สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ขาวสาร

12

ปที่ 40 ฉบับที่ 2
กุมภาพันธ 2564

สอ.ชป.

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสูมาตรฐาน

26
กุมภาพันธ
วันสหกรณแหงชาติ

เขื่อนแควนอยบํารุงแดน

ม่

ห
ช่องทางใ

ติดตามข่าวสาร จาก

เพจ สอ.ชป.

รวมกิจกรรมลดโลกรอน
งดรับวารสารแบบตีพิมพ โดยติดตามขาว
ผานสื่อออนไลน และรวมลุนรับรางวัล ฟรี
เชิญชวนสมาชิก
และสมาชิกสมทบ

โดนฟองรอง
ดําเนินคดี-บังคับคดี
ปญหานี้มีทางออก!!

กด Like & Share
Facebook เพจ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
รับขาวสารรวดเร็วทันใจ
สิทธิประโยชนตางๆ และไมตกขาว
มารวมสนุกกับกิจกรรม
เดือนมีนาคม 2564

อยาลืม

โครงการเขื่ อ นแควน อ ยบํ า รุ ง แดน อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ใ นหลวง
รัชกาลที่ 9 ณ หมูที่ 4 บานเขาหินลาด ต.คันโชง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก เปนอาง
เก็บนํา้ อเนกประสงคขนาดใหญ สามารถกักเก็บนํา้ ไดสงู สุด 1,080 ลานลูกบาศกเมตร
ประกอบดวย 3 เขื่อนติดตอกัน ไดแก เขื่อนปดชองเขาตํ่า เปนเขื่อนดิน สูง 16 เมตร
ยาว 640 เมตร เขื่อนแควนอยบํารุงแดน เปนเขื่อนทิ้งหินดาดคอนกรีต สูง 75 เมตร
ยาว 681 เมตร สรางปดกั้นแมนํ้าแควนอย และเขื่อนสันตะเคียน เปนเขื่อนทิ้งหิน
แกนดินเหนียว สรางปดกัน้ ลําหวยสันตะเคียน สูง 80 เมตร ยาว 1,270 เมตร ดําเนิน
การกอสรางในป 2546-2554 ประโยชนของโครงการฯ ทําการเพาะปลูกไดตลอด
ทั้งป มีนํ้าอุปโภคบริโภคในเขตโครงการ ชวยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ รวมเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก

กับคลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป. (อานตอหนา 3)
(อานตอหนา 4)

ÊØ¢ÊÑ¹µÇÑ¹à¡Ô´ สมาชิกที่เกิดเดือนกุมภาพันธ
รับ

สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ)

1. สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com

เงินกูสามัญ

โอนเงินวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

(กูไดไมเกิน 90% ของจํานวนเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุน)
ตามขอบังคับ สอ.ชป. พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป

(อานตอหนา 8)

เรื่อง เดน ใน ฉบับ
เก็บมาบอก
บทความพิเศษ : ปนความคิด

การรักษาขาใหแข็งแรง
มีการวางแผน...ชีวิตจึงอยูรอด

สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

6
7

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38
ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

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

รวมสินทรัพย

78,218,884.38
1,235,500,000.00
3,314,600,000.00
15,716,840,598.21
3,304,730.53
7,880,281.13
815,116.47

20,357,159,610.72

หนวย : บาท
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
8,456,441,195.37
หนี้สินอื่น
98,535,207.31
รวมหนี้สิน
8,554,976,402.68
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
10,384,612,670.00
ทุนสํารอง
1,144,967,994.52
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 44,058,268.44
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
228,544,275.08
รวมทุนของสหกรณ
11,802,183,208.04
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 20,357,159,610.72

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

-

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง
(นายจเร ทองดวง)
ผูจัดการ สอ.ชป.
4 ก.พ. 2564

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เงินทุนสวัสดิการ

เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน)
สมาชิกผูสูงอายุ
สมาชิกอาวุโส
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
รวม

