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	 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ท่ี	 2	 เมษายน	 

พ.ศ.	 2498	 ณ	 พระท่ีนั่งอัมพรสถาน	 พระราชวังดุสิต	 เป็นสมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่	3	ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า	 กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	 ว่า	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	

เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	 กิติวัฒนาดุลโสภาคย์	 พร้อมท้ังประทาน

ค�าแปลว่า	 นางแก้ว	 อันหมายถึง	 หญิงผู้ประเสริฐ	 และมีพระนามที ่

ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่า	ทูลกระหม่อมน้อย	พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับ

การศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา	ภายในพระต�าหนักจิตรลดา

รโหฐาน	 พระราชวังดุสิต	 เม่ือ	 พ.ศ.	 2501	 จนถึงระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายใน	 พ.ศ.	 2515	 ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 

ในแผนกศิลปะด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ	จากนั้น

	 พระองค ์ทรงสอบเข ้ า ศึกษาต ่อ ในระดับ อุดมศึกษา	 

ณ	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ถือเป็นสมเด็จ

เจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศ	 

จนกระทั่ง	 พ.ศ.	 2520	 พระองค์ทรงส�าเร็จการศึกษา	 ได้รับปริญญา 

อักษรศาสตรบัณฑิต	 สาขาประวัติศาสตร์	 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

เหรียญทอง	ด้วยคะแนนเฉล่ีย	3.98	

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่ีปรึกษา : 

นายวิชิต สนธิวณิช 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : 

นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ

กองบรรณาธิการ : 

นางภาราดา หินอ่อน

นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล

นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์

นางสาวขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี

นางปฐมพร เอกพันธุ์

นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์

นายศรุต บุญมาดี
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โอนเงินมาสหกรณ์ด้วย App ธนาคาร... ท�ไม?
ตรวจสอบยอด ผ่าน App สหกรณ์แล้วเงินยังไม่เข้า

ผลการด�เนินงาน

สวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19

การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อส�หรับท�ธุรกรรมกับสหกรณ์
ต้องท�อย่างไร?
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	 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงบ�าเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาต ิ

บ้านเมือง	โดยเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาค

ต่างๆ	 อยู่เสมอ	 และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชด�าร ิ

ทุกโครงการ	 พร้อมทรงรับพระบรมราโชบายมาทรงด�าเนินการสนอง

พระเดชพระคุณ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ในด้านต่างๆ

	 นอกจากพระราชกรณียกิจหลากสาขา	 สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์เป็นท่ีประจักษ์	 พระองค์

ทรงประพันธ์และแปลหนังสือมากมาย	รวมทั้งหนังสือส�าหรับเด็กและ

เยาวชน	โดยทรงใช้พระนามแฝงหลายชื่อ	อาทิ	แว่นแก้ว	ที่ทรงใช้เม่ือ	

พ.ศ.	 2521	 ในหนังสือพระราชนิพนธ์ส�าหรับเด็ก	 ได้แก่	 แก้วจอมซน	

แก้วจอมแก่น	และขบวนการนกกางเขน

	 วันที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2548	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ก�าหนดให้วนัที	่2	เมษายนของทกุปี	ซึง่ตรงกบัวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติตามที่กระทรวง

ศึกษาธิการเสนอ	 โดยใน	 พ.ศ.	 2548	 นับเป็นปีมหามงคลที่ทรงมี 

พระชนมายุ	50	พรรษา	กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรน้อมเกล้าฯ	

ถวายพระเกยีรต	ิเพือ่ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงส่งเสรมิการอ่าน 

และทรงประพันธ์บทพระราชนิพนธ์ส�าหรับเด็กและเยาวชนมาแต่ครั้ง

ทรงพระเยาว์

การสถาปนาพระอิสริยยศ
สยามบรมราชกุมารี 
	 พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 

พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล 

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ	

สถาปนาพระอิสริ ยยศและ 

พ ร ะ อิ ส ริ ย ศั ก ดิ์ ใ ห ้ สู ง ขึ้ น 

ให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร	(เศวตฉัตร	7	ชั้น)	

พร้อมทั้งเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า	 สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	

สยามบรมราชกุมารี	เม่ือวันที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2520

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
	 ในการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 2562	

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว	มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

เฉลิมพระนามาภิไธยตามที่จารึก

ในพระสุพรรณบัฏว ่า	 สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	 เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร	 มหาวชิราลงกรณ 

วรราชภักดี	 สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	 รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	 สยาม

บรมราชกุมารี
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วันสงกรานต์ 
ที่คนไทยต้องรู้!

ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย
การรดน�้าด�าหัว

	 ประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิม	 จะมีพิธีสงกรานต์ที่ปฏิบัติกันในครอบครัว	 โดยจะมีการใช้น�้าเป็นองค์ประกอบ

หลักในพิธี	เนื่องจาก	การค�านวณทางดาราศาสตร์ท่ีพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ	ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน	จึงใช้น�้ามา

รดให้แก่กันเพื่อความสดช่ืนในหน้าร้อนนั่นเอง	โดยหลักๆ	แล้ว	จะมีพิธีสงกรานต์	คือ

 การสรงน�้าพระ	ทั้งท่ีบ้าน	และท่ีวัด	เพื่อความเป็นสิริมงคล	รวมถึงการท�าบุญตักบาตรไหว้พระ

 การรดน�้า	เป็นการอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน

 การรดน�้าผู้ใหญ่	เป็นการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพ	พ่อแม่	ครูบาอาจารย์

 การด�าหัว	เป็นพิธีสงกรานต์ทางภาคเหนือ	โดยจะคล้ายกับ

การรดน�้าผู้ใหญ่ในภาคกลาง	เป็นการขอขมาในส่ิงที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว	

หรือ	การขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่

 การขนทรายเข้าวัด	มีความเชื่อว่า	

เพื่อความเป็นมงคล	ให้มีความสุขความเจริญ	เงินทอง

มากมายเหมือนเม็ดทรายที่ขนเข้าวัด	และอีกความเชื่อ

ก็คือ	การน�าทรายที่ติดเท้าออกวัด	เป็นบาป	จึงขนทราย

เข้าวัดเพื่อไม่ให้เป็นบาปนั่นเอง

ขอขอบคุณบทความจาก	travel.trueid.net

วันสงกรานต์
ถือเป็น วันปีใหม่ ไทย 

ท่ีคนไทยยึดถือสืบต่อกันมา
อย่างยาวนาน
เพราะฉะนั้น 

เรามารู้จักเร่ืองราวประเพณ ี
ของวันสงกรานต์ 

ท่ีคนไทยต้องรู้กันค่ะ

	 วันสงกรานต์	น้ันเป็น	วัฒนธรรมร่วม	ของท้ังประเทศไทย	กัมพูชา	ลาว	เมียนมา	ชนกลุ่มน้อยชาวไท 

