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ข่าวสาร
สอ.ชป.

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

ปีที ่ 3 ฉบับที่     เดือนเมษายน 256238 4

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

รับ หรือ

สุขสันต์วันเกิด
สม�ชิกที่เกิดเดือนเมษ�ยน

ตรวจสอบร�ยชื่อ ณ ที่ทำ�ก�รสหกรณ์
หรือ www.ridsaving.com    โอนเงินวันที่ 30 เมษ�ยน 2562

*สวัสดิการผู้สูงอายุ
*สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ด้วยสหกรณ์ได้ตรวจสอบพบว่าสมาชกิสหกรณ์ใช้เอกสารปลอม
หรือแปลงเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอกู้เงิน และเพื่อให้การกู้เงิน
ของสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุม สหกรณ์จะด�าเนินการกับ
สมาชิกซึ่งใช้เอกสารปลอมหรือแปลงเอกสารดังนี้
 จ�ากัด สิทธิห้ามกู้เงินทุกประเภท
 แจ้งผู้บังคับบัญชาด�าเนินการทางวินัย
 สหกรณ์ฯ จะด�าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด

การปลอมเอกสารขอกู้เงิน
ผดิวินัย มโีทษทางกฎหมาย

เรื่อง เด่น ใน ฉบบั
	เก็บมาบอก : คิด... ก่อนค�้ำประกัน         6             
 บทควำมพิเศษ : ปันควำมคิด
   6 ขั้นตอนจัดกำรหนี้บัตรเครดิตแบบเห็นผล   7

เขื่อนน�้าเชิญ (อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)

เป็นสมาชกิสมทบได้

(อ่านต่อหน้า 4)

(อ่านต่อหน้า 4)

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจ�าปี 2562
เตรียมความพร้อม...ได้เลย

สำ�หรับบุตรของสม�ชิก สอ.ชป.
รวมบุตรสม�ชิกสมทบ (ที่เป็นพนักง�นร�ชก�ร)

เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎ�คม 2562

อ่�งเก็บนำ้�แม่ธิ เป็นอ่างเก็บน�้าตามโครงก�รพระร�ชดำ�ริของ
ในหลวงรัชก�ลที่ 9 สร้างเพื่อกั้นล�าน�้าห้วยแม่ธิ เป็นอ่างท่ีมีความจุ
ประมาณ 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ท�านบกว้าง 8 เมตร ยาว 437 เมตร 
สูง 26.5 เมตร สันอ่างมีความยาว 470 เมตร คลุมพื้นท่ีการเกษตร  
4,000 ไร่ ก่อสร้างเมื่อปี 2528 เปิดใช้อย่างเป็นทางการ 6 กุมภาพันธ์ 
2530 สถานที่ตั้ง บ้านดอยเวียง ม.9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล�าพูน  
อ่างเก็บน�้าแม่ธิ มีพันธุ์ปลาต่างๆ จ�านวนมากสามารถจับปลาเพ่ือบริโภค  
และจ�าหน่ายเป็นอาชีพเสริม บริเวณรอบอ่างติดกับขุนเจา ห้วยแม่ธิ  
มีภูมิทัศน์เป็นภูเขาต้นไม้ร ่มร่ืน เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ใครบา้ง?

ขอรับทุนฯ ได้ทุกปี ระดับละ 1 ทุน

อ่�งเก็บน้ำ�แม่ธิ

มีสิทธิและหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ใดบ้าง

ติดต่อยื่นเรื่องรับสวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติจากสหกรณ์ 
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ประสบ
ภัยพิบัติ โดยปฏิบัติตามประกาศ สอ.ชป. เรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน 
สอบถ�มเพิ่มเติม ฝ่ายข้อมูลสมาชิกและสวัสดิการ โทร. 0 2243 4798 
ภายใน 2642 หรือ www.ridsaving.com
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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 68,884,646.50
เงินฝากสหกรณ์อื่น 535,500,000.00
เงินลงทุน-สุทธิ 1,904,610,000.00
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ 15,676,610,313.22
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 3,190,758.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,901,950.22
สินทรัพย์อื่น 480,803.74

 รวมสินทรัพย์ 18,199,178,472.58

หน่วย : บาท

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

ลว. 13 มิถุน�ยน 2560 ณ วันที่ 31 มีน�คม 2562
(ไม่ได้ผ่�นก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

