


สารบัญ

1.	การสมคัรสมาชกิ	 4
	  ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้	 4	
	  สมคัรได้อย่างไร	 5				
	  การโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อืน่	 5
	  การถอืหุ้นสหกรณ์	 6
	  หน้าทีใ่นฐานะเจ้าของกิจการ	 7		
	  การรบัเงนิปันผล	–	เฉลีย่คืน	 8
	  การขอรบัเงนิคืน	 8
	  การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์	 9
	  สมาชกิในครอบครวัสามารถสมคัรเป็นสมาชกิสมทบสหกรณ์	 10		

2.	สทิธปิระโยชน์เมือ่สมคัรเป็นสมาชกิสหกรณ์	 11                  
 1)	 สทิธฝิากเงนิดอกเบีย้สงู 11  
   ออมทรพัย์สนิมัธยสัถ์	 11	 
   ออมทรพัย์พิเศษ	 11	 
   ออมทรพัย์อเนกประสงค์	 11  
   ออมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุ	 12
   ออมทรพัย์ชีวิตพอเพียง	 12
   การฝาก	-	ถอนเงนิสหกรณ์	 12
 2)	สทิธกิูเ้งนิดอกเบีย้ต�า่	 13
   เงนิกู้ฉกุเฉนิ	 13
   เงนิกู้สามัญ					 14
	 	 	 -	 เงนิกู้สามัญเพ่ือการศกึษา	 16		
	 	 	 -	 เงนิกู้สามัญเพ่ือประกอบอาชพีเสรมิ	 17		
	 	 	 -	 เงนิกู้สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั	 17		
	 	 	 -	 เงนิกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน	 18		
	 	 	 -	 เงนิกู้สามัญเพ่ือคุ้มครองชวีติและทรพัย์สนิ	 19
	 	 	 -	 เงนิกู้เพ่ือความม่ันคงของครอบครวั	 20
	 	 	 -	 เงนิกู้สามัญเพ่ือการท่องเทีย่ว	 21	 
   เงนิกู้พิเศษ	 23		
	 	 	 -	 สินเช่ือวนาเคหะ	 23		
	 	 	 -	 เงนิกู้พิเศษเพ่ือการอืน่	กูหุ้น้	กูเ้งนิฝาก	 28		
	 	 	 -	 เงนิกู้พิเศษเพ่ือประกอบกจิการ	 28
   การประกันชีวิต	 29
	 	 	 -	 ประกันชีวิตกลุม่สมาชกิและบคุคลในครอบครวั	 29
	 	 	 -	 การขอรับเงนิสนิไหมกรณสีมาชกิสญูหาย	 31
	 	 	 -	 การประกันชีวิตกลุม่คุ้มครองทพุพลภาพสิน้เชงิถาวร	 32
	 	 	 -	 การขอรับเงนิช่วยเหลอืสนิไหมล่วงหน้า	 34		
   สวสัดกิารมากมายครอบคลมุทกุช่วงชวีติ	 35		
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารเพ่ือวันเกดิสมาชกิ	 35	



สารบัญ

	 	 	 -	 ทนุส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชกิ	 35
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารเพ่ือส่งเสรมิการศกึษาของสมาชกิ	 36		
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารเพ่ืออปุสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์	 37
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารเพ่ือการมงคลสมรส	 38
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารเพ่ือรับขวญัทายาทใหม่	 39
	 	 	 -	 ทุนการศกึษาบตุรสมาชกิ	 39		
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารประกันชีวติสมาชกิ	 40		
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารเพ่ือบ้านหลงัใหม่	 41
	 	 	 -	 ทุนช่วยเหลอืสมาชิกอนัเนือ่งมาจากการปฏบิตัหิน้าที	่ 42		
	 	 	 	 ราชการ	 	
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารเพ่ือบ�าเหนจ็สมาชกิ	 43		
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารเก้ือกูลสมาชกิอาวโุส	 44
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารส�าหรบัสมาชกิทีไ่ม่มบีตุรหรอืเป็นโสด	 44
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารสมาชิกเมือ่ประสบภยั			 45		
	 	 	 -	 ทุนสงเคราะห์การศพสมาชกิทีม่ไิด้ท�าประกนัชวีติ	 46		
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารสมาชิกทพุพลภาพ	 47		
	 	 	 -	 ทุนสงเคราะห์การศพสมาชกิ	 48		
	 	 	 -	 ทุนสวัสดกิารสงเคราะห์การศพบดิา	มารดา	คูส่มรส		 49	
	 	 	 	 และบตุรสมาชิก	

3.	บรกิารทีส่ะดวก	รวดเรว็ของสหกรณ์	 50 	
	  บรกิารฝาก	-	ถอนเงนิผ่านตู	้ATM	 50		
	  บรกิารฝากเงนิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร	 50		
	  บรกิารถอนเงนิด้วยบตัรสหกรณ์ATM	ไทยพาณชิย์	และกรงุไทย	 51
	  บรกิารถอนเงนิด้วยบตัร	ATM	สหกรณ์	 57		
	  บรกิารสอบถามข้อมูลจากระบบโทรศพัท์อตัโนมตั	ิ	 58
	 	 CO-OP	Phone	 	

	  บรกิารแจ้งข่าวสารผ่าน	SMS	สหกรณ์ออนไลน์	 59		
	  บรกิารเว็บไซต์สหกรณ์	 59		
	  บรกิารรบัข่าวสารจากสหกรณ์	 60

4. การเข้าร่วมกจิกรรมของสหกรณ์ในวาระต่างๆ 61

5.	สทิธปิระโยชน์สมาชกิเกษยีณอายรุาชการ	 62

6.	การสมคัรสมาชกิสมทบ	 65 	
	  สมคัรได้อย่างไร	 65
	  วิธีการช�าระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียม					 66
	  สิทธิกู้เงินส�าหรับสมาชิกสมทบ	 67
	  สทิธปิระโยชน์ของสมาชิกสมทบ	 70																																																																																																																																														

7.	คณะผูจ้ดัท�า	 72



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด2

ปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ ในสมัยนั้นได้ม ี

บันทึกกรมป่าไม้ ถึงข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถึงหลักการ 

และผลดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่ชี้ให้เห็นทางออกในการแก้ไขปัญหาเมื่อ

ต้องเผชิญยามขัดสน ซึ่งสมัยนั้นข้าราชการและลูกจ้างเมื่อคราวอับจน 

มักกู้หนี้ยืมสินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว เพราะกรมป่าไม้สมัยนั้นเอง 

ก็ไม่มีสถาบันการเงินคอยช่วยเหลือ บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนี้จึงเป็น 

จุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด บันทึก

ฉบับนี้บอกกล่าววัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จ�ากัด ไว้ 2 ประการคือ

1.	 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์	 โดยการถือหุ ้น	 หรือ 

ฝากเงินในสหกรณ์

2.	 ให้เงินกู ้แก่สมาชิก	 ส�าหรับใช้เพ่ือการอันจ�าเป็นหรือ 

มีประโยชน์

การรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตามหลักการสหกรณ์ 

ของคนในกรมป่าไม้เพียง 167 ท่าน เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 15,570 บาท  

นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 

2521 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ กพธ 45/2521 ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่  

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

ดังนั้นจึงถือว่าวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด

ประวัติความเป็นมา



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 3

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง ก้าวล�้าเทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่	1  พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก

พันธกิจที่	2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่	3  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก

พันธกิจที่	4 ธ�ารงไว้ซึ่งหลักการ อุดมการณ์ และจรรยาบรรณแห่งสหกรณ์

พันธกิจที่	5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์ 

 สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจที่	6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดล้อม

อุดมการณ์ของสหกรณ์

คุณค่าของสหกรณ์

สหกรณ์ตั้ งอยู ่บนพื้นฐานแห ่งคุณค ่าของการช ่วยตนเอง  

รับผิดชอบต่อตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและ 

เอกภาพสมาชกิเชือ่มัน่ในคณุค่าทางจรยิธรรมแห่งความสจุรติ ความเปิดเผย  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนโดยเจริญรอยตาม

ขนบธรรมเนียมของผู้ริเริ่มการสหกรณ์

หลักการสหกรณ์

1.  การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

3.  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4.  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

5.  การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ

6.  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7.  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
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	การสมัครสมาชิก
สิทธิพิเศษเฉพาะข้าราชการ	พนักงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรับโอน
สมาชิกจากสหกรณ์อื่น

ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้	?
สิทธิพิเศษรับสมัครสมาชิกเฉพาะข้าราชการ – ลูกจ้างประจ�า 

หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ�าที่เกษียณอายุ 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

 กรมป่าไม้  

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 กรมทรัพยากรน�้า

 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

 ผู้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

  ผู ้โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่น (โดยเป็นข้าราชการ

หรือลูกจ้างประจ�าสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม)
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สมัครได้อย่างไร
1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ 

www.025798899.com)  และมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง

2. เอกสารแนบประกอบ ดงันี ้(ดาวน์โหลดได้ที ่www.025798899.com)

 2.1) ใบค�าขอเอาประกันชวีติกลุม่ส�าหรบัสมาชกิผูเ้อาประกนัภยั

 2.2) หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

 2.3)  หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน

 2.4)  ใบสมัครท�าบัตรสหกรณ์ ATM  (ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

หรือธนาคารกรุงไทย จ�ากัด)  

3. แนบหลักฐาน ดังนี้ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตร

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า ส�าเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และภาพถ่าย 

1 ภาพ

4.  ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์จะหัก ณ ที่จ่าย

จากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร)

5.  ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

การโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น
1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว

2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�าในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของตนปัจจุบันไม่มีสหกรณ์ 

ออมทรัพย์  

3. ท่านสามารถโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ดังนี้

 3.1 ยืน่ใบสมคัรพร้อมบนัทกึแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชกิภาพ

 3.2 เมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ

  - ขอรับเงินค่าโอนหุ้น

  - ช�าระเงินกู้ของสมาชิกค้างอยู่กับสหกรณ์เดิม (ถ้ามี) 

และให้สมาชิกมาผ่อนช�าระต่อกับสหกรณ์ตามที่ก�าหนดในระเบียบ

  - สิทธิใด ๆ หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเป็นสมาชิกให้

มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย
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	การถือหุ้นสหกรณ์

สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ได้

1. สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก 

และไม่น้อยกว่าอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของตน ดังนี้

เงินเดือน
(บาท)

จ�านวนหุ้น
(หุ้น)

จ�านวนเงิน
(บาท)

ไม่เกิน  5,000 30 300

5,001 – 6,000 40 400

6,001 – 7,000 50 500

7,001 – 9,000 60 600

9,001 – 11,000 70 700

11,001 – 13,000 80 800

13,001 – 14,000 90 900

14,001 – 15,000 100 1,000

15,001 – 16,000 110 1,100

16,001 – 18,000 120 1,200

18,001 – 20,000 130 1,300

20,001 – 22,000 140 1,400

22,001 – 24,000 150 1,500

24,001 – 26,000 160 1,600

26,001 – 28,000 170 1,700

28,001 – 30,000 180 1,800

30,000  ขึ้นไป 190 1,900

2. สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนมากกว่าที่ก�าหนดใน ข้อ 1 ได้หรือ

ซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นเท่าไร เม่ือใดก็ได้ โดยแจ้งความจ�านงต่อสหกรณ์เป็นหนังสือ 

หรือท�ารายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 02 – 579 – 8899 กด 9

3. สมาชิกที่ได้ช�าระเงินค่าหุ ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็น

จ�านวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สิน 

กับสหกรณ์ จะงดช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ�านวนถือหุ้นรายเดือน

ลงก็ได้ โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์
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4. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่า 90% 

ของหุ้น จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้

5. สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรือลาออกจากราชการ เคยลาออก 

จากสหกรณ์และสมัครสมาชิกใหม่มีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนไม่เกินกว่าเดือน

ละ 190 หุ้น รวมทั้งไม่สามารถระดมหุ้นได้ภายในระยะเวลา 24 เดือน และ

ห้ามกู้สามัญทุกประเภทในระยะเวลา 24 เดือน

6. สมาชิกจะถอนคืนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็น

สมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้

  หน้าที่ในฐานะเจ้าของกิจการ

1.	สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
สมาชิกทุกท่านมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก เพื่อท�า

หน้าที่เป็นผู้แทนของสมาชิกในกลุ่มที่ตนสังกัด และเข้าร่วมประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปีของสหกรณ์  ผู้แทนสมาชิกมีวาระ 2 ปี  

2. สทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นคณะกรรมการด�าเนนิการ	
ผู ้แทนสมาชิกมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนิน

การเพื่อบริหารกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คณะกรรมการ

ด�าเนินการมีวาระ 2 ปี เมื่อเป็นติดต่อกันครบ 2 วาระต้องพัก 1 ปี

3.	สิทธิการใช้อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
สมาชิกใช้อ�านาจหน้าที่ผ่านผู ้แทนสมาชิก ซึ่งมี

สิทธิใช้อ�านาจของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ เพื่อพิจารณา

การด�าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่

- อนุมัติงบดุล 

- จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 

- เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 

- อนุมัติแผนงานและงบประมาณสหกรณ์  

- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์

- การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี

- เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่
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	รับเงินปันผล	–	เงินเฉลี่ยคืน

1.	สิทธิรับเงินปันผลตามหุ้น
1. สมาชิกมีสิทธิรับเงินปันผลตามหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์โดยได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้

2. อัตราเงินปันผลเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

3. หุ้นที่สมาชิกได้ช�าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 7 ของเดือนจะ

ค�านวณเงินปันผลให้เต็มเดือน หากช�าระหลังวันที่ 7 ของเดือนจะค�านวณ

เงินปันผลให้ในเดือนถัดไป

4. สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ และขอให้

จ่ายเงินค่าหุ้นคืนหลังวันที่ 31 ธันวาคม จะมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลในปีนั้น

2.	สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกที่กู้เงิน	
1. สมาชิกผู ้กู ้จะได้รับเงินเฉล่ียคืนตามสัดส่วนจ�านวนดอกเบี้ย 

ที่สมาชิกผู้กู้จ่าย 

2. อัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

	การขอรับเงินคืน

สิทธิการรับเงินคืนเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ	ภายใน	 
10	วัน

สิทธิในการรับเงินคืนเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าถึงแก่กรรม หรือ

ลาออก หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูก

ให้ออกจากสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์หักกลบหนี้ที่ค้างช�าระแล้วมีเงินคงเหลือ 

สมาชิกมีสิทธิรับเงินค่าหุ้น เงินฝากและดอกเบี้ย เงินสวัสดิการที่จะได้รับ

ตามระเบียบสหกรณ์ ภายใน 10 วัน

หมายเหตุ 	 :  ถ ้ าสมาชิกรับ เงินคืนค ่ าหุ ้ นก ่อนวันป ิดบัญชี  

(31 ธันวาคม) จะไม่ได้รับเงินปันผลของปีนั้น
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	การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

1.	หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์	
-  ผู้รับโอนประโยชน์

   สมาชิกมีสิทธิตั้งบุคคลในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา 

มารดา หรือบุคคลอื่น เป็นผู้รับโอนประโยชน์

-  ผู้รับโอนประโยชน์จะได้รับอะไรบ้าง 

 ผู ้รับโอนประโยชน์มีสิทธิได้รับ ค่าหุ ้น เงินฝากและดอกเบี้ย 

เงินปันผลและเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์  

เงินสินไหมทดแทน หรือเงินอื่น ๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิก เมื่อหักหนี้ 

ที่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมค้างช�าระต่อสหกรณ์แล้ว

-  การท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

 สมาชิกอาจตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนโดยอาจก�าหนดสัดส่วน

การรับประโยชน์ของแต่ละบุคคลได้ โดยท�าเป็นหนังสือย่ืนต่อสหกรณ ์

ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด

2.	การเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกมีสิทธิเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือสัดส่วนการ

รับประโยชน์ของผู้รับโอนประโยชน์ โดยต้องท�าเป็นหนังสือตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมยื่นต่อสหกรณ์

3.	เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
กรณีมีหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ผู้รับโอนประโยชน์มีสิทธิขอรับเงินที่พึงได้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

กรณีไม่มีหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่ 

น้อง ฯลฯ สามารถขอรับเงินที่พึงได้ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามสัดส่วน

ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย
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สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิก
สมทบ	(บุตร	คู่สมรส	บิดามารดา)

1.	สิทธิให้บุคคลในครอบครัวสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
เราคือ...ครอบครัวสหกรณ์

ผู ้เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้นจึงได้รับสิทธิให้บุคคลในครอบครัว 

ได้แก่ บุตร (ต้องอายุครบ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ) คู่สมรส หรือบิดา 

มารดาของสมาชิก หรือของคู่สมรสสมาชิก สมัครเป็นสมาชิกสมทบ

2.	สิทธิฝากเงินรายเดือนให้สมาชิกสมทบ	
สมาชิกมีสิทธิฝากเงินรายเดือนเข ้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ หรือออมทรัพย์พิเศษ ให้กับสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็น บุตร คู่สมรส 

หรือบิดา มารดา หรือของคู่สมรสสมาชิก โดยหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน

ของสมาชิก

3.	สิทธิประกันชีวิตให้บุคคลในครอบครัว
สมาชิกมีสิทธิน�าบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บุตร (อายุ 14 วัน-25 ปี)  

คู ่สมรส เข ้าร ่วมโครงการประกันชีวิตกลุ ่มในอัตราเบี้ยประกันต�่า  

ผลประโยชน์คุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง 1,600,000 บาท โดยสหกรณ์สามารถ                             

หักค่าเบี้ยประกันชีวิตจากเงินเดือนของสมาชิกได้
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สำ�หรับนักออม
ที่ต้องก�ร

ผลตอบแทนสูง

สิทธปิระโยชน์เมือ่เป็นสมาชกิสหกรณ์
ฝากเงินดอกเบี้ยสูง

สทิธเิลอืกฝากเงนิได้	5	ประเภทบญัช	ีไม่ต้องเสยีภาษี
ฝากได้ทันทีที่สมัครเป็นสมาชิก	ฝากง่าย	-	ถอนง่าย

1.	ออมทรพัย์สนิมธัยสัถ์		
- สมาชิกใหม่ทกุท่านต้องเปิดบญัชี 
- เปิดบญัชีข้ันต�า่ 100 บาท  (เฉพาะสมาชกิสมทบ)
-  ฝากโดยหักจากเงนิเดอืนได้
-  ถอนโดยบตัรสหกรณ์ ATM  ทีตู่ ้ATM ธนาคาร 
 ไทยพาณชิย์ และ บตัร ATM  ธนาคารกรงุไทย 
 ทัว่ประเทศ 
-  จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

2.	ออมทรพัย์พเิศษ	
-  เปิดบญัชีข้ันต�า่ 2,000 บาท
-  ฝากโดยหักจากเงนิเดอืนได้
-  ถอนทีส่หกรณ์ได้เดอืนละ 1 ครัง้ หากถอนเกนิ 
 1 คร้ังคดิค่าธรรมเนยีม 1% ของยอดถอน ขัน้ต�า่
 ไม่น้อยกว่า 300 บาท 
-  จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่31 ม.ีค.  30 ม.ิย.  30 ก.ย.  31 ธ.ค.   
 แต่หากยอดฝากตัง้แต่ 1 ล้านบาทจะจ่ายดอกเบีย้ 
 ทกุวันสิน้เดอืน
-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

3.		ออมทรพัย์อเนกประสงค์	 
-  เปิดได้หลายบญัช ีและก�าหนดเงือ่นไขลงลายมอืชือ่ 
 การถอนร่วมกันหลายคนได้ เช่น เงินรุน่ เงินกลุม่ ฯลฯ
-  เปิดบญัชีข้ันต�า่ 100 บาท 
-  ถอนทีส่หกรณ์เมือ่ใดกไ็ด้
-  จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

ท�งเลือกใหม่
ในก�รออมทรัพย์

ได้เวล�
ของคนช่�งเก็บ
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4.	ออมทรพัย์เกษยีณเป่ียมสขุ 
- รบัฝากเฉพาะเงนิบ�าเหนจ็ บ�านาญ กบข. กสจ.  
 บ�าเหน็จด�ารงชีพ หรอืเงินทีไ่ด้รบัจากทางราชการอืน่ ๆ
-  เปิดบญัชีข้ันต�า่ 100 บาท 
- ถอนทีส่หกรณ์เมือ่ใดกไ็ด้
- อตัราดอกเบีย้สงูกว่าทกุประเภทบญัช ีโดยจ่าย 
 ดอกเบีย้ทกุวันที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

5.	ออมทรพัย์ชวีติพอเพยีง
-  เปิดบญัชีข้ันต�า่ 100 บาท  
-  ฝากโดยหักจากเงนิเดอืน เพิม่หรอืลดจ�านวนเงนิฝาก 
 รายเดอืนได้  ทัง้นีจ้�านวนเงนิฝากอยูร่ะหว่างเดอืนละ  
 100 บาท สงูสดุไม่เกนิ 3,000 บาท
-  การถอนต้องถอนพร้อมปิดบญัช ีและมสีทิธเิปิด 
 บญัชีใหม่ได้อกี 1 ครัง้
-  จ่ายดอกเบีย้ทกุวนัที ่30 ม.ิย. และ 31 ธ.ค.
-  อตัราดอกเบีย้ตามประกาศสหกรณ์

	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�าบัตรประจ�าตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

ลด – ละ – เลิก
เพื่อชีวิตพอเพียง

คว�มพอเพียง
แห่งชีวิต
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เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า
สทิธริบับรกิารกูเ้งนิ	3	ประเภท	กูง่้ายไม่ต้องไปทีส่หกรณ์
มสีทิธิกู้์ทุกประเภทเมือ่เป็นสมาชกิครบ	6	เดอืน

ขั้นตอนการกู้ฉุกเฉิน

1.	เงินกู้ฉุกเฉิน	
- กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน
- ช�าระคืนไม่เกิน 12 งวด 
- กู้ทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง 
- รับเงินกู้ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 
 ธนาคารกรุงไทย
- เพียงเขียนค�าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที  
 ในครั้งแรกที่กู้ และไม่ต้องท�าสัญญาซ�้าเมื่อกู ้
 ครั้งต่อไป
- เงินกู้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ไม่ถอน 
 ได้ดอกเบี้ยเป็นรายวัน
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เงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
สิทธิรับบริการกูเงิน 3 ประเภท กูงายไมตองไปที่สหกรณ 

มีสิทธิ์กูทุกประเภทเมื่อเปนสมาชิกครบ 6 เดือน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. เงินกูฉุกเฉิน  
- กูได 1 เทาของเงินเดือน 

- ชําระคืนไมเกิน 12 งวด  

- กูทางโทรศัพทอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง  

- รับเงินกูที่ตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย หรือธนาคารกรุงไทย 

- เพียงเขียนคําขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาท ีในครั้งแรกที่กู และไมตอง 

ทําสัญญาซ้ําเมื่อกูครั้งตอไป 

- เงินกูโอนเขาบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ ไมถอนไดดอกเบี้ยเปนรายวัน 

 
ขั้นตอนการกูฉุกเฉิน 

 

กด 8 เพื่อขอกู 

ทําตามคําแนะนํา 

รับเงินกูโดยใช  ATM สหกรณ 

กด ยืนยันเลขสมาชิก # 

กด หมายเลขสมาชิก # 

กด รหัสผาน 4 หลัก # 

โทร. 02-579-8899 

กูเต็มสิทธิ์ กด 1 

กูได 1 เทาของเงินเดือน 

ตองมีเงินเดือนคงเหลือหลังกู

           ตามหลักเกณฑ 

กูระบุจํานวนเงิน กด 2 

กรณีกูต่ํากวา 1 เทาของเงินเดือน 

และตองมีเงินเดือนคงเหลือ 

หลังกูตามหลักเกณฑ 
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  2.	เงินกู้สามัญ	

1.	เงินกู้สามัญทั่วไป 
- กู้ได้สูงสุดรวมเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน 

วงเงินกู้ตามฐานเงินเดือน หรือไม่เกิน 90% ของหุ้นที่ตนมีในสหกรณ์ 
- กู้ไม่เกิน 90% ของหุ้นไม่ต้องมีผู้ค�้าประกัน โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือ

ตามหลักเกณฑ์
- จ�านวนเงินกู้น้อยกว่า 1,000,000 บาท ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ของจ�านวนเงินกู้
- จ�านวนเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25 ของจ�านวนเงินกู้
- สมาชิกคนหน่ึงค�้าประกันรวมกันไม่เกิน 8 สัญญา วงเงินค�้าประกัน

เท่ากับวงเงินกู้ ที่ตนมีสิทธิ์กู้
- จ�านวนงวดช�าระคนืของสญัญาเงนิกูแ้ละสญัญาค�า้ประกนั ขึน้อยูก่บัเงนิกู ้

สามัญแต่ละประเภท 36–144 งวด และต้องไม่เกินเกษียณอายุราชการ 
(อายุ 60 ปี)

- เงินกู้สามัญทุกประเภทยกเว้นสามัญทั่วไป ผู้กู้จะต้องฝากออมทรัพย ์
สินมัธยัสถ์เดือนละไม่น้อยกว่า 100 บาท ตลอดระยะเวลาสัญญากู้

- ยื่นค�าขอกู้ที่สหกรณ์หรือทางไปรษณีย์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับช�านาญ
การหรือช�านาญงานหรือเทียบเท่าลงนามรับรองค�าขอกู้

- หากสัญญากู้ถูกต้องอนุมัติเงินกู้ภายใน 3 ชั่วโมง
- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

วงเงินกู้สามัญตามฐานเงินเดือน
เงินเดือน วงเงินกู้ใหม่ไม่เกิน ผ่อนช�าระ/เดือน ทุนเรือนหุ้นขั้นต�่า

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�านวนเงินกู้ตามตาราง
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➢ เงินได้รายเดือนคงเหลือ
จ�านวนหนี้รวม 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

➢ จ�านวนงวดการผ่อนช�าระ
ประเภทเงินกู้ งวด

สามัญท่ัวไป 144

สามัญเพ่ือการศึกษา 144

สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 144

สามัญเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 144

สามัญเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 144

สามัญเพ่ือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 144

เงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเท่ียว  24 , 48

➢ การท�าประกันชีวิตตามหนี้สามัญรวมทุกประเภท
หนี้สามัญ

รวมทุกประเภท
อัตราเบี้ย
ประกัน

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

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 - 2,000,000 600 1,000,000 2,000,000

เอกสารประกอบการท�าประกันชีวิต	 : ส�าเนาบัตรประชาชน หรือบัตร

ข้าราชการ และส�าเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ	 : สมาชิกที่มิได้ท�าประกันชีวิต หรือปรับเบี้ยประกัน เน่ืองจาก

วงเงินกู้เพิ่มข้ึนเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้ง

ความประสงค์การท�าประกันชีวิตกลุ่มและรอบริษัทประกันตอบรับ 45 วัน

➢ หลักประกันส�าหรับเงินกู้

   กู้ไม่เกิน  300,000 บาท ผู้ค�้าประกัน 2 – 8 คน

   กู้เกินกว่า 300,000 บาท ผู้ค�้าประกัน 4 – 8 คน
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2.	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 

ก�รลงทุนเพื่ออน�คต

1. กู ้ได้เมื่อรวมกับหน้ีเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน 

วงเงินกู้ตามฐานเงินเดือน ที่ก�าหนด

2. อนุมัติจ�านวนเงินตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือ

หลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของสถาน

ศึกษา เช่น ประกาศ หนังสือ จดหมาย ระเบียบการ 

แผ่นพับ โดยสหกรณ์อาจเรียกให้แสดงหลักฐานอื่นซึ่ง

แสดงว่าอยูใ่นระหว่างการศกึษาเพิม่เตมิ และค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ ไม่เกิน 10,000 บาท

3. กู้เพื่อการศึกษาของตนเอง บุตร และคู่สมรส  หรือ

บุตรบุญธรรมของสมาชิก ในระดับการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก

4. ช�าระคืนไม่เกิน 144 งวด

5. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เอกสารประกอบ 

- หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ประกาศ หนังสือ จดหมาย 

ระเบียบการ แผ่นพับที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการศึกษาของ

สถานศึกษา ของตนเอง บุตร และคู่สมรส

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 10,000 บาท

- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้กู้ ผู้ค�้าประกัน 

- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาบัตรนักศึกษา 

ส�าเนาทะเบียนบ้านบุตร(กรณีเพื่อการศึกษาบุตร)

- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าเนาบัตรนักศึกษา 

ส�าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเพื่อการศึกษาคู่สมรส)

อนุมัติภายใน	3	ชั่วโมง
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3.	เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

ง�นหนักคือดอกไม้ของชีวิต 

1. กู ้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู ้สามัญทุกประเภทไม่เกิน วงเงินกู ้ตามฐาน 

เงินเดือนที่ก�าหนด

2. อนุมัติจ�านวนเงินกู้ตามโครงการแผนธุรกิจ 

3. ช�าระคืนไม่เกิน 144 งวด

4. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

5. เอกสารประกอบ

 - โครงการแผนธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพเสริม

 - เอกสารประกอบอืน่ ๆ ทีแ่สดงให้เหน็ถงึการด�าเนนิธรุกจิประเภทนัน้ ๆ

 - ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนผูกู้้ 

  ผูค้�า้ประกนั

6. อนุมัติภายใน 15 วัน

4.	เงนิกู้สามญัเพือ่สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
เพื่อเอื้ออ�ทรผู้ประสบภัย

1. กู้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน 
วงเงินกู้ตามฐานเงินเดือนที่ก�าหนด
2. กู้ได้ตามความเสียหายจริงจากภัยที่ได้รับ และมูลค่าความเสียหาย
ไม่น้อยกว่า 80,000 บาท
3. ช�าระคืนไม่เกิน  144  งวด 
4. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
5. เอกสารประกอบ

- หนังสือรับรองมูลค่าความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหาย
- ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่แสดงถึงความเสียหายของทรัพย์สิน
- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้กู้ และผู้ค�้าประกัน
- ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัยซึ่งมีชื่อผู้กู้ 
- ค�ารับรองของผู้บังคับบัญชา หรือประธานกลุ่ม หรือผู้แทนสมาชิก

6. อนุมัติภายใน 15 วัน

ต้องร�ยง�นผลต�มแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำ�หนดภ�ยใน 
60 วัน ห�กไม่ร�ยง�นผลหรือนำ�เงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะถูกปรับ
อัตร�ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจ�กเดิม 4% ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี  
เงินกู้ส�มัญและเงินกู้พิเศษ 2 ปี

เอกสารประกอบการรายงานผล
-	ภาพถ่ายสถานที่ด�าเนินธุรกิจ
-	ใบเสร็จรับเงินจากการใช้เงินกู ้
	 เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ
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5.	เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	
ประหยัดเงินคุณ ประหยัดเงินช�ติ

1. กู ้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู ้สามัญทุกประเภท  

ไม่เกินวงเงินกู้ตามฐานเงินเดือน ที่ก�าหนด 

2. วงเงินกู้ไม่เกินจ�านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง 

ทั้งนี้ จ�านวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  120,000 บาท

3. กู้เพ่ือปรับปรุงยานพาหนะในการติดตั้งระบบ

การใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG เพื่อประหยัด 

ค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง 

4. ช�าระคืนไม่เกิน 144 งวด

5. อนุมัติภายใน 15 วัน

6. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เอกสารประกอบ
 - ส�าเนาทะเบียนรถยนต์ของผู้กู ้ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา

มารดา ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง

 - ใบเสนอราคาจากสถานบริการที่จะติดตั้งระบบการใช้เชื้อเพลง NGV 

หรือ LPG ซึ่งระบุทะเบียนรถยนต์ที่จะติดตั้ง วันที่นัดติดตั้ง รายละเอียดชื่อ

ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ

 - ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงต�าแหน่งที่จะติดตั้งถังก๊าซ

 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้กู้  ผู้ค�้าประกัน

ต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก�าหนดภายใน 60 

วัน หากไม่รายงานผลหรือ น�าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะถูกปรับอัตรา

ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 4% ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญ

และเงินกู้พิเศษ 2 ปี 

เอกสารประกอบการรายงานผล
- ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงให้เห็นต�าแหน่งที่ได้ติดตั้งถังก๊าซแล้ว และ 

แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์

- ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการที่ติดตั้งถังก๊าซ
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6.	เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน		
เพื่อคว�มมั่นใจ และปลอดภัยไว้ก่อน

1. กู้ได้เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภท ไม่เกิน

วงเงินกู้ตามฐานเงินเดือนที่ก�าหนด 

2. วงเงินกู้ไม่เกินจ�านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ 

จ�านวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  120,000 บาท เพ่ือเป็น 

ค่าใช้จ่ายการซ้ืออาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน ในการคุ้มครองชีวิต

และทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ ครอบครัวสมาชิก หรือทางราชการ 

3. ช�าระคืนไม่เกิน 144 งวด

4. อนุมัติภายใน 15 วัน

5. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

เอกสารประกอบ

 - ส�าเนาเอกสารการขอซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3) และหรือส�าเนาเอกสาร

ขอซื้อเครื่องกระสุนปืนของผู้กู้

 - ใบเสนอราคา หรือเอกสารโฆษณาสินค้าหรือสัญญาซื้อขายซึ่งระบุ

ราคาอาวุธปืน

 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้กู้  และผู้ค�้าประกัน

 ต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ก�าหนดภายใน	

60	วัน	หากไม่รายงานผลหรือน�าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะถูก

ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเดิม	4%	ต่อปี	ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน	

1	ปี	เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ	2	ปี	

เอกสารประกอบการรายงานผล

- ส�าเนาเอกสารการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง (ใบ ป.4) และหรือ

ส�าเนาเอกสารการมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

- ภาพถ่ายอาวุธปืนและหรือเครื่องกระสุนปืน 

- ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย
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7.	 เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว	 (ประกัน
ธนพนัธุ)์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ตระหนักถึงความมั่นคง

ของครอบครัวสมาชิก จึงได้เปิดให้สมาชิกกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคงของ

ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้ออม

เงินเพื่อเป็นเงินสะสมระยะยาว และเพิ่มหลักประกันความมั่นคงของชีวิต

และครอบครัวในอนาคต โดยการซื้อกรมธรรม์และสะสมทรัพย์และคืนทุน

ประกัน รวมทั้งสามารถน�ามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วย 

สิทธิพิเศษ....  เงินกู้เพื่อความมั่นคงของครอบครัว

- รับเงินคืน 10 % ทุก ๆ  2  ปี

- ครบสัญญารับเงินก้อน  22  เท่า

- คุ้มครองชีวิตสูงสุด 5 เท่า

- ช�าระเบี้ย  8   ปี  คุ้มครองถึง 20 ปี

- กู้เงินสามัญเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว เพื่อช�าระเบี้ย

ประกันรายปี  8 ปี

- เบี้ยประกันลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. ผู้กู้ต้องยื่นค�าขอกู้พร้อมค�าขอเพื่อซื้อกรมธรรมแบบสะสมทรัพย์และคืน

ทุนประกัน

3. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกให้แก่บริษัทฯ โดยจ่ายเป็นงวดรายปี 

4. วงเงินกู้รายปี

 4.1 จ�านวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่หักวงเงินกู้

ฉุกเฉินแล้ว

 4.2 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันเกิน

กว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น มีสิทธิ์กู้เพื่อซื้อกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์

และคืนทุนประกันในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท โดยช�าระเป็น 

รายปี ๆ ละ ไม่เกิน 20,500 บาท 

 4.3 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ มีสิทธ์ิกู้เพ่ือประกัน

ชีวิตในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท โดยช�าระค่าเบี้ยประกัน 

รายปี ๆ ละ ไม่เกิน 200,000 บาท 
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 4.4 ผู ้กู ้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเมื่อหักเงินที่ต้องผ่อนช�าระต่อ

สหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 3,500 บาท

5. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้งวดรายปีของสมาชิกให้แก่บริษัท แทนผู้กู้โดยจ่าย

ทุกปีเป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งมีผลคุ้มครองชีวิต 20 ปี หรือตามที่ก�าหนดไว้ใน

ค�าขอซื้อกรมธรรม์ฯ

6. ส�าหรับเงินกู ้ในแต่ละปีให้ผู ้กู ้ช�าระคืนเงินกู ้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด 

รายเดอืนเท่ากนัทกุงวด(เว้นแต่งวดสดุท้าย) ภายในระยะเวลา 12 งวดเดอืน

7. เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้

 7.1 เอกสารส�าหรับสัญญาเงินกู้

  - ค�าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว

  - ส�าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

 7.2  เอกสารส�าหรับซื้อกรมธรรม์

  - แบบค�าขอซื้อกรมธรรม์ฯ

  - ส�าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ , ส�าเนาทะเบียนบ้าน

8.	เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
ก�รท่องเที่ยวคือกำ�ไรแห่งชีวิต

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสไปพักผ่อนและทัศนศึกษา ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  

1. ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ หรือมีหนี้เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค�้าประกัน

ไม่เกิน 50% ของวงเงินกู้สูงสุด

2. กู้ได้ในวงเงินที่จ่ายจริงต่อคน และค่าใช้จ่ายอื่นอีกไม่เกินร้อยละ 30 และ

ไม่เกิน 30,000 บาท และให้กู้ได้ส�าหรับสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และ

บุตรสมาชิกเท่านั้น

3. จ�านวนเงินกู ้ไม ่เกิน 200,000 บาท ผ่อนช�าระไม่เกิน 24 เดือน  

จ�านวนเงินกู้เกิน 200,000 บาท ผ่อนช�าระไม่เกิน 48 เดือน

4. อนุมัติภายใน 7 วัน

5. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
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เอกสารประกอบ
 - โปรแกรมการท่องเที่ยวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของ

ผู้กู้หรือของบริษัทน�าเที่ยว

 - ส�าเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู ้กู ้และผู ้ร่วม 

เดินทาง กรณีท่องเที่ยวต่างประเทศ

 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และ 

ผูร่้วมเดนิทาง

 - กรณีมีคู ่สมรส หรือบุตร หรือบิดามารดาร ่วมเดินทางด ้วย  

ให้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายค�าขอกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อแสดง 

ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมเดินทาง

เงื่อนไข
 - เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เพื่อนสมาชิก ขอให้สมาชิก

ผู้กู ้ส่งภาพถ่ายการท่องเที่ยว จ�านวน 2-5 ภาพ พร้อมบรรยายให้แก่

สหกรณ์ภายใน 15 วัน นับจากกลับจากการท่องเที่ยว

 - กรณีมีเหตุจ�าเป็นไม่สามารถไปท่องเที่ยวตามที่ก�าหนดได้ ผู้กู้ต้องน�า

เงินมาช�าระคืนสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันก�าหนดเดินทาง

 - กรณีไม่น�าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จะถูกลงโทษตามระเบียบของ

สหกรณ์
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	3.	เงินกู้พิเศษ

1.	สินเชื่อวนาเคหะ
นกน้อย รู้ทำ�รัง เพื่อวันหน้�

➤ วัตถุประสงค์แห่งการกู้       

1. กู้เพื่อซื้อห้องชุด หรือ  

    บ้านพร้อมที่ดิน 

2. กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ คู่สมรส หรือบุตร 

3. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน 

4. กู้เพื่อซื้อห้องชุดข้างเคียงหรือที่ดินข้างเคียงพร้อมบ้านซึ่งสมาชิกผู้กู ้ 

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขยายบริเวณ

5. กู ้เพื่อไถ่ถอนจ�านองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด ซึ่งช�าระหนี้เงินกู ้ 

เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ

6. กู้เพื่อไถ่ถอนจ�านองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือ คู่สมรส และ

หรือบุตร ซึ่งช�าระหน้ีเงินกู้เพ่ือการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อม

ปลูกสร้างบ้าน 

7. กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย 

➤ ช�าระคืนไม่เกิน 360 งวด

➤ จ�านวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะไม่เกิน 5,000,000 บาท พิจารณาจาก

คุณสมบัติของผู้กู้

	 -	 หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  ● จ�านวนเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ

ราคาประเมินหลักประกัน

  ● จ�านวนเงินกู้เกิน 700,000 – 1,000,000 บาท กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 

80 ของราคาประเมินหลักประกัน

  ● จ�านวนเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 

ของราคาประเมินหลักประกัน

	 -	 หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน
  ● กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95  ของราคา

ประเมินหลักประกัน
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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�าหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ 

ปัจจุบันร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนภายในก�าหนด

ระยะเวลา 5 ปี หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนก�าหนดจะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ

  ประเภท	2  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี  

ส�าหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ 

ปัจจุบันร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนภายในก�าหนด

ระยะเวลา 3 ปี หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนก�าหนดจะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของวงเงินกู้คงเหลือ

   ประเภท	3  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ ปัจจุบัน

ร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอน สมาชิกมีความ

ประสงค์จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้

  สม�ชิกผู้กู้ จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่กู้เงินในปีแรก และอัตร�

ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงต�มประก�ศของสหกรณ์

หมายเหต ุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ 1 ม.ค. 56
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เอกสารประกอบ
1.	เอกสารส่วนตัวผู้กู้
 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้กู้ คู่สมรส

 - ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ คู่สมรส

 - ส�าเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

 - เอกสารแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน รายได้อื่น ใบแจ้งยอด 

เงินเดือน (สลิป) ฉบับล่าสุด ของผู้กู้, คู่สมรส

 - เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

2.	เอกสารหลักประกัน
 - ส�าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด โฉนดที่ดิน  น.ส.3ก.)

