำหรับระยะเวลาการเริ่มต้นคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุจะมีผล

คุม้ครองเมือ่บรษิทัประกนัตอบรบัการทำประกนัแลว้ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

4.1 ใช้เวลาประมาณ 45 วัน เมื่ออนุมัติเงินกู้หรือสมัครแล้ว   

การประกันจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินกู้หรือ

สมคัรประกนัชวีติเพิม่ 

4.2  สหกรณ์ดำเนินหักเบี้ยประกันโดยปรากฏรายการในใบเสร็จ

รับเงิน เมื่อสหกรณ์ส่งรายชื่อสมาชิกไปบริษัทประกันชีวิต สหกรณ์  

จะเริม่หกัเบีย้ประกนัชวีติจากเงนิเดอืนของทา่น เชน่ ใบเสรจ็รบัเงนิวนัที ่

31 มกราคม 2552 แสดงวา่การคุม้ครองเริม่ตน้ประมาณวนัที ่1 มกราคม 

2552  โดยโปรดตรวจสอบได้จากใบเสร็จรับเงินรายเดือนของท่าน   

โดยขอรับได้ที่สหกรณ ์หรือทางระบบสหกรณ์ออนไลน ์ หากใบเสร็จ  

ไม่ปรากฏรายการเบี้ยประกันชีวิตหรือปรากฏในอัตราเดิม แสดงว่า 

สหกรณ์ยังมิได้ส่งรายชื่อของท่านไปยังบริษัทประกันชีวิต ท่านยัง  

ไม่ได้รับการคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นหรือบุตร คู่สมรส ยังไม่ได้รับความ

คุ้มครอง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และตรวจสอบยอดอีกครั้ง  

ในเดือนถัดไป 

4.3 การคุ้มครองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทประกันชีวิตตอบรับ

การประกนัชวีติแลว้ และยนืยนัรายชือ่มาทีส่หกรณ ์เชน่ ไมเ่ปน็โรครา้ยแรง

ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือบริษัทปฏิเสธการรับทำประกัน

เฉพาะราย เมื่อตรวจสอบพบประวัติการเป็นโรคร้ายแรง และหากผู้เอา

ประกนัเสยีชวีติภายในระยะเวลา 1 ปแีรกทีท่ำประกนัชวีติ บรษิทัประกนั

ชวีติ มสีทิธิต์รวจสอบประวตัทิางการรกัษาของแพทย ์หรอืพบวา่เปน็โรค

ร้ายแรง ปกปิด หรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ บริษัทอาจปฏิเสธการจ่าย

สนิไหมไดต้ามหลกัฐานประวตัทิางการรกัษาของแพทย์ 

 

5. จ่ายสินไหมทุกกรณีเมื่อทำประกันครบ 1 ป ีของ
แตล่ะกรณ ี

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกซึ่งทำ

ประกันชีวิตในแผนใดมาครบ 1 ปีแล้ว บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายสินไหม

การคุ้มครองชีวิตในแผนนั้น ๆ ทุกกรณ ี และคุ้มครองต่อเนื่องจาก  

บรษิทัเดมิ 

สำหรับผู้สมัครประกันชีวิตใหม ่หรือเปลี่ยนแปลงแผนเพิ่มวงเงิน

คุ้มครองชีวิตยังไม่ครบ 1 ป ีบริษัทประกันชีวิต จะงดการจ่ายสินไหม 

กรณดีงันี้ 

5.1 กรณีร่วมโครงการประกันกับสหกรณ์ครั้งแรก เมื่อผู้ทำ

ประกันเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่

ร่วมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการ

รักษาของแพทย์แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิดหรือแถลงโรค  

อนัเปน็เทจ็ ในแบบแถลงสขุภาพ 

5.2 กรณเีพิม่วงเงนิคุม้ครองชวีติ เมือ่ผูท้ำประกนัเปน็โรครา้ยแรง

มากอ่นและเสยีชวีติภายในระยะเวลา 1 ปแีรกทีร่ว่มโครงการประกนัชวีติ 

โดยการเพิม่ผลประโยชนค์ุม้ครอง ซึง่การตรวจสอบประวตัทิางการรกัษา

ของแพทย ์ แล้วพบว่าเป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์

คุม้ครอง ซึง่บรษิทัจะงดจา่ยเฉพาะผลประโยชนค์ุม้ครองสว่นเพิม่ทีย่งัไม่

ครบ 1 ป ีโดยจะจา่ยสนิไหมในแผนเดมิ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมศกัดิ ์วงศร หนว่ยงานกองอนรุกัษส์ตัวป์า่ ลกูจา้งประจำ ทีต่อ้งสญูเสยี

ลูกชายสุดที่รัก นายชานนท ์วงศร ทางบริษัทฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด ได้มอบ
สินไหม จำนวนเงินหนึ่งล้านบาท  ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที ่ 7 พฤศจิกายน 
2551 

 

5.3 กรณฆีา่ตวัตาย เมือ่ผูท้ำประกนัฆา่ตวัตายภายใน 1 ปแีรกที่

ทำประกันครั้งแรกหรือเฉพาะส่วนที่เพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง บริษัท

ประกนัจะไมจ่า่ยสนิไหมทดแทนให้ 

กรณีงดจ่ายสินไหม บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินคืนเบี้ยประกัน

