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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ด่วน !! เปิดให้กู้แล้ว
เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะห์กรณอีทุกภยั
น�ำ้ท่วมตัง้แต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 54 ยืน่ค�ำขอกูไ้ด้ถงึ 31 ม.ค. 55

อ่านต่อหน้า 3

“คนดีศรีสหกรณ์”  ปีท่ี  2 รับสมัครแล้ว

แบบอย่างใช้ชีวิต “เศรษฐกิจพอเพียง”
ซ่ือสัตย์-อดออม-เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน
รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติและเข็มทองมูลค่า 40,000 บาท

เชิญชวนสมาชิกเสนอช่ือ หมดเขต 29 ก.พ. 2555
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดได้จาก www.025798899.com 

                                                                                อ่านต่อหน้า 2

นำยสิทธิชัย อึ๊งภำกรณ์ ประธำนกรรมกำร

ด�ำเนินกำร สอ.ปม. นำยวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม ประธำน

กรรมกำรคณะศึกษำและประชำสัมพันธ์  และ 

นำยณรงค์ ทองขจร กรรมกำร ศึกษำดูงำน สอ.มช.

เกี่ ยวกับกำรน�ำ เงินมำลงทุนในสหกรณ์อื่นๆ  

โดยมีรศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล รองประธำน

กรรมกำรด�ำเนินกำร และคณะกรรมกำรท่ำนอื่นๆ 

ให้กำรต้อนรับ เมื่อวันอังคำรที่ 13 ธันวำคม 2554 

สวสัดปีีใหม่ 2555
             ของขวัญปีใหม่..จากใจสหกรณ์

 ปีใหม่นี้สหกรณ์ขอมอบของขวัญแด่สมาชิกทุกท่าน และสมาชิกสมทบ 

ท่ีสมัครก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2554  เป็นเงินฝากมูลค่า 100 บาท เพื่อเป็นการ 

ส่งเสรมิการออมให้กบัสมาชกิและสมาชกิสมทบ การเกบ็เลก็ผสมน้อยในวันนี ้จะผลดิอก 

ออกผลในวันข้างหน้า และสหกรณ์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ ์

ของสมาชิกและสมาชิกสมทบในวันที่ 29 ธันวาคม  2554 
            

ขยายระยะเวลาการทำาประกันชีวิตล่วงหน้า

สำาหรับสมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ
จากวันที่ 1 ธ.ค. 54 ขยายจนถึง 15 ก.พ. 55

ในฉบับพบกับ..
กำาหนดการประชุมใหญ่
วันที่ 4 - 5  ก.พ. 2555

ใกล้จะถงึวนัทีไ่ด้ลุน้กนัอกีแล้ว หลำยคนใจจด 

ใจจ่อว่ำในวันประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2555  

วันที่ 4-5 ก.พ. 2555  ที่จะถึงนี้ ใครจะเป็นผู้คว้ำ

รำงวัลเงินฝำกออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงจ�ำนวน 

50,000 บำทไปครอง ทำงสหกรณ์จะมอบโชคดี ๆ 

แบบนี้ปีละ 2 ครั้ง ให้แก่สมำชิก

ใครคือผู้คว้ารางวัล
วันประชุมใหญ่
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เรื่องจากปก

★ ผูท้ีใ่ช้ชวีติอย่างประหยดัอดออม
★ เอือ้อาทรต่อบคุคลและสงัคม
★ ยดึมัน่ในความซือ่สตัย์สจุรติ
★ เป็นแบบอย่างตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
★ เสนอรายชือ่ตัง้แต่บดันีถ้งึ 29 กมุภาพนัธ์ 2555

ได้เวลาเฟ้นหาคนดศีรสีหกรณ์ประจ�าปี 2555 กนัอกีแล้ว สหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม้ จ�ากดั ได้จดัโครงการนีข้ึน้เพือ่ยกย่องเชดิช ูกระตุน้ให้สมาชกิ และสมาชกิ
สมทบ มคีวามศรัทธา ปลกูฝังจติส�านกึในคณุธรรมความด ีเป็นแบบอย่างในการใช้ชวีติ 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   
คนทีเ่พยีบพร้อมไปด้วยคณุธรรม ประหยัด อดออม ใช้ชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

