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วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ใหม่!!  เงนิกูส้ามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั

แปลงหนี้ให้เป็นเงินออมระยะยาว
ซื้อกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์และคืนทุนประกัน 

จ่ายเบีย้ 8 ปี คุม้ครองนาน 20 ปี
รับเงินคืนเม่ือครบก�าหนดสัญญา 
ยืน่กู้ได้ตัง้แต่ 2 เม.ย. 55 เป็นต้นไป
ลุ้นโชครางวัลใหญ่ 5 ชั้น เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อความ

มั่นคงของครอบครัว

เปิดแล้ว

รู้หรือไม่?  ประกันชีวิตกลุ่ม
คุ้มครองทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร

และการสูญเสียอวัยวะ
ต้องแจ้งภายใน 180 วัน

สมาชิก/สมาชิกสมทบ ท่ีทำาประกันชีวิตกลุ่มไว้
กับสอ.ปม. ทราบหรือไม่ว่าประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะ 
คุ้มครองเม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเสียชีวิตแล้ว และ
ยังให้ความคุ้มครองรวมถึงการทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร
ด้วย ซ่ึงจากท่ีผ่านมามีสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่
ทราบถึงความคุ้มครองดังกล่าว ดังน้ันหากท่านมีอาการ  
(ตามรายละเอียดความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพส้ินเชิง 
ถาวร) กรุณารีบแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยด่วน เพ่ือขอรับ 
เงินสินไหมทดแทนซ่ึงหากปล่อยท้ิงไว้เน่ินนานอาจเกิด
ปัญหาในการเรียกร้องสินไหมทดแทน            อ่านต่อหน้า 7

กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สมาชิกตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป
เสนอโครงการของบสนับสนุนได้

ภายใน 31 ตุลาคม 2555
พร้อมเพิ่มงบประมาณสนับสนุน

300บ./สมาชิก 1 คน
และค่าดำาเนินการ 25 บ. ต่อคน รวม 325 บ.

 สมาชิกจับกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เสนอ
กิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสหกรณ์เอื้ออาทร
ต่อสมาชิก โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จำากัด และบุคคลอื่นที่สนใจในอุดมการณ์สหกรณ์ โดย
มีสมาชิกจำานวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ลงชื่อ
เพื่อเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน ตามแบบเสนอ
โครงการ พร้อมเอกสารต่างๆ ตามแบบที่สหกรณ์
กำาหนด ส่งมายังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป             

อ่านต่อหน้า 5

ด่วน !! เปิดให้กู้แล้ว
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ

ยื่นคำาขอกู้ได้ตั้งแต่ 2 เม.ย. – 29 ม.ิย. 55
อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.025798899.com 

ประกาศรายชื่อกลุ่มสังกัดแล้ว ขอย้ายกลุ่ม
หรือ 50 คน ขอตั้งกลุ่มใหม่ภายใน  16 พ.ค. – 31 ส.ค. 2555

 สหกรณ์ได้กำาหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2555 ขึ้นในวันที่  9 ตุลาคม 

2555 จากนั้นทางสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านมีสิทธิแจ้งขอย้ายกลุ่มใหม่ได้  

ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 สามารถขอย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิกหรือขอจัดต้ังกลุ่มใหม่ภายใน 

วันที่  31 สิงหาคม 2555                                                                       อ่านต่อหน้า 4

9 ตุลาคม 2555
วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

อ่านต่อหน้า 2
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด  ได้เปิดให้สมาชิกกู้เงินสามัญ

เพื่อความมั่นคงของครอบครัว เพื่อเป็นเงินสะสมระยะยาวให้ครอบครัว 

โดยการซื้อกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์และคืนทุนประกัน  เบี้ยประกัน

สามารถนำามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมัครเข้าร่วมโครงการ

ได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี ถึง 60 ปี  จ่ายเบี้ยประกันเพียง 8 ปี  แต่ความคุ้มครอง

ชีวิตนาน 20 ปี สำาหรับเบี้ยประกันสามารถกู้โดยใช้หุ้นคำ้าประกัน  

โดยมีหลักเกณฑ์การให้กู้  ดังนี้ 

★ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน

★ จำานวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่หักวงเงินกู้

ฉุกเฉินแล้ว หรือจำานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินรับฝากที่สมาชิกมีอยู่

ต่อสหกรณ์ มีสิทธิกู้เพ่ือซื้อกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์และคืนทุนประกัน 

ในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท โดยชำาระค่าเบี้ยประกันรายปี ๆ 

ละ ไม่เกิน 200,000 บาท

★ สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกัน

เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น มีสิทธ์กู้เพื่อซื้อกรมธรรม์แบบสะสม

ทรัพย์และคืนทุนประกันในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท โดยชำาระ

ค่าเบี้ยประกันรายปี ๆ ละ ไม่เกิน 20,500 บาท

ใหม!่!  เงนิกูส้ามญัเพ่ือความม่ันคงของครอบครวั

แปลงหนีใ้หเ้ป็นเงนิออมระยะยาว
ซื้อกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์และคืนทุนประกัน

จ่ายเบี้ย 8 ปี ความคุ้มครองนาน 20 ปี
รับเงินคืนเมื่อครบกำาหนดสัญญา
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่  2  เม.ย. 55 เป็นต้นไป

★ สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเมื่อหักเงินที่ต้องผ่อน

ชำาระต่อสหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 3,500 บาท

★ สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกให้บริษัทฯ โดยจ่ายเป็นรายปี

★ สำาหรับเงินกู ้ในแต่ละปีให้ผู ้กู ้ชำาระคืนเงินกู ้พร้อมดอกเบี้ย

เป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด(เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา  

12 งวดเดือน

เอกสารหลักฐานประกอบคำาขอกู้

เอกสารสำาหรับสัญญาเงินกู้สามัญ
1. คำาขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว

2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

เอกสารสำาหรับซื้อกรมธรรม์
1. แบบคำาขอซื้อกรมธรรม์ฯ

2. ใบข้อเสนอประกันชีวิต 

3. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

การวางแผนทางการเงินโดยวิธีการซื้อกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์และคืนทุนประกัน เป็นการเก็บสะสมเงินออมเพื่ออนาคต ซึ่งเป็นการ

จ่ายเบี้ยประกันไม่สูญเปล่า ได้รับเงินคืนเมื่อครบกำาหนดสัญญา พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดอายุสัญญาเช่นกัน ดังนั้นจะขอยกตัวอย่าง

ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับหากยื่นขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท  ดังนี้

 1.  สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกให้แก่บริษัทฯ เพื่อชำาระค่าเบี้ยประกันเป็นงวดรายปี ๆ ละ ไม่เกิน 20,500 บาท  จำานวน 8 ปี   

 2.  สมาชิกผู้กู้จ่ายเบี้ยประกันเพียง 8 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี  หากสมาชิกเริ่มซื้อกรมธรรม์ฯเมื่ออายุ 60 ปี  ความคุ้มครองชีวิตถึง

อายุ 80 ปี

 3.  รับเงินค่าเบี้ยประกันคืนทั้งจำานวนเมื่อครบกำาหนดสัญญา 20 ปี

กู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว สะสมทรัพย์และคืนทุนประกัน  วงเงินคุ้มครอง 1 แสนบาท สมาชิกได้อะไร?
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โชคชั้นที่ 1     รับทันทีเมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อความมั่นคงของครอบครัว อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้

	 ✿ บัตรคอนเสิร์ตหรือบัตรละครเวที (ณ ช่วงเวลานั้น)    จำานวน  1  ที่นั่ง

	 ✿ ร่มสนามเมืองไทยประกันชีวิต (ไซส์ใหญ่) พร้อมขาตั้ง  จำานวน  1  ชุด

	 ✿ รับเงินสดโดยการเข้าบัญชีสหกรณ์ จำานวน 1,000 บาท  จำานวน  1  รางวัล

โชคชั้นที่ 2      Promotion  สำาหรับเดือน  เมษายน 

– พฤษภาคม  2555  หากมีสมาชิกยื่นขอกู้เพื่อความมั่นคงของ

ครอบครัวและได้รับอนุมัติเงินกู้ทุก ๆ  40 ท่าน บริษัทจะจับฉลาก

ผู้โชคดี 1 ท่าน เพื่อรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Singapore หรือ Hong Kong  จำานวน  2  ที่นั่ง

โชคชั้นที่ 3     Promotion  สำาหรับเดือน มิถุนายน  – กรกฎาคม  2555  หากมีสมาชิกยื่นขอกู้เพื่อ 

ความมั่นคงของครอบครัวและได้รับอนุมัติเงินกู้ทุก ๆ  50 ท่าน บริษัทจะจับฉลากผู้โชคดี 1 ท่าน เพื่อรับรางวัล  

