
สหกรณออมทรัพยเพื่อขาราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ฉบับที่ 112 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552
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             ใหม ! เงินกูสามัญ “ควิกเบิรด สเปเชี่ยล”
วงเงินกูเพิ่มขึ้นตามเงินเดือน - สูงสุด 2 ลานบาท
ถากูสามัญทั่วไปเต็มสิทธิ์แลวจะกูเพื่อการศึกษาอีกไมได
เริ่ม 15 ต.ค. 2552 พรอมแบบฟอรมเงินกู

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เห็นชอบกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2552 ฉบับใหม วงเงินกูเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนของแตละ
บุคคล สูงสุดถึง 2,000,000 บาท โดยเปนวงเงินรวมเงินกูสามัญทุกประเภท สมาชิกทานใด
ที่ตองการกูเงินสามัญเพื่อการศึกษาไดทุกเทอม หรือสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม หรือสามัญ
ประเภทอืน่ ๆ ในอนาคต อยากูสามัญทั่วไปใหเต็มสิทธิ ์ ควรเหลือวงเงินไว ทัง้นี้เริ ่มใชตั้งแต 
15 ตุลาคม 2552 พรอมใชแบบฟอรมเงินกูใหม และสมาชิกตองทําประกันชีวิตกลุมเพิ่มตาม
วงเงินกู ที ่เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งตองกรอกแบบฟอรมทําประกันชีวิตที ่สหกรณกําหนดยื่นพรอมคําขอกู 
สําหรับรายละเอียดหลักเกณฑเงื่อนไขการใหเงินกูมีดังนี้  

อานตอหนา 2

สหกรณไมลืมสมาชิกวัยเกษียณ โดยจัดกิจกรรมใหสมาชิกและครอบครัว

ที ่เกษียณอายุราชการในป  2552 เมื ่อวันที ่ 25-26 กรกฎาคม ณ จังหวัด

พระนครศรอียธุยา                                                                        อานตอหนา 10

พิธีวางศิลาฤกษ
อาคารใหม

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
และทําบุญครบรอบ 31 ป
 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552  
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

จัดพิธีวางศิลาฤกษ อาคารสํานักงาน
สหกรณออมทรัพยกรมป า ไม  จํ ากัด 
โดยมี นายถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดี
กรมปาไม ผู กอตั ้งสหกรณ เปนประธาน
ในพิธี นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดี
กรมปาไม นายเกษมสันต จิณณวาโส 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช รวมเปนเกียรติในพิธี

อานตอหนา 4

E-mail: forestcoop@gmail.com
‚∑√.·®Èß∑’Ë 02-579-7070
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สมัครแลวลุนรับรางวัลบัญชีเงินฝาก  มูลคารวมกวา 150,000 บาท
สมัครกอนยิ่งมีสิทธิ์ลุนรางวัลมากครั้งกวา

จับรางวัล 3 ครั้งๆละ 50,000 บาท
2 พ.ย. , 14 ธ.ค. 52 และ 7 ก.พ. 53
รางวัลที่ 1  5,000 บาท  1  รางวัล
รางวัลที่ 2  3,000 บาท  5  รางวัล
รางวัลที่ 3  1,000 บาท  30  รางวัล
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หลักเกณฑการกู

1. ผูที่มีสิทธิกูเงินสามัญ และอายุการเปนสมาชิก
 1.1 เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน

 1.2 เปนสมาชิกไมถึง 1 ป กูไดไมเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินกู ตามที่กําหนดในตาราง

 1.3 เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ขึ้นไป มีสิทธิกูเงินไดตามที่กําหนดตามตาราง

2. จํานวนหุนของสมาชิกผูกูเงินสามัญ

 2.1 จํานวนเงินกูไมถึง 1,000,000 บาท ผูกูตองมีหุนไมนอยกวา 20 % ของจํานวนเงินกู

 2.2 จํานวนเงินกูตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป ผูกูตองมีหุนไมนอยกวา 25 % ของจํานวนเงินกู

3. วงเงินกูสามัญ

เงินเดือน วงเงินกูไมเกิน ผอนชําระ/เดือน ทุนเรือนหุนขั้นตํ่า

ไมเกิน 10,000 550,000 5,570 110,000

10,001-11,000 580,000 5,875 116,000

11,001-12,000 630,000 6,380 126,000

12,001-13,000 680,000 6,885 136,000

13,001-15,000 780,000 7,900 156,000

15,001-17,000 830,000 8,405 166,000

17,001-19,000 850,000 8,610 170,000

19,001-23,000 870,000 8,810 174,000

23,001-26,000 890,000 9,015 178,000

26,001-32,000 920,000 9,315 184,000

32,001-37,000 950,000 9,620 190,000

37,001-42,000 1,000,000 10,125 250,000

42,001-50,000 1,200,000 12,150 300,000

50,001-58,000 1,500,000 15,190 375,000

58,001 ขึ้นไป 2,000,000 20,250 500,000

หมายเหตุ

1. วงเงินกูสามัญตามตารางนี้รวมเงินกูสามัญทุกประเภท (สามัญทั่วไป สามัญ

เพื่อการศึกษา สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม สามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน สามัญ

เพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย)

2. ยอดผอนชําระตอเดือนในตารางเปนยอดผอนชําระจํานวน 144 งวด อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 6.7 กรณีผูกูที่ตองผอนชําระ นอยกวา 144 งวด ยอดผอนชําระอาจสูง

ขึ้นกวาในตารางดานบน หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ยอดผอนชําระ

อาจเปลี่ยนแปลงได

4. การผอนชําระ ผูกูตองชําระหนี้เงินกูไมเกินเกษียณอายุราชการ กรณีงวดชําระหนี้เกินเกษียณอายุราชการขณะเกษียณอายุราชการตองมีหนี้

เหลืออยูไมเกิน 90 %  ของเงินคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ 

à§Ô¹¡ÙŒÊÒÁÑÞ “¤ÇÔ¡àºÔÃ�´ Êà»àªÕèÂÅ”
Ç§à§Ô¹¡ÙŒà¾ÔèÁ¢Öé¹µÒÁà§Ô¹à´×Í¹ - ÊÙ§ÊØ´ 2 ÅŒÒ¹ºÒ·
àÃÔèÁ 15 µ.¤. 2552 ¾ÃŒÍÁáºº¿ÍÃ�Áà§Ô¹¡ÙŒãËÁ‹

ãËÁ‹ !