ราย
25
46
527
1,622
1
17
2,238

มกราคม 2564
ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
ราย จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (บาท)
12
58,500.00
2,371,000.00
100 9,417,000.00
1,694,649.37
143 5,068,910.79
2,124,000.00 1,678 6,756,000.00
3,591,000.00 3,131 6,876,000.00
1,000.00
11
11,000.00
15,400.00
56
49,800.00
9,797,049.37 5,131 28,237,210.79

2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก

รอยละ/ป หมายเหตุ

1. ออมทรัพย
1.75 ไมเสียภาษี
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม
และ 25 กันยายน ของทุกป
2. ออมทรัพยพิเศษ
2.75 ไมเสียภาษี
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
*กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

อัตราดอกเบี้ย
รอยละตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

2. เงินกูสามัญ

6.30

2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

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

คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้
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

โดนฟ้องร้องดําเนินคดี-บังคับคดี
ปญหานี้มีทางออก!! กับคลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.

วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
าแนะนํ
คําคํแนะนํ
าา
การดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด มีนโยบายชวยเหลือเพือ่ น
สมาชิกที่โดนฟองรองบังคับคดี โดยศาลและสํานักบังคับคดีเพื่อเปนการ
ผอนคลายใหกับสมาชิกและดํารงชีวิตอยูได จึงมีคลินิกปดบังคับคดีขึ้นมา
เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ถูกศาลพิพากษาใหตองชําระหนี้ และใหสํานักงานบังคับคดีเปนผูแจง สอ.ชป. ใหนํา
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกสงสํานักบังคับคดี เพื่อนําสงใหแกเจาหนี้ (ผูฟอง) ตอไป ทําใหสมาชิก
ผูถูกฟองรองไมไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนทุกป จนกวาการชําระหนี้เสร็จสิ้น หรือเจาหนี้พอใจและถอน
บังคับคดีให
เชิญสมาชิกมายัง สอ.ชป.เพื่อชี้แจงวาหมายบังคับคดีมาจากมูลหนี้ใด เปนเงินจํานวนเทาไร
ขอใหสมาชิกที่ตองการกูเงินไปชําระหนี้เพื่อปดบังคับคดีและไดรับการถอนบังคับคดี ติดตอคณะกรรมการเงินกู
(น.ส.สุขนิจ ปญญางาม) โทร. 086-3329820 วันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-15.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)
เพื่อขอขอมูลเบื้องตนจากสมาชิก ใหติดตอกับเจาหนี้
(บุคคล) หรือหนวยงานทีเ่ ปนเจาหนี้ อาจเปนธนาคารหรือ บริษทั
จํากัด และติดตอประสานงานขอลดยอดหนี้ซึ่งเปนเงินตนหรือ
ดอกเบี้ยพรอมตรวจสอบการกูเงินจาก สอ.ชป. นําไปชําระหนี้
แลวตองไดรับการถอนบังคับคดีทุกราย

สรุป การประกันชีวิตกลุม กับบริษัทฟลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563, มกราคม 2564
ณ เดือน/พ.ศ.

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564

การเก็บเงินคาเบี้ย
ประกันจากสมาชิก
จํานวน
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)

24,523
24,445
24,364
24,268

21,952,400.00
21,912,300.00
21,903,700.00
21,924,400.00

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

36
25
34
22

87,692,800.00

28,800,000.00
21,300,000.00
24,200,000.00
17,900,000.00

92,200,000.00

สอ.ชป.แจงขาว

สสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวแบบงายๆ
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา

600,000.00 บาท

สมาชิกและผูสนใจ สามารถดาวนโหลดใบสมัคร
และเอกสารประกอบไดที่ www.egse.or.th
ติดตอสอบถามไดที่

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย
ชั้น 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02 496 1332 มือถือ 06 9921 2350, 09 2428 6660, 09 8612 7327

