สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ขาวสาร

สอ.ชป.

ปที่ 40 ฉบับที่ 1
มกราคม 2564

4
มกราคม
วันชูชาติ กําภู

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสูมาตรฐาน
เขื่อนทับเสลา

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

วัน แห่
คุณ งามความดี ข อง หม่ประจํ
อ มหลวงชู
าติ กํา ภู
ไดงรการระลึ
ับการจักถึดงมาตรฐานสหกรณ
าป ช2563
อธิเปบนดีระดั
ก รมชลประทานคนที
12่อผูง้มี2ทิ พปยวิซสอัยนทัศ(2562-2563)
น์อัน กว้า งไกล
บ “ดีเลิศ” ตอ� เนื
ที�ได้วางรากฐานและแผนงานด้านการชลประทานที�สาํ คัญ เพื�อพัฒนา
ประเทศไว้อย่างมากมายจนได้สมญานาม “บิดาแห่งชลกร”

2564
จากใจสหกรณ์
นายสุชาติ เจริญศรี

เขือ่ นทับเสลาหรือเขือ่ นระบํา โครงการในพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9
หมูที่ 6 ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เปนเขื่อนชลประทานขนาดใหญ
กั้ น ลํ า ห ว ยทั บ เสลา ลั ก ษณะเป น เขื่ อ นดิ น สู ง 26.80 เมตร สั น เขื่ อ นยาว
3,375 เมตร เก็ บ กั ก นํ้ า 160 ล า นลู ก บาศก เ มตร พื้ น ที่ รั บ ประโยชน
เพาะปลูกในฤดูฝนไดประมาณ 143,500 ไร และฤดูแลงไดประมาณ 26,250 ไร
กอสรางป พ.ศ. 2528 แลวเสร็จป พ.ศ. 2531 ประโยชนเปนแหลงนํ้า
เพื่อการชลประทาน แกปญหาการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ สําหรับการเกษตร
และอุ ป โภคบริ โ ภค เป น แหล ง นํ้ า จื ด ขนาดใหญ มี ทั ศ นี ย ภาพสวยงาม
มีภูเขาสลับซับซอนเปนฉาก มีสัตวนํ้าชุกชุม เปนสถานที่ทองเที่ยวพักผอน
หยอนใจของประชาชน

ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

เงินฝากสหกรณดอกเบี้ยโดนใจ

ในศุ ภ วารดิ ถี ขึ้ น ป ใ หม ขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย
และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลก จงดลบั น ดาลให ท  า น
และครอบครัวประสบแตความสุขเกษมสําราญดวยจตุรพิธพรชัย
สั ม ฤทธิ์ ผ ลในสิ่ ง ที่ พึ ง ปรารถนา สมบู ร ณ พู น ผลในทุ ก ประการ
และรวมใจใหพนภัยหางไกลจากโควิด-19

อัตราดอกเบี้ย 1.75% ตอป และ 2.75% ตอป

ÊØ¢ÊÑ¹µÇÑ¹à¡Ô´ สมาชิกที่เกิดเดือนมกราคม

ได 2 ประเภทบัญชีไมตองเสียภาษี

รับ

1. สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com
โอนเงินวันที่ 29 มกราคม 2564

เปดบัญชีขั้นตํ่าเพียง

200.00 บาท / 1,000.00 บาท

เปดบัญชีไดอยางไร?

(อานตอหนา 4)

เรื่อง เดน ใน ฉบับ
บทความพิเศษ : ปนความคิด

“รูจักตัวเอง...ดวยแบบทดสอบสุขภาพทางการเงิน” 7

สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38
ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหกูยืม-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย

114,273,300.80
1,235,500,000.00
3,164,600,000.00
15,722,078,710.57
3,244,917.53
7,880,281.13
7,676,272.65

20,255,253,482.68

หนวย : บาท
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
8,414,419,211.58
หนี้สินอื่น
112,696,190.50
รวมหนี้สิน
8,527,115,402.08
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
10,362,471,350.00
ทุนสํารอง
1,144,967,994.52
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 44,452,196.36
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
176,246,539.72
รวมทุนของสหกรณ
11,728,138,080.60
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 20,255,253,482.68