ทานสามารถออกแบบการกูได
จะกูสามัญทั่วไปเต็มจํานวน หรือจะกูบางสวน

เพื่อเหลือไวกูประเภทอื่นๆ เชน สามัญเพื่อ

การศึกษา สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม ฯลฯ

โดยไมเกินวงเงินกูที่กําหนด
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5. สิทธิการคํ้าประกัน สมาชิกคนหนึ่งๆ มีวงเงินคํ้าประกันไมเกินสิทธิวงเงินกูสามัญและมีสิทธิคํ้าประกันผูกูไดไมเกิน 8 คน     

6. หลักประกันสําหรับเงินกู การกูเงินสามัญแตละประเภทจะตองมีผูคํ้าประกัน ดังนี้

 6.1 จํานวนเงินกูไมเกิน    300,000  บาท  ตองมีผูคํ้าประกัน  2-8 คน

 6.2 จํานวนเงินกูเกินกวา   300,000  บาท  ตองมีผูคํ้าประกัน  4-8 คน

7. เงินไดรายเดือนคงเหลือ ผูกูตองมีเงินเดือนคงเหลือ ดังนี้

จํานวนหนี้รวม เงินคงเหลือ

ไมเกิน 550,000 บาท 2,500

เกิน    550,000 – 1,000,000 บาท 3,500

เกิน 1,000,000 – 1,250,000 บาท 4,500

เกิน 1,250,000 – 1,500,000 บาท 5,500

เกิน 1,500,000 – 1,750,000 บาท 6,500

เกิน 1,750,000 – 2,000,000 บาท 8,000

เกิน 2,000,000 – 3,000,000 บาท 10,000

เกิน 3,000,000บาท 14,000

8.การกูใหม สมาชิกที่สงเงินกูคืนสหกรณแลวไมนอยกวา 3 งวดเดือนจึงมีสิทธิยื่นกูใหมได

9.การจายเงินกู สหกรณจะโอนเงินกูคงเหลือหลังจากหักกลบหนี้เดิมแลว เขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณ โดยสมาชิก

สามารถเบิกถอนเงินดวยบัตรสหกรณ ATM ผานตูธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุด เบิกถอนภายในจังหวัด

ที่ระบุใชบัตรจะไมเสียคาธรรมเนียมการถอน หรือโอน - ถอนเงินผานตู ATM ธนาคารกรุงไทย ไดสูงสุดวันละ 2 แสนบาท

10. การประกันชีวิต

 อัตราเบี้ยประกัน  สมาชิกตองทําประกันชีวิตตามวงเงินกู ดังนี้

สําหรับเบี้ยประกันชีวิตกลุม สหกรณจะสนับสนุนคาเบี้ยประกันใหรายละ 50 บาทตอเดือน  หรือปละ 600 บาท สวนที่เกินสมาชิกตองเปนผูชําระ

เบี้ยประกันเอง

 การกรอกแบบฟอรมประกันชีวิต

หมายเหตุ   1.  แบบฟอรมสั้น : บัตรสมัครสําหรับการประกันชีวิตกลุม ขนาดครึ่งหนึ่งของ A4

   2. แบบฟอรมยาว : ใบคําขอเอาประกันชีวิต ขนาด A4 จํานวน 4  หนา

   3.  เอกสารประกอบการทําประกันชีวิต : สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ

    ที่ไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบาน

กรณีเงินเดือนไมพอหัก
กรณีเงินไดรายเดือนของสมาชิกผูใดไมพอหักชําระตามรายการที่สหกรณ

เรียกเก็บสหกรณจะดําเนินการ

1. ระงับการใหเงินกูทุกประเภทแกสมาชิกผูนั้นทันที

2. สมาชิกตองนําเงินที่คางชําระมาจายใหครบถวนภายใน 15 วัน นับแตวันถึง

กําหนดชําระ ถาไมมา ชําระภายในระยะเวลาในกําหนด สหกรณจะพิจารณาปรับ

ดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณฯ

3 สมาชิกจะขอกูใหมได เมือ่นําเงินที่คางชําระมาชําระครบถวนแลว และใน

การกูครั้งตอไปสมาชิกผูนั้นจะตองแนบสลิปเงินไดรายเดือนทุกครั้ง

ลําดับ วงเงินกูเดิม (บาท) วงเงินกูใหม (บาท) แบบประกันชีวิต

1. 0 – 300,000 ไมเกิน 500,000 แบบฟอรมสั้น

2. 0 – 300,000 500,001 – 2,000,000
แบบฟอรมยาว

3. 300,001 – 800,000 800,001 – 2,000,000

4. 300,001 – 500,000 ไมเกิน 800,000 ไมตองกรอก

เอกสารประกอบการกู
1.  คําขอกูเงินสามัญ (แบบฟอรมใหมที่มี

ขอความวา เริ่มใช 15 ตุลาคม 2552 ตรงมุม

บนดานขวา)

2.  ใบคําขอเอาประกันชีวิต(เมืองไทยประกัน

ชีวิต ขนาด A4 กรอกขอความใหครบถวน 

จํานวน 4 หนา) สําเนาบัตรประชาชน สําเนา

ทะเบียนบาน

3. สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ หรือลูกจาง

ประจํา ทั้งผูกูและผูคํ้าประกัน

4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถามี) ทั้งผูกู

และผูคํ้าประกัน

5. สลิปเงินเดือน กรณีมีการปรับขึ้นเงินเดือน

หนี้สามัญรวมทุกประเภท อัตราเบี้ยประกัน วงเงินคุมครองเสียชีวิตทั่วไป วงเงินคุมครองเสียชีวิตอุบัติเหตุ

ไมเกิน 300,000 130 , 210 300,000 450,000 , 1,000,000

300,001 - 500,000 270 500,000 1,000,000

500,001 - 700,000 400 700,000 1,400,000

700,001 - 800,000 470 800,000 1,600,000

800,001 - 900,000 540 900,000 1,800,000

   900,001 - 2,000,000 600 1,000,000 2,000,000
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เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จัดพิธีวางศิลาฤกษ  อาคารสํานักงาน

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  และทําบุญครบรอบ 31 ป แหงการกอตั้งสหกรณ  โดยมี นายถนอม 

เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมปาไม ผูกอต้ังสหกรณฯ เปนประธานในพิธี  นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมปาไม 

นายเกษมสันต จิณณวาโส อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมเปนเกียรติในพิธี

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดดําเนินงานมาเปนระยะเวลากวา 31 ป กิจการไดเจริญกาวหนา

มาตามลําดับ  มีสมาชิก และสมาชิกสบทบ จํานวน 16,632 คน มีทุนดําเนินงานรวมทั้งสิ้นกวา 6,600 ลานบาท 

เนื่องจาก สหกรณยังไมมีสํานักงานเปนของตนเองจึงขอใชพื้นที่จากกรมปาไม เพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน

สหกรณฯ  ซึ่งเปนอาคารประหยัดพลังงาน มีขนาดสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 3,550 ตารางเมตร มูลคา

การกอสราง ประมาณ 96,198,000 บาท  เพื่อใหบริการสมาชิก พรอมกันนี้ภายในงานยังไดมีการแจกทุน