ถาม เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด มาเกือบ
30 ป มีหุนอยู 5 แสนบาทถวน มีความประสงคจะขอถอนหุน
ออกมาใชจายบางสวน ประมาณ 200,000.00 บาท เพื่อจะนํามา
ใชจายทั่วไปจะตองดําเนินการอยางไร
ตอบ สมาชิกไมสามารถที่จะถอนหุนออกมาได เพราะขัดตอขอบังคับ
ของสหกรณ สมาชิ ก สามารถนํ า หุ  น ออกมาได อ ยู  2 วิ ธี คื อ
1. สมาชิกตองยื่นกูหุนของตนเอง กูสามัญไมเกิน 90% ของทุน
เรือนหุน ทัง้ หมดของสมาชิก 2. สมาชิกลาออกจากการเปนสมาชิก
จะไดรับเงินคาหุนคืนทั้งหมด
ถาม เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด มาแลว
6 ป ยังไมเคยกูเงินสหกรณประเภทใดเลย แตตอนนี้มีปญหา
ตองใชเงิน ตองการกูสามัญ จะกูไดสูงสุดจํานวนเทาไหร และ
ตองใชผูคํ้าประกันกี่คน
ตอบ สิ ท ธิ ก ารกู  เ งิ น สามั ญ ได 5 เท า ของทุ น เรื อ นหุ  น แต ไ ม เ กิ น
2,500,000.00 บาท ชําระคืนไมเกิน 180 งวด ผู  คํ้ าประกั น
ตองเปนสมาชิก สอ.ชป. ปจจุบันสามารถคํ้าประกันได 4 คน
ขอมูลเพิ่มเติม www.ridsaving.com

สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท. ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
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ชองทางใหม่ ติดตามขาวสารจาก

ขาวสารรวดเร็ว ทันเหตุการณ

ปจจุบนั สหกรณมสี อ่ื ประชาสัมพันธขา วสารออนไลน เพือ่ ใหสมาชิกไดรบั ความสะดวกรวดเร็ว

ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของสหกรณ และลดตนทุนคาใชจา ยดานการผลิตวารสาร ลดคาจัดสง
ไปรษณีย และรวมเปนสวนหนึ่งของการรณรงคลดกระดาษเพื่อลดโลกรอน

สอ.ชป. จึงขอเชิญชวนใหสมาชิกทุกทาน

• ติดตามขาวสาร สอ.ชป. ผาน Facebook Fanpage สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จำกัด
• งดรับขาวสาร สอ.ชป. แบบตีพิมพ เพื่อรวมกันลดตนทุนการผลิต และลดการใชกระดาษ ในปบัญชี 2565

มีนาคมนี้ รวมกิจกรรม

ลุนรับรางวัลทางหนาเพจ สอ.ชป.

อยาลืม กด Like / กด Share เพจ เพือ่ ลุน รับของทีร่ ะลึก ฟรี!
(เฉพาะสมาชิก 1 ทานตอ 1 สิทธิ์เทานั้น)

ดวน! ของมีจำนวนจำกัด

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
เงื่อนไขการรวมกิจกรรมของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
1-5 มีนาคม 2564

1.
2.
3.
4.
5.

8-26 มีนาคม 2564

1.
2.
3.
4.

รวมกิจกรรมไดที่ :
• สอ.ชป.สามเสน
• สอ.ชป.ปากเกร็
ด
สอ.ชป.

รวมกิจกรรมออนไลน
บนเพจ สอ.ชป.

กด Like / กด Share เพจ สอ.ชป. แลวตั้งคาเปนสาธารณะ
ติดตอขอรับแบบสำรวจกิจกรรมลดโลกรอน งดรับวารสารขาว ที่สหกรณ สามเสน /ปากเกร็ด
ยื่นแบบสำรวจกิจกรรมฯ ที่สหกรณ สามเสน (ฝายประชาสัมพันธ) หรือ ปากเกร็ด
แคปหนาจอ หรือนำโทรศัพทของทานมายืนยันกับสหกรณ เพื่อรับของที่ระลึก ฟรี ไดทุกคน
สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ไดรับเพียง 1 รางวัล

กด Like / กด Share เพจ สอ.ชป. แลวตั้งคาเปนสาธารณะ
รวมกิจกรรมลดโลกรอน งดรับวารสารขาว ในเพจ สอ.ชป.
จับรางวัลทุกวันศุกรที่ 12, 19, และ 26 ของเดือนมีนาคม 2564 โดยการสุมรายชื่อ
สมาชิกที่ไดรับรางวัล ตามเงื่อนไข จะไดรับของที่ระลึกฟรี
จัดสงทางไปรษณียตามที่อยูที่แจงไว
5. ของรางวัลจัดสงใหสมาชิกและสมาชิกสมทบ ภายในเดือนเมษายน 2564
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สอ.ชป.

