สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

สอ.ชป.
ขาวสาร
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ปที่ 41 ฉบับที่ 2
กุมภาพันธ 2565

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสูมาตรฐาน

26 กุมภาพันธ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ

4 มาตรการชวยเหลือ
บ
อ

12

ร

เปด

สมาชิกกรณีไดรับผลกระทบ

COVID-19
ระลอกใหม

พักชําระหนี้

เงินตน 100%

(ไมรวมดอกเบี้ย)

(อานตอหนา 3)

ÊØ¢ÊÑ¹µÇÑ¹à¡Ô´ สมาชิกที่เกิดเดือนกุมภาพันธ
(อานตอหนา 3)

รับ 1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ
www.ridsaving.com หรือ
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
โอนเงินวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

ใน

บริการสินเชื่อ ระยะสั้น
เพื่อเหตุเรงดวน
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
หรือ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตอเนื่อง

(เมษายน - มิถุนายน 2565) หรือ
(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) หรือ
(มิถุนายน - สิงหาคม 2565)

เดน

โครงการอ า งเก็ บ นํ้ า ป า พะยอม อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ใ นหลวง
รัชกาลที่ 9 หมูที่ 6 ต.เกาะเตา อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง ลักษณะตัวเขื่อนเปนแบบ
หินมิ้ง ฐานกวาง 24 เมตร สูงจากพื้น 13 เมตร ความกวางของสันเขื่อน 8 เมตร
ยาว 35 เมตร สามารถเก็ บ กั ก นํ้ า ได เ ต็ ม ที่ ป ระมาณ 35 ล า นลู ก บาศก เ มตร
เริ่มสรางป 2531 แลวเสร็จป 2535 ประโยชนของโครงการฯ เปนแหลงกักนํ้าไว
เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนและการปลูกพืชในฤดูแลง เปนแหลงเก็บกักนํ้า สําหรับ
อุปโภคบริโภคของราษฎร เปนแหลงนํ้าเพาะพันธุสัตวนํ้า ใหราษฎรใชบริโภค
และมีรายไดจากการประมง เปนแหลงเก็บกักนํ้า เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย
เปนแหลงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สามารถชมสัตวปา มีกระจง หมูปา เกง นิ่ม ชะมด
ตะกวด ซึ่งไดรับการอนุรักษทางธรรมชาติและใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ของราษฎร
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ระยะเวลา 3 เดือน

เรื่อง

อางเก็บนํ้าปาพะยอม

ฉบับ

เก็บมาบอก รูทันความเครียดชวงโควิด 19 แลวจัดการชีวิตใหเปนเรื่องงายกันดีกวา 6
7
บทความพิเศษ : ปนความคิด ภูมิคุมกันใจที่คนเปนหนี้ตองมี

ไมตองมีผูคํ้าประกัน

าง

ท
อีกชอง

(อานตอหนา 4)

สอ.ชป.

กับระบบตรวจสอบ
ขอมูลสมาชิก Online

แอปพลิเคชันใหม พรอมให Download
วันนี้ทั้ง Android และ IOS

(อานตอหนา 5)

สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

หนวย : บาท

สินทรัพย
หนี้สิน
111,882,847.63 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
1,655,500,000.00 เงินกูยืม
เงินลงทุน
4,352,610,000.00
9,391,566,118.60
เงินรับฝาก
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 4,347,600,000.00 หนีส้ ินอื่น
99,451,397.31
เงินใหกูยืม
15,469,401,001.89
รวมหนี้สิน
9,491,017,515.91
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- 15,469,401,001.89
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
ทุนของสหกรณ
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
- ทุนเรือนหุน
10,613,768,650.00
3,741,698.61 ทุนสํารอง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
1,222,901,089.86
สินทรัพยไมมีตัวตน
8,037,351.02 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 62,665,875.20
สินทรัพยอื่น
7,589,339.25 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
213,399,107.43
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รวมทุนของสหกรณ
12,112,734,722.49
รวมสินทรัพย
21,603,752,238.40
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,603,752,238.40
เงินฝากสหกรณอื่นรายที่มีจํานวนเงินฝากเกินกวารอยละ 10 ของทุนเรือนหุนบวกดวยทุนสํารอง
สหกรณ................................
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
หุนกูดอยสิทธิและไมมีประกัน
หุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืมแกสมาชิกที่ไมกอใหเกิดรายได
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นที่ไมกอใหเกิดรายได
สินทรัพยที่นําไปคํ้าประกันเงินกูยืม/เงินรับฝาก
เงินลงทุน.............................
ที่ดิน....................................
อาคาร.................................
ตั๋วสัญญาใชเงิน....................
อื่นๆ (ระบุ)...........................
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (สหกรณถูกฟองรองคาเสียหาย)

100,000,000.00
-

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง
(นางนภกร หอมเกษร)
ผูจัดการ สอ.ชป.
7 ก.พ. 2565

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
ที่

เงินทุนสวัสดิการ

ตุลาคม 2564-มกราคม 2565
มกราคม 2565
ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)

1
2
3
4
5
6
7

เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
สะสมทวีทรัพย
สมาชิกอาวุโส
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
รวม

99
487,000.00 166
820,000.00
31 3,205,000.00 116 11,647,000.00
2,673 7,021,000.00 9,028 22,403,506.58
511 1,533,000.00 1,172 3,516,000.00
1
1,000.00
9
9,000.00
19
17,400.00
58
53,600.00
3,334 12,264,400.00 10,549 38,449,106.58

