
                           อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

    ออมทรัพย                                                3   %         ตอป 

    ออมทรัพยพิเศษ                                       4.5 %        ตอป 

                                 อัตราดอกเบี้ยเงินกู  

    เงินกูสามัญและฉุกเฉิน                                     7 %            ตอป 

น.อ.สรวิชญ   สุรกุล 

          

 สวัสดีครับ  สิ้นปงบประมาณกันอีกแลว และสหกรณ 
ของเรากก็ําลังปดบัญชเีหมือนกันซึ่งสมาชิกทุกคนกล็ุนกันวา  
ตัวเองจะไดปนผลและเฉลี่ยคืนเทาไรกัน จะมีนโยบายอะไร 
ใหม ๆ ใหกับสมาชกิ มีสทิธปิระโยชน อะไรบาง ของรางวัล 
เหมือนเดิมหรือเปลา  ซึ่งสิ่งเหลานี้ ผมและทานประธานและ 
คณะกรรมการตองทาํการบาน เพื่อจะไดสิ่งที่ดทีี่สุด  สําหรับ 
สมาชกิทกุทาน  และในปทีผ่านมา มีเรื่องที่นายินด ีสําหรับ 
สหกรณของเรา เนื่องจากกรมสงเสริมสหกรณ ใหสาํนักงาน 
สหกรณจังหวัด จัดระดับมาตรฐานทกุสหกรณผานเครื่อง PDA 
หลังจากทีส่หกรณดําเนินการประชุมใหญเสร็จสิ้นแลว ซึ่งผลที ่
ออกมาเมื่อวันที่ 5 เม.ย.55 สหกรณออมทรัพยกองบิน 5 จํากดั 
ไดคะแนน  99.8 อยูในเกรด A  ซึ่งก็แสดงใหเห็นวา สหกรณ 
ของเรานั้นมีมาตรฐานที่อยูในเกณฑดี  ซึ่งถาสมาชิกทานใด 
มีขอเสนอแนะ ขอตชิมในเรื่องตาง ๆ ที่สมาชกิไมเขาใจ 
หรือการใหบริการของเจาหนาที่  ก็ขอใหบอกกับผมหรือคณะ 
กรรมการที่ทานสังกดัอยู  ผมรับรองวาจะใหคําตอบที่ให 
ความกระจางและความชัดเจน  กับทานไดอยางแนนอน 
สวนหนาที่ของคณะกรรมการ ก็ตองตอบปญหาของสมาชิกให 
ไดรับคาํตอบทีด่ีทีสุ่ดตามมติที่ประชุม ดังนั้นก็ขอความรวมมือ 
ใหคณะกรรมการเขารวมประชุมทุกครั้งทานจะไดทราบทกุเรื่อง  
และถาไมเขาประชุมบอย ๆ ก็จะมีผลกบัเงินโบนัสของทานดวย  
ซึ่งเรื่องนี้ผมขอฝากไวดวยครับ  
      กระผมในนามของผูจัดการสหกรณออมทรัพย ก็ขอฝาก 
ใหสมาชกิทกุคนชวยกัน รักษากฎและกติกาของสหกรณ ฯ 
โดยเครงครัดเพื่อสมาชกิทกุคนจะไดรับสิทธิและประโยชน 
เสมอภาคเทาเทียมกัน  เพราะสหกรณคือ การรวมมือรวมใจกัน 
การรวมกลุมกัน โดยยึดหลักประชาธปิไตย เพื่อสนองความ 
ตองการอัน (จําเปน)  
                                              แลวพบกันฉบับหนา 
                                                    สวัสดีครับ 
                                                   

                        

ฉบับนี้สมาชิกมีปญหาถามมาใหตอบอีกแลวคะ 
 

Q : ถาผมกูเงินเกิน 700,000.-บาท ผมตองทาํประกัน 
ชีวิต คาเบี้ยประกันนําไปบวกยอดกูเพิ่มไดหรือเปลาครับ 
ซึ่งถาหักคาเบี้ยประกันแลว ผมจะไดเงิน 700,000.-เต็ม 
หรือไมครับ 
A : คาเบี้ยประกัน จะหักกับยอดเงินที่กูไดคะ ซึ่งจะเหลือ 
เงินไมเต็ม 700,000.-บาทคะ และเก็บครั้งเดียวตามระยะ 
เวลาที่ทาํไว 
Q: ผมลาออกครั้งที่ 2 แลว ผมจะกลับเขามาสมัคร 
สมาชิกอีกไดไหมครับ  
A : ไมไดคะ ผูที่ลาออกจากจากการเปนสมาชิกแลว 
สหกรณจะรับเขาเปนสมาชิกใหมไดเพียงอีกครั้งเดียว 
โดยลาออกครบหนึ่งป  และตองเสียคาธรรมเนียมคนละ 
300.-บาท อันนีเ้ปนขอบังคับของสหกรณ ฯ คะ 
A:ถาผมจะถอนหุนเปนเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดไหม 
ครับ 
Q:ไมไดคะ  การถอนหุนออกจากสหกรณ กค็ือการลาออก 
จากการเปนสมาชิกคะ และไมสามารถนําเงินที่ถอนมาฝาก 
ออมทรัพยพิเศษไดคะ จะอธิบายสั้น ๆ นะคะวา  
หุน   ผลตอบแทนกค็ือ ปนผล เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
ก็คือดอกเบี้ย  ที่จะไดรับตามอัตราดอกเบี้ยที่กาํหนด 1 ป 
จาย2 ครั้ง เฉลี่ยคืนกค็ือ ดอกเบี้ยที่ทางสหกรณหักไว 
ทั้งปและคืนใหตามที่สหกรณกําหนดตอนปดบัญชีของ 
แตละปคะ 
 