ใหความรูเกี่ยวกับสหกรณ แกขาราชการใหมกรมชลประทาน

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดยนายสมชาติ บุญกลอม
กรรมการ พรอมดวย นายจเร ทองดวง ผูจัดการ สอ.ชป. ไดรับเชิญใหไปเปน
วิทยากรในการจัดอบรมขาราชการบรรจุใหม ในรูปแบบ Online ซึ่งเปนไปตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
มีขา ราชการทีบ่ รรจุใหมเขารวมการฝกอบรม จํานวน 105 คน สําหรับการอบรม
ดังกลาวจัดขึ้นเพื่อใหขาราชการบรรจุใหม เขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง
องคกร นโยบาย และสิทธิประโยชนทสี่ มาชิกพึงไดรบั เพือ่ เชิญชวนใหขา ราชการทีบ่ รรจุใหม มาสมัครสมาชิกสหกรณ โดยฝกอบรมในรูปแบบ Online
ผานแอปพลิเคชัน Teleconference ในลักษณะการสือ่ สารแบบสองทาง ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. แทนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการชัว่ คราว
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 21 มกราคม 2564

แนะนําการเปนสมาชิกใหม
พรอมสิทธิประโยชนตางๆ
สมาชิก
๏ ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือขาราชการ หรือลูกจางประจําที่
เกษียณอายุราชการ กรมชลประทาน หรือ
๏ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด หรือ
๏ พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมชลประทาน

สมัครสมาชิกไดอยางไร

*ใบสมัครสมาชิก (ตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครเปนผูรับรอง)
*หนังสือใหความยินยอมของคูสมรส
*ทะเบียนสมาชิก
*หนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชน
*หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้

คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิก

จะตองชําระคาธรรมเนียม 50.00 บาท ชําระเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือน
แรกเขาเปนสมาชิก โดยคิดคาหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือนสงสูงสุดไมเกิน
เดือนละ 10,000.00 บาท โดยจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอ ยกวารอยละ 15 ของ
เงินไดรายเดือน

เอกสารที่ใชแนบการสมัครสมาชิก

สมาชิกสมทบ
๏ เป น พนั ก งานราชการของกรมชลประทาน หรื อ
พนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
๏ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก ไดแก บิดา มารดา
สามี ภรรยา บุตร และบุตรบุญธรรมของสมาชิกที่
บรรลุนิติภาวะ
สมัครสมาชิกสมทบไดอยางไร
*ใบสมัครสมาชิกสมทบ (ตองมีผูรับรองคือสมาชิก
ของสหกรณ)
*หนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชน

คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ

จะตองชําระคาธรรมเนียม 50.00 บาท ชําระเงิน
ค า หุ  น เป น รายเดื อ นตั้ ง แต เ ดื อ นแรกเข า เป น สมาชิ ก
โดยคิดคาหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน
สงสูงสุดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท โดยจะตองมี
เงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละ 15 ของเงิน
ไดรายเดือน กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิก ชําระคาหุน
1,000.00 - 10,000.00 บาท

- สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ และสําเนาทะเบียนบาน
- สลิปเงินเดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
สมาชิกจะไดรับสิทธิตางๆ ดังนี้
เอกสารที่ใชแนบการสมัครสมาชิกสมทบ
1. มีสิทธิเขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
2. มีสิทธิเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
3. มีสทิ ธิเสนอหรือไดรบั เลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูต รวจสอบกิจการสหกรณ - สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ยกเวน
บุคคลในครอบครัวสมาชิก) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. มีสิทธิไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
5. มีสิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
6. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อเปนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สมาชิกสมทบไดรับสิทธิประโยชนดังนี้
7. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบพิบัติ
- ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารพาณิชย
8. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
- กูเงิน 90% ของจํานวนเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุน
9. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเงินสะสม
- ทําประกันชีวิตกลุม
10. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสมาชิกผูสูงอายุ
- ซื้อหุนตามประกาศ สอ.ชป.
11. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
- รับเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน
12. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรแรกคลอด
- ขอทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (เฉพาะสมาชิก
13. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
สมทบที่เปนพนักงานราชการ)
14. มีสิทธิกูเงินประเภทตางๆ
- รวมกิจกรรมกับ สอ.ชป.
15. มีสิทธิทําประกันชีวิตกลุม
- เขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอความคิดเห็น
16. มีสิทธิฝากเงินประเภทตางๆ กับสหกรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ridsaving.com
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เก็บมาบอก