ในเวียดนาม	มณฑลยูนนานของจีน	ศรีลังกา	และทางตะวันออกของประเทศอินเดีย	โดยในแต่ละประเทศ

ที่มีประเพณีสงกรานต์น้ัน	 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงพิธีสงกรานต์	 และรูปแบบให้ต่างจากเดิมไป	 

โดยสงกรานต์ในประเทศไทยเราน้ัน	 ก�าหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่	 13-15	 เมษายนของทุกปี	

และยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย
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ต้องขอสลิปเงินเดือนมีนาคม 2563
ยื่นกู้สามัญ

	 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	19	สถาบันการเงินต่าง	ๆ 	จึงมีมาตรการผ่อนปรนการช�าระหนี ้

เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้ประชาชน	 เช่น	 การพักช�าระหนี้	 การลดจ�านวนเงินผ่อนช�าระหนี้ต่อเดือน	 หรือ 

การขยายสัญญาเงินกู้	จึงท�าให้สหกรณ์พบว่า	สลิปเงินเดือนของสมาชิกบางราย	ที่มีการหักช�าระหน้ีสถาบันการเงินอื่น 

หลังจากเดือนมีนาคม	 2563	 จะไม่มีรายการแสดงในสลิปเงินเดือน	 จึงท�าให้มีผลต่อการค�านวณสิทธิ์วงเงินกู้สามัญ	

ฉุกเฉิน	และพิเศษของสมาชิก

	 ดังนั้นสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญทุกคน	 ต้องแนบสลิปเงินเดือน	 ๆ	 มีนาคม	 2563	 และสลิปเงินเดือน

ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่ามีหนี้ภายนอกกับสถาบันการเงินอ่ืน	ที่ได้รับการพักช�าระหนี้	หรือลดจ�านวนเงินผ่อนช�าระ

หรือไม่	 เพราะหากครบก�าหนดมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว	 สถาบันการเงินอื่น	 ก็จะต้องส่งรายการเรียกเก็บหนี ้

ในสลิปเงินเดือนเช่นเดิม	จะส่งผลให้สหกรณ์เก็บเงินช�าระหนี้ไม่ได้

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 ขอร่วมยืนหยัดและเป็นส่วนหนึ่ง	 ที่จะช่วยเหลือดูแลสมาชิกทุกท่าน	 

ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ท�าไม??
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การท�าประกันชีวิตเพิ่มเติมและท�าประกันชีวิตให้กับบุคคลในครอบครัว
สมาชิกมี สิทธิท�าประกันชีวิตเพิ่มเติม	 ตามหนี้รวมทุกประเภท	 
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง	ดังนี้
 	 สมาชิกท่ีอายุ	66	ปีขึ้นไป	รับท�าประกันชีวิตกลุ่มที่อัตราเบี้ยประกัน	 
	 	 270	บาท	เท่าน้ัน
 	 สมาชิกที่สมัครประกันใหม่	จะต้องมีอายุไม่เกิน	65	ปี
 	 สมาชิกที่อายุครบ	65	ปี	ก่อนวันที่	1	พฤษภาคม	2559	และประกัน 
	 	 สิ้นสุดความคุ้มครองไปแล้ว	ไม่สามารถสมัครท�าประกันใหม่ได้

เอกสารประกอบการสมัครประกันชีวิต
ส�าหรับสมาชิก
 	 แบบฟอร ์มใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ ่ม	 ดาวน ์ โหลดได ้ที่	
www.025798899.com	ข้อ	8.1
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
 	 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ส�าหรับคู่สมรสสมาชิก
 	 แบบฟอร ์มใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ ่ม	 ดาวน ์ โหลดได ้ที่	
www.025798899.com	ข้อ	8.1
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้สมัครท�าประกัน
 	 ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครท�าประกัน
 	 ส�าเนาทะเบียนสมรส
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของสมาชิก
 	 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ส�าหรับบุตรสมาชิก
 	 แบบฟอร ์มใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ ่ม	 ดาวน ์ โหลดได ้ที่	
www.025798899.com	ข้อ	8.1
 	 ส�าเนาสูติบัตร	(กรณีบุตรอายุไม่ครบ	15	ปี)
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้สมัครท�าประกัน
 	 ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครท�าประกัน
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของสมาชิก
 	 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

สมาชิกมีสิทธิท�าประกันชีวิตเพิ่มให้กับบุคคลในครอบครัวดังนี้	
 	 บุตรสมาชิกอายุ	14	วัน	-	25	ปี	กรณีสมัครก่อน	1	พฤษภาคม	2559 
	 	 รบัท�าประกนัชวีติทีอ่ตัราเบ้ียประกนั	470	บาท	เท่าน้ัน	ประกนัสิน้สดุ 
	 	 ความคุ้มครองเมื่อสมาชิกอายุ	70	ปี
 	 คู่สมรสสมาชิกอายุ	66	ปี	รับท�าประกันชีวิตกลุ่มที่อัตราเบ้ียประกัน	 
	 	 270	บาท	เท่านั้น	ประกันสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสมาชิกอายุ	70	ปี 
 	 กรณีสมัครประกันใหม่	คู่สมรสสมาชิกจะต้องมีอายุไม่เกิน	65	ปี
 	 คู่สมรสสมาชิกไม่สามารถท�าประกันชีวิตกลุ่ม	อัตราเบี้ยประกันชีวิต 
	 	 ที่สูงกว่าสมาชิกได้
  ความคุ้มครองของคู่สมรสสมาชิกจะสิ้นสุดเม่ือมีอายุครบ	 70	 ปี	 
	 	 แต่หากสมาชิกอายคุรบ	70	ปี	ก่อนคู่สมรส		การท�าประกนัชวิีตกลุม่ 
	 	 จะสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมสมาชิก	ผลประโยชน์ความคุ้มครอง	 
	 	 ดังนี้

อัตราเบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครอง เสียชีวิตอุบัติเหตุ