The New iPad  จำานวน  1  รางวัล

โชคชั้นที่ 4    หากมีสมาชิกยื่นขอกู้เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและได้รับอนุมัติเงินกู้   

ครบ 1,000 ท่าน บริษัทจะจับฉลากผู้โชคดี 1 ท่าน เพื่อรับรางวัลรถยนต์ Nissan March  จำานวน  1  รางวัล

โชคชั้นที่ 5  และหากมีสมาชิกยื่นขอกู้เพื่อความมั่นคงของครอบครัวและได้รับอนุมัติเงินกู้  

ครบ 3,000 ท่าน บริษัทจะจับฉลากผู้โชคดี 1 ท่าน เพื่อรับรางวัลรถยนต์ Chevloret Colorado จำานวน   

1  รางวัล

หมายเหตุ  :  ของที่ระลึกและของรางวัลได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรูไลฟ์โปรกเกอร์ จำากัด

ลุ้นรับโชค  5  ชั้น  เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้
เพื่อความมั่นคงของครอบครัว

กู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว สะสมทรัพย์และคืนทุนประกัน  วงเงินคุ้มครอง 1 แสนบาท สมาชิกได้อะไร?
 4.  หากสมาชิกเสียชีวิตก่อนครบกำาหนดสัญญาจะได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 155,000 บาท

พร้อมทั้งเงินค่าเบี้ยประกันเวนคืนกรมธรรม์ตามอัตรากำาหนดในสัญญา

 5.  รับเงินคืนเบี้ยประกันทุก ๆ 2 ปี ในอัตราขั้นตำ่า  5,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน  9,000 บาท ตลอดอายุสัญญา

 6.  เบี้ยประกันสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

 7.  ผลประโยชน์ที่ได้รับรวมตลอดสัญญา  จำานวน  193,000  บาท  โดยสมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเพียง จำานวน 163,584 บาท 

หมายเหตุ  :  ผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นตามวงเงินคุ้มครองที่สมาชิกซื้อกรมธรรม์ฯ
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ผู ้แทนสมาชิกมีบทบาทย่ิง สำาหรับเป็นส่ือกลางและเป็น 
ปากเสียงแทนสมาชิก โดยมีสิทธิและอำานาจหน้าที่สำาคัญตามระเบียบ
สหกรณ์ดังนี้

1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ
2. เป็นคณะทำางานหรือคณะอนุกรรมการตามที่สหกรณ์แต่งตั้ง
3. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสหกรณ์
4. ประสานงานระหว่างสมาชกิกับสหกรณ์และดำาเนนิกิจกรรมกลุม่
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
7. เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมใหญ่

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

เรื่อง  กำาหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2555

ด้วยข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด หมวดท่ี 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 65 และข้อ 66 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จำากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2551 กำาหนดให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 2 ปี และผู้แทนสมาชิกชุดปัจจุบันจะครบวาระในปี 2555 นี้  
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว จึงกำาหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2555 ดังนี้

วันที่  2 พฤษภาคม  2555  ประกาศรายช่ือกลุ่ม คร้ังท่ี 1 และรายช่ือสมาชิกท่ีสังกัดแต่ละกลุ่ม (ตามท่ีสมาชิกดำารงตำาแหน่งในหน่วยงาน)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 วันเริ่มต้นการขอย้ายกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่
วันที่ 31 สิงหาคม 2555 วันสิ้นสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่
วันที่  3 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อกลุ่ม ครั้งที่ 2 จำานวนผู้แทนสมาชิก และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม(ตามที่สมาชิก 

 ดำารงตำาแหน่งในหน่วยงาน การขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่)
วันที่ 17 – 27 กันยายน 2555 วันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
วันที่ 9 ตุลาคม 2555 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
วันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2555 วันรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศ     ณ    วันที่   26 มีนาคม พ.ศ. 2555    
                      
                                 (ลงนาม)  จงเจริญ   กิจสำาราญกุล
                                    (นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล)
                                   ประธานกรรมการดำาเนินการ          
                                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด
                    

9 ต.ค. 55 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
การใช้สิทธิออกเสียงของท่าน 
มีค่าต่อการพัฒนาสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด กำาหนดวันรับสมัคร 
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 17 – 27 กันยายน 2555 และเลือกตั้ง 
ผู้แทนสมาชิกวันที่ 9 ตุลาคม 2555