การรักษาขาใหแข็งแรง

ความสําคัญของ “การรักษาขาใหแข็งแรง” เมื่อเราแกตัวลง
การเดิ น ของเราจะต อ งแข็ ง แรง ในบรรดาสั ญ ญาณของการมี
อายุยืนยาวที่สรุปโดยนิตยสาร “Prevention” ของสหรัฐอเมริกา
“กลามเนื้อขาแข็งแรง” ถูกจัดอยูในลําดับตนๆ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมารก พบวา
ทั้งคนแกและเด็กในชวงสองสัปดาหที่ไมมีการเคลื่อนไหวความ
แข็งแรงของกลามเนือ้ ขาลดลงหนึง่ ในสาม การฟน ตัวจะใชเวลานาน
ดังนั้นการใชขาออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจึงจําเปน
1. เทาเปนฐานรากหลักในการรับภาระของรางกายมนุษย
50% ของกระดูกและ 50% ของกลามเนื้อในขาทั้งสองขาง มีขอตอ
และกระดู ก ที่ ใ หญ ที่ สุ ด และแข็ ง แรงที่ สุ ด ของร า งกายกระดู ก ที่
แข็ ง แรง กล า มเนื้ อ แข็ ง แรงและข อ ต อ ที่ ยื ด หยุ  น ก อ ตั ว เป น
“สามเหลี่ยมเหล็ก” ที่รับภาระสําคัญของรางกาย
2. เทาเปนตัวนําการขนสงของรางกาย ขาทั้งสองขางมีเสน
ประสาท 50% ของรางกายมนุษย 50% ของเสนเลือดและ 50%
ของเลือดที่ไหลผาน เปนเครือขายการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญที่
เชือ่ มตอกับรางกายคนทีม่ กี ลามเนือ้ ขาแข็งแรงจะมีหวั ใจทีแ่ ข็งแกรง
3. ความชราเริ่มจากเทา เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ความแมนยํา
และ ความเร็วในการสงคําสัง่ ระหวางขาและสมองจะลดลง ซึง่ แตกตาง
จากตอนที่ยังเด็ก ทาเดินของคนชราจึงตางกับเด็ก นอกจากนี้
แคลเซียมที่เรียกวา “ใสปุย” ในกระดูก จะสูญเสียไปเร็วถาไมเดิน
ใหมาก ทําใหผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะกระดูกหัก กระดูกหักในผูสูง
อายุทาํ ใหเกิดโรคตางๆ ไดงา ย โดยเฉพาะโรครายแรง เชน เสนเลือด
ในสมองตีบ 15% ของผูสูงอายุอาจเสียชีวิต!! ภายใน 1 ปหลังจาก
กระดูกหักจากการลมออกกําลังกายของ วัย 60 ก็ยังไมสายเกินไป
แมเราจะคอยๆ อายุมากขึ้นตามวัย แตการออกกําลังกายดวย
การเดิน เปนงานทีต่ อ งทําตลอดชีวติ การทําใหขาแข็งแรงขึน้ เทานัน้
ที่จะทําใหเรามีอายุขัยยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี เชน ชาวญี่ปุน
ชีวิตประจําวัน เดินมากกวาชาติอื่นๆ ปจจุบันมีผูอายุเกิน 100 ป
กวา 80,000 คน!! ชาวฮันซา อายุยืนที่สุดในโลกเฉลี่ย 120 ป
นอกจากกินมังสวิรัตแลว วิถีชีวิตก็เดินขึ้นลงเขาทุกวัน มาเดินกันให
มากขึ้นเถอะ

