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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 41 ฉบับที่ 4
เมษายน 2565
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เรื่อง   เดน   ใน   ฉบับ
เก็บมาบอก

บทความพิเศษ : ปนความคิด

6
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การดูแลสุขภาพจิต ชวงการระบาดของโควิด

เปด 5 มุมมองใหมของการใชเงิน ที่จะเปลี่ยนไปหลังโควิด

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

อางเกบ็นํา้คลองไพรอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรใินหลวงรชักาลท่ี 9 บานปางขนนุ 
ต.นาบอคาํ อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร เมือ่วนัท่ี 19 มนีาคม 2536 กอสรางแลวเสร็จป 2560 
เปนอางเก็บนํ้าขนาดความจุ 14.358 ลานลูกบาศกเมตร ความสูง 29.00 เมตร 
ความยาวสนัเข่ือน 900.00 เมตร ความกวางสนัเข่ือน 8.00 เมตร ประโยชนของโครงการ 
สงนํ้าใหพื้นที่เพาะปลูก การอุปโภค-บริโภคของราษฎรและสัตวเล้ียงในพื้นท่ีโครงการ 
ต.นาบอคํา อ.เมือง และ ต.โปงนํ้ารอน อ.คลองลาน รวม 9,600 ไร สงนํ้าในชวงฤดูแลง 
4,500 ไร ยังผลใหราษฎรในพื้นที่มีนํ้าไวใชอุปโภค บริโภค และทําการเกษตรไดตลอด
ทั้งป นอกจากน้ียังชวยบรรเทาอุทกภัยใหกับพ้ืนที่ชุมชนริมสองฝงคลองสวนหมาก 
ทําใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(อานตอหนา 5)

(อานตอหนา 3)

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่เกิดเดือนเมษายน

โอนเงินวันที่ 29 เมษายน 2565

รับ

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
www.ridsaving.com หรือ

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
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มาแล้วครับ
เพื่อทุนสงเสริม

การศึกษาบุตรสมาชิก 2565

*สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ
มีสิทธิขอรับทุนสงเสริมฯ ได

อางเก็บนํ้าคลองไพร
12

ปรับใหม ่!

เพื่อทุนสงเสริม

สวัสดิการ

ยื่นรับสวัสดิการ

พรอมหลักฐานใหครบถวน

ตั้งแตบัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

การจายสวัสดิการ

ทุนเรียนดี ทนุละ 1,500.00 บาท ถงึ 3,000.00 บาท

ทุนสงเสริมการศึกษา   ทุนละ 1,000.00 บาท

(อานตอหนา 4)

การใหเงินกูสามัญ
พ.ศ. 2565

วันที่ 1- 30 เมษายน 2565

100,000.00 บาท
ตั้งแตอายุ 20-70 ป

จัด
ทํา
ฟร

!ี กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 
ใหสมาชิก สอ.ชป. ทุกคน 

ชวงเทศกาลสงกรานต คุมครองสูงสุด

กําหนด 
ระยะเวลาชําระคืน

กําหนดกําหนดกําหนดกําหนด

การใหเงินกูสามัญการใหเงินกูสามัญ

ไดทุกคน ไดทุกป เพียงปละ 1 ครั้ง

*ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ป

(อานตอหนา 4)



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน  25652

           ประเภทเงินฝาก รอยละ/ป 

1. ออมทรัพย   1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป  (ไมเสียภาษี)

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน (ไมเสียภาษี)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน  2565

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 
ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ                           

มีนาคม 2565           ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 

                                   ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)

  1  เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

  2  เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ -  - 166 820,000.00

  3  เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 20  1,989,000.00  162  16,164,000.00

  4  สะสมทวีทรัพย 1,190 2,605,000.00 11,451 28,004,292.66

  5  สมาชิกอาวุโส 254 726,000.00  1,657 4,971,000.00

  6  เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 2 2,000.00 11 11,000.00

  7  คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 27 26,400.00 99 93,200.00 

                  รวม 1,493 5,384,400.00 13,546 50,063,492.66

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 
รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 

ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

หนวย : บาท

เงินฝากสหกรณอื่นรายที่มีจํานวนเงินฝากเกินกวารอยละ 10 ของทุนเรือนหุนบวกดวยทุนสํารอง -  
 สหกรณ................................  -
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
 หุนกูดอยสิทธิและไมมีประกัน  -
 หุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  100,000,000.00
เงินใหกูยืมแกสมาชิกที่ไมกอใหเกิดรายได                 -
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นที่ไมกอใหเกิดรายได  -
สินทรัพยที่นําไปคํ้าประกันเงินกูยืม/เงินรับฝาก  -
 เงินลงทุน.............................  -
 ที่ดิน....................................  -
 อาคาร.................................  -
 ตั๋วสัญญาใชเงิน....................  -
 อื่นๆ (ระบุ)...........................  -
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (สหกรณถูกฟองรองคาเสียหาย) -

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

(นางนภกร หอมเกษร)
ผูจัดการ สอ.ชป.
11 เม.ย. 2565

                หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 9,499,871,256.51
หนี้สินอื่น  104,938,822.41
    รวมหนี้สิน 9,604,810,078.92
                
            ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,653,008,180.00
ทุนสํารอง  1,222,901,089.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 38,542,450.62
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น            -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                      355,396,476.86
 รวมทุนของสหกรณ 12,269,848,197.34
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,874,658,276.26

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  840,918,894.25
เงินฝากสหกรณอื่น  1,795,500,000.00
เงินลงทุน  3,802,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 3,797,600,000.00
เงินใหกูยืม  15,424,743,320.31
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,424,743,320.31
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  3,863,263.61
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              3,995,447.07

                      รวมสินทรัพย  21,874,658,276.26

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายการเงนิและเงนิออม โทร. 0 2243 4796 ภายใน 2529, 2439 
ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832

              ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก 
 

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.70

2. เงินกูสามัญ   5.70
 2.1 เงินกูสามัญไมเกิน  
    รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 5.55

3. เงินกูพิเศษ   
 - สองปแรก   4.00

 - ตั้งแตปที่สามขึ้นไป 4.75

*กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป

              ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก 
 

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.30

2. เงินกูสามัญ   6.30

 2.1 เงินกูสามัญไมเกิน  
  รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 6.15

3. เงินกูพิเศษ   

 - สองปแรก   4.50

 - ตั้งแตปที่สามขึ้นไป 5.50

*กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู

  

๏ บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบัญชี 
 พรอมถายสําเนาบัตร และรับรองสําเนาถูกตอง
๏ บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
 พรอมถายสาํเนาบตัรฯ และรบัรองสาํเนาถกูตอง
  “บัตรประชาชนท่ีนํามาแสดงตองไมหมดอายุ
 ผูรับมอบไดแก คูสมรส บุตร บิดา หรือมารดา
 ของเจาของบัญชีเทานั้น”

  การมอบอำ นาจ
ใหผูอื่นถอนเงินฝาก

โปรด
แสดง



ขาวสาร สอ.ชป. 41 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน  2565 3ขาวสาร สอ.ชป. 41 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนเมษายน  2565

  เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ 2565 เดือนมีนาคม 2565
 

 
ประเภทเงินกู

 จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู
     (ราย) (บาท)  (ราย) (บาท)  (ราย) (บาท)

 1. เงินกูสามัญ 554 629,525,000.00 669 758,348,000.00 715 803,412,745.00

 2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 127 1,391,400.00 107 1,234,600.00 138 1,460,500.00

 3. เงินกูพิเศษ  - - - - - -

       รวม 681 630,916,400.00 776 759,582,600.00 853 804,873,245.00

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

 
รายการ (รายเดือน) 1-31 มกราคม 2565 1-28 กุมภาพันธ 2565  1-31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

                                                       ระหวางเดือน ก.พ.-มี.ค. 65

จํานวนสมาชิก (คน) 22,639 22,617 22,588 (29)

จํานวนสมาชิกสมทบ (คน) 4,172 4,165 4,163 (2)

เงินรับฝากจากสมาชิก 233,773,709.18 196,610,492.34 154,350,773.37 (42,259,718.97)

ออมทรัพยพิเศษ 227,743,655.54 185,774,195.87 147,727,943.29 (38,046,252.58)

ออมทรัพยธรรมดา 6,030,053.64 10,836,296.47 6,622,830.08 (4,213,466.39)

ประจํา   0.00 0.00 0.00    0.00

สมาชิกถอนเงินฝาก 92,197,038.57 92,122,078.44   150,534,049.36 58,411,970.92

 ออมทรัพยพิเศษ 88,799,514.28 84,385,019.63 139,426,465.08 55,041,445.45

 ออมทรัพยธรรมดา 3,397,524.29 7,737,058.81 11,107,584.28 3,370,525.47

 ประจํา   0.00 0.00 0.00 0.00

จายเงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ) 97,435,528.62 88,147,022.00   108,131,122.50 19,984,100.50