       
 
                                                         แลวพบกันฉบับหนานะคะ 

การใชเงินทุนสาธารณประโยชน 

1. สนับสนุนทุนการศึกษา ประจําป 2555       40,000.-บาท 
2. สนับสนุนโบวลิ่งการกศุล                        7,000.-บาท 

  เงินทุนสงเคราะหศพ 

1.ภรรยาของ พ.อ.อ.ชาลี  เชื้อแถว                20,000.-บาท 
2.นายประภัสสร   เพ็ชรวิเศษ                         30,000.-บาท 

      เนื่องจากสหกรณ ฯ จะทําการปดบัญชีประจําป ในวนัที่ 
30 ก.ย.55 สมาชิกสหกรณ ฯ  ทานใดที่มีความประสงค  
ที่จะลาออก หรือถอนเงินฝากออมทรัพย,ออมทรัพย 
พิเศษ ขอใหมาแจงความประสงคไดที่ สหกรณ ฯ เพื่อทีท่าง 
สหกรณ จะไดกันเงินไวใหทาน และทานใดที่ไดเปลี่ยนหมาย 
เลขบัญชธีนาคาร ที่จะนําเงินปนผลและเฉลี่ยคืนเขาก็ขอให 
มาแจงใหกับทาง จนท.สหกรณทราบดวย  
     
     สําหรับทานใดที่มีบัญชเีงินฝากออมทรัพยและออมทรัพย 
พิเศษ ขอใหทานนําสมุดมาปรับดอกเบี้ยครึ่งปหลัง ไดตัง้แต 
วันที่ 1 ต.ค.55 เปนตนไป  พรอมทั้งแจงยอดที่จะทําการถอน 
ดอกเบี้ย  ใหกบัทางสหกรณ ฯ ทราบดวย 
 
                                         จึงแจงมาเพื่อทราบ 
    



   
““...สหกรณนี่นะตองอาศัยปจจัยสําคัญที่สุด 
คือ ความสามัคคี ความซื่อสัตย 
ถาใครเขามาเปนกลุมก็ตองหวงัดีซึ่งกันและ
กัน ถึงจะใหกลุมนัน้เจริญได 
ถาเขามาในกลุมเพือ่เอาเปรียบซึ่งกนัและกนั 
มีหวังลมแน...” 

 
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท 

พระราชทานแกผูนําสหกรณภาคการเกษตร 
ทั่วประเทศณ ศาลาดุสิดาลัย 

  
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

                               

