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รับประกันได้!!
ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น 

ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง 
ไม่ได้หูฝาด ไม่ได้อ่านผิด

เริ่ม 1 เมษายน 2552
                       อ่านต่อหน้า 2

สอ.ปม. ดูงานสอ.กฟผ  
   

      นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ  
และกรรมการแต่ละท่าน เยี่ยมชมงาน สหกรณ์ออมทรัพย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำากัด เพื่อศึกษาดูงาน 
ด้านการลงทุนต่างๆ และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสมาชิก 
โดยมี นายบุญชู ดิเรกสถาพร ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่
ให้การต้อนรับ และนายวินัย นิยโมสถ กรรมการผู้จัดการ 
บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

สัมมนาแผนปฏิบัติการกรรมการเจ้าหน้าท่ี
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 กรรมการและเจ้าหน้าที่  

ร่วมกันระดมสมองวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สมาชิก 

ได้รับบริการที่มีประโยชน์ และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง  

“การขับเคลื่อนองค์กร สู่...วิถีแห่งสหกรณ์” โดย อาจารย์ 

สิทธิชัย เกษตรเกษม  

รองประธานกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด 

                                                  อ่านต่อหน้า  5

ถึง ผู้แทนสมาชิก หรือทายาทที่เสียชีวิต
 หากทายาททา่นถงึแกก่รรม ทา่นตอ้งแจง้กบัทางสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเสียชีวิต 
หรือต้องไม่เกิน 14 วัน โดยส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ดังนี้
 - ใบมรณบัตร
 - สำาเนาบัตรประชาชน
 - สำาเนาทะเบียนบ้าน
 - หนังสือรับรองการตาย
(สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ตู้ ป.ณ 169 ปทจ.จตุจักร 
กทม. 10900) เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขอรับสินไหม 
จากบริษัทประกันชีวิต
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ดอกเบี้ยเงินกู้
ฉุกเฉิน – สามัญเหลือ 6.80%
เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50 % 

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน  6.80%

 เพื่ อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงิน

ในปัจจุบัน และภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกรวมทั้งเศรษฐกิจ 

ที่ถดถอย ทางคณะกรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จำากัด จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 

กว่า 0.15% จากเดิม 6.95%  เป็น 6.80% ทั้งนี้มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2552  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำาเนา
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
เรื่อง  การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้

ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำากัด  ชุดท่ี 32 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 
มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
เร่ือง การกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ ฉบับลงวันท่ี 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2551 และกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ใหม่ ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทฉุกเฉิน - สามัญ
 1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.80 ต่อปี
 1.2 เงินกู้สามัญ 
  1) เงินกู้สามัญทั่วไป ร้อยละ 6.80 ต่อปี
  2) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ร้อยละ 4.10 ต่อปี
  3) เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 

5.85 ต่อปี
  4) เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

ร้อยละ 6.05 ต่อปี

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
 2.1 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  1) ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 

4.50 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) สำาหรับปีที่ 3 
เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ โดยอัตรา
ประกาศปัจจุบันร้อยละ 6.10 ต่อปี จะต้องผ่อนชำาระไม่เกินจำานวน 
เงินงวดผ่อนชำาระตามปกติภายในระยะเวลา 5 ปีแรก และหาก
ไถ่ถอนจำานองก่อนกำาหนดภายในระยะเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่
ทำานิติกรรม ต้องชำาระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 3 ของ
วงเงินกู้ที่ระบุในสัญญากู้เงิน

  2) ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว อัตราร้อยละ 6.10 
 ต่อปี สามารถชำาระเงินกู้เกินกว่าจำานวนเงินงวดผ่อนชำาระตามปกติ 
ได้ตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ และไถ่ถอนจำานองก่อนเมื่อใดก็ได้ 
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 2.2 เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน ร้อยละ 6.80 ต่อปี
 2.3 เงินกู้พิเศษโดยใช้เงินฝากของสหกรณ์เป็นหลัก