คําคมธรรมะ
ในเมื่อพรุงนี้เปนสิ่งไมแนนอน
จึงควรมองวา

วันนี้เปนสิ่งที่มีคามาก

4 วิธี ออกกําลังกายที่เทา แตชวยลดอาการปวดหลัง ปวดเขา
 กดนิ้วเทา
คุณจําเปนตองวอรมนิว้ เทาของ
คุณกอนที่จะเริ่มออกกําลังกายเทา
โดยเริ่มตนที่การกดนิ้วเทา วิธีการ
คื อ ลุ ก ขึ้ น ยื น แล ว งอหั ว เข า ลงมา
นั่ ง คุ ก เข า ขึ้ น มาเล็ ก น อ ย จากนั้ น
ใชมอื กดทีน่ วิ้ เทา กดขึน้ แลวนับ 1-3
ปลอย แลวกดลง นับ 1-3 แลวปลอย
ทําแบบนี้ 10 ครั้ง
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พระไพศาล วิสาโล
 เดินเขยง
การเดิ น เขย ง จะช ว ยเสริ ม สร า งกล า มเนื้ อ
และเสนเอ็นนิว้ เทาของคุณ โดยใหคณ
ุ ยืนเขยงอยู
บนปลายนิ้วเทา และเดินเปนเวลา 20 วินาที
คลายนิ้วเทาลงพัก 10 วินาที แลวทําใหมอีกครั้ง
โดยใหทําทั้งหมด 5 ชุด

 หมุนขอเทา
ยืนกางขาในระดับพอเหมาะ แลวหมุนขอ
เทาเปนวงกลม เริ่มจากหมุนตามเข็มนาฬกา
ทีละขาง นับใหได 10 รอบ แลวหมุนทวนเข็ม
นาฬกา นับอีก 10 รอบ จากนั้นสลับทํากับ
เทาอีกขาง

 ยืดเหยียด
การออกกําลังกายนี้จะชวยใหกลามเนื้อ
ขนาดเล็ก ไดกระชับและแข็งแรงขึ้น โดยให
คุณนั่งยอเขาบนพื้นกอน หลังจากนั้น ใหลุก
ขึ้นยืนตรงโดยยืดขาใหสุดแลวเขยงเทาขึ้น
เหยียดจนรูสึกตึง ทั้งขาและหลังเปนลักษณะ
เสนตรง อาจวางเกาอีไ้ วดา นหนาคุณ เพือ่ ชวย
ในการทรงตัว นับในใจ 5 วินาทีแลวคลาย และ
ทําซํ้าอีก 10 ครั้ง