 เงินกูสามัญ 96,354,508.12 87,256,896.50 106,977,253.00 19,720,356.50

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,081,020.50 890,125.50 1,153,869.50 263,744.00

 เงินกูพิเศษ  0.00 0.00 0.00 0.00

จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 19,637,583.99 19,903,490.50 18,369,026.92 (1,534,463.58)

รับคาหุนรายเดือน 41,175,700.00 41,306,360.00 41,270,350.00 (36,010.00)

รับชําระเงินใหกูแกสมาชิก 116,596,614.71 118,948,849.37 116,983,280.27 (1,965,569.10)

รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก 78,648,735.00 78,886,781.72 70,125,454.23 (8,761,327.49)

รายการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 28 กุมภาพันธ 2565 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุน  10,613,768,650.00 10,627,758,420.00 10,653,008,180.00 25,249,760.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 9,391,666,118.60 9,496,054,532.50 9,499,871,256.51 3,816,724.01

เงินใหกูแกสมาชิก 15,449,694,878.41 15,414,882,966.26 15,403,513,941.18 (11,369,025.08)

รายรับมากกวารายจายรายเดือน 47,705,863.72 85,671,409.75 56,325,959.68 (29,345,450.07)

รายรับมากกวารายจายสะสม 213,399,107.43 299,070,517.18 355,396,476.86 56,325,959.68

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.
หนวย : บาท

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนมกราคม-มีนาคม 2565
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อาคเนย
SOUTHEAST 

อาคเนยอาคเนย
สรุป การประกันชีวิตกลุม 

กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด
เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 

 ณ เดือน/พ.ศ. การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก   บริษัทฯ จายคาสินไหม
     จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)

 ตุลาคม 2564 23,672 21,834,200.00 39 37,200,000.00

 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

กุมภาพันธ 2565 23,346 21,771,900.00 26 27,700,000.00

มีนาคม 2565 23,284 21,753,000.00 24 20,000,000.00

    รวม  130,758,500.00  131,600,000.00

สอ.ชป.แจงขาว สสอ.รท.

ติดตอสอบถาม/สมาคม สสอ.รท. (วันและเวลาราชการ)
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย ชั้น 2 เลขที่ 199/8 หมูที่ 2

ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท/โทรสาร 0-2496-1332 มือถือ 08-9921-2350. 09-2429-6660, 09-8612-7327

E-mail : tgc.ltsct@gmail.com Website : www.cse.or.th

หลักฐานไมครบ อาจจะไมไดรับการพิจารณา

 คุณสมบัติสมาชิกผูขอรับทุน

1. สมาชิกที่รับราชการอยูปจจุบัน
2. สมาชิกที่เกษียณ หรือลาออกจากราชการ
3. สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการของกรมชลประทาน
4. สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตองเปนสมาชิก
 ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับแตวันที่คณะกรรมการดําเนินการ 
 รับเปนสมาชิก 

คุณสมบัติของบุตรสมาชิกผูขอรับทุน

1. เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายรวมถึงบุตรบุญธรรมที่
 จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
2. มีความประพฤติดี
3. กาํลังศึกษาอยูในสถาบนัของทางราชการ หรอืของเอกชนทีท่างราชการรบัรอง 
 หรือไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในสถานศึกษาแลว
4. ผูรับทุนจะตองมีอายุตั้งแต 3 ป แตไมเกิน 25 ปบริบูรณในปการศึกษาของป
 ที่ขอรับทุน

รายละเอียดสําคัญที่สมาชิกควรทราบ ดังนี้

สอบถามเพิ่มเติม
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ โทร. 0-2243-4798 ภายใน 2642

 ลําดับ ระดับ มูลคาทุน  จํานวน ระดับคะแนนเฉลี่ย
   (บาท) ทุน  
 1 ประถมศึกษา  1,500.00 150 3.70 ขึ้นไป
  มัธยมศึกษา
 2  - ระดับตน ม.1-ม.3 2,000.00 150 3.70 ขึ้นไป