คำ�เตือน! หนังสือสัญญ�เงินกู้
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                           

มีน�คม 2562         ตุล�คม 2561-มีน�คม 2562 

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

 1 เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - -  -

 2 เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 88 431,000.00 100 489,000.00

 3 เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม 40 4,001,000.00  144 13,577,000.00

 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุ้นรายเดือน) 62      2,094,943.56 267 8,430,239.72
 5 สมาชิกผู้สูงอายุ 745 3,020,000.00 2,500 10,140,000.00
 6 สมาชิกอาวุโส 835 1,795,000.00 3,439 7,417,000.00
 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 2 2,000.00 24 24,000.00
 8 ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย) 17 15,200.00 102 89,400.00
                          รวม 1,789  11,359,143.56  6,576 40,166,639.72

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกู้ยืม  -
เงินรับฝาก 6,964,667,301.35
หนี้สินอื่น 57,749,039.77
 รวมหนี้สิน 7,022,416,341.12
  ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น 9,800,689,190.00
ทุนส�ารอง 979,871,877.98
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 74,474,860.44
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 321,726,203.04
 รวมทุนของสหกรณ์ 11,176,762,131.46
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 18,199,178,472.58

 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภท ร้อยละ/ปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.40

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง 6.40

เงินกู้สามัญ  6.40

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 6.25

เงินกู้พิเศษ  6.25

 ประเภท ร้อยละ/ปี หม�ยเหตุ

ออมทรัพย์  2.00 ไม่เสยีภาษี
จ่ายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 
และ 25 กันยายน ของทุกปี
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 ไม่เสยีภาษี

จ่ายดอกเบี้ยวันที ่25 ของทุกเดือน

ร�ยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
ฝ่�ยเงินออม โทร. 0 2243 4796 ภ�ยใน 2529
ฝ่�ยสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภ�ยใน 2247, 2832

ส�ำหรับเงื่อนไขกำรฝำกเงิน และกำรกู้เงิน เป็นไป
ตำมประกำศ สอ.ชป. หรือ www.ridsaving.com

 สมาชิกที่ย่ืนกู ้เงินสามัญกับสหกรณ์ หรือสมัคร 
ท�าประกนัชวีติกลุม่ขอให้แนบส�าเนาบตัรประชาชน
จ�านวน 2 ชุด กรณีแนบส�าเนาบัตรข้าราชการ  
ให้แนบส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 2 ชุด พร้อม
รับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ

 สมาชกิทีจ่ะสมคัรท�าประกนัฯ คู่สมรสให้แนบส�าเนา
บัตรประชาชนและทะเบียนสมรส ของคู่สมรส

 สมาชิกท่ีจะสมัครท�าประกันฯ บุตรให้แนบส�าเนา
บัตรประชาชนของบุตร และทะเบียนบ้านของบุตร

การทำ�ประกันชีวิตกลุ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 สมาชิกที่จะสมัครท�ประกันชีวิตของ คู่สมรส และ 
 บุตร ต้องแนบส�เนาใบเสร็จของสมาชิกด้วยอย่าลมื!
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สรุปรายงานการเงินและจ�านวนสมาชิกเดือนมกราคม-มีนาคม 2562

 
ร�ยก�ร (ร�ยเดือน)  1-31 มกร�คม 2562 1-28 กุมภ�พันธ์ 2562 1-31 มีน�คม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

     ระหว่�งเดือน ก.พ.-มี.ค. 62

จ�านวนสมาชิก (คน)  23,341 23,306 23,283 (23) 

จ�านวนสมาชิกสมทบ (คน) 3,898 3,923 3,981 58 

เงินรับฝ�กจ�กสม�ชิก 167,381,238,33 143,720,167.66 152,674,526.98 8,954,359.32

 ออมทรัพย์พิเศษ 163,321,048.12 139,280,350.89 144,442,945.20 5,162,594.31

 ออมทรัพย์ธรรมดา 4,403,690.21 4,283,324.95 8,085,795.92 3,802,470.97

 ประจ�า 156,500.00 156,491.82 145,785.86 (10,705.96)