ประกัน ร้อยละ 5.50 ต่อปี
 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2552  

เป็นต้นไป 
  ประกาศ ณ วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2552

           (ลงนาม)    สิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์

    (นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)
    ประธานกรรมการดำาเนินการ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด           

 สำาเนาถูกต้อง
 วิชิต  สนธิวณิช
 (นายวิชิต  สนธิวณิช)
 กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

สำาเนา
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
เรื่อง  การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  
ชุดท่ี 32 ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 มีมติ 
เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เร่ือง  
การกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก ฉบับลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
และกำาหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากใหม่ ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
 1.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4.00 ต่อปี (จำานวน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป สหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ทุกวันสิ้นเดือน)

 1.2 เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ร้อยละ 4.50 ต่อปี
 1.3  เงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ร้อยละ 4.50 ต่อปี
 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
   ประกาศ ณ วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2552

    (ลงนาม)   สิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์

   (นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์)
   ประธานกรรมการดำาเนินการ
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

 สำาเนาถูกต้อง
 วิชิต  สนธิวณิช
 (นายวิชิต  สนธิวณิช)
 กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

ลดแล้ว
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เงินของใครรับคืนด่วน

ที่ประชุมใหญ่

อนุมัติประกาศ

ภายใน 8 มถินุายน 2552

โอนเข้าทุนสำารอง

หนังสือ คืออาหารสมอง วันนี้เราจึงมีหนังสือดีๆที่น่าสนใจ 

มาแนะนำาให้นักท่องเที่ยวนิยมไพร ได้ลองอ่านกันดู “สัตว์ป่า

น่าฉงน”  บรรจุเนื้อหาสาระ ชีวิตของสัตว์ป่าได้อย่างน่าสนใจ 

คุณอำานวย อินทรักษ์ นักเขียนมือฉมัง ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ด้วย และดำารงตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการ 

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ ถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ป่าได้ทั้ง

ความรู้และความเพลิดเพลินจากธรรมชาติ ความสวยงามของ 

ป่าเขาลำาเนาไพร ผ่านตัวอักษรที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา รูปเล่ม 

กระทัดรัด เหมาะสำาหรับพกติดตัวไปได้ทุกที่ นอกจากเรื่อง  

สัตว์ป่าน่าฉงน ยังมีหนังสือที่น่าสนใจอีกหลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องเล่าจากเขาใหญ่ , มหัศจรรย์เขาใหญ่ ,อาถรรพณ์เขาใหญ่ 

พลิกอ่านเพื่อเพิ่มความรื่นรมย์ได้ทุกหน้า เตรียมฟิตร่างกายและ

กำาลังขาให้ดี เปิดหนังสือเล่มนี้แล้วไปลุยกัน สั่งซื้อโดยตรงที่

สำานักพิมพ์ ลด 20 % โทร.0-2580-2978

      ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2552 สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เห็นชอบให้ประกาศ

ว่า เนื่องจากมียอดเงินตามบัญชี “เงินรอจ่ายคืน” 

ของสมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกไปแล้ว และ 

“เงินรับโอน” เข้าบัญชีสหกรณ์เกินกว่า 10 ปี โดย

ไม่ทราบว่าเป็นสมาชิกท่านใด ปรากฏผูกพันอยู่ในงบ

การเงินของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กษ 0406 – 

ว.25758 เรื่องคำาแนะนำาวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่  

25 สงิหาคม 2540  และตามมาตรา  193/30,193/33 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

       ดังนั้นสหกรณ์จึงขอให้ผู้มีสิทธิหรือทายาทของ

สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ติดต่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่