เงินฝากสหกรณอื่นรายที่มีจํานวนเงินฝากเกินกวา
รอยละ 5 ของทุนเรือนหุนบวกดวยทุนสํารอง
สหกรณ................................
สหกรณ................................
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินใหกูยืมแกสมาชิกที่ไมกอใหเกิดรายได
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นที่ไมกอใหเกิดรายได
สินทรัพยที่นําไปคํ้าประกันเงินกูยืม/เงินรับฝาก
เงินลงทุน.............................
ที่ดิน....................................
อาคาร.................................
ตั๋วสัญญาใชเงิน....................
อื่นๆ (ระบุ)...........................
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (สหกรณถูกฟองรองคาเสียหาย)

-

*กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

อัตราดอกเบี้ย
รอยละตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

6.30
6.15

3. เงินกูพิเศษ

6.15

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป

*กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

อัตราดอกเบี้ย
รอยละตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

5.70
5.70
5.55

3. เงินกูพิเศษ

5.55

เริ่มตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
สําหรับเงื่อนไขการกูเงิน เปนไปตามประกาศ
สอ.ชป. หรือ www.ridsaving.com

หามมีรอย ขูด ขีด ฆา ลบทิ้ง แตถา
หากมีรอ งรอยดังกลาว ใหลงนามกํากับ
หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ
หามใชนํ้ายาลบคําผิด ใหใชการขีดฆา
ขอความที่เขียนผิด และลงลายมือชื่อ
กํ า กั บ แล ว จึ ง เขี ย นข อ ความที่ ถู ก ต อ ง
แทนทุกตําแหนงที่มีการแกไข
ขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ
โทรภายใน 2247, 2832
สายตรง 0 2243 4795
หรือ www.ridsaving.com

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง
(นายจเร ทองดวง)
ผูจัดการ สอ.ชป.

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ธันวาคม 2563
ราย จํานวนเงิน (บาท)
เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
7
35,000.00
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
30 2,801,000.00
เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน)
33 1,162,395.94
สมาชิกผูสูงอายุ
403 1,612,000.00
สมาชิกอาวุโส
521 1,133,000.00
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
4
4,000.00
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 15 14,000.00
รวม
1,013 6,761,395.94
เงินทุนสวัสดิการ

ตุลาคม-ธันวาคม 2563
ราย จํานวนเงิน (บาท)
12
58,500.00
75 7,046,000.00
97 3,374,261.42
1,151 4,632,000.00
1,509 3,285,000.00
10
10,000.00
39
34,400.00
2,893 18,440,161.42

2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม 2564

ณ เดือน/พ.ศ.

ตุลาคม 2563

การเก็บเงินคาเบี้ย
ประกันจากสมาชิก
จํานวน จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)

บริษัทจายคาสินไหม
ใหกับ สอ.ชป.
จํานวน จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)

24,523 21,952,400.00

36

28,000,000.00

พฤศจิกายน 2563 24,445 21,912,300.00

25

21,300,000.00

ธันวาคม 2563

34

24,200,000.00

24,364 21,903,700.00
65,768,400.00

73,500,000.00

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.
รายการ (รายเดือน)

1-31 ตุลาคม 2563

จํานวนสมาชิก (คน)
จํานวนสมาชิกสมทบ (คน)
เงินรับฝากจากสมาชิก
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยธรรมดา
ประจํา
สมาชิกถอนเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยธรรมดา
ประจํา
จายเงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ)
เงินกูสามัญ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูพิเศษ
จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
รับคาหุนรายเดือน
รับชําระเงินใหกูแกสมาชิก
รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก
รายการ ณ วันที่
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินใหกูแกสมาชิก
รายรับมากกวารายจายรายเดือน
รายรับมากกวารายจายสะสม

1-30 พฤศจิกายน 2563

1-31 ธันวาคม 2563

23,024
4,313
192,796,258.94
186,849,531.21
5,946,727.73
0.00
72,391,202.43
70,262,959.95
2,128,242.48
0.00
96,759,404.04
95,594,085.54
1,165,318.50
0.00
18,281,083.38
39,405,400.00
143,359,725.96
77,223,064.08

23,011
4,330
191,199,575.03
187,543,666.21
3,655,908.82
0.00
146,958,544.27
140,746,771.02
6,211,773.25
0.00
91,407,453.13
90,410,900.63
996,552.50
0.00
19,089,785.92
40,016,730.00
121,811,451.06
81,283,000.32

