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ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด
ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ ในสมัยนั้นได้มี
บันทึกกรมป่าไม้ ถึงข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถึงหลักการ
และผลดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่ชี้ให้เห็นทางออกในการแก้ไขปัญหาเมื่อ
ต้องเผชิญยามขัดสน ซึ่งสมัยนั้นข้าราชการและลูกจ้างเมื่อคราวอับจน
มักกู้หนี้ยืมสินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว เพราะกรมป่าไม้สมัยนั้นเอง
ก็ไม่มีสถาบันการเงินคอยช่วยเหลือ บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนี้จึงเป็น
จุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด บันทึก
ฉบับนี้บอกกล่าววัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จ�ำกัด ไว้ 2 ประการคือ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ออมทรั พ ย์ โดยการถื อ หุ ้ น หรื อ
ฝากเงินในสหกรณ์
2. ให้ เงิ น กู ้ แ ก่ ส มาชิ ก ส� ำ หรั บ ใช้ เ พื่ อ การอั น จ� ำ เป็ น หรื อ
มีประโยชน์
การรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตามหลักการสหกรณ์
ของคนในกรมป่าไม้เพียง 167 ท่าน เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 15,570 บาท
นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน
2521 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ กพธ 45/2521 ส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่
61 ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร
ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ว่ า วั น ที่ 28 กั น ยายน ของทุ ก ปี เ ป็ น วั น ก่ อ ตั้ ง สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
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วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง ก้าวล�้ำเทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
พันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4
พันธกิจที่ 5

พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก
ธ�ำรงไว้ซึ่งหลักการ อุดมการณ์ และจรรยาบรรณแห่งสหกรณ์
พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศของขบวนการสหกรณ์
สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อุดมการณ์ของสหกรณ์
คุณค่าของสหกรณ์
สหกรณ์ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง คุ ณ ค่ า ของการช่ ว ยตนเอง
รับผิดชอบต่อตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและ
เอกภาพสมาชิกเชือ่ มัน่ ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นโดยเจริญรอยตาม
ขนบธรรมเนียมของผู้ริเริ่มการสหกรณ์

หลักการสหกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ
การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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การสมัครสมาชิก
สิทธิพิเศษเฉพาะข้าราชการ พนักงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรับโอน
สมาชิกจากสหกรณ์อื่น
ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้ ?
สิ ท ธิ พิ เ ศษรั บ สมั ค รสมาชิ ก เฉพาะข้ า ราชการ – ลู ก จ้ า งประจ� ำ
หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรนํ้า
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ผู้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
		ผู ้ โ อนสมาชิ ก ภาพมาจากสหกรณ์ อื่ น (โดยเป็ น ข้ า ราชการ
หรื อ ลู ก จ้ า งประจ� ำ สั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม)
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สมัครได้อย่างไร
1. กรอกใบสมั ค รตามแบบที่ ส หกรณ์ ก� ำ หนด (ดาวน์ โ หลดได้ ที่
www.025798899.com) และมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง
2. เอกสารแนบประกอบ ดังนี้ (ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com)
2.1) ใบค�ำขอเอาประกันชีวติ กลุม่ ส�ำหรับสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย
2.2) หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
2.3) หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
2.4) ใบสมัครท�ำบัตรสหกรณ์ ATM (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
หรือธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด)
3. แนบหลักฐาน ดังนี้ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ ส�ำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และภาพถ่าย
1 ภาพ
4. ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์จะหัก ณ ที่จ่าย
จากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร)
5. ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

การโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว
2. เป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ� ำ ในสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของตนปัจจุบันไม่มีสหกรณ์
ออมทรัพย์
3. ท่านสามารถโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ดังนี้
3.1 ยืน่ ใบสมัครพร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพ
3.2 เมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ
		 - ขอรับเงินค่าโอนหุ้น
		 - ช�ำระเงินกู้ของสมาชิกค้างอยู่กับสหกรณ์เดิม (ถ้ามี)
และให้สมาชิกมาผ่อนช�ำระต่อกับสหกรณ์ตามที่ก�ำหนดในระเบียบ
		 - สิทธิใด ๆ หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเป็นสมาชิกให้
มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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การถือหุ้นสหกรณ์
สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ได้
1. สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
และไม่น้อยกว่าอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของตน ดังนี้
เงินเดือน
(บาท)
ไม่เกิน 5,000
5,001 – 6,000
6,001 – 7,000
7,001 – 9,000
9,001 – 11,000
11,001 – 13,000
13,001 – 14,000
14,001 – 15,000
15,001 – 16,000
16,001 – 18,000
18,001 – 20,000
20,001 – 22,000
22,001 – 24,000
24,001 – 26,000
26,001 – 28,000
28,001 – 30,000
30,000 ขึ้นไป

จำ�นวนหุ้น
(หุ้น)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

จำ�นวนเงิน
(บาท)
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900

2. สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนมากกว่าที่ก�ำหนดใน ข้อ 1 ได้หรือ
ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเท่าไร เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งความจ�ำนงต่อสหกรณ์เป็นหนังสือ
หรือท�ำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 02 – 579 – 8899 กด 9
3. สมาชิกที่ได้ช�ำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็น
จ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สิน
กับสหกรณ์ จะงดช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ�ำนวนถือหุ้นรายเดือน
ลงก็ได้ โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
6
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4. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่า 90%
ของหุ้น จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้
5. สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ เคยลาออก
จากสหกรณ์และสมัครสมาชิกใหม่มีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนไม่เกินกว่าเดือน
ละ 190 หุ้น รวมทั้งไม่สามารถระดมหุ้นได้ภายในระยะเวลา 24 เดือน และ
ห้ามกู้สามัญทุกประเภทในระยะเวลา 24 เดือน
6. สมาชิกจะถอนคืนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้

หน้าที่ในฐานะเจ้าของกิจการ
1. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
สมาชิกทุกท่านมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก เพื่อท�ำ
หน้าที่เป็นผู้แทนของสมาชิกในกลุ่มที่ตนสังกัด และเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีของสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิกมีวาระ 2 ปี

2. สิทธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู ้ แ ทนสมาชิ ก มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น คณะกรรมการด� ำ เนิ น
การเพื่อบริหารกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการมีวาระ 2 ปี เมื่อเป็นติดต่อกันครบ 2 วาระต้องพัก 1 ปี

3. สิทธิการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
สมาชิกใช้อ� ำนาจหน้าที่ผ่านผู้แทนสมาชิก ซึ่งมี
สิทธิใช้อ�ำนาจของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ เพื่อพิจารณา
การด�ำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่
- อนุมัติงบดุล
- จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
- เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
- อนุมัติแผนงานและงบประมาณสหกรณ์
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
- การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี
- เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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รับเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน
1. สิทธิรับเงินปันผลตามหุ้น
1. สมาชิกมีสิทธิรับเงินปันผลตามหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์โดยได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้
2. อัตราเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
3. หุ้นที่สมาชิกได้ช�ำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 7 ของเดือนจะ
ค�ำนวณเงินปันผลให้เต็มเดือน หากช�ำระหลังวันที่ 7 ของเดือนจะค�ำนวณ
เงินปันผลให้ในเดือนถัดไป
4. สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ และขอให้
จ่ายเงินค่าหุ้นคืนหลังวันที่ 31 ธันวาคม จะมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลในปีนั้น

2. สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกที่กู้เงิน
1. สมาชิ ก ผู ้ กู ้ จ ะได้ รั บ เงิ น เฉลี่ ย คื น ตามสั ด ส่ ว นจ� ำ นวนดอกเบี้ ย
ที่สมาชิกผู้กู้จ่าย
2. อัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

การขอรับเงินคืน
สิ ท ธิ ก ารรั บ เงิ น คื น เมื่ อ พ้ น จากสมาชิ ก ภาพ ภายใน
10 วัน
สิทธิในการรับเงินคืนเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าถึงแก่กรรม หรือ
ลาออก หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูก
ให้ออกจากสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์หักกลบหนี้ที่ค้างช�ำระแล้วมีเงินคงเหลือ
สมาชิกมีสิทธิรับเงินค่าหุ้น เงินฝากและดอกเบี้ย เงินสวัสดิการที่จะได้รับ
ตามระเบียบสหกรณ์ ภายใน 10 วัน
หมายเหตุ : ถ้ า สมาชิ ก รั บ เงิ น คื น ค่ า หุ ้ น ก่ อ นวั น ปิ ด บั ญ ชี
(31 ธันวาคม) จะไม่ได้รับเงินปันผลของปีนั้น

8

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
- ผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกมีสิทธิตั้งบุคคลในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา
มารดา หรือบุคคลอื่น เป็นผู้รับโอนประโยชน์
- ผู้รับโอนประโยชน์จะได้รับอะไรบ้าง
ผู ้ รั บ โอนประโยชน์ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า หุ ้ น เงิ น ฝากและดอกเบี้ ย
เงิ น ปั น ผลและเฉลี่ ย คื น เงิ น สวั ส ดิ ก ารที่ จ ะได้ รั บ ตามระเบี ย บสหกรณ์
เงินสินไหมทดแทน หรือเงินอื่น ๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิก เมื่อหักหนี้
ที่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมค้างช�ำระต่อสหกรณ์แล้ว
- การท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกอาจตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนโดยอาจก�ำหนดสัดส่วน
การรับประโยชน์ของแต่ละบุคคลได้ โดยท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อสหกรณ์
ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด

2. การเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกมีสิทธิเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือสัดส่วนการ
รับประโยชน์ของผู้รับโอนประโยชน์ โดยต้องท�ำเป็นหนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมยื่นต่อสหกรณ์

3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

กรณีมีหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ผู้รับโอนประโยชน์มีสิทธิขอรับเงินที่พึงได้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
ตามสัดส่วนที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
กรณีไม่มีหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่
น้อง ฯลฯ สามารถขอรับเงินที่พึงได้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามสัดส่วน
ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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สมาชิ ก ในครอบครั ว เป็ น สมาชิ ก
สมทบ (บุตร คู่สมรส บิดามารดา)
1. สิทธิให้บุคคลในครอบครัวสมัครเป็นสมาชิกสมทบ

เราคือ...ครอบครัวสหกรณ์
ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นจึงได้รับสิทธิให้บุคคลในครอบครัว
ได้แก่ บุตร (ต้องอายุครบ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ) คู่สมรส หรือบิดา
มารดาของสมาชิก หรือของคู่สมรสสมาชิก สมัครเป็นสมาชิกสมทบ

2. สิทธิฝากเงินรายเดือนให้สมาชิกสมทบ

สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ฝ ากเงิ น รายเดื อ นเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ หรือออมทรัพย์พิเศษ ให้กับสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็น บุตร คู่สมรส
หรือบิดา มารดา หรือของคู่สมรสสมาชิก โดยหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน
ของสมาชิก

3. สิทธิประกันชีวิตให้บุคคลในครอบครัว

สมาชิกมีสิทธิน�ำบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บุตร (อายุ 14 วัน-25 ปี)
คู ่ ส มรส เข้ า ร่ ว มโครงการประกั น ชี วิ ต กลุ ่ ม ในอั ต ราเบี้ ย ประกั น ตํ่ า
ผลประโยชน์คุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง 1,600,000 บาท โดยสหกรณ์สามารถ
หักค่าเบี้ยประกันชีวิตจากเงินเดือนของสมาชิกได้
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สิทธิประโยชน์เมือ่ เป็นสมาชิกสหกรณ์
ฝากเงินดอกเบี้ยสูง
สิทธิเลือกฝากเงินได้ 5 ประเภทบัญชี ไม่ตอ้ งเสียภาษี
ฝากได้ทันทีที่สมัครเป็นสมาชิก ฝากง่าย - ถอนง่าย
1. ออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์  

ได้เวลา
ของคนช่างเก็บ

-

สมาชิกใหม่ทกุ ท่านต้องเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขนั้ ตาํ่ 100 บาท (เฉพาะสมาชิกสมทบ)
ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้
ถอนโดยบัตรสหกรณ์ ATM ทีต่ ู้ ATM ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และ บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
ทัว่ ประเทศ
- จ่ายดอกเบีย้ ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
- อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศสหกรณ์

2. ออมทรัพย์พเิ ศษ

สำ�หรับนักออม
ที่ต้องการ
ผลตอบแทนสูง

- เปิดบัญชีขนั้ ตาํ่ 2,000 บาท
- ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้
- ถอนทีส่ หกรณ์ได้เดือนละ 1 ครัง้ หากถอนเกิน
1 ครัง้ คิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอดถอน ขัน้ ตาํ่
ไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
- จ่ายดอกเบีย้ ทุกวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย. 31 ธ.ค.
แต่หากยอดฝากตัง้ แต่ 1 ล้านบาทจะจ่ายดอกเบีย้
ทุกวันสิน้ เดือน
- อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศสหกรณ์

3. ออมทรัพย์อเนกประสงค์

- เปิดได้หลายบัญชี และก�ำหนดเงือ่ นไขลงลายมือชือ่
การถอนร่วมกันหลายคนได้ เช่น เงินรุน่ เงินกลุม่ ฯลฯ
- เปิดบัญชีขนั้ ตาํ่ 100 บาท
ทางเลือกใหม่
ในการออมทรัพย์ - ถอนทีส่ หกรณ์เมือ่ ใดก็ได้
- จ่ายดอกเบีย้ ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
- อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศสหกรณ์

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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4. ออมทรัพย์เกษียณเปีย่ มสุข
ความพอเพียง
แห่งชีวิต

- รับฝากเฉพาะเงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ กบข. กสจ.
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ หรือเงินทีไ่ ด้รบั จากทางราชการอืน่ ๆ
- เปิดบัญชีขนั้ ตาํ่ 100 บาท
- ถอนทีส่ หกรณ์เมือ่ ใดก็ได้
- อัตราดอกเบีย้ สูงกว่าทุกประเภทบัญชี โดยจ่าย
ดอกเบีย้ ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
- อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศสหกรณ์

5. ออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง

- เปิดบัญชีขนั้ ตาํ่ 100 บาท
- ฝากโดยหักจากเงินเดือน เพิม่ หรือลดจ�ำนวนเงินฝาก
รายเดือนได้ ทัง้ นีจ้ ำ� นวนเงินฝากอยูร่ ะหว่างเดือนละ
100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
ลด – ละ – เลิก - การถอนต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสทิ ธิเปิด
เพื่อชีวิตพอเพียง
บัญชีใหม่ได้อกี 1 ครัง้
- จ่ายดอกเบีย้ ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
- อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศสหกรณ์

การฝาก - ถอนเงินที่สหกรณ์
1. รับฝาก – ถอน ทุกประเภทบัญชี
2. ฝากระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น
3. ถอนระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น.
4. ถอนไม่เกิน 1,000,000 บาท รับเงินสด
5. ถอนเกินกว่า 1,000,000 บาท รับเป็นเช็ค โดยยื่นถอนก่อนเวลา 13.00 น.
6. โปรดน�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง
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เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า
สิทธิรบั บริการกูเ้ งิน 3 ประเภท กูง้ า่ ยไม่ตอ้ งไปทีส่ หกรณ์
มีสทิ ธิก์ ทู้ กุ ประเภทเมือ่ เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน

1. เงินกู้ฉุกเฉิน

- กู้ได้ 1เงิเท่นากูของเงิ
นเดือน
ดอกเบี้ยต่ํา
ระคื
เกิน 12
งวดตองไปที่สหกรณ
สิทธิร-ับบริช�กำารกู
เงินน3ไม่
ประเภท
กูงายไม
มี-สิทกู
ธิ์ก้ทูทางโทรศั
ุกประเภทเมืพ่อท์เปอนัตสมาชิ
6 เดือน24 ชั่วโมง
โนมักตครบิตลอด
- รั1.บเงิเงินนกูกูฉ้ทุกี่ตเฉิู้ นATM ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
- กูได 1 เทาของเงิ
นเดือน
ธนาคารกรุ
งไทย
ชํ
า
ระคื
น
ไม
เ
กิ
น
12
งวด้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที
- เพี- กูยทงเขี
ยนค�ำขอกู
างโทรศัพทอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
ในครั
้งแรกที่กู้ และไม่ต้องท�ำสัญญาซํ้าเมื่อกู้
- รับเงินกูที่ตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย หรือธนาคารกรุงไทย
ครั
้งต่อไป
- เพียงเขียนคําขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที ในครั้งแรกที่กู และไมตอง
- เงิทํานสักูญ้โญาซ้
อนเข้
อมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ไม่ถอน
ําเมืา่อกูบัคญ
รั้งชีตออไป
-ได้เงิดนอกเบี
กูโอนเข้ยาเป็
บัญนชีรายวั
ออมทรัน
พยสินมัธยัสถ ไมถอนไดดอกเบี้ยเปนรายวัน

ขัขั้น้น
ตอนการกู
ฉุกเฉิน้ฉุกเฉิน
ตอนการกู

โทร. 02-579-8899
กด หมายเลขสมาชิก #
กด ยืนยันเลขสมาชิก #
กด รหัสผาน 4 หลัก #
กด 8 เพื่อขอกู

กูเต็มสิทธิ์ กด 1
กูได 1 เทาของเงินเดือน
ตองมีเงินเดือนคงเหลือหลังกู
ตามหลักเกณฑ

กูระบุจํานวนเงิน กด 2
กรณีกูต่ํากวา 1 เทาของเงินเดือน
และตองมีเงินเดือนคงเหลือ
หลังกูตามหลักเกณฑ

ทําตามคําแนะนํา
รับเงินกูโดยใช ATM สหกรณ

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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2. เงินกู้สามัญ
1. เงินกู้สามัญทั่วไป

- กู้ได้สูงสุดรวมเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน
วงเงินกู้ตามฐานเงินเดือน หรือไม่เกิน 90% ของหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์
- กู้ไม่เกิน 90% ของหุ้นไม่ต้องมีผู้คํ้าประกัน โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือ
ตามหลักเกณฑ์
- จ�ำนวนเงินกู้น้อยกว่า 1,000,000 บาท ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจ�ำนวนเงินกู้
- จ�ำนวนเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
25 ของจ�ำนวนเงินกู้
- สมาชิกคนหนึ่งคํ้าประกันรวมกันไม่เกิน 8 สัญญา วงเงินคํ้าประกัน
เท่ากับวงเงินกู้ ที่ตนมีสิทธิ์กู้
- จ�ำนวนงวดช�ำระคืนของสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาคาํ้ ประกัน ขึน้ อยูก่ บั เงินกู้
สามัญแต่ละประเภท 36–144 งวด และต้องไม่เกินเกษียณอายุราชการ
(อายุ 60 ปี)
- เงินกู้สามัญทุกประเภทยกเว้นสามัญทั่วไป ผู้กู้จะต้องฝากออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์เดือนละไม่น้อยกว่า 100 บาท ตลอดระยะเวลาสัญญากู้
- ยื่นค�ำขอกู้ที่สหกรณ์หรือทางไปรษณีย์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับช�ำนาญ
การหรือช�ำนาญงานหรือเทียบเท่าลงนามรับรองค�ำขอกู้
- หากสัญญากู้ถูกต้องอนุมัติเงินกู้ภายใน 3 ชั่วโมง
- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

วงเงินกู้สามัญตามฐานเงินเดือน
เงินเดือน
วงเงินกู้ใหม่ไม่เกิน ผ่อนชำ�ระ/เดือน ทุนเรือนหุ้นขั้นตํ่า
ไม่เกิน 10,000
550,000
5,520
110,000
10,001 - 11,000
580,000
5,820
116,000
11,001 - 12,000
630,000
6,320
126,000
12,001 - 13,000
680,000
6,820
136,000
13,001 – 15,000
780,000
7,820
156,000
15,001 – 17,000
830,000
8,320
166,000
17,001 – 19,000
850,000
8,520
170,000
19,001 – 23,000
870,000
8,720
174,000
23,001 – 26,000
890,000
8,920
178,000
26,001 – 32,000
920,000
9,220
184,000
32,001 – 37,000
950,000
9,520
190,000
37,001 – 42,000
1,000,000
10,020
250,000
42,001 – 50,000
1,200,000
12,030
300,000
50,001 – 58,000
1,500,000
15,030
375,000
58,001 ขึ้นไป
2,000,000
20,040
500,000
กรณีผู้สมัครเป็นสมาชิกไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ์กู้ได้กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเงินกู้ตามตาราง
14

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

➢ เงินได้รายเดือนคงเหลือ

จำ�นวนหนี้รวม
เงินคงเหลือ
ไม่เกิน 550,000 บาท
2,500
เกิน 550,000 – 1,000,000 บาท
3,500
เกิน 1,000,000 – 1,250,000 บาท
4,500
เกิน 1,250,000 – 1,500,000 บาท
5,500
เกิน 1,500,000 – 1,750,000 บาท
6,500
เกิน 1,750,000 – 2,000,000 บาท
8,000
เกิน 2,000,000 – 3,000,000 บาท
10,000
เกิน 3,000,000บาท
14,000
➢ จำ�นวนงวดการผ่อนชำ�ระ

ประเภทเงินกู้

สามัญทัว่ ไป
สามัญเพือ่ การศึกษา
สามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
สามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
สามัญเพือ่ คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ
สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
เงินกูส้ ามัญเพือ่ การท่องเทีย่ ว

งวด
144
144
144
144
144
144
24 , 48

➢ การท�ำประกันชีวิตตามหนี้สามัญรวมทุกประเภท
หนี้สามัญ
รวมทุกประเภท
100,001 - 500,000
500,001 - 800,000
800,001 - 900,000
900,001 - 2,000,000

อัตราเบี้ย
ประกัน
270
470
540
600

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป
500,000
800,000
900,000
1,000,000

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ
1,000,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000

เอกสารประกอบการท�ำประกันชีวิต : ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการ และส�ำเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ : สมาชิกที่มิได้ท�ำประกันชีวิต หรือปรับเบี้ยประกัน เนื่องจาก
วงเงินกู้เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้ง
ความประสงค์การท�ำประกันชีวิตกลุ่มและรอบริษัทประกันตอบรับ 45 วัน
➢ หลักประกันส�ำหรับเงินกู้

			 กู้ไม่เกิน 300,000 บาท
			 กูเ้ กินกว่า 300,000 บาท

ผู้คํ้าประกัน 2 – 8 คน
ผู้คํ้าประกัน 4 – 8 คน

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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2. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
การลงทุนเพื่ออนาคต

1. กู้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน
วงเงินกู้ตามฐานเงินเดือน ที่ก�ำหนด
2. อนุมัติจ�ำนวนเงินตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของสถาน
ศึกษา เช่น ประกาศ หนังสือ จดหมาย ระเบียบการ
แผ่นพับ โดยสหกรณ์อาจเรียกให้แสดงหลักฐานอื่นซึ่ง
แสดงว่าอยูใ่ นระหว่างการศึกษาเพิม่ เติม และค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ไม่เกิน 10,000 บาท
3. กู้เพื่อการศึกษาของตนเอง บุตร และคู่สมรส หรือ
บุตรบุญธรรมของสมาชิก ในระดับการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก
4. ช�ำระคืนไม่เกิน 144 งวด
5. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เอกสารประกอบ
- หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ประกาศ หนังสือ จดหมาย
ระเบียบการ แผ่นพับที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการศึกษาของ
สถานศึกษา ของตนเอง บุตร และคู่สมรส
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 10,000 บาท
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้กู้ ผู้คํ้าประกัน
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาบัตรนักศึกษา
ส�ำเนาทะเบียนบ้านบุตร(กรณีเพื่อการศึกษาบุตร)
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาบัตรนักศึกษา
ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเพื่อการศึกษาคู่สมรส)

อนุมัติภายใน 3 ชั่วโมง
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3. เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
งานหนักคือดอกไม้ของชีวิต

1. กู้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน วงเงินกู้ตามฐาน
เงินเดือนที่ก�ำหนด
2. อนุมัติจ�ำนวนเงินกู้ตามโครงการแผนธุรกิจ
3. ช�ำระคืนไม่เกิน 144 งวด
4. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
5. เอกสารประกอบ
- โครงการแผนธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเสริม
- เอกสารประกอบอืน่ ๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการด�ำเนินธุรกิจประเภทนัน้ ๆ
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผูก้ ู้ เอกสารประกอบการรายงานผล
- ภาพถ่ า ยสถานที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
		 ผูค้ าํ้ ประกัน
- ใบเสร็จรับเงินจากการใช้เงินกู้
6. อนุมัติภายใน 15 วัน
เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ

ต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำ�หนดภายใน
60 วัน หากไม่รายงานผลหรือนำ�เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะถูกปรับ
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 4% ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี
เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 2 ปี

4. เงินกูส้ ามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
เพื่อเอื้ออาทรผู้ประสบภัย

1. กู้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน
วงเงินกู้ตามฐานเงินเดือนที่ก�ำหนด
2. กู้ได้ตามความเสียหายจริงจากภัยที่ได้รับ และมูลค่าความเสียหาย
ไม่น้อยกว่า 80,000 บาท
3. ช�ำระคืนไม่เกิน 144 งวด
4. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
5. เอกสารประกอบ
- หนังสือรับรองมูลค่าความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหาย
- ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่แสดงถึงความเสียหายของทรัพย์สิน
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้กู้ และผู้คํ้าประกัน
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัยซึ่งมีชื่อผู้กู้
- ค�ำรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือประธานกลุ่ม หรือผู้แทนสมาชิก
6. อนุมัติภายใน 15 วัน
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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5. เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินชาติ

1. กู้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภท
ไม่เกินวงเงินกู้ตามฐานเงินเดือน ที่ก�ำหนด
2. วงเงินกู้ไม่เกินจ�ำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง
ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท
3. กู้เพื่อปรับปรุงยานพาหนะในการติดตั้งระบบ
การใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง
4. ช�ำระคืนไม่เกิน 144 งวด
5. อนุมัติภายใน 15 วัน
6. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เอกสารประกอบ
- ส�ำเนาทะเบียนรถยนต์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา
มารดา ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง
- ใบเสนอราคาจากสถานบริการที่จะติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลง NGV
หรือ LPG ซึ่งระบุทะเบียนรถยนต์ที่จะติดตั้ง วันที่นัดติดตั้ง รายละเอียดชื่อ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ
- ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงต�ำแหน่งที่จะติดตั้งถังก๊าซ
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้กู้ ผู้คํ้าประกัน
ต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก�ำหนดภายใน 60
วัน หากไม่รายงานผลหรือ น�ำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะถูกปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 4% ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญ
และเงินกู้พิเศษ 2 ปี

เอกสารประกอบการรายงานผล
- ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงให้เห็นต�ำแหน่งที่ได้ติดตั้งถังก๊าซแล้ว และ
แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์
- ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการที่ติดตั้งถังก๊าซ
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6. เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  
เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยไว้ก่อน