270 500,000 1,000,000

470 800,000 1,600,000

ประกันชีวิต! เพ่ิมเบี้ยประกันใหม่..คุ้มครองสูงกว่าเดิม

**	การสมัครเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเบี้ยประกัน	
ต้องรอบริษัทประกัน	ตอบรับภายใน	45	วัน**

ประกันชีวิตกลุ่มคืออะไร?
 เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกกับสหกรณ์	ท่านจะได้รับความคุ้มครอง 
จากประกันชีวิตกลุ ่ม	 ซึ่ งประกันชี วิตกลุ ่ม คือการท�าประกันภัย 
แบบหลายคนภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน	 (กรมธรรม์ในนามของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด)	โดยนิยมท�าให้กับบุคลากรในองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ท�าประกันชีวิตกลุ่มเท่านั้น	ซึ่งจะแตกต่างจากประกันชีวิต
ส่วนบุคคล	ที่ซื้อผ่านตัวแทนประกัน	และความคุ้มครองครอบคลุมเฉพาะ
ผู้ซื้อกรมธรรม์เพียงผู้เดียว

สมาชิกทุกคนรับความคุ้มครอง	ฟรี!!	ในเบี้ยประกันเริ่มต้น	เดือนละ	35	บาท
**ทันทีท่ีบริษัทประกันตอบรับการท�าประกันชีวิต

เงื่อนไขการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครอง	ดังนี้
 1.	 ในกรณีท่ีสมาชิกเลือกท�าประกันชีวิตกลุ ่มค่าเบี้ยประกัน 
เร่ิมต้นท่ี	 35	 บาท	 สหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับ 
สมาชิกเดือนละ	 35	 บาท	 ความคุ ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตท่ัวไป	
100,000	บาท	เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ	150,000	บาท	จนถึงอายุ	70	ปี
	 2.	 ในกรณีที่สมาชิกเลือกท�าประกันชีวิตกลุ ่มค่าเบ้ียประกัน 
เกินกว่า	 35	 บาท	 สหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับ
สมาชิกเดือนละ	50	บาทหรือปีละ	600	บาทต่อคน	จนถึงอายุ	70	ปี

การกู้สามัญต้องท�าประกันชีวิตตามวงเงินหน้ีสามัญรวมกันทุกประเภท
ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันและความคุ้มครอง

หนี้สามัญ
รวมทุกประเภท

อัตรา
เบ้ียประกัน

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตท่ัวไป

วงเงินคุ้มครอง
เสียชวีติอบุตัเิหตุ

ไม่เกิน	100,000 35	(ฟรี!) 100,000 150,000

100,001	-	500,000 270 500,000 1,000,000

500,001	-	800,000 470 800,000 1,600,000

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

900,001	-	1,000,000 600 1,000,000 2,000,000

1,000,001	-	1,500,000 900 1,500,000 3,000,000

1,500,001	-	1,600,000 960 1,600,000 3,200,000

1,600,001	–	1,700,000 1,020 1,700,000 3,400,000

1,700,001	–	1,800,000 1,080 1,800,000 3,600,000

1,800,001	–	1,900,000 1,140 1,900,000 3,800,000

1,900,001	–	2,000,000 1,200 2,000,000 4,000,000

2,000,001	–	2,100,000 1,260 2,100,000	 4,200,000

2,100,001	–	2,200,000 1,320		 2,200,000 4,400,000

2,200,001	–	2,300,000 1,380		 2,300,000 4,600,000

2,300,001	–	2,400,000 1,440	 2,400,000 4,800,000

2,400,001	–	2,500,000 1,500		 2,500,000 5,000,000

2,500,001	–	2,600,000 1,560		 2,600,000 5,200,000

2,600,001	–	2,700,000 1,620		 2,700,000 5,400,000

2,700,001	–	2,800,000 1,680		 2,800,000 5,600,000

2,800,001	–	2,900,000 1,740		 2,900,000 5,800,000

2,900,001	–	3,000,000 1,800	 3,000,000 6,000,000

วารสารสหกรณ์6 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด www.025798899.com



สิทธิการรับสินไหมกรณีสมาชิกสูญหาย
ข้ันตอนการด�าเนินการ
	 1.	 เมื่อสมาชิกที่ท�าประกันชีวิตสูญหายให้ทายาทแจ้งความ 
ต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
	 2.	 ทายาทต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน	 30	 วัน	 นับจาก 
วันแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	โดยแนบเอกสาร	ดังน้ี
  		ส�าเนาใบแจ้งความจากสถานีต�ารวจ
  		ส�าเนาเอกสารประจ�าตัวของสมาชิกผู้สูญหาย
	 3.	 ทายาทยังคงต้องช�าระค่าเบ้ียประกันให้บริษัทประกัน 
เสมือนสมาชิกยังมีชีวิตอยู่จนกว่าจะมีค�าสั่งศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ
	 4.	 คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณารับทราบการสูญหาย 
ของสมาชิกผู้น้ันเพื่อด�าเนินการต่อไป
	 5.	 สหกรณ์ต ้องน�าส ่งส�า เนาบันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการด�าเนินการครั้งที่รับทราบการสูญหายของสมาชิก	 พร้อม
ส�าเนาใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บริษัท
ประกันชีวิต	ภายใน	30	 วัน	 นับจากวันที่คณะกรรมการด�าเนินการมีมติ
รับทราบ
	 6.	 เมื่อครบ	 5	 ปี	 หรือตามที่กฎหมายก�าหนด	 ทายาทต้อง 
ยื่นค�าร้องขอต่อศาล	เพ่ือให้ศาลมีค�าสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ
	 7.	 เมื่อศาลมีค�าสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ	ให้ทายาท
น�าส�าเนาค�าสั่งศาลดังกล่าวยื่นต่อสหกรณ์	 ซึ่งสหกรณ์จะได้ด�าเนินการ 
เพื่อขอรับสินไหมต่อไป