22,989
4,303
243,690,814.91
229,840,313.47
13,850,501.44
0.00
99,529,152.35
86,522,871.36
13,006,280.99
0.00
142,793,427.37
141,641,551.87
1,151,875.50
0.00
18,660,696.96
40,035,200.00
129,895,151.46
78,744,184.17

31 ตุลาคม 2563

30 พฤศจิกายน 2563

31 ธันวาคม 2563

10,348,586,870.00
8,226,016,518.26
15,722,028,271.89
77,922,147.71
77,922,147.71

10,349,746,840.00
8,270,257,549.02
15,690,333,297.96
54,319,818.52
132,241,966.23

หนวย : บาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางเดือน พ.ย.-ธ.ค. 63

10,362,471,350.00
8,414,419,211.58
15,701,362,869.51
44,004,573.49
176,246,539.72

(22)
(27)
52,491,239.88
42,296,647.26
10,194,592.62
0.00
(47,429,391.92)
(54,223,899.66)
6,794,507.74
0.00
51,385,974.24
51,230,651.24
155,323.00
0.00
(429,088.96)
18,470.00
8,083,700.40
(2,538,816.15)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

12,724,510.00
144,161,662.56
11,029,571.55
(10,315,245.03)
44,004,573.49

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
เดือนตุลาคม 2563
ประเภทเงินกู

เดือนพฤศจิกายน 2563

เดือนธันวาคม 2563

จํานวนผูกู
(ราย)

ยอดเงินใหกู
(บาท)

จํานวนผูกู
(ราย)

ยอดเงินใหกู
(บาท)

จํานวนผูกู
(ราย)

ยอดเงินใหกู
(บาท)

1. เงินกูสามัญ

683

758,358,000.00

633

610,406,000.00

868

1,003,066,000.00

2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

134

1,511,070.00

141

1,318,300.00

138

1,559,101.50

3. เงินกูพิเศษ
รวม

-

-

-

-

-

-

817

759,869,070.00

774

611,724,300.00

1,006

1,004,625,101.50
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การเปดบัญชีเงินฝาก
ในปจจุบันสหกรณไดเปดใหบริการรับฝากเงินแกสมาชิก 2 ประเภท คือ

1 เงินฝากออมทรัพย

2 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
การขอเปดบัญชีเงินฝาก

1. เปดบัญชีดวยตนเองที่สหกรณสามเสน หรือปากเกร็ด ตั้งแตเวลา 08.30-15.00 น.วันราชการ
2. สมาชิกตองกรอกและยืน่ แบบฟอรมขอเปดบัญชีเงินฝากตามที่ สอ.ชป. กําหนดดวยตนเอง พรอมกับตัวอยาง
ลายมือชื่อของตนเองไวกับสหกรณ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
3. สอ.ชป.จะมอบสมุดเงินฝากเก็บไวเปนหลักฐาน บัญชีละ 1 เลม

(สมุดเลมสม)
อัตราดอกเบี้ย 1.75% ตอป (ตามประกาศสหกรณ)
ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี

(สมุดเลมเขียว)
อัตราดอกเบี้ย 2.75% ตอป (ตามประกาศสหกรณ)
ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี

* เปดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต่ํา 200.00 บาท
* ไม มี เ งื่ อ นไขในการฝาก-ถอน ทั้ ง นี้ ย อดคงเหลื อ ในบั ญ ชี
ตองไมต่ํากวา 200.00 บาท
* จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 25 กันยายน ของทุกป

* เปดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต่ํา 1,000.00 บาท
* ถอนไดเดือนละ 1 ครั้ง หากถอนมากกวา 1 ครั้ง จะคิดคาธรรมเนียม
การถอนครัง้ ที่ 2 และครัง้ ตอๆ ไป ในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินทีถ่ อน
* จายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