การคดัเลอืกและการตดัสนิ
1. การคัดสรร โดยให้สมาชิก สมาชิกสมทบ กลุ่มสมาชิกและหน่วยราชการ

สงักดักระทรวงธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมท่ัวประเทศ เสนอรายชือ่สมาชกิหรอืสมาชกิ
สมทบท่ีเหน็สมควรได้รบัรางวลั “คนดศีรสีหกรณ์”

2. การคดัเลอืก โดยคณะท�างานคดัเลอืก “คนดศีรสีหกรณ์” พจิารณาคดัเลอืก 
ผูท่ี้เหน็ว่าเหมาะสมได้รับรางวลั น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนนิการเพือ่พจิารณาตัดสนิ

3. การตัดสิน โดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากดั พจิารณาตดัสนิผูท่ี้เหมาะสมได้รับรางวลั “คนดศีรีสหกรณ์”

4. กรณไีม่มผีูเ้หมาะสม คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ 
จ�ากดั ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่ประกาศชือ่ผูไ้ด้รับรางวลั

ระยะเวลาด�าเนนิการ
1. การคดัสรร เสนอรายชือ่ “คนดศีรีสหกรณ์” ระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม 2554 

– 29 กมุภาพนัธ์ 2555
2. การคดัเลอืก “คนดศีรสีหกรณ์” ระหว่างวนัที ่1 มนีาคม 2555 – 31 สงิหาคม 2555
3. การตัดสินใจโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากดั ในการประชมุประจ�าเดอืนตลุาคม 2555
4. การมอบรางวลั วนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556

รางวลั “คนดศีรสีหกรณ์” ประจ�าปี 2555 จ�านวน 1 รางวลั
ผูท่ี้ได้รบัรางวลั “คนดศีรสีหกรณ์” จะได้รับรางวลั ดงันี้
1. โล่เชดิชเูกยีรติ
2. เขม็ทองค�า “คนดศีรีสหกรณ์” มลูค่า 40,000 บาท
สงัคมทุกวนันี.้.คนดหีายากมากขึน้ เรามาช่วยกนัค้นหา “คนด”ี กนัดกีว่า เพือ่

เป็นก�าลงัใจให้แก่ “คนด”ี สร้างขวญัก�าลงัใจและยกย่องผูก้ระท�าความด ี ตามโครงการ
คนดีศรีสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบและมุ่งท�าความดี
เพือ่สงัคม

           ดรูำยละเอยีดได้จำก www.025798899.com 

ในช่วงปีใหม่เป็นช่วงเวลาทีทุ่กคนรอคอย เพือ่ทีจ่ะเริม่ต้นสิง่ใหม่ๆ และเป็นช่วงเวลาของการให้ ซึง่เรามกัจะมอบ
ของขวญัทีม่ค่ีาให้กบัคนทีเ่รารกัเสมอ... 

 และในปีนี้สหกรณ์ขอมอบของขวัญที่มีค่าแด่สมาชิกทุกท่าน และสมาชิกสมทบ ทั้งนี้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกสมทบก่อนวันที่   
1 กรกฎาคม  2554  สหกรณ์ขอมอบของขวัญเป็นเงินฝากมูลค่า 100 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม ตามหลักการและอุดมการณ ์
ของสหกรณ์ หากริเร่ิมการออมสะสมทลีะเลก็ทลีะน้อยในวันนี ้จาก 100 บาท และหมัน่สะสมไปเรือ่ยๆ โดยทีไ่ม่ถอนออกไป  เงนิมลูค่าเล็กน้อย 
ในวนันี ้รวมกบัดอกเบีย้เงนิฝากทีไ่ด้รบักจ็ะค่อยๆเพิม่มลูค่าขึน้เร่ือยๆ ต่อไป

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั ก�าหนดให้ตัง้แต่วนัที่  

15 ก.พ. 2555 เป็นต้นไป สมาชิก และสมาชิกสมทบที่กู้เงิน

สามญัทกุประเภทต้องท�าประกนัชวีติกลุม่ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า