สม�ชิกถอนเงินฝ�ก 101,409,275.53 80,441,627.27 140,334,062.59 59,892,435.32

 ออมทรัพย์พิเศษ 95,450,360.67 75,802,877.68 131,713,149.54 55,910,271.86

 ออมทรัพย์ธรรมดา 5,958,914.86 4,313,757.77 8,026,127.19 3,712,369.42

 ประจ�า - 324,991.82 594,785.86 269,794.04

จ่�ยเงินให้กู้แก่สม�ชิก (สุทธิ) 147,904,649.17 116,911,227.50 176,787,584.09 59,876,356.59

 เงินกู้สามัญ 146,483,752.67 114,200,047.50 175,542,094.09 61,342,046.59

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,420,896.50 1,515,495.00 1,245,490.00 (270,005.00)

 เงินกู้พิเศษ - 1,195,685.00 - (1,195,685.00)

จ่�ยดอกเบี้ยเงินรับฝ�ก 17,314,590.26 17,473,018.58 16,328,312.24 (1,144,706.34)

รับค่าหุ้นรายเดือน 41,491,800.00 41,526,520.00 41,387,360.00 (139,160.00)

รับช�าระเงินให้กู้แก่สมาชิก 120,808,263.10 118,015,200.43 118,526,618.46 511,418.03

รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก 78,685,487.49 78,513,269.13 77,732,519.33 780,749.80

ร�ยก�ร ณ วันที่ 31 มกร�คม 2562   28 กุมภ�พันธ์ 2562 31 มีน�คม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุ้น  9,758,099,490.00  9,773,293,300.00  9,800,689,190.00  27,395,890.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,889,048,296.57  6,952,326,836.96  6,964,667,301.35  12,340,464.39

เงินให้กู้แก่สมาชิก 15,617,653,680.60  15,609,249,056.55  15,662,521,412.19 53,272,355.64

รายรับมากกว่ารายจ่ายรายเดือน 70,818,544.46 62,630,294.84 63,004,311.99   374,017.15

รายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม 196,091,596.21 258,721,891.05 321,726,203.04 63,004,311.99

หน่วย : บ�ท

การให้เงินกู้แก่สมาชิกเดือนมกราคม-มีนาคม 2562
                                         เดือนมกร�คม 2562               เดือนกุมภ�พันธ์ 2562 เดือนมีน�คม 2562
 

 ประเภทเงินกู้ จำ�นวนผู้กู้ ยอดเงินให้กู้ จำ�นวนผู้กู้ ยอดเงินให้กู้ จำ�นวนผู้กู้ ยอดเงินให้กู้
  (ร�ย) (บ�ท) (ร�ย) (บ�ท) (ร�ย) (บ�ท)

1. เงินกู้สามัญ 837  830,350,904.70  800  780,186,500.00  1,190  1,322,643,000.00

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 258 1,700,600.00 261 1,877,100.00  237 1,589,712.00

3. เงินกู้พิเศษ - - 1 1,200,000.00 - -

  รวม 1,095 832,051,504.70 1,062 783,263,600.00 1,427 1,324,232,712.00
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สหกรณอ์อมทรพัยก์รมชลประท�น จำ�กดั โดย

1. นายรุง่ธรรม บ่อเกดิ กรรมการและเลขานกุาร 
และนางอญัชล ี เสอืแกว้ ผูจั้ดการ สอ.ชป. รว่มแสดง
ความเสียใจและร่วมเปน็เจา้ภาพจดัการพธิศีพจา่ย
เงนิชว่ยเหลอืค่าท�าศพใหกั้บผูร้บัโอนผลประโยชน ์
ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 10,000 บาท  
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ที่ท�าการสหกรณ์
สามแสน

มอบเงินสวัสดิการ

ใครบ้าง เป็นสมาชิกสมทบได้ รวมสิทธิหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรต�มแบบฟอรม์ สอ.ชป.102/1 หรอืด�วนโ์หลด www.ridsaving.com
เอกส�รสมัคร  ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน 
  สลิปเงินเดือน (กรณีพนักงานราชการ)

จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้อย่างไร

 ส�าหรับบุตรสมาชิกลูกหลานชาว สอ.ชป. สหกรณ์ได้มอบทุนเพื่อ 
ส่งเสริมบุตรสมาชิกที่ก�าลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่ช้ัน ป.1-ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 
25 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษา ประจ�าปี 2562 โดยยื่นใบ 
ขอทุนฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 สอ.ชป.001/4 ได้ที่ท�าการ สอ.ชป. สามเสน หรือ 
 ทีท่�าการแทน หรอืดาวนโ์หลดท่ี www.ridsaving.com
ยื่นเอกสาร  ฝ่ายบริหาร สอ.ชป.เลขท่ี 811 อาคารสวัสดิการ 