ขนาดเท่าต้นฉบับ

 - สัญญาจะซื้อจะขาย (พร้อมเอกสารส่วนตัวผู้จะขาย)

 - แผนผัง แผ่นพับโบชัวร์โครงการ แผนที่ตั้งที่ดินโดยสังเขป

 - หนังสือรับรองราคาประเมิน จากส�านักงานที่ดิน

3.	เอกสารกรณีปลูก	ต่อเติม	ดัดแปลงอาคาร
 - ใบขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง อาคารจากทางส่วน

ราชการ

 - ส�าเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)

 - รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง

อาคารพร้อมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

4.	เอกสารกรณีไถ่ถอนจ�านอง
 - สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจ�านอง

 - หลักฐานการผ่อนช�าระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้

 - หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สัญญาซื้อขาย 

(ท.ด.13) ค�าขอเลขที่บ้าน

ขั้นตอนการกู้
1. ยื่นค�าขอกู้พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการขอกู้ให้ครบถ้วน

2. ช�าระค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณีปลูกสร้างบ้านต้อง

ช�าระค่าธรรมเนียมตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน
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3. นัดวันเวลาตรวจสอบและประเมินหลักประกัน

4. เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับอนุมัติภายใน 30 วัน

5. ท�านิติกรรมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ�านองเป็นประกัน

การจ่ายเงินกู้
1. จ่ายเมื่อท�านิติกรรมสัญญาครบถ้วน

2. กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน จ่ายเงินกู้เป็นงวด ๆ ตามผลงาน

ก่อสร้าง

การประกันชีวิต
1. กรณีที่หลักประกันมีสภาพคล่องต�่าหรือผู้กู้มีรายได้ทางเดียว สหกรณ์

อาจก�าหนดให้ผู้กู้ท�าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้

2. ในกรณีที่สหกรณ์ไม่ก�าหนดให้ท�าประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ผู ้กู ้อาจท�า

ประกันชีวิตเองตามความสมัครใจก็ได้

3. ท้ัง 2 กรณีข้างต้นสหกรณ์ให้เงินกู้เพื่อส�าหรับจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

คุ้มครองหนี้ด้วย

4. อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต

เพศหญิง (ต่อทุนประกัน 100,000 บาท)

อายุผู้กู้	
ผ่อนช�าระ	
15	ปี

ผ่อนช�าระ	
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)

อายุผู้กู้
ผ่อนช�าระ	
15	ปี

ผ่อนช�าระ	
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
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อัตราการผ่อนช�าระต่อเดือน	(โดยประมาณ)

ตารางอัตราการผ่อนช�าระต่อเดือน	(โดยประมาณ)

จ�านวนเงิน
(บาท)

ระยะเวลาผ่อนช�าระ

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�านอง 1% ของวงเงินกู้

2. ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 23%ตลอดสัญญากู้

3. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ ค่าเบี้ยประกันต�่าและ 

มีสิทธิกู้ค่าเบี้ยประกันได้
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2.	เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
โดยใช้หุ้น	และหรือเงินฝากค�้าประกัน
  สหกรณ์เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการอ่ืน โดยใช้หุ้น หรือเงินฝาก

ค�้าประกัน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. กู้หุ้น จ�านวนเงินกู้หุ้นพิเศษและเงินกู้หุ้นสามัญรวมกันแล้วไม่เกิน 90% 

ของหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  

2. กู้เงินฝาก จ�านวนเงินกู้พิเศษเงินฝาก และภาระการค�้าประกันเงินฝาก

รวมกันแล้วไม่เกิน 90 % ของเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์

3. ผ่อนช�าระไม่เกิน 360 เดือน โดยสามารถผ่อนช�าระเกินอายุ 60 ปีได้

4. อัตราดอกเบี้ย

 -  กูโ้ดยใช้เงนิฝากค�า้ประกนั ดอกเบีย้เท่ากบัดอกเบีย้เงนิฝากบวก 1.50 ต่อปี

 -  กู้โดยใช้หุ้นค�้าประกัน ดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญทั่วไป  

5. อนุมัติภายใน 1 วัน

6. เอกสารประกอบ

 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ผู้กู้  

3.	เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ
  หลักเกณฑ์การให้กู ้ เป ็นไปตามประกาศของสหกรณ์ สมาชิก 

ผู ้ประสงค์ขอกู้ต้องเสนอค�าขอกู้ตามแบบที่ก�าหนดรวมทั้งรายละเอียด 

และหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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	 การประกันชีวิตกลุ่ม

การประกันชีวิตกลุ่ม 

1. สหกรณ์ท�าประกันชีวิตให้กับสมาชิกทุกคนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 

วงเงินผลประโยชน์คุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท อุบัติเหตุ 

150,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี

2. สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้เดือนละ 50 บาทหรือปีละ 600 บาท

ต่อคน จนถึงอายุ 65 ปี

การท�าประกันชีวิตเพิ่มเติมและท�าประกันชีวิตให้กับ
บุคคลในครอบครัว

1.	สมาชิกมีสิทธิท�าประกันชีวิตเพิ่มเติม ตามหนี้รวมทุกประเภท 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนี้

หนี้สามัญ
รวมทุกประเภท

อัตรา
เบี้ยประกัน

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

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 - 2,000,000 600 1,000,000 2,000,000

2.	สมาชกิมสีทิธทิ�าประกนัชวีติเพิม่ให้กับบคุคลในครอบครวั	
ได้แก่ บุตรอายุ 14 วัน - 25 ปี  และคู่สมรส (ความคุ้มครองของคู่สมรส 

จะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 65 ปี) ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนี้

อัตราเบี้ยประกัน
วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตอุบัติเหตุ

270 500,000 1,000,000

470 800,000 1,600,000

3.	เอกสารประกอบการสมัครประกันชีวิต
ส�าหรับสมาชิก

- แบบฟอร์มใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้จาก www.025798899.com

- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  

- หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
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ส�าหรับคู่สมรส
- แบบฟอร์มใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้จาก www.025798899.com 

- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้สมัครท�าประกัน 

- ส�าเนาทะเบียนบ้าน

- ส�าเนาทะเบียนสมรส

- หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ส�าหรับบุตร
- แบบฟอร์มใบค�าขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้จาก www.025798899.com

- ส�าเนาสูติบัตร  (กรณีบุตรอายุไม่ครบ 15 ปี)

- ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้สมัครท�าประกัน 

- ส�าเนาทะเบียนบ้าน

- หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

5.	ประกันชีวิตจะมีผลคุ้มครอง	 เมื่อสหกรณ์น�าส่งค่าเบี้ยประกันให้

บริษัทประกันชีวิต (ตรวจสอบผ่านสหกรณ์ออนไลน์ได้) หรือการเรียกเก็บ

ค่าเบี้ยประกันตามใบเสร็จรับเงิน และบริษัทตอบรับการประกันชีวิตของ

ท่านแล้ว

6.	เมื่อผู ้ประกันชีวิตเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ให้ผู ้รับโอน

ประโยชน์ยื่นขอรับเงินผลประโยชน์คุ้มครองภายใน180 วัน นับจากวัน 

เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

7.	เอกสารประกอบการขอรับสินไหม
- แบบค�าร้องขอเป็นผูร้บัโอนประโยชน์ตามหนงัสอืแต่งตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์

- เอกสารสมาชกิผูถึ้งแก่กรรม : ส�าเนาใบมรณะบตัร, ส�าเนาบตัรประจ�าตวั,  

ส�าเนาทะเบียนบ้านทีป่ระทับตรา ค�าว่า “ตาย”, หนังสือรับรองการเสียชีวิต 

และบันทึกประจ�าวันของต�ารวจ ใบชันสูตรพลิกศพ (กรณีประสบอุบัติเหตุ) 

- เอกสารของทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ : ส�าเนาบัตรประจ�าตัว

ประชาชน, ส�าเนาทะเบียนบ้าน, ส�าเนาทะเบียนสมรส, ส�าเนาหน้าสมุด

บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

หมายเหตุ	 :	 เอกสารประกอบขอรับเงินสินไหมทายาทลงลายมือชื่อ

รับรองส�าเนาทุกฉบับ

8.	บริษัทประกันปฏิเสธจ่ายสินไหมกรณีใดบ้าง
-	 กรณีร่วมโครงการประกันชีวิตกับสหกรณ์ครั้งแรก เมื่อผู้ท�าประกัน

เป็นโรคร้ายแรง และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรก ที่เข้าร่วมโครงการ

..เพื่อคนที่คุณรัก
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ประกันชีวิตกับสหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์

แล้ว พบว่า เป็นโรคร้ายแรง โดยปกปิด หรือแถลงโรคอันเป็นเท็จ

-	กรณีเพิ่มวงเงินคุ ้มครองชีวิต เมื่อผู ้ท�าประกันเป็นโรคร้ายแรง 

มาก่อน และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปีแรกที่เข้าร่วมโครงการเพิ่ม 

ผลประโยชน์คุ้มครอง ซ่ึงการตรวจสอบประวัติทางการรักษาของแพทย์ 

แล้วพบว่า เป็นโรคร้ายแรงมาก่อนการเพิ่มผลประโยชน์คุ้มครอง ซึ่งบริษัท

จะจ่ายเงินสินไหมในวงเงินเอาประกันเดิม

9.	การประกันชีวิตจะมีผลยกเลิกและสิ้นสุดการคุ้มครอง
ชีวิต เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตเดือนใด 

เดือนหนึ่งได้ หรือครบอายุ 65 ปี (กรณีบัตรประจ�าตัวประชาชนไม่ระบุวันที ่

และเดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น)  

10.บุตรที่มีอายุ	25	ปี	จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที			

สิทธิการรับสินไหมกรณีสมาชิกสูญหาย

ขั้นตอนการด�าเนินการ 

1. เมื่อสมาชิกที่ท�าประกันชีวิตสูญหายให้ทายาทแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ

2. ทายาทต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งความต่อ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ โดยแนบเอกสาร ดังนี้

 2.1 ส�าเนาใบแจ้งความจากสถานีต�ารวจ

 2.2 ส�าเนาเอกสารประจ�าตัวประชาชนของสมาชิกผู้สูญหาย

3. ทายาทยังคงต้องช�าระค่าเบี้ยประกันให้บริษัทประกันเสมือนสมาชิกยังมี

ชีวิตอยู่จนกว่าจะมีค�าสั่งศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ

4. คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณารับทราบการสูญหายของสมาชิก 

ผู้นั้นเพื่อด�าเนินการต่อไป

5. สหกรณ์ต้องน�าส่งส�าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการครั้งที่รับทราบการสูญหายของสมาชิก พร้อมส�าเนาใบแจ้ง

ความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บริษัทประกันชีวิต

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการด�าเนินการมีมติรับทราบ

6. เมื่อครบ 5 ปี หรือตามที่กฎหมายก�าหนด ทายาทต้องยื่นค�าร้องขอ 

ต่อศาล  เพื่อให้ศาลมีค�าสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ
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7. เมื่อศาลมีค�าสั่งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นบุคคลสาบสูญ ให้ทายาทน�าส�าเนา

ค�าสั่งศาลดังกล่าวยื่นต่อสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะได้ด�าเนินการเพื่อขอรับ

สินไหมต่อไป

ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร	และ
การสูญเสียอวัยะ
  การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หมายถึง ทุพพลภาพเนื่องจากสาเหตุ

ใด ๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจ�า

หรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยมีเงื่อนไขว่า การทุพพลภาพ

เช่นว่านั้นจะต้องเกิดข้ึนต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันที่

ทุพพลภาพ ได้เริ่มเกิดขึ้น หรือบริษัทยินยอมให้ถือว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ

สิ้นเชิงถาวร  ภาระผูกพันของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่การทุพพลภาพ ได้

เริ่มเกิดขึ้น 

  การทุพพลภาพต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วย คือ

  1. สญูเสยีสายตาทัง้สองข้างโดยบอดสนทิและไม่มทีางรกัษาให้หายได้

  2.  สญูเสียมือสองข้างตัง้แต่ข้อมอืหรอืเท้าสองข้างตัง้แต่ข้อเท้าขึน้ไป

  3. สูญเสียสายตาหนึ่งข้างโดยบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ 

และสญูเสยีมอืหนึง่ข้างตัง้แต่ข้อมือ หรอืเท้าหนึง่ข้างตัง้แต่ข้อเท้าขึน้ไป

  4. สญูเสยีมือหน่ึงข้างตัง้แต่ข้อมอืและเท้าหนึง่ข้างตัง้แต่ข้อเท้าขึน้ไป

  “ก�รสูญเสียมือหรือเท้�” หมายถึง การถูกตัดออก หรือสูญเสีย

สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร

  หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะ

จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเท่ากับร้อยละ 100 ของจ�านวนเงินเอา

ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและได้

รับเงินชดเชยแล้ว ถือว่าความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มเป็นอันสิ้นสุดลง 

  คว�มคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะและส�ยต�  ประกันชีวิตกลุ่ม 

ยังให้ความคุ ้มครองรวมถึงการสูญเสียอวัยวะและสายตา โดยบริษัท 

จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู ้เอาประกันภัย ในอัตราร้อยละของจ�านวนเงิน 

เอาประกันภัย ดังนี้

(รายละเอียดเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ตามตารางที่ 1)
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  วงเงินคุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะตามอัตราร้อยละของจ�านวน

เงินเอาประกันภัย

ล�าดับ ประเภทการสูญเสียอวัยวะ
อัตราร้อยละของ

จ�านวนเงินเอาประกันภัย

1 มือสองข้างต้ังแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้าง
ต้ังแต่ข้อเท้าหรือสายตาสองข้าง

100

2 มือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือและเท้าหน่ึงข้าง
ต้ังแต่ข้อเท้า

100

3 มือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือและสายตา
หน่ึงข้าง

100

4 เท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้าและสายตา
หน่ึงข้าง

100

5 มือหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อมือ 60

6 เท้าหน่ึงข้างต้ังแต่ข้อเท้า 60

7 สายตาหน่ึงข้าง 60

8 น้ิวหัวแม่มือต้ังแต่ข้อแรกและน้ิวช้ีต้ังแต่
ข้อท่ีสองนับจากปลายน้ิวของมือข้าง
เดียวกันมือใดมือหน่ึง

25

  เมื่อสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ  (ตามอาการ

ข้างต้น) ให้แจ้งต้องสหกรณ์โดยเร็ว และให้ทายาทจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้

สหกรณ์ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร พร้อมแนบ

เอกสารประกอบ ดังนี้

  เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหมทดแทนทุพพลภาพสิ้นเชิง

ถาวร

  - แบบฟอร์มรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา (สหกรณ์จะเป็นผู้จัดส่งให้

กับสมาชิก)

  - แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (สหกรณ์จะเป็นผู ้จัดส่งให้กับ

สมาชิก)

  - แบบฟร์อมแบบแจ้งเรียกร้องเงินทดแทน (สหกรณ์จะเป็นผู้จัดส่ง

ให้กับสมาชิก)

  - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

  - ส�าเนาทะเบียนบ้าน

  - รูปถ่ายสมาชิกที่ขณะทุพพลภาพในอิริยบทต่าง ๆ

  - ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล
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การขอความช่วยเหลือรับเงินสินไหมล่วงหน้า

- สมาชิกที่ท�าประกันชีวิตกลุ ่มเสียชีวิต ทายาทหรือผู ้รับประโยชน์

สามารถยื่นค�าขอรับความช่วยเหลือเน่ืองจากได้รับความเดือดร้อนจาก

การเสียชีวิตของสมาชิก 

- สมาชกิทีเ่สียชวีติจะต้องมเีงนิพงึได้รบัจากสหกรณ์จ�านวนมากกว่าหนีส้นิ 

ที่ค้างช�าระต่อสหกรณ์ และหรือท�าประกันชีวิตกลุ่มมาแล้วเกินกว่า 1 ปี

- สหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้ร้องขอซึ่งเป็นทายาท (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา) 

หรือผู้รับประโยชน์ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

- จ�านวนเงินที่สหกรณ์ทดรองจ่ายให้ล่วงหน้าไม่เกิน 50,000 บาท

- จ�านวนเงินส่วนที่เหลือสหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อได้รับเงินสินไหมจากบริษัท

ผู้รับประกันชีวิตแล้ว

เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหมล่วงหน้า	

- ทายาทผู้รับโอนประโยชน์ท�าหนังสือถึงประธานกรรมการด�าเนินการ 

ขอรับเงินสินไหมล่วงหน้า

- เอกสารแนบของผูเ้สยีชวีติ : ส�าเนาใบมรณะบัตร, ส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

ประชาชน, ส�าเนาทะเบียนบ้านท่ีประทับตรา ค�าว่า “ตาย”, หนังสือ

รับรองการเสียชีวิต และบันทึกประจ�าวันของต�ารวจ ใบชันสูตรพลิกศพ  

(กรณีประสบอุบัติเหตุ) 

- เอกสารแนบของทายาทหรอืผูร้บัโอนประโยชน์ : ส�าเนาบัตรประจ�าตัว 

ประชาชน, ส�าเนาทะเบียนบ้าน, ส�าเนาทะเบียนสมรส, ส�าเนาหน้าสมุด

บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
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1.	ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก
  สหกรณ์ขอมอบของขวัญ ให้แก่สมาชิกในวันเกิดทุกคนๆละ 100 

บาท และวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ 28 กันยายน ของทุกปี โดยสหกรณ์

จะโอนเงินทุนสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก

ท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ โดยสมาชิกไม่ต้องย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับทุนสวัสดิการน้ี  

ส�าหรับเงินที่สหกรณ์จ่ายให้ถือว่าเป็นเงินของสมาชิกผู ้นั้นนับตั้งแต ่

วันโอนเงิน โดยไม่มีการเรียกเงินคืนแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันเกิดสมาชิก จ�านวน 100  บาท

2. จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ตามอายุการเป็น

สมาชิก

 1) อายุการเป็นสมาชิก  1 – 15 ปี จ�านวน  100  บาท

 2) อายุการเป็นสมาชิก  15 ปีขึ้นไป  จ�านวน  200  บาท 

 3) อายุการเป็นสมาชิก  30 ปีขึ้นไป จ�านวน  300  บาท

3. การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิกถึงวันคล้ายวัน

ก่อตั้งสหกรณ์ (28 กันยายน) เศษของปีให้ตัดทิ้ง

4. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

2.	ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก
  การเรียนรู้ของสมาชิก ซึ่งหมายถึง การเรียน  

การศึกษา การสัมมนา การอมรม เกี่ ยวกับ

ความรู ้ทุกสาขาวิชาการ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ   

องค์กรในก�ากับของรัฐ หรือสหกรณ์เป็นผู้จัดข้ึน  

สมาชิกมีสิทธิ์ ยื่ นขอรับทุนสวัสดิการนี้  ตามที่

จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ 500 บาท สมาชิกคนหน่ึง ๆ มีสิทธ์ิได้รับ 

ทุนไม ่ เกิน 3 ครั้งตลอดอายุการเป ็นสมาชิก โดยยื่นค�าขอรับทุน

พร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภายในก�าหนดเวลา 90 วัน นับแต่วัน 

ช�าระเงิน

สวัสดิการสมาชิก
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หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ต้องเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรในก�ากับของรัฐ 

หรือสหกรณ์เป็นผู้จัดขึ้น

3. จ่ายให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ทุนละ 500 บาท สมาชิกคนหนึ่งๆ มีสิทธิ์

ได้รับทุนได้ไม่เกิน 3 ครั้งตลอดอายุการเป็นสมาชิก

4. ยื่นขอรับทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภายในก�าหนดเวลา 90 วัน  

นับแต่วันช�าระเงิน

5. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส ่งเสริมการเรียนรู ้ของสมาชิก  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรในก�ากับของ

รัฐ หรือสหกรณ์เป็นผู้จัดขึ้น

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

3.	ทุนสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ของสมาชิก
  สหกรณ์ขอสนับสนุนและร ่วมแสดงความ

ยินดีกับสมาชิกที่ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ช้ันต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีขึ้นไป จากสถาบัน

การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง สามารถย่ืนขอรับทุน

สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก จ�านวน 1,000 บาท ต่อหนึ่ง

ประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร โดยยื่นค�าขอรับทุนพร้อมส�าเนา

ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษา 

ภายในก�าหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นต้นหรือชั้นสูง หรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ 
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. จ ่ายให้แก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีขึ้นไป จ�านวน 1,000 บาท 

ต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร 
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3. ยื่นขอรับทุนพร้อมส�าเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรหรือหนังสือ

รับรองการส�าเร็จการศึกษา ภายในก�าหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้นหรือชั้นสูง หรือได้รับอนุมัติ

ปริญญาบัตร 

4. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส ่ง เสริมการศึกษาของสมาชิก  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

2. ส�าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น หรือชั้นสูง ส�าเนาปริญญาบัตร 

หรือหนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษา ภายในก�าหนดเวลา 1 ปี นับแต่วัน

ที่ส�าเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 

4.	ทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮัจญ์
  สมาชิกที่อุปสมบท หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จ่ายให้รายละ 

2,000 บาท เพียงครั้งเดียว โดยยื่นค�าขอรับทุนสวัสดิการพร้อมส�าเนาการ

อนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบของทางราชการ หรือส�าเนาใบสุทธิที่

แสดงว่าได้อุปสมทบแล้ว หรือส�าเนาการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์  

ตามระเบียบราชการ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธี

ฮัจญ์ ภายในก�าหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่ 

เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. จ่ายให้สมาชิกที่อุปสมทบหรือประกอบพิธีฮัจญ์  รายละ 2,000 บาท 

เพียงครั้งเดียว

3. ย่ืนค�าขอรับทุนสวัสดิการพร้อมส�าเนาการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตาม

ระเบียบของทางราชการ หรือส�าเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมทบแล้ว 

หรือส�าเนาการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตามระเบียบราชการ 

หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ภายในก�าหนดเวลา 

120 วนั นบัจากวันทีล่าสขิาบท หรือวนัทีเ่ดนิทางกลบัจากประกอบพธิฮีจัญ์ 
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4. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการอุปสมทบหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. ส�าเนาการอนุญาตให้ลาอุปสมบทตามระเบียบของทางราชการ หรือ

ส�าเนาใบสุทธิที่แสดงว่าได้อุปสมทบแล้ว หรือส�าเนาการอนุญาตให้ลาไป

ประกอบพิธีฮัจญ์ ตามระเบียบราชการ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เดินทาง

ไปประกอบพิธีฮัจญ์

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

5.	ทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
  สหกรณ์ขอมอบทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส ส�าหรับสมาชิก

ที่สมรสและจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยื่นขอรับทุน

สวัสดิการนี้ได้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุการเป็นสมาชิก โดยย่ืนขอรับทุน

ภายในก�าหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. สมาชิกที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย จ่ายให้ทุนละ 1,000 

บาท เพียงครั้งเดียว

3. ยื่นขอรับทุนพร้อมส�าเนาทะเบียนสมรส ภายในก�าหนดเวลา 120 วัน  

นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส

4. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือการมงคลสมรส  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้จาก www.025798899.com

2. ส�าเนาทะเบียนสมรส

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 
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6.	ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
  เพื่อ รับขวัญบุตรของสมาชิกที่ถูกต ้องตามกฎหมายซึ่ ง เป ็น 

ทายาทใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) สหกรณ์ขอรับทุน

สวัสดิการตามระเบียบนี้ ครอบครัวละ 1,000 บาท ยื่นขอรับทุนภายใน

ก�าหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร โดยยื่นค�าขอรับทุนสวัสดิการ

พร้อมส�าเนาสูติบัตรและส�าเนาทะเบียนสมรส

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. จ่ายเพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นทายาท

ใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ครอบครัวละ  1,000 บาท 

3. ยื่นขอรับทุนพร้อมส�าเนาสูติบัตรและส�าเนาทะเบียนสมรส ภายใน

ก�าหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร

4. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ ดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. ส�าเนาสูติบัตร

3. ส�าเนาทะเบียนสมรส

4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

5. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

7.	ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	
  สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

จนถึงอายุ 25 ปี จ�านวนปีละกว่า 7,000 ทุน ๆ ละ  500 บาท ถึงสูงสุด 

3,000 บาท (ตามประกาศสหกรณ์)

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้   

 - ทนุส่งเสริมการศกึษา (ได้รับทกุคน)  

 - ทนุเรยีนดี (เรยีงคะแนนผลการเรยีนแต่ละระดบัชัน้) 

 - ทนุส่งเสรมิการศกึษากรณพีเิศษ (จดัให้บตุรสมาชกิทีศ่กึษาในโรงเรยีน

สอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา)
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  บุตรสมาชิกที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม สามารถยื่นขอรับทุน

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เพิ่มอีก 1 ทุน จ�านวน 1,000 บาท 

2. บุตรที่ขอรับทุนต้องมีอายุ 3 – 25 ปี และมีสถานภาพโสด  

3. ยื่นค�าขอรับทุนระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ค.  ของทุกปี (ตามประกาศ)

4. สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนต่อบุตร 1 คน

เอกสารประกอบ 

 - แบบฟอร์มขอรับทุน 

 - ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร

 - หนังสือรับการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงว่าก�าลังศึกษาอยู่ในปีที่

ขอรับทุนการศึกษาบุตร

 - ใบระเบียนการศึกษาหรือผลการเรียนเฉล่ีย ภาคการศึกษาที่ 2  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา (เฉพาะขอทุนเรียนดี)

 - หนังสือรับรองการส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และส�าเนาใบ

ประกาศเกียรติคุณเกียรตินิยมระดับปริญญาตรี (เฉพาะขอทุนเกียรตินิยม)

8.	ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก
สหกรณ์ท�าประกันชีวิตให้สมาชิกทุกคนเมื่อ

สมัครเป็นสมาชิกใหม่ ตามที่บริษัทประกันชีวิต

ตอบรับการประกันชีวิตในวงเงินคุ ้มครองชีวิต 

100,000 บาท อุบัติเหตุ 150,000 บาท  (ส�าหรับสมาชิกที่ไม่สมัครใจท�า

ประกันชีวิตกลุ่ม) โดยสหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับ

สมาชิกรายละ 50 บาท / เดือน  รวม 600 บาท/ปี เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หาก

สมาชิกผู้นั้นมีหน้ีค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์ให้สหกรณ์น�าเงินสินไหมที่ได้รับ

มาหักช�าระหนี้ของสมาชิกที่ค้างช�าระอยู่ก่อน เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน ส่วน

เงินสินไหมที่เหลือจ่ายคืนให้ทายาทตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่อไป 

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. สหกรณ์จะท�าประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกทุกรายตามที่บริษัทประกัน

ชีวิตตอบรับการท�าประกันชีวิต

2. ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิต จ�านวน 100,000 บาท เสียชีวิต

อุบัติเหตุ จ�านวน 150,000 บาท

3. เมื่อสมาชิกเสียชีวิตให้ทายาทแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานเพื่อขอรับเงินสินไหมทดแทนภายในก�าหนด 180 วัน นับตั้งแต่ 

วันเสียชีวิต 
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4. สหกรณ์จะน�าเงินสินไหมที่ได้รับมาหักช�าระหนี้ของสมาชิกที่ค้างช�าระ

อยู่กับสหกรณ์ก่อนส่วนเงินสินไหมที่เหลือจ่ายคืนให้ทายาทตามหนังสือ 

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่อไป

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับสมาชิกที่มิได้

ท�าประกันชีวิต  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก  www.025798899.com

2. ใบค�าร้องขอเป็นผู้รับโอนประโยชน์

3. ส�าเนาใบมรณะบัตร

4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้เสียชีวิต

5. ส�าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 

6. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนทายาทผู้รับประโยชน์

7. ส�าเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับประโยชน์

8. ส�าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู ้ขอรับทุนสวัสดิการเป็นคู ่สมรสของ

สมาชิก)

9. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้รับ

เงินทุนสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

9.	ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่
  มอบให้แก่สมาชิกที่เข้าอยู่อาศัยบ้านหลังใหม่ 

ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว โดยถือวันที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของ

ท่ีอยู่อาศัย และย้ายเข้าอยู่อาศัยตามส�าเนาทะเบียนบ้าน โดยย่ืนค�าขอรับ

ทุนสวัสดิการพร้อมหลักฐานแสดงสิทธ์ิเป็นเจ้าของและการอยู่อาศัย และ

หลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. จ่ายให้สมาชิกที่เข้าอยู่อาศัยบ้านหลังใหม่ โดยถือวันที่ได้รับสิทธิ์เป็น

เจ้าของที่อยู ่อาศัย และย้ายเข้าตามส�าเนาทะเบียนบ้าน ครอบครัวละ 

1,000 บาท เพียงครั้งเดียว 

3. ยื่นขอรับทุนพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของและการอยู่อาศัย  

และหลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่ภายในก�าหนดเวลา 

120 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  และย้ายเข้าอยู่อาศัย 

ตามส�าเนาทะเบียนบ้าน 
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4. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

ได้จาก www.025798899.com   

2. หลักฐานของสมาชิกที่แสดงว่าเป็นบ้านหลังใหม่

 - ส�าเนาสัญญาซ้ือขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน (ทด.13 

หรือ อช.16) หรือ

 - ส�าเนาสัญญาเงินกู้เพื่อการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ

 - ส�าเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ

 - ส�าเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจ�าบ้าน

 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

3. หลักฐานแสดงสิทธิ์และการอยู่อาศัย

 - ส�าเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่และมีชื่อสมาชิกผู้ขอรับทุน 

 - ส�าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินและมีชื่อของสมาชิก

10.	ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอ�านาจ

หน้าที่รับผิดชอบหรือตามที่ได ้รับมอบหมายจาก   

ผู ้บังคับบัญชาหรือหน่วยราชการ ได ้รับอันตราย จนถึงแก ่กรรม 

ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ จนไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ และต้อง

ใช้เวลารักษาหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ไม่น้อยกว่า 20 วัน 

สามารถยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ  ภายในก�าหนด 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 จ่ายให้รายละ 20,000 บาท

2. กรณีสมาชิกทุพพลภาพ จ่ายให้รายละ 20,000 บาท

3. กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส จ่ายให้รายละ 10,000 บาท

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเน่ืองมาจากปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่แจ้งเป็นหนังสือพร้อม

แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 - เอกสารท่ีแสดงว่าถึงแก่กรรม (ส�าเนาใบมรณะบัตร) หรือหนังสือ

รับรองของสถานพยาบาลหรือแพทย์ว่าทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส 

โดยเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่น้อยกว่า  20 วัน (ใบรับรองแพทย์)

 - หนังสือรับรองจากผู ้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด 

หรือหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่าถึงแก่กรรมหรือ ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ

สาหัสนั้นเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี หรือค�าสั่งให้ไป 

ปฏิบัติงาน

 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  และส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 

3. การจ่ายเงินกรณีถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่คู่สมรส  หรือทายาทโดยธรรม 

หรือตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ โดยแนบเอกสาร ดังนี้

 - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน, ส�าเนาทะเบียนบ้าน,ส�าเนาทะเบียน

สมรส และส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์)

11.	ทุนสวัสดิการเพื่อบ�าเหน็จสมาชิก
  สมาชิกมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็น

สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี การนับอายุของ

สมาชิกและอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่ 30 

กันยายนของทุกปี เศษของปีให้ตัดทิ้ง สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให ้

สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ 

เห็นสมควร โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสวัสดิการนี้ 

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. สมาชิกต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 10 ปี
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2. จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคม ของทุกปี หรือตามที่

คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร 

3. ค�านวณเงินบ�าเหน็จสมาชิกจากจ�านวนปีที่เป็นสมาชิกคูณด้วยจ�านวน

หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์หารด้วยหนึ่งร้อย หากต�่ากว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 

2,000 บาท แต่ทั้งนี้จ�านวนเงินบ�าเหน็จต้องไม่เกิน 7,000 บาท จ่ายเพียง

ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี

4. กรณีสมาชิกยังมีหน้ีค้างช�าระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุน

เรือนหุ้น ให้สหกรณ์น�าเงินที่ค�านวณได้มาช�าระหนี้ของสมาชิกที่ค้างช�าระ

อยู่ทั้งหมดก่อน

5. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ 

12.	ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
  สมาชิกมีอายุตั้งแต่ 61 ปี และมีอายุการ

เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี การนับอายุของสมาชิกและอายุ

การเป็นสมาชิกให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เศษของปีให้ตัดทิ้ง 

สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือ

ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร โดยสมาชิกไม่ต้องย่ืนเอกสาร

เพื่อขอรับทุนสวัสดิการนี้  

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไป และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคม ของทุกปี หรือตามที่

คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร 

3. จ่ายเงินทุนสวัสดิการตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้

 - สมาชิกอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ปี   จ่าย 1,000 บาท  

 - สมาชกิอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิต้ังแต่ 20 ปี          จ่าย 1,500 บาท 

 - สมาชกิอาวโุสทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิต้ังแต่ 30 ปี          จ่าย 2,000 บาท

4. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ 

13.	ทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร
หรือเป็นโสด
  สหกรณ์ ขอมอบทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิก

ที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ได้แก่ สมาชิกที่ไม่มีบุตรตาม
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กฎหมายและหมายรวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย หรือสมาชิกที่ไม่มีสามี 

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. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไปกับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ได้จาก www.025798899.com

2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

14.	ทุนสวัสดิการสมาชิกเมื่อประสบภัย
  สมาชิกที่ประสบภัย	หมายถึง ความเสียหาย 

ท่ีเกิดขึ้นแก่ที่อยู ่อาศัยของสมาชิก อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น 

อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณพีบิตัภิยั เป็นต้น และให้หมายรวมถงึอบุตัภิยั

อืน่ ๆ ทีเ่กดิแก่ทีอ่ยูอ่าศยัด้วย

  ความเสียหายที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้	หมายถึง   

ความเสียหายต่อบ้านที่อยู ่อาศัยและทรัพย์สินที่อยู ่ภายในบ้านหลัง 

ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สินที่อยู่ภายนอกบ้าน

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับอายุการ

เป็นสมาชิกตั้งแต่วันแรกที่เข้าเป็นสมาชิกจนถึงวันประสบภัย

2. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบนี ้

ได้เพียงปีละ 1 ครั้ง 

3. ยื่นขอรับทุนภายในก�าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการประสบภัย 

หากพ้นก�าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุน

จ�านวนเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย	ให้จ่าย	ดังนี้

 1) ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหมดไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้จ่ายตามที่จ่ายจริง

แต่ไม่เกินรายละ
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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�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. ส�าเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัยซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู่ ส�าหรับผู้อยู่อาศัยแต่

ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะต้องมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้อยู่อาศัย

ในบ้านหลังดังกล่าว

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

4. รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย

5. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่เสียหายและปรากฏเลขที่บ้าน และรูปถ่ายรายการ

ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายตามรายการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ที่เสียหาย

 

15.	ทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกส�าหรับสมาชิกท่ีมิได้ท�า
ประกันชีวิต
  สมาชิกที่เสียชีวิตและมีอายุเกิน 65 ปี 

หรือบริษัทประกันปฏิเสธการท�าประกันชีวิต 

จ่ายตามจ�านวนปีที่เป็นสมาชิก ปีละ 10,000 

บาท ไม่เกิน 100,000 บาท สมาชิกที่มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์การศพ

ส�าหรับสมาชิกที่มิได้ท�าประกันชีวิต ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกันชีวิต

กลุ่มตามระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิก หรือท�า

ประกันชีวิตกลุ่มแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมจากบริษัท

ผู้รับประกันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด   

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับสมาชิกที่มิได้ท�าประกันชีวิต

จะจ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตตามจ�านวนอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 

บาท หากเศษของปีเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 

100,000 บาท
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2. ยื่นขอรับทุนสวัสดิการภายในก�าหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันเสียชีวิต 

หากพ้นก�าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุน

3. จ�านวนเงินที่จะจ่ายสหกรณ์จะน�าไปช�าระหน้ีค้างช�าระก่อน ส่วนที่เหลือ

จ่ายคืนทายาทสมาชิก

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพส�าหรับสมาชิกที่มิได้

ท�าประกันชีวิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. ใบค�าร้องขอเป็นผู้รับโอนประโยชน์

3. ส�าเนาใบมรณะบัตร

4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

5. ส�าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย”

6. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนทายาทผู้รับประโยชน์

7. ส�าเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับประโยชน์

8. ส�าเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูข้อรบัทนุสวสัดกิารเป็นคูส่มรสของสมาชกิ)

9. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้รับ

เงินทุนสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

16.	 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห ์
สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ
  สมาชิกทุพพลภาพเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ  สมาชิก

ท่ีทุพพลภาพและมีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้  (ตามค�านิยาม

และข้อยกเว้นท้ายระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์

สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2555)  ต้องเป็นผู้ที่ท�าประกันชีวิตกลุ่มในส่วน 

ท่ีสหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันให้  หรือสมาชิกที่ได้ท�าประกันชีวิตกลุ่มไว้แล้ว 

แต่อยู่ในระหว่างการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกัน 

เป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือสมาชิกที่ได้ท�าประกันชีวิตกลุ่มไว้แล้ว

แต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายสินไหมจากบริษัทผู้รับประกัน ด้วยเหตุหนึ่ง

เหตุใด หรือสมาชิกที่บริษัทผู้รับประกันที่สหกรณ์จัดให้ไม่รับท�าประกันชีวิต  

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. จ่ายให้สมาชิกที่ทุพพลภาพ (ตามค�านิยามและข้อยกเว้นท้ายระเบียบว่า

ด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2555) 

ค�านวณตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 8,000 บาท หากเศษของปีเกินกว่า  

6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 80,000 บาท
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2. จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท จนกว่าจะครบ

จ�านวนเงินที่ค�านวณได้ 

3. เม่ือบริษัทผู ้รับท�าประกันอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนแล้วสหกรณ ์

จะหักเงินเฉพาะส่วนที่จ่ายให้สมาชิกคืนทุนสวัสดิการ

4. ขอรับทุนสวัสดิการภายในก�าหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ทุพพลภาพ 

หากพ้นก�าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับทุน

5. สมาชิกหรือทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ท�าหนังสือแจ้งให้สหกรณ์

ทราบโดยเร็ว พร้อมแสดงใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นอันเชื่อถือได้

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. ส�าเนาหนังสือการปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมกรณีทุพพลภาพ จาก

บริษัทผู้รับประกัน

3. หนังสือรับรองแพทย์ผู้ท�าการรักษา

4. รูปถ่ายของสมาชิก

5. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

6. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

17.	ทุนสงเคราะห์การศพสมาชิก
  เม่ือสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์จึงขอมอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์

การศพสมาชิก โดยมอบเป็นเงินหรือสิ่งของแสดงการไว้อาลัยในงานศพ 

ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ซึ่งผู้มีสิทธิ์ย่ืนขอรับทุนได้แก่ 

ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก หรือบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก

ผู้ที่ถึงแก่กรรม   

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. จ่ายให้ทุนละ 1,500 บาท/ ศพ  

2. ยื่นขอรับทุนภายในก�าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้น

ก�าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ

3. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไปกับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์การศพสมาชิก ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com
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2. ส�าเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

4. ส�าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

5. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ขอรับทุนสวัสดิการ

6. ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนสวัสดิการ

7. ส�าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอรับทุนสวัสดิการเป็นคู่สมรสของสมาชิก

ผู้ถึงแก่กรรม)

8. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้ขอรับ

ทุนสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

18.	ทุนสงเคราะห์การศพบิดา	มารดา	
คู่สมรส	และบุตรสมาชิก
  สหกรณ์ขอมอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพบิดา มารดา  

คู ่สมรส และบุตรของสมาชิก โดยมอบเป็นเงินหรือสิ่งของแสดงการ

ไว้อาลัยในงานศพ ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด   

หลักเกณฑ์การขอรับทุนสวัสดิการ
1. ผู้เสียชีวิต ต้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก จ่ายให้ 

ทุนละ 1,500 บาท/ ศพ  

2. ยื่นขอรับทุนภายในก�าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม  

หากพ้นก�าหนดนี้แล้วถือเป็นอันหมดสิทธิ์ ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ

3. สหกรณ์จะน�าฝากเงินทุนสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย ์

สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไปกับสหกรณ์

เอกสารประกอบ
1. แบบค�าขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คู่สมรส 

และบุตรสมาชิก  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.025798899.com

2. ส�าเนาใบมรณะบัตร

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ถึงแก่กรรม

4. ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม

5. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ขอรับทุนสวัสดิการ

6. ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุนสวัสดิการ

7. ส�าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้เสียชีวิตเป็นคู่สมรสของสมาชิก)

8. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้ขอรับ

ทุนสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
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บริการรับเงินทุกประเภทจากสหกรณ์
  การน�าเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และถอนด้วยบัตร

สหกรณ์ ATM

1. สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ได้ด้วยบัตร

สหกรณ์ ATM  ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ไม่เสียค่า 

ธรรมเนียมใดๆในจังหวัดที่สมาชิกเลือกใช้บริการ หรือจะโอน-ถอน-ฝาก 

ผ่านธนาคารกรุงไทย ก็สามารถท�าได้อย่างสะดวกเช่นกัน         

2. ประเภทเงินที่สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกมี ดังนี้

● เงินกู้ฉุกเฉิน

● เงินกู้สามัญทุกประเภท

● เงินทุนสวัสดิการทุกประเภท

● เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

● เงินงวดช�าระหนี้รายเดือนกรณีสมาชิกย่ืนกู ้ 

 หลงัจากท�ารายการเรียกเก็บประจ�าเดือน หรือ 

 ช�าระหนี้เดิมครบถ้วนแล้ว

● เงินประเภทอื่น ๆ 

บริการฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
สทิธิฝากเงนิ ระดมหุน้เพิม่ ช�าระหนีท้กุประเภท หรอื 

อื่นๆ โดยไม่ต้องไปที่ สหกรณ์ เพียงย่ืนผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั หรอืธนาคารกรงุไทย จ�ากดั 

ทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสยีค่าธรรมเนยีมใดๆ  

1. กรอกแบบฟอร์ม CO-OP @ Bank หรอื Payment

2. ยืน่ทีเ่คาน์เตอร์ธนาคารพร้อมจ�านวนเงนิทีร่ะบุ

3. รบัหลกัฐานจากธนาคารเกบ็ไว้

4. สหกรณ์จะท�ารายการ

 ให้ท่านโดยอตัโนมตัิ

5. สามารถตรวจสอบ

 ยอดคงเหลอืได้ในวนัถดัไป

สิทธิได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
ในการรับเงินทุกประเภทจากสหกรณ์