การศึกษาใหแกนักเรียนโรงเรียนรอบขางอีกดวย

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จัดพิธีวางศิลาฤกษอาคารใหม

พรอมเปดตัวบริการ สหกรณ - กรุงไทย ATM และ SMS online

 นายถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมปาไม และ
ผู กอตั ้งสหกรณ นายสิทธิชัย อี ๊งภากรณ ประธาน
กรรมการดําเนินการ นายธนโรจน โพธิสาโร ประธาน
กรรมการเงินกู  นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ
ทําหนาที่ผูจัดการ สอ.ปม. และนายชนะ เปลี่ยนมา 
ที่ปรึกษา รวมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษฯ

ของมงคลที่ใชในพิธี   

นวัตกรรมใหมที่จะทําใหคุณรูทุกเรื่อง
จาก Forest_COOP
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  คณะสงฆจากวัดชื่อดัง 9 รูป มารวมพิธีวางศิลาฤกษ และทําบุญครบรอบ 
31 ป แหงการกอตั้งสหกรณ

  สมเด็จพระมหาธีราจารย วัดชนะสงคราม ทรงเจิมเครื่องบรวงสรวง
บูชาฤกษ เพื่อความเปนสิริมงคล

 นายถนอม เปรมรัศมี  และประธาน

คณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการดําเนินการ

รวมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ

  (จากซาย) นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมปาไม   
นายเกษมสันต จิณณวาโส อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา 
และพันธุพืช รวมลงนามสมุดอวยพร

 นายสุนันต อรุณนพรัตน  รองอธิบดีกรมปาไม รวมลงนามอวยพร

  แขกผูมีเกียรติ และสมาชิกของสหกรณมารวมงานในพิธี   นายถนอม เปรมรัศมี  มอบทุนแกนักเรียนโรงเรียนปาไมอุทิศ 9
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เปนบริการทางการเงินที่สหกรณรวมกับธนาคารกรุงไทย(KTB Co-Op Direct  Connect)  เพื่อใหบริการสมาชิกในรูปแบบใหม 

ที่งาย สะดวก และรวดเร็วกวาเดิม!!

งายกวา เพียงแคมีบัญชีของธนาคารกรุงไทย และสามารถใชบัญชีเดิมได โดยไมตองเปดบัญชีใหม และสามารถใชคูกับบัตร ATM ของ

ธนาคารไทยพาณิชยไดตามปกติ

เร็วกวา ไมตองรอทําบัตร ATM นานอีกตอไป เพราะสามารถใชบัตร ATM เดิมได และเมื่อบัตรหาย หรือชํารุด สามารถติดตอทําบัตรใหม

ไดทันทีที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และยังใชบริการรวมกับสหกรณไดตามปกติ โดยไมตองสมัครขอใชบริการใหม เนื่องจากเปนเลขที่บัญชีเดิม

สะดวกกวา ใหคุณถอนเงินของสหกรณไดสะดวก โดยการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยของสหกรณไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย 

เพียงแคนี้ก็สามารถถอนหรือโอนเงินตอไปยังบัญชีอื่นๆไดอยางสะดวก หรือจะโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยกลับมายังบัญชีออมทรัพยของ

สหกรณก็ทําไดอยางสะดวก

1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยของสหกรณไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย ไดสูงสุดวันละ 200,000 บาท

2. คาธรรมเนียมในการทํารายการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ(สมาชิกเปนผูเสียคาใชจายเอง)

3. สมาชิกเปนผูเสียคาธรรมเนียมในการรักษาบัตร ATM รายปเอง

4. วงเงินในการถอนผานบัตร ATM ขึ้นอยูกับประเภทของบัตร ATM ที่สมาชิกเลือกทํา เชน

 

 

  

5. การถอนหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทยสามารถถอนไดตามวงเงินที่ทํารายการโอน

รับเงินงายแคปลายนิ้ว
กดโอนปบ รับเงินทันที

ถอนไดไมเกิน 50,000 บาท ถอนไดไมเกิน 150,000 บาท

ATM โอนเงินออนไลน สหกรณ - กรุงไทย คืออะไร

เง่ือนไขการใชบริการ

àÃ×èÍ§..¡ÅŒÇÂ..¡ÅŒÇÂ...
¢Í§ºÑÞªÕ “´Í¡¡ÃÐà¨ÕÂÇ”

โอน

โอน

ถอนผาน ATM

ถอนผานเคานเตอรธนาคาร

โอนตอไปยังบัญชีอื่น/บุคคลอื่น

สามารถใชบริการนี้ได

ในเดือน พ.ย. 52
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1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย”

5. เลือก “รับเงินฝาก” 6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 7. รอระบบโอนเงิน 8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน

ตูแจงวา “รายการของทานเสร็จสมบูรณแลว”*

ขั้นตอนการสมัครใชบริการบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ  ➜ กรุงไทย ผานตู ATM ของกรุงไทย

☛ สําหรับผูที่ไมมีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จะตองเปดบัญชีและทําบัตรATM ของธนาคารกรุงไทยสาขาใกลบาน

☛ สําหรับผูที่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถใชบัญชีและบัตร ATM เดิมได

ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ถายสําเนาหนาสมุดบัญชี

และสําเนาบัตรประชาชน

เขียนแบบฟอรม

สมัครขอใชบริการ
สงเอกสารมาที่สหกรณ

(ใชบริการไดภายใน 3 วัน) 

สมัครแลวลุนรับโชคงายๆ เปดรับสมัครแลววันนี้
ลุนรับเงินฝากเดือนละ 50,000 บาท รวม 36 รางวัล

รวมทั้งสิ้น 108 รางวัล มูลคา 150,000 บาท
รางวัลที่ 1 : เงินฝากมูลคา    5,000  บาท  จํานวน     1  รางวัล ตอเดือน

 รางวัลที่ 2 : เงินฝากมูลคา    3,000  บาท  จํานวน     5  รางวัล ตอเดือน

 รางวัลที่ 3 : เงินฝากมูลคา    1,000  บาท  จํานวน   30  รางวัล ตอเดือน

จับรางวัลในวันที่ 2 พ.ย. 52 , 14 ธ.ค. 52 และ 7 ก.พ. 53

* แสดงวาทานไดทํารายการโอนเงินจากบัญชีดอกกระเจียวมายังบัญชี ธนาคารกรุงไทยเรียบรอยแลว 
 ทานสามารถถอนเงินหรือทํารายการอื่นๆไดตามปกติ

โอน
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อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก(เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2552) รอยละ

ออมทรัพยสินมัธยัสถ 3.75

ออมทรัพยเอนกประสงค 3.75

ออมทรัพยพิเศษ 4.00

ออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 4.50

ออมทรัพยชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู (เริ่มวันที่ 1  สิงหาคม   2552) รอยละ