   - ระดับปลาย ม.1-ม.6 2,500.00 150 3.50 ขึ้นไป

  อาชีวศึกษา
 3  - ปวช.  2,000.00 150 3.50 ขึ้นไป

   - ปวส.  2,500.00 150 3.50 ขึ้นไป

 4 อุดมศึกษา  3,000.00 200 3.50 ขึ้นไป

สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนในทุกระดับ ไมเกิน 3 คน โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

1. สําเนาทะเบียนบานของสมาชิก และบุตร พรอมสําเนาใบเปลี่ยนชื่อของสมาชิก 
 และบุตร (ถามี)
2. สําเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา หรือใบมรณบัตร
3. สําเนาใบรับรองบุตร หรือสําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
4. สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิคาลงทะเบยีน หรอืหลกัฐานการชาํระเงนิคาลงทะเบยีน หรอื
 คาธรรมเนียมการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาของปการศึกษา
 ที่ขอรับทุน
5. กรณีขอรับทุนเรียนดีจะตองมีเอกสารผลการเรียนของปที่ผานมาดวย

การประกันอุบัติเหตุกลุม ชวงเทศกาลสงกรานต
จํานวนเงินเอา

ประกันภัย (บาท)

100,000.00

50,000.00

5,000.00

200.00 บาท
ตอวัน

400.00 บาท
ตอวัน

ขอตกลงคุมครอง  

ขอ 1 ผลประโยชนการเสยีชวีติ การสญูเสยีมอื เทา การสญูเสยี
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไมรวม
การถูกฆาตกรรมลอบทํารายรางกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะ
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

ขอ 2 ผลประโยชนการเสยีชวีติ การสญูเสยีมอื เทา การสญูเสยี
สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบ
ตอนทาํรายรางกาย และ/หรอือบัุตเิหตขุณะขบัขีห่รือโดยสารรถ
จักรยานยนต

ขอ 3 ผลประโยชนคาใชจายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต
จากการเจบ็ปวย (ยกเวนกรณเีสยีชวีติจากการเจ็บปวยภายใน 15 
วันแรก นับจากวันเริ่มตนระยะเวลาประกันภัย)
ขอ 4 ผลประโยชนคาชดเชยรายไดระหวางการเขารกัษาตวัเปน
ผูปวยใน กรณีไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไมเกิน 
30 วัน)
ขอ 5. ผลประโยชนคาชดเชยรายไดระหวางการเขารกัษาตวัเปน
ผู ปวยในในหอง ICU กรณีไดรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
(ผลประโยชนรวมขอ 4 ไมเกิน 30 วัน)

1-30 เมษายน 2565 (ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน)

เตรียมใหพรอมกันนะ

สวัสดิการทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2565

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

ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท

 ทุนเรียนดี มอบใหระหวางการศึกษากับบุตรของสมาชิกมีผลการเรียนดี 
 ของปการศึกษาที่ผานมา 

 ทุนสงเสริมการศึกษา ทุนละ 1,000.00 บาท มอบใหกับบุตรสมาชิกทุกคน
ที่ยื่นขอรับทุนฯ กรณีไมไดรับทุนเรียนดี ตั้งแตระดับขั้นอนุบาล-ปริญญาตรี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย
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บาท
 สงคาหุนมาแลวไมนอยกวา 6 งวดเดือน
 มีเงินไดรายเดือนเหลือไมนอยกวารอยละ 15 ยกเวนผูกูไมเกินรอยละ 
 90 ของทุนเรือนหุน สําหรับสมาชิกใหมนับถัดจากวันที่ 6 ส.ค. 2557 
 ตองมีเงินไดรายเดือนเหลือไมนอยกวารอยละ 20
 มีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู
 กรณีที่ทุนเรือนหุนไมถึงรอยละ 20 ใหดําเนินการฝากหรือเปดบัญชี
 ออมทรัพยพิเศษ เพื่อหลักประกัน (สมุดเลมสีมวง) โดยใหหักจาก
 เงินกูสามัญไดไมเกิน 50,000.00 บาท และใหถือเงินฝากน้ีเปน
 หลักประกันไมสามารถถอนออกได (ยกเวนดอกเบี้ย) จนกวาผูกูจะมี
 ทุนเรือนหุนถึงรอยละ 20

สมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตองสมาชิกผูกูจะตอง

สมาชิกที�มเีงินได้รายเดือนรวมถึงบาํนาญ บาํเหน็จรายเดือน

กู้สามญัและคํ�าประกันได้ถึงอายุ 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศสหกรณ (ตาราง หนา 2)