สหกรณ์ทุกวันทำาการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 

8 มิถุนายน 2552  หากพ้นกำาหนดนี้ไปแล้ว สหกรณ์

จะทำาการปิดบัญชี โอนไปเข้าบัญชีทุนสำารองของ

สหกรณ์ต่อไป 

******************************

สำาหรับรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศขอ

ดูได้จากผู้แทนสมาชิกของท่าน ในเล่มเอกสาร

ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2552 

หน้า 77-84
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  แม้เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ร้อนสุดๆไปเลย แต่ว่าก็ยังเป็นเดือนที่ใครต่อใครชื่นชอบ ก็เพราะเดือนนี้หลายคนคง

ได้เที่ยวพักผ่อนเพื่อเติมพลังชีวิตให้กับตนเอง นอกจากจะมีวันหยุดหลายวันแล้ว ยังมีประเพณีที่ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี  

ใช่แล้วค่ะ เรากำาลังพูดถึงประเพณีสงกรานต์..หลายท่านคงกลับภูมิลำาเนา เพื่อพบหน้าครอบครัว หรือไปทำาบุญ รดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่

ได้รับพรอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การจะเล่นสงกรานต์อย่างสนุก ควรคำานึงถึงข้อควรปฏิบัติทั้งหลาย (เช่น ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่

ใช้นำ้าแข็งหรือนำ้าสกปรก ฯลฯ)  และต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะ ทั้งเรื่องอากาศอบอ้าว แสงแดด และอาหารในหน้าร้อน  

มิฉะนั้นแทนที่เราจะมีความสุขจากวันพักผ่อน กลายเป็นต้องมาทนทุกข์กับอาการเจ็บป่วยไปเสียนี่ 

• ไม่ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนก็อย่าพกพาอารมณ์ร้อน ๆ ติดตัวไปด้วยเน้อ พกยิ้มเข้าไว้ดีกว่าเผื่อว่าประเทศไทยจะ

เย็นลงบ้าง หรือไม่ก็เปลี่ยนมาเป็นพกร่มไว้หน่อยก็ดี เพราะแดดประมาณนี้ไม่ปราณีหน้าไหนทั้งสิ้น

• สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งบันทึกข้อตกลง  ให้รีบส่งมาที่สหกรณ์ด่วน เพื่อความรวดเร็วในการบริการ และความถูกต้อง

• ผ่านช่วงเวลาแห่งเทศกาลปีใหม่มาได้สามเดือนแล้วนะคะ มีใครได้เริ่มต้นทำาสิ่งใหม่ๆ ให้แก่ชีวิตบ้างหรือยังเอ่ย 

ถ้าคำาตอบคือ “ไม่” จะเริ่มต้นทำาสิ่งนั้นตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะ แต่อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปอย่างสูญเปล่าเลย  

อย่าลืมว่าเรามีเวลา 86,400 วินาทีในแต่ละวัน เราไม่สามารถย้อนกลับไปใช้มันได้หรือจะสะสมเพื่อจะใช้มันต่อ 

ในวันถัดไป แล้วก็ไม่รู้อีกว่าเวลาจะหยุดให้เราใช้เมื่อไหร่ ดังนั้นจงใช้เวลา 86,400 วินาทีในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าที่สุด 

• สำาหรับสมาชิกที่มีบุตรกำาลังศึกษาอยู่ อย่าลืมเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประมาณ

เดือนพฤษภาคมจ๊ะ

• เรื่องด่วนๆ ในชีวิตมักเกิดขึ้นกับสมาชิกได้เสมอ โชคดีที่มีเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ไว้ช่วย

แบบทันเวลาพอดี อนุมัติภายใน 30 วินาที กดได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด แต่อยากให้กดใช้ 

ด้วยความระมัดระวังกันสักนิด จะได้เบาตัวปลอดหนี้ โล่งโปร่งสบายนะขอรับ   

• เศรษฐกิจยามนี้ ใครที่มีไอเดียดีๆ และมีความขยันอยากจะทำาอาชีพเสริม สหกรณ์ยินดีสนับสนุนส่งเสริม สามารถยื่น