ฉุกเฉิน 6.70

สามัญทั่วไป 6.70

สามัญเพื่อการศึกษา 4.10

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.85

สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน 5.85

สามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 5.85

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย(คงที่ 2 ป) 1.00

สามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย(ปที่ 3) 5.85

สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 5.85

เงินกูพิเศษใชเงินฝากเปนหลักประกัน 5.50

เงินกูพิเศษใชหุนเปนหลักประกัน 6.70

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(คงที่ 2 ป) 4.50

เงินกูพิเศษสินเชื่อวนาเคหะ(ปที่ 3หรือไมมีคงที่) 5.85

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินคงเหลือ
บัญชีดอกกระเจียว

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”

5. เลือก “สอบถามยอดเงินฝาก”

4. เลือก “สหกรณออมทรัพย”

5. รับสลิปแจงยอดเงินคงเหลือ

สลิปจะออกมา

โดยอัตโนมัติ

กลุม จ.สุราษฎรธานี ไดจัดกิจกรรมกลุม

ณ อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร 
เพ่ือใหสมาชิกไดรับความรู และสิทธิประโยชนท่ีสมาชิกพึงไดรับ
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ผลการดําเนินงาน
รายการ 31 สิงหาคม 2552 30  กันยายน 2552

จํานวนสมาชิก 13,112 13,115

จํานวนสมาชิกสมทบ 3,520 3,594

สินทรัพยรวม 6,620,497,114.92 6,758,592,003.55

เงินสดและเงินฝากธนาคาร                        85,828,066.40                      211,690,864.45 

เงินลงทุนระยะสั้น 0.00 0.00 

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน                        55,031,057.10                        55,024,012.98 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ                    4,474,910,953.38                    4,485,122,304.26 

ลูกหนี้เงินกูพิเศษ                      744,313,242.96                      745,611,018.53 

เงินลงทุนระยะยาว                    1,245,001,000.00                    1,245,001,000.00 

เครื่องใชสํานักงาน                          3,405,043.00                          4,043,336.97 

สิทธิประโยชนในการใชอาคาร - ระหวางกอสราง                          1,536,326.50                          1,628,040.78 

สินทรัพยอื่น                        10,471,425.58                        10,471,425.58 

หนี้สินรวม 3,750,360,260.69 3,851,370,690.51

เงินกูยืม 773,662,000.00 790,000,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย 353,029,620.12 357,910,951.66

เงินรับฝากออมทรัพย (สมาชิกสมทบ) 37,951,741.67 38,794,903.65

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ 1,797,972,090.76 1,850,320,760.77

เงินรับฝากออมทรัพย พิเศษ (สมาชิกสมทบ) 440,682,361.46 469,483,171.50

เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 236,638,629.54 241,267,386.98

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค 65,980,622.99 71,702,266.99

เงินรับฝากออมทรัพย - เอนกประสงค (สมาชิกสมทบ) 4,242,809.71 4,559,809.71

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น 10,485,289.30 185,168.14

เงินรับฝากออมทรัพยทวีสิน 215,000.00 215,000.00

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 10,919,020.07 11,540,944.86

เงินรับฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง (สมาชิกสมทบ) 285,090.08 312,590.08

เงินรับฝากออมทรัพย (เงินรับประกันการทํางาน) 761,857.01 770,495.41

หนี้สินอื่น 17,534,127.98 14,307,240.76

ทุนของสหกรณ 2,717,883,425.24 2,736,393,285.24

ทุนเรือนหุน 2,467,203,560.00 2,487,435,810.00

ทุนสํารอง 154,685,539.38 154,685,539.38

ทุนสะสม 95,994,325.86 94,271,935.86

รายได 260,874,210.42 292,607,673.83

ดอกเบี้ยเงินกูสมาชิก 228,073,362.19 256,486,292.88

ผลตอบแทนจากการลงทุน 32,062,737.52 35,295,646.24

รายไดอื่นๆ 738,110.71 825,734.71

คาใชจาย 108,620,781.43 121,779,646.03

ดอกเบี้ยจาย 87,543,328.67 97,665,023.62

คาใชจายดําเนินการ 21,077,452.76 24,114,622.41

กําไรสุทธิ 152,253,428.99 170,828,027.80
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การที่คนเราจะมีวัยเกษียณที่ดีและมีความสุขนั้นมีองคประกอบที่

สําคัญสี่ประการดวยกัน คือ มีเงินพอใช สดใสแข็งแรง แบงปนสังคม รูจักปลอย

วาง เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดความสุขใจได  หลังจากปลอยใหภาระขัดขวาง

มาตลอด ถอดหัวโขนที่เคยสวมบทบาทมากมายออกเสีย แลวเรียนรูวิธีการ

ใชชีวิตที่แทจริงวาเปนอยางไร วัยนี้จึงเรียกไดวาเปนวัยของการสะสมบุญและ

สรา งกศุ ลไวใ หเ ปนทีจ่ ดจาํ                                                                                                                        

เดือนตุลาคมของทุกปจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับหลายๆ ทาน

เพราะเปนการเริ่มตนปงบประมาณใหม แตสําหรับผูที่ผานการทํางานมาเปน

เวลานานและถึงวันที่จะตองเดินทางสูวัย 60 ป เดือนตุลาคมจึงเปนเดือนที่มี

ความหมาย สําหรับคนเกษียณอายุราชการ หรือบางทานกําลังเตรียมตัวใกลวัย

เกษียณ เพื่อจะไดใชเวลาหลังเกษียณไดอยางมีคุณคา ชีวิตหลังการทํางาน

ประจํา เปนชีวิตแหงการพักผอน และสามารถนําเอาผลพวงแหงความสุข

นั้นไปชวยเหลือสังคมบาง เหมือนคํากลาวที่วา “เกษียณแตตัว แตสายใย

ยังคงอยูนิจนิรันดร”

เมื ่อเร็วๆ นี ้สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จัดงานพบปะ

สังสรรคสมาชิกที ่เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  พรอมกับเนรมิต หองประชุมดาวดึงส ใหเปนบรรยากาศ

“ไดเวลาพักผอนมองยอนหลัง 
ที่รวมสรางความสุขรวมสดใส
อยูกับสหกรณออมทรัพยจนผลัดใบ 
แสนสุขใจที่ไดรวมสรางมา”  By : รุงตะวัน

ท่ีมีความสนุกสนานไปกับการออกกําลังกาย และเชิญพยาบาลวิชาชีพ พญ.ชูศรี

ปนโต มาใหความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตอยางไรหลังวัยเกษียณ หลังจากนั้น 

คุณวิชิต สนธิวณิช กรรมการทําหนาที ่ผู จัดการ ใหความรู เกี ่ยวกับสิทธิ

ประโยชนเกี ่ยวกับสมาชิกที ่เกษียณอายุราชการวา จะตองทําอยางไรบาง  

และไฮไลทของงานเปนการลองเรือชมทิวทัศนริมสองฝ งแมนํ ้าเจาพระยา 

ไหวพระที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร และขึ้นกระเชาลอยฟาที่วัดนิเวศธรรมประวัติ