วงเงินกู้สามัญนั้น และต้องมีผลคุ้มครองก่อนจึงอนุมัติเงินกู้ 

หากไม่ท�าประกนัล่วงหน้าอาจได้รบัเงินกูช้้าถงึ 45 วนั 

เนือ่งจากในการท�าประกนัชวีติกลุม่ สหกรณ์ต้องส่งรายชือ่ 

สมาชิกให้กับบริษัทประกันชีวิตตรวจสอบข้อมูลประวัติ

สขุภาพของสมาชิกก่อน โดยต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ประมาณ 45 วัน จึงจะมีผลคุ้มครองชีวิตในอัตราเบ้ียประกัน

ใหม่ ซึง่การท�าประกนัชีวตินัน้เป็นการแบ่งเบาภาระหนีส้�าหรบั 

บุคคลในครอบครัวและผู ้ค�้าประกันให้ไม ่ต ้องช�าระหนี ้

ต่อสหกรณ์หากสมาชกิผูกู้เ้สยีชวีติ 

ดงันัน้ เพือ่ให้การประกนัชวีติมผีลคุ้มครอง ในช่วงระยะ

เวลานี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ประสงค์จะยื่นขอกู้เงิน

สามญั และต้องปรับเพิม่เบีย้ประกนั สามารถยืน่ขอท�าประกนั

ล่วงหน้ามายงัสหกรณ์ เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการขอ

กู้เงนิสามญัดงักล่าว

ทั้งนี้ สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ปรับเงินได้รายเดือน

เพิ่มขึ้น และจะยื่นขอกู้เงินสามัญในวงเงินกู้ใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น  

ในการแจ้งขอท�าประกนัชีวติล่วงหน้า ให้แนบส�าเนาค�าสัง่เงนิเดอืน 

ใหม่  หรอืสลปิเงนิเดอืน เพือ่ใช้ประกอบการขอท�าประกนัด้วย

“คนดศีรสีหกรณ์” เป็นใคร อยูท่ีไ่หน
ช่วยกันตามหาด่วน!!

สุขสันต์วันปีใหม่  จงสุขใจกันถ้วนหน้า  สุขภาพไร้โรคา  ทรัพย์สินมาสุขกายใจ

ตัง้แต่ 15  ก.พ. 2555  ยืน่กูส้ามญั

ต้องท�าประกันชีวิตล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าวงเงนิกูส้ามญันัน้
และต้องมีผลคุ้มครองก่อนจึงอนุมัติเงินกู้

หากไม่ท�าประกันล่วงหน้าอาจได้รับเงินกู้ช้าถึง 45 วัน



3

ก�าหนดการ
การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี  2555 และการสมัมนา

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั
ระหว่างวนัท่ี  4  – 5  กุมภาพนัธ์  2555

ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 4 อาคารสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั
«««««««««

วนัเสาร์ที ่ 4  กมุภาพนัธ์  2555
ภาคเช้า  เวลา 08.00 – 12.00 น.
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบยีน 
08.45 – 09.00 น. พธีิเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2555
09.00 – 10.00 น. ประกาศเกียรตคิณุ “นกัสหกรณ์ดเีด่น”
10.00 – 12.00 น. บรรยายพเิศษ เรือ่ง “มหาอทุกภยักบัการสร้างภมูคิุม้กนัส�าหรบัชาวสหกรณ์”
  
ภาคบ่าย   เวลา 13.00 – 16.30 น.
13.00 – 16.30 น.  การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2555
ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ
ระเบยีบวาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2554 
ระเบยีบวาระที ่3    เรือ่งการเลอืกตัง้ประธานคณะกรรมการเลอืกตัง้
 เรือ่งที ่3.1 จ�านวนกรรมการทีว่่างลงและการด�ารงต�าแหน่ง
 เรือ่งที ่3.2 การเลอืกประธานกรรมการเลอืกตัง้ 
ระเบยีบวาระที ่4   เรือ่งเสนอให้ทีป่ระชมุทราบ
 เรือ่งที ่4.1 รายงานผลการด�าเนนิงาน ประจ�าปี 2554
 เรือ่งที ่4.2 รายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ฯประจ�าปี 2554
 เรือ่งที ่4.3 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างส�านกังานสหกรณ์
ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณา
 เรือ่งที ่5.1 การอนมุตังิบดลุ ประจ�าปี 2554
 เรือ่งที ่5.2 การจดัสรรก�าไรสทุธ ิประจ�าปี 2554
 เรือ่งที ่5.3 การแสดงวสัิยทัศน์ของผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการด�าเนนิการ
 เรือ่งที ่5.4 การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ
  16.30 น. การทดสอบและการประเมนิผลความรูผู้แ้ทนสมาชกิเกีย่วกบัสหกรณ์

 (พกักำรประชุม)

วนัอาทติย์ที ่5 กมุภาพนัธ์  2555
ภาคเช้า       เวลา 08.30 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น. ระเบยีบวาระที ่5   (ต่อ)
 เรือ่งที ่5.5 การอนมุตัแิผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2555
 เรือ่งที ่5.6   การก�าหนดวงเงินกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน  
  ประจ�าปี 2555
 เรือ่งที ่5.7 การน�าเงนิไปฝากหรอืลงทนุอย่างอืน่ของสหกรณ์ฯ
 เรือ่งที ่5.8   การเลอืกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2555  
  และก�าหนดค่าตอบแทน
 เรือ่งที ่5.9   การคดัเลอืกผูส้อบบญัชสีหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2555 และก�าหนด 
  ค่าธรรมเนยีม
 เรือ่งที ่5.10 การเลอืกตัง้ประธานกรรมการด�าเนนิการ
 เรือ่งที ่5.11 ประกาศเรือ่งเงนิรอจ่ายคนื และเงนิรบัโอน

ระเบยีบวาระที ่6 เรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี   
ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.
 13.00 – 15.00 น.   จบัรางวลั “ออมทรพัย์ชวีติพอเพยีง ” 
 15.00  น. ปิดการประชมุและสมัมนา 

● ยืน่ขอกูถ้งึ 31 ม.ค. 2555
● สมาชกิต้องมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้านท่ีได้รบัความเสยีหาย
● อตัราดอกเบีย้เพยีง 4.9%
● กูไ้ด้เท่าท่ีเสยีหายจรงิ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท
●	 ต้องมเีงนิคงเหลอืหลงัจากช�าระหนีเ้งนิกูไ้ม่น้อยกว่า 2,500 บาท

ตามท่ีประเทศไทยได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง  ซ่ึง
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งน้ีในจ�านวนผู ้
ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ากัด ท่ีมีภูมิล�าเนาพักอาศัยอยู่ท่ัวประเทศ ดังนั้น  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย คณะกรรมการ
ด�าเนินการ ชุดท่ี 34 มีมติเปิดให้กู ้เงินสามัญเพื่อสงเคราะห ์
ผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย โดยสมาชิกท่ีประสบอุทกภัยในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 54 สามารถยืน่ขอกูเ้งนิ
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยกรณีอุทกภัยได้ต้ังแต่บัดน้ี 
จนถงึวนัท่ี 31 ม.ค. 55 

สมาชิกท่ีประสงค์จะยื่นขอกู้ต้องมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ท่ีได้รบัความเสยีหาย  และเป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
กูไ้ด้ในวงเงนิไม่เกนิมลูค่าความเสยีหายท่ีเกดิขึน้จรงิ และต้องเป็น 
ความเสียหายเก่ียวกับบ้านท่ีอยูอ่าศัย ทรพัย์สินท่ีอยู่บรเิวณรัว้บ้าน 
และยานพาหนะ (ไม่รวมพืชผลอาสินทางการเกษตร) โดยกู้ได้
เกินกว่าวงเงินกู้สามัญตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2553 ข้อ 14 อกีไม่เกนิ 200,000 
บาท และเม่ือหกัเงนิท่ีต้องผ่อนช�าระต่อสหกรณ์แล้วต้องมเีงนิได้
รายเดอืนคงเหลอืไม่น้อยกว่า 2,500 บาท ผ่อนช�าระไม่เกนิ 144  
เดอืน อตัราดอกเบีย้ 4.90 ต่อปี ทัง้นี ้สมาชกิผูไ้ด้รบัการอนมุตัิ
เงนิกูเ้พือ่สงเคราะห์ผูป้ระสบภยักรณอีทุกภยั จะต้องน�าเงนิไปใช้ 
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้เท่านั้น แต่หากน�าเงินกู้ไปใช้ 
ผดิวตัถปุระสงค์จะต้องเสยีดอกเบีย้ปรบัเพิม่เป็นร้อยละ 15 ต่อปี 
และถกูระงบัสทิธิเ์งนิกูฉ้กุเฉนิ 1 ปี เงนิกูส้ามญัทกุประเภท และ
เงนิกูพ้เิศษ 2 ปี

 ดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี  www.025798899.com

ด่วน!! เปิดให้กู้แล้ว 
เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะห์
กรณอุีทกภยัน�า้ท่วม ตัง้แต่  
1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 54  
ยืน่ค�าขอกูไ้ด้ถงึ 31 ม.ค. 55
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มหาอทุกภยัครัง้ยิง่ใหญ่ในรอบปี
โศกนาฏกรรมล้อมรอบด้วยมวลน�า้
สหกรณ์ช่วยบรรเทาแล้ว 954 ราย เป็นเงนิ 2,995,720 บาท
 ในช่วงเดอืนตลุาคม – พฤศจกิายนท่ีผ่านมา หลายชวีติต้องประสบเคราะห์กรรมจากปรากฏการณ์น�า้ท่วม

ครัง้ใหญ่จากภยัพบัิตทิางธรรมชาต ิสอ.ปม. ได้มอบทนุช่วยเหลอืสมาชกิผูป้ระสบอทุกภยั รายละ 3,000 บาท

 ขอแสดงความเสียใจกบัเพือ่นมนุษย์ท่ีประสบภยัทกุท่าน และสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ ขอเป็นหนึง่

แรงใจให้กบัเพือ่นสมาชกิ  

  จงอดทนอย่าท้อแท้แม้ทกุข์หนกั  ทกุส่ิงจกัก้าวข้ามตามวิถี
  ฟ้าจะไม่มดืบอดตลอดปี    จะต้องมวีนัฟ้าใสให้ช่ืนชม

นายฉลวย โพธ์ิศรี สมาชิกเลขท่ี  2996 
จ.นนทบุรี

น.ส.รวิพรรณ จินดาดวง สมาชิกเลขท่ี 17707 
จ.ปทุมธานี

นายไพโรจน์ มาประสพ สมาชิกเลขท่ี 18152  
จ.นครสวรรค์

นายโสดร อ่วมปราณี  สมาชิกเลขท่ี 1098 
กทม.

นายเสรี โพธ์ิพินิจ  สมาชิกเลขท่ี 11977 
กทม.
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นายชัยรัตน์  สิงหฺอินทร์  สมาชิกเลขท่ี 1725
กทม.

น.ส.รุ่งทิพย์ ดีสมุทร สมาชิกเลขท่ี 17825 
จ.นนทบุรี

นางนิศากร  ง้ิววิจิตร  สมาชิกเลขท่ี 15359 
กทม.

นายพงศ์วริศร์ภณ ปิยะชน สมาชิกเลขท่ี  2778 
จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสุวัฒน์  จิตชัยกรณ์ สมาชิกเลขท่ี  4264 
กทม.

นายวรเดช ตะรุสะด�ารงเดช 
สมาชิกเลขท่ี  18017  จ.ปทุมธานี

นายปรีชา โสภาภูมินทร์สกุล 
สมาชิกเลขท่ี  13424  จ.นครสวรรค์

นายสุกิจ แสงสุข สมาชิกเลขท่ี  8991 
จ.พระนครศรีอยุธยา

นายณรงค์ คงปาน สมาชิกเลขท่ี  15529 
จ.ตาก

นายสมเนตร สว่าง สมาชิกเลขท่ี  1789 
จ.สิงห์บุรี

นายไสว จันทฤกดี สมาชิกเลขท่ี  11003 
จ.อุบลราชธานี

นายอภิชาติ นุตเจริญ 
สมาชิกเลขท่ี  10845   จ.นครสวรรค์
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์

หลังจากที่สหกรณ์ได้มีการส่ง SMS (ข้อความสั้น)  

ให้กับสมาชิกเรื่อง “การท�าประกันชีวิตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

วงเงินกู้สามัญ และจะต้องมีผลคุ้มครองก่อนจึงจะสามารถ

อนุมัติเงินกู้ได้ หากไม่ท�าอาจได้รับเงินกู้ช้าถึง 45 วัน” ท�าให้

มีค�าถามจากสมาชิกเข้ามามากมาย ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 

จึงข้อตอบข้อซักถามของสมาชิก ดังนี้

1. สมาชิกทุกคนที่ยื่นกู้สามัญจะต้องท�าประกันชีวิต

ใหม่ใช่หรือไม่

ตอบ สมาชิกจะต้องตรวจสอบการท�าประกันชีวิต

ของตนเองว่าท�าประกันอยู่ที่อัตราเบี้ยประกันรายเดือนเท่าไร  

และมีวงเงินคุ้มครองชีวิตเท่าไร หากผู้ที่ยื่นกู้สามัญซึ่งวงเงินกู้ 

เกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิต สมาชิกจะต้องยื่นเรื่องขอท�า 

ประกันชีวิตใหม่ เพื่อปรับเบี้ยประกันให้มีวงเงินคุ้มครองชีวิต

มากกว่ายอดเงินกู้สามัญ จึงจะสามารถยื่นกู้สามัญได้ เช่น 

สมาชิกท�าประกันชีวิตท่ีอัตราเบี้ยประกันรายเดือนๆละ 270 

บาท วงเงินคุ้มครองชีวิต 500,000 บาท จะสามารถกู้สามัญได้ 

ไม่เกิน 500,000 บาท หากสมาชิกจะกู้เกินกว่า 500,000 บาท  

ก็จะต้องปรับเบี้ยประกันรายเดือนเพิ่มขึ้น ตามยอดเงินกู้สามัญ

ของสมาชิก

2. หากยื่นกู้สามัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554  

จะต้องรอการอนุมัติเงินกู้ 45 วัน หรือไม่

ตอบ สหกรณ์ขยายระยะเวลาการท�าประกันชีวิต

ออกไป จากวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 

หมายถึง สมาชิกที่ย่ืนกู้สามัญก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  

และจะต้องปรับ อัตราเบี้ ยประกันรายเดือน หากสัญญา 

เงินกู้สามัญถูกต้อง และไม่มีปัญหา สมาชิกจะได้รับเงินกู้ 

ภายใน 3 ชั่วโมงเช่นเดิม แต่หากสมาชิกที่ยื่นกู้สามัญหลังจาก 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 และจะต้องปรับอัตราเบี้ยประกัน 

รายเดือน จะต้องรอบริษัทประกันตอบรับ 45 วันจึงจะได้รับ 

การอนุมัติเงินกู้สามัญ

3. หากสมาชิกมีความประสงค์จะกู้หลังจากวันที่  

15 กุมภาพันธ์ 2555 สามารถปรับเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้า 

ได้หรือไม่

ตอบ หากสมาชิกมีความประสงค์จะกู้หลังจากวันที่  

15 กุมภาพันธ์ 2555 สมาชิกสามารถปรับเบี้ยประกันชีวิต 

ล่วงหน้าได้ไม่เกินวงเกินคุ้มครองชีวิตตามสิทธิ์การกู้เงินสามัญ 

เช่น สมาชิกมีสิทธิ์กู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 830,000 บาท จะต้อง

ท�าประกันชีวิตที่อัตราเบ้ียประกัน 540 บาท วงเงินคุ้มครองชีวิต 

900,000 บาท  จะปรับเบี้ยประกันชีวิตมากกว่านี้ไม่ได้

4. สมาชิกที่ไม่มีความประสงค์จะท�าประกันชีวิต

แต่สหกรณ์ท�าประกันชีวิตให้ โดยสหกรณ์เป็นผู้ช�าระค่า

เบี้ยประกันรายเดือนๆละ 35 บาท  สมาชิกจะต้องปรับเบี้ย

ประกันชีวิตด้วยหรือไม่

ตอบ หากสมาชิกไม่มีความประสงค์จะกู้เงินสามัญ 

จะปรับเบ้ียประกันชีวิตหรือไม่ปรับก็ได้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ใน