ฝากเข้าออมทรัพย์ถอนด้วยบัตรสหกรณ์	ATM
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บริการถอนเงินด้วยบัตร	สหกรณ์	ATM		

ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณลักษณะพิเศษของบัตร

1. ถอนเงินฝากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่

สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ และถอนเงินบัญชี

ออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ ในบัตร 

ใบเดียวกัน 

2. ระบุจังหวัดที่ใช้บัตรเพื่อไม่เสียค่าธรรมเนียม

การถอนข้ามเขตได้

3. เบิกถอนได้วันละ 50,000 บาท ผ่านตู้ ATM 

ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง  

ไม่มีวันหยุด 

4. สมาชิกท�าบัตรฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

(สมาชิกสมทบปีละ 200 บาท)

5. สมัครง่าย เพียงส่งใบสมัครถึงสหกรณ์พร้อม

แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวและรูปถ่าย 1 ใบ 

6. รับบัตรภายใน 60 วัน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด สาขาในจังหวัดที่ระบุการใช้บัตรไม่เสีย

ค่าธรรมเนียมการถอนข้ามเขต

7. ข้อแนะน�าการใช้บัตร ควรเปลี่ยนรหัสของ

บัตรสหกรณ์ ATM ให้เป็นรหัสที่ท่านสามารถจ�า

ได้ง่าย เนื่องจากกดรหัสผิด 4 ครั้ง บัตรจะถูก

ยกเลิก และต้องท�าบัตรใหม่ใช้เวลา 60 วัน เสีย

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

8. บัตรหาย โปรดแจ้งอายัดบัตรทันที 

โทร. 02-777-7777 กด 2 ตลอด 24 ชั่วโมง
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ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารกรุงไทย

➤ ส�าหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จะต้องเปิด

บัญชีและท�าบัตรATM ของธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้าน

➤ ส�าหรับผู้ที่มีบัญชีและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถใช้

บัญชีและบัตร ATM เดิมได้

เงื่อนไขการใช้บริการ	มีดังนี้	
1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ไปยังบัญชี

ของธนาคารกรุงไทย ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท

2. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ฝากเข้า

มายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์ ได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมในการท�ารายการโอนเงิน ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ  

โดยสมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

4. สมาชิกเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัตร ATM รายปีเอง

5. เงินในการถอนผ่านบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร ATM ที่สมาชิก

เลือกท�า

6. การถอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยสามารถถอนได้ตามวงเงิน 

ที่ท�ารายการโอน

                                     

 

โอน	-	ถอน	-	ฝาก	ด้วยบตัรสหกรณ์	ATM	กรงุไทย

	  

  

  	  

  

  บัตรคลาสสิค
ถอนได้ไม่เกิน	
50,000	บาท																					

บัตรทอง
ถอนไม่เกิน	
150,000	บาท

ATM	โอนเงินออนไลน์
สหกรณ์	-	กรุงไทย
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ข้ันตอนการสอบถามยอดเงินคงเหลือ
บัญชีดอกกระเจียว

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินคงเหลือบัญชีดอกกระเจียว 

  

 

1. สอดบัตรและใสรหัสลับ 
2. เลือกรายการ “บริการอื่นๆ ”

 

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

5. เลือก “สอบถามยอดเงินฝาก” 
6. รับสลิปแจงยอดเงินคงเหลือ 

สลิปจะออกมา 

โดยอัตโนมัติ 
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ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ์	➼	กรุงไทย
ผ่านตู้	ATM	ของกรุงไทย
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สรุปขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินผ่านบัตร	ATM	ธนาคารกรุงไทย

1. โอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ➪ บัญชีธนาคารกรุงไทย
         กดเมนู ➼		รับเงินฝาก
2. โอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย ➪ บัญชีสหกรณ์
         กดเมนู ➼		ฝากเงินฝาก

ขั้นตอนการโอนเงินจากกรุงไทย	➼ สหกรณ์
ผ่านตู้	ATM	ของกรุงไทย
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ข้ันตอนการถอนเงินท่ีตู้	ATM	สหกรณ์
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 การรับบริการ	CO-OP	Phone
“ เพียงปลายน้ิวสัมผัส จากวนาสู่นาคร ”
 สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถ
รับบริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 
(CO-OP Phone) ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่มีวันหยุด

ข้ันตอนง่าย	ๆ	กับ	CO-OP	Phone
1. โทร. 02 – 579 – 8899 หรือ 899 (เบอร์ภายใน)
2. ป้อนเลขท่ีสมาชิก ตามด้วยเคร่ืองหมาย # ยืนยันเลขสมาชิก กด #
3. ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก
4. กดตัวเลขหรือหัวข้อบริการท่ีต้องการ
5. ท�าตามค�าแนะน�าท่ีคอมพิวเตอร์แจ้งให้ทราบจนเสร็จส้ินท่ีการยืนยันการ
ท�ารายการ
6. หากต้องการฟังซ�า้หรือเลือกหัวข้อบริการอ่ืนท่านสามารถกดเลือกได้ทันที
กด 1 ถึง 9 บริการของ CO-OP Phone
กด 1 สอบถามหุ้น เงินกู้และเงินฝาก
กด 2 สิทธิการกู้เงินสามัญ
กด 3 สิทธิการค�า้ประกัน
กด 4 การอนุมัติเงินกู้
กด 5 รายการหักเงินเดือน
กด 6 สอบถามเงินปันผล – เฉล่ียคืน
กด 7 การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพ่ือ

กด 1 โอนไปยังบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
กด 2 เพ่ือระดมเป็นทุนเรือนหุ้น

กด 8  กู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
กด 9  การเปล่ียนแปลงข้อมูลต่าง ๆ คือ

กด 1 เปล่ียนแปลงยอดฝากรายเดือน
กด 2 เปล่ียนการระดมหุ้นรายเดือน
กด 3 เปล่ียนรหัสผ่าน CO-OP Phone 

ค�าแนะน�าการใช้	CO-OP	Phone
1. รหัสหาย หรือลืมรหัสผ่าน โปรดย่ืนแบบค�าขอยกเลิกรหัสเดิมและขอใช้
รหัสใหม่
2. โปรดเปล่ียนรหัสผ่านให้เป็นรหัสท่ีท่านสามารถจ�าได้ง่ายโดยการ กด 9 
และต่อด้วย กด 3
3. การใช้โทรศัพท์มือถือท�ารายการ ควรใช้เม่ือท�ารายการต่าง ๆ จนช�านาญ
ดีแล้ว  

บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ	
CO-OP	Phone
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บริการแจ้งข่าวสารผ่านระบบ	SMS	สหกรณ์ออนไลน์

 อีกหนึ่งบริการใหม่จากสหกรณ์ แจ้งทุกความเคล่ือนไหวไปยังมือถือ

ของสมาชิกทันที....

เมื่อ...คุณได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญ...เงินกู้พิเศษ

เมื่อ...คุณได้รับทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ

เมื่อ...คุณได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจ�าปี

เมื่อ...คุณถอนเงินจากบัญชีเกินกว่า 5,000 บาท

เมื่อ...คุณถอนเงินที่ไม่เคยถอนนานกว่า 6 เดือน

เมื่อ...คุณฝากเงิน  ช�าระหนี้ 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. การค�านวณยอดผ่อนช�าระต่อเดือน
4. สวัสดิการของสมาชิกประเภทต่าง ๆ
5. การประกันชีวิตกลุ่ม
6. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
7. ข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบสหกรณ์
8. ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์
9. วารสารสหกรณ์รายเดือนและสามารถอ่านย้อนหลังเดือนต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาได้ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากค�าที่ต้องการได้
10. ข่าวฝากจากสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์
11. สามารถ Download  แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ดังนี้

- ใบสมัครสมาชิก – สมาชิกสมทบ
- เอกสารเงินกู้
- เอกสารการขอใช้บริการสหกรณ์ ATM 
  และสหกรณ์ทางโทรศัพท์
- เอกสารการขอรับทุนสวัสดิการสมาชิก
- เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
- เอกสารเงินฝากสหกรณ์
- เอกสารอื่นๆ
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12. สามารถ Download  รายงานกิจการประจ�าปี

13. รายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการปีต่าง ๆ

14. บทความที่น่าสนใจ

15. ภาพกิจกรรมสหกรณ์

16. ติดต่อสอบถามหรือส่งอีเมล์ถึงสหกรณ์    

info@025798899.com หรือ forestcoop@gmail.com

17. พิมพ์ใบเรียกเก็บประจ�าเดือนของสมาชิกด้วยตนเอง *

18. พิมพ์ใบเสร็จประจ�าเดือน *

* การพิมพ์ใบเรียกเก็บประจ�าเดือน และพิมพ์ใบเสร็จประจ�าเดือน 

ต้องสมัครสหกรณ์ออนไลน์ก่อน

ขั้นตอนการสมัครสหกรณ์ออนไลน์

1) ลงทะเบียนใหม่ กรอกข้อมูล เลขที่สมาชิก, เลขบัตรประจ�าตัว

ประชาชน 13 หลัก, วัน เดือน ปีเกิด 

2) ก�าหนดชื่อผู้ใช้และก�าหนดรหัสผ่าน 4-12 ตัวอักษร

3) เข้าสู่ระบบ

19. อื่นๆ

บริการรับข่าวสารสหกรณ์

สิ ทธิ สมั ค รสมาชิ กวารสารสหกรณ์  

ป่าไม้รายเดือน เพ่ือติดตามข่าวสารความ

เคลื่อนไหวของสหกรณ์ โดยจัดส่งทาง

ไปรษณีย์ถึงบ้านฟรีทุกเดือน โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ 

สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือข้าราชการพนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    ฉบับที่ 152 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556

www.025798899.com
www.forestcoop.org

วารสารสหกรณ์ป่าไม้

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
การก้าวผ่านกาลเวลาที่ต้องต่อสู ้ทั้งภายในและสิ่งเร้าภายนอก 
ที่โหมกระหน�่าสู่ใจของสมาชิก เป็นการปะทะกันอย่างยิ่งใหญ่ของ
จิตและกัปดักทางสังคมโลก

                                                                                 อ่านต่อหน้า 3

ใช้บัตรสหกรณ์ ATM เบิกเงินปันผล 3 ก.พ. 56
หลังปิดประชุมใหญ่
 สมาชิกทุกท่าน จะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล 
เฉล่ียคืน วันท่ี 23 ม.ค.56 หรือสามารถตรวจสอบผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-PHONE :025798899 ได้ตลอด  
24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

กิจกรรมดีๆ 
ต้อนรับปิดเทอม

29 – 31 มีนาคม 2556
ค่ายเยาวชนคนรักป่า 
ณ อุทยานแห่งชาติน�้าตกเอราวัณ

สานรกัสานสมัพนัธ์ 
ครอบครัวฉัน
ครอบครวัเธอ

6 – 8 เมษายน 2556
ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
ทั้ง 2 ค่าย สามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด นายจงเจริญ 
กิจสำาราญกุล และผู้จัดการ นายวิชิต สนธิวณิช รับมอบ
พุทธวิชิตมาร ฯ ขนาด 9 นิ้ว จาก นาย วิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่  

ยกเลกิแบบฟอร์ม
ใบค�าขอกู้สามญัเก่าทกุแบบ  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 

เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 
3 ก.พ 56 ประชุมใหญ่ 
 สมาชิกจะได้ใช้สิทธ์ความเป็นเจ้าของของสหกรณ์กันให้เต็มที่ โดยการ
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายในการบริหารสหกรณ์ของเรา รวมทั้งการเลือก
กรรมการเข้าไปบริหารสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ที่พึงมีต่อการด�าเนินงานสหกรณ์และ
ขบวนการสหกรณ์  ก�าหนดการประชุมใหญ่ หน้า 2 

รบั SMS แจ้งผลการ
ด�าเนนิงาน เงนิปันผล-
เฉลีย่คืน 23 ม.ค. 2556
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การร่วมกิจกรรมของสหกรณ์
ในวาระต่างๆ
1.	ค่ายเยาวชนคนรักป่า

สิทธิส่ งบุตรสมัคร เข้ าร่ วมโครงการ
ค่ า ย เ ย า วชนสหกรณ์  เ พื่ อ ก า รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วง 
ปิดภาคการศึกษา ของทุกปี          

2.	ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์
สิ ท ธิ ส มั ค ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ค่ า ย

ครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์  ทั้ งครอบครัว 
(พ่อ แม่ ลูก) เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสมาชิก 
สหกรณ์

3.	กิจกรรมกลุ่มสมาชิก
สิทธิในการเสนอโครงการหรือเข้าร่วม

โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โดยขอรับงบ
ประมาณสนับสนุนจากสหกรณ์รายละเอียดตาม
ประกาศของสหกรณ์

4.	การอบรมสัมมนา	
สิทธิเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ หรือวิชาการต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง โดยสหกรณ์เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

5.	 ร่วมชิงรางวัล	และรับของช�าร่วย 
ในโอกาสต่าง	ๆ

สิทธิ เข้ าร่วมกิจกรรมชิง โชค ลุ้ นรับ
รางวัล หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่าง ๆ ที่
สหกรณ์จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก การส่งเสริมการออม
ทรัพย์ การประกันชีวิต หรืออื่น ๆ

6.	สายใยที่ไม่เกษียณ	
สิทธิพิเศษส�าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ 

ราชการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสายใย 
ทีไ่ม่เกษยีณ ทีส่หกรณเ์ปน็ผูจ้ดัขึน้ ส�าหรบัสมาชกิ 
ที่เกษียณอายุในปีนั้น พร้อมรับของที่ระลึก
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สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ
“เกษยีณอายรุาชการแล้วยงัคงเป็นสมาชกิสหกรณ์ต่อไปได้

และสทิธปิระโยชน์ยังเพิม่ข้ึนกว่าเดิม”

1.	สิทธิ รั บ ทุนสวั สดิ การ เหมื อน
สมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ
 สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ยังเป ็นสมาชิกอยู ่  มีสิทธิได ้รับทุน