สหกรณ์ได้จัดส่งสำาเนาประกาศรายช่ือกลุม่สมาชิกครัง้แรกเพือ่แจ้ง 
รายชื่อกลุ่มสมาชิก โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยงานกลุ่มที่สังกัด
ของท่าน หากท่านมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิสามารถ
สอบถามโดยตรงท่ีประธานกลุ่ม หรือผู้แทนสมาชิกเดิมท่ีท่านสังกัดอยู่ 
หรอืตดิต่อสอบถามโดยตรงท่ีสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั

อย่าลืม สมาชิกทุกท่านสมัครเป็นผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 
17 – 27 กันยายน 2555 และไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนของท่านในวัน
อังคารที่ 9 ตุลาคม 2555

สมาชิกก�าหนดอนาคตสหกรณ์
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 วนเวียนมาอีกครั้งกับการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกประจำาปี 

2555  กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และสายใยแห่งความเอ้ืออาทร

สหกรณ์ในกลุ่มสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิม ในการรวมกลุ่มกันปีละ

ครั้ง  ทำาให้สมาชิกได้เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ สิทธิ

ประโยชน์มากมายของสมาชิก และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกใน

ทุกส่วนราชการ เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

ของมวลสมาชิกรวมทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะ 

ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือ 

ส่วนราชการใด เสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายังสหกรณ์ เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

 สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมกลุ่ม

จำานวนไม่น้อยกว่า 10 คน สามารถลงช่ือเพื่อเสนอโครงการตามแบบ

ที่สหกรณ์กำาหนด ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ต. ค. 55 โดยสหกรณ์จะ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติวงเงินไม่เกิน 300 บาท ต่อผู้

เข้าร่วมโครงการ1 คน และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการ

ไม่เกิน 25 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติ

โครงการ ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธ.ค. 

55 และจะแจ้งผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 ครั้ง

หลักฐานและเอกสารประกอบ
● แบบฟอร์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก

● รายชื่อสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมกลุ่ม

● รายชื่อคณะทำางานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเสนอ

โครงการ

● กำาหนดวันเวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม

● กำาหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

● จำานวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก

สหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

● ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม

● สำาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบ

โครงการ

เกณฑ์การพิจารณา
● การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณา

จากโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการ

ส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ เกี่ยวกับกิจการ 

อุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ

จากสหกรณ์

● สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินจำานวนไม่เกิน 300 บาท ต่อ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน และอุดหนุนงบประมาณ

ในการบริหารโครงการ 25 บาท ต่อผู้เข้าร่วม

โครงการ 1 คน

● เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วจะต้องรายงาน

ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพร้อมแนบภาพประกอบ

ภายใน 15 วัน  นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

การดำาเนินโครงการ
● กลุ่มสมาชิกเสนอโครงการไปยังสอ.ปม.ได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 55

การจัดกิจกรรม
● กลุ่มสมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ต้อง

จัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 ธ.ค. 55

สมาชิกจับกลุ่ม 10 คน
เสนอกิจกรรมสร้างเครือข่ายโครงการส่งเสริมสหกรณ์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31ต.ค. 55
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 ชีวิตคือความไม่แน่นอน ..พลันที่เสียงโทรศัพท์แจ้งข่าวในเช้ามืด
ของวันที่ 15 มีนาคม 2555 ดังขึ้นพร้อมกับเสียงรำ่าไห้สะอื้นของเจ้าหน้าที ่
สหกรณ์ท่ีโทรมาแจ้งข่าว ณ วนิาทนีัน้ผมไม่เคยคาดคดิว่า สหกรณ์ออมทรพัย์ 
กรมป่าไม้ จำากัด จะต้องมาสูญเสียบุคลากรที่มีค่ายิ่งคนหนึ่ง ในเวลา 
ที่รวดเร็วโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นนี้  เป็นเช้าวันที่กรรมการและเจ้าหน้าที ่
ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด โศกเศร้าอาดูรเสียใจเป็นที่สุด  

