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ข่าวสาร
สอ.ชป.

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

ปีที ่ 3 ฉบับที่     เดือนมีนาคม 256238 3

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง 
ธำ�รงไว้ซึ่งธรรม�ภิบ�ล บริห�รง�นสู่ม�ตรฐ�น

เรื่อง เด่น ใน ฉบบั

รับ หรือ

สุขสันต์วันเกิด
สม�ชิกที่เกิดเดือนมีน�คม

ตรวจสอบร�ยชื่อ ณ ที่ทำ�ก�รสหกรณ์
หรือ www.ridsaving.com    โอนเงินวันที่ 31 มีน�คม 2562

*สวัสดิการผู้สูงอายุ
*สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผ่านทางโทรศัพท์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด

เปิดแล้ว!

ข้อเสนอแนะ

เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

02 163 4678
ให้บริก�รในวันเวล�ร�ชก�ร

วันจันทร์-ศุกร์ 
เวล� 08.30-16.30 น.

ที่พ้นสม�ชิกภ�พ สสอ.รท.
ขออุทธรณ์เพื่อคืนสม�ชิกภ�พได้

(อ่านต่อหน้า 4)

(อ่านต่อหน้า 3)

รอบสุดท้าย สำาหรับสมาชิก

เชิญชวนสมาชิก
ฝาก ถอน โอน

ธนาคารกรุงไทย 
ATM 

เงินสหกรณ์
ด้วยบัตร

	เก็บมาบอก : โรคความดันโลหิตสูง         6             
 บทความพิเศษ : ปันความคิด
   ระวังให้ดี ไม่มีเงินออม เสี่ยงกว่าที่คุณคิด    7

โครงการเขือ่นน�า้เชญิอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิในหลวงรชักาลท่ี 9 
สร้างก้ันล�าน�้าเชิญ เป็นเขื่อนทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรแทนฝายเดิม 
ท่ีช�ารุด เร่ิมก่อสร้างเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2520 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6  
เมษายน 2522 ความสูงเขื่อน 13.50 เมตร มีระบบส่งน�้าสายใหญ่ 2 สาย 
สามารถส่งน�้าในพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 20,000 ไร่ และฤดูแล้ง  
15,000 ไร่ ด้านอุปโภค บริโภค เป็นแหล่งน�้าดิบเพื่อผลิตน�้าประปา  
ด้านบรรเทาอุทกภัยสามารถควบคุมการระบายน�้าในฤดูฝนให้เหมาะสม 
และลดพืน้ทีน่�า้ท่วม สถานทีต่ัง้ บ้านดอนหนั ม.9 ต�าบลชมุแพ อ�าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น

เขื่อนนำ้าเชิญ (อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)
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เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจ�านวนเงินฝากเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนส�ารอง -   
สหกรณ์................................ -
 สหกรณ์................................ -
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
สินทรัพย์ที่น�าไปค�้าประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก -
 เงินลงทุน............................. -
 ที่ดิน.................................... -
 อาคาร................................. -
 ตั๋วสัญญาใช้เงิน.................... -
 อื่นๆ (ระบุ)........................... -
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอัญชลี เสือแก้ว)
ผู้จัดการ สอ.ชป. 

 สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 111,095,433.79
เงินฝากสหกรณ์อื่น 535,500,000.00
เงินลงทุน-สุทธิ 1,829,610,000.00
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ 15,622,191,020.27
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 3,148,493.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,901,950.22
สินทรัพย์อื่น 4,077,531.02

 รวมสินทรัพย์ 18,115,524,429.20

หน่วย : บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประท�น จำ�กัด 
ร�ยก�รย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ต�มคำ�สั่งน�ยทะเบียนสหกรณ์ที่ กษ 040/ว.38 

ลว. 13 มิถุน�ยน 2560 ณ วันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2562
(ไม่ได้ผ่�นก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

ห้ามมีรอย ขูด ขีด ฆ่า ลบทิ้ง แต่ถ้า
หากมร่ีองรอยดงักล่าว ให้ลงนามก�ากบั 
หากเขียนข้อความผิด ห้ามใช้วิธีการลบ 
ห้ามใช้น�้ายาลบค�าผิด ให้ใช้การขีดฆ่า
ข้อความท่ีเขียนผิด และลงลายมือชื่อ
ก�ากับแล้วจึงเขียนข้อความที่ถูกต้อง
แทนทุกต�าแหน่งที่มีการแก้ไข

 ข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อ 
 โทรภายใน 2247, 2832
 สายตรง 0 2243 4795
 หรือ www.ridsaving.com

 การจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก
 

ท่ี            เงินทุนสวัสดิก�ร                     
กุมภ�พันธ์ 2562     ตุล�คม 2561-กุมภ�พันธ์ 2562 

                                                   ร�ย    จำ�นวนเงิน (บ�ท)    ร�ย    จำ�นวนเงิน (บ�ท)

 1 เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - -  - -

 2 เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ - -  12 58,000.00

 3 เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  10 801,000.00  104 9,576,000.00