ราชวรวิหาร พรอมชมสถาปตยกรรมพระราชวังบางปะอิน พระราชวังทรงยุโรป 

รุ งขึ ้นของเชาอีกวัน สมาชิกรวมกันใสบาตรพระสงฆ สรางความประทับใจ

แกผูเกษียณอายุ อยางไมมีวันลืมเลือนฝากไวในความทรงจําอีกตํานานหน่ึง

ในชีวิต ไมมีงานเล้ียงใดไมเลิกรา ไดเห็นรอยย้ิมเปอนบนใบหนา ไดเห็นความสุข

เบงบานไปทั่วทุกหยอมยานเปนความสุขที่คอยชโลมโอบอุมโลกใบนี้ใหนาอยู

ตลอดไป

หลังจากเกษียณ วันพักของคุณ สหกรณไมลืมสมาชิกวัยเกษียณ

อยูแลว มีสิทธิประโยชนมากมาย ที่พรอมจะมอบใหไมวาจะเปนประกันชีวิต 

1 แสน ,ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ,ทุนบําเหน็จสมาชิก ถาตองการเงินไปสรางฝน 

ก็สามารถหยุดสงหุนไดทันที  ทั้งนี้สมาชิกตองไมมีหนี้สิน หรือมีหนี้สินไมเกิน

คาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ พรอมขอแนะนําขางลางที่ไมควรพลาดอยางยิ่ง
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สิทธิประโยชน

1. สิทธิรับทุนสวัสดิการเหมือนสมาชิกที่ยังไมเกษียณ
อายุราชการ

สมาชิกเกษียณอายุราชการที ่ยังเปนสมาชิกอยู  มีสิทธิไดรับทุน
สวัสดิการเชนเดียวกับสมาชิกที่ยังไมเกษียณอายุราชการ ดังนี้

� ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 100 บาท 
และวันเกิดสหกรณ 100 บาท

� ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
� ทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย
� ทุนสนับสนุนเบี้ยประกันชีวิต 35 บาท 
 จนอายุ 65 ป
� ทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ
� ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิก 

2. สิทธิรับทุนสวัสดิการมากกวาสมาชิกที่ยังไมเกษียณ
อายุราชการ

� ทุนเพื่อบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ และเปนสมาชิก
ติดตอกันไมนอยกวา 10 ป

 คํานวณได ดังนี้     บําเหน็จ =  จํานวนป x จํานวนหุน
                100
ทั้งนี้ไมนอยกวา 2,000 บาท และไมเกิน 5,000 บาท สหกรณจะจาย

เงินทุนใหภายในเดือน ต.ค. ของทุกป โดยนําฝากเขาบัญชีออมทรัพย และ
ไมตองยื่นคําขอ

� ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จายใหสมาชิกที่อายุ 61 ปขึ้นไป และ
เปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 10 ป 

โดยจะจายใหปละ 1,000 บาท ภายในเดือน ต.ค. ของทุกป โดยนํา
ฝากเขาบัญชีออมทรัพย และไมตองยื่นคําขอ

 
3. สิทธิรับเงินชวยเหลือคาทําศพสมาชิก

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและยังคงเปน
สมาชิกอยูกับสหกรณ ซึ่งอายุครบ 65 ป ไมอาจทํา
ประกันชีวิตได หากถึงแกกรรมสหกรณจะมอบเงิน
ชวยเหลือคาทําศพสมาชิกตามอายุการเปนสมาชิก 
ปละ 10,000 บาท ทั้งนี้ไมเกิน 100,000 บาท

4. สิทธิฝากเงินออมทรัพยเกษียณเป ยมสุขในอัตรา
ดอกเบี้ยสูง

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปด
บัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุขเพื่อฝากเงิน
บําเหน็จ บํานาญ กบข. บําเหน็จดํารงชีพ หรือเงินอื่นใด
ที่ไดรับจากทางราชการในอัตราดอกเบี้ยสูงกวาบัญชี
เงินฝากออมทรัพยทุกประเภทและยังมีสิทธิฝากเงินกับ
สหกรณไดทุกประเภทบัญชี

5. สิทธิการกูหุน หรือฝากเงิน
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิกูหุน หรือฝากเงิน

ไดไมเกินกวา 90 % ของเงินคาหุน หรือเงินฝากที่สมาชิก
มีอยูในสหกรณ

6. สิทธิการงดสงคาหุน
สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไมมีหนี้ หรือมีหนี้สิน

ไมเกินกวาคาหุนที ่ตนมีอยู ในสหกรณ สามารถงดสงคา
หุนรายเดือนได นอกจากนี้ยังสามารถระดมคาหุนเพิ่มได
ตามความสมัครใจ

7. สิทธิรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืน
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืน เชน

เดียวกับสมาชิกที่ยังไมไดเกษียณอายุราชการ

8. สิทธิรับใบแจงยอดบัญชีรายไตรมาส
สมาชิกเกษียณอายุราชการจะไดรับบริการพิเศษ โดยสหกรณจะสง 

“ใบแจงยอดคงเหลือรายไตรมาส” เพื่อแจงจํานวนเงินทุนเรือนหุน เงินฝาก 
หรือเงินกู (ถามี) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ โดย
สหกรณจัดสงใหถึงบานสมาชิก

9. สิทธิเขารวมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ
สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเขารวมกิจกรรมชิงโชค 

ลุนรับรางวัล หรือรับของชํารวยในโอกาสตางๆ เชนเดียวกับสมาชิก และยัง
ไดรับสิทธิพิเศษเขารวมกิจกรรมสําหรับผูเกษียณอายุราชการที่สหกรณ
จัดขึ้นเปนการเฉพาะ

10. ไมตองหักเงินเดือน ณ ที่จาย และกูหุนไมเกิน 60% 
ใหเงินปนผลชําระหนี้ได  (โดยจะตองเปดบัญชีออมทรัพย
เอนกประสงคเพื่อชําระหนี้)

ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้เกินกวา 90% ของหุน ใหชําระหนี้บางสวน
เพื ่อใหมีหนี ้คงเหลือ 60% ของหุ น หรือสมาชิกที ่มีหนี ้ไมเกิน 60% 
ของหุน สามารถกูหุนไมเกิน 60% โดยสามารถนําเงินปนผลมาชําระหนี้ได 
ตัวอยางเชน

� มีหุน 100,000 บาท จะไดรับเงินปนผลประมาณปละ 5,500 บาท 
(5.50%)

� กูหุน 60,000 บาท จะตองผอนชําระ 30 ป ประมาณปละ 4,680 
บาท เดือนละ 390 บาท (6.70%)

� แจงนําเงินปนผลเขาบัญชีออมทรัพยเอนกประสงคเพื่อชําระหนี้ 
(ไดดอกเบี้ยดวย)