 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 ฝา่ยขอ้มลูสมาชกิและสวสัดกิาร โทร. 0-2243-4798  
 ภายใน 2642

สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกประจำาปี 2562

หำกมีข้อสงสัยสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ำยข้อมูลสมำชิกและสวัสดิกำร
โทร. 0 2243-4798 ภำยใน 2642

สิทธิประโยชน์

 ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์     กู้เงิน 90% ของหุ้น
 ท�าประกันชีวิตกลุ่ม  ซื้อหุ้นตามประกาศ สอ.ชป.
 สมัคร สสอ.รท.  ขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน  เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น
 ร่วมกิจกรรมกับ สอ.ชป. 

2. นายจเร ทองด้วง กรรมการ และนางอัญชลี เสือแก้ว ผู้จัดการ สอ.ชป. ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการพิธีศพ จ่ายเงิน 
ชว่ยเหลอืคา่ท�าศพใหก้บัผูร้บัโอนผลประโยชนข์องสมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 10,000 บาท เมือ่วันที ่2 เมษายน 2562 ณ ทีท่�าการสหกรณส์ามเสน  
(กรณีทุนสวัสดิการฯ สมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายตามเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิกไม่เกินจ�านวน 100,000 บาท)

ผู้รับโอนประโยชน์ของนำยประสงค์ ประสงค์วรรณะ อำยุ 58 ปี
(สังกัด สชป.4 (ค.กำรสุโขทัย)

ผู้รับโอนประโยชน์ของนำงอรปรียำ คงอิ่ม อำยุ 58 ปี
(สังกัด สอ.ชป.)

หน้�ที่ของสม�ชิกสมทบ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติ และค�าสั่งของ
สหกรณ์

(2) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์ 
นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็น
องค์กรที่เข้มแข็ง

(4) สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนิน

การสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สิทธิของสม�ชิกสมทบ 

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธิ์ในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่ การออกเสียงลงคะแนน หรือลงมติใดๆ 
หรือได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

(2) ไม่มีสิทธิเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้
(4) ไดร้บับริการทางธรุกจิ คอื การฝากและถอนเงนิกบัสหกรณ ์ตามระเบยีบการฝากและถอนเงนิของสหกรณเ์ทา่นัน้ ไมม่สีทิธค้ิ�าประกนั  

แต่มีสิทธิในการกู้ยืมเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
 สมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการของกรมชลประทานหรือเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ให้มีสิทธิในการ 

กู้ยืมเงินและสิทธิค้�าประกันได้ตามระเบียบและประกาศของสหกรณ์
(5) มีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิกสหกรณ์ 
(6)  มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกันกับสมาชิกของสหกรณ์
(7) มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบตามระเบียบของสหกรณ์
(8) ได้รับบริการทางวิชาการ
(9) สิทธิอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

 คุณสมบัติของสม�ชิกสมทบ
(1)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(2)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3)  ก.  เป็นพนักง�นร�ชก�รของกรมชลประท�น หรือ
  ข.  เป็นพนักง�นกองทุนหมุนเวียนเพื่อก�รชลประท�น หรือ
  ค.  เป็นบุคคลในครอบครัวของสม�ชิก ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และบุตรบุญธรรมของสมาชิก
(4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5)  เป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์
(6)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประจ�าปี 2562 เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย 
ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร รองประธานกรรมการ สอ.ชป.  
ท�าหน้าท่ีประธานเปิดโครงการฝึกอบรม พร้อมน�าคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
เยีย่มชม โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชด�าร ิจ.เพชรบรุ ีศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิ
นัง่รถราง ฟงับรรยายจากวทิยากรประจ�ารถ เยีย่มชมพชืพนัธุต์า่งๆ เช่น มะนาว
พวงแป้น มะนาวยักษ์ ชมพู่สายรุ้ง สับปะรด ผักทานยอดต่างๆ รวมแปลงนา
สาธิต ฟาร์มโคนม ฟาร์มไข่ไก่