การฝากเงิน

การถอนเงินฝาก

1. ฝากเงินสด มีสมุดบัญชีทตี่ อ งการฝาก หรือถาไมมสี มุดตองมีราย
ละเอียดเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ตองการจะฝาก
2. ฝากโอนธนาคาร เมื่อโอนเงินเขาบัญชีสหกรณแลว ตองแจงให
สหกรณทราบทันทีภายในวันที่โอนพรอมสงสําเนาใบฝากเขา
บัญชีเงินฝากสหกรณ
3. ฝากดวยระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงไทย เสียคาธรรมเนียม
10.00 บาท ตอ 1 รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสาร)
4. ฝากดวยบัตร atm ธนาคารกรุงไทย เสียคาธรรมเนียมครัง้ ละ 10
บาท (เฉพาะสมาชิกที่ผูก atm ธนาคารกรุงไทยคูกับสมุดฝาก
ออมทรัพย (เลมสีสม) เทานั้น)

การปดบัญชี
สมาชิกเจาของบัญชีตองมาดําเนินการปดบัญชีดวยตนเอง
กรณีผูฝากเงินเสียชีวิต ทางสหกรณจะจายเงินฝากทั้งหมดให
กับผูรับผลประโยชน

1. ตองมีสมุดบัญชีที่ตองการถอนเงินและเจาของบัญชีตองไปทํารายการ
ดวยตนเองเทานั้น
2. การถอนเงินฝากตั้งแต 1,000,000.00 บาท ตองแจงสหกรณลวงหนาไม
นอยกวา 3 วันทําการ
การถอนเงินฝากในกรณีที่สหกรณจะตองจายเปนเช็ค สหกรณจะออกเช็ค
สั่งจายในนามเจาของบัญชีเทานั้น โดยขีดฆาหรือผูถือออก
กรณีเจาของบัญชีเงินฝากไมสามารถดําเนินการถอนดวยตนเองได สามารถ
มอบฉันทะในการถอนได ผูรับมอบที่สามารถรับเปนเงินสดได ประกอบดวย
คูสมรส บุตร หรือบิดา มารดา
ในกรณีที่มอบใหกับบุคคลอื่น สหกรณจะออกเปนเช็คโดยสั่งจาย
ชื่อเจาของบัญชีเทานั้น โดยแสดงหลักฐานกับสหกรณ ดังนี้
 บัตรประชาชนตัวจริงของผูมอบ (เจาของบัญชี) และผูรับมอบฉันทะ
 สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบ (เจาของบัญชี) และผูรับมอบฉันทะ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ใบถอนเงิน พรอมลงนามผูมอบ (เจาของบัญชี) และผูรับมอบฉันทะ
ดานหนาและดานหลังใหถูกตอง

กรณีสมุดคูฝากสูญหาย ติดตอขอออกสมุดใหม
ไดที่สหกรณ แนบเอกสาร ดังนี้
1. นําใบรายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐานจากสถานีตํารวจ
2. สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ ของเจาของบัญชี
3. สหกรณคิดคาธรรมเนียมเลมละ 50.00 บาท
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ฝากเงินกับสหกรณ

มั่นคง ปลอดภัย ใหผลตอบแทนสูง
ขอมูลเพิ่มเติม ฝายเงินออม
0 2243 4796 ภายใน 2529 หรือ www.ridsaving.com

มอบกระเชาสวัสดีปใหม 2564

สหกรณ ออมทรั พ ย ก รมชลประทาน จํ า กั ด โดย นายสุชาติ เจริญศรี
ประธานกรรมการ นายธรรมนูญ คงสมุทร น.ส.สุขนิจ ปญญางาม รองประธาน
กรรมการ นายอาจพล วงศบุษราคัม กรรมการและเลขานุการ นายไพฑูรย
ไชยภูมิสกุล เหรัญญิก สอ.ชป. นายสมชาติ บุญกลอม นางอัญชลี เสือแกว
นายฐณธรณ ก อ อิ ฐ กรรมการ และฝ า ยจั ด การ มอบกระเช า สวั ส ดี ป  ใ หม
แก ผู  บ ริ ห ารกรมชลประทาน วั น ที่ 13 และวั น ที่ 15 มกราคม 2564
ณ หองผูบริหารกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพหานคร

สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมชลประทาน จํ า กั ด
โดยนายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ
พรอมกรรมการและฝายจัดการ รับมอบกระเชา
สหกิจชุมชน เพื่อสวัสดีปใหม 2564 ประกอบดวย
สินคาอุปโภค บริโภค และสินคาชุมชนตามโครงการ
“คืนคุณแผนดิน” จากผูแทนคุณประสิทธิ์ เจียวกก
(ผูกอตั้ง) สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจบริการ
และผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด ณ หองโถงสหกรณ
ชั้น 2 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถ.สามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม 2564 5