2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

ประเภทเงินฝาก
1. ออมทรัพย
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม
และ 25 กันยายน ของทุกป
2. ออมทรัพยพิเศษ
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

รอยละ/ป

1.50
(ไมเสียภาษี)
2.50
(ไมเสียภาษี)

การมอบอํานาจ
ใหผูอื่นถอนเงินฝาก

โปรด
แสดง

บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของเจ า ของบั ญ ชี
พรอมถายสําเนาบัตร และรับรองสําเนาถูกตอง
บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
พรอมถายสําเนาบัตรฯ และรับรองสําเนาถูกตอง
“บัตรประชาชนที่นํามาแสดงตองไมหมดอายุ
ผูรับมอบไดแก คูสมรส บุตร บิดา หรือมารดา
ของเจาของบัญชีเทานั้น”

การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้สมาชิก
ดวยที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2565 ขอ 3.4 คาธรรมเนียม
โอนเงิ น สํ า หรั บ โอนเงิ น ป น ผล เงิ น เฉลี่ ย คื น
และเงินอื่นๆ ใหสมาชิกนั้น
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
จึงขอประกาศวาสหกรณฯ จะจายคาธรรมเนียม
การโอนเงินตางๆ ใหกับธนาคารแทนสมาชิก
ทุกกรณี ยกเวนการโอนเงินใหแกทายาทกรณี
สมาชิกเสียชีวิต
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก
ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน และ
สมาชิกสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนสูงสุด
ไดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป
สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ฝายขอมูลสมาชิก
และสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642
www.ridsaving.com

ประกาศ

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์

กรณีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) รอบ 4

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม ที่สงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยปจจุบัน รวมถึงสมาชิกสหกรณและครอบครัว ทําใหมีคาใชจายในการดํารงชีพสูง อันเนื่องมาจากราคา
สินคาอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึน้ นัน้ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 มีความหวงใยจากสถานการณดงั กลาว ดังนัน้ เพือ่ บรรเทา
ความเดือดรอนของสมาชิกและครอบครัว ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42 ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 เห็นชอบให
กําหนดมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว ดังนี้

สมาชิกที่มีความประสงคจะเขารวมโครงการพักชําระหนี้
สําหรับเงินกูทุกประเภท (รอบที่ 4)
ระยะเวลายื่นแบบฟอรมเขารวมโครงการพักชําระหนี้
สมาชิกยื่นแบบฟอรม

สหกรณจะเริ่มพักชําระหนี้ (3 เดือน)

- ตั้งแตวันที่ 1-31 มีนาคม 2565

- ตั้งแตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

- ตั้งแตวันที่ 1-29 เมษายน 2565

- ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

- ตั้งแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 - ตั้งแตเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565
สงใบคําขอพักชําระหนี้และคํายินยอมของผูคํ้าประกัน
- แนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณของผูก ู และผูค าํ้ ประกัน
รับรองสําเนาถูกตอง
แบบฟอรมขอรับได 2 ชองทาง
- สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด หรือ
- ดาวนโหลดแบบฟอรม www.ridsaving.com
สงเอกสารมาที่ สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 811 อาคารสวัสดิการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
- ยื่นดวยตนเองที่ สํานักงานสหกรณ หรือทางไปรษณีย หรือแฟกซ 0 2243 5086
หรืออีเมล coop@ridsaving.com

โปรดทราบ
โครงการพั ก ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู  มิ ไ ด ข ยาย
เวลาใหผูกูแตอยางใด สมาชิกที่เขารวม
โครงการตองชําระหนี้เงินกูใหครบตาม
ระยะเวลาในสัญญาการกูเงิน โดยเงินตน
ที่พักชําระจะนําไปบวกกับเงินตนที่ตอง
ชําระกอนงวดสุดทาย 24 เดือน
การพักชําระหนี้ตามโครงการนี้ สมาชิก
สามารถยื่ น คํ า ขอกู  เ งิ น ทุ ก ประเภทได
ตามระเบียบ ประกาศ การใหเงินกู แตละ
ประเภท
กรณีที่สมาชิกยื่นกูเงินกูและไดรับอนุมัติ
เงินกูแลว จะไมสามารถพักชําระหนี้ตอ
ไดอีกเนื่องจากสัญญาเงินกูใหมที่ไดรับ
อนุมตั ไิ มไดเปนสัญญาเดียวกันกับสัญญา
ที่พักชําระหนี้ไว
การพั ก ชํ า ระหนี้ จ ะสิ้ น สุ ด ลงในกรณี ใ ด
กรณีหนึง่ คือ เมือ่ สัญญาเงินกูไ ดชาํ ระหนี้
เสร็จสิน้ หรือจากการยืน่ กูเ งินใหมหกั กลบ
ลบหนี้เดิม

คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.
เป น ช อ งทางหนึ่ ง ที่ ท  า นสามารถปรึ ก ษา เพื่ อ หาแนวทางแก ไขได
หากทานประสบปญหาในการกอหนี้ แลวไมสามารถชําระหนี้ได
สมาชิ ก ที่ มี ห นั ง สื อ จากสํ า นั ก งานบั ง คั บ คดี อายั ด เงิ น ป น ผลเงิ น เฉลี่ ย คื น และ
เงินทุนเรือนหุน เพื่อเปนการผอนคลายใหสมาชิกและดํารงชีวิตอยูได
คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.จะชวยใหสมาชิกเปนผูมีวินัยทางการเงินที่ดีเหมือนเดิม เพื่อน
สมาชิกทานใดทีม่ ปี ญ
 หาก็ชว ยแนะนําใหมาติดตอกับคณะทํางานคลินกิ ปดบังคับคดี สอ.ชป.
เพื่อจะไดพูดคุยและหาวิธีทางออกแกไขที่มีอยูใหหายไป อันจะเปนประโยชนกับสมาชิกเอง
ติดตอโดยตรง คณะกรรมการเงินกู หรือคุณสุขนิจ ปญญางาม โทร. 086 332 9820
วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30-14.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)

สอบถามเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ
โทร. 0 2243 4795
สายภายใน 2247, 2832
หรือ www.ridsaving.com
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เงินให้ก้รู ะยะสั�น เพือ� เหตุเร่งด่วน
เงินใหกแู กสมาชิกประเภทฉุกเฉิน เปนเงินใหกปู ระเภทระยะสัน้ โดยไมตอ งมีหลักประกันในการกู เปนเงินกูเ พือ่ ชวยบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับสมาชิกนําไปเพื่อใชจายอันจําเปน หรือรีบดวนโดยปกติ มีบริการเงินกูฉุกเฉิน 2 ประเภท คือ
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตอเนื่อง

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณใหสมาชิกสามารถเลือกกูไดในอัตราดอกเบี้ย 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทขอรับเงินเฉลี่ยคืน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.30 ตอป
2. ประเภทไมขอรับเงินเฉลี่ยคืน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.70 ตอป
อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศสหกรณ

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตอเนื่อง

เงื่อนไข
เป น สมาชิ ก สหกรณ ม าแล ว ไม น  อ ยกว า
3 เดือน
กูไดไมเกินหนึ่งเทาของเงินไดรายเดือน
กรณี ผู  กู  ไ ม มี เ งิ น ได ร ายเดื อ นให กู  ไ ด
หนึ่ ง ในสิ บ ของทุ น เรื อ นหุ  น แต ไ ม เ กิ น
10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
ผูกูที่มีเงินไดรายเดือน เมื่อหักชําระหนี้
ต า งๆ แล ว จะต อ งมี เ งิ น ได ร ายเดื อ น
เหลือไมนอยกวา รอยละ 15

เงื่อนไข
เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน
กูไดไมเกินสองเทาของเงินไดรายเดือน กรณีผูกูไมมีเงินไดรายเดือนใหกูไดหนึ่งในสิบของทุนเรือนหุน
แตไมเกิน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถวน)
ผูก ทู มี่ เี งินไดรายเดือน เมือ่ หักชําระหนีต้ า งๆ แลว จะตองมีเงินไดรายเดือนเหลือไมนอ ยกวารอยละ15
ตองเปดบัญชี ATM โดยใชบริการเงินกูฉุกเฉินผานตู ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หากมีคา
ใชจายสําหรับคาธรรมเนียมในการโอนเงินใหสมาชิก ผูกูเปนผูรับผิดชอบ
สมาชิกที่กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตอเนื่องแลวจะตองไมมีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบเดิมเหลืออยู
การชําระหนี้ไมเกิน 12 งวด
ระยะเวลาการผอนชําระ
ไมตองมีการคํ้าประกัน
การคํ้าประกัน
การกูใหม
สงคืนสหกรณแลวไมนอยกวา 1 งวดเดือน
การอนุมัติเงินกู
ยื่นคําขอกูพรอมเอกสารประกอบการกูเงิน ที่ทําการสหกรณอนุมัติ
จายเงินกู ทุกวันศุกร
เอกสารประกอบการกู
หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตอเนื่อง สอ.ชป. 098/2
กรณี ส มาชิ ก ได รั บ สิ ท ธิ เ พิ่ ม
จํานวนเงินกูจ ากเดิม สามารถ
สําเนาใบรับเงินสหกรณ เดือนปจจุบัน
ติดตอทําสัญญากูฯ ใหมได
สําเนาสลิปเงินไดรายเดือนที่เปนปจจุบัน
สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการ หรือบัตรลูกจางประจํา
สําเนาสมุดคูฝากบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ระยะเวลาการผอนชําระ
การชําระหนี้ไมเกิน 6 งวด
การคํ้าประกัน
ไมตองมีการคํ้าประกัน
การกูใหม
สงคืนสหกรณแลวไมนอ ยกวา 1 งวดเดือน
การอนุมัติเงินกู
ยื่ น คํ า ขอกู  ที่ ส หกรณ สมาชิ ก รั บ เงิ น สด
ภายใน 20 นาที (ตองแสดงบัตรประชาชน
บั ต รข า ราชการหรื อ บั ต รลู ก จ า งประจํ า )
กรณี โ อนเข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากของสมาชิ ก
อนุมัติจายเงินกูภายใน 3 วัน
เอกสารประกอบการกู
หนังสือกูเ งินเพือ่ เหตุฉกุ เฉิน สอ.ชป. 011/4
สําเนาใบรับเงินสหกรณเดือนลาสุด
สลิปเงินเดือนปจจุบัน