โรงเพาะเห็ด ทุ่งกงัหันลมผลติไฟฟา้ ทีพ่ฒันาตามแนว
พระราชด�าริ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชาวบ้าน และ
เรือนประทับทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้ง
ที่พระองค์เสด็จมาที่โครงการฯ แห่งนี้

 ต่อมาได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการปลูกพืชพันธุ์  
ร่วมหยอดเมล็ดพันธุ์ฟักทอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์และ 
ปลูกต้นไม้แบบง่ายๆ ร่วมกัน

 ส�าหรบัโครงการช่ังหวัมนัตามพระราชด�าร ิตัง้อยูท่ีบ่า้นหนอง
คอกไก ่ต.เขากระปกุ อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุ ีเดิมบรเิวณพืน้ทีแ่ห้งแล้ง 
เกษตรกรสว่นใหญน่ยิมปลกูพชืไร ่แตด่ว้ยความคดิอันยิง่ใหญจ่าก
พระราชด�าริในหลวง รัชกาลที่ 9 ท�าให้พลิกพื้นดินที่แห้งแล้งคืนสู่
ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
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เก็บมาบอก  

 การเซ็นค้�าประกันนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็สร้างปัญหา
ให้กับคนเซ็นค้�ามาแล้ว ฉะนั้น เราจึงควรรู้ถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นค้�า
ประกันให้ดีเสียก่อน
 “ผู้ค้ำ�ประกัน” หมายถึง บุคคลหนึ่งท่ียอมรับท่ีจะช�าระหนี้แทนอีก
บคุคล หากบคุคลนัน้ไมช่�าระหนีใ้หแ้กเ่จา้หนี ้ซึง่หนีท้ีค่้�าประกนันีจ้ะเปน็หนี้
อะไรก็ได้ทั้งสิ้น เช่น หนี้เงินค้�าประกันการท�างานหรือการเรียน เป็นต้น

 ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำาประกัน

 ผู้ค้�าประกันมีความรับผิดตามสัญญาค้�าประกัน โดยจะจ�ากัด 
ความรับผิดของผู้ค้�าประกันไว้จ�านวนเท่าใดก็ได้ หากไม่จ�ากัดความ 
รับผิดไว้ผู้ค้�าประกันต้องรับผิดอย่างไม่มีจ�ากัด ซึ่งรวมไปถึงดอกเบ้ียและ 
ค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างช�าระ ตลอดจนภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้นั้น

 ผลของสัญญาค้ำาประกัน

 ผู้ค้�าประกันจะต้องช�าระหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ ซึ่งลูกหน้ี 
จะผิดนัดเมื่อ 
 1. หน้ีถึงก�าหนดช�าระลูกหนี้ไม่ช�าระหน้ี และเจ้าหนี้ได้ให้ค�าเตือน 
  ลูกหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้ ลูกหนี้ผิดนัด เพราะเขาได้เตือนแล้ว
 2. หนีม้กี�าหนดเวลาช�าระแนน่อน ลกูหนีไ้มช่�าระหนีต้ามก�าหนดเวลา  
  ลูกหนี้ผิดนัดโดยไม่ต้องเตือน
 3.  กรณีที่ก�าหนดว่าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ช�าระหนี้ เมื่อได้ 
  บอกกล่าวล่วงหน้าแล้วลูกหนี้ ไม่ช�าระหนี้ ในก�าหนดตาม 
  ค�าบอกกล่าว ลูกหนี้เป็นผู้ผิดนัด
 4. หนี้ละเมิดลูกหนี้ผิดนัดในเวลาท�าละเมิด