สิทธิยื�นขอกู้ ใหม ่ต้องชาํระหนี�มาแล้วไมน้่อยกว่า 6 งวดเดือน

หามมีรอย ขูด ขีด ฆา ลบทิ้ง แตถาหากมีรองรอยดังกลาว ใหลง

นามกํากับ หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ หามใชนํ้ายาลบ

คําผิด ใหใชการขีดฆาขอความที่เขียนผิด และลงลายมืชื่อกํากับแลว 

จึงเขียนขอความที่ถูกตองแทนทุกตําแหนงที่มีการแกไข

คําเตือน หนังสือสัญญาเงินกู

 หนังสือสัญญาค้ําประกันกูเงินสามัญ สอ.ชป. 040/4
 สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัเจาหนาทีข่องรฐั หรอืบัตรลกูจาง
 ประจําที่ยังไมหมดอายุ (1 ฉบับ พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)
 สําเนาใบรับเงินของสหกรณ ยอนหลังได 1 เดือน หรือเดือนลาสุด

ผูค้ํ�าประกันเงินกู้

ผูกู้้

 หนังสือขอกูและสัญญากูเงินสามัญ สอ.ชป. 009/2/4
 สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัเจาหนาทีข่องรฐั หรอืบัตรลกูจาง
 ประจํา ที่ยังไมหมดอายุ (1 ฉบับ พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)
 สําเนาใบรับเงินของสหกรณ เดือนลาสุด
 สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัเจาหนาทีข่องรฐั หรอืบัตรลกูจาง
 ประจํา ของคูสมรสผูกูที่ยังไมหมดอายุ (1 ฉบับ พรอมเซ็นรับรองสําเนา
 ถูกตอง)
 สําเนาสลิปเงินไดรายเดือนที่เปนปจจุบัน
 กรณใีชท่ีดินในการคํ้าประกนั จะตองมใีบประเมนิราคาท่ีดนิ ท่ีทางราชการ 
 ออกให
 กรณีใชอาคารหรือโรงเรือนในการค้ําประกัน ตองไดรับการประเมินจาก
 บริษัทผูประเมินคาทรัพยสินนั้น
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณ (กรณีใหเงินกูเขาบัญชี
 เงินฝากฯ ที่สมาชิกเปดไว)
 ใบคําขอเอาประกันชีวิตกลุม กรณีกูเงินตั้งแต 450,000.00 บาท ขึ้นไป หรือ
 กรณีที่ยอดเงินกูเพิ่ม

    การใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565
สิทธิกูได 5 เทาของทุนเรือนหุน วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 

3,000,000.00 

สมาชิกผูกู

1.  ผูกูท่ีมสีทิธริบัเงนิบาํนาญ หรอืเงนิบําเหนจ็
 รายเดือนจะตองมีหนี้คงเหลือไมเกิน
 รอยละ 90 ของทนุเรอืนหุน ในวนัครบอายุ 
 75 ป

2. ผูกูที่มีสิทธิรับเงินบําเหน็จ จะตองนําเงิน
 บําเหน็จที่ได รับใชหนี้สหกรณใหมีหนี้
 คงเหลอืไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรอืนหุน 
 ในวันครบอายุ 60 ป

วงเงินกู และกําหนด
ระยะเวลาชําระคืน

 สิทธิกูได 5 เทาของทุน
เรอืนหุน วงเงนิกูสูงสดุไมเกนิ 
3,000,000.00 บาท กําหนด
ชําระคืนไมเกิน 180 งวด
 หรือ ผอนชําระได ถึง 
อายุ 75 ป แลวแตเกณฑใด
จะครบกอน

ผูที่กูเงินตั้งแต 450,000.00 บาทขึ้นไป 

ตองทําประกันชีวิตกลุมเต็มวงเงินกู

 ***การยื่นเอกสาร ถาทานเตรียมเอกสารการกูถูกตองสงถึงสหกรณได

โดยตรง หรอืไมแนใจใหสงผานเจาหนาทีช่วยงานสหกรณตรวจสอบอกีครัง้

วงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืนวงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืนวงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืนวงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืนวงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืนวงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืนวงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืนวงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืนวงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืน

 
หลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกูหลักประกันการกู

เงินกูที่เกินกวาทุนเรือนหุน ตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
 1. ผูค้ําประกันตองเปนสมาชิก สอ.ชป. โดยคนหนึ่งสามารถคํ้าประกันผูกู
ไดไมเกิน 6 คน ในเวลาเดียวกัน แตจะค้ําประกันเงินกูเกินกวาวงเงินที่
ตนมีสิทธิกูไมได ผูคํ้าประกันท่ีเปนคูสมรสคํ้าประกันไดครึ่งหนึ่งของวงเงิน
ค้ําประกันของผูค้ําประกันเทานั้น กรณีเงินกูที่มีจํานวนเกินกวาทุนเรือนหุน 
ตั้งแต 200,000.00 บาทขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันไมนอยกวา 2 คน
 2. หลกัทรพัยรฐับาล หรอืเอกสารการฝากเงนิในสหกรณ จาํนาํเปนประกนั 
โดยจํานวนเงินกูไมเกินกวารอยละ 90 ของมูลคาหลักทรัพยนั้น
 3. มีอสังหาริมทรัพย เปนที่ดินปลอดจากภาระจํานองเจาหนี้รายอื่น
  (ก) โฉนดท่ีดิน น.ส.4จ. ออกใหในปจจุบันจํานองเปนหลักประกันเงินกู
   ไมเกินรอยละ 80 แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
  (ข) หนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส.3 ก. ออกในทองที่มีระวาง
   รูปถายทางอากาศ จํานองเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 70 แหง
   คาของอสังหาริมทรัพยนั้น
  (ค) อาคารหรือโรงเรือนเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือครอบครัวสามารถ
   นํามาจํานองเปนหลกัประกันไมเกินรอยละ 70 แหงคาของหลกัทรพัยนัน้
 4. คาใชจายในการดาํเนนิการ สมาชิกเปนผูรบัภาระคาใชจายในการดาํเนนิ
การเกีย่วกบัการตรวจสอบหลกัฐานตางๆ ของสงัหารมิทรัพย โดยสมาชกิผูกูตอง
ชําระคาใชจายจาํนวนรอยละ 0.2 ของวงเงนิกูน้ัน แตไมนอยกวา 3,000.00 บาท
กรณีสมาชิกยกเลิกการกู เงินกูสามัญจะตองรับภาระคาใชจาย จํานวน 
3,000.00 บาท
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ขอคิดธรรมะ

 ขอมูลจาก “Mental health and psychosocial 

considerations during COVID-19 outbreak” 

โดยองคการอนามัยโลกแนะนําวา

 ดูแลตนเองในชวงเวลานี้  โดยพักผ อนให เพียงพอ 

ทานอาหารใหเพียงพอ และถูกสุขอนามัย ออกกําลังกาย

สมํ่าเสมอ หลีกเ ล่ียงการสูบบุหร่ี และดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ติดตอกับครอบครัว และเพ่ือนฝูงอยางตอเนือ่ง 

อาจลองทํางานอดิเรกใหมๆ ที่ไมเคยทํามากอน

 ไมตีตรา หรือเรียกผูปวยที่เปนโควิด-19 ดวยถอยคํา

รุนแรง เชน “ไอโควิด” “ครอบครัวโควิด” หรือ “ตัวเชื้อโรค” 

เพราะเขาเปนเพยีง “คนทีป่วยดวยโควดิ” เทานัน้ ซึง่หลงัจาก

หายปวยจากโรคแลว พวกเขากจ็ะกลบัมาใชชวีติไดตามปกติ

 ลดการดู การอาน หรือการฟงขาวท่ีทําใหรูสึกวิตกกังวล

เกินไป ไมหลงเช่ือขาวลือ เลือกรับขอมูลขาวสารจากแหลง

ที่เชื่อถือไดเทานั้น เชน องคการอนามัยโลก กระทรวง

สาธารณสุข ฯลฯ  

 อัปเดตขอมูลเก่ียวกับโรคเพียง 1-2 ครั้งตอวันเทานั้น 

เพราะกระแสขาวตางๆ ท่ีหลัง่ไหลมาเรว็ตลอดเวลาสามารถ

ทําใหทุกคนรู สึกกลัวกังวลไดงายๆ การอานขอมูลจาก

เว็บไซตที่เชื่อถือได จะชวยใหคุณแยกแยะขอเท็จจริงจาก

ขาวลือ ซึ่งขอเท็จจริงชวยลดความวิตกกังวลได

ขอบคุณ ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ  รุงนิรันดร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

www.ehulalongkornhospital.go.th

 ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อปองกันตัวเองและคนที่คุณรัก

อยางเครงครัด (เชน ลางมือบอยๆ ไมเอามือแตะหนา 

ไอจามปดปาก อยูบาน เวนระยะหางจากผูอ่ืน สวมหนากาก

อนามัย รวมทั้งกักตัวเม่ือเจ็บปวย) เพื่อเสริมสรางความ

เชื่อมั่นของตนเอง

 ปกปองตนเองและชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนในสิ่งที่ทําได