ขั้นตอน การกดเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตอเนื่องสหกรณ ผานธนาคารกรุงศรีอยุธยา ATM
***ใชบริการที่ตู ATM ธนาคารกรุงศรีฯ***
รหัสสวนตัว 6 หลัก
สอดบัตร/กดรหัส
เลือก
เปลี่ยนรหัส/อื่นๆ
เลือกรายการ
สหกรณออมทรัพย
ขอกูเงินสหกรณ
เลือกรายการ
จํานวนเงิน
ระบุ
ที่ตองการถูกตอง 2 ครั้ง
รายการของทานไดดาํ เนินการเรียบรอยแลว รับสลิปเพือ่ เก็บไวเปนหลักฐาน และรับเงินสดทีช่ อ งรับเงิน
การกดเงินออก
กดถอน ระบุจํานวนเงินที่ตองการถอนยืนยัน “ถูกตอง”
จากบัญชีเงินฝาก (สหกรณจะคิดดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก ณ วันที่กดถอนตามจํานวนเงินที่ถอน)

หากมีขอสงสัย สอบถามไดที่ฝายสินเชื่อ สายตรง 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832
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สมัครใชบริการ ฟรี ตามขอกําหนดและเงื่อนไข

Mobile Application

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
สมาชิกสามารถดาวนโหลด App ไดที่

ขั้นตอนติดตั้ง วิธีที่ 1

ระบบ IOS ไปที่ App Store พิมพคนหาคําวา RID SAVING หรือ
ระบบ Android ไปที่ play Store พิมพคนหาคําวา RID SAVING

ขั้นตอนติดตั้ง วิธีที่ 2

สแกน QR Code

Application สอ.ชป. บนมือถือ เปน
App ที่ทําใหสมาชิกเขาถึงขอมูลสวนตัว
ไดงายขึ้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใชได
ทุกที่ 24 ชั่วโมง
*ดูหุน *ดูเงินฝาก *ดูเงินกู *ดูภาระคํ้าประกัน *ดูใบเสร็จ *ดูเรียกเก็บประจําเดือน
*ดูปนผล-เฉลี่ยคืน *ดูผูรับผลประโยชน

หากสมาชิกพบปญหาในการสมัครใชบริการ ติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ
สายตรง 0 2669 6576 สายภายใน 2373

สอ.ชป.แจงขาว สสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

สรางสวัสดิการใหกับครอบครัว
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา

สรุป การประกันชีวิตกลุม
กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564, มกราคม 2565

อาคเนย

SOUTHEAST

600,000.00 บาท

ณ เดือน/พ.ศ.

การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก

สมาชิกและผูสนใจ สามารถดาวนโหลดใบสมัคร
และเอกสารประกอบไดที่ www.egse.or.th
สมัครดวยตนเองที่...

ตุลาคม 2564

จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)
23,672
21,834,200.00
39 37,200,000.00

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย ชั้น 2
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1332 มือถือ 0 69921 2350, 092 428 6660, 098 612 7327
สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท.
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

บริษัทฯ จายคาสินไหม

พฤศจิกายน 2564 23,555

21,811,100.00

15

11,352,100.00

ธันวาคม 2564

23,505

21.798,300.00

14

10,347,900.00

มกราคม 2565

23,420

21,790,000.00

33

25,000,000.00

รวม

87,233,600.00

83,900,000.00
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เก็บมาบอก

รู้ทันความเครียดช่วงโควิด 19 แล้ วจั ดการชีวติ ให้เป็ นเรือ� งง่ายกั นดีกว่า

ความเครียดชวงโควิด 19 เอาชนะไดไมยากถาเราเขาใจ  หางานเพิ่ม ในสภาวะที่ใครๆ ก็ตกงานแนนอนวางานนั้นนาจะ

จะรูไดอยางไรวาเรากําลังเปนโรคเครียด

 ดานรางกาย อาการที่จะรูสึกไดทันทีเมื่อเครียดก็คือความดันสูง

หัวใจเตนเร็ว เจ็บหนาอก มือสั่น ใจสั่น เวียนศีรษะนานๆ เขาจะ
เริ่มเปนไมเกรน และจะเริ่มสงผลตอระบบทางเดินอาหาร มีกรด
ในกระเพาะ กรดไหลยอนจนกลายเปนโรคกระเพาะในที่สุด
 ดานอารมณ ความวิตกกังวลฟุงซานจะเริ่มเกิดขึ้นมีความกดดัน
อยูเ สมอ จะเริม่ ทําใหคอ ยๆ หมดแรงจูงใจในเรือ่ งตางๆ เกิดภาวะ
โรคซึมเศรา อารมณแปรปรวน นอนไมหลับ และหมดแรงขับทาง
เพศ เริม่ มีความเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรม รับประทานอาหารได
นอยลง หยุดทํากิจกรรมที่ทําเปนประจํา เคลื่อนไหวรางกายนอย
ลง และไมสนใจสิ่งรอบตัว สูบบุหรี่จัดและใชสารเสพติด

ตองหายาก แตถามองหา มันยอมมีหนทางอาจจะเริ่มจากมองหา
จากสิ่งที่คุณชอบหรือหลงใหล เปลี่ยนมันมาเปนชองทางหารายได
เชน ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว หรืองานเล็กๆ งานเขียนวาดรูป สิ่งเหลา
นี้มีแหลงรับซื้ออยูในอินเทอรเน็ตมากมาย คุณแคตองมองหามันให
เจอ ถาไมมีจริงๆ ลองฝกทําอาหารขายก็ยังได

เครียดมากไมไหวแลว ปรึกษาแพทย

ความจริงแลวการปรึกษาแพทยไมจําเปนตองเปนหนทางทายๆ
เราสามารถปรึกษาจิตแพทยไดทุกเมื่อที่รูสึกเปนโรคเครียดเรื้อรัง ซึ่ง
จิตแพทยจะมีวธิ บี าํ บัดจิตใจจากโรคเครียด เรียกวาการบําบัดความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy : CBT) การบําบัดความคิด
และพฤติกรรม คือการบําบัดจิตภายใตแนวคิดทีว่ า ความคิดบางอยางมีผล
ตอพฤติกรรมที่เปลี่ยนจิตแพทยจะคอยๆ ทําการพูดคุยเพื่อคนหาสาเหตุ
รักษาโรคเครียด ทุกคนสามารถทําได
ของความคิดและคอยๆ ชีใ้ หเห็นระบบความคิดบางอยางทีไ่ มถกู ตองและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไมอยูกับความจริงนั้นออกไป ซึ่งหากการรักษาดวย
เครียดจากปญหาดานสุขภาพ
ในภาวะโรคระบาดอยางโควิด 19 ความกลัว อยางที่สุดของคน การบําบัดนัน้ ไมไดผลแนนอนวาแพทยจาํ เปนจะตองใชยารวมดวย ซึง่ เปน
ทั่วไปก็คือ กลัวการติดโควิด 19 ภาวะนี้ทําจิตใจหวาดระแวง วาวุน ยาที่ชวยใหผูปวยผอนคลาย และหายจากภาวะโรคซึมเศรา
ตลอดเวลาและทําใหรา งกาย เกิดโรคเครียดสะสมไดงา ย ดังนัน้ วิธแี กไข
ภาวะแทรกซอนของโรคเครียด
ก็ควรจะสงบใจใหไดกอ นเปนอันดับแรก หาอะไรทําใหจติ ใจผอนคลาย
โรคหัวใจ เมื่อฮอรโมนความเครียดหลั่งออกมา ก็ทําใหเกิดภาวะ
ใหมีสติ เพราะเมื่อสติปญญาจึงเกิด จากนั้นจึงคอยหาความรูเกี่ยวกับ 
หัวใจทํางานหนักเพราะหัวใจจะถูกกระตุนใหเตนเร็วขึ้น เกิดความ
การอยูก บั โรคระบาดโควิด 19 นี้ เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจ วาจะสามารถอยู
ดันสูง นานๆ เขาก็จะเกิดความเสียหายทางระบบ หลอดเลือด
กับโรคระบาดไดเมื่อมีความมั่นใจ ความวิตกกังวลก็จะลดลงดวย
ยิ่งบวกกับอาการนอนไมหลับก็สงผลใหเกิดโรคหัวใจไดในที่สุด
เครียดจากปญหาดานการเงิน
 โรคเบาหวาน มีการวิจัยในผูปวยโรคเบาหวานวาปญหาดานจิตใจ
สาเหตุหลักของความเครียดจากภาวะโรคระบาดนีก้ ค็ อื ปญหาดาน
สงผลโดยตรงตอความสามารถในการควบคุมระดับนํ้าตาล เพราะ
การเงิน เมื่อทํางานไมไดก็ไมมีรายไดแตรายจายและหนี้สินยังเดินอยู
รางกายสรางอินซูลนิ ไดนอ ยลง การยอยสลายนํา้ ตาล จึงทําไดชา ลง
อยางตอเนื่อง ใครไมเครียดก็แกรงเกินคนแลว ฉะนั้นเมื่อเรารูสาเหตุ
ซึ่งนี้เปนสาเหตุสําคัญของโรคเบาหวาน
แลว จึงตองเริ่มหาทางแกจากจุดนั้น
 โรคมะเร็ง ในการวิจัยพบวาสัตวทดลองที่มีสารกอมะเร็งในตัว
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เมื่อถูกกดดันใหอยูในสภาวะเครียด จะพบวามีอัตราในการลุกลาม
รอนไปก็ไมชว ยอะไรอยูด ี ดังนัน้ จงมองหาดานดีของมัน ถึงเงินไม
ของสารก อ มะเร็ ง มากกว า สั ต ว ที่ ไ ม ไ ด ถู ก กระตุ  น จึ ง คิ ด ได ว  า
พอใชก็ไมไดหมายความวาหมดหนทางซะทีเดียว ยังมีเงินอยูใน
ความเครียดเปนปจจัยสําคัญในการลุกลามของเซลลมะเร็ง อยางเห็น
มือยังไงตองมีโอกาส อยางนอยตอนนี้คุณรูแลววา ตองทําอะไร
ไดชัด สําหรับในมนุษยมีการวิจัยพบวา ผูปวยที่รูสึกวาไมไดรับ
สักอยาง และมันก็เปนจุดเริ่มตนที่ดี
กําลังใจที่ดีจากครอบครัว กลับเอาชนะโรคมะเร็งไดยากกวาผูปวย
 วางแผน เมือ่ ทําใจไดแลว เราก็ควรมาเริม่ วางแผนกัน การวางแผน
ที่มีกําลังใจดี
การเงินนั้นก็ไมใชเรื่องยาก เริ่มดูจากเหลือเงินเทาไหรเดือนนี้
ความเครียดนั้นนากลัว! ตองเฝาระวัง เพราะบางทีโรคเครียดอาจมา
รายไดเทาไหร รายจายเทาไหร จดคาใชจา ยทุกบาททุกทุกสตางค เยือนโดยที่คุณยังไมรูตัวซึ่งมาพรอมกับโรคแทรกซอนอื่นๆ ที่ยิ่งนากลัว
มาคํานวณ คุณจะเริม่ เห็นวาคาใชจา ยบางอยางไมจาํ เปน พยายาม กวารักษายากกวาเปนหวงทุกคนที่เผชิญกับสถานการณโรควิด 19 ถึงไม
ลดคาใชจา ยใหเพียงพอกับรายได แตในกรณีตกงาน ทํายังไงรายได ติดเชื้อโควิด 19 แตความเครียดก็แทรกซอนมา ขอใหกําลังใจทุกคนให
ก็ไมรองรับรายจาย ก็ตองลองดูวาจะขยับภาระหนี้อะไรออกได ผานวิกฤตนี้ไปดวยกัน
บาง เก็บไวแตที่จําเปนจริงๆ จากนั้นคอยมาหาวิธีเพิ่มรายได
ที่มา : www.roojai.com
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บทความพิเศษ : ปันความคิด
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วัคซีนทีใ่ ชสรางภูมคิ มุ กันใจนีช้ อื่ วา SHE-3C ซึง่ เปนสูตรใชดแู ลผูป ว ย
ที่มารับคําปรึกษา ประกอบดวย