คำาขอกู้ พร้อมแผนธุรกิจขนาดย่อเข้ามาได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  เพื่อขอกู้เงินสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 5.85 ต่อปี นับว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมาก มีวิชาชีพที่ประกอบอาชีพได้อย่าอุบไว้ 

คนเดียว มาทำาเงินให้งอกเงยกันดีกว่า ขอเพียงมีแรงใจที่จะสู้ ทุกอย่างไม่เกินความสามารถ..คอนเฟิร์ม 

By : ไผ่ลู่ลม

 

น้ำาสงกรานต์   พัดผ่าน   ความโศกเศร้า 

ทุกปัญหา     เคยรุมเร้า  จงเข้าที่

มีความรัก     รับความสุข  ทุกไมตรี

มีสุขี          วันดี        ปีใหม่ไทย
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สัมมนาแผนปฏิบัติการ กรรมการและเจ้าหน้าที่
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด จัดประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ณ ห้องประชุมชั้น 1

อาคารศูนย์ปฏิบัติการ โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันระดมสมองวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งในช่วงแรกเป็นการ

บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร สู่...วิถีแห่งสหกรณ์ ” โดย อาจารย์  สิทธิชัย เกษตรเกษม รองประธาน

กรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด ช่วงต่อมาเป็นการวางแนวทางแก้ไข

ปัญหาต่างๆ เพื่อให้สมาชิก ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์มากที่สุด 
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ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2552 สหกรณ์ได้รับแจ้งข่าวร้ายว่ามีสมาชิกเสียชีวิต

แทบจะทุกวันจนถึงบัดนี้เป็นจำานวน  25 คน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรของสมาชิกอีก จำานวน 4 คน สาเหตุ

การเสียชีวิตส่วนใหญ่ เนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่าง ๆ  ดังนั้นสมาชิกควรรักษาสุขภาพ ออกกำาลังกาย  

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดเหล้า บุหรี่ เพื่อลดสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกให้น้อยลง ด้วยความ

ปรารถนาดีจากสหกรณ์    

สหกรณ์ได้ร่วมแสดงความอาลัยและเสียใจกับทายาทสมาชิก และสมาชิกที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ไปอย่างไม่มีวันกลับ  ซึ่งในเดือนมีนาคม 2552 สหกรณ์ได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการศพสมาชิก 

บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก จำานวน 18 คน  โดยเป็นช่วยการเคารพศพสมาชิก จำานวน 6 ราย 

รวมเป็นเงิน  9,000 บาท ช่วยการศพคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรสมาชิก จำานวน  12 ราย  รวมเป็นเงิน 

18,000 บาท

 จากข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนสมาชิก สหกรณ์จึงตระหนักอยู่เสมอว่าควรหาหลักประกันเพื่อสร้าง

ความมั่นคงให้กับสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ซึ่งในเดือนมีนาคม 2552 สหกรณ์ได้ขอรับเงินสินไหม 

จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำากัด และจ่ายคืนทายาทสมาชิกแล้วจำานวน 6 ราย  รวมสินไหมที่ได้รับทั้งสิ้น

เป็นเงิน 4,373,411 บาท ถึงแม้เงินจำานวนดังกล่าวจะไม่มีผู้ใดอยากได้รับนัก แต่อย่างน้อยก็สามารถสร้าง 

หลักประกันในชีวิต ทำาให้ชีวิตลุกขึ้นเดินไปได้อีกครั้ง  

สาระน่ารู ้สวัสดิการเพื ่อ            
 : นายแว่นขยาย

เก็บมาเล่า เอามาฝาก

สมาชิก
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** มาถึงข่าวดีๆ กันบ้าง สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดสำาหรับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน

เมษายน สหกรณ์ได้มอบของขวัญจากใจเป็นเงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดให้แก่สมาชิก โดย 

นำาฝากเข้าบัญชีธนาคารที่คู่กับบัตรสหกรณ์ ATM สำาหรับสมาชิกที่ไม่ได้ทำาบัตรสหกรณ์ 

ATM สหกรณ์ได้นำาฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ให้แล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552  

คนละ 100 บาท จำานวน 1,166 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,600 บาท เพื่อเป็นขวัญถุง 

ในการออม หากสมาชิกท่านใดที่คิดจะเริ่มออมเงินในวันคล้ายวันเกิดนี้ ขอแสดงความยินดี

ล่วงหน้าสำาหรับเศรษฐีใหม่....