 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุ้นรายเดือน)  29      901,468.62 205 6,335,296.16
 5 สมาชิกผู้สูงอายุ  - -  1,755 7,120,000.00
 6 สมาชิกอาวุโส  - -  2,604 5,622,000.00
 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด  2 2,000.00 22 22,000.00
 8 ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย) 19 17,000.00 85 74,200.00
                          รวม  60  1,721,468.62  4,787 28,807,496.16

สรุป ก�รประกันชีวิต กับบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 

เดือนตุล�คม-ธันว�คม 2561, มกร�คม-กุมภ�พันธ์ 2562

                            ก�รเก็บเงินค่�เบี้ยประกัน สอ.ชป.      บริษัทฯ
 ณ เดือน/พ.ศ. จ�กสม�ชิก  จ่�ยเงินให้บริษัทฯ จ่�ยค่�สินไหม

                        จำ�นวน จำ�นวนเงิน จำ�นวนเงิน จำ�นวน  จำ�นวนเงิน
  (คน) (บ�ท) (บ�ท) (ร�ย) (บ�ท)

 ตุลาคม 2561 25,419  18,796,235.00 18,796,235.00 10  4,500,000.00

 พฤศจิกายน 2561 25,332  18,729,633.00  18,729,633.00 27  19,700,000.00

 ธันวาคม 2561 25,326  18,766,994.00  18,766,994.00 29  26,400,000.00

 มกราคม 2562 25,303  18,824,199.00  18,824,199.00 6  4,300,000.00

 กุมภาพันธ์ 2562 25,271  18,858,197.00  18,858,197.00 39  25,800,000.00

 

ฝ่�ยสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภ�ยใน 2247, 2832

ส�ำหรับเงื่อนไขกำรกู้เงิน เป็นไปตำมประกำศ 
สอ.ชป. หรือ www.ridsaving.com

 ประเภท ร้อยละ/ปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.40

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง 6.40

เงินกู้สามัญ  6.40

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 6.25

เงินกู้พิเศษ  6.25

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกู้ยืม  -
เงินรับฝาก 6,952,326,836.96
หนี้สินอื่น 65,474,165.35
 รวมหนี้สิน 7,017,801,002.31
  ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น 9,773,293,300.00
ทุนส�ารอง 979,871,877.98
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 85,836,357.86
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 258,721,891.05
 รวมทุนของสหกรณ์ 11,097,723,426.89
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 18,115,524,429.20

	 ในกรณีสมาชิกต้องการให้สหกรณ์	 “ออกหนังสือ
รับรองหุ้นและหรือเงินฝาก”	 เพื่อน�าไปประกอบการ 
ขอวีซ่าในการเดินทางไปต่างประเทศ	 หรือรับรองบุตร 
ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ	กรุณาแจ้งสหกรณ์ล่วงหน้า
ก่อนรับหนังสือรับรอง

 เพื่อความสะดวกของสมาชิก สอบถามข้อมูลได้ที่
1.	 หนังสือรับรองเงินฝาก	 ติดต่อ	 ฝ่ายเงินออม	 
	 โทร.	0	2243	4796
2.	 หนังสือรับรองหุ ้น	 ติดต ่อฝ ่ายจัดเก็บและ 

	 ตรวจสอบ	โทร.	0	2669	6595

www.ridsaving.com
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด ได้จำัดท�โปรแกรม ATM Online เชื่อมโยงกับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) เพ่ือเป็นการ 
เพ่ิมช่องทางการบรกิารทีจ่ำะอ�นวยความสะดวกในการโอนเงนิระหว่างบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ กบับญัชเีงนิฝากธนาคารกรุงไทย จำ�กดั 
(มหาชน) ให้แก่สมาชกิ สามารถท�รายการฝาก-ถอน ช�ระเงินกู้ สอบถามยอดคงเหลือ โดยท�รายการผ่านบัตร ATM ของธนาคารกรงุไทย ทีส่มาชกิ
มีอยู่แล้ว บริการนี้จำะอ�นวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ต่างจำังหวัด และสมาชิกที่ไม่สะดวกเข้ามาท�ธุรกรรมดังกล่าวที่สหกรณ์ฯ

สมาชิกที่สนใจำจำะใช้บริการ เอทีเอ็ม ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) แจำ้งความจำ�นงมายังสหกรณ์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์
 ต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย และมีบัตร ATM
 ต้องแสดงความจำ�นงขอใช้บริการ ATM กับสหกรณ์
 ถอนได้ตามวงเงินที่สมาชิกตกลงไว้กับธนาคาร
 ค่าธรรมเนียมในการท�รายการโอนเงิน / ฝากเงิน
 ระหว่างบัญชีเงินฝากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์กับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำ�กัด ครั้งละ 10 บาท ทั่วประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราดอกเบี้ย

3.00% ต่อปี

 ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี

(สมุดเล่มสีเขียว)

1

*  เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต�่า 1,000 บาท
*  ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนมากกว่า 1 ครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และ 
 ครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจ�านวนเงินที่ถอน
*  จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

เงินฝากออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย

2.00% ต่อปี

 ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษี

(สมุดเล่มสีส้ม)

* เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต�่า 200 บาท
* ไม่มีเงื่อนไขในการฝาก-ถอน ทั้งนี้ยอดคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต�่ากว่า 200 บาท
* จ่ายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 25 กันยายน ของทุกปี

2

	 รับฝากเงินเฉพาะสมาชิก	สอ.ชป.	และสมทบ	และสิทธิฝากเงินได้	2	บัญชี	

	 สมาชิกต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝากตามที่	 สอ.ชป.	 ก�าหนด	 

	 ด้วยตนเอง	 พร้อมกับตัวอย่างลายมือชื่อของตนเองไว้กับสหกรณ์	 พร้อมแนบ 

	 ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 สอ.ชป.จะมอบสมุดเงินฝากเก็บไว้เป็นหลักฐาน	บัญชีละ	1	เล่ม

ฝากเงินกับสหกรณ์
ม่ันคง ปลอดภัย ให้ผลตอบแทนสูง

 สมาชิกสหกรณ์ สามารถแจ้งความประสงค์ให้หกัเงนิ
ผ่านบัญชีเงินเดือน น�ามาฝากบัญชีในสหกรณ์ในแต่ละ
เดือนได้

เงินสหกรณ์ด้วยบัตร ฝาก ถอน โอน
ธนาคารกรุงไทย 

ATM 

ดำ�เนินต�มขั้นตอน ดังนี้

ส�าหรับผู้ที่มีบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์และบัตร ATM ของธนาคาร
กรุงไทย สามารถใช้บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์และบัตร ATM เดิมได้

ส�าหรับผู ้ที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์และบัตร ATM ของ 
ธนาคารกรุงไทย จะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์และท�าบัตร  
ATM ของธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนก�รสมัครใช้บริก�ร บัตรสหกรณ์ ATM ธน�ค�รกรุงไทย




1. ถ่ายส�าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
2. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
 (ต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้ยื่นค�าขอเท่านั้น)
3. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์

เขียนแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการ  สอ.ชป. 139
หรือดาวน์โหลดที่ www.ridsaving.com

ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ สามเสน/ปากเกร็ด

หรือ

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายเงินออม โทร. 0 2243-4796

www.ridsaving.com

 สะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการผ่านตู้ ATM  
 ได้ตลอดเวลา สอบถามยอดเงินฝากสหกรณ์  
 เบิกเงินฝากสหกรณ์ และฝากเงินฝากสหกรณ์
 สามารถรองรับจำ�นวนเงิน ในการโอนเงิน ได  ้
 ทุกจำ�นวน
 สมาชิกสหกรณ์สามารถใช้บัตร ATM ใบเดิมของ 
 ธนาคารกรุงไทยได้ทันทีโดยไม่จำ�เป็นต้องท�บตัรใหม่
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สอบถามเพิ่มเติม สสอ.รท. โดยศูนย์ประสานงาน สอ.ชป. โทร. 02669 6576

สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพของสมาคม สสอ.รท. ขออุทธรณ์เพื่อคืนสมาชิกภาพได้

กรอบระยะเวล�ก�รชำ�ระเงินเพื่อคงสม�ชิกภ�พปี 2562

 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2163 4678
 ทางเว็บไซต์ : www.ridsaving.com
 ทาง Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
 ทางไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด เลขที่ 811

 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เพื่ออ�นวยความสะดวกแก่สมาชิกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้ข้อเสนอแนะ ท�ให้ปัญหาของสมาชิกได้รับการดูแล 
แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ท่านสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าว ผ่านช่องทาง ดังนี้

หม�ยเหตุ

1. สมาชิกที่ เสียชีวิตก ่อนวันที่  31  
 ธันวาคม 2561 ถึงแม้ว่าจะมีเงิน 
 สงเคราะห์ส ่วนหน้าใช้เกิน (เงิน 
 สงเคราะห์หน้าหมดแล้ว) สมาคมฯ  
 จะรับผิดชอบการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
 ครอบครัวตามปกติ
2. สมาชิก ท่ี เ สียชีวิตตั้ งแต ่วันที่  1  
 ม.ค. - 28 ก.พ. 2562 จะต้องเป็น 
 ผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่ศูนย์ประสานงาน 
 แจ ้ ง ส ม า ค ม ฯ  ว ่ า เ ป ็ น ผู ้ ที่ ค ง 
 สมาชิกภาพ ปี 2562 (แจ้งภายใน  
 31 ธ.ค. 2561) และมหีลกัฐานชดัเจน 
 ว่าได้ช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไว ้
 ที่ศูนย์ประสานงานแล้ว (กรณีเช่น  
 สมาชิกมีเงิน ปันผล เงินเฉลี่ยคืนพอ 
 ให ้ หั ก แต ่ สหกรณ ์ ยั ง ไม ่ ไ ด ้ จั ด 
 ประชุมใหญ่ประจ�าปี หรือได้โอนเงิน 
 ให้ศูนย์ประสานงานแล้วแต่ทางศูนย ์
 ประสานงานยังไม่โอนให้สมาคมฯ)
 สมาชิ ก ท่ี ขอ อุทธรณ ์ และคณะ
กรรมการยังไม่มีมติรับกลับเข้าเป็น
สมาชิก หากเสียชีวิต สมาคมฯ ขอ 
สงวนสิท ธ์ิการจ ่ายเงินสงเคราะห ์
ครอบครัว