1. กู้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภท ไม่เกิน
วงเงินกู้ตามฐานเงินเดือนที่ก�ำหนด
2. วงเงินกู้ไม่เกินจ�ำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้
จ�ำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายการซื้ออาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน ในการคุ้มครองชีวิต
และทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ ครอบครัวสมาชิก หรือทางราชการ
3. ช�ำระคืนไม่เกิน 144 งวด
4. อนุมัติภายใน 15 วัน
5. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เอกสารประกอบ
- ส�ำเนาเอกสารการขอซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3) และหรือส�ำเนาเอกสาร
ขอซื้อเครื่องกระสุนปืนของผู้กู้
- ใบเสนอราคา หรือเอกสารโฆษณาสินค้าหรือสัญญาซื้อขายซึ่งระบุ
ราคาอาวุธปืน
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้กู้ และผู้คํ้าประกัน
ต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำ�หนดภายใน
60 วัน หากไม่รายงานผลหรือนำ�เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะถูก
ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 4% ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน
1 ปี เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 2 ปี

เอกสารประกอบการรายงานผล
-สำ�เนาเอกสารการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง (ใบ ป.4) และหรือ
สำ�เนาเอกสารการมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
-ภาพถ่ายอาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน
-ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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7. เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว (ประกัน
ธนพันธุ)์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ตระหนักถึงความมั่นคง
ของครอบครัวสมาชิก จึงได้เปิดให้สมาชิกกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคงของ
ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้ออม
เงินเพื่อเป็นเงินสะสมระยะยาว และเพิ่มหลักประกันความมั่นคงของชีวิต
และครอบครัวในอนาคต โดยการซื้อกรมธรรม์และสะสมทรัพย์และคืนทุน
ประกัน รวมทั้งสามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วย
สิทธิพิเศษ.... เงินกู้เพื่อความมั่นคงของครอบครัว
- รับเงินคืน 10 % ทุก ๆ 2 ปี
- ครบสัญญารับเงินก้อน 22 เท่า
- คุ้มครองชีวิตสูงสุด 5 เท่า
- ช�ำระเบี้ย 8 ปี คุ้มครองถึง 20 ปี
- กู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว เพื่อช�ำระเบี้ย
ประกันรายปี 8 ปี
- เบี้ยประกันลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. ผู้กู้ต้องยื่นค�ำขอกู้พร้อมค�ำขอเพื่อซื้อกรมธรรมแบบสะสมทรัพย์และคืน
ทุนประกัน
3. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกให้แก่บริษัทฯ โดยจ่ายเป็นงวดรายปี
4. วงเงินกู้รายปี
4.1 จ�ำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่หักวงเงินกู้
ฉุกเฉินแล้ว
4.2 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันเกิน
กว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น มีสิทธิ์กู้เพื่อซื้อกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์
และคืนทุนประกันในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท โดยช� ำระเป็น
รายปี ๆ ละ ไม่เกิน 20,500 บาท
4.3 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ มีสิทธิ์กู้เพื่อประกัน
ชีวิตในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท โดยช� ำระค่าเบี้ยประกัน
รายปี ๆ ละ ไม่เกิน 200,000 บาท
20

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

4.4 ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเมื่อหักเงินที่ต้องผ่อนช�ำระต่อ
สหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 3,500 บาท
5. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้งวดรายปีของสมาชิกให้แก่บริษัท แทนผู้กู้โดยจ่าย
ทุกปีเป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งมีผลคุ้มครองชีวิต 20 ปี หรือตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ค�ำขอซื้อกรมธรรม์ฯ
6. ส� ำ หรั บ เงิ น กู ้ ใ นแต่ ล ะปี ใ ห้ ผู ้ กู ้ ช� ำ ระคื น เงิ น กู ้ พ ร้ อ มดอกเบี้ ย เป็ น งวด
รายเดือนเท่ากันทุกงวด(เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา 12 งวดเดือน
7. เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอกู้
7.1 เอกสารส�ำหรับสัญญาเงินกู้
		 - ค�ำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
		 - ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
7.2 เอกสารส�ำหรับซื้อกรมธรรม์
		 - แบบค�ำขอซื้อกรมธรรม์ฯ
		 - ส�ำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ , ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

8. เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวคือก�ำไรแห่งชีวิต

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสไปพักผ่อนและทัศนศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
1. ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ หรือมีหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลคํ้าประกัน
ไม่เกิน 50% ของวงเงินกู้สูงสุด
2. กู้ได้ในวงเงินที่จ่ายจริงต่อคน และค่าใช้จ่ายอื่นอีกไม่เกินร้อยละ 30 และ
ไม่เกิน 30,000 บาท และให้กู้ได้ส�ำหรับสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และ
บุตรสมาชิกเท่านั้น
3. จ� ำ นวนเงิ น กู ้ ไ ม่ เ กิ น 200,000 บาท ผ่ อ นช� ำ ระไม่ เ กิ น 24 เดื อ น
จ�ำนวนเงินกู้เกิน 200,000 บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 48 เดือน
4. อนุมัติภายใน 7 วัน
5. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
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เอกสารประกอบ
- โปรแกรมการท่องเที่ยวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของ
ผู้กู้หรือของบริษัทน�ำเที่ยว
- ส�ำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้กู้และผู้ร่วม
เดินทาง กรณีท่องเที่ยวต่างประเทศ
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และ
ผูร้ ว่ มเดินทาง
- กรณี มี คู ่ ส มรส หรื อ บุ ต ร หรื อ บิ ด ามารดาร่ ว มเดิ น ทางด้ ว ย
ให้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายค�ำขอกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อแสดง
ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมเดินทาง

เงื่อนไข
- เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เพื่อนสมาชิก ขอให้สมาชิก
ผู้กู้ส่งภาพถ่ายการท่องเที่ยว จ�ำนวน 2-5 ภาพ พร้อมบรรยายให้แก่
สหกรณ์ภายใน 15 วัน นับจากกลับจากการท่องเที่ยว
- กรณีมีเหตุจ�ำเป็นไม่สามารถไปท่องเที่ยวตามที่ก�ำหนดได้ ผู้กู้ต้องน�ำ
เงินมาช�ำระคืนสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันก�ำหนดเดินทาง
- กรณีไม่น�ำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จะถูกลงโทษตามระเบียบของ
สหกรณ์

22

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

3. เงินกู้พิเศษ
1. สินเชื่อวนาเคหะ

นกน้อย รู้ท�ำรัง เพื่อวันหน้า
➤ วัตถุประสงค์แห่งการกู้

		
1. กู้เพื่อซื้อห้องชุด หรือ		
				
บ้านพร้อมที่ดิน
2. กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ คู่สมรส หรือบุตร
3. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
4. กู้เพื่อซื้อห้องชุดข้างเคียงหรือที่ดินข้างเคียงพร้อมบ้านซึ่งสมาชิกผู้กู้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขยายบริเวณ
5. กู ้ เ พื่ อ ไถ่ ถ อนจ� ำ นองบ้ า นพร้ อ มที่ ดิ น หรื อ ห้ อ งชุ ด ซึ่ ง ช� ำ ระหนี้ เงิ น กู ้
เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
6. กู้เพื่อไถ่ถอนจ�ำนองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือ คู่สมรส และ
หรือบุตร ซึ่งช�ำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อม
ปลูกสร้างบ้าน
7. กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย
➤ ช�ำระคืนไม่เกิน 360 งวด

จ�ำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะไม่เกิน 5,000,000 บาท พิจารณาจาก
คุณสมบัติของผู้กู้
➤

- หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด
		 ● จ�ำนวนเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
ราคาประเมินหลักประกัน
		 ● จ�ำนวนเงินกู้เกิน 700,000 – 1,000,000 บาท กู้ได้ไม่เกินร้อยละ
80 ของราคาประเมินหลักประกัน
		 ● จ�ำนวนเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70
ของราคาประเมินหลักประกัน

- หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน
		 ● กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคา
ประเมินหลักประกัน
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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		 ● กู้เกิน 1,000,000 – 1,500,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90
ของราคาประเมินหลักประกัน
		 ● กู้เกิน 1,500,000 บาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ มี 3 ประเภท ดังนี้
		 ประเภท 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี
ส� ำ หรั บ ปี ที่ 3 เป็ น ต้ น ไป อั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว ตามประกาศสหกรณ์
ปัจจุบันร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนภายในก�ำหนด
ระยะเวลา 5 ปี หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนก�ำหนดจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ
		 ประเภท 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี
ส� ำ หรั บ ปี ที่ 3 เป็ น ต้ น ไป อั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว ตามประกาศสหกรณ์
ปัจจุบันร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนภายในก�ำหนด
ระยะเวลา 3 ปี หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนก�ำหนดจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ
		 ประเภท 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ ปัจจุบัน
ร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอน สมาชิกมีความ
ประสงค์จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้
		 สมาชิกผู้กู้ จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่กู้เงินในปีแรก และอัตรา
ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสหกรณ์
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ 1 ม.ค. 56
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เอกสารประกอบ
1. เอกสารส่วนตัวผู้กู้
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้กู้ คู่สมรส
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ คู่สมรส
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
- เอกสารแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน รายได้อื่น ใบแจ้งยอด
เงินเดือน (สลิป) ฉบับล่าสุด ของผู้กู้, คู่สมรส
- เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

2. เอกสารหลักประกัน
- ส�ำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด โฉนดที่ดิน น.ส.3ก.)
ขนาดเท่าต้นฉบับ
- สัญญาจะซื้อจะขาย (พร้อมเอกสารส่วนตัวผู้จะขาย)
- แผนผัง แผ่นพับโบชัวร์โครงการ แผนที่ตั้งที่ดินโดยสังเขป
- หนังสือรับรองราคาประเมิน จากส�ำนักงานที่ดิน

3. เอกสารกรณีปลูก ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
- ใบขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง อาคารจากทางส่วน
ราชการ
- ส�ำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)
- รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง
อาคารพร้อมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

4. เอกสารกรณีไถ่ถอนจ�ำนอง
- สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจ�ำนอง
- หลักฐานการผ่อนช�ำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้
- หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สัญญาซื้อขาย
(ท.ด.13) ค�ำขอเลขที่บ้าน

ขั้นตอนการกู้
1. ยื่นค�ำขอกู้พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการขอกู้ให้ครบถ้วน
2. ช�ำระค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณีปลูกสร้างบ้านต้อง
ช�ำระค่าธรรมเนียมตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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3. นัดวันเวลาตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
4. เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับอนุมัติภายใน 30 วัน
5. ท�ำนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ�ำนองเป็นประกัน

การจ่ายเงินกู้
1. จ่ายเมื่อท�ำนิติกรรมสัญญาครบถ้วน
2. กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน จ่ายเงินกู้เป็นงวด ๆ ตามผลงาน
ก่อสร้าง

การประกันชีวิต
1. กรณีที่หลักประกันมีสภาพคล่องตํ่าหรือผู้กู้มีรายได้ทางเดียว สหกรณ์
อาจก�ำหนดให้ผู้กู้ท�ำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้
2. ในกรณีที่สหกรณ์ไม่ก�ำหนดให้ท�ำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ผู้กู้อาจท�ำ
ประกันชีวิตเองตามความสมัครใจก็ได้
3. ทั้ง 2 กรณีข้างต้นสหกรณ์ให้เงินกู้เพื่อส�ำหรับจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต
คุ้มครองหนี้ด้วย
4. อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต
เพศหญิง (ต่อทุนประกัน 100,000 บาท)
ผ่อนชำ�ระ ผ่อนชำ�ระ
อายุผู้กู้
15 ปี
20 ปี
25 ปี
1,270
1,753
30 ปี
1,514
2,177
35 ปี
2,004
2,978
40 ปี
2,894
4,352
45 ปี
4,338
6,577
เพศชาย (ต่อทุนประกัน 100,000 บาท)
ผ่อนชำ�ระ ผ่อนชำ�ระ
อายุผู้กู้
15 ปี
20 ปี
25 ปี
4,651
6,122
30 ปี
4,743
6,412
35 ปี
5,144
7,248
40 ปี
6,262
9,033
45 ปี
8,345
12,127
26
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อัตราการผ่อนช�ำระต่อเดือน (โดยประมาณ)
ตารางอัตราการผ่อนชำ�ระต่อเดือน (โดยประมาณ)
จำ�นวนเงิน
ระยะเวลาผ่อนชำ�ระ
(บาท)
15 ปี
20 ปี
25 ปี
30 ปี
100,000
960
840
780
740
500,000
4,780
4,190
3,860
3,670
1,000,000
9,560
8,370
7,720
7,340
1,500,000
14,340
12,550
11,580
11,010
2,000,000
19,120
16,730
15,440
14,680
2,500,000
23,900
20,920
19,300
18,350
3,000,000
28,670
25,100
23,160
22,020

สิทธิพิเศษสินเชื่อวนาเคหะเฉพาะสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
1. ไม่เสียค่าจดจ�ำนอง 1% ของวงเงินกู้
2. ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 23%ตลอดสัญญากู้
3. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ ค่าเบี้ยประกันตํ่าและ
มีสิทธิกู้ค่าเบี้ยประกันได้

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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2. เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น

โดยใช้หุ้น และหรือเงินฝากคํ้าประกัน
		 สหกรณ์เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น โดยใช้หุ้น หรือเงินฝาก
คํ้าประกัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กู้หุ้น จ�ำนวนเงินกู้หุ้นพิเศษและเงินกู้หุ้นสามัญรวมกันแล้วไม่เกิน 90%
ของหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
2. กู้เงินฝาก จ�ำนวนเงินกู้พิเศษเงินฝาก และภาระการคํ้าประกันเงินฝาก
รวมกันแล้วไม่เกิน 90 % ของเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
3. ผ่อนช�ำระไม่เกิน 360 เดือน โดยสามารถผ่อนช�ำระเกินอายุ 60 ปีได้
4. อัตราดอกเบี้ย
- กูโ้ ดยใช้เงินฝากคาํ้ ประกัน ดอกเบีย้ เท่ากับดอกเบีย้ เงินฝากบวก 1.50 ต่อปี
- กู้โดยใช้หุ้นคํ้าประกัน ดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญทั่วไป
5. อนุมัติภายใน 1 วัน
6. เอกสารประกอบ
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ผู้กู้

3. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ

		 หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ กู ้ เ ป็ น ไปตามประกาศของสหกรณ์ สมาชิ ก
ผู้ประสงค์ขอกู้ต้องเสนอค�ำขอกู้ตามแบบที่ก�ำหนดรวมทั้งรายละเอียด
และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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การประกันชีวิตกลุ่ม
การประกันชีวิตกลุ่ม
1. สหกรณ์ท�ำประกันชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกใหม่
วงเงินผลประโยชน์คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท อุบัติเหตุ
150,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
2. สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้เดือนละ 50 บาทหรือปีละ 600 บาท
ต่อคน จนถึงอายุ 65 ปี

การท�ำประกันชีวิตเพิ่มเติมและท�ำประกันชีวิตให้กับ
บุคคลในครอบครัว
1.สมาชิกมีสิทธิท�ำประกันชีวิตเพิ่มเติม ตามหนี้รวมทุกประเภท
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนี้
หนี้สามัญ
รวมทุกประเภท
100,001 - 500,000
500,001 - 800,000
800,001 - 900,000
900,001 - 2,000,000

อัตรา
เบี้ยประกัน
270
470
540
600

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป
500,000
800,000
900,000
1,000,000

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ
1,000,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000

2. สมาชิกมีสทิ ธิทำ� ประกันชีวติ เพิม่ ให้กบั บุคคลในครอบครัว
ได้แก่ บุตรอายุ 14 วัน - 25 ปี และคู่สมรส (ความคุ้มครองของคู่สมรส
จะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 65 ปี) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนี้
อัตราเบี้ยประกัน
270
470

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป
500,000
800,000

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ
1,000,000
1,600,000

3.เอกสารประกอบการสมัครประกันชีวิต
ส�ำหรับสมาชิก

- แบบฟอร์มใบค�ำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จาก www.025798899.com
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
- หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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ส�ำหรับคู่สมรส

- แบบฟอร์มใบค�ำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จาก www.025798899.com
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้สมัครท�ำประกัน
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
- ส�ำเนาทะเบียนสมรส
- หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ส�ำหรับบุตร

..เพื่อคนที่คุณรัก

- แบบฟอร์มใบค�ำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จาก www.025798899.com
- ส�ำเนาสูติบัตร (กรณีบุตรอายุไม่ครบ 15 ปี)
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้สมัครท�ำประกัน
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
5.ประกันชีวิตจะมีผลคุ้มครอง เมื่อสหกรณ์น�ำส่งค่าเบี้ยประกันให้
บริษัทประกันชีวิต (ตรวจสอบผ่านสหกรณ์ออนไลน์ได้) หรือการเรียกเก็บ
ค่าเบี้ยประกันตามใบเสร็จรับเงิน และบริษัทตอบรับการประกันชีวิตของ
ท่านแล้ว
6.เมื่ อ ผู ้ ป ระกั น ชี วิ ต เสี ย ชี วิ ต หรื อ ทุ พ พลภาพ ให้ ผู ้ รั บ โอน
ประโยชน์ยื่นขอรับเงินผลประโยชน์คุ้มครองภายใน180 วัน นับจากวัน
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

7.เอกสารประกอบการขอรับสินไหม

- แบบค�ำร้องขอเป็นผูร้ บั โอนประโยชน์ตามหนังสือแต่งตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
- เอกสารสมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม : ส�ำเนาใบมรณะบัตร, ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว,
ส�ำเนาทะเบียนบ้านทีป่ ระทับตรา ค�ำว่า “ตาย”, หนังสือรับรองการเสียชีวิต
และบันทึกประจ�ำวันของต�ำรวจ ใบชันสูตรพลิกศพ (กรณีประสบอุบัติเหตุ)
- เอกสารของทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ : ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน, ส�ำเนาทะเบียนบ้าน, ส�ำเนาทะเบียนสมรส, ส�ำเนาหน้าสมุด
บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเหตุ : เอกสารประกอบขอรับเงินสินไหมทายาทลงลายมือชื่อ
รับรองส�ำเนาทุกฉบับ

8.บริษัทประกันปฏิเสธจ่ายสินไหมกรณีใดบ้าง

- กรณีร่วมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ครั้งแรก เมื่อผู้ท�ำประกัน
เป็นโรคร้ายแรง และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรก ที่เข้าร่วมโครงการ
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ประกันชีวิตกับสหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์
แล้ว พบว่า เป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิด หรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ
- กรณี เ พิ่ ม วงเงิ น คุ ้ ม ครองชี วิ ต เมื่ อผู้ท� ำ ประกันเป็นโรคร้ ายแรง
มาก่อน และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
ผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์
แล้วพบว่า เป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งบริษัท
จะจ่ายเงินสินไหมในวงเงินเอาประกันเดิม

9.การประกันชีวิตจะมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครอง
ชี วิ ต เมื่ อ สหกรณ์ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ค่ า เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต เดื อ นใด
เดือนหนึ่งได้ หรือครบอายุ 65 ปี (กรณีบัตรประจ�ำตัวประชาชนไม่ระบุวันที่
และเดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)

10.บุตรที่มีอายุ 25 ปี จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที   

สิทธิการรับสินไหมกรณีสมาชิกสูญหาย
ขั้นตอนการด�ำเนินการ
1. เมื่อสมาชิกที่ท�ำประกันชีวิตสูญหายให้ทายาทแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ
2. ทายาทต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดยแนบเอกสาร ดังนี้
2.1 ส�ำเนาใบแจ้งความจากสถานีต�ำรวจ
2.2 ส�ำเนาเอกสารประจ�ำตัวประชาชนของสมาชิกผู้สูญหาย
3. ทายาทยังคงต้องช�ำระค่าเบี้ยประกันให้บริษัทประกันเสมือนสมาชิกยังมี
ชีวิตอยู่จนกว่าจะมีค�ำสั่งศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ
4. คณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณารับทราบการสูญหายของสมาชิก
ผู้นั้นเพื่อด�ำเนินการต่อไป
5. สหกรณ์ต้องน�ำส่งส�ำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการครั้งที่รับทราบการสูญหายของสมาชิก พร้อมส�ำเนาใบแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บริษัทประกันชีวิต
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการด�ำเนินการมีมติรับทราบ
6. เมื่อครบ 5 ปี หรือตามที่กฎหมายก�ำหนด ทายาทต้องยื่นค�ำร้องขอ
ต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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7. เมื่อศาลมีค�ำสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ ให้ทายาทน�ำส�ำเนา
ค�ำสั่งศาลดังกล่าวยื่นต่อสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะได้ด�ำเนินการเพื่อขอรับ
สินไหมต่อไป

ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และ
การสูญเสียอวัยะ
		 การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หมายถึง ทุพพลภาพเนื่องจากสาเหตุ
ใด ๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจ�ำ
หรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยมีเงื่อนไขว่า การทุพพลภาพ
เช่นว่านั้นจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันที่
ทุพพลภาพ ได้เริ่มเกิดขึ้น หรือบริษัทยินยอมให้ถือว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ
สิ้นเชิงถาวร ภาระผูกพันของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่การทุพพลภาพ ได้
เริ่มเกิดขึ้น
		 การทุพพลภาพต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย คือ
		 1. สูญเสียสายตาทัง้ สองข้างโดยบอดสนิทและไม่มที างรักษาให้หายได้
		 2. สูญเสียมือสองข้างตัง้ แต่ขอ้ มือหรือเท้าสองข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้าขึน้ ไป
		 3. สูญเสียสายตาหนึ่งข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้
และสูญเสียมือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ หรือเท้าหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้าขึน้ ไป
		 4. สูญเสียมือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ มือและเท้าหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้าขึน้ ไป
		 “การสูญเสียมือหรือเท้า” หมายถึง การถูกตัดออก หรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
		 หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะ
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 100 ของจ�ำนวนเงินเอา
ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและได้
รับเงินชดเชยแล้ว ถือว่าความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มเป็นอันสิ้นสุดลง
		 ความคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ประกันชีวิตกลุ่ม
ยังให้ความคุ้มครองรวมถึงการสูญเสียอวัยวะและสายตา โดยบริษัท
จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในอัตราร้อยละของจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัย ดังนี้
(รายละเอียดเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ตามตารางที่ 1)
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		 วงเงินคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะตามอัตราร้อยละของจ�ำนวน
เงินเอาประกันภัย
ลำ�ดับ

ประเภทการสูญเสียอวัยวะ

อัตราร้อยละของ
จำ�นวนเงินเอาประกันภัย

1

มือสองข้างตัง้ แต่ขอ้ มือหรือเท้าสองข้าง
ตัง้ แต่ขอ้ เท้าหรือสายตาสองข้าง
มือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ มือและเท้าหนึง่ ข้าง
ตัง้ แต่ขอ้ เท้า
มือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ มือและสายตา
หนึง่ ข้าง
เท้าหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้าและสายตา
หนึง่ ข้าง
มือหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ มือ
เท้าหนึง่ ข้างตัง้ แต่ขอ้ เท้า
สายตาหนึง่ ข้าง
นิว้ หัวแม่มอื ตัง้ แต่ขอ้ แรกและนิว้ ชีต้ ง้ั แต่
ข้อทีส่ องนับจากปลายนิว้ ของมือข้าง
เดียวกันมือใดมือหนึง่

100

2
3
4
5
6
7
8

100
100
100
60
60
60
25

		 เมื่อสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ (ตามอาการ
ข้างต้น) ให้แจ้งต้องสหกรณ์โดยเร็ว และให้ทายาทจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้
สหกรณ์ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร พร้อมแนบ
เอกสารประกอบ ดังนี้
เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหมทดแทนทุพพลภาพสิ้นเชิง
ถาวร
		 - แบบฟอร์มรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา (สหกรณ์จะเป็นผู้จัดส่งให้
กับสมาชิก)
		 - แบบฟอร์ ม การตรวจร่ า งกาย (สหกรณ์ จ ะเป็ น ผู ้ จั ด ส่ ง ให้ กั บ
สมาชิก)
		 - แบบฟร์อมแบบแจ้งเรียกร้องเงินทดแทน (สหกรณ์จะเป็นผู้จัดส่ง
ให้กับสมาชิก)
		 - ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 - ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
		 - รูปถ่ายสมาชิกที่ขณะทุพพลภาพในอิริยบทต่าง ๆ
		 - ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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การขอความช่วยเหลือรับเงินสินไหมล่วงหน้า
- สมาชิ ก ที่ ท� ำ ประกั น ชี วิ ต กลุ ่ ม เสี ย ชี วิ ต ทายาทหรื อ ผู ้ รั บ ประโยชน์
สามารถยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจาก
การเสียชีวิตของสมาชิก
- สมาชิกทีเ่ สียชีวติ จะต้องมีเงินพึงได้รบั จากสหกรณ์จำ� นวนมากกว่าหนีส้ นิ
ที่ค้างช�ำระต่อสหกรณ์ และหรือท�ำประกันชีวิตกลุ่มมาแล้วเกินกว่า 1 ปี
- สหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้ร้องขอซึ่งเป็นทายาท (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)
หรือผู้รับประโยชน์ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
- จ�ำนวนเงินที่สหกรณ์ทดรองจ่ายให้ล่วงหน้าไม่เกิน 50,000 บาท
- จ�ำนวนเงินส่วนที่เหลือสหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อได้รับเงินสินไหมจากบริษัท
ผู้รับประกันชีวิตแล้ว

เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหมล่วงหน้า
- ทายาทผู้รับโอนประโยชน์ท�ำหนังสือถึงประธานกรรมการด�ำเนินการ
ขอรับเงินสินไหมล่วงหน้า
- เอกสารแนบของผูเ้ สียชีวติ : ส�ำเนาใบมรณะบัตร, ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน, ส� ำ เนาทะเบี ย นบ้ า นที่ ป ระทั บ ตรา ค� ำ ว่ า “ตาย”, หนั ง สื อ
รับรองการเสียชีวิต และบันทึกประจ�ำวันของต�ำรวจ ใบชันสูตรพลิกศพ
(กรณีประสบอุบัติเหตุ)
- เอกสารแนบของทายาทหรือผูร้ บั โอนประโยชน์ : ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน, ส�ำเนาทะเบียนบ้าน, ส�ำเนาทะเบียนสมรส, ส�ำเนาหน้าสมุด
บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
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สวัสดิการสมาชิก
1. ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
		 สหกรณ์ขอมอบของขวัญ ให้แก่สมาชิกในวันเกิดทุกคนๆละ 100
บาท และวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ 28 กันยายน ของทุกปี โดยสหกรณ์
จะโอนเงินทุนสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก
ที่มีอยู่กับสหกรณ์ โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสวัสดิการนี้
ส� ำ หรั บ เงิ น ที่ ส หกรณ์ จ ่ า ยให้ ถื อ ว่ า เป็ น เงิ น ของสมาชิ ก ผู ้ นั้ น นั บ ตั้ ง แต่
วันโอนเงิน โดยไม่มีการเรียกเงินคืนแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันเกิดสมาชิก จ�ำนวน 100 บาท
2. จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ตามอายุการเป็น
สมาชิก
1) อายุการเป็นสมาชิก 1 – 15 ปี จ�ำนวน 100 บาท
2) อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 200 บาท
3) อายุการเป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 300 บาท
3. การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิกถึงวันคล้ายวัน
ก่อตั้งสหกรณ์ (28 กันยายน) เศษของปีให้ตัดทิ้ง
4. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

2. ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก
		 การเรียนรู้ของสมาชิก ซึ่งหมายถึง การเรียน
การศึ ก ษา การสั ม มนา การอมรม เกี่ ย วกั บ
ความรู ้ ทุ ก สาขาวิ ช าการ ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ
องค์ ก รในก� ำ กั บ ของรั ฐ หรื อ สหกรณ์ เ ป็ น ผู ้ จั ด ขึ้ น
สมาชิ ก มี สิ ท ธิ์ ยื่ น ขอรั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารนี้ ตามที่
จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น ครั้ ง ละ 500 บาท สมาชิ ก คนหนึ่ ง ๆ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ
ทุ น ไม่ เ กิ น 3 ครั้ ง ตลอดอายุ ก ารเป็ น สมาชิ ก โดยยื่ น ค� ำ ขอรั บ ทุ น
พร้ อ มใบเสร็ จ รั บ เงิ น ฉบั บ จริ ง ภายในก� ำ หนดเวลา 90 วั น นั บ แต่ วั น
ช�ำระเงิน
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ต้องเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรในก�ำกับของรัฐ
หรือสหกรณ์เป็นผู้จัดขึ้น
3. จ่ายให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ทุนละ 500 บาท สมาชิกคนหนึ่งๆ มีสิทธิ์
ได้รับทุนได้ไม่เกิน 3 ครั้งตลอดอายุการเป็นสมาชิก
4. ยื่นขอรับทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายในก�ำหนดเวลา 90 วัน
นับแต่วันช�ำระเงิน
5. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1. แบบค� ำ ขอรั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องสมาชิ ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรในก�ำกับของ
รัฐ หรือสหกรณ์เป็นผู้จัดขึ้น
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

3. ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษา
ของสมาชิก

		 สหกรณ์ ข อสนั บ สนุ น และร่ ว มแสดงความ
ยิ น ดี กั บ สมาชิ ก ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้นต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีขึ้นไป จากสถาบัน
การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง สามารถยื่นขอรับทุน
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก จ�ำนวน 1,000 บาท ต่อหนึ่ง
ประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร โดยยื่นค�ำขอรับทุนพร้อมส�ำเนา
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการส�ำเร็จการศึกษา
ภายในก�ำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นต้นหรือชั้นสูง หรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. จ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ต้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีขึ้นไป จ�ำนวน 1,000 บาท
ต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร
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3. ยื่นขอรับทุนพร้อมส�ำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรหรือหนังสือ
รับรองการส�ำเร็จการศึกษา ภายในก�ำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้นหรือชั้นสูง หรือได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร
4. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค� ำ ขอรั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของสมาชิ ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
2. ส�ำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น หรือชั้นสูง ส�ำเนาปริญญาบัตร
หรือหนังสือรับรองการส�ำเร็จการศึกษา ภายในก�ำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วัน
ที่ส�ำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

4. ทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮัจญ์

		 สมาชิกที่อุปสมบท หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จ่ายให้รายละ
2,000 บาท เพียงครั้งเดียว โดยยื่นค�ำขอรับทุนสวัสดิการพร้อมส�ำเนาการ
อนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบของทางราชการ หรือส�ำเนาใบสุทธิที่
แสดงว่าได้อุปสมทบแล้ว หรือส�ำเนาการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
ตามระเบียบราชการ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ ภายในก�ำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่
เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. จ่ายให้สมาชิกที่อุปสมทบหรือประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 2,000 บาท
เพียงครั้งเดียว
3. ยื่นค�ำขอรับทุนสวัสดิการพร้อมส�ำเนาการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือส�ำเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมทบแล้ว
หรือส�ำเนาการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตามระเบียบราชการ
หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ภายในก�ำหนดเวลา
120 วัน นับจากวันทีล่ าสิขาบท หรือวันทีเ่ ดินทางกลับจากประกอบพิธฮี จั ญ์
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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4. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการอุปสมทบหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ส�ำเนาการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบของทางราชการ หรือ
ส�ำเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมทบแล้ว หรือส�ำเนาการอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจญ์ ตามระเบียบราชการ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจญ์
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

5. ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
		 สหกรณ์ขอมอบทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส ส�ำหรับสมาชิก
ที่สมรสและจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยื่นขอรับทุน
สวัสดิการนี้ได้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุการเป็นสมาชิก โดยยื่นขอรับทุน
ภายในก�ำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย จ่ายให้ทุนละ 1,000
บาท เพียงครั้งเดียว
3. ยื่นขอรับทุนพร้อมส�ำเนาทะเบียนสมรส ภายในก�ำหนดเวลา 120 วัน
นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส
4. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จาก www.025798899.com
2. ส�ำเนาทะเบียนสมรส
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
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6. ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่

		 เพื่ อ รั บ ขวั ญ บุ ต รของสมาชิ ก ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายซึ่ ง เป็ น
ทายาทใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) สหกรณ์ขอรับทุน
สวัสดิการตามระเบียบนี้ ครอบครัวละ 1,000 บาท ยื่นขอรับทุนภายใน
ก�ำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร โดยยื่นค�ำขอรับทุนสวัสดิการ
พร้อมส�ำเนาสูติบัตรและส�ำเนาทะเบียนสมรส

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. จ่ายเพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นทายาท
ใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ครอบครัวละ 1,000 บาท
3. ยื่ น ขอรั บ ทุ น พร้ อ มส� ำ เนาสู ติ บั ต รและส� ำ เนาทะเบี ย นสมรส ภายใน
ก�ำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร
4. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค� ำ ขอรั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ รั บ ขวั ญ ทายาทใหม่ ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ส�ำเนาสูติบัตร
3. ส�ำเนาทะเบียนสมรส
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
5. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

7. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

		 สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
จนถึงอายุ 25 ปี จ�ำนวนปีละกว่า 7,000 ทุน ๆ ละ 500 บาท ถึงสูงสุด
3,000 บาท (ตามประกาศสหกรณ์)

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ทุนส่งเสริมการศึกษา (ได้รบั ทุกคน)
- ทุนเรียนดี (เรียงคะแนนผลการเรียนแต่ละระดับชัน้ )
- ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ (จัดให้บตุ รสมาชิกทีศ่ กึ ษาในโรงเรียน
สอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา)
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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		 บุตรสมาชิกที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สามารถยื่นขอรับทุน
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เพิ่มอีก 1 ทุน จ�ำนวน 1,000 บาท
2. บุตรที่ขอรับทุนต้องมีอายุ 3 – 25 ปี และมีสถานภาพโสด
3. ยื่นค�ำขอรับทุนระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ค. ของทุกปี (ตามประกาศ)
4. สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนต่อบุตร 1 คน

เอกสารประกอบ

- แบบฟอร์มขอรับทุน
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
- หนังสือรับการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงว่าก�ำลังศึกษาอยู่ในปีที่
ขอรับทุนการศึกษาบุตร
- ใบระเบี ย นการศึ ก ษาหรื อ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ผ่านมา (เฉพาะขอทุนเรียนดี)
- หนังสือรับรองการส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และส�ำเนาใบ
ประกาศเกียรติคุณเกียรตินิยมระดับปริญญาตรี (เฉพาะขอทุนเกียรตินิยม)

8. ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก

สหกรณ์ท�ำประกันชีวิตให้สมาชิกทุกคนเมื่อ
สมัครเป็นสมาชิกใหม่ ตามที่บริษัทประกันชีวิต
ตอบรั บ การประกั น ชี วิ ต ในวงเงิ น คุ ้ ม ครองชี วิ ต
100,000 บาท อุบัติเหตุ 150,000 บาท (ส�ำหรับสมาชิกที่ไม่สมัครใจท�ำ
ประกันชีวิตกลุ่ม) โดยสหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับ
สมาชิกรายละ 50 บาท / เดือน รวม 600 บาท/ปี เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หาก
สมาชิกผู้นั้นมีหนี้ค้างช�ำระอยู่กับสหกรณ์ให้สหกรณ์น�ำเงินสินไหมที่ได้รับ
มาหักช�ำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างช�ำระอยู่ก่อน เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ส่วน
เงินสินไหมที่เหลือจ่ายคืนให้ทายาทตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่อไป

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. สหกรณ์จะท�ำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกทุกรายตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตตอบรับการท�ำประกันชีวิต
2. ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิต จ�ำนวน 100,000 บาท เสียชีวิต
อุบัติเหตุ จ�ำนวน 150,000 บาท
3. เมื่ อ สมาชิ ก เสี ย ชี วิ ต ให้ ท ายาทแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มแนบเอกสาร
หลักฐานเพื่อขอรับเงินสินไหมทดแทนภายในก�ำหนด 180 วัน นับตั้งแต่
วันเสียชีวิต
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4. สหกรณ์จะน�ำเงินสินไหมที่ได้รับมาหักช�ำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างช�ำระ
อยู่กับสหกรณ์ก่อนส่วนเงินสินไหมที่เหลือจ่ายคืนให้ทายาทตามหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่อไป

เอกสารประกอบ
1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�ำหรับสมาชิกที่มิได้
ท�ำประกันชีวิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ใบค�ำร้องขอเป็นผู้รับโอนประโยชน์
3. ส�ำเนาใบมรณะบัตร
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้เสียชีวิต
5. ส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย”
6. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนทายาทผู้รับประโยชน์
7. ส�ำเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับประโยชน์
8. ส� ำ เนาทะเบี ย นสมรส (กรณี ผู ้ ข อรั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารเป็ น คู ่ ส มรสของ
สมาชิก)
9. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้รับ
เงินทุนสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

9. ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่

		 มอบให้แก่สมาชิกที่เข้าอยู่อาศัยบ้านหลังใหม่
ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว โดยถือวันที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัย และย้ายเข้าอยู่อาศัยตามส�ำเนาทะเบียนบ้าน โดยยื่นค�ำขอรับ
ทุนสวัสดิการพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของและการอยู่อาศัย และ
หลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. จ่ายให้สมาชิกที่เข้าอยู่อาศัยบ้านหลังใหม่ โดยถือวันที่ได้รับสิทธิ์เป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย และย้ายเข้าตามส�ำเนาทะเบียนบ้าน ครอบครัวละ
1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
3. ยื่นขอรับทุนพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของและการอยู่อาศัย
และหลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่ภายในก�ำหนดเวลา
120 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย และย้ายเข้าอยู่อาศัย
ตามส�ำเนาทะเบียนบ้าน
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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4. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้จาก www.025798899.com
2. หลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่
- ส�ำเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน (ทด.13
หรือ อช.16) หรือ
- ส�ำเนาสัญญาเงินกู้เพื่อการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ
- ส�ำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ
- ส�ำเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจ�ำบ้าน
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
3. หลักฐานแสดงสิทธิ์และการอยู่อาศัย
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่และมีชื่อสมาชิกผู้ขอรับทุน
- ส�ำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินและมีชื่อของสมาชิก

10. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

		 สมาชิ ก ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการตามอ� ำ นาจ
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หน่ ว ยราชการ ได้ รั บ อั น ตราย จนถึ ง แก่ ก รรม
ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ จนไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ และต้อง
ใช้เวลารักษาหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ไม่น้อยกว่า 20 วัน
สามารถยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ภายในก�ำหนด 90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม หรือได้รับ
อันตรายจนถึงทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส กรณีดังต่อไปนี้
สูญเสียอวัยวะ : สูญเสียตาข้างหนึ่งหรือสองข้างและไม่มีทางรักษา
ให้หายได้ , สูญเสียมือหรือเท้าข้างหนึ่งหรือสองข้าง หรือสูญเสียการได้ยิน
และไม่มีทางรักษาให้หายได้
บาดเจ็บสาหัส  : ลิ้นขาด เสียอวัยวะอื่นใด หรือเสียความสามารถในการ
ดมกลิ่น , หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว , แท้งลูก หรือจิตพิการอย่างติดตัว
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การจ่ายเงินสวัสดิการ

1. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
2. กรณีสมาชิกทุพพลภาพ
3. กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส

จ่ายให้รายละ 20,000 บาท
จ่ายให้รายละ 20,000 บาท
จ่ายให้รายละ 10,000 บาท

เอกสารประกอบ
1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่แจ้งเป็นหนังสือพร้อม
แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- เอกสารที่แสดงว่าถึงแก่กรรม (ส�ำเนาใบมรณะบัตร) หรือหนังสือ
รับรองของสถานพยาบาลหรือแพทย์ว่าทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส
โดยเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่น้อยกว่า 20 วัน (ใบรับรองแพทย์)
- หนั ง สื อ รั บ รองจากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หน่ ว ยงานที่ ส มาชิ ก สั ง กั ด
หรือหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่าถึงแก่กรรมหรือ ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ
สาหัสนั้นเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี หรือค�ำสั่งให้ไป
ปฏิบัติงาน
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
3. การจ่ายเงินกรณีถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่คู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม
หรือตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ โดยแนบเอกสาร ดังนี้
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน, ส�ำเนาทะเบียนบ้าน,ส�ำเนาทะเบียน
สมรส และส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์)

11. ทุนสวัสดิการเพื่อบ�ำเหน็จสมาชิก

สมาชิกมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็น
สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี การนับอายุของ
สมาชิกและอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่ 30
กันยายนของทุกปี เศษของปีให้ตัดทิ้ง สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้
สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการด� ำเนินการ
เห็นสมควร โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสวัสดิการนี้