ขอแสดงความเสียใจ

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
ขอแสดงความเสียใจอยางยิ่งและไวอาลัย
ตอการจากไปของ
นายองอาจ หมั่นกลาง
ประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ป 2564

ถึงแกกรรมดวยโรคหัวใจ วันที่ 18 มกราคม 2564

สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมชลประทาน จํ า กั ด โดยนายสุ ช าติ เจริ ญ ศรี
ประธานกรรมการ สอ.ชป. พรอมกรรมการ ที่ปรึกษา และฝายจัดการ สอ.ชป.
รวมมอบเงินและเปนเจาภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายองอาจ หมั่นกลาง
ประธานผูตรวจสอบกิจการ สอ.ชป. ณ ศาลาเกษรบัว วัดประชุมราษฎร คลอง 6
ลําลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ 22 มกราคม 2564

สอ.ชป.

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื�อโรคไวรัสโคโรน่า-19 (รอบ 2)

สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมชลประทาน จํ า กั ด ได รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากกรมปศุ สั ต ว
กรุงเทพมหานคร สนับสนุนชุดปฏิบตั กิ ารทําการฉีดพนนํา้ ยาฆาเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
รอบ 2 เพื่อปองกันการแพรระบาด
โดยใชเครื่องพนยาความดันสูง ทําการฉีดพนภายในอาคารและ
บริเวณโดยรอบสหกรณ ซึง่ เปนมาตรฐานการดูแลสถานที่ สรางความ
มั่นใจ เชื่อมั่นในความปลอดภัยใหกับคณะกรรมการ เจาหนาที่
สมาชิกและผูมาติดตอ ณ ที่ทําการ สอ.ชป. สามเสน และปากเกร็ด
วันที่ 26 ธันวาคม 2563

สอ.ชป.แจงขาว

สสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

กําหนดการรับสมัครสมาชิกประจําป 2564
กําหนดวันรับสมัคร
และบันทึกขอมูล
4-29 ม.ค. 2564
1-26 ก.พ. 2564
1-31 มี.ค. 2564
1-30 เม.ย. 2564
3-31 พ.ค. 2564
1-30 มิ.ย. 2564
1-30 ก.ค. 2564
2-31 ส.ค. 2564
1-30 ก.ย. 2564
1-29 ต.ค. 2564
1-30 พ.ย. 2564
1-30 ธ.ค. 2564

ตรวจสอบคุณสมบัติ
และโอนเงิน
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
ภายในวันที่15 ตุลาคม 2564
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565

สมาคมรับเปน
อายุผู หมายเหตุ
สมาชิก
สมัคร(ป)
1 มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564
1 พฤษภาคม 2564
1 มิถุนายน 2564
บรรลุ ในป 2564
1 กรกฎาคม 2564
นิตภิ าวะ สมาคมฯ
1 สิงหาคม 2564
จนถึง รับผูสมัคร
1 กันยายน 2564
อายุ อายุไมเกิน
1 ตุลาคม 2564
55 ป
55 ป
1 พฤศจิกายน 2564
1 ธันวาคม 2564
1 มกราคม 2565
1 กุมภาพันธ 2565

สอ.ชป. ยกเลิกการเป็ นศูนย์ประสานงาน สสอ.รท.
ตั�งแต่วันที� 1 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
ÍÑµÃÒ¤‹ÒÊÁÑ¤Ã
¤‹ÒÊÁÑ¤Ã 40 ºÒ·
¤‹ÒºํÒÃØ§ÃÒÂ»‚ 40 »‚
à§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐËÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 4,800 ºÒ·
ÃÇÁ 4,880 ºÒ·

กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ทายาทติดตอศูนยประสานงาน/สมาคม
เพื่อใหสมาคม :
1. จายเงินคาจัดการศพ 60,000 บาท
ภายใน 7 วัน
2. จ า ยเงิ น สงเคราะห ค รอบครั ว
ตามขอบังคับสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ชั้น 2
เลขที่ 199/8 หมูที่ 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท/โทรสาร 0-2496-1332 มือถือ 08-9921-2350, 09-2429-6660, 09-8612-7327
E-mail : tgc.ifsct@gmail.com Website ; www.cgse.or.th
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บทความพิเศษ : ปันความคิด