ศลิษา พานิชสรรพ์ (แอ๊ด)  เธอผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ 
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ “รุ่นบุกเบิก” เริ่มปฏิบัติงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำากัด ตั้งแต่ปี 2523 ตั้งแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด 
ยังไม่มีสำานักงานเป็นของตนเอง อาศัยซอกเหลือบเล็ก ๆ ของกองนิติการ
สมัยนั้น  วางโต๊ะทำางานให้เป็นที่ทำาการสหกรณ์ ในช่วงยุคแรกของการ
ก่อตั้ง สหกรณ์มีทุนดำาเนินงานสหกรณ์เพียงไม่กี่หมื่นบาท ยังไม่มีรายได้ 
เพยีงพอทีจ่ะจ้างเจ้าหน้าทีเ่องได้ จึงต้องอาศยั ศลษิา(แอ๊ด)ลกูจ้างกองนติกิาร 
มาปฏิบัติหน้าที่ให้สหกรณ์ตามระเบียบราชการที่ให้อำานาจไว้  แอ๊ดนั่ง
ทำางานที่โต๊ะซึ่งตั้งอยู่ในมุมเล็ก ๆ ของห้องนั้นเกือบ 7 ปี เธอปฏิบัติหน้าที ่
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่เงินกู้ เจ้าหน้าที่บัญชี  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งงานแม่บ้าน ก่อนจะย้ายสหกรณ์มาบริเวณ
มุขหลังห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ อีก 3 ปี จึงย้ายสหกรณ์มาบ้านหลังที่ 3  
กองบำารุง กรมป่าไม้   ในปี 2533 ณ ที่นี้แอ๊ดจึงได้รับการบรรจุให้เป็น 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้รับเงินเดือนตามระเบียบของสหกรณ์ หลังจากที่ทำางาน
ให้สหกรณ์มานานครบ 10 ปี

ปี 2538 สหกรณ์เริ่มเติบโตขึ้นและได้ย้าย
มาอยู่ อาคาร สทก.ชั้น 4 ธุรกรรมการเงินของสหกรณ์
เริ่มเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในธุรกรรมสำาคัญก็คือการรับเงิน
ฝากจากสมาชิก ศลิษา(แอ๊ด)ได้รับมอบหมายให้ดูแล
งานสำาคัญนี้  เพราะคุณสมบัติที่หาได้ยาก นั่นคือความ
ซื่อสัตย์   บวกกับรอยย้ิมที่จริงใจ  เอาใจใส่และเต็มใจ
บริการสมาชิกเสมอ  ไม่ว่าสมาชิกเป็นใคร ใคร ๆ จึง
รู้จักเธอ  ทั้งสมาชิกเก่าแก่และรุ่นใหม่ๆ และด้วยนิสัย 
ใจคอดังกล่าว...เธอจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้สมาชิกเชื่อม่ัน 
ในการฝากเงินกับสหกรณ์ ทำาให้เงินรับฝากจากสมาชิกของสหกรณ  ์
เพิ่มมากขึ้น  ในยุคแรก ๆ และตราบจนถึงทุกวันนี้ 

ผมเริ่มรู้จักกับศลิษา(แอ๊ด)เมื่อปี 2541 เมื่อเป็นกรรมการสหกรณ์
ในปีแรก และเป็นกรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการในปีต่อมา ตลอดระยะเวลา
กว่า 14 ปีที่ได้รู้จักและทำางานร่วมกับศลิษา(แอ๊ด) ผมคิดว่าเธอเป็นทั้งเพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา มิตรสหาย และที่ปรึกษา ที่ผมรู้สึกชื่นชมการ

ทำางานและแนวความคิด
ของเธออยู ่เสมอ ในฐานะ
ฝ่ายจัดการ  หากสหกรณ์
มีอุปสรรคหรือปัญหาสำาคัญ
เกี่ยวกับระบบงานผมมัก
ปรึกษาเธอ  ซึ่งมักได้รับคำา
แนะนำาที่ดีอยู่เสมอ หากมี
เรื่องใดที่เธอคัดค้านไม่เห็นด้วยแล้ว ผมก็จะรับฟังความเห็นและปฏิบัติตาม
ความเห็นของเธอเสมอ เพราะผมสัมผัสความรู้สึกของเธอได้เสมอว่าเธอคือ 
“กัลยาณมิตร” ของทุกคน

ในยุคที่อารยะธรรมเริ่มเสื่อมถอย ผู ้คนเห็นผลประโยชน์และ
หน้าตาของตนสำาคัญกว่าผลประโยชน์สังคมส่วนรวม ศลิษา(แอ๊ด)...เธอ
คือแบบอย่างของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีหัวใจ “รักสหกรณ์” อย่างแท้จริง 
เป็นแบบอย่างของความคิดและการปฏิบัติที่คำานึงถึงผลประโยชน์สมาชิก
สหกรณ์และสังคมส่วนรวมต้องมาก่อนผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีและ 
ตนเองเสมอ นั่นจึงเป็นเหตุสำาคัญที่ผมต้องรับฟังและปฏิบัติตามความเห็น 
ของเธอเสมอ และด้วยความที่เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ ปัจจุบันเธอจึงได้รับ 
ความไว้วางใจให้ดำารงตำาแหน่ง ผู ้จัดการฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นตำาแหน่ง 
ที่สำาคัญยิ่งของสหกรณ์ เพราะต้องดูแลเรื่องการเงิน การรับจ่ายเงิน  
การหมุนเวียนเงินทั้งหมดของสหกรณ์ซึ่งมีมากกว่า 9 พันล้านบาท 