คิด...
ก่อนค�้าประกัน

 สิ่งที่ควรทำ�เมื่อเป็นผู้ค้ำ�ประกัน

 เมื่อผู้ค้�าประกันไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะเกิดตามมาได้หากลูกหนี้ 
ผิดสัญญา ไม่ยอมช�าระหนี้ ดังนั้นหากต้องเป็นผู้ค้�าประกันให้ผู้อื่นควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. ถามตัวเองว่าพร้อมหรือไม่ ถ้าจะต้องรับผิดชอบหนี้นั้นแทนผู้กู้ และรับ
คว�มทุกข์ใจจ�กก�รค้ำ�ประกัน
 2. ทบทวนวา่เรารูจั้กนสิยั อาชพี รายได ้ทรพัยส์นิ และครอบครวัของผู้ทีจ่ะไป 
  ค้�าประกันให้เป็นอย่างดีแล้วหรือไม่
 3. ถามความพร้อมของเพื่อนที่ เราจะไปค้�าประกันให้ว่า “พร้อมท่ีจะ 
  เป็นหนี้แล้วจริงๆ หรือมีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้หรือไม่”
 4. สอบถามเพื่อนที่จะไปค้�าประกันให้ว่า เป็นการค้�าประกันประเภทใด เช่น  
  ค้�าประกันเด็กจบใหม่เข้าท�างาน หรือค้�าประกันเพื่อซื้อหนี้บริโภค (เช่น  
  รถยนต์) เพราะลักษณะการค้�าอย่างนี้ต่างกันมาก 
 5. อ่านเงื่อนไขในการค้�าประกันให้ละเอียด
 6. ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะผู้ค้�าประกัน
 7. ตรวจสอบความถกูตอ้งของวงเงนิและประเภทของสนิเชือ่ทีค่้�าประกนัทีร่ะบ ุ
  ในสัญญา ซึ่งแบงก์ชาติก�าหนดว่าจะต้องระบุวงเงินของเงินต้นที่ค้�าประกัน 
  ในสัญญาให้ชัดเจน และห้ามท�าข้อตกลงว่าให้ผู้ค้�าประกันท�าสัญญา 
  ค้�าประกันแบบไม่จ�ากัดจ�านวน
 8. หากสงสัยอะไรรีบถามก่อนลงชื่อในสัญญา

สรุป การประกันชีวิต กับบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�กัด (มหาชน) 
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561, มกราคม-มีนาคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
 (สสอ.รท.) โดยศูนย์ประสานงาน (สอ.ชป.)

 สสอ.รท. โดยศูนย์ประส�น สอ.ชป. เปิดรับสมัครสม�ชิกต้ังแต่
บรรลุนิติภ�วะ จนถึงอ�ยุ 56 ปี หรือเกิดปี พ.ศ. 2506-2507 เป็นต้นไป

ขอ้คดิธรรมะ

  
วัน เดือน /พ.ศ.

 ก�รเก็บเงินค่�เบี้ยประกันจ�กสม�ชิก สอ.ชป.จำ�นวนเงินให้บริษัท บริษัทจำ�นวนสินไหม
  จำ�นวน (คน)  จำ�นวนเงิน (บ�ท)  จำ�นวนเงิน (บ�ท) จำ�นวน (ร�ย) จำ�นวนเงิน (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 26,409,000.00
 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
 มีนาคม 2562 25,231 18,861,369.00 18,861,369.00 27 21,600,000.00
          รวม  112,836,627.00 112,836,627.00  102,309,000.00
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ด้วยการเก็บบิลค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเอาไว้ และมาบันทึกเมื่อสิ้นสุด
เดือน หากเรามีรายรับทางเดียวก็คือเงินจากงานประจ�าเราก็สามารถ
บันทึกเอาไว้ในส่วนของ “รายรับ” และเราควรแยกส่วนของรายจ่าย
หลักๆ จะเป็น ค่ากิน ค่าที่พัก (ค่าบ้าน) ค่าเดินทาง และค่าท่องเที่ยว 
ท�าแบบน้ีเราจะมองเห็นชัดเจนว่าเราหมดค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง  
และสามารถวางแผนตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกไปได้ครับ

 ขั้นตอนที่ห้� “ว�งแผนท�งก�รเงินส่วนบุคคล”

 หลังจากท่ีเราเริมปิดปากแผลทางการเงิน หยุดจ่ายข้ันต่�า ทยอย
ช�าระหนี้ หยุดเลือดที่ก�าลังไหลได้ส�าเร็จ และเร่ิมท�าบัญชีส่วนบุคคล 
การป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลทางการเงินก็เป็นสิ่งท่ีเราไม่ควรมองข้าม
นะครับ การป้องกันไม่ให้เกิดแผลอีกเราต้อง “วางแผนทางการเงินส่วน
บคุคล” การวางแผนการเงนิสว่นบคุคลนัน้ไมย่ากครบั เราควรแบง่เงินท่ี
เปน็รายได้ของเราออกเปน็ส่วนๆ  ได้แก ่เงนิใช้จ่าย กับเงนิเกบ็ออม และ
แบ่งเงินเก็บออมเป็นเงินส�ารองที่ต้องฝากธนาคารเอาไว้ห้ามน�าออก
มาใช้ กับเงินอีกส่วนท่ีเก็บออมเพื่อไปลงทุนต่อยอดให้งอกเงย ท�าได้ 
แบบนี้ “หนี้สินกวนใจ” ก็จะหายไปไม่กลับมาหาเราอีกเลยครับ