ขอบคุณขอมูล : www.health.mthai.com

บทความพิเศษ : ปันความคิด

มีการวางแผน... ชีวิตจึงอยู่รอด

สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด ทีย่ งั รับราชการและ
ที่เกษียณอายุราชการแลว ที่ยังสนใจดานขาวสาร ความเปนไปของสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ในประเทศและตางประเทศทั่วโลก ไมปดกั้นตนเอง
ไมรอนับอายุตนเอง หรือหายใจทิ้งไปวันๆ คงไดรับเรื่องราวความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี จนตองรองอุทานวา อุตะ คนเราทําไดเยี่ยงนี้ รึนี่
ยุ ค ไทยแลนด 4.0 ยุ ค เข า สู  สั ง คมของผู  สู ง อายุ คนที่ ไ ม ส นใจ รายจายทีค่ าดไมถงึ ถึงการเจ็บไขปว ย (ถึงจะเบิกจายตรงได แตคา ใช
เรื่องคอมพิวเตอร สมารท-โฟน เลนไลน (ดร.กาญจนา นาคสกุล บอกเขียน จายอื่นๆ ที่เบิกไมไดยังมีอีกเยอะ ตั้งแตคาพาหนะ คาอาหาร คา
เยี่ยงนี้จึงจะถูกตอง) ใชไลน วีดีโอพูดโทรศัพทไดทั่วโลก แบบเห็นตัว และไม ยาพิเศษ คาหมอนอกเวลา ฯลฯ (นานๆ ไปหาหมอที ไมเปนไร
เสียกะตังค เลนอินตาแกรม เลนเฟซบุก ฯลฯ คงตองบอกแบบรายการ ถือวาไปทัวรโรงพยาบาล แตถา ไปเดือนละหลายครัง้ หลายหมอ เงิน
ทูเดยโชว วาผิด
ออมอาจหมดไปกับการหาหมอก็เปนได) การเกิดอุบัติเหตุ เกิดภัย
คําทีม่ หี ลายคนกลาว อยาไปกลัววาตายกอนจะไดใชเงินบําเหน็จบํานาญ พิบัติตางๆ (ใครจะไปคิดปลูกบานอยูบนเนินสูง นํ้ายังดันทวมได)
หรือเงินที่สะสมไว แตใหกลัว เรื่องอายุดันยืนยาวกวาที่คิด แตเงินไมพอใช การเดินทางทองเที่ยวพักผอนในประเทศ และตางประเทศ (ก็เห็น
ตางหาก คนโชคราย ตายหลังเกษียณเพียงไมกี่วัน อาจโชคดีกวาคนที่มีอายุ เพื่อนๆ ไปกันบอย เลนลงในเฟซ แชรในไลน อิจฉาฝุดๆ เราตอง
กวาแปด-เกาสิบป เมื่อเงินเกษียณที่ไดรับตอนนั้นมีมูลคานอยกวาที่คิด ตามใหทัน) คนในครอบครัว ญาติโกโหติกามีปญหาเดือดรอนตอง
ชีวิตจะอยูสุขสบายแบบเพียงพอ และพอเพียงไดเยี่ยงใด
ใหการชวยเหลือแบบปฏิเสธได นี่คือปญหาและอุปสรรคในการ
การวางแผนเปนเรือ่ งสําคัญ คนทีว่ างแผนกอนไดเปรียบกวาคนทีเ่ พิง่ คิด วางแผน
จะวางแผนการ วางแผนอาจจะคิดไวในใจ แตจะใหดีตองมีการบันทึกไวเปน
ลองใหม รายได ข องเราต อ งมี ม าหลายทาง เงิ น เดื อ น
ลายลั ก ษณ อั ก ษร แบบเขี ย นโครงการเสนอขออนุ มั ติ มี วั ต ถุ ป ระสงค เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เปนของตาย ทางอื่นอาจจะมีเงินปนผล
งบประมาณที่มาของบ ผลที่จะไดรับ ปญหาและอุปสรรค ฯลฯ แตไมตอง (กรณีมีหุนในสหกรณ หรือบริษัท) ดอกเบี้ย (เมื่อมีเงินฝากสหกรณ
เขียนละเอียด และผูกมัดตนเองจนเกินไป วางแผนแบบสบายๆ สไตลของ หรือธนาคาร) เฉลี่ยคืน (เมื่อกูเงินสหกรณ) ซื้อขาย-หุน ตองแนจริง
เราเอง
เพราะมีอัตราเสี่ยงนะ จะบอกไห
ตัวอยาง : เมื่อเขารับราชการ วางแผนจะแบงรายไดที่ไดรับแตละเดือน
ปดทาย รายไดที่นาคิด คือรายไดจากความสามารถเฉพาะตัว
ใหแยกเงินออมออกมากอน (แถมวางแผนเพิ่มพูนเงินออมใหไดมากขึ้น ของแตละคนลองขุดออกมาใช อยาดูถูกดูแคลนตนเอง ฉันไมมี
มากกว า การฝากประจํ า กั บ ธนาคารทั่ ว ไป ฝากออมทรั พ ย กั บ สหกรณ ความสามารถพิ เ ศษอะไรเลย แย ข นาดนี้ เชี ย วรึ คนที่ ช อบขี ด
ออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด ดอกเบี้ยไดรับเต็มๆ ไมตองหักภาษีก็เปน ชอบเขียน ทัง้ เขียนเรือ่ ง บทความนวนิยาย (สมัยนีล้ องมีชอ่ื ติดชารด
ทางหนึ่ง บางคนไปเลนกองทุน ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยใหเชา ขายตอ คาตัวไมเลวนะ) คนเกงภาษา (ไดทั้งสอนพิเศษ ติวเตอร เปน
ก็ไดกําไรเนาะๆ) ที่เหลือแยกรายจายที่จําเปนโดยตั้งเปนงบประมาณ เชน เงินทั้งนั้น) คนเกงทางชาง ชางไฟ ชางประปา ชางไม ชางกอสราง
คาเชาบาน (ถามี สําหรับคนมีบานที่ ไมตองผอนชําระ ขึ้นสวรรคตั้งแตยังมี ฯลฯ ยกเวน ชางเถอะ ลองดูรอบๆ แถวบาน จะรับซอม รับตอเติม
ชีวิตอยูแลว) คาพาหนะ คาอาหาร คานํ้าคาไฟ คาโทรศัพท (ยุคนี้ ขาดมือ ฝมือดี ราคาถูกเดี๋ยวลูกคาประจําตรึม อันนี้เปนแซมเปล
ถือ เดี้ยงเลย ขอบอก) คาไวไฟที่ติดตั้ง คาหุนสหกรณ คาใชจายอื่นๆ แลว
ที่สําคัญหากเปนคนมีความรู ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ
ลองมาหักกลบลบหนี้ ตานี้คงพอเห็นยอดเงินออมแบบรางๆ
ผูกพันกับหนวยงานตางๆ เปนทีศ่ รัทธา เชือ่ ถือบางคนถูกทาบทาม
เจาหนาที่กรมชลประทาน ระดับใดก็ตาม ลองคิดออมรายไดเดือน กอนเกษียณอายุราชการอาจจะมีรายไดมากกวา เงินเดือน + คา
ละพันบาท ปหนึ่งไดแคหมื่นสอง สิบปแสนสอง ออมเยี่ยงนี้สามสิบป ตําแหนง + คาวิชา เสียอีกมา วางแผน...เพือ่ ชีวติ ทีอ่ ยูร อด กันเถอะ
ไดสามแสนสอง ยังหางไกลคาคอนโดแนวรถไฟฟาผานอยูเ ลย แตถา ออมได ไมมีวันหมดอายุหรอกนะ
เยี่ยงนี้จริงยังพอมีอนาคต ถาไมตบะแตกถอนออกมาซื้อของแบรนดเนม
เพื่อโชวพาว หรือเลนหวย เลนพนันบอล เลนแชร แตในความเปนจริงยังมี ขอบคุณขอมูลและคัดบางสวนจาก : วารสารสหกรณออมทรัพยครู กรมสามัญศึกษา
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ประกาศ