ช่วงวันที่

15 ต.ค.-1 พ.ย. 2561
(แจ้งครั้งที่ 1)

1 ก.พ. 2562
(แจ้งครั้งที่ 2)

18-20 ก.พ. 2562
(แจ้งครั้งที่ 3)
1 มี.ค. 2562

2 มี.ค. 2562

2-15 มี.ค. 2562

15 มี.ค. -
15 เม.ย. 2562

ร�ยละเอียด

สมาคมฯ แจ้งอัตราเงินสงเคราะห์ 
เพื่อคงสมาชิกภาพปี 2562 พร้อม 
รายละเอียดรอบ/ป ี /จ�านวนเงินที่
สมาชิกต้องช�าระ

สมาคมฯ แจ้งเตือนการน�าส่งเงินคง
สมาชิกภาพ
สมาคมฯ แจ้งเตือนการน�าส่งเงินคง
สมาชิกภาพ
คณะกรรมการประชุมเพื่อมีมติให ้
สมาชิกท่ียังไม่ช�าระเงินสงเคราะห์เพื่อ
คงสมาชิกภาพปี 2562 พ้นสภาพ
ประกาศรายชื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
ตามข้อบังคับสมาคม สสอ.รท. พ.ศ. 
2560 ข้อ 15(4) 
ทาง website : www.cgse.or.th
สมาคมฯ จะส่งหนงัสอืแจ้งสมาชกิทีพ้่น
สมาชิกภาพ ตามมติคณะกรรมการ  
(ข้อบังคับสมาคมฯ) พ.ศ. 2560 ข้อ 10)

 สมาชิกที่ถูกประกาศพ้นสมาชิกภาพ 
ให้สามารถอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืจากสมาคมฯ ตาม 
ข้อบังคับสมาคม สสอ.รท. พ.ศ. 2560  
ข้อ 16 วรรค 1

ข้อปฏิบัติ

1. ศนูย์ประสานงานยนืยันรายช่ือสมาชิกท่ีประสงค์ 
 จะคงสมาชกิภาพ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2561
2. ศูนย ์ประสานงาน โอนเงินคงสมาชิกภาพ 
 ให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562  
 พร้อมรายชื่อสมาชิก
ให้ช�าระเงินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ให้ช�าระเงินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 สมาชิกที่ถูก
ประกาศให้พ้นสมาชิกภาพ เสียชีวิต สมาคมฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

ช่วงวันที่ ร�ยละเอียด ข้อปฏิบัติ หม�ยเหตุ

ด้วยศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด (สอ.ชป.) ได้ตรวจสอบหลักฐานการช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อ 
คงสมาชิกภาพปี 2562 ซึ่งตามก�าหนดเดิมนั้นศูนย์ประสานงาน สอ.ชป. จะต้องโอนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่รับจากสมาชิกพร้อมรายชื่อสมาชิกส่งให้ สสอ.รท.  
เพื่อคงสมาชิกภาพภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ในการนี้ ศูนย์ประสาน สอ.ชป. ได้แจ้งเตือนและขยายระยะเวลาการช�าระเงินออกไปถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
แล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีสมาชิกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ช�าระเงินเพื่อคงสมาชิกภาพ จึงเข้าข่ายพ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ดังนั้น สมาชิกที่มีความประสงค์จะขออุทธรณ์เพื่อขอคืนสมาชิกภาพสามารถด�าเนินการได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้พ้นจากสมาชิกภาพ  
คณะกรรมการวินิจฉัยของสมาคมฯ จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ
บงัคบัสมาคมฯ อนึง่ ในระหว่างการยืน่อุทธรณ์และพิจารณาอทุธรณ์โดยทีแ่จ้งยงัไม่มปีระกาศคนืสมาชกิภาพ "สมาชกิเสยีชวีติจะไม่ได้รบัเงินสงเคราะห์จากสมาคมฯ"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกรุณาเร่งด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสมาชิกภาพทันทีท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากศูนย์ประสานงาน 
สอ.ชป.
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากัด 
โดย นายมนตร ีอ่อนวมิล รองประธานกรรมการ 
น�าคณะกรรมการเงนิกู้พร้อมฝ่ายจัดการ สอ.ชป. 
จ�านวน 11 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
เกีย่วกบักองทนุเพ่ือเสรมิสร้างเสถยีรภาพของสหกรณ์ เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ ห้องประชมุสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ส�านักงานใหญ่ วัดเลียบ ถนนจักรเพชร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายมนัส ก�าเนิดมณี ประธานกรรมการ สอ.ชป. นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม เหรัญญิก สอ.ชป. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม 
นายสุรศักดิ์ มีแสงนิล นางชวลี สวัสดิบุตร นายเดชา จิตรเลขา กรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.ชป.เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม สักการะ
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เน่ืองในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 อัตราเบี้ยประกัน 88 บาท 
 ต่อแสน ต่อคน ต่อเดือน
 วันที่เริ่มความคุ้มครอง
   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563