สหกรณ์จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่ต้องการสร้างหลักประกันของชีวิตให้กับครอบครัว และที่คิดว่าอนาคต

อาจต้องกู้เงินกับสหกรณ์ในวงเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันเกินกว่า 510,000 บาทขึ้นไป แต่ขณะนี้ท่าน

ทำาประกันชีวิตในอัตราเบี้ยประกัน 130 บาท หรือ 210 บาท อยู่ สหกรณ์ขอเชิญชวนให้ท่านสมาชิกสมัคร 

เขา้รว่มโครงการทำาประกนัชวีติในอตัราเบีย้ประกนั 270 บาท วงเงินคุม้ครองเจบ็ป่วยเสยีชวีติ 500,000 บาท 

อุบัติเหตุ 1,000,000 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มหลักประกันสำาหรับชีวิต และเพื่อความสะดวกในการยื่นขอกู้เงิน

กับสหกรณ์ เพราะเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตในอัตราเบี้ยประกัน 270 บาท แล้ว ท่านต้องการ 

ขอกู้เงินสามัญทุกประเภทกับสหกรณ์วงเงินกู้รวมเกินกว่า 510,000 บาทขึ้นไป สหกรณ์จะปรับเปลี่ยน

โครงการประกันชีวิตกลุ่มและปรับเบี้ยประกันเพิ่มอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มคำาขอเอาประกันภัย 

และถือว่าเป็นการทำาประกันต่อเนื่อง ตามวงเงินกู้สามัญรวมทุกประเภท ดังนี้

-  วงเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันเกินกว่า 510,000 บาท แต่ไม่เกิน 710,000 บาท เบี้ยประกัน

จำานวน 400 บาท วงเงินคุ้มครองเจ็บป่วยเสียชีวิต 700,000 บาท  อุบัติเหตุ  1,400,000 บาท  

-  วงเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันเกินกว่า 710,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท เบี้ยประกัน  

470 บาท วงเงินคุ้มครองเจ็บป่วยเสียชีวิต 800,000 บาท อุบัติเหตุ 1,600,000 บาท 

 แต่หากท่านยื่นขอกู้เงินสามัญพร้อมทั้งขอปรับเปลี่ยนโครงการประกันชีวิตกลุ่มเพื่อให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำาขอเอาประกัน และบริษัทประกัน 

จะตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลของท่าน ซึ่งหากพบว่ามีการรักษาอาการป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง 

ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทประกัน อยู่ก่อนการปรับเปลี่ยนโครงการประกันชีวิตกลุ่ม บริษัทฯ จะปฏิเสธ 

การทำาประกันโครงการใหม่  ซึ่งสหกรณ์ก็จะไม่สามารถอนุมัติเงินกู้สามัญให้กับท่านสมาชิกได้
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำากัด  โทร. 0-2903-8257-9

เยี่ยมชมงานสหกรณ์

สอ.ปม.กรมป่าไม้ จำากัด ดูงาน สอ.กฟผ. จำากัด

 นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  นายวิชิต  สนธิวณิช  ผู้จัดการ  และกรรมการ

แต่ละท่าน เยี่ยมชมงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำากัด เพื่อศึกษาดูงานด้านการลงทุนต่างๆ 

และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสมาชิก โดยมี นายบุญชู ดิเรกสถาพร ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่ให้การต้อนรับ และนายวินัย  

นิยโมสถ กรรมการผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร


