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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ประกันชีวิตกลุ่ม 
กับ ประกันภัยผู ้คํ้าประกัน

ต่างกันอย่างไร?
ชวีติคนไม่มอีะไรแน่นอน วนันีอ้าจจะแขง็แรง

ดีอยู่ แต่พรุ่งนี้มะรืนหรือวันต่อ ๆ ไป เราไม่อาจจะ
ล่วงรู้ได้เลยว่าเราจะเป็นเช่นไร หรือจะเกิดอะไรขึ้น
กับตัวเองบ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ได้เล็งเหน็ถงึหลักประกนัความมัน่คงการดาํเนนิชีวติ
ของสมาชกิและครอบครวั                        อ่านต่อหน้า 3

ปิดเทอมเมษายนนี้อย่าพลาด ค่ายเยาวชนคนรักป่า และ ค่ายครอบครัวสหกรณ์
สมัพนัธ์ สัมผสับรรยากาศเขยีวขจ ีกบัประสบการณ์จากวิทยากรมืออาชพี จากปัญหาอทุกภยั
ทีเ่กดิขึน้เมือ่ปลายปีทีแ่ล้ว ท�าให้สหกรณ์ได้ตระหนกัถงึความปลอดภยัของสมาชกิท่ีเข้าร่วม
โครงการ เป็นสิง่ทีส่หกรณ์ให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก จงึเปลีย่นแปลงช่วงเวลาของการออก
ค่ายจากเดอืนตลุาคม มาเป็นเดือนเมษายน ต้อนรบัปิดเทอมใหญ่นี้
ค่ายเยาวชนคนรกัป่า รุน่ที ่12 ระหว่างวนัที ่ 20 – 22 เมษายน 55
จัดขึน้ ณ อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
รบัสมคัรตัง้แต่วนันีถ้งึ 14 มนีาคม 2555

ค่ายครอบครวัสหกรณ์สมัพนัธ์ รุน่ท่ี 7
ระหว่างวันที ่27 – 29 เมษายน 55 ณ อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ 
จ.เชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2555 (โดยทั้ง  
2 ค่าย ทางสหกรณ์จะให้สทิธิผ์ูท้ีม่รีายชือ่สมคัรเข้าร่วมโครงการค่าย 

เมื่อปีที่แล้วก่อน) หากสมาชิกท่านใดมีความจ�านงที่จะเข้าร่วมโครงการ โทรแจ้งสหกรณ์ 
ที ่0-2579 -7070                                                                                  อ่านต่อหน้า 2           

นายสุริยะ ศรีชุม รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร 
“คนดีศรีสหกรณ์” จากสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯพื้นที่ 2

   

จากการท่ีนายสุริยะ ศรีชุม ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสหกรณ์” จากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ประจ�าปี 2553 และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ส่งรายช่ือ  
นายสุริยะ ศรีชุม เข้าประกวด ตามโครงการกิจกรรมคนดีศรีสหกรณ์ ของส�านักงานส่งเสริม 
สหกรณ์กรุงเทพมหานครฯ พ้ืนท่ี 2 เพ่ือค้นหาบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างใช้ชีวิตเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซ่ือสัตย์ อดออม เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน บัดน้ี คณะกรรมการส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 2 ได้พิจารณาคัดเลือกให้นายสุริยะ ศรีชุม เป็นคนดีศรีสหกรณ์ โดย 
ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร จาก นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์   
เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เม่ือวันเสาร์ท่ี  
25 ก.พ. 2555

ข่าวดี สอ.ปม. ขยายเวลาคัดสรร
เสนอรายชื่อ “คนดีศรีสหกรณ์” 

จากเดิมหมดเขตวันที่ 29 ก.พ. 55 ขยายเวลา 
คัดสรรเสนอรายชื่อเป็นวันที่ 15 พ.ค. 55 

ใคร ท่ี รู ้ ตั วว ่ า เป ็น ผู ้ ท่ี มีแบบอย ่ าง ใช ้ชี วิ ต 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซื่อสัตย์ – อดออม – เอื้ออาทร
ต่อผู ้อื่น  รีบเสนอรายชื่อตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค.55  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.025798899.com 

ผู ้ ท่ีได้รับรางวัลคนดีศรีสหกรณ์จะได้รับโล่
เชิดชูเกียรติ และเข็มทองค�ามูลค่า 4 หมื่นบาท

สหกรณ์ ATM กรุงไทย
สมัครง่าย..ใช้ง่าย..เบิกได้ 

8,100 ตู้ทั่วประเทศ
● ง่ายกว่า เพียงแค่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทย และ
สามารถใช้บัญชีเดิมได้ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ และ
สามารถใช้คู่กับบัตร ATM ของธ.ไทยพาณิชย์ได้ตาม
ปกติ
● เร็วกว่า ไม่ต้องรอท�าบัตร ATM นานอีกต่อไป 
เพราะสามารถใช้บัตร ATM เดิมได้
● สะดวกกว่า ให้คุณถอนเงินของสหกรณ์ได้สะดวก 
โดยการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ไปยัง
บัญชีของธนาคารกรุงไทย เพียงแค่น้ีก็สามารถถอน
หรือโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก                          

อ่านต่อหน้า 6

ตอบคำ�ถ�มจ�กที่ประชุมใหญ่ 
พบคำ�ตอบได้ที่ หน้� 4
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ค่ายเยาวชนคนรักป่า และ ค่ายครอบครัว
สหกรณ์สัมพันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีสร้างสรรค์
สังคมไทย และได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกทั่วประเทศ  
ครั้งแล้วครั้งเล่า ท่ีสหกรณ์ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เรียกความ
ประทับใจ รอยย้ิมและเสียงหัวเราะจากแต่ละครอบครัวได้เป็น
อย่างดี   

จากการท่ีสหกรณ์เคยจัดค่ายเยาวชนคนรักป่า และ
ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี  
และปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นเม่ือปลายปีท่ีแล้ว ท�าให้สหกรณ์

ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นต่อสมาชิก และบุตรสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ จึงเปลี่ยนแปลง 
ช่วงเวลาของการออกค่ายจากเดือนตุลาคม เป็นเดือนเมษายนของทุกปีแทน  

โดยในปีนี้ก�าหนดจัดโครงการ  ค่ายเยาวชนคนรักป่า และ ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ดังนี้ 

✿  ค่ายเยาวชนคนรักป่า  รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2555 จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555 

✿  ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 55 ณ อุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มีนาคม 2555

(โดยท้ัง 2 ค่าย ทางสหกรณ์จะให้สิทธิ์ผู้ที่มีรายชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเม่ือปีท่ีแล้วก่อน) หากสมาชิกท่านใดมีความ
สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ โทรแจ้งสหกรณ์ได้ที่ 0-2579-7070                

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด หวังว่า การจัดกิจกรรมนี้จะสร้างความสุขใจและกระชับความ
สัมพันธ์ต่อครอบครัวได้มากย่ิงขึ้น และ การให้ความส�าคัญกับเยาวชนและความสัมพันธ์ของครอบครัว จะ
ท�าให้ไม่มีช่องว่างของครอบครัวเกิดขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่า หากเราเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ วิธีคิด 
ปลูกฝังจิตส�านึกให้พวกเขาอย่างดีพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน 

เก็บเกี่ยวก�าไรชีวิต จะท�าให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ความรักที่มี
ต่อพ่อ – แม่ 

และสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ ยังได้เป็นส่วนหนึง่ 
ให้ครอบครัวของสมาชิก หล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เมื่อนึกถึงความสุขที่อยู ่ตรงหน้า ก็ท�าให้เกิด
ความประทับใจ และอิ่มเอมใจทุกคราวที่นึกถึง

ค่ายสร้างคน คนสร้างประสบการณ์ชวีติ 

ต้อนรับปิดเทอม
ความรู้รอบตัว ได้รับกลับไปเต็ม ๆ

เรื่องจากปก
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มีสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ และประสงค์จะยื่นขอกู้เงิน
สามัญกับสหกรณ์มีความสงสัยสอบถามมายังสหกรณ์ว่า ท�าไมจะต้องท�า
ประกนัถึง 2 ประเภท  และประกนัแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัอย่างไร 
ความคุ้มครองเหมือนกันหรือไม่ ดังนั้น จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิก 
สมทบที่เป็นพนักงานราชการได้เข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ประกนัชวีติกลุม่ และประกนัภยัผูค้�า้ประกนั   ดังนี้ 

ประกนัชวีติกลุม่   (บรษิทั ไทยพาณชิย์ประกนัชวีติ จํากดั)
สหกรณ์ได้ตระหนกัถงึความม่ันคงในชวิีตของครอบครวัสมาชกิ และ

สมาชกิสมทบ จงึได้จดัให้มโีครงการประกนัชวีติกลุม่ ซึง่หากเกดิเหตทุีไ่ม่
คาดคิดท�าให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องเสียชีวิต บุคคลในครอบครัว 
ซ่ึงเป็นทีร่กักจ็ะไม่เดอืดร้อนเรือ่งภาระหนีส้นิทีม่อียูต่่อสหกรณ์ และยงัมเีงนิ 
เหลือที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตอีก  การประกันชีวิตกลุ่ม  ปัจจุบันบริษัท 
ไทยพาณชิย์ประกนัชวีติ จ�ากดั เป็นผู้รบัประกนัให้กบัสมาชกิ คูส่มรส  บตุร 
ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันและความคุ้มครอง 
ให้เลอืกประกนัหลายโครงการด้วยความสมัครใจ   ดังนี้  

ตารางที ่ 1  รายละเอยีดอัตราเบ้ียประกนัและวงเงินคุม้ครอง
อัตราเบ้ีย
ประกัน 
(บาท)

วงเงินคุ้มครอง  
เสียชีวิตท่ัวไป

(บาท)

วงเงินคุ้มครอง        
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

(บาท)

หมายเหตุ

270 500,000 1,000,000  ส�าหรับ
สมาชิก สมาชิกสมทบ 

คู่สมรส หรือบุตร 
ของสมาชิก 

470 800,000 1,600,000

540 900,000 1,800,000 สมาชิก 

600 1,000,000 2,000,000 สมาชิก

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต   ส�าหรับสมาชิกสมทบ คู่สมรส  
หรอืบตุร ของสมาชกิ สามารถสมคัรเข้าร่วมโครงประกนัชวีติสงูสดุในอตัรา
เบีย้ประกนั 470 บาท/เดอืน วงเงนิคุม้ครองกรณเีจบ็ป่วยเสียชวิีต 800,000 
บาท เสียชีวิตอุบัติเหตุ 1,600,000 บาท ส�าหรับสมาชิกสามารถสมัคร 
เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตสูงสุดในอัตราเบี้ยประกัน 600 บาท/เดือน  
วงเงนิคุม้ครองกรณเีจบ็ป่วยเสยีชวีติ 1,000,000 บาท อบัุติเหตุ 2,000,000 บาท  
โดยไม่ต้องเป็นไปตามวงเงนิกู้สามัญ (รายละเอยีดตามตารางที ่1)

ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร  ประกันชีวิตกลุ่ม
ยังให้ความคุ้มครองรวมถึงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หมายถึง ทุพพลภาพ
เนือ่งจากสาเหตใุด ๆ ถงึขนาดไม่สามารถประกอบหน้าทีก่ารงานใด ๆ ใน
อาชพีประจ�าหรอือาชพีอืน่ ๆ ได้โดยสิน้เชงิตลอดไป โดยมเีงือ่นไขว่า การ
ทุพพลภาพเช่นว่าน้ันจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
นบัแต่วนัทีท่พุพลภาพ ได้เริม่เกดิขึน้ หรอืบรษิทัยินยอมให้ถอืว่าเป็นบคุคล
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร  ภาระผูกพันของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันท่ีการ
ทพุพลภาพ ได้เริม่เกดิขึน้ 

การทพุพลภาพต่อไปนีถ้อืว่าเป็นการทพุพลภาพสิน้เชงิถาวรด้วย คอื
1. สญูเสยีสายตาทัง้สองข้างโดยบอดสนทิและไม่มทีางรกัษาให้หายได้
2. สญูเสยีมอืสองข้างตัง้แต่ข้อมอืหรอืเท้าสองข้างตัง้แต่ข้อเท้าขึน้ไป
3. สูญเสียสายตาหน่ึงข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ 

และสญูเสยีมอืหนึง่ข้างตัง้แต่ข้อมอื หรอืเท้าหนึง่ข้างตัง้แต่ข้อเท้าขึน้ไป
4. สญูเสยีมอืหน่ึงข้างตัง้แต่ข้อมอืและเท้าหนึง่ข้างตัง้แต่ข้อเท้าขึน้ไป
“การสูญเสียมือหรือเท้า” หมายถึง การถูกตัดออก หรือสูญเสีย

สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนัน้โดยส้ินเชงิถาวร

ประกันชีวิตกลุ่มและประกันภัยผู้ค้ำ�ประกัน แตกต่�งอย่�งไร ?

หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัท 
จะจ่ายเงนิชดเชยให้แก่ผู้เอาประกนัภยัเท่ากบัร้อยละ 100 ของจ�านวนเงนิ
เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
และได้รบัเงนิชดเชยแล้ว ถอืว่าความคุ้มครองประกนัชีวติกลุม่เป็นอนัสิน้สดุลง  
(รายละเอยีดเงนิชดเชยกรณทุีพพลภาพสิน้เชงิถาวร ตามตารางที ่1)

ความคุม้ครองกรณสีญูเสยีอวยัวะและสายตา  ประกนัชวีติกลุม่ 
ยงัให้ความคุม้ครองรวมถงึการสญูเสยีอวยัวะและสายตา   โดยบรษัิทจะจ่ายเงนิ 
ชดเชยให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ในอตัราร้อยละของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั 
ดงันี้

ตารางที ่ 2  วงเงนิคุม้ครองกรณสีญูเสยีอวยัวะตามอตัราร้อยละ 
ของจาํนวนเงนิเอาประกนัภยั

ลําดับ ประเภทการสูญเสียอวัยวะ อัตราร้อยละของจํานวน
เงินเอาประกันภัย

1 มือสองข้างต้ังแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้าง
ต้ังแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง

100

2 มือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือและเท้าหน่ึงข้าง
ต้ังแต่ข้อเท้า

100

3 มือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือและสายตา
หน่ึงข้าง

100

4 เท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้าและสายตา
หน่ึงข้าง

100

5 มือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ 60

6 เท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้า 60

7 สายตาหน่ึงข้าง 60

8 น้ิวหัวแม่มือต้ังแต่ข้อแรกและน้ิวช้ีต้ังแต่
ข้อท่ีสองนับจากปลายน้ิวของมือข้าง
เดียวกันมือใดมือหน่ึง

25

ประกนัภยัผูค้�า้ประกนั   (บรษัิท อินทรประกันภยั จาํกดั)
การประกันภัยผู้ค�้าประกัน เป็นโครงการประกันภัยส�าหรับสมาชิก

สมทบ ท่ีประสงค์จะยื่นขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จ�ากัด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ค�้าประกันกรณีที่สมาชิกสมทบผิดนัดช�าระ
หนี้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ซึ่งประกันภัยผู้ค�้าประกันจะต้องท�าควบคู่กับ
ประกันชีวิตกลุ่ม (รายละเอียดตามตารางที่ 1)  อัตราเบี้ยประกันเดือนละ  
35 บาท ความคุ้มครอง ตามวงเงินกู้ของสมาชิกสมทบ สูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาท  

ความคุม้ครอง  บรษิทัตกลงจะจา่ยค่าสนิไหมทดแทนในนามของ
ผู้เอาประกนัให้กบัผู้ให้กู ้ เมือ่ผู้กูผิ้ดนดัช�าระหนีต้ัง้แต่ 2 งวด ติดต่อกนัตาม
สัญญาค�้าประกันท่ีตกลงกันไว้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) และผู้กู้ได้พ้นสภาพจาก 
การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด แล้วเท่านั้น  
เมื่อบริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อช�าระหนี้แทนผู้กู้ท่ีผิดนัดช�าระหน้ี
ต่อสหกรณ์แล้ว บรษิทัจะด�าเนนิการฟ้องร้องด�าเนนิคดีเพือ่บงัคบัช�าระเงนิ
ค่าสนิไหมทดแทนกบัผูกู้ท่ี้ผดินดัช�าระหนี ้ต่อไป

ดงันัน้ เมือ่สมาชกิสมทบมเีหตทุีต้่องผดินดัช�าระหนีต่้อสหกรณ์ ให้
รบีประสานงานเพือ่ขอช�าระหนีท้ีค้่างช�าระให้เสรจ็สิน้โดยเรว็ เพือ่ไม่ให้มผีล
ในการฟ้องร้องด�าเนนิคดเีพือ่บงัคบัช�าระหนีด้งักล่าว
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1. คำาถาม :  จดัให้มโีครงการกูเ้งนิเพือ่ซือ้รถยนต์คนัแรก 
หรอืสหกรณ์รบัจดัไฟแนนซ์

 คำาตอบ : สหกรณ์ยังไม่มีมาตรการให้กู ้เงินเพื่อซื้อรถยนต์  

เนือ่งจากสหกรณ์ให้วงเงนิกูแ้ก่สมาชกิสงูมากอยูแ่ล้ว ซึง่สามารถน�าเงนิกูดั้งกล่าว 

ไปซ้ือรถยนต์ได้ และกรณีความเสี่ยงของหลักประกัน สหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่ 

ไปด�าเนินการฟ้องร้องและยึดรถของสมาชิกได้  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ NPL  

ของสหกรณ์  หากสมาชิกประสงค์กู้ซื้อรถยนต์น่าจะพิจารณากู้จากไฟแนนซ์  

ซึง่ปัจจบุนัหลายไฟแนนซ์ให้กูเ้พือ่ซือ้รถยนต์ ในอตัราดอกเบีย้ต�า่กว่าสหกรณ์

2. คำาถาม : ควรมีมาตรการพักชําระหน้ีสมาชิกผู ้ ค้ํา
ประกันที่เดือดร้อนเนื่องจากผู้กู้หนีการชําระหนี้หรือโดนบังคับคดี  
โดยกาํหนดระเบยีบขึน้

 คำาตอบ : สหกรณ์ไม่สามารถพักช�าระหนี้ได้ เพราะจะเกิดผล 

กระทบต่อการจ่ายดอกเบีย้เงินฝากและเงนิปันผลตามหุน้ของสมาชกิ

3. คำาถาม : ขอให้แก้ไขระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
งานของสมาชกิและผูแ้ทนสมาชกิ ข้อ 12 (2) ระหว่างจังหวดัในอตัรา
กโิลเมตรละ 3 บาท เป็น 5 บาท

 คำาตอบ : อัตราค่าพาหนะกิโลเมตรละ 3 บาท (ไป – กลับ 

6 บาท) ปัจจุบันเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่แล้ว และหากมีการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องราคาเชื้อเพลิงหรือค่าโดยสาร สหกรณ์จะน�ามาพิจารณา

ปรบัปรงุอตัราค่าพาหนะให้ในโอกาสต่อไป

4. คำาถาม : สมาชิกสมทบมีความประสงค์ขอใช้ระบบ
สหกรณ์ออนไลน์เหมือนกับสมาชิก เพ่ือความรวดเร็วในการตรวจ
สอบข้อมลู

 คำาตอบ : ปัจจุบันสมาชิกสมทบสามารถใช้ได้เช่นเดียวกับ

สมาชกิ

5. คำาถาม : เหตุใดสมาชิกที่เกษียณก่อนกําหนดถึงดู
ข้อมลูในสหกรณ์ออนไลน์ของตนเองไม่ได้

 คำาตอบ : สมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองใน 

สหกรณ์ออนไลน์ได้ หากมีการลงทะเบียนในระบบแล้ว ส�าหรับใบเสร็จรับเงิน 

จะแสดงรายการเฉพาะสมาชิกที่มีรายการเคลื่อนไหวค่าหุ ้น เงินกู ้ หรือเงินฝาก 

รายเดอืน

6. คำาถาม : การเกบ็เงินของสมาชกิสหกรณ์เรยีกเกบ็เงนิ
ในวันที ่25-26 แต่สหกรณ์คดิดอกเบ้ีย ณ วนัสิน้เดอืน อยากทราบว่า
สหกรณ์นําเงนิในช่วงทีไ่ด้รบัเงินแล้วไปทําอะไร

 คำาตอบ : สหกรณ์ไม่ได้รบัเงนิทีส่่วนราชการหกั ณ ท่ีจ่ายพร้อม

กับที่สมาชิกได้รับเงินเดือน โดยสหกรณ์จะได้รับหลังจากวันท่ีสมาชิกได้รับ 

เงนิเดอืนและหลายส่วนราชการส่งเงนิให้สหกรณ์ในวนัสิน้เดอืน การปิดยอดบญัช ี

ประจ�าเดือนสหกรณ์จะต้องด�าเนินการปิดยอดบัญชีสมาชิกพร้อมกันในวันสิ้นเดือน  

จะมีผลต่อสิทธิ์กู้ สิทธิ์ค�้าประกัน และดอกเบี้ย ซึ่งสหกรณ์ค�านวณเป็นรายวัน 

อยูแ่ล้ว เช่น เดอืนทีม่ ี30 วนั หากสหกรณ์ต้องค�านวณอตัราดอกเบ้ียจากวนัท่ี  

25 เดือนนี้ถึงวันที่ 26 ในเดือนถัดไปจ�านวนวันก็เท่ากับ 30 วัน เช่นเดียวกับ 

การค�านวณดอกเบีย้ วนัที ่1-30 ของเดอืน

7. คำาถาม : สมาชิกส่วนใหญ่ขอให้สหกรณ์ขยายวงเงิน
กูเ้พือ่การศกึษา จาก 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท เนือ่งจากบตุร
สมาชกิอยูใ่นวยัเรยีนระดบัปรญิญาตรี

ค�าตอบ :  ปัจจบุนัสหกรณ์ให้วงเงนิกูเ้พือ่การศกึษาเท่ากบัวงเงินกู้สามัญ

อยู่แล้ว หากสมาชิกยังกู้เงินสามัญไม่เต็มวงเงินก็สามารถกู้เงินเพื่อการศึกษา

เพิม่ขึน้ได้            

8. คำาถาม : ขอให้ใช้ใบเสร็จรับเงินจากสถาบันกวดวิชา
สามารถนาํมาขอกูเ้พือ่การศึกษาได้

 คำาตอบ : ส�าหรับค่ากวดวิชา สมาชิกสามารถน�าเงินค่าใช้จ่าย

อื่น ซึ่งรวมอยู่ในเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นจ�านวนเงินต่อภาคการศึกษารายละ 

10,000 บาท ไปใช้จ่ายได้อยูแ่ล้ว

9. คำาถาม : ขอให้ปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้พ่ือการศกึษาลง
 คำาตอบ : อัตราดอกเบ้ียเพื่อการศึกษาปัจจุบันร้อยละ 4.30  

ซึง่เท่ากบัต้นทนุการเงนิของสหกรณ์ในขณะนี ้และยงัมเีงนิเฉลีย่คนือกี ซ่ึงท�าให้

ต�า่กว่าต้นทนุการเงนิของสหกรณ์ หากในโอกาสต่อไปต้นทนุการเงินของสหกรณ์

ลดลงสหกรณ์กจ็ะปรบัลดอตัราดอกเบีย้เพือ่การศกึษาลงให้เหมาะสม

10. คำาถาม : ให้สหกรณ์จัดกิจกรรมสมาชิกที่เกษียณ
อายุในส่วนภูมิภาค เพราะสมาชิกเกษียณอายุราชการบางท่าน 
ไม่สามารถเดนิทางมาร่วมได้หากจดัในส่วนกลาง

  คำาตอบ : เนื่องจากข้าราชการที่เกษียณอายุในแต่ละปีนั้น 

อยูก่ระจายหลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศ แต่อย่างไรกต็ามในการจดักจิกรรม สหกรณ์จะ

ค�านงึถงึความสะดวกของสมาชกิให้มากทีส่ดุอยูแ่ล้ว

11. คำาถาม :  สมาชิกสมทบที่ประสบอุทกภัยควรได้รับ
การช่วยเหลือ

  คำาตอบ : การให้สวัสดิการเพิ่มแก่สมาชิกสมทบอาจมี 

ผลกระทบต่อเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืของสมาชกิ ซึง่ควรได้รบัความเหน็ชอบ 

คำาถาม จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 สหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555  

ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด โดยมี 

ผู้แทนสมาชิกจ�านวน 288 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรก�าไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�าปี 2555

 ผู้ แทนสมา ชิก ไ ด้ มี ข้ อซั กถ ามจากที่ ป ร ะชุ ม ใหญ่  โ ดย 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้รวบรวมค�าถามจากผู้แทนสมาชิก 

และทางคณะกรรมการด�าเนินการ เป็นผู้ตอบค�าถาม ดังนี้

เรื่องจากปก
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จากสมาชิกส่วนใหญ่ และต้องแก้ไขข้อบังคับเสนอต่อนายทะเบียนให  ้

ความเห็นชอบ - ในอนาคตหากฐานะการเงินของสหกรณ์มีผลประกอบการ 

เพิ่มขึ้นสหกรณ์อาจจะพิจารณาให้สวัสดิการเพิ่มแก่สมาชิกสมทบตาม 

ความเหมาะสมต่อไป

12. คำาถาม : ขอให้สหกรณ์หารายได้จากแหล่งอื่นเพิ่ม
เติม ที่มิใช่การเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิก และทําอย่างไรให้
สมาชิกท่ีมาใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เม่ือมาใช้
บรกิารกบัสหกรณ์