ประกนัชวีติกลุม่คุม้ครองทพุพลภาพสิน้เชงิถาวร	และการสญูเสยีอวยัวะ
 การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร	 หมายถึง	ทุพพลภาพถึงขนาด 
ไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด	ๆ	ในอาชีพประจ�าหรืออาชีพอื่น	ๆ 
ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป	 และการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรนั้นต้องเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 180	 วัน		และกรณีต่อไปน้ีถือว่าเป็นการ
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย	คือ
	 1.	 สูญเสียมือสองข้าง	หรือเท้าสองข้าง	หรือสายตาสองข้างโดย
	 2.	 สูญเสียมือหน่ึงข้าง	หรือเท้าหน่ึงข้าง
	 3.	 สูญเสียมือหน่ึงข้างและสายตาหน่ึงข้าง
	 4.	 สูญเสียเท้าหน่ึงข้างและสายตาหน่ึงข้าง
  การสูญเสียตา หมายถึง ตาบอดสนิท	และไม่มีทางรักษาให้หาย
ได้ตลอดไป
	 การสูญเสียมือหรือเท้า	 หมายถึง	 การถูกตัดออกจากร่างกาย
ตั้งแต่ข้อมือ	 หรือข้อเท้าและให้หมายรวมถึงหรือสูญเสียสมรรถภาพใน
การใช้งานของอวัยวะน้ันโดยสิ้นเชิงถาวร
		 เมือ่สมาชิกทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร	หรอืสญูเสยีอวยัวะ	ให้ทายาท 
แจ้งต่อสหกรณ์และจัดส่งเอกสารต่าง	 ๆ	 ให้สหกรณ์ภายใน	 180	 วัน	 
นับจากวันที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ประกันชีวิตจะมีผลคุ้มครอง	เมื่อใด?
	 เมื่อสหกรณ์น�าส่งค่าเบ้ียประกันให้บริษัทประกันชีวิต	หรือมีการ
เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันตามใบเสร็จรับเงิน	และบริษัทตอบรับการประกัน
ชีวิตของท่านแล้ว	สามารถตรวจสอบผ่าน	Application	Forest	Co-op	
4.0	หรือ	Forest	co-op	online
 
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ต้องทำ�ยังไงบ้าง?
กรณีเสียชีวิต	เนื่องจากเจ็บป่วย
1.	 เตรียมเอกสารประกอบการขอรับสินไหม
 	 ส�าเนาใบมรณะบัตร
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าประชาชนผู้เสียชีวิต
 	 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่	ประทับตรา	“ตาย”
 	 หนั งสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล	 (กรณี เสียชีวิตที ่
	 	 โรงพยาบาล)
 	 ใบรับแจ้งการตาย	 (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน)	 พร้อมแนบส�าเนาบัตร 
	 	 ข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือก�านันและส�าเนาทะเบียนบ้านของ 
	 	 ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านัน
2.	 ส่งเอกสารมาท่ีสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้	จ�ากัด	ตู้ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	

กรณีเสียชีวิต	เนื่องจากอุบัติเหตุ
1.	 เตรียมเอกสารประกอบการขอรับสินไหม
 	 ส�าเนาใบมรณะบัตร
 	 ส�าเนาบัตรประจ�าประชาชนผู้เสียชีวิต									
 	 ส�าเนาทะเบียนบ้านที่	ประทับตรา	“ตาย”
 	 รายงานประจ�าวันเกี่ยวกับคดี
 	 ใบรายงานชันสูตรพลิกศพ
หมายเหตุ	เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหมขอจ�านวน	2	ชุด	พร้อม
เซ็นรับรองส�าเนาทุกฉบับ
2.	 ส่งเอกสารมาท่ีสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้	จ�ากดั	สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมป่าไม้	จ�ากัด	ตู้ปณ.	169	ปณศ.	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900	

บริษัทประกันปฏิเสธจ่ายสินไหมกรณีใดบ้าง	?
 	 กรณีร่วมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ครั้งแรก	เมื่อผู้ท�าประกัน 
	 	 เป็นโรคร้ายแรง	และเสียชีวิตภายในระยะเวลา	1	ปีแรก	ที่เข้าร่วม 
	 	 โครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์	 ซึ่ งการตรวจสอบประวัติ 
	 	 ทางการรักษาของแพทย์แล้ว	 พบว่า	 เป็นโรคร้ายแรง	 โดยปกปิด	 
	 	 หรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ
 	 กรณีเพิ่มวงเงินคุ้มครองชีวิต	 เมื่อผู ้ท�าประกันเป็นโรคร้ายแรง 
	 	 มาก่อน	และเสียชีวิตภายในระยะเวลา	1	ปีแรก	ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
	 	 เพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง	 ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษา 
	 	 ของแพทย์	แล้วพบว่า	เป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์ 
	 	 คุ้มครอง	บริษัทจะจ่ายเงินสินไหมในวงเงินทุนประกันเดิม

การประกันชีวิตจะมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครองชีวิต
	 เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตเดือนใด 
เดือนหนึ่งได้	 หรือสมาชิกอายุครบอายุ	 70	 ปี	 (กรณีบัตรประจ�าตัว
ประชาชนไม่ระบุวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าเกิดวันที่	 1	 มกราคม	 ของ
ปีนั้น)

บุตรที่มีอายุ	25	ปี	จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที
	 ยกเว้นกรณบีตุรสมาชกิสมคัรท�าประกนัตัง้แต่	1	พฤษภาคม	2559 
เป็นต้นไป	ประกันสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อสมาชิกอายุครบ	70	ปี
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การปลอมแปลงเอกสาร

	 ก่อนจะกระท�าการใดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสาร	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและถือว่ามีความผิดทางอาญา 

สหกรณ์เองได้ก�าหนดระเบียบและบทลงโทษไว้แล้วอย่างชัดเจน	และเพื่อเป็นการให้ความรู้ให้กับสมาชิกที่ยังไม่ทราบ

ระเบียบดังกล่าว	สหกรณ์ขอเรียนชี้แจงให้สมาชิกทราบ	ดังน้ี	

 สมาชิกที่ใช้เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จประกอบค�าขอกู ้เงินทุกประเภท	 หรือรายงานผลการใช้เงินกู ้

อันเป็นเท็จ	จะถูกลงโทษ	ดังนี้

 1.	ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นร้อยละ	15	ต่อปี	เป็นระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเงินกู้ก�าหนด

 2.	ระงับสิทธิ์การกู้เงินทุกประเภท	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	ไม่เกิน	2	ปี	เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ	

ไม่เกิน	5	ปี

 3.	ถูกเรียกคืนเงินกู้ทั้งหมด	หรือถูกหักเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ	90	ของทุนเรือนหุ้น	ภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร

 4.	หรืออาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย

เพ่ือท�าการกู้เงินกับสหกรณ์บทลงโทษ

การปลอมแปลงเอกสาร คือ กระบวนการทำ� ใช้ หรือ แปลงเอกสารใด ๆ รวมถึง
การลงลายมือชื่อปลอม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการหลอกลวงส�หรับยื่นเอกสารเงินกู้กับสหกรณ์ 
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	 สวัสดีผู ้อ ่านทุกท่านครับ	 เนื่องจากได ้มีสมาชิก
หลายท่านได้สอบถามมายังสหกรณ์เกี่ยวกับการ	 ท�าธุรกรรม
ภายนอกมายังสหกรณ์	 ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน	 ระดมหุ้น	
ช�าระหน้ี	หรืออ่ืนๆ
	 ด้วยการโอนเงินผ่าน	App	ธนาคาร	กรุงไทย	NEXT,	
SCB	EASY,	TMB	Touch	หรือด้วยการโอนผ่านใบ	Payment	 
หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย,	ไทยพาณิชย์,	ทหารไทย,	ธนชาต
	 แล้วพบว่า	 “พอตรวจเช็คใน	 App	 ของ	 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	แล้วเงินยังไม่เข้าบัญชี”	สมาชิก
ไม่ต้องกังวลกันนะครับ	 “เพราะการโอนเงินจากภายนอก	
มายังสหกรณ์	 เงินที่ท่านท�าการโอนจะเข้าบัญชีสหกรณ์
ของท่านในวันถัดไป	พร้อมรับ	SMS	ยืนยันการท�ารายการ”
	 หากเป็นวันหยุดราชการ	เงินจะเข้าบัญชีในวันท�าการ 
ถัดไป	เช่น	หากสมาชิกโอนเงินในวันเสาร์	หรือ	อาทิตย์	เงินจะ 
เข้าบัญชีสหกรณ์ของท่านในวันจันทร์	เป็นต้นครับ
**	การโอนเงิน	เพื่อฝาก	หรือ	ช�าระหนี้	สหกรณ์จะย้อนการ
ท�ารายการตามวันที่ช�าระจริง**	 	 ดังนั้นสมาชิกไม่ต้องห่วง
เรื่องการนับดอกเบี้ย
 
ใส่ใจ...เพ่ือความถูกต้องของสมาชิก
	 ทั้งนี้	 เนื่องจากเป็นกระบวนการตรวจสอบความ 
ถูกต้องของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	ท่ีต้องท�าการ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการโอนของสมาชิก	 เพื่อน�ามา
ท�าการจัดการ	 วิเคราะห์ก่อนท่ีจะท�ารายการเข้าบัญชีของ
สหกรณ์เอง	เพื่อให้เป็นไปตามระบบการจัดการความปลอดภัย
และความถูกต้องของข้อมูล	
	 ช้าแต่ชัวร์	 ดังนั้นก่อนท�ารายการโอนเงินทุกครั้ง	
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ท่ีจะท�าการโอนให้ถูกต้องก่อนนะ
ครับ	สวัสดีครับ

ตารางวัตถุประสงค์	การโอนเงิน

101 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย	์

102 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

103 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข

104 ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์	

105 ฝากเพื่อระดมหุ้น

106 ช�าระหน้ีเงินกู้สามัญ	(ช�าระพิเศษ)

107 ช�าระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน	(ช�าระพิเศษ)

108 ช�าระหน้ีเงินกู้พิเศษ	(ช�าระพิเศษ)

109 ช�าระเบ้ียประกันชีวิตกลุ่ม

110 ช�าระหุ้น/หน้ีรายเดือน	(เกษียณ)

111 ช�าระค่าประเมินหลักประกัน

112 ช�าระค่าตรวจสอบหลักประกัน

113 ช�าระค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย

114 สมัครสมาชิกสมทบ

115 ค่าธรรมเนียมบัตร	ATM

116 อื่น	ๆ

202 เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

204 เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์

ท�าไม?
โอนเงินมาสหกรณ์ด้วย App ธนาคาร...
ตรวจสอบยอดผ่าน App สหกรณ์แล้วเงินยังไม่เข้า
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ผลการดำ เนินงาน
รายการ 31 มีนาคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564

จ�านวนสมาชิก 13,273 13,273

จ�านวนสมาชิกสมทบ 19,463 19,431

สินทรัพย์รวม 20,096,565,176.04 19,517,541,994.73

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 325,199,856.37 944,819,061.49

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 1,414,955,011.51 1,412,878,603.24

เงินลงทุน 7,286,952,655.40 5,860,141,136.93

เงินให้กู้แก่สมาชิก 7,960,688,232.79 7,976,851,582.27

เงินให้กู้แก่สมาชิกสมทบ 492,649,678.55 484,578,524.08

เงินให้กู้สหกรณ์อื่น 2,546,202,251.11 2,758,505,860.88

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 3,064.75 19,639.00

อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 7,080,249.77 7,080,249.77

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 55,973,056.16 55,973,056.16

สินทรัพย์อื่น 6,861,119.63 16,694,280.91

หนี้สินรวม 11,127,974,370.94 10,685,968,870.03

เงินกู้ยืม 540,000,000.00 160,000,000.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,938,926,880.07 6,943,917,633.67

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ 743,463,903.49 783,459,193.52

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ 4,423,084,632.38 4,395,706,203.39

-	เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1,254,466,056.20 1,249,307,210.31

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์ 226,890,487.40 228,395,631.58

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 286,737,533.51 282,805,324.34

-	เงินรับฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,284,267.09 4,244,070.53

เงินรับฝากจาก	(สมาชิกสมทบ) 3,477,451,183.97 3,461,757,602.59

-	เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ) 292,087,221.86 300,861,067.38

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	พิเศษ(สมาชิกสมทบ) 3,037,046,944.15 3,011,200,976.43

-	เงินรับฝากออมทรัพย์	-	เอนกประสงค์	(สมาชิกสมทบ) 66,667,696.60 68,866,360.85

-	เงินรับฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง	(สมาชิกสมทบ) 81,649,321.36 80,829,197.93

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 30,232,630.03 28,666,357.53

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 106,264,996.87 56,528,596.24

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 35,098,680.00 35,098,680.00

ทุนของสหกรณ์ 8,968,590,805.10 8,831,573,124.70

ทุนเรือนหุ้น 7,871,725,260.00 7,809,992,190.00

ทุนส�ารอง 744,833,078.56 744,833,078.56

ทุนสะสม 195,826,653.98 196,376,653.98

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 16,760,444.36 (10,051,074.11)

