
ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 6/2561 ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 

 ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที ่12  มิถุนายน 2561 และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี ้
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท เอไอเอ จ ากัด และ บมจ.สหประกันชีวิต เป็นทางเลือกให้กับสมาชิกในการท าประกันเพื่อ
เป็นหลักประกันเงินกู้ เพิ่มเติม   

ข่าวประชาสัมพันธ ์
สวัสดิการ       ส าหรับสมาชิกที่ส่งเอกสารแบบค าขอรับเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัย กรุณาแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือส าเนาทะเบียน ด้วยนะคะ   
 เงินฝาก         ส าหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ  กรณีสหกรณ์หักเงินฝากรายเดือน แล้วไม่ปรากฏในใบรับเงิน                            
สหกรณ์ขอเรียนว่า  วิธีด าเนินการของสหกรณ์ จะตรวจสอบเงินโอนตามใบน าส่งเงิน ของท่าน แล้วจึงจะน าเงินเข้าฝากให้สมาชิก ไม่เกิน
วันที่ 5 ของเดือน  รายละเอียดจึงไม่ปรากฏในใบรับเงิน   

สารสนเทศ      ระบบสมาชิกออนไลน์  และ Application ของสหกรณ์   
กรณีท่ีสมาชิกลืมรหัสผ่าน 

1. กรณีสมาชิกไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลไว้   ให้แจ้งอีเมลของท่านผ่านเมนู  
“แจ้งปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน”  ในเว็ปไซต์สหกรณ์ www.coopofficer.or.th    

2. กรณีสมาชิกได้ลงทะเบียนอีเมลไว้แล้ว สมาชิกสามารถขอรหัสผ่านได้ที่ 
http://cpd.upbean.co.th/dashboard.fwdpwd.php 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน  

1. จ านวนสมาชิก  
    สมาชิก  (คน) 
    สมาชิกสมทบ (คน) 
2. ทุนด าเนินงาน (ล้านบาท) 
    2.1 ทุนเรือนหุ้น  
    2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก  
    2.3 ทุนส ารอง 
    2.4 ทุนอื่นๆ 
3. เงินให้กู้แก่สมาชิก (ล้านบาท) 
4. รายได้ (ล้านบาท) 
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
6. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

 
7,287 
288 

 
2,585.37 
2,466.55 
320.40 
16.54 

5,275.54 
118.54 
47.75 
70.79 

ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญ 

(ส าหรับสมาชิกที่ส่งค าขอกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท) 
เดือน กรกฎาคม  2561 วันท่ี 

ครั้งที่ 1 12 กรกฎาคม  2561 
ครั้งที่ 2 26  กรกฎาคม  2561 

 

 
 

http://www.coopofficer.or.th/
http://cpd.upbean.co.th/dashboard.fwdpwd.php


การท าประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560 

ข้อ 29. กรมธรรม์ การใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
 29.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบกลุ่ม ต้องมีทุนประกันไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของจ านวนเงินกู้ที่หักด้วยค่าหุ้นและเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมแล้ว  
 29.2 กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้กู้มีอยู่ก่อนสหกรณ์อนุมัติเงินกู้และได้แก้ไขให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์แล้ว โดยกรมธรรม์นั้นต้อง
มีวงเงินเอาประกันเต็มจ านวนเงินกู้ 
 หลักประกันตาม 29.1 หรือ 29.2 ให้ใช้เป็นหลักประกันควบคู่ไปกับหนังสือค้ าประกันแต่ถ้าในระเบียบที่ก าหนดไว้ว่าเงินกู้ใดต้อง
ใช้บุคคลค้ าประกันเกนิกว่าหนึ่งคน ให้ลดผู้ค้ าประกันลงหนึ่งคน 

 กรณีใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันไม่ว่าชนิดใด ประเภทใด ต้องระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์และมีก าหนดเวลารับประโยชน์
ต่อเนื่องไปตลอดเวลาสัญญากู้ 

การใช้กรมธรรม์ประกัน เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ  รายละเอียดการท าประกัน ดังนี้ 
เลือกแบบประกัน รายละเอียด เงื่อนไข เอกสารใบค าขอ 
1.  เบี้ยประกัน
รายปี ช าระปีต่อปี 
 

บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จ ากัด  

อัตราเบี้ยประกันภัย 590 บาท  
ต่อทุนประกัน 100,000 บาท 

ส าหรับสมาชิก  
อายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี บริบูรณ์  

- ใบค าขอเอาประกัน 

 

 บมจ. สหประกันชีวิต  
อัตราเบี้ยประกัน 645 บาท  
ต่อทุนประกัน 100,000 บาท   

ส าหรับสมาชิก   
อายุตั้งแต่ 15 – 65 ปี  
และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 70 ปี  

- ใบค าขอเอาประกัน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

 

2. เบี้ยประกันตามอายุ,เพศ และระยะเวลาเอาประกัน    

2.1 แบบทุน
ประกันคงที่ 

บมจ. สหประกันชีวิต  
ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 2 - 20 ปี  
ตามระยะเวลาสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ 

ส าหรับสมาชิก  
อายุตั้งแต่ 15 – 65 ปี    

- ใบค าขอเอาประกัน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

 

 บริษัท เอไอเอ จ ากัด 

ระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 -30 ป ี

 

ส าหรับสมาชิก 

อายุระหว่าง 16 -65 ปี    
และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 70 ป ี

- ใบค าขอเอาประกัน 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนผู้รับ
ผลประโยชน ์

2.2 แบบทุน
ประกันลดลง 
 

บมจ.  กรุงไทย-แอคซ่า ประกันชีวิต  
ระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 2 -30 ป ี

 

ส าหรับสมาชิก 

อายุ 20 - 68 ป ี 

และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 70 ป ี  

- ใบค าขอเอาประกัน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

ข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง  
1. การเสียชีวิตจากโรคภัย ภายใน 180 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครองจากโรคที่เป็นมาก่อนการท าประกันภัย 
2. การฆ่าตัวตาย ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง 
3. การเสียชีวิตจากภัยสงคราม  การก่อการร้าย ถูกกัมมันตภาพรังสี หรือระเบิดนิวเคลียร ์
4. กรณีปกปิดความจริง หรือ แถลงถ้อยค าอันเป็นเท็จ  บริษัทมีสิทธิ์โต้แย้งได้ในระยะเวลา 1 ปี 

หมายเหตุ  : 1. สอบถามค่าเบี้ยประกันท่ีสมาชิกต้องช าระได้ท่ี  02-2414711-12 , 02-2448720-21  ต่อ  13-16 
               : 2. การช าระค่าเบี้ยประกัน สมาชิกสามารถแจ้งให้หักเงินกู้ช าระเบี้ยประกันให้แก่บริษัท ฯ ได ้
               : 3. สามารถดาว์นโหลดเอกสารค าขอเอาประกันภัยได้ที่  www.coopofficer.or.th 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                    