 ขัน้ตอนสดุท�้ย “รกัษ�วนิยัท�งก�รเงนิอย�่งเครง่ครดั” 
 เมือ่เราท�าทกุข้ันตอนมาจนถงึข้ันตอนสดุทา้ยแลว้ ชวีติทางการเงนิ
ของเราจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ บาดแผลเริ่มสมานกัน เลือดหยุดไหลแล้ว  
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�ามาจะหมดความหมายทันทีหากเรากลับไปก่อ 
หน้ีสินใหม่ๆ อีก ปากแผลจะถูกเปิดออก เลือดจะกลับมาไหลอีกครั้ง 
ดงันัน้เราตอ้งรกัษาวนิยัทางการเงนิอยา่งเครง่ครดั ในขัน้ตอนสดุทา้ยนี้
ถือว่า “ส�าคัญที่สุด” หากไม่อยากกลับไปเป็นหนี้อีกอย่าลืม “รักษาวินัย
ทางการเงินอย่างเคร่งครัด” นะครับ

 ขั้นตอนต่�งๆ เหล่�นี้อ�จจะดูย�กในตอนแรก แต่ห�กเร�ทำ�
สำ�เรจ็ โอก�สทีเ่ร�จะเริม่ตน้ใหมก่บัชวีติท�งก�รเงนิทีป่ร�ศจ�กหน้ี
ก็เป็นเรื่องที่ไมย่�กครับ ก�รไม่มีหนี้เป็นล�ภอันประเสริฐ เป็นกำ�ลังใจ
ให้ทุกท่�นนะครับ

บทควำมพิเศษ : ปันควำมคิด

 ขั้นตอนกำ�จัดหนี้บัตรเครดิตขึ้นแรก “หยุดจ่�ยขั้นต่ำ�”

 การจ่ายข้ันต่�าเป็นต้นเหตุแห่งมูลหนี้ทุกคนอาจไม่คาดคิดว่ามัน 
จะรา้ยแรงขนาดนี ้เพราะหากเราจา่ยเงนิเตม็จ�านวนเวลาทีบ่ลิเรยีกเกบ็
เงนิจากการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติส่งมาถงึเรา เราจะไม่เสียดอกเบีย้จาก
การที่มีเงินคงค้างกับทางบริษัทบัตรเครดิตครับ หากเราเลือกท่ีจะจ่าย 
ขัน้ต่�า บรษิทับตัรเครดติจะเริม่คดิ “ดอกเบีย้รายวนั” กบัเราทนัท ีดอกเบีย้
รายวันเป็นจุดเริ่มต้นของบาดแผลท่ีจะท�าให้เลือดเราไหลไม่หยุดครับ  
ดังนั้นต้องรีบปิดบาดแผลทางการเงินด้วยการหยุดจ่ายขั้นต่�า และ
พยายามช�าระหนี้สินที่มันงอกเงยออกมาให้หมดในเร็ววันครับ

 ขั้นตอนที่สอง “ทยอยชำ�ระหนี้”

 เม่ือเราได้เริ่มต้นด้วยการหยุดจ่ายขั้นต่�าแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ  
เราต้องทยอยช�าระหนี้สินคงค้างให้หมดครับ
 ด้วยการพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น และน�าเงินที่เราไม่ได้ 
ใช้จ่ายกับสิ่งที่เกินจ�าเป็นมาช�าระหนี้ ทยอยช�าระให้หมดโดยเร็ว และ 
ต้องอดทนอย่าก่อหนี้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีก

 ขั้นตอนที่ส�ม “ซื้อด้วยเงินสด”