  คำาตอบ : ปัจจุบันสหกรณ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะค่า

ธรรมเนยีมแรกเข้าซ่ึงเป็นไปตามข้อบงัคบัของทกุสหกรณ์ และค่าธรรมเนยีมเชค็ 

ซ่ึงสหกรณ์ต้องจ่ายให้กบัธนาคาร ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวข้างต้นมใิช่รายได้ของ

สหกรณ์ สหกรณ์หารายได้จากแหล่งอืน่โดยการลงทนุภายนอก ซึง่ท�าให้มรีายได้

เพิม่สงูขึน้ทุกปี

13. คำาถาม : ขอให้สหกรณ์ปรับปรุงฐานข้อมูลเงินเดือน
ของสมาชกิสงักดัสาํนกัปลัดให้เป็นปัจจุบันมากท่ีสดุ

  คำาตอบ : สหกรณ์จะประสานกับส�านักปลัดกระทรวงฯ ใน

การปรบัปรงุฐานข้อมลูให้เรว็ข้ึน

14. คำาถาม : การกู้ฉุกเฉิน ต้องการกู้ทุกเดือนเป็นไปได้
หรอืไม่

  คำาตอบ : สมาชิกที่ยังกู ้ไม ่เต็มสิทธิ์สามารถกู ้ได ้ทุกวัน 

สมาชกิทีกู่เ้ตม็สทิธ์ิแล้วสามารถกูไ้ด้หลงัจากหกัช�าระเงนิกูง้วดแรกแล้ว

15. คำาถาม : สมาชกิสามารถทําธรุกรรมผ่านอนิเตอร์เนต็ 
โดยโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสหกรณ์ จะเป็นไปได้หรือไม่ เพ่ือ
ลดค่าธรรมเนยีม

  คำาตอบ : ปัจจุบันสมาชิกสามารถโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

แบงค์กิ้งธนาคารไทยพาณิชย์เข้าบัญชีสหกรณ์ได้อยู่แล้ว ส�าหรับธนาคารอื่นๆ 

สหกรณ์จะด�าเนินการให้ใช้ได้ในโอกาสต่อไป

16. คำาถาม : ขอให้สหกรณ์ส่งข้อความแจ้งสมาชิกหาก
จะต้องทาํประกนัชวีติเพิม่

  คำาตอบ : การท�าประกนัชวีติเพิม่ สหกรณ์ก�าหนดเฉพาะผูท้ี่

ต้องการกูเ้พิม่จากวงเงนิกูเ้ดมิเท่านัน้ ซึง่สมาชกิทีต้่องการกูเ้พิม่จะต้องวางแผน

เพ่ิมวงเงินประกนัชวีติด้วยตนเอง หากสหกรณ์ส่งข้อความแจ้งสมาชกิทกุคนให้

ท�าประกนัเพิม่ สมาชิกทัว่ไปอาจเกดิความสบัสนได้

17.  คำาถาม : ควรให้สมาชกิถอนทนุเรอืนหุน้ไปใช้บางส่วนได้
  คำาตอบ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ สมาชิกไม่สามารถน�าทุน

เรือนหุ้นบางส่วนมาใช้ได้และที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก็ได้เคยอนุมัติให้แก้ไข

ข้อบงัคบัดงักล่าวแล้ว แต่เมือ่เสนอต่อนายทะเบยีน ปรากฏว่านายทะเบียนไม่รับ

จดข้อบงัคบัดงักล่าว เนือ่งจากขดักบัพระราชบญัญตัสิหกรณ์

18. คำาถาม : ควรเปิดให้กู้เงินสามัญ สําหรับพนักงาน
ราชการของกรมอุทยานฯ ส่วนภูมิภาค กรณีที่ไม่สามารถหัก 
เงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ โดยมอบให้ จนท.การเงิน หักเงินเดือนให้
สหกรณ์

  คำาตอบ : สหกรณ์ได้ท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกับกรม 

อุทยานฯ ในการตกลงให้หน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการในสังกัด  

ทีม่หีน้าทีห่กั ณ ทีจ่่าย ให้แก่สหกรณ์ ส�าหรบักรณไีม่สามารถหักเงินตามบันทึก

ข้อตกลงดงักล่าวได้ สหกรณ์กไ็ม่สามารถให้กูไ้ด้

19. คำาถาม : ควรเพิม่ทนุการศึกษาบตุรสมาชกิ จาก 500 
บาท เป็น 1,000 บาท (เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั)

  คำาตอบ : ปัจจุบันสหกรณ์จ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

ปีละประมาณ 2 ล้านบาท หากต้องการเพิม่จ�านวนเงนิดงักล่าวจะต้องจดัสรรก�าไร 

เพือ่วตัถปุระสงค์ดงักล่าวเพิม่ขึน้ด้วย ซึง่จะกระทบต่อเงนิปันผลและเงินเฉล่ียคนื

ของสมาชกิได้ 

ในอนาคตหากฐานะการเงินของสหกรณ์มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น