คงไม่เกินเลยไปที่จะกล่าวได้ว่า 32  ปีที่เธอรับใช้สหกรณ์และ
สมาชิก  เธอเสมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระ  เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยหยั่งรากลึก 

และสร ้างความแข็งแกร ่ ง ให ้สหกรณ ์ออมทรัพย  ์
กรมป่าไม ้  จำากัด จากต ้นกล ้าเล็กๆ ได ้เติบใหญ่  
เจริญงอกงาม แผ่ก่ิงก้าน ให้ร ่มเงา  ร ่มเย็นใจแก่ 
มวลสมาชกิ ...เธอผูจ้ากไปในเช้าวนัหน่ึง....ยงัความอาลยั 
แก่ครอบครัวและญาติมิตร 

เธอลืมตาดูโลก เมื่อ  24 เมษายน 2503  และ
จากไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 06.02 น. ด้วย
วัย  51  ปีเศษ  ...จากไข้หวัดธรรมดาๆ  จนลามหนัก..
ทุกคนได้แต่ฉงนว่าเธอเป็นอะไรแน่ จะเป็นอะไรก็ตาม
แต่...  ขอให้ชีวิตของเธอ...ได้ช่วยให้ผู้คนตระหนักและ
ช่วยกันดูแลสุขภาพ  ทั้งของตนเองและครอบครัว อย่า

ผัดวันประกันพรุ่ง  เพราะวาระสุดท้ายไม่เคยผลัดวัน...อย่าให้ชีวิตเธอต้อง
สูญเปล่า  อย่าให้ครอบครัวสหกรณ์ต้องโศกเศร้าอีกในวันเวลาก่อนวัย.. 

ขอให้เธอหลับสบาย...เธอจะอยู่ในความทรงจ�าเสมอ...

แอ๊ด ที่รักของชาวสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

แด่..เธอผู้จากไป
ศลิษา (แอ๊ด) พานิชสรรพ์

โดย วิชิต สนธิวณิช

กรรมการทำาหน้าที่ผู้จัดการ
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ประกันชีวิตกลุ่ม
คุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
และการสูญเสียอวัยวะ

สมาชิกและสมาชิกสมทบ ท่ีทำาประกันชีวิตกลุ่มไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จำากัด ทราบหรือไม่ว่าประกันชีวิตกลุ่มนอกจากจะคุ้มครองเมื่อสมาชิกหรือสมาชิก 
สมทบเสียชีวิตแล้ว ยังให้ความคุ้มครองรวมถึงการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย  
ซึ่งจากที่ผ่านมามีสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ทราบถึงความคุ้มครองดังกล่าว ดังนั้น 
หากท่านมีอาการ (ตามรายละเอียดความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร) กรุณา
รีบแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยด่วนภายใน 180 วัน เพื่อขอรับเงินสินไหมทดแทนซึ่งหาก
ปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานอาจเกิดปัญหาในการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

รายละเอียดความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและ
การสูญเสียอวัยวะ

 การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หมายถึง ทุพพลภาพเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ถึง
ขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำาหรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดย 
สิ้นเชิงตลอดไป โดยมีเงื่อนไขว่า การทุพพลภาพเช่นว่าน้ันจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่อง 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันที่ทุพพลภาพได้เริ่มเกิดขึ้น หรือบริษัทยินยอม
ให้ถือว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร  ภาระผูกพันของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่
การทุพพลภาพ ได้เริ่มเกิดขึ้น 

การทุพพลภาพต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย คือ
1. สูญเสียสายตาทั้งสองข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้
2. สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป
3. สูญเสียสายตาหนึ่งข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ และสูญ

เสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป
4. สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป
“การสูญเสียมือหรือเท้า”  หมายถึง การถูกตัดออก หรือสูญเสียสมรรถภาพ

ในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร บริษัทจะจ่ายเงิน

ชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 100 ของจำานวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผู้เอา
ประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและได้รับเงินชดเชยแล้ว ถือว่าความ
คุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มเป็นอันสิ้นสุดลง (รายละเอียดเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ 
สิ้นเชิงถาวร ตามตาราง)

ความคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา  ประกันชีวิตกลุ่มยังให้
ความคุ้มครองรวมถึงการสูญเสียอวัยวะและสายตา   โดยบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่
ผู้เอาประกันภัย ในอัตราร้อยละของจำานวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้

วงเงินคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะตามอัตราร้อยละของจำานวนเงิน 
เอาประกันภัย

ลำาดับ ประเภทการสูญเสียอวัยวะ
อัตราร้อยละของ
จำานวนเงินเอา

ประกันภัย

1 มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือ
สายตาสองข้าง 100

2 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 100

3 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง 100

4 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง 100

5 มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 60

6 เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 60

7 สายตาหนึ่งข้าง 60

8 นิ้วหัวแม่มือตั้งแต่ข้อแรกและนิ้วชี้ตั้งแต่ข้อที่สองนับจาก
ปลายนิ้วของมือข้างเดียวกันมือใดมือหนึ่ง 25

รอน แรมทาง

“ออมก่อน รวยก่อน”
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน บางคนรวยอยู่กลับจน ขึ้นมา  

เพราะอะไรกัน สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถวัดได้จากวาสนา แต่สิ่งเหล่านี ้

ได้มาเนื่องจากการรู้ค่าของสิ่งที่มีอยู่ หรือการเลือกทำาสิ่งที่มีอยู่ให้

งอกงามแล้วแต่ความคิดของใคร สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำานึงถึงใน

ยุคปัจจุบันคือการออม การใช้เงิน และการลงทุน เพราะสิ่งเหล่าน้ี 

จะนำามาซึ่งความสุขสบายในอนาคต หากคุณเริ่มจัดระเบียบ 

การเงิน วางแผนชวีติ และลงมอืปฏิบติัต้ังแต่วนันี ้เชือ่เถอะว่าเส้นทาง 

ความมั่นคงในชีวิตของคุณกำาลังรออยู่ข้างหน้า ฉลาดเลือก ฉลาด

ออม ฉลาดลงทุน จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ชี้ให้คุณเห็นช่องทาง

ความสุขในอนาคต

➼ สงกรานต์ปีนี้ 

หลายคนคงดีใจที่จะได ้

หยุดยาวบางท ่านกลับ

ภูมิลำาเนา เพื่อพบหน้า

ครอบครัว หรือไปทำาบุญ 

รดนำ้าดำาหัวผู ้ใหญ่ได้รับพรอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้ไปชาร์จ

พลังในวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์กันแล้ว กลับมาคราวนี้หลายคน

สดชื่นแจ่มใสกว่าเดิม เพราะนอกจากจะได้เล่นสาดนำ้าคลายร้อน

อย่างสนุกสนานแล้ว ยังได้กลับไปพบปะญาติพี่น้องอย่างพร้อม

หน้าพร้อมตากันด้วย

➼ ค่ายเยาวชนคนรักป่า และ ค่ายครอบครัวสหกรณ์

สัมพันธ์ กับประสบการณ์นอกห้องเรียน บรรยากาศอีกฤดูที่นำา

สีสันสดใสมาให้ แม้อากาศจะร้อนเพียงใด แต่ธรรมชาติก็ชดเชยให ้

ด้วยความสดใสของไม้ดอกหน้าร้อนท่ีแข่งกนัอวดสสีนังามตา ให้ได้ 

ชื่นใจคลายร้อนท้ังกายและใจ แหม ได้ท้ังประสบการณ์ ความรู้  

ความสนกุสนาน คงทำาให้ลกูหลานชาวป่าไม้ประทบัใจกนัไปอกีนาน  

ส่วนใครท่ีพลาดโอกาสดี ๆ แบบนี้ ก็ไม่ต้องเสียใจ เราจะเก็บภาพ 

มาฝากแน่นอนคะ  นอกจากจะชมภาพได้ทางวารสารแล้ว  

ยังสามารถชมได้ทาง www.025798899.com

➼ สำาหรับสมาชิกที่มีการยื่นกู ้ ให้แนบสลิปเงินเดือน

ปัจจุบันของท่านมาด้วย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการยื่นเอกสาร 

และหากท่านใดมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ โทรแจ้ง 

0-2579-7070 

➼ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จำากดั ขอแสดงความเสยีใจ 

กับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดทางภาคใต้ อย่างไรก็ขอให้ทุกท่าน 

มีสติ พร้อมที่จะสู้ ๆ กับชีวิต แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคร้าบบบ...