ประมาณการก�าไรสุทธิ	(ตามเกณฑ์เงินสด) 139,445,368.20 90,422,276.27

รายได้ (ตามเกณฑ์คงค้าง) 226,376,713.28 150,254,737.77

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก 108,427,844.10 72,679,608.32

ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิกสมทบ 6,146,570.19 4,077,510.96

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 18,826,721.89 14,137,376.41

ผลตอบแทนจากการลงทุน 92,644,920.06 59,084,040.04

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 330,657.04 276,202.04

เงินฝาก 
(เริ่มวันที่ 

1 พฤษภาคม 2563) 
ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่ 
1 มีนาคม 2564) 

ร้อยละ/ปี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.55 2.35

ออมทรัพย์เอนกประสงค์ 2.55 2.35

ออมทรัพย์พิเศษ 2.80 2.60

ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 3.55 3.35

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง 3.80 3.60

เงินกู้ 
(เริ่มวันที่ 

1 พฤษภาคม 2563) 
ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่ 
1 มีนาคม 2564) 

ร้อยละ/ปี

ฉุกเฉิน 5.80 5.55

สามัญทั่วไป 5.80 5.55

สามัญดิจิตอล 5.80 5.55

สามัญเพื่อการศึกษา 4.20 3.95

สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.20 3.95

สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.20 3.95

สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.20 3.95

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.20 3.95

สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.20 3.95

สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.20 3.95

สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.20 3.95

สามัญที่รับช�าระหนี้ในฐานะผู้ค�้าประกัน 3.45 3.20

สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.80 5.55

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของเงินฝาก 4.20 3.95

เงินกู้พิเศษไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้น 5.60 5.35

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคาร
ธุรกิจประเภท	1

5.25 5.00

เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคาร
ธุรกิจประเภท	2

5.50 5.25

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีกลับไปใช้สิทธิ
ในบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494

4.65 4.40

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน	 5.70 5.45

เงินกู้พิเศษวนาเคหะ 
(เริ่มวันที่ 

1 พฤษภาคม 2563) 
ร้อยละ/ปี

(เริ่มวันที่ 
1 มีนาคม 2564) 

ร้อยละ/ปี

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(คงที่	2	ปี)	
ประเภท	1	(0.00	%	12	เดือนแรก)

3.30 3.05

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(คงที่	2	ปี)	
ประเภท	2	(0.00	%	6	เดือนแรก)

4.30 4.05

เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนาเคหะ	(อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว)	ประเภท	3

5.25 5.00

ค่าใช้จ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) 91,175,747.08 60,255,180.15

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 73,351,609.96 48,415,944.11

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 19,485,218.15 13,500,317.07

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (1,661,081.03) (1,661,081.03)

ก�าไรสุทธิ 135,200,966.20 89,999,557.62

อัตราดอกเบี้ย
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ระบาดอีกแล้ว! ‘โควิด-19’ คลัสเตอร์ใหม่
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ได้กลับมารุนแรงขึ้น	 จากคลัสเตอร์ใหม่	 โดยศูนย์กลางการระบาด 
ในครั้งนี้อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ	 ท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อรายวันเพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 และกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว	 
จึงเกิดความกังวลกลับมาปกคลุมประเทศไทยอีกรอบ	 อีกทั้งรัฐบาลก็ต้องเร่งกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ท่ัวถึง	 
เหมือนอย่างที่หลายประเทศในโลกก�าลังด�าเนินการกัน	จึงจะเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได	้
	 แต่กว่าจะถึงวันน้ัน...ทุก	 ๆ	 คนต่างต้องช่วยกันดูแลตัวเองด้วย	 และส�าหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้เคราะห์ร้าย	
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID	 -	 19)	สหกรณ์ก็มีสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบ	 โดยจะจ่ายเงิน
สวัสดิการเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ตามหลักเกณฑ์	ดังนี้
 	 เป็นสมาชิก	 หรือสมาชิกสมทบ	 
ไม่น้อยกว่า	1	ปี
 	 สมาชิกผู ้ติดเชื้อ	 สหกรณ์จ ่าย
สวัสดิการจ�านวน	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)	จ่ายเพียงคร้ังเดียว
 	 สมาชิกสมทบผู ้ติดเชื้อ	 สหกรณ์
จ่ายสวัสดิการจ�านวน	5,000	บาท	(ห้าพันบาท
ถ้วน)	จ่ายเพียงคร้ังเดียว
 	 ยื่นเร่ืองภายใน	 120	 วัน	 นับจาก
วันที่ทราบผลว่าติดเช้ือโควิด-19
 	 ก�าหนดเวลาการขอรับสวัสดิการ	
วันนี้	 -	 31	 ธันวาคม	 2564	 หรือเมื่อสหกรณ์
อนุมัติครบวงเงิน	10,000,000	บาท
	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	
ขอเป ็นส ่วนร ่วมในการ	 ช ่วยเหลือและ 
เพิ่มความอุ่นใจแก่สมาชิกทุกท่าน	 เพื่อร่วม
ฝ่าฝ ันวิกฤตครั้งนี้ ไปด้วยกัน	 #โควิด19	 
เราต้องรอด	 #สู ้ไปด้วยกัน	 #ไม่ประมาท	
การ์ดอย่าตก

สวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19
	 ย่ืนเรื่องภายใน	120	วัน	
	 นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อโควิด-19
	จ่ายสวัสดิการ	สมาชิก	
	 จ�านวนเงิน	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
	 จ่ายสวัสดิการ	สมาชิกสมทบ	
	 จ�านวนเงิน	5,000	บาท	(ห้าพันบาทถ้วน)
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การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
ส�าหรับท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ 

ต้องท�าอย่างไร?
 ปัจจบุนัการท�ธรุกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการกูเ้งนิ การฝากเงิน หรอื การยืน่ขอรบัสวสัดกิารต่าง ๆ  
ของสหกรณ์ จะต้องมีการตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิก เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของสมาชิก  
หากสมาชิกมีการเปล่ียนแปลงช่ือ หรือนามสกุล หรือมีการเปลี่ยนลายเซ็นต์ที่ต่างไปจากเดิม จึงเป็นสิ่งที ่
จ�เป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องแจ้งการเปล่ียนลายมือชื่อของสมาชิก เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการติดต่อท�ธุรกรรม สหกรณ์ขอแจ้งขั้นตอนและรายละเอียดการส่งเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลง
ลายมือชื่อให้สมาชิกได้ทราบ ซ่ึงจะมีท้ังหมด 2 แบบฟอร์ม โดยแยกตามประเภทการท�ธุรกรรม ดังนี้