สวัสดิการ เช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

  ทนุสวัสดกิารเพ่ือวันเกิดสมาชกิ

  ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก

  ทนุสวัสดกิารเพ่ือสงเคราะห์การศพบดิา มารดา คูส่มรส 

  และบตุรสมาชิก

  ทนุสวัสดกิารส่งเสริมการศกึษาของสมาชกิ

  ทนุสวัสดกิารส่งเสริมการเรยีนรูข้องสมาชกิ

  ทนุสวัสดกิารเพ่ือการมงคลสมรส

  ทนุสวัสดกิารเพ่ือสงเคราะห์สมาชกิประสบภยั

  ทนุสวัสดกิารเพ่ือสงเคราะห์การศพสมาชกิ

  ทนุสวัสดกิารเพ่ือรับขวัญทายาทใหญ่

  ทนุสวัสดกิารประกันชีวิตทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์สมาชกิเมือ่  

  ทพุพลภาพ

  ทนุสวัสดกิารบ้านหลงัใหม่

  ทนุสวัสดกิารเพ่ืออปุสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์

  ทนุสวัสดกิารส�าหรบัสมาชกิไม่มบีตุรหรอืเป็นโสด

2.	สิทธิรับทุนสวัสดิการมากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณ
อายุราชการ
  ทุนเพื่อบ�าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ จ่ายให้เฉพาะ

สมาชิกที่อายุครบ 60 ปี (ได้รับเฉพาะปีที่เกษียณเพียง 1 ครั้ง) และเป็น

สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

  ค�านวณได้ ดังนี้    บ�าเหน็จ =  จ�านวนปี X จ�านวนหุ้น
                                                       100

  ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 7,000 บาท สหกรณ์

จะจ่ายเงินทุนให้ภายในเดือน ต.ค. ของทุกปี โดยน�าฝากเข้าบัญช ี

ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และไม่ต้องยื่นค�าขอ
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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�าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

สินมัธยัสถ์ และไม่ต้องยื่นค�าขอ

 

3.	สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าท�าศพสมาชิก
 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและยังคงเป็นสมาชิก

อยู่กับสหกรณ์ ซึ่งอายุครบ 65 ปี ไม่อาจท�าประกันชีวิต

ได้ หากถึงแก่กรรมสหกรณ์จะมอบเงินช่วยเหลือค่าท�า

ศพสมาชิก ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 10,000 บาท 

ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท

4.	 สิทธิฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี ่ยมสุขในอัตรา
ดอกเบี้ยสูง
 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีสิทธิพิเศษเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เกษียณเปี่ยมสุข เพื่อฝากเงินบ�าเหน็จ บ�านาญ กบข. บ�าเหน็จด�ารงชีพ หรือ

เงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ ในอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์ทุกประเภทและยังมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี

5.	สิทธิการกู้หุ้น	หรือเงินฝาก
 สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิกู้หุ้น หรือเงินฝากได้ไม่เกินกว่า 90 %  

ของเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

6.	สิทธิการงดส่งค่าหุ้น
 สมาชิกเกษียณอายุราชการที่ไม่มีหนี้ หรือมีหนี้สินไม่เกินกว่าค่าหุ้น 

ท่ีตนมีอยู ่ในสหกรณ์ สามารถงดส่งค่าหุ ้นรายเดือนได้ นอกจากนี้ยัง

สามารถระดมค่าหุ้นเพิ่มได้ตามความสมัครใจ

7.	สิทธิรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 สมาชิกเกษียณอายุราชการมีสิทธิรับเงินปันผลและเฉล่ียคืน เช่นเดียว

กับสมาชิกที่ยังไม่ได้เกษียณอายุราชการ
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8.	สิทธิรับใบแจ้งยอดบัญชีรายไตรมาส
 สมาชิกเกษียณอายุราชการจะได้รับบริการพิเศษ โดยสหกรณ์จะส่ง 

“ใบแจ้งยอดคงเหลือรายไตรมาส” เพื่อแจ้งจ�านวนเงินทุนเรือนหุ้น เงินฝาก 

หรือเงินกู้ (ถ้ามี) ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นหลักฐานส�าหรับการตรวจสอบ 

โดยสหกรณ์จัดส่งให้ถึงบ้านสมาชิก

9.	สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการทางวิชาการ
 สมาชิกเกษียณอายุราชการยังคงมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับ 

รางวัล หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับสมาชิก และยัง

ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมส�าหรับผู้เกษียณอายุราชการที่สหกรณ ์

จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

10.	ไม่ต้องหักเงินเดือน	ณ	ที่จ่าย และกู้หุ้นไม่เกิน 60% ให้น�า

เงินปันผลช�าระหนี้ได้ (โดยจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อ

ช�าระหนี้)

 ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้เกินกว่า 90% ของหุ ้น ให้ช�าระหนี้บางส่วน

เพื่อให้มีหนี้คงเหลือ 60% ของหุ้น หรือสมาชิกที่มีหนี้ไม่เกิน 60% ของ

หุ้น สามารถกู้หุ้นไม่เกิน 60% โดยสามารถน�าเงินปันผลมาช�าระหนี้ได้ 

ตัวอย่างเช่น

  มีหุ้น 100,000 บาท จะได้รับเงินปันผลประมาณปีละ 5,500 บาท 

(5.50%)

 กูหุ้น้ 60,000 บาท จะต้องผ่อนช�าระ 30 ปี ประมาณปีละ 4,560 บาท  

เดือนละ 380 บาท (6.50%)

 แจ้งน�าเงินปันผลเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์เพื่อช�าระหนี้  

(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�าไร เท่ากับ 89,051 บาท

 การช�าระหนีน้ัน้จะหกัจากเงนิปันผลทีน่�าฝากในบญัชอีอมทรพัย์ 
อเนกประสงค์เพื่อช�าระหนี้ โดยอัตโนมัติไม่ต ้องหักเงินเดือน	 
ณ	ที่จ่าย
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เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก คือ บุตร 

อายุ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ  คู่สมรส หรือบิดา 

มารดา ของสมาชิก หรือของคู่สมรสสมาชิก

สมัครได้อย่างไร
1.	กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ 

www.025798899.com)  และมีผู้รับรองที่เป็นสมาชิกหลักของครอบครัว 

2.	แนบหลักฐาน		

  1)	คู่สมรส แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน,ส�าเนาทะเบียน

บ้าน,ส�าเนาทะเบียนสมรส,รูปถ่าย 1 นิ้ว 

  2)	บุตร แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน,ส�าเนาทะเบียน

บ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 	 3)	บิดา	มารดาของสมาชิก	และคู่สมรสสมาชิก

   -  แนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน,ส�าเนาทะเบียนบ้าน, 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3.	ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า	100	บาท	

  - สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวอาจให้ สหกรณ์หัก

เงินค่าหุ้น เงินฝาก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลักของ

ครอบครัวได้

4.	 ย่ืนใบสมัครได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	

หรือส่งทางไปรษณีย์			

วิธีการช�าระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียม

1.	จ�านวนเงินที่ต้องช�าระพร้อมยื่นใบสมัคร

  - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   100 บาท 

   (กรณีสมัครครั้งที่ 2 ช�าระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท)

  - ค่าหุ้นแรกเข้า  100 บาท 

   - เปิดบัญชีออมทรัพย์ 100 บาท

บุคคลในครอบครัวสมาชิกสมัคร
เป็นสมาชิกสมทบ



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด66

  - ค่าธรรมเนียมบัตร 

   ATM สหกรณ์   200 บาท

  - รวมทั้งสิ้น     500 บาท

  - กรณีไม่ท�าบัตร ATM รวม 300 บาท

2.	วิธีการช�าระเงินค่าสมัคร

   - สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวอาจให้สหกรณ์หักเงิน ณ 

ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลักของครอบครัวได้ หรือ

   1. ช�าระเป็นเงินสดที่ส�านักงานสหกรณ์

  2. ช�าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย  

ทุ กสาขา  ท่ั วประ เทศ  โดย ใช้ แบบฟอร์ ม ใบแจ้ งการช� า ร ะ เงิ น 

(Payment) พร้อมระบุสมัครสมาชิกสมทบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.025798899.com  
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สิทธิการกู้เงินส�าหรับสมาชิกสมทบ
การให้เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์	(COOP	–	Phone)	
ส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัว

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. เมือ่ช�าระหนีเ้งนิกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดอืน สามารถกูใ้หม่ได้ 

ระยะเวลาการผ่อนช�าระเงินกู้
1. ช�าระคืน ไม่เกิน 12 งวดเดือน 
2. ผ่อนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่

งวดสุดท้าย)

วิธีการช�าระเงินกู้	:  ช�าระโดยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย ์
สินมัธยัสถ์ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์     

เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้
1. ค�าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ขั้นตอนการกู้	และระยะเวลาการอนุมัติ
1. ยื่นค�าขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone)  

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สหกรณ์
2. เม่ือคณะกรรมการเงินกู ้อนุมัติแล้ว ผู ้กู ้สามารถกู ้ฉุกเฉินทาง

โทรศัพท์  (COOP – Phone) ได้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
3. ผู้กู ้สามารถรับเงินกู้ฉุกเฉินโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 

ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ 

อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
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การให้เงินกู้สามัญ
ส�าหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคล

ในครอบครัวสมาชิก

คุณสมบัติของผู้กู้
1. ต้องเป็นสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก ได้แก่ 

บิดา มารดา  คู่สมรส และบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ ให้รวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย

2. ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 เดือน 

วงเงินกู้
1. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์
2. เมือ่ช�าระหนีเ้งนิกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวดเดอืน สามารถกูใ้หม่ได้ 

การผ่อนช�าระเงินกู้
1. ช�าระคืน ไม่เกิน 360 งวดเดือน 
2. ผ่อนช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่

งวดสุดท้าย)

วิธีการช�าระเงินกู	้:		ช�าระโดยการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ 
สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ ์      

เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอกู้
1. ค�าขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนด
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

ขั้นตอนการกู้	และระยะเวลาการอนุมัติ
1. ยื่นค�าขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม

ข้อ 6 ได้ที่ สหกรณ์
2. เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติแล้ว ผู้กู้สามารถรับเงินกู้สามัญโดย

ผ่านบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ 

อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
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เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษแบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

 (1)  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะกรณีรับโอนหนี้จากสมาชิก

 (2)  เงินกู้พิเศษจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ 

 สมาชิกสมทบซ่ึงมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและหรือหนี้เงินกู้สามัญ 

คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกผู้นั้นอีกก็ได้ ทั้งนี้ 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ 

 สมาชิกสมทบที่ยังส่งเงินช�าระหนี้เงินกู้พิเศษไม่ครบ สมาชิกสมทบ

ผู้นั้นจะต้องยินยอมและอ�านวยความสะดวกให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือ

บุคคลอ่ืนซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจทรัพย์สินหรือกิจการ 

ที่ใช้เงินกู้นั้น ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับ

เรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 

 สมาชิกสมทบที่ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะกรณีรับโอนหน้ี

จากสมาชิกไม่ครบ สมาชิกสมทบผู้นั้นจะขายหรือโอนทรัพย์สินที่เป็น

หลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อ่ืนไม่ได้ เว้นแต่ในกรณ ี

ที่จ�าเป็นและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการด�าเนินการ 

 เงินกู้พิเศษจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ ให้กู้ได้

ไม่เกินร้อยละ 90 ของจ�านวนเงินฝากที่สมาชิกสมทบผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  

ณ วันที่ยื่นค�าขอกู้

 เงินกู้พิเศษจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์ หาก

ผู ้กู ้ผิดนัดไม่ช�าระหนี้ตามสัญญาเงินกู ้ ผู ้กู ้ยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิ 

เบิกถอนเงินฝากของผู้กู้ที่ได้จ�าน�าไว้กับสหกรณ์เพื่อช�าระหนี้เงินกู้ดังกล่าว

ตามจ�านวนที่ค้างช�าระได้โดยมิต้องบอกกล่าว
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สิทธิประโยชน์สมาชิกสมทบ

1.	สิทธิฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูง
     มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท 
(ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข) 
และอัตราดอกเบี้ยสูงเท่ากับสมาชิก ทั้งนี้
จ�านวนเงินฝากไม่เกิน 30,000,000 บาท

 2.	สิทธิชื้อหุ้น	–	รับเงินปันผล	
ผลตอบแทนสูง
     สมาชิกสมทบช�าระค่าหุ้นแรกเข้าเป็น
สมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท สามารถ
ระดมหุ้นเพิ่มได้ เมื่อต้องการและตามที่
สหกรณ์ก�าหนด โดยสมาชิกสมทบจะมีหุ้น
ในสหกรณ์ไม่เกิน 1,000,000 บาท และจะ
ได้รับเงินปันผลตามหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เช่นเดียวกับ
สมาชิก 

3.	สิทธิการกู้และค�้าประกัน
     มีสิทธิกู้เงินและค�้าประกันเงินกู้รวมกัน
ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงิน
ฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์

4.	สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืน
     สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉล่ีย
คืนเช่นเดียวกับสมาชิกหลัก เงินเฉล่ียคืน
ค�านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิก
สมทบกู้เงินโดยใช้หุ้นหรือเงินฝากค�้าประกัน 
อัตราเงินเฉล่ียคืนก�าหนดโดยที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี

 5.	สมาชิกสมทบมีสิทธิประกัน
คุ้มครองอุบัติเหตุ	1,600,000	บาท

    สมาชิกสมทบซึ่งช�าระเบี้ยประกันโดย
หัก ณ ที่จ่ายจากส่วนราชการได้  มีสิทธิเข้า
ร่วมประกันชีวิตผลประโยชน์คุ้มครองชีวิต 
800,000 บาท อุบัติเหตุคุ้มครอง 1,600,000 
บาท โดยจ่ายเบี้ยประกันต�่า เพียงเดือนละ 
470 บาท  
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6. 	สิทธิ เข้ าร่วมสัง เกตการณ์
ประชุมใหญ่
     สิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี 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.	 ร่วมชิงรางวัล	 และรับของ
ช�าร่วยในโอกาสต่าง	ๆ
     สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค ลุ้นรับ
รางวัล หรือรับของช�าร่วยในโอกาสต่าง ๆ 
ที่สหกรณ์จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยว
กับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิก
สมทบ เช่น  การส่งเสริมการออมทรัพย์ 
การประกันชีวิต
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