	 สมาชิกท่ีย่ืนกู้ เงินสามญักบัสหกรณ์	หรือสมคัรท�าประกนัชีวิตกลุม่

ขอให้แนบส�าเนาบตัรประชาชนจ�านวน	2	ชดุ	กรณีแนบส�าเนาบตัร

ข้าราชการ	ให้แนบส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	2	ชดุ	พร้อมรับรอง

ส�าเนาถกูต้องทกุฉบบั

	 สมาชิกท่ีจะสมัครท�าประกันฯ	 คู่สมรส	 ให้แนบส�าเนาบัตร

ประชาชนและทะเบียนสมรส	ของคูส่มรส

	 สมาชิกท่ีจะสมคัรท�าประกนัฯ	บตุร	ให้แนบส�าเนาบตัรประชาชน

ของบตุร	และทะเบียนบ้านของบตุร	

สอบถามเพิ่มเตมิ
ฝ่ายข้อมลูสมาชิกและสวสัดกิาร
คณุฉตัรฐ์พร	ทรัพย์ส�ารวม

โทร.	ภายใน	2642	สายตรง		0	2243	4798
หรือข้อมลูจาก		www.ridsaving.com

	 อายุ	 จ�านวนเงนิ	 จ�านวน
	รับประกันภยั	 เอาประกันภยัสูงสุด	 เอาประกันภยัสูงสุด
	 	 (ผู้มีวงเงนิกู้)	 (ไม่มีวงเงนิกู้)
  	 คู่สมรส	บุตร

	 1	เดือน-15	ปี	 -	 	 	 500,000.00

	 16-19	ปี	 	1,500,000.00	 1,000,000.00

	 20-70	ปี	 2,000,000.00	 1,500,000.00

	 71-75	ปี	 2,000,000.00	 500,000.00

	 76-80	ปี	 300,000.00	 200,000.00
สมาชิกที่จะสมัครท�ประกันชีวิตของ คู่สมรส และบุตร 

 ต้องแนบส�เนาใบเสร็จของสมาชิกด้วย

ศึกษาดงูานและเย่ียมชมกิจการ
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ออกก�าลังครั้งละ 20-60 นาที โดยหัวใจเต้น 60-90% ของอัตราการ 
เต้นหัวใจสูงสุด (อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด = 220-อายุ) โดยออกก�าลัง  
3-5 ครัง้/สปัดาห์ และการออกก�าลงักายโดยการยกน�า้หนักเพ่ือเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ ซ่ึงกล้ามเน้ือใหญ่ขึ้นสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากข้ึน  
ควรท�า 2-3 ครั้ง/สัปดาห์

พบว่าการออกก�าลงักายทัง้ 2 แบบ สามารถลดความดนัได้ ~ 5 มม. 
ปรอทลดอัตราการเสียชีวิตได้ แต่ในผู้ท่ีสูงอายุมากๆ อาจปรับเปลี่ยน
รูปการออกก�าลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง

ในผูป่้วยทีม่คีวามดนัโลหติสงูมาก หรอืผูท้ีป่รับเปลีย่นพฤตกิรรมแล้ว
ยังไม่สามารถลดความดันเป็นปกติ แพทย์ผู้ดูแลจะพิจารณาให้ยาลด 
ความดัน ซึ่งจะมีค�าแนะน�าดังนี้
 ในผู้ที่มีการท�างานของไตปกติ ยาทุกชนิดไม่มีผลต่อไต ส่วนผู ้

ที่มีการท�างานของไตบกพร่อง ยาบางตัวเท่านั้นอาจมีผลต่อไต
 การรับประทานยาที่ดี คือรับประทานตามค�าแนะน�าของแพทย ์

ผู้ดูแล แต่ถ้าลืมสามารถรับประทานยาได้ทันทีที่นึกได้ เนื่องจากยา 
ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร
 การตอบสนองต่อยา ในแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นปริมาณยา 

ที่ได้รับจึงไม่เท่ากัน
 ผลข้างเคียงของยาทีบ่่อย คือเวยีนศีรษะ ไอบ่อย (กลุม่ยา ACEI) 

เท้าบวม หรือหัวใจเต้นเร็ว (กลุ่มยา CCB) หอบมากขึ้นในผู้ป่วยหอบหืด 
หรือหัวใจเต้นช้าลง (กลุ่มยา Beta Block) ดังนั้น ถ้ารับประทานแล้วมี
ปัญหาอะไรควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแล
 อัตราการตาย สัมพันธ์กับระดับความดันที่สูง แต่ไม่สัมพันธ์กับ