 หลายคนอาจจะติดใจการซื้อของ ซื้อสินค้า บริการ จ่ายค่าอาหาร
ตามร้านอาหารด้วยบัตรเครดิต หากเราสามารถบริหารจัดการเงินที่
ต้องจ่ายตอนบิลเรียกเก็บเงินมาด้วยเงินสด แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ 
แต่หากเราเริ่มมีปัญหาติดขัด ต้องจ่ายขั้นต่�าแล้ว แบบนี้ครั้งต่อๆ ไป
ในการซื้อสินค้าบริการควรจ่ายด้วยเงินสดครับ เวลาที่เราจ่ายด้วยเงิน
สดๆ เงินในกระเป๋าของเราจะลดไปทันที ท�าให้เราสะดุดใจ และไม่กล้า
จับจ่ายมากเกินจ�านวนเงินที่เราหามาได้ เมื่อเราเริ่มซื้อของด้วยเงินสด  
เราจะสังเกตเหน็ความเปลีย่นแปลง บลิทีต่อ้งจ่ายปลายเดือนจะน้อยลง  
วธิกีารน้ีถอืเปน็ยาสมานแผลชัน้ดทีีจ่ะไมท่�าใหเ้ราเพลดิเพลนิกบัการจ่าย
ด้วยเครดิตมากจนเกินไปครับ

 ขั้นตอนที่สี่ “ทำ�บัญชีจับจ่�ยส่วนบุคคล”

 การท�าบัญชีจับจ่ายบุคคลจะช่วยให้เรา “มองเห็นปัญหา” ก่อนท่ี
ปัญหาจะเกิดขึ้น วิธีการก็คือ การบันทึกรายรับ รายจ่าย แบบง่ายๆ ขอบคุณข้อมูล www.Krungsri.com

6 
 ทกุวันนีห้ล�ยคนคงตอ้งพบเจอกับปร�กฏก�รณท์ีม่คีนจำ�นวนม�กพอเงนิเดอืนออกปุป๊ก็ตอ้งรอตอ่แถวจ่�ยหนีบ้ตัรเครดติทัง้หล�ย
กันจนแน่นขนัดไปหมด หล�ยคนต้องเคร่งเครียด วิตกกังวล และกลุ้มใจกับปัญห�หนี้สินจำ�นวนม�ก จนร�ยได้ และเงินเดือนที่ได้ 
ต่อเดือนไม่ส�ม�รถผ่อนชำ�ระอะไรได้อีกแล้ว แม้จะจ่�ยขั้นต่ำ�แล้วก็ยังตกอยู่ในภ�วะ “หนี้ท่วม”
 วันนี้เร�จะลองม�ค้นห�วิธีก�รจัดก�รกับหนี้บัตรเครดิต ห�กจะเปรียบหนี้สินจ�กบัตรเครดิตเป็น “บ�ดแผล” เลือดที่ไหลออกจ�ก
แผลก็เหมือนกับ “ดอกเบี้ย” ที่ไหลออกจ�กชีวิตเร�ครับ ดังนั้นเร�จะต้องหยุดเลือดที่ไหลออกโดยเร็ว และปิดป�กแผลให้สนิท ป้องกัน
เลือดให้หยุดไหล จะเป็นอย่�งไรติดต�มกันเลยครับ

ขั้นตอนจัดการหนี้บัตรเครดิต
แบบเห็นผล
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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�าเนินงานของ 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

     

  

โทรศัพท์สายตรง 0-2669-6595 แฟ็กซ์ 0-2669-6575
การกู้เงิน    โทรศัพท์สายตรง 0-2243-4795 
 หรือภายใน 2247-2832 
การฝากเงิน    โทรศัพท์สายตรง 0-2243-4796 
 หรือภายใน 2529 
การรับทุนสวัสดิการต่างๆ  โทรศัพท์สายตรง 0-2243-4798 
                           หรือภายใน 2642

 เพื่ออ� นวยความสะดวกแก่สมาชิกในการร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้ข้อเสนอแนะ ท� ให้ปัญหาของสมาชิกได้รับการดูแล
แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ท่านสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าว ผ่านช่องทาง ดังนี้
  ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2163 4678
  ทางเว็บไซต์ : www.ridsaving.com
  ทาง Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ กัด
  ทางไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ กัด เลขที่ 811
  ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ กัด ให้บริการสมาชิกร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการเปลี่ยนที่อยู่ หรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง

สอ.ชป.จะเริม่แผนการสมัมนาสมาชกิโครงการปี 2562 
ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2561 โครงการที่จะเริ่มสัมมนาท่ีแรก วันที่ 17 
พฤษภาคม 2562 ณ สชป.8 ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและลุ้น
รับของรางวัลจากสหกรณ์ แจ้งชื่อ ณ หน่วยงานในสังกัด 
สชป.8

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