สหกรณ์อาจจะพจิารณาเพิม่ทนุการศกึษาให้ตามความเหมาะสมต่อไป

20. คำาถาม : สหกรณ์มีกําไรสุทธิขึ้นทุกปี แต่ทําไมเงิน
เฉล่ียคนื  ปันผลยงั 5.50 % สหกรณ์นํากาํไรส่วนนีไ้ปบริหารอย่างไร 
เช่น นําไปลงทุน นําไปส่งเสริมอาชีพ นําไปช่วยสมาชิกในกิจกรรม
อื่น ๆ แต่ทําไมไม่ช่วยเพิ่มเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกบ้าง ควรจะเฉลี่ย
คนืเพิม่ขึน้อกี แล้วแต่มาก-น้อย

  คำาตอบ : ปี 2554 สหกรณ์ก�าไรเพิม่ขึน้จากปี 2553 ประมาณ 

3 ล้านบาท แต่สหกรณ์ต้องจ่ายเงนิปันผลให้สมาชกิเพิม่ขึน้จาก 148 ล้าน เป็น 

164 ล้าน หรอืเพิม่ขึน้ 16 ล้านบาท (จากจ�านวนหุน้ของสมาชกิท่ีเพิม่ขึน้) และ

จ่ายเงินเฉลี่ยคืนเพิ่มจาก 47 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3 ล้าน

บาท (จากจ�านวนเงินกู้ของสมาชิกที่เพิ่มขึ้น)รวมแล้วจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 19 

ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มนี้ได้มาจากการลงทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น สหกรณ์จ่าย

ปันผลเท่าเดมิเพราะไม่ได้เพิม่อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องสมาชกิ หากต้องการเพิม่

เงนิปันผลจาก 5.50 % สหกรณ์จะต้องเพิม่อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องสมาชกิ

คำาถาม จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555



6

เงื่อนไขการใช้บริการ มีดังนี้ 
1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยัง
บัญชีของธนาคารกรุงไทย ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท

2. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝาก
เข้ามายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ ได้สูงสุดวันละ 
200,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมในการท�ารายการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ 
โดยสมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

4. สมาชิกเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัตร ATM รายปีเอง

5. วงเงินการถอนผ่านบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ATM  
ที่สมาชิกเลือกท�า ดังนี้

 
6. การถอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยสามารถถอนได้ตาม
วงเงินที่มีในบัญชี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย
● ส�าหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จะต้องเปิดบัญชีและท�าบัตร ATM ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้าน
● ส�าหรับผู้ที่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถใช้บัญชีและบัตร ATM เดิมได้ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ถ่ายส�าเนาหน้าสมุดบัญชี
และส�าเนาบัตรประชาชน

เขียนแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการ
ขอแบบฟอร์มได้ที่ 0-2579-7070 หรือ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.025798899.com (หัวข้อ3.2)

ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์
(ใช้บริการได้ภายใน 3 วัน)

สหกรณ์ ATM กรุงไทย
สมัครง่าย... ใช้ง่าย..เบิกได้  8,100 ตู้ทั่วประเทศ

บัตรคลาสสิค

ถอนได้ไม่เกิน 50,000 บาท                     

บัตรทอง

ถอนไม่เกิน 150,000 บาท

โอน – ถอน – ฝาก ง่ายๆ ด้วยบัตร ATM สหกรณ์ – กรุงไทย

รับเงินง่ายแค่ปลายนิ้ว
กดโอนปั๊บ รับเงินทันที

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์
ไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย

     6.     การถอนหนาเคานเตอรธนาคารกรุงไทยสามารถถอนไดตามวงเงินที่มีในบัญช ี

(ตามเงื่อนไขของธนาคาร) 
 

 

 

 

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถของสหกรณไปยังบัญชีของธนาคารกรุงไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

5. เลือก “รับเงินฝาก” 6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

7. รอระบบโอนเงิน 8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน 
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มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย

เพื่อฝากเข้ามายังบัญชีสหกรณ์

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเขามายังบัญชีสหกรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทํารายการโอน - ฝาก 

เรียบรอยแลวทานสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถไดทันที 

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

7. รอระบบโอนเงิน 

5. เลือก “ฝากเงินฝาก” 

 

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน และรับสลิป 

 

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเขามายังบัญชีสหกรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทํารายการโอน - ฝาก 

เรียบรอยแลวทานสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถไดทันที 

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

7. รอระบบโอนเงิน 

5. เลือก “ฝากเงินฝาก” 

 

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน และรับสลิป 

 

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเขามายังบัญชีสหกรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทํารายการโอน - ฝาก 
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2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

7. รอระบบโอนเงิน 

5. เลือก “ฝากเงินฝาก” 

 

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน และรับสลิป 

 

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเขามายังบัญชีสหกรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อทํารายการโอน - ฝาก 

เรียบรอยแลวทานสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถไดทันที 

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ” 4. เลือก “สหกรณออมทรัพย” 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 

6. ระบุจํานวนเงินที่ตองการโอน 

7. รอระบบโอนเงิน 

5. เลือก “ฝากเงินฝาก” 

 

8. เสร็จขั้นตอนในการโอนเงิน และรับสลิป 

 

ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อฝากเขามายังบัญชีสหกรณ 
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 ในช่วงนี้สมาชิกสมทบได้ให ้ความสนใจในการท�าประกันชีวิตกันมากยิ่งขึ้น  

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์จึงขอแนะน�าการท�าประกันชีวิตส�าหรับสมาชิกสมทบดังนี้ค่ะ