ปริมาณยาที่รับประทาน

  ค่�คว�มดันโลหิตสูง เมื่อหัวใจห้องล่�งซ้�ยบีบตัว

เก็บมาบอก  

คว�มดันโลหิตสูงนับว่�เป็นภัยร้�ยใกล้ตัว เนื่องจ�กผู ้ที่มี 
คว�มดันโลหิตสูงนั้น โดยส่วนใหญ่มักไม่มีอ�ก�รเตือน หรืออ�จมี
อ�ก�รปวดศีรษะบ้�ง ซ่ึงไม่ได้สนใจ เมื่อม� รพ. ผู้ป่วยมักม�ด้วย
ภ�วะแทรกซ้อนจ�กคว�มดันที่สูงม�ก ได้แก่ หลอดเลือดสมองแตก 
โรคไตว�ย หรือภ�วะหัวใจว�ย และในปัจจุบันพบว่�แนวโน้มของ
คว�มดนัโลหติสงู พบในผูท้ีม่อี�ยนุ้อยลงเรือ่ยๆ ซึง่ในอดตีมกัพบใน
อ�ย ุ40 ปีข้ึนไป แต่ปัจจบัุนจ�กประสบก�รณ์ส่วนตวัพบในคนทีม่อี�ยุ 
20 กว่�ปี น่�จะม�จ�กรูปแบบก�รกินอ�ห�รต�มแบบตะวันตก  
ข�ดก�รออกกำ�ลังก�ย นำ�ม�สู่ภ�วะอ้วนและมีภ�วะเครียดจ�กก�ร
ดำ�เนินชีวิต รวมถึงก�รสูบบุหรี่

ค�าจ�ากดัความของความดนัโลหติสงูได้มกีารแบ่งระดบัความดนัโลหติ
ไว้ดังนี้

ความดันปกติ < 120/80
ระยะก่อนความดันสูง 120-139/80-89
ความดันสูงระยะที่ 1 140-159/90-99
ความดันสงูระยะท่ี 2 > 160/100 ในประเทศอเมริกาได้ปรบัลดเกณฑ์

ในการวินิจฉัยโรคความดันอยู่ที่ 130/80

 ก�รดูแลตัวเองเพื่อควบคุมคว�มดันโลหิตโดยไม่ใช้ย�

1. อาหาร ควรกนิอาหารไขมนัต�า่อดุมไปด้วยผักและผลไม้สด ธัญพชื 
ถั่วเปลือกแข็ง เช่น ถั่วลิสง อัลมอนล์และปลา ควรงดอาหารเค็ม หวาน 
และเนื้อแดง

2. ลดน�้าหนัก จากการศึกษาพบว่า คนที่มีน�้าหนักเกิน หรือดัชนี 
มวลกาย ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง (ดัชนี
มวลกาย = น�้าหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตร
ยกก�าลังสอง)

3. งดสูบบุหรี่ นอกจากบุหรี่ท�าให้ความดันสูงแล้วยังเพิ่มความเสี่ยง
ของโรคหัวใจและหลอดเลือด

4. ลดการดื่ม สุรา และเบียร์ 
5. ลดความเครยีด ในผูท้ีท่�างานอยูต้่องพยายามให้มคีวามสขุในงาน

ทีท่�า ใช้สอยอย่างประหยดั เพือ่เกบ็เงนิไว้วยัเกษยีณ ส่วนผูท้ีเ่กษยีณแล้ว
ควรหางานอดิเรก เช่น ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง เล่นกีฬาที่เหมาะสมกับอายุ 
พูดคุยกับคนที่รู้ใจ เหนืออื่นใดคือการอย่าไปยึดมั่นถือมั่น รู้จักปล่อยวาง
ในสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้

6. การออกก�าลังกาย การออกก�าลัง แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือการ 
ออกก�าลังกายแบบ cardio เป็นการออกก�าลังกายเพื่อหัวใจเร็วขึ้น ได้แก่  
การวิ่ง เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือว่ายน�้า ซ่ึงจะช่วยให้หัวใจ ปอด และ
หลอดเลือดแข็งแรงขึ้น American College of Sport Medicine แนะน�าให้

คัดบางส่วน : จากหนังสือ Hurst the Heart
แปลโดย นายแพทย์ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล

โรคความดนัโลหติสูง

  ค่�คว�มดันโลหิตสูง เมื่อหัวใจห้องล่�งซ้�ยคล�ยตัว

��.��.��.�. 62.indd   6 23/3/2562   16:22:46



7ข่าวสาร สอ.ชป. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือนมีนาคม  2562

ภาวะเส่ียงท่ี 2

เงินส�ารองขาดยามป่วยฉุกเฉิน
 อาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุเป็นเรื่องที่
ไมเ่ขา้ใครออกใคร อยู่ๆ  คณุจะถงึคราวเคราะห์ 
ตกบันได ปวดหัว ไมเกรนขึ้น อาการเจ็บป่วย
รุนแรงถึงข้ันต้องเข้าพบหมอ แต่ไม่มีเงินออม
ส�ารองไว้ส�าหรับกรณีฉุกเฉินแบบนี้ คุณอาจจะ
ต้องไปกู้ยืมมาใช้จ่ายค่ารักษาจนเป็นหนี้พอก
ตามหลังก็ได้