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. สมาชิกต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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2. จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคม ของทุกปี หรือตามที่
คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร
3. ค�ำนวณเงินบ�ำเหน็จสมาชิกจากจ�ำนวนปีที่เป็นสมาชิกคูณด้วยจ�ำนวน
หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์หารด้วยหนึ่งร้อย หากตํ่ากว่า 2,000 บาท ให้จ่าย
2,000 บาท แต่ทั้งนี้จ�ำนวนเงินบ�ำเหน็จต้องไม่เกิน 7,000 บาท จ่ายเพียง
ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
4. กรณีสมาชิกยังมีหนี้ค้างช�ำระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุน
เรือนหุ้น ให้สหกรณ์น�ำเงินที่ค�ำนวณได้มาช�ำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างช�ำระ
อยู่ทั้งหมดก่อน
5. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

12. ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

		 สมาชิ ก มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 61 ปี และมี อ ายุ ก าร
เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี การนับอายุของสมาชิกและอายุ
การเป็นสมาชิกให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เศษของปีให้ตัดทิ้ง
สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือ
ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสาร
เพื่อขอรับทุนสวัสดิการนี้

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคม ของทุกปี หรือตามที่
คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร
3. จ่ายเงินทุนสวัสดิการตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
- สมาชิกอาวุโสทีม่ อี ายุการเป็นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท
- สมาชิกอาวุโสทีม่ อี ายุการเป็นสมาชิกตัง้ แต่ 20 ปี
จ่าย 1,500 บาท
- สมาชิกอาวุโสทีม่ อี ายุการเป็นสมาชิกตัง้ แต่ 30 ปี
จ่าย 2,000 บาท
4. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

13. ทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร
หรือเป็นโสด
		 สหกรณ์ ขอมอบทุ น สวั ส ดิ ก ารส� ำ หรั บ สมาชิ ก
ที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ได้แก่ สมาชิกที่ไม่มีบุตรตาม
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กฎหมายและหมายรวมถึ ง บุ ต รบุ ญ ธรรมด้ ว ย หรื อ สมาชิ ก ที่ ไ ม่ มี ส ามี
ภรรยาและหมายรวมถึงผู้ที่หย่าร้างและไม่มีบุตร สมาชิกมีสิทธิ์ขอรับทุน
สวัสดิการตามระเบียบนี้ ทุนละ 3,000 บาท เพียงครั้งเดียว และเมื่อสมาชิก
ได้ใช้สิทธิ์รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไปแล้วไม่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกอีก

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. สมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
3. จ่ายให้ทุนละ 3,000 บาท เพียงครั้งเดียว
4. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไปกับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1. แบบค� ำ ขอรั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารส� ำ หรั บ สมาชิ ก ที่ ไ ม่ มี บุ ต รหรื อ เป็ น โสด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้จาก www.025798899.com
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน

14. ทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย

		 สมาชิกที่ประสบภัย หมายถึง ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่ที่อยู่อาศัยของสมาชิก อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพบิ ตั ภิ ยั เป็นต้น และให้หมายรวมถึงอุบตั ภิ ยั
อืน่ ๆ ทีเ่ กิดแก่ทอี่ ยูอ่ าศัยด้วย
		 ความเสียหายที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ หมายถึง
ความเสี ย หายต่ อ บ้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย และทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู ่ ภ ายในบ้ า นหลั ง
ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกบ้าน

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. ผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับอายุการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่วันแรกที่เข้าเป็นสมาชิกจนถึงวันประสบภัย
2. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบนี้
ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง
3. ยื่นขอรับทุนภายในก�ำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการประสบภัย
หากพ้นก�ำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุน
จ�ำนวนเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ให้จ่าย ดังนี้
1) ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหมดไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้จ่ายตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินรายละ
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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		 1. กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
จ่าย 40,000 บาท
		 2. กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย 30,000 บาท
		 3. กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย 10,000 บาท
2) ที่อยู่อาศัยเสียหายบางส่วน ให้จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ
1. กรณีเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
จ่าย 4,000 บาท
2. กรณีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย 3,000 บาท
3. กรณีเป็นผู้อาศัยแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จ่าย 1,000 บาท

เอกสารประกอบ

1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัยซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู่ ส�ำหรับผู้อยู่อาศัยแต่
ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะต้องมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้อยู่อาศัย
ในบ้านหลังดังกล่าว
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
4. รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย
5. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่เสียหายและปรากฏเลขที่บ้าน และรูปถ่ายรายการ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายตามรายการประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
ที่เสียหาย

15. ทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกส�ำหรับสมาชิกที่มิได้ท�ำ
ประกันชีวิต

		 สมาชิ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต และมี อ ายุ เ กิ น 65 ปี
หรื อ บริ ษั ท ประกั น ปฏิ เ สธการท� ำ ประกั น ชี วิ ต
จ่ายตามจ�ำนวนปีที่เป็นสมาชิก ปีละ 10,000
บาท ไม่เกิน 100,000 บาท สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์การศพ
ส�ำหรับสมาชิกที่มิได้ท�ำประกันชีวิต ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกันชีวิต
กลุ่มตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก หรือท�ำ
ประกันชีวิตกลุ่มแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมจากบริษัท
ผู้รับประกันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�ำหรับสมาชิกที่มิได้ท�ำประกันชีวิต
จะจ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตตามจ�ำนวนอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000
บาท หากเศษของปีเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
100,000 บาท
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2. ยื่นขอรับทุนสวัสดิการภายในก�ำหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันเสียชีวิต
หากพ้นก�ำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุน
3. จ�ำนวนเงินที่จะจ่ายสหกรณ์จะน�ำไปช�ำระหนี้ค้างช�ำระก่อน ส่วนที่เหลือ
จ่ายคืนทายาทสมาชิก

เอกสารประกอบ
1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�ำหรับสมาชิกที่มิได้
ท�ำประกันชีวิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ใบค�ำร้องขอเป็นผู้รับโอนประโยชน์
3. ส�ำเนาใบมรณะบัตร
4. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
5. ส�ำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย”
6. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนทายาทผู้รับประโยชน์
7. ส�ำเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับประโยชน์
8. ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผขู้ อรับทุนสวัสดิการเป็นคูส่ มรสของสมาชิก)
9. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้รับ
เงินทุนสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

16. ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห์
สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ

		 สมาชิกทุพพลภาพเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สมาชิก
ที่ทุพพลภาพและมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ (ตามค�ำนิยาม
และข้อยกเว้นท้ายระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2555) ต้องเป็นผู้ที่ท�ำประกันชีวิตกลุ่มในส่วน
ที่สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันให้ หรือสมาชิกที่ได้ท�ำประกันชีวิตกลุ่มไว้แล้ว
แต่อยู่ในระหว่างการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกัน
เป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือสมาชิกที่ได้ท�ำประกันชีวิตกลุ่มไว้แล้ว
แต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายสินไหมจากบริษัทผู้รับประกัน ด้วยเหตุหนึ่ง
เหตุใด หรือสมาชิกที่บริษัทผู้รับประกันที่สหกรณ์จัดให้ไม่รับท�ำประกันชีวิต

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. จ่ายให้สมาชิกที่ทุพพลภาพ (ตามค�ำนิยามและข้อยกเว้นท้ายระเบียบว่า
ด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2555)
ค�ำนวณตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 8,000 บาท หากเศษของปีเกินกว่า
6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 80,000 บาท
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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2. จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท จนกว่าจะครบ
จ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้
3. เมื่อบริษัทผู้รับท�ำประกันอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนแล้วสหกรณ์
จะหักเงินเฉพาะส่วนที่จ่ายให้สมาชิกคืนทุนสวัสดิการ
4. ขอรับทุนสวัสดิการภายในก�ำหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ทุพพลภาพ
หากพ้นก�ำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุน
5. สมาชิกหรือทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ท�ำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยเร็ว พร้อมแสดงใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นอันเชื่อถือได้

เอกสารประกอบ

1. แบบค� ำ ขอรั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สงเคราะห์ ส มาชิ ก เมื่ อ ทุ พ พลภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ส�ำเนาหนังสือการปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมกรณีทุพพลภาพ จาก
บริษัทผู้รับประกัน
3. หนังสือรับรองแพทย์ผู้ท�ำการรักษา
4. รูปถ่ายของสมาชิก
5. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
6. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน

17. ทุนสงเคราะห์การศพสมาชิก

		 เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์จึงขอมอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์
การศพสมาชิก โดยมอบเป็นเงินหรือสิ่งของแสดงการไว้อาลัยในงานศพ
ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ซึ่งผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนได้แก่
ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก หรือบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก
ผู้ที่ถึงแก่กรรม

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. จ่ายให้ทุนละ 1,500 บาท/ ศพ
2. ยื่นขอรับทุนภายในก�ำหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้น
ก�ำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ
3. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไปกับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
48

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด

2. ส�ำเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
5. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้ขอรับทุนสวัสดิการ
6. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนสวัสดิการ
7. ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอรับทุนสวัสดิการเป็นคู่สมรสของสมาชิก
ผู้ถึงแก่กรรม)
8. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้ขอรับ
ทุนสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

18. ทุนสงเคราะห์การศพบิดา มารดา
คู่สมรส และบุตรสมาชิก

		 สหกรณ์ขอมอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพบิดา มารดา
คู ่ ส มรส และบุ ต รของสมาชิ ก โดยมอบเป็ น เงิ น หรื อ สิ่ ง ของแสดงการ
ไว้อาลัยในงานศพ ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ

1. ผู้เสียชีวิต ต้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก จ่ายให้
ทุนละ 1,500 บาท/ ศพ
2. ยื่ น ขอรั บ ทุ น ภายในก� ำ หนดเวลา 60 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ถึ ง แก่ ก รรม
หากพ้นก�ำหนดนี้แล้วถือเป็นอันหมดสิทธิ์ ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ
3. สหกรณ์ จ ะน� ำ ฝากเงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไปกับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1. แบบค�ำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com
2. ส�ำเนาใบมรณะบัตร
3. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้ถึงแก่กรรม
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม
5. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้ขอรับทุนสวัสดิการ
6. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนสวัสดิการ
7. ส�ำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้เสียชีวิตเป็นคู่สมรสของสมาชิก)
8. ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้ขอรับ
ทุนสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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สิทธิได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
ในการรับเงินทุกประเภทจากสหกรณ์
ฝากเข้าออมทรัพย์ถอนด้วยบัตรสหกรณ์ ATM
บริการรับเงินทุกประเภทจากสหกรณ์
		 การน�ำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และถอนด้วยบัตร
สหกรณ์ ATM
1. สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ได้ด้วยบัตร
สหกรณ์ ATM ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ไม่เสียค่า
ธรรมเนียมใดๆในจังหวัดที่สมาชิกเลือกใช้บริการ หรือจะโอน-ถอน-ฝาก
ผ่านธนาคารกรุงไทย ก็สามารถท�ำได้อย่างสะดวกเช่นกัน
2. ประเภทเงินที่สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกมี ดังนี้
● เงินกู้ฉุกเฉิน
● เงินกู้สามัญทุกประเภท
● เงินทุนสวัสดิการทุกประเภท
● เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
● เงิ น งวดช� ำ ระหนี้ ร ายเดื อ นกรณี ส มาชิ ก ยื่ น กู ้
หลังจากท�ำรายการเรียกเก็บประจ�ำเดือน หรือ
ช�ำระหนี้เดิมครบถ้วนแล้ว
● เงินประเภทอื่น ๆ

บริการฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
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สิทธิฝากเงิน ระดมหุน้ เพิม่ ช�ำระหนีท้ กุ ประเภท หรือ
อื่นๆ โดยไม่ต้องไปที่ สหกรณ์ เพียงยื่นผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด หรือธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
1. กรอกแบบฟอร์ม CO-OP @ Bank หรือ Payment
2. ยืน่ ทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารพร้อมจ�ำนวนเงินทีร่ ะบุ
3. รับหลักฐานจากธนาคารเก็บไว้
4. สหกรณ์จะท�ำรายการ 	
  
ให้ทา่ นโดยอัตโนมัติ
5. สามารถตรวจสอบ
ยอดคงเหลือได้ในวันถัดไป
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บริการถอนเงินด้วยบัตร สหกรณ์ ATM  
ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณลักษณะพิเศษของบัตร
	
  

	
  

1. ถอนเงิ น ฝากบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ สิ น มั ธ ยั ส ถ์ ที่
สมาชิ ก ฝากไว้ กั บ สหกรณ์ และถอนเงิ น บั ญ ชี
ออมทรั พ ย์ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ ไ ด้ ใ นบั ต ร
ใบเดียวกัน
2. ระบุจังหวัดที่ใช้บัตรเพื่อไม่เสียค่าธรรมเนียม
การถอนข้ามเขตได้
3. เบิกถอนได้วันละ 50,000 บาท ผ่านตู้ ATM
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ทั่ ว ประเทศ 24 ชั่ ว โมง
ไม่มีวันหยุด
4. สมาชิ ก ทำ�บั ต รฟรี ไม่ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
(สมาชิกสมทบปีละ 200 บาท)
5. สมัครง่าย เพียงส่งใบสมัครถึงสหกรณ์พร้อม
แนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวและรูปถ่าย 1 ใบ

	
   6. รับบัตรภายใน 60 วัน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�กัด สาขาในจังหวัดที่ระบุการใช้บัตรไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมการถอนข้ามเขต
7. ข้อแนะนำ�การใช้บัตร ควรเปลี่ยนรหัสของ
บัตรสหกรณ์ ATM ให้เป็นรหัสที่ท่านสามารถจำ�
ได้ง่าย เนื่องจากกดรหัสผิด 4 ครั้ง บัตรจะถูก
ยกเลิก และต้องทำ�บัตรใหม่ใช้เวลา 60 วัน เสีย
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
8. บัตรหาย โปรดแจ้งอายัดบัตรทันที
โทร. 02-777-7777 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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โอน - ถอน - ฝาก ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย

ATM โอนเงินออนไลน์
สหกรณ์ - กรุงไทย
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย
➤ ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จะต้องเปิด
บัญชีและท�ำบัตรATM ของธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้าน
➤ ส�ำหรับผู้ที่มีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถใช้
บัญชีและบัตร ATM เดิมได้

เงื่อนไขการใช้บริการ มีดังนี้
1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชี
ของธนาคารกรุงไทย ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท
2. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝากเข้า
มายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมในการท�ำรายการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ
โดยสมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
4. สมาชิกเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัตร ATM รายปีเอง
5. เงินในการถอนผ่านบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ATM ที่สมาชิก
เลือกท�ำ
6. การถอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยสามารถถอนได้ตามวงเงิน
ที่ท�ำรายการโอน
	
  
	
  

บัตรคลาสสิค
ถอนได้ไม่เกิน
50,000 บาท                     
บัตรทอง
ถอนไม่เกิน
150,000 บาท
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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ขัน้ ตอนการสอบถามยอดเงินคงเหลือ
บัญชีดอกกระเจียว

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินคงเหลือบัญชีดอกกระเจียว

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ

3. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ”

5. เลือก “สอบถามยอดเงินฝาก”

2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ ”

4. เลือก “สหกรณออมทรัพย”

6. รับสลิปแจงยอดเงินคงเหลือ

สลิปจะออกมา
โดยอัตโนมัติ
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ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ์ ➼ กรุงไทย
ผ่านตู้ ATM ของกรุงไทย

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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ขั้นตอนการโอนเงินจากกรุงไทย ➼ สหกรณ์
ผ่านตู้ ATM ของกรุงไทย

สรุปขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
1. โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ➪ บัญชีธนาคารกรุงไทย
กดเมนู ➼  รับเงินฝาก
2. โอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย ➪ บัญชีสหกรณ์
กดเมนู ➼  ฝากเงินฝาก
56
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ขัน้ ตอนการถอนเงินทีต่ ู้ ATM สหกรณ์

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
CO-OP Phone
การรับบริการ CO-OP Phone

“ เพียงปลายนิว้ สัมผัส จากวนาสูน่ าคร ”
สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถ
รับบริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์อตั โนมัติ
(CO-OP Phone) ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่มวี นั หยุด

ขัน้ ตอนง่าย ๆ กับ CO-OP Phone
1. โทร. 02 – 579 – 8899 หรือ 899 (เบอร์ภายใน)
2. ป้อนเลขทีส่ มาชิก ตามด้วยเครือ่ งหมาย # ยืนยันเลขสมาชิก กด #
3. ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก
4. กดตัวเลขหรือหัวข้อบริการทีต่ อ้ งการ
5. ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ที่คอมพิวเตอร์แจ้งให้ทราบจนเสร็จสิ้นที่การยืนยันการ
ทำ�รายการ
6. หากต้องการฟังซา้ํ หรือเลือกหัวข้อบริการอืน่ ท่านสามารถกดเลือกได้ทนั ที
กด 1 ถึง 9 บริการของ CO-OP Phone
กด 1 สอบถามหุน้ เงินกูแ้ ละเงินฝาก
กด 2 สิทธิการกูเ้ งินสามัญ
กด 3 สิทธิการคา้ํ ประกัน
กด 4 การอนุมตั เิ งินกู้
กด 5 รายการหักเงินเดือน
กด 6 สอบถามเงินปันผล – เฉลีย่ คืน
กด 7 การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพือ่
กด 1 โอนไปยังบัญชีออมทรัพย์พเิ ศษ
กด 2 เพือ่ ระดมเป็นทุนเรือนหุน้
กด 8 กูฉ้ กุ เฉินทางโทรศัพท์อตั โนมัติ
กด 9 การเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่าง ๆ คือ
กด 1 เปลีย่ นแปลงยอดฝากรายเดือน
กด 2 เปลีย่ นการระดมหุน้ รายเดือน
กด 3 เปลีย่ นรหัสผ่าน CO-OP Phone

คำ�แนะนำ�การใช้ CO-OP Phone
1. รหัสหาย หรือลืมรหัสผ่าน โปรดยื่นแบบคำ�ขอยกเลิกรหัสเดิมและขอใช้
รหัสใหม่
2. โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านให้เป็นรหัสที่ท่านสามารถจำ�ได้ง่ายโดยการ กด 9
และต่อด้วย กด 3
3. การใช้โทรศัพท์มอื ถือทำ�รายการ ควรใช้เมือ่ ทำ�รายการต่าง ๆ จนชำ�นาญ
ดีแล้ว
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บริการแจ้งข่าวสารผ่านระบบ SMS สหกรณ์ออนไลน์
อีกหนึ่งบริการใหม่จากสหกรณ์ แจ้งทุกความเคลื่อนไหวไปยังมือถือ
ของสมาชิกทันที....
เมื่อ...คุณได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญ...เงินกู้พิเศษ
เมื่อ...คุณได้รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ
เมื่อ...คุณได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำ�ปี
เมื่อ...คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกว่า 5,000 บาท
เมื่อ...คุณถอนเงินที่ไม่เคยถอนนานกว่า 6 เดือน
เมื่อ...คุณฝากเงิน ชำ�ระหนี้ ฯลฯ ผ่านธนาคาร
เมื่อ...สหกรณ์แจ้งข่าวสารใหม่ๆ ให้คุณรับทราบ ฯลฯ

บริการเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com
เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หรือ www.forestcoop.org
สหกรณ์บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ สมาชิกสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้ดังนี้
1. หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท
3. การคำ�นวณยอดผ่อนชำ�ระต่อเดือน
4. สวัสดิการของสมาชิกประเภทต่าง ๆ
5. การประกันชีวิตกลุ่ม
6. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
7. ข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบสหกรณ์
8. ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
9. วารสารสหกรณ์รายเดือนและสามารถอ่านย้อนหลังเดือนต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาได้ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากคำ�ที่ต้องการได้
10. ข่าวฝากจากสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์
11. สามารถ Download แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ดังนี้
- ใบสมัครสมาชิก – สมาชิกสมทบ
- เอกสารเงินกู้
- เอกสารการขอใช้บริการสหกรณ์ ATM
		 และสหกรณ์ทางโทรศัพท์
- เอกสารการขอรับทุนสวัสดิการสมาชิก
- เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
- เอกสารเงินฝากสหกรณ์
- เอกสารอื่นๆ
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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12. สามารถ Download รายงานกิจการประจำ�ปี
13. รายชื่อคณะกรรมการดำ�เนินการปีต่าง ๆ
14. บทความที่น่าสนใจ
15. ภาพกิจกรรมสหกรณ์
16. ติดต่อสอบถามหรือส่งอีเมล์ถึงสหกรณ์
info@025798899.com หรือ forestcoop@gmail.com
17. พิมพ์ใบเรียกเก็บประจำ�เดือนของสมาชิกด้วยตนเอง *
18. พิมพ์ใบเสร็จประจำ�เดือน *
* การพิมพ์ใบเรียกเก็บประจำ�เดือน และพิมพ์ใบเสร็จประจำ�เดือน
ต้องสมัครสหกรณ์ออนไลน์ก่อน
ขั้นตอนการสมัครสหกรณ์ออนไลน์
1) ลงทะเบียนใหม่ กรอกข้อมูล เลขที่สมาชิก, เลขบัตรประจำ�ตัว
ประชาชน 13 หลัก, วัน เดือน ปีเกิด
2) กำ�หนดชื่อผู้ใช้และกำ�หนดรหัสผ่าน 4-12 ตัวอักษร
3) เข้าสู่ระบบ
19. อื่นๆ

บริการรับข่าวสารสหกรณ์
สิ ท ธิ ส มั ค รสมาชิ ก วารสารสหกรณ์
ป่าไม้รายเดือน เพื่อติดตามข่าวสารความ
เคลื่ อ นไหวของสหกรณ์ โดยจั ด ส่ ง ทาง
ไปรษณี ย์ ถึ ง บ้ า นฟรี ทุ ก เดื อ น โดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ

วารสารสหกรณ์ป่าไม้
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สหกรณ์หมื่นล้าน
จากทุนด�าเนินงานเริ่มต้น “15,570 บาท” ในปี 2521 กลาย
มาเป็น “10,092,150,200.96” บาท ในปี 2555 จากสมาชิกเริ่มต้น
167 คน เป็นสมาชิก 13,221 คน สมาชิกสมทบอีก 11,701 คน รวม
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 24,922 คน ในวันนี้... นั่นเป็นบทพิสูจน์
การก้าวผ่านกาลเวลาที่ต้องต่อสู้ทั้งภายในและสิ่งเร้าภายนอก
ที่โหมกระหน�่าสู่ใจของสมาชิก เป็นการปะทะกันอย่างยิ่งใหญ่ของ
จิตและกัปดักทางสังคมโลก
อ่านต่อหน้า 3

รับ SMS แจ้งผลการ

ด�าเนินงาน เงินปันผลเฉลีย่ คืน 23 ม.ค. 2556

ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบิกเงินปันผล 3 ก.พ. 56
หลังปิดประชุมใหญ่

www.025798899.com
www.forestcoop.org

ฉบับที่ 152 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมดีๆ
ต้อนรับปิดเทอม

29 – 31 มีนาคม 2556
ค่ายเยาวชนคนรักป่า

ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกเอราวัณ

สานรักสานสัมพันธ์

ครอบครัวฉัน
ครอบครัวเธอ

6 – 8 เมษายน 2556

ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

ทั้ง 2 ค่าย

สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

สมาชิ ก ทุ ก ท่ า น จะได้ รั บ SMS แจ้ ง ยอดเงิ น ปั น ผล
เฉลี่ ย คื น วั น ที่ 23 ม.ค.56 หรื อ สามารถตรวจสอบผ่ า น
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-PHONE :025798899 ได้ตลอด
24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

วันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่
3 ก.พ 56 ประชุมใหญ่
สมาชิกจะได้ใช้สิทธ์ความเป็นเจ้าของของสหกรณ์กันให้เต็มที่ โดยการ
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายในการบริหารสหกรณ์ของเรา รวมทั้งการเลือก
กรรมการเข้าไปบริหารสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ที่พึงมีต่อการด�าเนินงานสหกรณ์และ
ขบวนการสหกรณ์ ก�าหนดการประชุมใหญ่ หน้า 2
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ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด นายจงเจริญ
กิจสำาราญกุล และผู้จัดการ นายวิชิต สนธิวณิช รับมอบ
พุทธวิชิตมาร ฯ ขนาด 9 นิ้ว จาก นาย วิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่

ยกเลิกแบบฟอร์ม
ใบค�าขอกูส้ ามัญเก่าทุกแบบ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556
เป็นต้นไป

การร่วมกิจกรรมของสหกรณ์
ในวาระต่างๆ
1. ค่ายเยาวชนคนรักป่า

สิ ท ธิ ส่ ง บุ ต รสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ
ค่ า ยเยาวชนสหกรณ์ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในช่ ว ง
ปิดภาคการศึกษา ของทุกปี

2. ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์

สิ ท ธิ ส มั ค ร เข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ค่ า ย
ครอบครั ว สหกรณ์ สั ม พั น ธ์ ทั้ ง ครอบครั ว
(พ่ อ แม่ ลู ก ) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สถาบั น ครอบครั ว
และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครอบครั ว สมาชิ ก
สหกรณ์

3. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

สิ ท ธิ ใ นการเสนอโครงการหรื อ เข้ า ร่ ว ม
โครงการกิ จ กรรมกลุ่ ม สมาชิ ก โดยขอรั บ งบ
ประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์รายละเอียดตาม
ประกาศของสหกรณ์

4. การอบรมสัมมนา

สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มอบรมสั ม มนาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ หรือวิชาการต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสหกรณ์เป็นผูส้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย
ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

5. ร่วมชิงรางวัล และรับของชำ�ร่วย
ในโอกาสต่าง ๆ

สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมชิ ง โชค ลุ้ น รั บ
รางวัล หรือรับของชำ�ร่วยในโอกาสต่าง ๆ ที่
สหกรณ์ จั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ เ กี่ ย วกั บ
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก การส่งเสริมการออม
ทรัพย์ การประกันชีวิต หรืออื่น ๆ

6. สายใยที่ไม่เกษียณ

สิ ท ธิ พิ เ ศษสำ�หรั บ สมาชิ ก ที่ เ กษี ย ณอายุ
ราชการ สามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสายใย
ทีไ่ ม่เกษียณ ทีส่ หกรณ์เป็นผูจ้ ดั ขึน้ สำ�หรับสมาชิก
ที่เกษียณอายุในปีนั้น พร้อมรับของที่ระลึก
ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ
“เกษียณอายุราชการแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ตอ่ ไปได้
และสิทธิประโยชน์ยงั เพิม่ ขึน้ กว่าเดิม”
1. สิ ท ธิ รั บ ทุ น สวั ส ดิ ก ารเหมื อ น
สมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ

สมาชิ ก เกษี ย ณอายุ ร าชการที่ ยั ง เป็ น สมาชิ ก อยู ่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทุ น
สวัสดิการ เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ ดังนี้
ทุนสวัสดิการเพือ่ วันเกิดสมาชิก
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์การศพบิดา มารดา คูส่ มรส
		 และบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
ทุนสวัสดิการส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก
ทุนสวัสดิการเพือ่ การมงคลสมรส
ทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
ทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์การศพสมาชิก
ทุนสวัสดิการเพือ่ รับขวัญทายาทใหญ่
ทุนสวัสดิการประกันชีวติ ทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกเมือ่ 		
		 ทุพพลภาพ
ทุนสวัสดิการบ้านหลังใหม่
ทุนสวัสดิการเพือ่ อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์
ทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกไม่มบี ตุ รหรือเป็นโสด

2. สิทธิรับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณ
อายุราชการ
ทุ น เพื่ อ บ� ำ เหน็ จ สมาชิ ก เกษี ย ณอายุ ร าชการ จ่ า ยให้ เ ฉพาะ
สมาชิกที่อายุครบ 60 ปี (ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณเพียง 1 ครั้ง) และเป็น
สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
		 ค�ำนวณได้ ดังนี้ บ�ำเหน็จ = จ�ำนวนปี X จ�ำนวนหุ้น
100
		 ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 7,000 บาท สหกรณ์
จะจ่ า ยเงิ น ทุ น ให้ ภ ายในเดื อ น ต.ค. ของทุ ก ปี โดยน� ำ ฝากเข้ า บั ญ ชี
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และไม่ต้องยื่นค�ำขอ
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ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จ่ายให้สมาชิกที่อายุ 61 ปีขึ้นไป และ
เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยจะจ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก
อายุสมาชิกน้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี
จ่าย 1,500 บาท อายุสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี จ่าย 2,000 บาท สหกรณ์จะ
จ่ายเงินทุนให้ภายในเดือน ต.ค. ของทุกปี โดยน�ำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์ และไม่ต้องยื่นค�ำขอ

3. สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าท�ำศพสมาชิก
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิก
อยู่กับสหกรณ์ ซึ่งอายุครบ 65 ปี ไม่อาจท�ำประกันชีวิต
ได้ หากถึงแก่กรรมสหกรณ์จะมอบเงินช่วยเหลือค่าท�ำ
ศพสมาชิก ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท

4. สิทธิฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขในอัตรา
ดอกเบี้ยสูง
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เกษียณเปี่ยมสุข เพื่อฝากเงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ กบข. บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ หรือ
เงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ ในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ทุกประเภทและยังมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี

5. สิทธิการกู้หุ้น หรือเงินฝาก
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิกู้หุ้น หรือเงินฝากได้ไม่เกินกว่า 90 %
ของเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

6. สิทธิการงดส่งค่าหุ้น
สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไม่มีหนี้ หรือมีหนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้น
ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถระดมค่าหุ้นเพิ่มได้ตามความสมัครใจ

7. สิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เช่นเดียว
กับสมาชิกที่ยังไม่ได้เกษียณอายุราชการ
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8. สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชีรายไตรมาส
สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดยสหกรณ์จะส่ง
“ใบแจ้งยอดคงเหลือรายไตรมาส” เพื่อแจ้งจ�ำนวนเงินทุนเรือนหุ้น เงินฝาก
หรือเงินกู้ (ถ้ามี) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นหลักฐานส�ำหรับการตรวจสอบ
โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก

9. สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ

สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับ
รางวัล หรือรับของช�ำร่วยในโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับสมาชิก และยัง
ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมส�ำหรับผู้เกษียณอายุราชการที่สหกรณ์
จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

10. ไม่ต้องหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย และกู้หุ้นไม่เกิน 60% ให้น�ำ

เงินปันผลช�ำระหนี้ได้ (โดยจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อ
ช�ำระหนี้)
ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้เกินกว่า 90% ของหุ้น ให้ช�ำระหนี้บางส่วน
เพื่อให้มีหนี้คงเหลือ 60% ของหุ้น หรือสมาชิกที่มีหนี้ไม่เกิน 60% ของ
หุ้น สามารถกู้หุ้นไม่เกิน 60% โดยสามารถน�ำเงินปันผลมาช�ำระหนี้ได้
ตัวอย่างเช่น
มีหุ้น 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผลประมาณปีละ 5,500 บาท
(5.50%)
กูห้ นุ้ 60,000 บาท จะต้องผ่อนช�ำระ 30 ปี ประมาณปีละ 4,560 บาท
เดือนละ 380 บาท (6.50%)
แจ้งน�ำเงินปันผลเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อช� ำระหนี้
(ได้ดอกเบี้ยด้วย)
มีหุ้น 100,000 บาท รับเงินปันผล 5.50% ปีละ 5,500 บาท 30 ปี
เท่ากับ 165,000 บาท
กู้ 60,000 บาท จ่ายดอกเบี้ย 6.50% 30 ปี ดอกเบี้ยรวม เท่ากับ
75,949 บาท
ก�ำไร เท่ากับ 89,051 บาท

การช�ำระหนีน้ นั้ จะหักจากเงินปันผลทีน่ �ำฝากในบัญชีออมทรัพย์
อเนกประสงค์ เ พื่ อ ช� ำ ระหนี้ โ ดยอั ต โนมั ติ ไ ม่ ต ้ อ งหั ก เงิ น เดื อ น
ณ ที่จ่าย
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บุคคลในครอบครัวสมาชิกสมัคร
เป็นสมาชิกสมทบ
เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก คือ บุตร
อายุ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ คู่สมรส หรือบิดา
มารดา ของสมาชิก หรือของคู่สมรสสมาชิก

สมัครได้อย่างไร
1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด (ดาวน์โหลดได้ที่
www.025798899.com) และมีผู้รับรองที่เป็นสมาชิกหลักของครอบครัว
2. แนบหลักฐาน  
1) คู่สมรส แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน,ส�ำเนาทะเบียน
บ้าน,ส�ำเนาทะเบียนสมรส,รูปถ่าย 1 นิ้ว
		 2) บุ ต ร แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน,ส�ำเนาทะเบียน
บ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3) บิดา มารดาของสมาชิก และคู่สมรสสมาชิก
			 - แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน,ส�ำเนาทะเบียนบ้าน,
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3. ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
		 - สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวอาจให้ สหกรณ์หัก
เงินค่าหุ้น เงินฝาก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลักของ
ครอบครัวได้
4. ยื่นใบสมัครได้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
หรือส่งทางไปรษณีย์   
วิธีการชำ�ระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียม
1. จำ�นวนเงินที่ต้องชำ�ระพร้อมยื่นใบสมัคร
		 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
			 (กรณีสมัครครั้งที่ 2 ชำ�ระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท)
		 - ค่าหุ้นแรกเข้า
100 บาท
		 - เปิดบัญชีออมทรัพย์
100 บาท
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		 - ค่าธรรมเนียมบัตร
			 ATM สหกรณ์
200 บาท
		 - รวมทั้งสิ้น
500 บาท
		 - กรณีไม่ทำ�บัตร ATM รวม 300 บาท
2. วิธีการช�ำระเงินค่าสมัคร
		 - สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวอาจให้สหกรณ์หักเงิน ณ
ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลักของครอบครัวได้ หรือ
		 1. ชำ�ระเป็นเงินสดที่สำ�นักงานสหกรณ์
		 2. ชำ�ระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
ทุ ก สาขา ทั่ ว ประเทศ โดยใช้ แ บบฟอร์ ม ใบแจ้ ง การชำ�ระเงิ น
(Payment) พร้อมระบุสมัครสมาชิกสมทบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.025798899.com
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สิทธิการกู้เงินส�ำหรับสมาชิกสมทบ

การให้เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone)
ส�ำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัว
คุณสมบัติของผู้กู้

1. ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย
2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วงเงินกู้

1. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้
ไม่เกิน 30,000 บาท
2. เมือ่ ช�ำระหนีเ้ งินกูม้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 งวดเดือน สามารถกูใ้ หม่ได้

ระยะเวลาการผ่อนช�ำระเงินกู้

1. ช�ำระคืน ไม่เกิน 12 งวดเดือน
2. ผ่อนช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย)

วิธีการช�ำระเงินกู้ : ช� ำ ระโดยการหั ก เงิ น จากบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
สินมัธยัสถ์ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์

เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอกู้
1. ค�ำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน

ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ

1. ยื่นค�ำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone)
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สหกรณ์
2. เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติแล้ว ผู้กู้สามารถกู้ฉุกเฉินทาง
โทรศัพท์ (COOP – Phone) ได้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
3. ผู้กู้สามารถรับเงินกู้ฉุกเฉินโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
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การให้เงินกู้สามัญ
ส�ำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคล
ในครอบครัวสมาชิก
คุณสมบัติของผู้กู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก ได้แก่
บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ ให้รวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย
2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วงเงินกู้

1. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์
2. เมือ่ ช�ำระหนีเ้ งินกูม้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 งวดเดือน สามารถกูใ้ หม่ได้

การผ่อนช�ำระเงินกู้

1. ช�ำระคืน ไม่เกิน 360 งวดเดือน
2. ผ่อนช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่
งวดสุดท้าย)

วิธีการช�ำระเงินกู้ : ช�ำระโดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์

เอกสารหลักฐานประกอบค�ำขอกู้

1. ค�ำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน

ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ

1. ยื่นค�ำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อ 6 ได้ที่ สหกรณ์
2. เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติแล้ว ผู้กู้สามารถรับเงินกู้สามัญโดย
ผ่านบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
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เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะกรณีรับโอนหนี้จากสมาชิก
(2) เงินกู้พิเศษจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์
สมาชิกสมทบซึ่งมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและหรือหนี้เงินกู้สามัญ
คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกผู้นั้นอีกก็ได้ ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้
สมาชิกสมทบที่ยังส่งเงินช�ำระหนี้เงินกู้พิเศษไม่ครบ สมาชิกสมทบ
ผู้นั้นจะต้องยินยอมและอ�ำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือ
บุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจทรัพย์สินหรือกิจการ
ที่ใช้เงินกู้นั้น ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับ
เรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
สมาชิกสมทบที่ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะกรณีรับโอนหนี้
จากสมาชิกไม่ครบ สมาชิกสมทบผู้นั้นจะขายหรือโอนทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ที่จ�ำเป็นและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
เงินกู้พิเศษจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ ให้กู้ได้
ไม่เกินร้อยละ 90 ของจ�ำนวนเงินฝากที่สมาชิกสมทบผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ณ วันที่ยื่นค�ำขอกู้
เงินกู้พิเศษจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ หาก
ผู ้ กู ้ ผิ ด นั ด ไม่ ช� ำ ระหนี้ ต ามสั ญ ญาเงิ น กู ้ ผู ้ กู ้ ยิ น ยอมให้ ส หกรณ์ ใช้ สิ ท ธิ
เบิกถอนเงินฝากของผู้กู้ที่ได้จ�ำน�ำไว้กับสหกรณ์เพื่อช�ำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว
ตามจ�ำนวนที่ค้างช�ำระได้โดยมิต้องบอกกล่าว
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สิทธิประโยชน์สมาชิกสมทบ
1. สิทธิฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูง

มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท
(ยกเว้ น บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ เ กษี ย ณเปี่ ย มสุ ข )
และอัตราดอกเบี้ยสูงเท่ากับสมาชิก ทั้งนี้
จำ�นวนเงินฝากไม่เกิน 30,000,000 บาท

2. สิทธิชื้อหุ้น – รับเงินปันผล
ผลตอบแทนสูง

สมาชิกสมทบชำ�ระค่าหุ้นแรกเข้าเป็น
สมาชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 100 บาท สามารถ
ระดมหุ้ น เพิ่ ม ได้ เ มื่ อ ต้ อ งการและตามที่
สหกรณ์กำ�หนด โดยสมาชิกสมทบจะมีหุ้น
ในสหกรณ์ไม่เกิน 1,000,000 บาท และจะ
ได้รับเงินปันผลตามหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์
และได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ เช่ น เดี ย วกั บ
สมาชิก

3. สิทธิการกู้และคํ้าประกัน

มีสิทธิกู้เงินและคํ้าประกันเงินกู้รวมกัน
ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์

4. สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืน

สมาชิ ก สมทบมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เฉลี่ ย
คืนเช่นเดียวกับสมาชิกหลัก เงินเฉลี่ยคืน
คำ�นวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิก
สมทบกู้เงินโดยใช้หุ้นหรือเงินฝากคํ้าประกัน
อัตราเงินเฉลี่ยคืนกำ�หนดโดยที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี

5. สมาชิกสมทบมีสิทธิประกัน
คุม้ ครองอุบตั เิ หตุ 1,600,000 บาท
สมาชิกสมทบซึ่งชำ�ระเบี้ยประกันโดย
หัก ณ ที่จ่ายจากส่วนราชการได้ มีสิทธิเข้า
ร่วมประกันชีวิตผลประโยชน์คุ้มครองชีวิต
800,000 บาท อุบัติเหตุคุ้มครอง 1,600,000
บาท โดยจ่ายเบี้ยประกันตํ่า เพียงเดือนละ
470 บาท
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6. สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์
ประชุมใหญ่

สิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปี แต่ไม่มีสิทธิอภิปราย
หรือร่วมลงมติ หรือสมัครรับการเลือกตั้ง
ใด ๆ

7. สมาชิกสมทบมีสิทธิรับบริการ
ทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ค่ายเยาวชนสหกรณ์
2. ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์
3. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
4. การฝึกอบรม และสัมมนา
5. กิจกรรมอื่น ๆ ตามประกาศสหกรณ์

8. ร่ ว มชิ ง รางวั ล และรั บ ของ
ชำ�ร่วยในโอกาสต่าง ๆ

สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับ
รางวัล หรือรับของชำ�ร่วยในโอกาสต่าง ๆ
ที่สหกรณ์จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยว
กับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิก
สมทบ เช่น การส่งเสริมการออมทรัพย์
การประกันชีวิต
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