1. สมาชิกสมทบสามารถทำาประกันชีวิตได้หรือไม่
ตอบ สมาชิกสมทบซึ่งเป็นพนักงานราชการ และสหกรณ์สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย

ได้ สามารถท�าประกันชีวิตได้ในอัตราเบี้ยประกันต�่า วงเงินคุ้มครองสูง และคุ้มครองชีวิต 

ถึงอายุ 65 ปี เช่นเดียวกับสมาชิก โดยสามารถเลือกท�าประกันชีวิตได้ดังนี้

 - เบี้ยประกันรายเดือน 270 บาท คุ้มครองชีวิต 500,000 บาท เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ 

1,000,000 บาท

 - เบี้ยประกันรายเดือน 470 บาท คุ้มครองชีวิต 800,000 บาท เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ 

1,600,000 บาท 

2. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและได้ทำาประกันชีวิตอยู่ท่ีเบ้ีย
ประกันรายเดือน 60 บาท สามารถเพิ่มเบี้ยประกันได้หรือไม่
ตอบ สมาชิกสมทบที่เป ็นพนักงานราชการและได้ท�าประกันชีวิตอยู ่ที่ เบี้ยประกัน 

รายเดือน 60 บาท สามารถเพิ่มเบี้ยประกันรายเดือนเป็น 270 บาท หรือ 470 บาทได้ 

 ส�าหรับสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ ซึ่งท�าประกันชีวิตอยู่ที่เบี้ยประกัน 

รายเดือน 60 บาท และอายุใกล้จะ 40 ปี จะต้องปรับเบี้ยประกันรายเดือนเป็น 270 บาท หรือ 

470 บาท เนื่องจากประกันชีวิตเบี้ย 60 บาท จะคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 40 ปีเท่านั้น

3. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการปัจจุบันอายุยังไม่ถึง 40 ปี และ
ประสงค์จะทำาประกันชีวิต จะต้องทำาประกันชีวิตเริ่มต้นที่เบี้ยประกันใด
ตอบ สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการปัจจุบันอายุยังไม่ถึง 40 ปี จะต้องท�าประกัน

ชีวิตที่เบี้ยประกันรายเดือน 270 บาท หรือ 470 บาท (ส�าหรับเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน  

60 บาทนั้น บริษัทประกันได้ขอยกเลิกประกันแล้ว)

4. สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ และได้กู้สามัญกับสหกรณ์ หาก
ภายหลังได้เสียชีวิต ประกันภัยผู้คำ้าประกันจะจ่ายเงินสินไหมให้แก่ทายาท
หรือผู้รับโอนผลประโยชน์หรือไม่
ตอบ หากสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการได้กู้สามัญกับสหกรณ์ และภายหลังได ้

เสยีชวีติ บรษิทัประกันภัยผูค้�า้ประกันจะไม่จ่ายเงินสินไหมให้กับทายาทหรอืผูร้บัโอนผลประโยชน์ 

ของสมาชิกสมทบที่เสียชีวิต เนื่องจากประกันภัยผู้ค�้าประกันจะจ่ายเงินให้สหกรณ์ เฉพาะ

กรณีที่สมาชิกสมทบหนีหนี้ หรือไม่ช�าระหนี้ให้แก่สหกรณ์เท่านั้น ซึ่งจะไม่ครอบคลุมถึงกรณ ี

ที่เสียชีวิต แต่ทายาทหรือผู ้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิกสมทบท่ีเสียชีวิตจะได้รับเงิน

สินไหมจากการท�าประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิกสมทบ หลังจากท่ีน�าเงินสินไหมมาหักช�าระหน้ี

ที่มีอยู่กับสหกรณ์แล้ว

ข้อควรรู้ของการทำาประกันชีวิต
สำาหรับสมาชิกสมทบ
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กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจส�าราญกุล
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

 ตามทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 ได้อนุมัติเงินปันผล 5.50%  เฉลี่ยคืน 12% ซึ่งสมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้กับสหกรณ์ 

จะเห็นได้ว่า เมื่อสหกรณ์จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 12% ท�าให้สมาชิกเสียอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในปี 2554 ไม่ถึงตามประกาศดอกเบี้ยสหกรณ์ 

โดยค�านวณได้ดังนี้

วิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 อัตราดอกเบี้ย  X  เฉลี่ยคืน   =  u
 อัตราดอกเบี้ย   -   u                     =  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป  6.50   เฉลี่ยคืน 12%   

 6.50 X 12%   =  0.78 ดังนั้น  ดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ 6.50 – 0.78 =  5.72

ตารางอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ปี 2554 (เฉลี่ยคืน 12%)

ประเภทเงินกู้ ตามประกาศ เฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยแท้จริง 

ฉุกเฉิน - สามัญทั่วไป 6.50 0.78 5.72

สามัญเพื่อการศึกษา 4.30 0.52 3.78

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.50 0.54 3.96

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.90 0.59 4.31

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.50 0.54 3.96

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.50 0.54 3.96

กู้พิเศษวนาเคหะ (คงที่ 2 ปี) 3.50 0.42 3.08

กู้พิเศษวนาเคหะ (ปีที่ 3 หรือไม่คงที่) 6.00 0.72 5.28

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ปี 2554 โดย..ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