8

ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
www.025798899.com  โทร. 0-2579-7070

กรุณาส่ง

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

ที่ปรึกษา นายจงเจริญ กิจสำาราญกุล
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 จำากัด โทร.0-2903-8257-9

หลายท่านยังคงสงสัยเรื่องการโอนเงินมายังสหกรณ์ โดยใช้แบบ
ฟอร์มใบแจ้งการรับชำาระเงิน Payment เช่น การชำาระค่าสมัครสมาชิกสมทบ 
และการชำาระรายการอื่นๆ เมื่อชำาระแล้วจะต้องทำาอย่างไร ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
จึงขอตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. การโอนเงินเพื่อชำาระค่าสมัครสมาชิกสมทบจะต้องทำาอย่างไร
ตอบ ใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำาระเงิน Payment ระบุชื่อผู้สมัคร , เลขที่สมาชิก
สหกรณ์ (Ref.1) ระบุ 500000 (สำาหรับผู้สมัครใหม่ทุกราย) , วัตถุประสงค์ (Ref.2) ระบุ 114 
(และ/หรือ ไม่ต้องกรอกข้อมูล) และระบุยอดจำานวนเงินที่โอน 300 บาท จากนั้นนำาใบแจ้งการ
รับชำาระเงิน Payment ไปชำาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ และให้แนบ
ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารมาพร้อมกับใบสมัครสมาชิกสมทบ

2. การโอนเงินเพ่ือชำาระค่าสมัครสมาชิกสมทบสามารถแยกวัตถุประสงค์ และใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำาระเงิน Payment แยกเป็น 3 ใบ
ได้หรือไม่
ตอบ ผู้สมัครควรโอนโดยใช้วัตถุประสงค์ (Ref.2)  114 เพียงวัตถุประสงค์เดียว และรวมยอดจำานวนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร, ค่าหุ้น และเปิดบัญชี
เงินฝาก ไม่ควรแยกวัตถุประสงค์ หรือใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำาระเงิน Payment แยกเป็น 3 ใบ เนื่องจากจะทำาให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ยากต่อการตรวจสอบ
ข้อมูลการโอนเงิน เพราะข้อมูลจะกระจายตามวัตถุประสงค์กันออกไป

3. สมาชิกสมทบซึ่งเดิมจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เพื่อให้สหกรณ์หักค่าหุ้นรายเดือน หากปัจจุบันสหกรณ์สามารถ
หักเงินเดือนได้แล้วจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอีกหรือไม่
ตอบ สมาชิกสมทบที่สหกรณ์สามารถหักเงินเดือนได้แล้ว ไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอีก เนื่องจากสหกรณ์จะหักค่าหุ้นจากเงินเดือนของสมาชิก
สมทบ แทนการหักจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ แต่หากต้องการฝากเงินเพื่อเป็นการออมก็สามารถนำาฝากได้ตามปกติ

4. เม่ือทำาการโอนเงินชำาระรายการต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำาระเงิน Payment จะต้องส่งสำาเนาใบเสร็จรับเงินของธนาคาร
มายังสหกรณ์อีกหรือไม่
ตอบ หากมีการชำาระรายการต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการรับชำาระเงิน Payment สมาชิกไม่ต้องส่งสำาเนาใบเสร็จรับเงินของธนาคารมายังสหกรณ์
อีก เนื่องจากสหกรณ์จะทราบยอดจากธนาคารในวันทำาการถัดไป และจะดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ให้กับสมาชิก ยกเว้นกรณีที่มีการโอนเงินวัตถุประสงค์ 
116 เป็นการชำาระอื่นๆ เช่น เป็นเงินมัดจำาค่ายครอบครัวสัมพันธ์ หรือชำาระเงินกู้ประเภทอื่น หรือเป็นเงินที่ต้องชำาระส่วนที่เก็บไม่ได้ตามที่เจ้าหน้าที่มีหนังสือ
แจ้ง จะต้องส่ง สำาเนาใบเสร็จให้สหกรณ์ทราบโดยสามารถ FAX ที่เบอร์ 02-579-9774 และเขียนชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก และแจ้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการชำาระให้
สหกรณ์ทราบก่อนส่ง FAX สำาเนาใบโอน เพื่อสหกรณ์จะดำาเนินการให้ต่อไป

มุมนี้มีคำ�ตอบ : โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์