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

ประธานกรรมการ

2648

สายตรง

โทรสาร

-

0-2243-5086

เรื่อง ยกเลิกระเบียบ ประกาศสหกรณการใหเงินกูสามัญ
แกสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ พ.ศ. 2561

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

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

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

สมาชิกสมทบมีสิทธิในการกูยืมเงินไมเกินรอยละ 90 ของจํานวนเงิน
ฝากรวมกับทุนเรือนหุนที่ตนเองมีอยูในสหกรณ แตไมมีสิทธิคํ้าประกัน
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป

สอ.ชป. เปดทําการ

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

ธนาคาร
กรุงไทย
กสิกรไทย
กรุงเทพ
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย

ดวยทีป่ ระชุมใหญสามัญประจําป 2563 มีมติใหแกไขขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด พ.ศ. 2557 ขอ 53 ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2563
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
พ.ศ. 2557 ขอ 75 ประกอบกับมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ครั้ง
ที่ 3 วันที่ 28 มกราคม 2564 มีมติใหยกเลิกระเบียบสหกรณ วาดวยการ
ใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ พ.ศ. 2561 ยกเลิก
ประกาศสหกรณ เรื่องการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกสมทบที่เปนพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2561 และบรรดาประกาศ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดําเนิน
การ ระเบียบอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

ไมหยุดพักเที่ยง
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

8 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564