ภาวะเส่ียงท่ี 3

มปีระวัติค้างช�าระหน้ี
 เพราะไม่ มี เงินออมเป็นก้อนส�าหรับ 
ใช้จ่ายซื้อของชิ้นใหญ่ ท�าให้เหล่ามนุษย์เงิน
เดอืนนยิมท�าบตัรเครดติเพือ่ใชผ้อ่นช�าระสนิคา้
แทน หลายคนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจนติด
เป็นนิสัย ตอบสนองความต้องการของตัวเอง
โดยไม่ประมาณตน จนท�าให้เกิดหนี้สินก้อนโต 
ตามมา หากสามารถผอ่นช�าระไดต้ามก�าหนดก็
รอดตัวไป แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยสิ! ระวังนะเครดิตบูโร 

 สิ้นสุดชีวิตวัยเรียน ก้�วต่อไปคือก�รเริ่มต้นช่วงวัยแห่งก�รทำ�ง�น เร�ใช้คว�มรู้ 
หย�ดเหงื่อ แรงก�ยและแรงใจ เพื่อให้ได้ม�ซึ่งผลตอบแทนที่เร�เรียกว่� “เงินเดือน” 
หล�ยคนเมื่อเร่ิมต้นห�เงินได้ด้วยตนเองมักเกิดคว�มคิดที่ว่� “ได้มำก็ต้องใช้ไป”  
ให้สมกบัแรงเหนือ่ยทีล่งทนุไปตลอดทัง้เดอืน แตค่ณุรูห้รอืไม!่? ห�กใช้จ�่ยเงนิโดยข�ด
คว�มยั้งคิดและไร้ซึ่งแบบแผนจะส่งผลให้เร�ไม่มีเงินเก็บในท้�ยที่สุด!!!

บทความพิเศษ : ปันความคิด

เสี่ยงกว่าที่คุณคิด
จะถามหา!! ซึ่งการมีประวัติค้างช�าระหนี้  
ท�าใหค้ณุไมส่ามารถท�าธรุกรรมการเงนิใดๆ ได ้
(อาทิ ขอสินเชื่อจากธนาคาร กู้ซื้อรถ และกู้ 
ซื้อบ้าน) จนกว่าจะช�าระหนี้เดิมหมดและ 
ต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปีกันเลยทีเดียว)

ภาวะเส่ียงท่ี 4

ไมม่เีงินต่อยอดส�าหรับอนาคต
 โดยเฉล่ียแล้วคนเรามีอายุอยู่ที่ประมาณ 
70-80 ปี นั่นก็เท่ากับว่าหลังเกษียณในวัย 60 
เราต้องมีใช้ชีวิตต่ออีกเกือบ 20 ปี เมื่อคุณแก่
ตวัลงไม่สามารถท�างานหาเงนิได้ แต่รายจา่ยใน
ชวีติประจ�าวนัยงัคงมอียู ่และมโีอกาสเพิม่มาก
ขึน้เนือ่งจากตอ้งใชใ้นการรักษาอาการเจบ็ปว่ย
ในชว่งสงูวัย หากวันน้ีคณุไมอ่อมเงนิไวส้�าหรบั
ชีวิตยามบั้นปลายบอกเลยคุณล�าบากแน่
 เห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่�ก�รไม่มีเงินออม 
ส่งผลอะไรบ้�งกับชีวิตของคุณที่เหลือก็อยู่
ที่ตัวคุณแล้วนะ ว่�จะเร่ิมออมเงินตั้งแต่
วันนี้ หรือรอให้จวนวันท่ีลำ�บ�กซะก่อน  
อย่�ลืมว่�ชีวิตคุณ คุณเลือกได้เอง

ระวังให้ดี   ไม่มีเงินออม

ถ้าไมม่เีงินเก็บจะเกิดอะไรข้ึน?
 เจอของเซลล์แล้วรู้สึกใจสั่น อยากหยิบ
จับไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ เลยเผลอใช้
จ่ายเงินตามใจฉัน จนไม่คิดเหลือเก็บเหลือ
ออม สิ่งที่ตามมามีแต่ภาวะเสี่ยงด้านการเงิน
ที่ส่งผลระยะยาวกับชีวิตของคุณในอนาคต 
มาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าไม่มีเงินเก็บใน
กระเปา๋เลยสกับาท จะเกดิผลกระทบอะไรกบั
เราบ้าง

ผลกระทบท่ี 1

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
 ใช้จ่ายเงินโดยไม่มีการบริหารจัดการ 
หรือวางแผน ผลท่ีตามมาอันดับแรกก็คือ
ท�าให้คุณขาดสภาพคล่องทางการเงินใน
กระเป๋า แรกเริ่มอาจจะยังไม่รู้สึก แต่คุณอาจ
จะสะดุ้งโหยงเมื่อจ�าเป็นต้องใช้เงินก้อนเพื่อ
ซือ้ของทีจ่�าเปน็ตอ้งใช ้แตพ่อหันกลบัมามอง
เงินในกระเป๋ากลับพบว่าเงินไม่พอซะงั้น