“สุขภาพการเงิน” (Money Fitness) หมายถึง การมีสภาวะทางการเงินที่เหมาะสมแกการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ และเปนพื้นฐานสูความมั่งคั่ง
หรือพูดงายๆ คือ นอกจากจะสามารถดํารงชีวิตไดแลว ยังเปนรากฐานของความมั่นคงทางการเงินในอนาคตอีกดวย ดังนั้น ทุกคนตองดูแลรักษา
ใหดี ไมแตกตางจากสุขภาพของรางกายและจิตใจ
เมือ่ มีสขุ ภาพทีด่ ี ก็อาจมีสขุ ภาพทีแ่ ยไดเชนเดียวกัน ประเด็นสําคัญคือเรารูแ ลวหรือยังวาเราแข็งแรงหรือกําลังปวยทางการเงินอยู? การตรวจสุขภาพ
ทําใหเรารู เขาใจโรคที่กําลังเปนอยู เพื่อหาทางรักษาใหหาย การตรวจสุขภาพทางการเงิน เพื่อรูและหาทางแกปญหาทางการเงิน ก็จะทําใหเราสราง
ความมั่นคงในอนาคตไดในแบบเดียวกัน
วันนี้เราจะมาตรวจสุขภาพการเงินของคุณโดยใชแบบทดสอบเคล็ดลับสรางสุขภาพทางการเงินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาดูกันวา
ตอนนี้คุณมีสุขภาพดีหรือกําลังปวยทางการเงินอยู ทําแบบทดสอบไปพรอมๆ กันเลย
1 เปาหมายชีวิตและเปาหมาย 4 โดยทั่วไป คุณจะ...

ทางการเงินของคุณในวันนี้ คือ
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

ก) แบงเงินออมไวกอ น เหลือแลว
คอยใช
ข) ใชกอน เหลือแลวคอยออม
ค) อยากออม แต ไ ม เ คยมี เ งิ น
พอใชถึงสิ้นเดือน

7 ป จ จุ บั น คุ ณ มี เ งิ น สํ า รองเผื่ อ ฉุ ก เฉิ น 10 ป จ จุ บั น คุ ณ มี บั ต รเครดิ ต ที่ มี ย อดคงค า งและต อ งชํ า ระ

ที่ ทํ า ให ส ามารถดํ า รงชี พ อยู  ไ ด โ ดย
ไมมีรายได นานที่สุดกี่เดือน
ก) มากกวา 6 เดือน
ข) ประมาณ 3-6 เดือน
ค) ไมเกิน 3 เดือน

ดอกเบี้ยอยูกี่ใบ?
ก) ไมมีบัตร หรือไมมียอดคางเลย
ข) 1-2 ใบ
ค) ตั้งแต 3 ใบ ขึ้นไป

2 ปจจุบันคุณมีรายไดหลักจาก 5 ที่ ผ  า นมาคุ ณ ออมเงิ น คิ ด เป น 8 เวลาคุ ณ จะใช เ งิ น ซื้ อ อะไรสั ก อย า ง 11 สมมุ ติ ว  า คุ ณ มี ห นี้ อ ยู  ห ลายประเภท คุ ณ คิ ด ว า หนี้

แหลงใด?
ก) เงินเดือน คาจาง
ข) รายได จ ากธุ ร กิ จ ส ว นตั ว
หรื อ การประกอบอาชี พ
อิสระ
ค) ไมมีรายไดประจํา

ร อ ยละเท า ใดของรายได ต  อ
เดือน?
ก) มากกวา 20%
ข) 10-20%
ค) นอยกวา 10%

3 นอกเหนือจากรายไดขอ 2 แลว 6 ถาคุณไดรบั เงินรางวัล 10,000.00 บาท

คุณยังมีรายไดจากแหลงอืน่ อีก คุณจะ...
ก) เก็ บ ไว โ ดยฝากธนาคารหรื อ
หรือไม?
ลงทุนทั้ง 10,000.00 บาท
ก) มี...ทั้งแนนอนและตอเนื่อง
ข) มี..แตรายไดไมคอยแนนอน ข) แบงไปออมสัก 5,000.00 บาท
และใช 5,000.00 บาท
ค) ไมมี
ค) ใชเงินซือ้ ของทีอ่ ยากไดทงั้ หมด