� มีหุน 100,000 บาท รับเงินปนผล 5.50% ปละ 5,500 บาท 30 ป 
เทากับ 165,000 บาท

� กู 60,000 บาท จายดอกเบี้ย 6.70% 30 ป ดอกเบี้ยรวม เทากับ 
77,130 บาท

� กําไร เทากับ 87,870 บาท
 
การชําระหนี ้นั ้นจะหักจากเงินปนผลที ่นําฝากในบัญชี

ออมทรัพยเอนกประสงคเพื่อชําระหนี้โดยอัตโนมัติ ไมตองหัก
เงินเดือน ณ ที่จาย

สมาชิกเกษียณอายุราชการ
“เกษียณอายุราชการแลวยังคงเปนสมาชิกสหกรณตอไปไดและสิทธิประโยชนยังเพิ่มขึ้นกวาเดิม”
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คุณสุมิตร ศิริโชติ
ผอ.สวนอุทยานแหงชาติ 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 5
( จ.นครศรีธรรมราช)
“โครงการของสหกรณดีทีเดียวครับ หลังจาก
เกษียณไปแลวผมก็อยากใหเพื ่อน ๆ รักษา
สุขภาพกันใหมาก ๆ และถาวางๆ ก็อยากใหมา
เจอกันอีกครั้ง  การมาในครั้งนี้ทําใหผมไดรับมิตรภาพดีๆ ที่สหกรณมีให
และยังไดทราบถึงสิทธิประโยชนหลังเกษียณเพิ่มขึ้นอีกดวยครับ”

คุณสมพร  ไชยจรัส
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี  9
(จ.ชลบุรี)  
“งานเกษียณครั้งนี้ดีมาก ตองขอบคุณสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ที ่คํานึงถึงผู ที ่จะ
เกษียณ ก็ถือไดวาเปนการเตรียมตัวเตรียมใจ
กอนเกษียณใหไดมาพักผอนกัน และใชเวลาหลังการเกษียณใหคุมคา 
สหกรณเราเปนสหกรณที ่ดี ไดรับรางวัลดีเดนมาแลวดวย ผมถือวา
เปนการคืนกําไรใหกับสมาชิก ผมเปนสมาชิกมา 23 ป แลว รูสึกวาผูกพัน
กับสหกรณมาก สหกรณจะอยูไดก็เพราะมวลสมาชิก  สมาชิกจะอยูไดก็
เพราะสหกรณ”

คุณอํานาจ สกุลมุขธระโกษา
เจาพนักงานปาไมอาวุโส
สํานักฟนฟู กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช (จ.กรุงเทพฯ)
“มาครั ้งนี ้มีความสุขมากในการเดินทางไดพบ
มิตรภาพระหวางทาง ไดความสุขใจ ซึ่งปจจุบัน
หาไดยากยิ่งนัก สหกรณในความรูสึกผม รูสึก
ดีมาก  ผมอยากใหสหกรณอยู กับสมาชิกไป
นานๆครับ  และผมก็จะฝากเงินกับสหกรณอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ ครับ”
  
คุณแปลก พิมลไทย
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7  
สํานักงานปาไม
(จ.สงขลา)
“สนุกมากครับที ่ไดมี โอกาสมางานเกษียณ
ในครั้งนี้  ถือวาเปนรางวัลใหกับผูเกษียณ แต
ถึงแมวาผมจะเกษียณไปแลวก็ตาม ผมก็ยังจะ
ฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
เหมือนเดิมครับ”

คุณจันทร นาคตอย
พนักงานพิทักษปาเขตรักษาพันธุสัตวปา
ภูเขียว (จ.ชัยภูมิ)
“ดีใจมากที่ไดมางานในครั้งนี้  ถาไมมีสหกรณผม

ก็คงไมมีอะไรเปนหลักเปนแหลงขนาดนี้ ผมรูสึก

เหมือนสหกรณเปนบานที่ 2 ของผมเลยครับ คิด

วาคุมคามากกับการตัดสินใจที่ไดมาครั้งนี้”

คุณจิรพร กมลรุจิ
สํานักอนุรักษและตนนํ้า (จ.กรุงเทพฯ)
“ประทับใจกับสหกรณ ที ่มีโครงการเกษียณดีๆ

แบบนี้ใหสมาชิก ทีแรกคิดวาคงจะไมไดมา แต

เปลี่ยนใจคะ อานจากในกําหนดการแลว คิดวา

นาสนใจ ซึ่งมาแลวก็ไมผิดหวังจริงๆ คะ ไดเพื่อน

ใหมๆ ไดมาสังสรรคกัน สนุกสนานดีคะ”

คุณสมพร พิมสาร
เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7  (จ.เชียงราย)
“รู สึกดีใจครับที่ไดมากับโครงการเกษียณอายุ

ราชการที่สหกรณจัดไวให มันก็เปนการทําใหเรา

ไดรับประสบการณหลายอยาง ถึงผมจะอยูไกลแต

การมาก็ไมใชอุปสรรคอะไร ถาใจอยากที่จะมา 

และการมาครั้งนี้ก็ทําใหผมรับรูถึงสิทธิประโยชน

ตางๆมากมายที่สหกรณมีให และยังไดเห็นสถานที่ทองเที ่ยวสวยๆ 

สรุปแลวผมก็ดีใจครับที่ไดมา  และก็จะอยูขางๆ สหกรณตลอดไป”

คุณศุภลักษณ ออนสุวรรณ
สํ า นั ก ฟ น ฟู แ ล ะ พั ฒ น า พื ้น ที ่อ นุ รั ก ษ  
(จ.กรุงเทพฯ)
“ประทับใจมากที่ไดมาครั้งนี้ ทีแรกวาจะตัดสินใจ

ยกเลิกการไปครั ้งนี ้เพราะพึ ่งไปผาตัดมา แต

อีกใจก็อยากที่จะไป ก็เลยมาคะ ก็คิดวาการ

ตัดสินในครั้งนี้ ไมผิดหวังคะ ทําใหไดรับความรู

จากสิทธิประโยชนมากมาย หลังจากที่เขาใจผิด

คิดวาเกษียณแลว จะไมมีสิทธิหรือสวัสดิการใด ๆ เลย แตจริง ๆ แลวยังมี

สวัสดิการอีกมากมาย ที่มีไวใหสําหรับผูเกษียณอายุราชการคะ” 
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❤ สําหรับสมาชิกที่ไดรับขอความสั้น (SMS) จากสหกรณ จะมีชื่อผูสงเปน Forest_COOP หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

เปนผูสงเองนะจะ

❤ มาดู คู รั กหวานแหว ว ในง าน วัน เก ษียณอา ยุ ร าชการป  2 552 

ที่จ.พระนครศรีอยุธยากันดีกวา ขอยกให คุณสุมิตร และคุณนิยดา ศิริโชติ  

ดูยังไงๆก็นารัก แถมคุณนิยดา ศรีภรรยา ยังรองเพลงใหเปนของขวัญแทนใจ 

เห็นแลวเราก็มีความสุขไปกะเขาดวยจริงๆ ขอรับกระผม  

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
รวมงานพิธีวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 113 ป