การท�าประกันของสมาชิกเอง แต่หากสมาชิกมีความประสงค์จะกู้

เงินสามัญก็จะต้องท�าประกันชีวิตตามที่สหกรณ์ก�าหนด

5. เพราะเหตุใดจึงจะต้องท�าประกันชีวิตล่วงหน้า

วงเงินคุ้มครองชีวิตไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และจะต้องรอ

ให้ประกันมีผลคุ้มครองก่อนจึงจะได้รับการอนุมัติเงินกู้

ตอบ การท�าประกันชีวิตนั้นเสมือนเป็นการคุ้มครอง

หนี้ด้วย เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์จะน�าเงินสินไหมจากบริษัท

ประกันมาช�าระหนี้ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ก่อน และส่วนที่เหลือ

จะแบ่งสัดส่วนตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ให้

กับสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ค�้าประกันให้ไม่ต้องรับ

ช�าระหนี้ต่อจากสมาชิก 

ส่วนการท�าประกันชีวิตวงเงินคุ้มครองชีวิตจะต้องไม่

น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญนั้น ก็เพื่อให้สามารถหักช�าระหนี้ได้โดยที่

ครอบครัวของสมาชิก หรือผู้ค�้าประกันไม่ต้องรับภาระในการ 

น�าเงินส่วนต่างมาช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์

และการท�าประกันชีวิตน้ันจะต้องรอบริษัทประกันตอบรับ 

การท�าประกันชีวิตก่อน เนื่องจากทางบริษัทประกันจะต้อง 

ตรวจสอบประวัติสุขภาพของสมาชิกก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 

45 วัน จึงจะมีผลคุ้มครองชีวิตในอัตราเบี้ยประกันใหม่
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ผลการดำาเนินงาน
รายการ  30 พฤศจิกายน 2554 31  ตุลาคม 2554

จ�านวนสมาชิก 13,189 13,198

จ�านวนสมาชิกสมทบ 8,291 8,137

สินทรัพย์รวม 9,171,709,337.12 9,119,423,047.99

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 86,400,612.44 113,337,661.78 

เงินลงทุนระยะส้ัน 560,000,000.00 500,000,000.00 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(ฉุกเฉิน) 66,002,163.36 63,631,508.97 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(สามัญ) 5,858,441,416.14 5,841,484,883.19 

ลูกหน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก(พิเศษ) 770,552,087.08 774,430,714.33 

เงินลงทุนระยะยาว 1,720,001,000.00 1,720,001,000.00 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,967,397.32 7,111,802.76 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 101,872,022.23 98,703,102.31 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,322,979.47 589,715.57 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 149,659.08 132,659.08 

หน้ีสินรวม 5,425,697,175.96 5,421,501,221.44

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 742,300,000.00 773,200,000.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 415,687,537.51 412,734,044.32

เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 59,313,319.22 57,967,039.95

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ 2,587,787,529.82 2,576,268,832.45

เงินรับฝากออมทรัพย์ พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 1,004,830,742.76 995,297,320.95

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 412,462,834.95 407,077,706.95

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์ 112,962,663.70 109,219,110.23

เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ) 23,970,934.60 23,711,934.60

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 30,659,658.30 29,793,345.40

เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง(สมาชิกสมทบ) 1,761,628.16 1,710,478.11

เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 1,794,658.38 1,794,658.38

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 35,629.49 35,629.49

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จ�ากัด 25,494.61 25,494.61

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมประมง จ�ากัด 10,634.39 10,634.39

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กรมพัฒนาท่ีดิน จ�ากัด 10,642.54 10,642.54

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด 10,642.54 10,642.54

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.กระทรวงพาณิชย์  จ�ากัด 139,386.48 139,386.48

