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ปุกาด... ปุกาด

สอ.กฟภ. , กันยายน 2563

เ ดื อนมีน าคม 2563  มีค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการด า เ นิ น ง านสู ง ขึ้ น เ น่ื อ งจ ากการจั ดก ารปร ะชุ ม ใหญ่ส ามัญปร ะจ าปี  2562

เ ดื อนมิถุ น า ยน  2563  ร า ย ได้ ลดล ง เ นื่ อ ง จ า กต้ อ งปรั บ ลดร าย ได้ จ า กดอก เ บี้ ย ค้ า ง รั บ ขอ งหุ้ นกู้ ก า ร บิ น ไทยที่
รั บ รู้ ใ น งบการ เ งิ น ไปแล้ วต ามแนวทา งที่ น ายทะ เบี ยนสหกรณ์ก าหนด

บ าท

ผลการด  าเน ินงานเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563

* หมายเหตุก  า ไ รส ะสม

มกราคม - ตุ ล าคม 2562 = 1 ,240 ,684 ,898 .27 บาท

มกราคม - ตุ ล าคม 2563  =  1 ,212 ,340 ,788 .26  บาท
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มีอะไร...มาบอก

หลักเกณฑ์การขอทุน กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ผู้มีสิทธิในการขอทุน

 1. กรณีประสบอุบัติเหตุ และเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสายตา หรือสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า  

หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

  1.1 กรณีสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้าตั้งแต่ข้อนิ้วที่ 1 ลงไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์นิ้วละ  2,000  บาท

  1.2 กรณีสูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าต้ังแต่ข้อเท้า หรือสายตาอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ได้รับเงิน

สงเคราะห์ข้างละ  20,000  บาท ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน  40,000  บาท

  1.3 กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่

ประสบอุบัตเิหตุและการทพุพลภาพ สิน้เชงิถาวรหรอืทพุพลภาพถาวรนัน้ แพทย์ได้มหีนังสอืแสดงความเหน็ให้เป็น

ผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวรให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  50,000  บาท

  1.4 สทิธใินการขอรบัเงนิอนัเนือ่งจากประสบอบุตัเิหตใุนคราวเดยีวกนันัน้ ให้มสีทิธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์ 

สูงสุดเพียงข้อเดียวและเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 2. กรณีต้องเข้ารบัการรกัษาจากแพทย์ ในโรงพยาบาลทีม่ใีบอนญุาตตามกฎหมาย เน่ืองจากประสบอุบัตเิหตุ 

และเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียดวงตา หรือสูญเสียนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ

ทุพพลภาพถาวร ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมตามที่่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

 3. กรณีเจ็บป่วย และเป็นเหตุให้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร โดยแพทย์มีหนังสือแสดง

ความเห็นให้เป็นผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวร ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  50,000  บาท

- ผู้มีสิทธิในการขอทุนตามข้อ 2 ต้องเป็นสมาชิกที่รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเหตุเจ็บ

ป่วยจากอบัุตเิหต ุโดยแสดงหลกัฐานใบรบัรองแพทย์และใบเสรจ็รบัเงนิ เพือ่ประกอบการ

พิจารณาขอรับเงินสงเคราะห์

- ผูม้สีทิธใินการขอทนุตามข้อ 1 และ ข้อ 3 ต้องเป็นสมาชกิทีส่ญูเสยีอวยัวะหรือทพุพลภาพ

สิน้เชิงถาวร หรือทุพพลภาพถาวรจากอบุตัเิหตหุรอืจากการเจบ็ป่วย โดยให้แสดงหลกัฐาน

ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับเงินสงเคราะห์

- การยื่นขอทุน ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องท�าหนังสือแจ้งความจ�านงเพื่อขอใช้สิทธิ

ภายในก�าหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประสบเกิดเหตุหรือวันที่แพทย์รับรอง แล้วแต่กรณี 

หากพ้นก�าหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ

หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

2. ใบรับรองแพทย์

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัว  (ผู้ร้องขอ)

4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ร้องขอ)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานประจำาเดือน



กู้แล้วรวย.....เส้นทางสูอ่นาคต

  ♪♫  ล่องเรือมาหารักสกัคน รวยหรือจนใหใ้จรักแน่ เจ็ดน่านน�้า  
และรอ้ยล�าแคว สอดสา่ยตาแล หาหญงิรกัจรงิหนึ่งนางพีซ่มซานหารกับา้นไกล   
มสีาวใดใหท้านรกับา้ง รูปไมส่วย ไมร่วยสตางค ์เชือ่เถดินาง พีน่ีร้กัเดยีวใจเดยีว  
น�า้คูเ่รอื เสอืยงัคูป่่า ดาวคูฟ่า้ หนิผาคูภู่เขาเขยีว พีเ่ป็นหนุม่ นอนกลุม้ แดเดยีว 
ไรคู้เ่กีย่ว กอดเรอื เหวว่า้ ♫ 

 สวัสดีค่ะ แฟน ๆ กู้แล้วรวย ฉบับนี้น้องกบเอาใจพี่
สมาชิกที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันค่ะ ครั้งนี้น้องกบจะพาไป
ทานที ่จ.อยธุยา อีกหนึง่จงัหวดัทีเ่ทีย่วใกล้กรงุเทพ ท่ีเท่ียวเยอะ 
มีทั้งคาเฟ่อยุธยาสุดชิว ร้านอาหารรสเด็ด แต่ทีเด็ดของอยุธยา
ท่ีพลาดไม่ได้อกีอย่างกค็อื ก๋วยเตีย๋วเรอือยธุยา นัน่เองค่ะ ตาม
น้องกบมาเลยนะคะ ก๋วยเตีย๋วเรอือยธุยา อร่อยเดด็ แทบไม่ต้อง
ปรุงเพิ่มกันเลย “บ้านไม้ริมคลอง” เป็นของ คุณเกรียงศักดิ์   
มีฤกษ์ หรอื “พีแ่จ๊ค” สงักดั กฟจ.พระนครศรอียธุยา ได้น�าสูตร
เดด็ของพีส่าว ซึง่ขายมานานกว่า 10 ปี ในกรงุเทพฯ  “พีแ่จ๊ค” 
เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ นั่งห้อยขาชิล ๆ ริมแม่น�้า บรรยากาศดี 
อาหารอร่อย เจ้าของร้านอธัยาศยัดมีาก ๆ  ค่ะ น้องกบขอแนะน�า 
พี่ ๆ สมาชิก ปักหมุดกันไว้เลยก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือ “บ้านไม้
ริมคลอง” ร้านนี้นี่แหละค่ะที่เขาว่าเด็ดจนต้องมาถึงอยุธยา 
นอกจากน้ีสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านท�าให้น�้าซุปมีความ
กลมกล่อม นัว ๆ มัน ๆ เข้ากับรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นอย่างดี  
บอกเลยว่าควรมาลอง ท่ีร้านยังมีเมนูหลากหลาย ลูกค้าแน่น
ตลอดทั้งทุกวัน สายเส้นห้ามพลาด ไฮไลท์เด็ดของร้านคือ  