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด มอบของ
รางวัลสนับสนุน งานเลี ้ยงเกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําปงบประมาณ 2552 ใหแก 
นายสุรชัย อจลบุญ ผู อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง และนาย
พิสิษฐ เอี๋ยวพานิช  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ โดยของ
รางวัลมีดังตอไปนี้

1. โทรทัศน LCD LG   จํานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเลน DVD AJ  จํานวน 2 เครื่อง
3. เตาอบไมโครเวฟ SHARP   จํานวน 2 เครื่อง
4. กระเปาเดินทาง จํานวน 5 ใบ
5. นาิกา จํานวน 5 เรือน

: ฮาโตริ

❤ คุณเดชนิยม  ชุมเกษียร สานสัมพันธใจฉันนี้เพื ่อเธอ อุตสาห

จับฉลากมอบรางวัลใหผู อื ่น แตกลับจับไดชื ่อภรรยาตัวเอง(ทับทิม 

ชุมเกษียร) แหม!! อยางน้ีไมเรียกวาเธออยูในใจฉันเสมอ แลวจะเรียกวา

อะไรดีหนอ.. ฮิฮิ

❤ คุณสมพร ไชยจรัส สรางสีสันในงานทั้งรอง เลน เตนรํา เรียกรอยยิ้ม

และความสนุกสนานใหผูรวมงานไดมากโข

❤ ชวงนี้ สายฝนโปรยปรายใหไดเย็นฉํ่าใจพรอมกับเปนฤดูแหงการ

ผลิบานของดอกไมหลากหลายพันธุ  ใครที่สงบุตรหลาน ไปเขาคาย

เยาวชนสหกรณ -  คายครอบครัวสัมพันธ เดี๋ยวนักขาวหัวเห็ดจะเก็บ

ภาพประทับใจมาฝากคุณพอคุณแมใหไดชื่นใจกันจา

❤ ขออภัยวารสารสหกรณปาไม ฉบับที่ 111 เดือน สิงหาคม 2552  

ไดลงขอมูลผิดพลาดในเรื่องระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2552

 กรณีสมาชิกถึงแกกรรม สหกรณจะจายเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิก

อันเนื่องมาจากปฏิบัติหนาที่ราชการใหรายละ 20,000 บาท 

สหกรณมอบของรางวัล 
สนับสนุนงานเกษียณอายุราชการ 

สังกัดกระทรวงทรัพยฯ
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SMS Online เปนอีกหนึ่งบริการที่จะทําใหการใชชีวิตในทุกไลฟสไตลของคุณลงตัว

ไดอยางลงตัวฮัน่แน นั่งยิ้มอยูคนเดียวก็ได ออ กําลังนึกถึงเรื่องเซอรไพรสที่สหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด เตรียมไวใหสมาชิกที่นารักใชไหมละ ก็เพราะความประทับใจไมไดวัดกันที่มูลคา 

แตวัดกันที่รอยยิ้ม เราจึงสรางสรรคสิ่งดีๆ ที่จะมาสรางความประทับใจใหกับสมาชิก เพื่อใหชีวิตใน

ทุกวันของคุณมีความสุขเพิ่มขึ้น

เมื่อ... คุณไดรับอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ                  

เมื่อ..  คุณไดรับทุนสวัสดิการประเภทตางๆ 

เมื่อ... คุณไดรับเงินปนผลเฉลี่ยคืนประจําป

เมื่อ... คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกวา 20,000 บาท

เมื่อ... สหกรณแจงขาวสารใหมๆ ใหคุณรับทราบ ฯลฯ  

                   

สอ.ปม.พรอมเสมอ ที่จะมอบสิ่งดี ๆ ใหกับสมาชิก

เพียงสมาชิกแจงเบอรมือถือกับสหกรณ ชีวิตของคุณ

ก็จะงายและสะดวกรวดเร็วอยางคาดไมถึง  

ความสุขแบบนี้ยังมีอีกเยอะและขอกระซิบวา เรายังมีของขวัญชิ้นใหญรออยูกับบริการสุดฮิป กับ  SMS ONLINE ตอบรับ

ทุกความตองการของชีวิตใหเราไดติดตอคุณไดอยางไมพลาดแนนอน และไมตองแปลกใจขอความที่ผูสงใชชื่อวา  Forest_COOP

หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เปนผูสงเองคะ

  ครั้งที่ 1   ประจําวันจันทรที่ 28 กันยายน 2552 

 รหัสสมาชิก ชื่อ – นามสกุล จังหวัด

 8781 นายดิเรก สุริวงษ จ.ฉะเชิงเทรา

 3085 นางโสภา กระจาดทอง จ. สระบุรี

นวัตกรรมใหม
ที่จะทําใหคุณรูขาวสารทุกเรื่องจาก
Forest_coop

              ลุนรับมือถือโนเกีย 50 เครื่อง
               เริ่มจันทรที่ 28 ก.ย. ถึง 7 ก.พ. 2553  

    จับครั้งสุดทายแจก 10 เครื่อง

แจงเบอรมือถือไดที่ จดหมาย....ไปรษณียบัตร หรือ

โทร.แจงที่ 0-2579-7070

á¨¡....·Ø¡¨Ñ¹·Ã�!! ̈ Ñ¹·Ã�ÅÐ 2 à¤Ã×èÍ§

     à¾ÕÂ§á¨Œ§àºÍÃ�Á×Í¶×Í
     á¨Œ§¡‹Í¹ÂÔè§ÁÕÊÔ·¸�ÅØŒ¹·Ø¡¨Ñ¹·Ã�

E-mail: forestcoop@gmail.com หรือเดินมาแจงที่สหกรณ

ผูโชคดีเตรียมรอรับ SMS เพื่อรับรางวัลโทรศัพทมือถือทุกจันทร

ประกาศรายชื่อผูโชคดีไดรับมือถือโนเกีย

  ครั้งที่ 2 ประจําวันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2552

 รหัสสมาชิก ชื่อ – นามสกุล จังหวัด

2773 นางศิริวรรณ ลําดับวงศ จ. กรุงเทพฯ

 16567 นางปราณี นาคชํานาญ จ. นครศรีธรรมราช

สําหรับใครที่ยังไมไดแจงเบอรมือถือใหกับสหกรณรีบแจงกันนะคะ ไมแนรางวัลหนาอาจเปนคุณ!!