เงินรับฝากออมทรัพย์ สอ.ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด 1,620,102.87 1,494,820.18

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,111,345.64 19,797,709.87

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,201,790.00 11,201,790.00

ทุนของสหกรณ์ 3,746,012,161.16 3,697,921,826.55

ทุนเรือนหุ้น 3,140,900,070.00 3,118,603,190.00

ทุนส�ารอง 206,894,505.86 206,894,505.86

ทุนสะสม 142,815,168.26 143,613,668.26

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 255,402,417.04 228,810,462.43

รายได้ 450,498,196.66 407,392,664.69

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากธนาคาร 381,888,844.43 346,985,124.54

ผลตอบแทนจากการลงทุน 67,937,352.13 59,797,215.05

รายได้อ่ืน 672,000.10 610,325.10

ค่าใช้จ่าย 195,095,779.62 178,582,202.26

ดอกเบ้ียจ่าย 157,655,804.62 144,385,873.88

ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 37,439,975.00 34,196,328.38

ก�าไรสุทธิ 255,402,417.04 228,810,462.43

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก(เร่ิมวันท่ี 1 เมษายน 2552) ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.75

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 3.75

ออมทรัพย์พิเศษ 4.00

ออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 4.50

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 4.50

เงินกู้ (เร่ิมวันท่ี 1 สิงหาคม 2554) ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 6.50

สามัญท่ัวไป 6.50

สามัญเพ่ือการศึกษา 4.30

สามัญเพ่ือการศึกษากรณีพิเศษ 4.30

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.50

สามัญเพ่ือประหยัดพลังงาน 4.50

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.50

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(คงท่ี 2 ปี) 1.00

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีท่ี3-12) 4.30

สามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.50

สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว 4.50

เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน 5.50

เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน 6.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 1 3.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(คงท่ี 2 ปี) ประเภท 2 4.50

เงินกู้พิเศษสินเช่ือวนาเคหะ(ปีท่ี 3หรือไม่มีคงท่ี) 6.00

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 6.25
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ นายธนโรจน์ โพธิสาโร
บรรณาธิการ นายวิชิต สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ  นางภาราดา หินอ่อน นางฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์  นางณภัทร อินสกุล  นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี  นางสาวรัตนพร ศิริวงศ์ 
 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ  ว่าที่ร.ต. หญิง พจนีย์  พวงจันทร์ นางสาวกุลพรภัสร์ พรหมจิระประวัติ
ออกแบบและพิมพ์ที ่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด โทร.0-2903-8257-9

ท้ายเล่ม

 

 หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการฟื ้นฟู เก็บกวาด

ขยะ และท�ำควำมสะอำดพื้นที่ในกรมป่ำไม้  หลังประสบ

อุทกภัยน�้ำท ่วมอย่ำงหนัก เจ ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้  และ 

เจ้ำหน้ำที่จำกกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ พันธุ์พืช 

ก็มำขอพักผ่อนกำยที่บ้ำนใหม่สหกรณ์หลังนี ้

ควำมอบอุ ่นแห ่งรอยยิ้ม . . .ท� ำให ้พี่ ๆที่มำพัก 

ที่บ ้ ำนใหม ่สหกรณ ์   อบอวลไปด ้ วยรอยยิ้มที่มีแต  ่

ควำมอบอุ ่นและควำมรู ้สึกที่เป ็นกันเอง  บำงท่ำนแอบ

กระซิบมำว่ำ  ไม่อยำกกลับเลย  มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก

ครบครัน ไม่ว่ำจะเป็น ห้องอำบน�้ำ ตู้ล๊อกเกอร์ ทีวี น�้ำด่ืม 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ คิดเสมอว่ำ “น�้ำใจ” 

คือ  กุญแจส�ำคัญ  ที่ต้องมี กำรจะฟื้นฟูเยียวยำ  ให้สังคม 

ดีขึ้น ฟื้นตัวได้เร็ว ก็เพรำะน�้ำใจจำกทุกส่วนเช่นกัน

บ้านใหม่สหกรณ์ที่พักพิงอันอบอุ่น 
   แด่เจ้าหน้าที่ป่าไม้