 การน่ังห้อยขาชิล ๆ 

นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไป ลั้ลล้าไป หรือจะนั่งโซน
ด้านนอก รับลมธรรมชาติก็ได้เหมือนกัน และ
เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีประสบการณ์การขายมานาน
กว่า 10 ปีแล้วจ้า เพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่า ต้องมีเคล็ดลับ 
ความอร่อยที่ไม่เหมือนกับที่ไหนแน่นอน 
          หากพวกพี่ ๆ สมาชิก สนใจจะจองล่วงหน้าโต๊ะล่วง
หน้าได้โดยตรงกบั “พีแ่จ๊ค” สามารถตดิต่อได้ที ่เบอร์ โทรศัพท์ 
086-1269246 ได้ตลอดนะคะ “พีแ่จ๊ค”  ยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะ
บริการ  ท้ายนี้ น้องกบ  ขอขอบคุณ “พี่แจ๊ค” ที่กรุณามาบอก 
เล่าเรื่องราวแถมยังสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  
อกีด้วย น้องกบหวังว่าเรือ่งราวที ่“พีแ่จ๊ค” เล่ามานี ้จะน�าไปเป็น
แนวทางในการท�าอาชีพเสริมให้กับพวกพ่ี ๆ สมาชิกได้นะคะ  
สมาชิกท่านใดสนใจจะแนะน�าอาชีพในคอลัมน์กบในกะลา  
ของน้องกบล่ะก ็ติดต่อได้ทีส่หกรณ์ฯ  หรือ ทีห่มายเลขโทรศัพท์  
091-4093007  พบกันใหม่ฉบบัหน้า   
             สวัสดีค่ะ                                         
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 กลับมาพบกับนายสินเชื่ออีกครั้ง วันนี้นายสินเชื่อ จะขอ
ประชาสมัพนัธ์ถงึกรณีเกีย่วกบั “ค่าเบีย้ประกนัชวีติกลุม่คุม้ครอง
เงนิกู”้ ส�าหรับสมาชิกทีไ่ด้ท�าสญัญาเงนิกูส้ามญั ประเภทใช้บคุคล
ค�า้ประกนันะครบั! ซึง่แต่เดมิแล้ว เมือ่สมาชกิผูกู้้ท่ีได้ท�าสญัญาเงนิ
กูส้ามญั ประเภทใช้บคุคลค�า้ประกนั สมาชิกจะต้องท�าประกนัชวีติ
กลุ่มเพื่อคุ้มครองวงเงินกู้ของตนเองไว้ และจะต้องช�าระค่าเบี้ย
ประกนักลุม่ทกุเดอืนด้วยวธิกีารหกัผ่านบญัชเีงนิเดอืนของสมาชกิ
ผู้กู้ จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับช�าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว 
จนครบถ้วน
 อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ เล็งเห็นถึงการรักษาประโยชน์
ของสมาชิกผู้กู้เป็นส�าคัญ สหกรณ์ฯ จึงได้คิดวิธีการที่จะสามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิกผู้กู ้ และอ�านวยความ
สะดวกให้แก่สมาชิกผู้กู้อีกทางหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ สหกรณ์ฯ จึงได้
ปรับเปล่ียนวิธีการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ 
จากเดิมที่เป็นการเรียกเก็บแบบ “รายเดือน” เป็นการเรียกเก็บ
แบบ “รายปี” แทนครับ ซึ่งข้อดีของการเรียกเก็บเป็นรายปี จะ
ท�าให้สมาชิกผู้กู้ช�าระค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้น้อย
ลงนั่นเองครับ นายสินเชื่อจึงขอเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันต่อทุน
ประกัน 100,000 บาท ให้ทุกท่านเห็นภาพชัด ๆ ดังนี้

ถามมา  - ตอบ ไป

...นายสินเชื่อ...

ค่าเบี้ยประกันปัจจุบัน

(ต่อทุนประกัน 100,000 บาท) ค่าเบี้ยประกัน

วิธีใหม่ ปีที่ 1
ส่วนต่าง 

รายเดือน รวม 1 ปี

46 บาท 552 บาท 355 บาท ลดลง 35.7 %

   

 และการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้
แบบรายปี สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บจากสมาชิกผู้กู้ ด้วยวิธีการหัก
จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีครับ 
แต่หากสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บด้วยวิธีการดังกล่าวได้ไม่ว่า
เพราะเหตุใด เพือ่ให้สมาชกิผู้กูไ้ด้รับความคุม้ครองตามกรมธรรม์ 
อยา่งตอ่เนื่อง สหกรณ์ฯ จะส�ารองจ่ายค่าเบีย้ประกันกลุ่มไปแทน
สมาชิกผู้กู ้รายนั้นเสียก่อน และจะด�าเนินการตั้งสมาชิกผู้กู ้ที ่
สหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บด้วยวิธีการหักจากเงินปันผล- 
เฉลี่ยคืนได้ เป็นลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  ที่มีก�าหนดผ่อนช�าระจ�านวน 
6 งวด เพื่อช�าระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ 
ส�ารองจ่ายไปให้ก่อนครับ
 การเปลีย่นแปลงวธิกีารเรยีกเกบ็ค่าเบีย้ประกันชีวิตกลุม่
คุ้มครองเงินกู้ดังกล่าว จึงช่วยให้สมาชิกผู้กู้ได้รับความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของ
สมาชิกผู้กู้ได้อีกทางด้วยนะครับ

สวัสดีครับสมาชิกทุกๆ ท่าน …

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่ 205/2547

ปณจ. จตุจักร 10900

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
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