S คือ ความปลอดภัย (Safety) จากการกูหนี้
ความปลอดภัยชั้นแรก คือ ตรวจสอบแหลงเงินนั้นมีความนา
เชื่อถือเพียงใด? ปจจุบันชองทางกูเงินมีหลายรูปแบบ ทั้งในระบบ
นอกระบบ และออนไลน กอนกูเงินลูกหนี้ควรตรวจสอบจนมั่นใจวา
ถาไมมั่นใจ อยากู!!! มิฉะนั้น อาจนําภัยมาถึงตัว ตัวอยางที่ไดจากตํารวจ
กองปราบปราม คือ การกูเ งินผานชองทางออนไลน” แมหลายคนก็ดอู อก
วาแบบนี้คือ “การโกงแนนอน” แตบางครั้ง พอถึงเวลาที่จําเปนจะตองใช
เงินจริงๆ บางคนก็เลือกที่จะเสี่ยง คิดวาเงินแคไมกี่รอยไมกี่พัน คงไมโกง
กันหรอก แตสุดทายก็ตกเปนเหยื่อของแกงหลอกปลอยเงินกูออนไลน
โดยพฤติกรรมของแกงหลอกปลอยเงินจะมีขั้นตอน ดังนี้
 ประกาศปลอยเงินกูผานทางสื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุก
ไลน โดยมักจะคิดดอกเบี้ยไมสูงมาก เพื่อดึงดูดใหคนเขามากู
 เมื่อมีคนติดตอไป จะทําทีเปนขอเอกสารเพื่อใชเปนหลักฐาน
ในการขออนุมัติเงินกู เชน สําเนาบัตรประชาชน หนาสมุดบัญชี สําเนา
ทะเบียนบาน
 คนรายจะทําทีเปนขอเวลาตรวจสอบกอนทีจ่ ะแจงวา “อนุมตั ิ
ใหกู” และจะบอกใหผูกูโอนเงินคาดอกเบี้ยไปใหกอน มิเชนนั้นจะไม
สามารถใหกูได
 เมื่อผูกูโอนคาดอกเบี้ยไป คนรายก็จะหายเงียบไปพรอมกับ
เงินนั้น
ในเรื่องเหลานี้เกิดขึ้นไดกับทุกคนที่กําลังเดือดรอน เพราะเปนชวงที่
เครงเครียดกับปญหาหนี้สิน จึงทําใหขาดสติได จึงตอง “คิดใหดีกอนจะ
โอนเงิน” ไมใชแคการกูเ งินออนไลนเทานัน้ แตรวมไปถึงการ ซือ้ -ขายสินคา
ตางๆ บนโลกออนไลนใหคิดเสมอวา “ปลอดภัยไวกอน อยาประมาท”
เพื่อที่จะไดกลับมาคิดใหรอบคอบอีกครั้ง และเพื่อที่จะไดไมตกเปนเหยื่อ
ของกลุมมิจฉาชีพเหลานี้
ความปลอดภัยขั้นที่สอง คือ การศึกษาเงื่อนไขการกู เชน จํานวน
เงินที่ตองผอนในแตละงวด ระยะเวลาการผอนอัตราดอกเบี้ย และ
ประเมินวา ภายใตเงื่อนไขนี้เราสามารถหาเงินมาจายไดหรือไม และถา
จายไดแบบทุมสุดตัว จะทําใหสายปานการเงินของเราตึงเกินไปหรือไม
และเสริมความปลอดภัยไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเปนแผนสํารอง คือ ถาหาก
เราไมสามารถชําระหนี้ไดจริงๆ จะมีทางออกอยางไร เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ เพราะสุดทายถา คิดวาผอนไมไหว เราอาจจะตอง
ตัดไฟเสียตั้งแตตนลม รอใหเรามีกําลังเงินหรือทุนรอนมากกวานี้สักนิด
คอยกูนาจะปลอดภัยกวา
ความปลอดภัยขั้นที่สาม คือ การผอนชําระอยางมีวินัย เมื่อกูเงิน
มาแลว จําเปนตองผอนชําระตามที่ตกลงกับเจาหนี้ แตในชวงโควิด 19 ที่
รายไดไมสมํ่าเสมอ แมเราจะไมสามารถชําระหนี้ไดตามที่ตกลงกัน ขอให
นําหลักฐานที่แสดงถึงรายไดที่ลดลง หรือภาระตางๆ ที่เพิ่มขึ้น ไปเจรจา
กับเจาหนี้ โดยเฉพาะเจาหนี้ในระบบการเงินที่คอนขางยืดหยุนใหกับ
ลูกหนี้มาก
ความปลอดภัยขัน้ สุดทาย คือ การตัดใจ เมือ่ ใดตองกูเ งินนอกระบบ
มาจายดอกเบี้ย นี่คือสัญญาณอันตรายเหมือนคนไขในหองฉุกเฉิน หรือ
ICU ทีพ่ ยายามดิน้ รนใหมชี วี ติ รอดทุกวิถที าง ถึงจุดนีต้ อ งตัดใจ ขายทรัพย
ที่สําคัญนอยที่สุดเพื่อใชหนี้ หรือตองยอมใหยึดทรัพยบางอยาง มิฉะนั้น
ทางออกชีวิตจะตีบตันลงเรื่อยๆ ซึ่งอันตรายมาก