ขอบคุณข้อมูล https : //aommoney.com
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประท�น จำ�กัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

ผู้จัดทำ� : คณะกรรมการศึกษา  พิมพ์ที่ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ โทร. 0-2424-6944 0-2424-7292

ก�รฝ�กเงิน ชำ�ระหนี้ สอ.ชป. โดยก�รโอนเงินผ่�นส�ข�
ธน�ค�รที่ สอ.ชป. เปิดบัญชีไว้เพื่อบริก�รแก่สม�ชิก ดังนี้

การโอนเงินฝากเข้าบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแล้วโปรดแจ้ง สอ.ชป.ทราบ
ทันทีทางโทรศัพท์หรือทางโทรสารพร้อมส่งส�าเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป. 
ยกเว้นธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ช�าระด้วยระบบ Bill Payment โดยเสีย
ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท/ร�ยก�ร (ไม่ต้องโทรศัพท์หรือโทรส�รแจ้ง)

• เงินฝาก-การเงิน โทรศัพท์ 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
•  ช�าระหนี้ โทรศัพท์ 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575

ช�าระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณีย์ดุสิต 10300

วันจันทร์–ศุกร์
เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ์)

โปรดทราบ

 ธน�ค�ร ส�ข� เลขที่บัญชี

 กรุงไทย ศรีย่าน 012-1-10137-1

 กสิกรไทย บางกระบือ 007-2-07575-7

 กรุงเทพ ศรีย่าน 110-0-43737-3

 กรุงศรีอยุธยา บางกระบือ 008-1-08434-8

 ทหารไทย ศรีย่าน 041-2-21722-6

สอ.ชป. เปิดท�าการ

สมาชิก สอ.ชป. ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ช่วยงาน
หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หรือมคี�าแนะน�าเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของ สอ.ชป. กรณุา
ส่งไปที่ตู้แสดงความคิดเห็นหรือผู้จัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2669-6579

วัตถุประสงค์ของข่�ว สอ.ชป.
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แก่สมาชิกให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์
2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ

ด�าเนินการ สอ.ชป.กับสมาชิกสหกรณ์

  หม�ยเลขโทรศัพท์ติดต่อ สอ.ชป.
	 0-2243-4797	ต่อ	 0-2241-5655-64 ต่อ			 สายตรง	 โทรสาร

ประธานกรรมการ	 11	 2648	 -	 0-2243-5086

ผู้จดัการ	 12	 2640	 0-2243-7807	 -

รองผู้จัดก�ร (ส�ยบริห�ร) 13 2647 0-2241-0473 0-2243-5086

รองผู้จัดก�ร (ส�ยก�รเงิน) 14 2644 - -

รองผู้จัดก�ร (ส�ยสินเชื่อ) 14 2643 - -

ฝ่�ยบริห�ร 15 2445, 2833 0-2241-0473 0-2243-5086

ฝ่�ยประช�สัมพันธ ์ 16 2645  - -

ฝ่�ยข้อมูลสม�ชิกและสวัสดิก�ร 17 2642 0-2243-4798 0-2669-6575

ฝ่�ยจัดเก็บและตรวจสอบ 18 2344 0-2669-6595 0-2669-6575

ฝ่�ยบัญชีและส�รสนเทศ 21/19 2646/2373 0-2243-4798 0-2669-6575

ฝ่�ยสินเชื่อ 22 2247, 2832 0-2243-4795 0-2243-0968

ฝ่�ยก�รเงิน 32 2439 0-2243-4796 0-2243-4796

ฝ่�ยเงินออม 33 2529 0-2243-4796 0-2243-4796

		ฝ่าย	สอ.ชป.	ปากเกร็ด	0-2583-6050-9	ตอ่	513	โทรสายตรง	0-2961-1504	
	 หรือ	0-2583-8912	โทรสาร	0-2961-1731
		สสอ.รรท.	โดยศนูย์ประสานงาน	สอ.ชป.	โทร.	0-2669-6576

     

1. การถอนเงินฝาก

 เพื่อความเหมาะสมกับภาวะในปัจจุบันการถอนเงินฝาก
ของสมาชิกในคราวเดียวกัน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท สมาชิกจะ
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ

2. การโอนเงินเข้าบญัชีสหกรณ์ทางธนาคาร

 เพือ่ไม่ให้สมาชกิเสยีสทิธิแ์ละเกดิปัญหาในการปฏิบัตงิาน

ของสหกรณ์ เม่ือสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคาร 

ขอให้แจ้งสหกรณ์ทราบทนัท ีณ วนัทีโ่อนเงนิพร้อมส่งส�าเนาใบ

ฝากเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เพื่อท่ีสหกรณ์จะได้ด�าเนินการ

ตามความประสงค์ของสมาชิกได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

โปรดทราบ
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