ชวีติของปสีดุทา้ยทีผู่ท้ำประกนัเสยีชวีติจา่ยมาทัง้หมดของปนีัน้ คนืใหก้บั

ทายาท 

หากทำประกันครบ 1 ป ีทั้งกรณีที่ทำประกันชีวิตครั้งแรก หรือ

กรณีส่วนที่ทำประกันเพิ่มความคุ้มครอง (เริ่มตั้งแต่วันที่คุ้มครองเพิ่ม) 

บรษิทัประกนัชวีติจะจา่ยเงนิสนิไหมทกุกรณ ีตามระยะเวลาซึง่ครบ 1 ป ี

แมว้า่หลงัจากครบ 1 ป ีแลว้จะเปน็โรครา้ยแรงหรอืไมก่ต็าม (เฉพาะการ

ประกันชีวิตกลุ่มซึ่งจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ยกเว้นการประกัน  

สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัของสมาชกิเปน็ราย ๆ ซึง่จา่ยเบีย้ประกนัครัง้เดยีว) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการทำประกันจะไม่ครบ 1 ป ีทั้งกรณีที่ทำ

ประกนัชวีติครัง้แรก หรอืกรณสีว่นทีท่ำประกนัเพิม่ความคุม้ครอง บรษิทั
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ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

ประกันชีวิตจะจ่ายเงินสินไหมทุกกรณ ีหากท่านแถลงสุขภาพตามแบบ  

ใบคำขอเอาประกันแบบแถลงสุขภาพ เป็นความจริงทุกกรณ ีและไม่มี

ประวตักิารเปน็โรครา้ยแรงตามทีบ่รษิทักำหนดไวม้ากอ่น 

ดังนั้นสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก หากมีความประสงค์จะทำ

ประกันชีวิตเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครองให้สูงขึ้นแล้ว ควรตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการเสยีแตเ่นิน่ ๆ 

 

6.  การยกเลกิการประกนัและคุม้ครองชวีติ 
การประกนัชวีติจะมผีลยกเลกิและสิน้สดุการคุม้ครองชวีติ ในกรณี

ใดกรณหีนึง่ ดงันี้ 

6.1 เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตโดยหักจาก

เงนิเดอืน ณ ทีจ่า่ยได ้เนือ่งจากเงนิเดอืนไมพ่อหกั ทัง้สมาชกิและสมาชกิ

สมทบ และผู้ประกันสมทบ คู่สมรส  บุตร ซึ่งชำระเบี้ยโดยการหักจาก  

เงนิเดอืน ณ ทีจ่า่ย ของสมาชกิหลกั 

6.2  เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถหักเบี้ยประกันชีวิตจากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ได ้ เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (สำหรับสมาชิกหรือ  

สมาชิกสมทบที่แจ้งการชำระเบี้ยประกันโดยการหักจากบัญชีเงินฝาก

สหกรณ)์ 

6.3  เมื่อสมาชิกสมทบไม่โอนเงินผ่านระบบธนาคาร หรือไม่มา

ชำระเบี้ยประกันที่เคาน์เตอร์สหกรณ ์ (สำหรับสมาชิกสมทบที่ชำระ  

เบี้ยประกันโดยการโอนเงินผ่านระบบธนาคารหรือชำระที่เคาน์เตอร์

สหกรณ)์ 

6.4 เมือ่อายผุูท้ำประกนัชวีติเกนิกวา่อายกุารคุม้ครองชวีติตามที่

กำหนด 

6.5  เมื่อสมาชิกไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู ้ และได้แจ้ง

ยกเลกิการประกนัชวีติตอ่สหกรณ ์ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ซึง่กรณนีี้

สหกรณ์จะยังคงทำประกัน และรับภาระจ่ายเบี้ยประกันให้สมาชิกต่อไป

เพือ่เปน็สวสัดกิาร ในวงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท  อบุตัเิหต ุ150,000 บาท 

(เบี้ยประกันเดือนละ 35 บาทหรือปีละ 420 บาท) จนกว่าสมาชิกจะ  

อายคุรบ 65 ป ีจงึสิน้สดุการคุม้ครอง 

     เมื่อการประกันชีวิตมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครองชีวิต  

ไปแลว้ สมาชกิหรอืสมาชกิสมทบจะตอ้งจา่ยเบีย้ประกนัทีย่งัคงคา้งอยูใ่ห้

ครบถว้น และหากประสงคจ์ะทำประกนัชวีติใหมจ่ะตอ้งยืน่ใบสมคัร  เพือ่

แจง้ความประสงคต์อ่สหกรณ ์ซึง่สหกรณจ์ะเริม่กระบวนการใหม ่โดยจะ

เริม่มผีลคุม้ครองอกีครัง้เมือ่บรษิทัตอบรบัแลว้ตามขอ้ 5. 

 

7. สมาชิกเมื่ออายุครบ 65 ป ี เปลี่ยนไปรับทุน
สงเคราะหก์ารศพ 

สำหรับสมาชิกเมื่ออายุครบ 65 ป ีซึ่งการประกันชีวิตสิ้นสุดลง 

หรอือายยุงัไมค่รบ 65 ปแีตบ่รษิทัปฏเิสธการรบัทำประกนัชวีติ สหกรณ์

ยังมีเงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำ

ประกันชีวิต โดยจ่ายให้ทายาทตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิกปีละ 

10,000 บาท ทั้งนี ้ ไม่เกิน 100,000 บาท ตราบใดที่ยังคงเป็นสมาชิก

สหกรณ์ 