H คือ ความหวัง (Hope) วาสักวันเราจะปลดหนี้ได
กฎธรรมชาติ คือ ไมมแี นนอน ทุกอยางลวนหมุนเวียนเปลีย่ นไป ไมวา จะเปนการ
ระบาดของโควิด 19 วิกฤติเศรษฐกิจ หรือแมแตวิกฤติหนี้สินของเราก็เชนกันยอมตอง
มีวันจบ แตเราตองอดทนและเชื่อมั่น และหาขอมูลเพราะทุกวันนี้ ปญหาหนี้สิน
ภาคประชาชนเปนวาระแหงชาติที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหความสําคัญ ไมวา
จะเปนธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงยุตธิ รรม สํานักงานอัยการสูงสุด นอกจากนี้
ยั ง มี ศู น ย ดํ า รงธรรม กระทรวงมหาดไทย สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง ซึ่งหนวยงานเหลานี้พยายามชวยเหลือ
ประชาชนเต็มที่ นี่คือความหวังสําคัญ ขอใหมั่นใจวา เราไมไดตอสูอยางโดดเดี่ยว
E คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ (Eﬃcacy)
การเพิ่มประสิทธิภาพในตัวเองที่สําคัญคือ “ความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองในการจัดระเบียบและดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่จําเปนในการจัดการ
สถานการณในอนาคต” ซึ่งการจะทําเชนนั้นได เราตองรูวา เราทําอะไรไดที่จะจัดการ
กับปญหาหนี้สินที่เผชิญอยู การเพิ่มประสิทธิภาพในตัวเองในที่นี้ ขอยกตัวอยาง 2
มิติสําคัญ
มิตแิ รก คือการวางแผนการเงินในครอบครัวใหรดั กุม ทัง้ รายรับ รายจาย และ
การจัดการหนีส้ นิ พยายามดําเนินชีวติ อยางมีวนิ ยั มิตติ อ มา คือการคนหาศักยภาพ
ที่ซอนอยูในตัวเอง เพื่อผลักดันตัวเองไปสูอาชีพใหมที่รายไดสูงขึ้นหรือทําใหมีราย
ไดเสริม ในการคนหาวา เรามีศักยภาพอะไรซอนอยูบาง ขอใหสังเกตงายๆ คือ หาก
เจานายใหเวลาเทากัน อะไรที่เราทําไดเร็วหรือดีกวาคนอื่น นั่นคือความสามารถที่แท
จริงของเรา เพียงแตเราไมเคยถูกใชหรือผลักดันความสามารถนี้มาใชใหเกิดประโยชน
ตัวอยางเชน บางคนเปนนักวิชาการตามระดับการศึกษาและประสบการณทาํ งาน แตถงึ
เวลาเขียนโปรโมทงานหรือทําโบชัวรตา งๆ กลับทําไดสวยงามรวดเร็วมาก แสดงวา คนนี้
ทักษะดานการตลาดและรสนิยมเขาถูกใจตลาด ซึง่ สามารถนําทักษะนีม้ าหารายไดเสริม
ได ขอใหทดสอบตัวเองบอยๆ ก็จะมัน่ ใจขึน้ ทีส่ าํ คัญทุกคนลวนมีไมเด็ดเปนของตนเอง
ขอเพียงคนหาใหพบ และมีพลังนําทักษะนี้ไปตอยอด จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
ตัวเรา และเมือ่ มัน่ ใจวา เรามีความสามารถพิเศษ ผนวกกับแผนการเงินทีร่ ดั กุม ปญหา
หนี้สินที่เผชิญอยูก็จะเล็กลงทันที
C แรก คือ การมีความสงบสุขทางใจ (Calmness)
แมสมองตองคิดหาทางลางหนี้แตใจเราก็ตองสงบ เทคนิคงายๆ คือ เมื่อใดเกิด
ความ ฟุงซาน คิดมาก อยาปลอยใหมันตั้งอยูนาน หันเหไปทีสิ่งที่สนใจ คนชอบเลน
กีฬาใหออกไปเดินใหเร็ว วิง่ หรือเลนกีฬา คนทีช่ อบอานหนังสือ ก็เลือกหนังสือทีช่ อบ
มาอาน หรือแมแตการฝกตางๆ ก็ชว ยใหสมองไดพกั จากเรือ่ งเครียด มีความสุขสงบอยู
กับสิ่งตรงหนา ฝกบอยๆ ก็จะสรางนิสัยของจิตใหม และคุณภาพของจิตก็จะดีขึ้นและ
ความสงบสุขจากภายในเกิดขึ้นได
C ที่สอง คือ การดูแลจิตใจตนเอง (Care)
การตอสูกับหนี้สิน เปนการรบที่ยาวนาน ดังนั้น ในยามใดที่ใจเปนทุกขตองรูวิธี
เยียวยาประคับประคองใจตนเองไมใหทอ หรือเครียดกอนหนี้จะหมด เพราะบางคน
เครียดเกินไปจนนําไปสูความเจ็บปวยทางจิต การดูแลจิตใจตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญ
เพราะการกูใจ – แกหนี้ ตองไปพรอมกัน ดังนั้น หากรูสึกเครียดลองเขาไปทําแบบ
ประเมิน Mental Health Check In ของกรมสุขภาพจิต เพื่อดูสุขภาวะทางใจตนเองวา
มีความเครียดอยูในระดับใด และดูแลจิตใจตามคําแนะนํา
C ที่สาม คือ ความผูกพันกับคนในครอบครัว (Connectedness)
พลังความรักความผูกพันของคนในครอบครัว ไมวาจะเปนคนในครอบครัวหรือ
เพือ่ นสนิททีไ่ วใจไดจะชวยเปนกําลังใจใหเราสามารถฟนฝาปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการหนี้สินใหผานพนไปได ซึ่งเรื่องเหลานี้ ตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากคน
รอบตัวที่หมั่นเอาใจใสและเปนกําลังใจใหกับสมาชิกในครอบครัวที่กําลังเผชิญปญหา
นี้ สุดทายนี้ ขอใหวัคซีน SHE-3C ชวยสรางภูมิคุมกันใจใหกับลูกหนี้ทุกคนใหสามารถ
จัดการปญหาหนี้สินไดสําเร็จ
ที่มา : www.bot.ro.th