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ ผูพิการ คนไรบาน 

 หาโอกาสในการพูดถึงเรื่องราวในเชิงบวกของผูที่เคย

ปวยเปนโควิด-19 เชน การแชรเรื่องราวของผูที่หายปวย 

หรือเรื่องราวของผูที่เคยดูแลผูปวยจนหายดีแลว 

 ใหเกยีรตผิูดแูลและผูปฏบิตังิานทางสาธารณสขุทีก่าํลงั

รักษาผูปวยและผูที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

การดแูลสขุภาพจิต
ช่วงการระบาดของโควิด-19

เก็บมาบอก 
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    ใหความสําคัญกับการออมเงินมากขึ้น  
  จากการระบาดอยางรวดเรว็ของโควดิ-19 เกดิผลกระทบกบั

พวกเราเปนอยางมากบางคนตองโดนลดเงนิเดอืน บางคนหนกั

หน อยถึงขั้นตกงาน และเมื่อไม มีงานทําก็ขาดรายได  

เริ่มเกิดปญหาเรื่อง สภาพคลองทางการเงิน ซึ่งตรงจุดนี้หาก

ใครพอจะมีเงินเก็บอยูบาง ก็ยังคงพอจะผานวิกฤตนี้ไปไดงาย

หนอย หากใครใชเงินเดือนชนเดือนไมเคยเหลือใหเก็บคง

เครียดกันนาดู สถานการณโควิดน้ี คงกลายเปนบทเรียน

อยางดี ใหคุณไดเริ่มแพลนเก็บเงินไวยามฉุกเฉิน เพราะการมี

เงนิออมเปนสิง่สาํคญัตอการคาํรงชีวิตวาแลวก็เปดบญัชเีอาไว

สําหรับการออมกันเลยดีกวา

  มองหาอาชีพเสริม เพิ่มเติมรายรับ  
  ถาชวง WFH ทีผ่านมาคาใชจายสวนหนึง่ของคณุคอืคาขนม

บราวนี่ คุกกี้ ชีสเคกหนาไหม แซนดวิชโบราณ อยากจะบอกวา

คุณคือสวนหนึ่งในการชวยเหลือคนไทยท่ีไดรับผลกระทบ

จากโควิดใหยังพอมีรายไดมาใชหมุนเวียนในชีวิตประจําวัน 

จากทีเ่คยมงีานทาํ ก็โดนใหหยดุงานหลายคนตองกลายมาเปน

พอคา แมคาจาํเปนทําอาชีพเสริมเปนท้ังเชฟ แมครัว พนักงาน

สงของ และอกีหลากหลายอาชีพทีพ่อจะชวยเพ่ิมเตมิรายรบัได

  ทุกการใชจายมีสติมากขึ้น

  จายเทาทีจ่าํเปน เหน็อะไรทีน่าซือ้ใหคดิหลายๆ รอบ ทีอ่าจ 

จะเปนคติประจาํใจในชวงนี ้ถาเปนเมือ่กอนไมวาเมือ่ไหร เวลา

ไหนก ็CF พรอมโอน แตพอมาตอนนีเ้หน็ของทีต่วัเองอยากได 

คงตองหามใจไวกอน คิดอยางรอบคอบทุกการใชจาย เพราะ

เรื่องการบริหารเงินใหพอใชในชวงสถานการณโควิดเปนสิ่ง

สําคัญมาก บางคนตองยอมตัดใจ เลือกที่จะงดซื้อ หรือใชจาย

ใหนอยลงกวาเดิม เพื่อความอยูรอด หรือหากใครกําลังจะซื้อ

อะไรในชวงน้ีก็คงตองคิดมากกวาปกติเอาไว ยังไงการมีเงินไว

หมุนเวียนสําหรับชีวิตประจําวันก็ยังตองโฟกัสมากที่สุด

  ในสวนของดอกเบี้ยนั้น โดยมากคิดดอกเบี้ยสําหรับการกู

เงินซื้อบานจะเปนการคิดดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก ซ่ึง