คุณจะ...
ก) พิจารณาวาจําเปนและไดใช จึงจะซือ้
ข) หากมี ก ารลดราคา 50-70%
จึงจะซื้อ
ค) อยากไดก็ซื้อ

ประเภทใดเปนปญหากับชีวิตของคุณมากที่สุด?
ก) เงินกูระยะยาว เชน เงินกูเพื่อซื้อบาน เงินกูเรียน ฯลฯ
ข) เงิ น กู  ร ะยะสั้ น เช น เงิ น กู  ผ  อ นชํ า ระสิ น ค า สิ น เชื่ อ
สวนบุคคล ฯลฯ
ค) เงินกูนอกระบบ หรือหนี้บัตรเครดิต

9 ในแต ล ะเดื อ น คุ ณ มี ภ าระต อ ง 12 กรณี ที่ คุ ณ เป น เสาหลั ก ของครอบครั ว และไม ส ามารถ

ชําระหนี้สิน ทุกประเภทคิดเปนรอยละ
เทาใดของรายได?
ก) 0-25%
ข) 25-45%
ค) มากกวา 45%

ทํ า งานหารายได อี ก ต อ ไป คุ ณ คิ ด ว า ครอบครั ว ของคุ ณ
จะเปนอยางไร?
ก) ไม เ ดื อ ดร อ น เพราะมี เ งิ น ออมและทํ า ประกั น ชี วิ ต
เอาไวแลว
ข) เดื อ ดร อ นพอประมาณ เพราะมี เ งิ น ออมและทํ า
ประกันชีวิตไวบางนิดหนอย
ค) เดือดรอนแน เพราะไมมเี งินออมและไมไดทาํ ประกันชีวติ

เฉลย ขอ 1 ไมมีคะแนน ขอ 2-12>>ตอบ ก. = 2 คะแนน ตอบ ข. = 1 คะแนน ตอบ ค. = 0 คะแนน

คะแนน 0-6
มีสัญญาณบงบอกถึงความออนแอในสุขภาพ
ทางการเงิ น ของคุ ณ อาจเพราะคุ ณ มี มุ ม มอง
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชจายที่มุงเนนความ
สะดวกสบายในปจจุบัน แตหากคุณจะใชจายอะไร
ลองพิจารณาถึงความจําเปนพรอมทั้งหาทางเพิ่ม
รายไดใหมากขึ้น เพียงเทานี้...สุขภาพการเงิน
ของคุณก็จะแข็งแรง เปาหมายชีวิตและเปาหมาย
ทางการเงินก็จะเปนไปตามที่ตั้งใจไว

คะแนน 7-15
จริงๆ แลวสุขภาพการเงินของคุณอยู
ในเกณฑมาตรฐานทั่วไป แตเพื่อความไม
ประมาท การเพิ่มความระมัดระวังดานการ
ใชจายที่เกินความจําเปน จะชวยเพิ่มพูนเงิน
ออมหรือเงินลงทุน สงผลใหสุขภาพทางการ
เงินของคุณมีความแข็งแรงมากขึ้น เปนการ
สรางความมัง่ คัง่ มัน่ คงใหกบั ตัวอง และบรรลุ
เปาหมายตามที่ตั้งใจไว

คะแนนขึ้นไป 16
ขอแสดงความยินดี...ทีค่ ณ
ุ มีสขุ ภาพทางการเงินแข็ง
แรงดีมาก อาจเปนเพราะคุณมีมุมมอง ทัศนคติ และ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการหารายได และการใชจายที่ดี
อีกทั้งยังมีวินัยในการออมสูงจึงทําใหคุณมีโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายตามที่ตั้งใจไวแตเพื่อความไมประมาท
คุณควรรักษาสิ่งดีๆ เหลานี้ไว พรอมทั้งเพิ่มพูนความ
มั่งคั่งใหตนเองดวยการออมและลงทุนอยางตอเนื่อง
สุขภาพทางการเงินของคุณจะไดแข็งแรงขึ้น