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 7

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
0-2243-4797 02-241-5655-64 สายตรง โทรสาร (FAX)
ตอ
ตอ
ผูจัดการ
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 6579
ฝายบริหาร
15
2445, 2833 0 2241 0473 0 2243 5086
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
17
2642
0-2243-4798 0-2669-6575
การเงิน 32
2439
0-2243-4796 0-2243-4796
ฝายการเงินและเงินออม
เงินออม 33
2529
ฝายบัญชี
21
2646
0-2243-4798 0-2669-6575
ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ
18
2344, 2831 0-2669-6595 0-2669-6575
ประชาสัมพันธ 16
2645
ฝายสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ
สารสนเทศ 19
2373
0 2669 6576
ฝายสินเชื่อ
22
2247, 2832 0-2243-4795 0-2243-4795
0-25836050-0 ตอ 513 สายตรง 0-2961-1504 หรือ 0-25838912
ฝายสหกรณปากเกร็ด
โทรสาร 0-2961-1731
รับเรื่องรองเรียน สอ.ชป.
โทรสายตรง 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

การโอนเงินฝากเขาบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแลวโปรดแจง สอ.ชป.ทราบ
ทันทีทางโทรศัพทหรือทางโทรสารพรอมสงสําเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป.
ยกเวนธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ชําระดวยระบบ Bill Payment โดยเสีย
คาธรรมเนียม 10.00 บาท/รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง)
• เงินออม-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
• ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
หรือ

สแกน QR CODE ในมือถือของทาน

สอ.ชป. เปดทําการ
ไมหยุดพักเที่ยง

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

ธนาคาร
กรุงไทย
กสิกรไทย
กรุงเทพ
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย

ปจจุบันสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน ไดเปด
ชองทางการสื่อสารใหมผานชองทางอิเลกทรอนิกสที่มี
หลายหลายชองทางเพื่อใหสมาชิกไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการเขาถึงขอมูลขาวสารของสหกรณ และเปน
การลดตนทุนคาใชจายดานเอกสารแบบพิมพ คาจัดสง
ไปรษณียของสหกรณ รวมถึงเปนการรณรงคเพื่อลด
ภาวะโลกรอน
เว็บไซต : www.ridsaving.com
หรือ

วันจันทร–ศุกร

เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

โปรดทราบ

สมาชิก สอ.ชป. ทีไ่ มไดรบั ความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาทีช่ ว ยงานหรือ
เจาหนาทีส่ หกรณหรือมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของ สอ.ชป. กรุณาสงไป
ที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807
วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ
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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