 : ฮาโตริ
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ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน คาครองชีพปรับตัวสูงขึ้นทําใหสมาชิก

มีภาระคาใชจายที่สูงขึ้นตามไปดวย สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ได

ตระหนักถึงปญหาความเดือดรอนของสมาชิกดังกลาว จึงปรับเพิ่มวงเงินกู

สามัญขึ้นวงเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท และเพื่อสรางหลักประกัน

ความมั ่นคงและอุ นใจใหกับสมาชิกและครอบครัวหากเกิดเหตุการณที ่

ไมคาดคิดขึ้นในอนาคต สหกรณจึงเพิ่มโครงการประกันชีวิตกลุมสมาชิก

เพื่อเปนทางเลือกใหกับสมาชิกไดเลือกทําประกันชีวิตในวงเงินคุมครองที่

เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑและรายละเอียดตาง ๆ การสมัครทําประกันชีวิต 

และเงื่อนไขความคุมครองชีวิต ดังนี้  

1. การสมัครเขารวมโครงการประกันชีวิตทุกโครงการ

ไมตองตรวจสุขภาพ
 บริษัทจะรับสมัครเขารวมโครงการประกันชีวิต และมีผลคุมครองที่

สมบูรณในกรณี ดังนี้

 1.1 การสมัครทําประกันชีวิตใหม หรือ เพิ่มวงเงินคุมครอง ทุก

แผนความคุมครอง สมาชิกตองกรอก “ใบคําขอเอาประกันชีวิต” ใหถูกตอง

และตรงความเปนจริง พรอมแนบเอกสารประกอบดังนี้

ผูสมัครเปนสมาชิกสหกรณ  - สําเนาบัตรประจําตัว 

ผูสมัครเปนบุตรสมาชิก - แนบสําเนาบัตรประจําตัว และ

    สําเนาทะเบียนบาน

ผูสมัครเปนคูสมรสสมาชิก - แนบสําเนาบัตรประจําตัว 

    สําเนาทะเบียนบาน และ

    ทะเบียนสมรส

1.2 เกณฑอายุการสมัครทําประกันชีวิต ดังนี้

  สมาชิกและคูสมรสตองมีอายุระหวาง  15 - 65  ป

 บุตรธิดาของสมาชิกตองมีอายุระหวาง  14 วัน - 25 ป

2.  บริษัทประกันชีวิตเริ่มมีผลคุมครอง
2.1  เมื่อบริษัทตอบรับการประกันชีวิตแลว และยืนยันรายชื่อ

มาที่สหกรณแลว เชน ไมเปนโรครายแรงตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด 

หรือบริษัทปฏิเสธการรับทําประกันเฉพาะรายเมื่อตรวจสอบพบประวัติการ

เปนโรครายแรง และหากผูเอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปแรก

ที่ทําประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตตรวจสอบประวัติทางการรักษาของ

แพทยพบวาเปนโรครายแรง ปกปด หรือแถลงโรคอันเปนเท็จ บริษัทอาจ

ปฏิเสธการจายเงินสินไหมไดตามหลักฐานประวัติทางการรักษาของแพทย

2.2  เมื่อสหกรณดําเนินการหักเบี้ยประกัน โดยปรากฏรายการ

ในใบเสร็จรับเงิน ซึ่งขอรับไดที่สํานักงานสหกรณ หรือทางระบบสหกรณ

ออนไลน หากใบเสร็จไมปรากฏรายการเบี้ยประกันชีวิต หรือปรากฏในอัตรา

เดิม แสดงวาสหกรณยังมิไดสงรายชื่อของทานไปยังบริษัทประกันชีวิต ทาน

ยังไมไดรับการคุมครองชีวิตเพิ่มขึ้น โปรดติดตอเจาหนาที่สหกรณ และ

ตรวจสอบยอดอีกครั้งในเดือนถัดไป

3.  กรณีปฏิเสธการจายเงินสินไหมทดแทน
บริษัทประกันชีวิตจะจายสินไหมทุกกรณีเมื่อทําประกันชีวิตใหม 

หรือปรับเปลี่ยนแผนการทําประกันเพิ ่มครบ 1 ป ยกเวนงดจายเงิน

สินไหม กรณี ดังนี้

3.1 กรณีรวมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณครั้งแรก  เมื่อ

ผูทําประกันเปนโรครายแรงมากอนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปแรก

ที่เขารวมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ ซึ ่งการตรวจสอบประวัติทาง

การรักษาของแพทยแลวพบวาเปนโรครายแรงโดยปกปดหรือแถลงโรค

อันเปนเท็จ

3.2 กรณีเพิ่มวงเงินคุมครองชีวิต เมื่อผูทําประกันเปนโรคราย

แรงมากอนและเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปแรกที่รวมโครงการเพิ่มผล

ประโยชนคุมครอง ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทยแลวพบ

วาเปนโรครายแรงมากอนการเพิ่มผลประโยชนคุมครอง ซึ่งบริษัทจะงดจาย

เฉพาะผลประโยชนคุมครองสวนเพิ่ม

4.  การยกเลิกการประกันและคุมครองชีวิต
การประกันชีวิตจะมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุมครองชีวิต ในกรณีใด

กรณีหนึ่ง ดังนี้

4.1 เมื่อสหกรณไมสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตโดยหักจาก

เงินเดือน ณ ที่จายได

4.2 เมื่อสหกรณไมสามารถหักเบี้ยประกันชีวิตจากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยได 

4.3 เมื่อสมาชิกสมทบไมโอนเงินผานระบบธนาคาร หรือไมมาชําระ

เบี้ยประกันที่เคานเตอรสหกรณ

4.4 เมื่อสมาชิกที่ไมมีหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู แจงยกเลิกการ

ประกันชีวิตตอ สหกรณ

4.5 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือเมื่ออายุครบ 65 ป การประกันชีวิต

จะสิ้นสุดความคุมครอง 

ขอรับเอกสารการสมัครทําประกันชีวิตกลุมไดที่
สํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายสวัสดิการสมาชิก 

โทร. 02 – 579 – 7070 ตอ 121

การกรอกคําขอเอาประกันชีวิตเปนเท็จ
บริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธการจายเงินสินไหม

หากสมาชิกเสียชีวิตภายในปแรกที่สมัครทําประกัน

ชีวิตใหม หรือเปลีย่นแปลงปรับเพิ่มทุนประกันชีวิต

เพิ่มขึ้น 

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ªÕÇÔµ  
 โดย : แวนขยายกลุมสมาชิก  

ครอบครัวสวัสดิการสมาชิก
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ที่ปรึกษา    นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ    นายธนโรจน  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แกวเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตตประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด  โทร. 0-2903-8257-9

เมื่อวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไดรวมพิธีในวันคลายวันสถาปนากรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ครบรอบ 7 ป และวางพวงมาลา สดุดีวีรชนปาไม  โดยนอมรําลึกถึงคุณความดี ตลอดจน

ความเสียสละของเหลาวีรชนปาไม  ณ ปจจุบัน มีวีรชนที่ประกอบคุณความดี และที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ไดรับจารึกนามไว ณ อนุสาวรีย แหงนี้ จํานวน 69 ทาน

สหกรณรวมวางพวงมาลาสดุดีวีรชนปาไม

ตู ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 02-579-7070

กรุณาสง