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณควรตรวจสุขภาพการเงินของตนเอง เหมือนการตรวจสุขภาพรางกายที่ทําทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ป ทั้งนี้เพื่อรูถึงปญหาและ
หาทางแกไข รักษาสุขภาพการเงินของตนเอง กอนที่จะเกิดภาระหนี้สะสมจนสายเกินไป
สุดทายนี้ ขอใหทุกคนมีสุภาพทางการเงินที่ดีไมแพสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง
ที่มาจาก www.set.or.th/education
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การถือหุ้นของสมาชิก

หมายเลขโทรศัพทติดตอ สอ.ชป.
0-2243-4797 ต่อ 0-2241-5655-64 ต่อ
11

ประธานกรรมการ

2648

สายตรง

โทรสาร

-

0-2243-5086

ผู้จดั การ
12
2640
0-2243-7807
รองผูจัดการ (สายบริหาร)
13
2647
0-2241-0473 0-2243-5086
รองผูจัดการ (สายการเงิน)
14
2644
0-2669-6579
รองผูจัดการ (สายสินเชื่อ)
14
2643
0-2669-6576
ฝายบริหาร
15
2445, 2833 0-2241-0473 0-2243-5086
ฝายประชาสัมพันธ
16
2645
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 17
2642
0-2243-4798 0-2669-6575
ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ
18
2344
0-2669-6595 0-2669-6575
ฝายบัญชีและสารสนเทศ
21, 19 2646, 2373 0-2243-4798 0-2669-6575
ฝายสินเชื่อ
22
2247, 2832 0-2243-4795 0-2243-0968
ฝายการเงิน
32
2439
0-2243-4796 0-2243-4796
ฝายเงินออม
33
2529
0-2243-4796 0-2243-4796
ฝ่ าย สอ.ชป. ปากเกร็ด 0-2583-6050-9 ต่อ 513 โทรสายตรง 0-2961-1504
หรือ 0-2583-8912 โทรสาร 0-2961-1731

สมาชิกทุกคน ตองชําระเงินคาหุนเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกเขา
เปนสมาชิก โดยคิดคาหุน ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน (ในกรณี
มีเศษของหุน ใหปด ทิง้ ) และสมาชิกสามารถสงชําระคาหุน รายเดือนสูงสุด
ไดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยจะตองมีเงิน
ไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินไดรายเดือน
ผูที่เคยเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา สังกัดกรมชลประทาน จะสมัคร
เขาเปนสมาชิกใหมสามารถสงชําระคาหุนรายเดือนไดตั้งแต 500.00 บาท
แคสูงสุดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
สําหรับสมาชิกทีล่ าออกจากสหกรณไปแลว หากมีความประสงคจะสมัคร
เขาเปนสมาชิกใหมสามารถสมัครได หลังจากครบกําหนด 1 ป โดยจะตอง
ชําระคาหุนตามระเบียบของสหกรณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป
สอบถามเพิ่มเติม ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642
www.ridsaving.com

รับเรื�องร้องเรียน สอ.ชป. โทร 0-2163-4678

สอ.ชป. เปดทําการ

การฝากเงิน ชําระหนี้ สอ.ชป. โดยการโอนเงินผานสาขา
ธนาคารที่ สอ.ชป. เปดบัญชีไวเพื่อบริการแกสมาชิก ดังนี้

ธนาคาร
กรุงไทย
กสิกรไทย
กรุงเทพ
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย

สาขา
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน

เลขที่บัญชี
012-1-10137-1
007-2-07575-7
110-0-43737-3
008-1-08434-8
041-2-21722-6

วันจันทร–ศุกร

เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

โปรดทราบ

สมาชิก สอ.ชป. ที่ไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ชวยงาน
หรือเจาหนาทีส่ หกรณหรือมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของ สอ.ชป. กรุณา
การโอนเงินฝากเขาบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแลวโปรดแจง สอ.ชป.ทราบ สงไปที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807
ทันทีทางโทรศัพทหรือทางโทรสารพรอมสงสําเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป. วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
ยกเวนธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ชําระดวยระบบ Bill Payment โดยเสีย
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู
คาธรรมเนียม 10.00 บาท/รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง) ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
• เงินออม-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ
• ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575
ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณียดุสิต 10300

ผูจัดทํา : คณะกรรมการศึกษา พิมพที่ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส โทร. 0-2424-6944 0-2424-7292
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