ส�าหรบัธรุกรรมเงินกู	้และการขอรบัสวสัดกิาร
	 ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ	ตามข้ันตอนดังนี้

 1. การกรอกเอกสาร
  	 กรอกข้อมูลใน	 “แบบค�าขอเปล่ียนแปลง

ข้อมูลส่วนบุคคล”	ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สหกรณ	์

หัวข้อ	6.1

  	 เขียน	ชื่อ	-	สกุล	และเลขท่ีสมาชิก

  	 เลือกช่อง	“เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ”

  	 ลงลายมือชื่อเดิมในช่องฝั่งซ้าย	และลงลายมือ

ชื่อใหม่	2	ครั้ง	ในช่องฝั่งขวา

  	 มีผู้บังคับบัญชาลงชื่อรับรอง

  	 สมาชิกลงชื่อ	ผู้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง

  	 แนบส�าเนาบัตรประชน	 และเอกสารอ่ืน	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ส�าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล	 ส�าเนา

ทะเบียนสมรส
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ส�าหรับธุรกรรมการถอนเงินฝาก
	 ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ	ตามข้ันตอนดังนี้

 1. การกรอกเอกสาร
  	 กรอกข้อมูลใน	 “แบบค�าขอเปล่ียนแปลง

ลายมือชื่อบัญชีเงินรับฝาก”	 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี

เว็บไซต์สหกรณ์	หัวข้อ	7.8

เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว จึงขอแนะน�ให้สมาชิก แจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือถือให้ครบทั้ง 2 แบบฟอร์ม 
เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการท�ธุรกรรมได้ครบทุกประเภทค่ะ

  	 เขียน	ชื่อ	-	สกุล	และข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

  	 เลือกประเภทบัญชีเงินฝาก	 ท่ีต ้องการจะ

เปลี่ยนแปลง

  	 ระบุหมายเลขบัญชีท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง

ลายมือชื่อ

  	 ลงตัวอย่างลายมือชื่อ	2	ครั้ง

  	 สมาชิกลงชื่อ	ผู้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง

  	 แนบส�าเนาบัตรประชาชน

	 **หมายเหตุ	:	ส�าหรับบัญชีเงินฝากที่เป็นช่ือร่วม	2	คน 

ให้แจ้งการเปลี่ยนลายมือชื่อของทั้ง	2	คน**

 2. การส่งเอกสาร
  	 มายื่นเรื่องที่สหกรณ	์

  	 หรือส่งทางไปรษณีย ์	 สหกรณ์ออมทรัพย  ์

กรมป่าไม้	จ�ากัด	ตู้ปณ.169	ปณศ.จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 **หมายเหต	ุ:	การแจ้งเปลีย่นแปลงลายมอืชือ่	หากไม่ม ี

ผู้บังคับบัญชาลงช่ือรับรอง	จะถือว่าเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์**

 2. การส่งเอกสาร
  	 มายื่นเรื่องท่ีสหกรณ์

  	 หรือส่งทางไปรษณีย ์	 สหกรณ์ออมทรัพย  ์

กรมป่าไม้	จ�ากัด	ตู้ปณ.169	ปณศ.จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
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ท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนแล้วสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดได้ที่	Application	Forest	CO-OP

แจ้งเปล่ียนแปลง
ผู้รับโอนประโยชน์ 

ท�าอย่างไร?

หมายเหตุ	:

	 1.	 กรณีที่มีการแก้ไข	 ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม	 และ

ลงลายมือช่ือก�ากับทุกแห่ง	 (ห้ามใช้ยางลบหรือหมึกขาว 

บนเอกสาร)

	 2.	 ต้องมีผู้ลงลายมือช่ือเป็นพยาน	 จ�านวน	 2	 คน	

และพยานต้องไม่ใช่ผู้รับโอนประโยชน์

	 3.	 เขียนตัวบรรจง	ให้ชัดเจน	เพื่อประโยชน์ของท่าน

	 4.	 กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

	 5.	 ในการตั้งผู ้รับโอนประโยชน์	 ต้องตั้งให้ครบ	 

100	เปอร์เซ็นต์

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คืออะไร?
	 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์	หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร?	และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว	หนังสือตั้งผู้รับ

โอนประโยชน์	ก็เปรียบเสมือนพินัยกรรมดี	ๆ 	นั่นเอง	เพราะเป็นหนังสือที่ก�าหนดสิทธิให้แก่บุคคล	เช่นคู่สมรส	บุตร	บิดา	มารดา	

ญาติพี่น้อง	ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

	 หากสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยเหตุใดก็ตาม	ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด	เพ่ือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 

ให้ท่านท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้แก่ทายาท	หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนาเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น	 เงินฝาก	 ดอกเบี้ย	 เงินปันผล	 เงินเฉลี่ยคืน	 เงินสินไหมทดแทน	 (หลังจากหักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์แล้ว)	 

และเงินสวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์	 ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์	ทั้งนี้

ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่	1	คน	หรือหลายคนก็ได้

	 การท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์	มีความส�าคัญมาก	ฉะนั้น	หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ท�าหนังสือฉบับนี้	หรือได้ท�า

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว	แต่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์	โปรดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม	โดยระบุวันที่ให้ชัดเจน	พร้อมลงลายมือ

ชื่อสมาชิก	และลายมือชื่อพยานให้ครบถ้วน

	 สามารถดาวน ์โหลดแบบฟอร ์มหนังสือตั้ ง ผู ้ รับ 

โอนประโยชน์	 ได้ที่	 www.025798899.com	 หัวข้อ	 1.5 

แล้วส่งเอกสารมาที่	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	 จ�ากัด	 

ตู้ป.ณ.	169	ปณศ.จตุจักร	เขตจตุจักร	กทม.10900
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ที่ต้องรู้เกี่ยวกับ
วัคซีนโควิด-19

7
เรื่อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก:	https://bestreview.asia/

วัคซีนโควิด - 19 ก�ลังกลายเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอและคาด
หวังว่าจะช่วยคลี่คลายวิกฤติโควิด -19 หลายคนมีข้อสงสัยว่า 
ประเทศไทยหลังจากซือ้วคัซนีมาแล้ว จะได้เริม่ฉดีกนัจรงิ ๆ  ช่วง
เดือนไหน และมีหลายเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด – 19 วัน
นี้เราจะมาอัพเดทข่าวสาร และสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะฉีดวัคซีนต้าน
ไวรัสโควิด-19 ว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง มาดูกันค่ะ