          เนื่องจากสหกรณออมทรัพยของเราไดมีการจัดการ 

ทําประกันเงินกูกบับริษัทไทยประกันชีวติ คุมครองหนี้ที ่

สมาชกิยื่นกูไวกับสหกรณ จํานวนทีเ่กิน 700,000.-บาท นั้น 

สมาชกิบางทานอาจสงสัยวา ประกันชีวติชวยอะไรทานได 

บาง บางทานก็มีมุมมองวาคุม  บางทานก็บอกวาประกันเอา 

เปรียบ มันกเ็ปนมุมมองของแตละทานจะเขาใจ แตที่ทาง 

สหกรณจะอธิบายใหสมาชิกเขาใจวา ตามมติที่ประชุมอนุมัต ิ

ใหทาํการประกันเงินกูจํานวนเงินที่เกิน 700,000.-บาทนั้น 

สมาชกิทีกู่เงิน 1,500,000.-บาท นั้น วงเงินที่ทาํประกันชีวติ 

ก็คือตองทําจํานวนเงิน 800,000.- บาท ซึ่งจํานวนเงินนี้เปน 

เงินที่ทางประกันคุมครองเรานะคะ แบบคงที่ตามระยะเวลา 

ที่กําหนดบางคนสงสัยวาจะรูไดยังไงวากี่ป คือคดิงาย ๆ  

ก็คือ เงินกู  1,500,000.-บาท  จํานวนสงสูงสุดก็คอื 150 

งวด สงแบบตนบวกดอกเทาคือ สงตนกบัดอกเทากันทกุ ๆ  

งวดเราก็มาดวูา เงิน 800,000.-แรกนั้นจะจบกันที่งวดที ่94 

พอดี จะเหลือยอดเงินอกี 700,000.-บาท เราก็เอา 94/12 

= 7.8 ก็ปดเปน 8 ป จะเปนจํานวนปที่ประกันคุมครองเรา 

และตองเสียชวีิตภายใน 8 ปนี้สวนอตัราเบี้ยประกันจะไม 

เทากันขึ้นอยูกบัอายุและเพศ สวน 700,000.-บาท 

หลังนั้นเปนของคนค้ําประกนักับของทายาทซึ่งกรณีนี้ถา 

ทายาทไมรับผิดชอบคนค้ําก็ตองรับผิดชอบไป แตถาสมาชกิ 

เสียชวีิตในปที ่9  นั้นประกันจะไมคุมครองแลวและไมคืนเงิน 

ที่เสียไปจากการทําประกันให เพราะถอืวาเขาคุมครองหนี้ 

800,000.-นั้นใหเราแลว เพราะหนี้ก็จะเหลือ 700,000.-

บาท เหมือนเดิม เปนภาระของทายาทหรือคนค้ํานั่นเอง 

           ถากรณีทีเ่รากูใหม  เราจะตองทาํประกัน ฯ อีกไหม 

ทําคะ แตจะมี 3 กรณี ทีส่มาชิกจะเลือกและตัดสินใจเอาเอง 

                                              ——ตอหนาถัดไป—— 

กรณทีี่ 1  เวนคืนเบี้ยประกนัที่เราเสียไป กค็ือจะเวนคืนไดกต็อ 

เมื่อหนี้เราชําระหมดแลว  และสัญญาประกันเงินกูที่ทาํตองครบ 

 1 ปกอนนะคะ ซึ่งจะเวนคืนไดเทาไรทางสหกรณไมสามารถ 

บอกไดเปนหนาที่ของทางประกัน เขาจะเปนคนคาํนวณให  

ซึ่งจะไดไมครบตามที่เราเสียไปตั้งแตทีแรกก็แคเตรียมหลกัฐาน

มายื่นที่สหกรณดังนี้ 

1.สําเนากรมธรรม ที่สหกรณคืนใหกับสมาชกิไป 

2. สําเนาทะเบียนบาน  1 ชดุ 

3.สําเนาบัตรประชาชน  1  ชุด 

กรณทีี่ 2 ไมเวนคืน แตคุมครองตอ 

คือถาเราไมมีหนี้กับสหกรณ ถาเสียชีวติภายใน 8 ป ทายาทก็จะ 

รับเงินผลประโยชนนั้นไป ตามจํานวนเงิน 800,000.-บาท เลย  

ประกันจะจายใหทายาทไปทันที  แตถาเสียชีวติภายในปที่ 9  

ก็ไมจายคะ เพราะวาความคุมครองที่กาํหนดไว คือ 8 ปเทานั้น  

กรณทีี่ 3  กูใหมอีก และไมเวนคืน สมมุติวาสงไปได 3 ป แลว 

มีหนี้คงเหลืออีก 1,200,000.-บาท ก็กูใหมอีก 1,500,000 บาท  

ประกันก็จะตองทําเหมือนเดมิ  คอืทาํประกันวงเงิน 800,000.-

บาท เพราะเกิน 700,000.-บาท  ตามมติที่ประชุม และคาเบี้ย 

ประกันอาจจะเพิ่มมากขึ้น เพราะวาอายุเรามากขึ้น  และตองนํา 

เงินที่ไดใหมนั้นชาํระยอดหนี้เกาที่เหลอื 1,200,000.-บาท กอน 

ซึ่งเงินจะเหลือรับจะไดไมถงึ 300,000.- บาท ถาเสียชวีิตภาย 

ใน 8 ป ประกันก็จะรับผิดชอบ ทั้งสัญญาเกา 800,000.-บาท 

คืนใหกับทายาท สัญญาใหมอีก 800,000.-บาท จะใชหนี้ใหกับ 

สหกรณเอง สวนหนี้ที่เหลอือีก 700,000.-บาท ถาทายาทไมนํา 

เงินบําเหน็จตกทอดมาชําระ ผูค้าํก็จะตองรับผิดชอบสวนนี้ไป  

แตถาทายาทนําเงินประกันที่ไดจากสัญญาแรกมาชาํระให 

 เงินบําเหน็จตกทอดหรือเงินสิทธิประโยชนของสมาชิก ทายาท 

ก็จะไดรับคืนไปทั้งหมด  

         ทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกตองเปนคนตดัสินใจและวเิคราะห 

และพิจารณาเองคะวาทานจะเลือกแบบไหน ถึงจะไมเสียเปรียบ 