1  ใครควรได้รับวัคซีน
	 ขณะนี้การผลิตวัคซีนมีจ�านวนจ�ากัด	 และมีข้อมูลการฉีด 
ในประชากรบางกลุ่มเท่านั้น	กรมควบคุมโรคจึงก�าหนดกลุ่มเส่ียงที่จะ
ได้รับวัคซีนตามล�าดับ	ได้แก่
	 1.	 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท้ังภาครัฐและ
เอกชน
	 2.	 เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมโรค	COVID	-19	เช่น	
อสม.	อสต.	ต�ารวจ	ทหาร
	 3.	 ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	 เช่น	 โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง	 โรค
หัวใจและหลอดเลือด		โรคไตเรื้อรังระยะ	5	ขึ้นไป	โรคหลอดเลือดสมอง	 
โรคมะเร็งทุกชนิด	โรคเบาหวาน		และโรคอ้วน
	 4.	 ผู้สูงอายุ	ที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป

2  ก่อนฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวอย่างไร
	 การฉีดวัคซีนโควิด-19	 เหมือนกับการฉีดวัคซีนอื่นทั่วไป	 
ถ้าร่างกายปกติแข็งแรงดี	 ไม่จ�าเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ	 
เพียงแค่ไม่เป็นไข้	หรือไม่มีอาการป่วยใด	ๆ	ก็สามารถฉีดวัคซีนได้เลย

3  วัคซีนอยู่กับเราได้นานแค่ไหน
	 วัคซีนโควิดเป็นสิ่งใหม่ในวงการแพทย์ท่ีคาดว่าอาจต้อง 
ฉีดวัคซีนกระตุ ้นทุกปีเหมือนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 หากผู้ที่มี
ร่างกายไม่แข็งแรงอาจไม่สามารถรับวัคซีนได้

4  หลังฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดหรือไม่ ?
	 เนื่องจากวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้	 100%	 ดังน้ัน	 
แม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นโรคโควิดได้อยู ่	 แต่วัคซีนสามารถ
ช่วยลดความรุนแรงของโรค	 อัตราการนอนโรงพยาบาลและอัตราการ
เสียชีวิตได้อย่างชัดเจน	ผู้รับวัคซีนจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โควิด-19	 อย่างเคร่งครัด	 เช่น	 ใส่หน้ากากอนามัย	 ล้างมือบ่อย	 ๆ	 
เว้นระยะห่างทางสังคม	เป็นต้น

5  มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่
	 อาการทั่วไปหลักจากได้รับวัคซีน	 คือ	 อาการไข้หวัด	 เช่น	 
มไีข้	ปวดกล้ามเนือ้	ปวดบรเิวณทีฉ่ดี	และรวมไปถงึอาการอ่อนเพลยีด้วย 
ส่วนอาการข้างเคียงอื่น	ๆ	เช่น	แพ้วัคซีน	เป็นต้น	ซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย

6  เร่ิมต้นฉีดวัคซีนในช่วงไหน
	 ประเทศไทย	มีการวางแผนการฉีดวัคซีนออกเป็น	3	ระยะ	ได้แก่
ระยะที่	1
	 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 –	 เดือนเมษายน	 2564	 ฉีดจ�านวน	 2	
ล้านโดส		หรือประมาณ	1.32	ล้านคน	ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์	
ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเส่ียงในพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนัก
ชื่อวัคซีน	:	Coronavac		บริษัท	SinoVac	จากประเทศจีน
การฉีด	:	ฉีดคนละ	2	โดส	ห่างกันโดสละ	1	เดือน
ระยะที่	2
	 ช่วงเดือนพฤษภาคม	–ธันวาคม	2564	 ฉีดจ�านวน	26	ล้าน
โดส	 หรือประมาณ	 13	 ล้านคนให้กับกลุ่มเส่ียงครอบคลุมท่ัวประเทศ
มากยิ่งขึ้น
ชื่อวัคซีน	:	AZD1222		จากบริษัท	AstraZeneca
การฉีด	:	ฉีดคนละ	2	โดส	ห่างกันโดสละ	1-	3	เดือน
ระยะที่	3
	 ช่วงเดือนมกราคม	 2565	 เป็นต้นไป	 หากวัคซีนมีจ�านวน
มากเพียงพอแล้ว	จะฉีดให้กับประชาชนทุกคน	โดยมีผู้กระจายยา	คือ	
องค์การเภสัชกรรม

7  สิ่งท่ีำจะต้องแจ้งบุคลากรทำางการแพทำย์
    ก่อนการฉีดวัคซีน
	 1.	 มีประวัติการแพ้ยา	 วัคซีน	อาหาร	สารก่อภูมิแพ้ต่าง	ๆ	
อย่างรุนแรง
	 2.	 มีไข้เกิน	38	องศาเซลเซียส	ในวันที่นัดฉีดวัคซีน
	 3.	 มีรอยช�้า	หรือ	จ�้าเลือด	หรือเลือดออกผิดปกติ	หรือใช้ยา
ป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่	เช่น	วาร์ฟาริน
	 4.	 มีภูมิคุ้มกันต�่า	หรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่	เช่น	สเตียรอยด ์
ขนาดสูง	ยารักษาโรคมะเร็ง	หรือยากดภูมิคุ้มกัน
	 5.	 อาการข้างเคียงทกุชนดิจากการฉดีวคัซนีชนดิน้ีในเขม็แรก
	 6.	 ตั้งครรภ์	หรือมีแผนจะตั้งครรภ์	หรือในนมบุตร
	 ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีวัคซีนแล้ว	แต่เราทุกคนยังคงต้อง
ดแูลตัวเองด้วยการใช้ชวีติแบบ	New	Normal		ไม่ประมาท	การ์ดอย่าตก 
ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง	รักษาระยะห่าง	ทานร้อน	ช้อนกลาง	
ล้างมือ	และรักษาความสะอาดอยู่เสมอค่ะ
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	 เมื่อวันพุธที่	 24	 มีนาคม	 2564	 	 เวลา	 13.30	 น.	 
นายทศพล	 เชี่ ยว เชิ ง ง าน 	 กรรมการและ เลขานุ การ	 
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การเกษตร	จ�ากัด	น�าคณะเจ้าหน้าที่	จ�านวน	7	ท่าน	ศึกษาดูงาน 
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