หมายความวา ดอกเบีย้จะถูกคํานวณจากเงินตนท่ีจะมีจาํนวน

ลดลงจากการผอนชําระหนี้ของเราในแตละงวด โดยดอกเบี้ย

จะแบงเปนสองประเภทใหญๆ  คอื อัตราดอกเบีย้คงที ่และอตัรา

ดอกเบีย้แบบลอยตวั ซึง่แบบหลงัเปนการอางองิกบัคา MLR, 

MRR, MOR ทีม่คีาเปลีย่นแปลงตามประกาศของแตละธนาคาร 

โดยท่ัวไป ธนาคารมักใชอัตราดอกเบี้ยทั้งสองแบบควบคูกัน 

เชน อัตราคงที ่3.75% ในปแรก ปตอไป คดิดอกเบีย้อตัราเทากับ 

MLR เปนตน

   กระจายเงินในการลงทุนดีกวาลงกอนใหญไปที่เดียว

  วิกฤตที่ผานมา สําหรับสายนักลงทุนก็คงจะเจอกับอาการ

เจ็บตัวมาหนักอยูพอสมควรกับเหตุการณ circuit breaker ที่

ตลาดหุนเกดิความผนัผวนอยางรนุแรง จนตองหยดุการซือ้ขาย

กันชั่วคราว เหตุการณนั้นเลยทําใหนักลงทุนรอนๆ หนาวๆ 

กันเลยทีเดียว และนั้นก็เลยกลายเปนบทเรียนสําคัญที่ทําให

การลงทนุในตอนนี ้ตองมกีารวางแผนกนัมากขึน้ จากแตกอน

ถาเรามีเงินทุนสักกอน เราคงเลือกลงทุนไปกับหุนเปนหลัก 

แตจากนี้ไปคงตองคิดใหม ทําใหม กระจายความเสี่ยง เปลี่ยน

สดัสวนการลงทนุใหนอยลงแลวหนัมาลงทนุในชองทางอ่ืนมาก

ขึ้นอยางเชน กองทุนตราสารหนี้ หรือทองคํา ใหมากขึ้น 

อยาทุมซื้อหุนอยางเดียว

  ธุรกรรมออนไลนกลายเปนตัวเลือกแรก

  ชวงที่ประเทศไทยประกาศล็อกดาวนประเทศเพ่ือสกัดกั้น

การแพรระบาดโควิด 19 ในชวงนั้นมีการปดสถานที่มากมาย 

ผูคนตางจําเปนตองอยูบานเปนสวนใหญเลยตองมองหาวิธี

การใชชีวิตใหไดแบบ New Normal ชวงหลังเราจึงไดเห็น

หลายๆ คนหันมาใชการทําธุรกรรมผานออนไลนมากขึ้น 

ไมวาจะเปนการฝาก การถอน หรือใครอยากเริ่มออมเงิน 

ก็สามารถเปดบัญชีออนไลนได ซ่ึงนับวาเปนขอดีเพราะ

นอกจากจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแลว การทําธุรกรรม

ออนไลน ยังสะดวกสบายไมตองเดินทาง ไมตองฝารถติดเพื่อ

ไปทีส่าขา อยูทีไ่หนกส็ามารถทาํไดทันท ีซึง่ถอืวาเปนพฤติกรรม

ใหมแบบ New Normal ที่ทุกคนตองไดลอง

ขอบคุณขอมูล : Plearn เพลิน by krungsri GURU

บทความพเิศษ : ปันความคิด 

เปิด 5 มมุมองใหมข่องการ
ใช้เงิน ที�จะเปลี�ยนไปหลังโควิด

จาก 5 แนวคิดบางขอเปนสิ่งท่ีบางคนเปนอยูแลว 
แตใครที่ยังไมเคยมีแนวคิดใหมๆ แบบนี้ อาจจะตองเริ่ม
ปรับตัว เพราะเรายังคงตองอยู กับสถานการณแบบนี้ไป
อกีสกัพกั เรือ่งการเงนิในแบบ New Normal จะสาํคญัมากขึน้ 
การวางแผนการเงนิจงึเปนอกีทางที่จะชวยใหเราผานวกิฤตนี้
ไปได ยิ่งเดี๋ยวนี้ก็มีชองทางหลากหลายที่ทําใหคุณไดลอง
ศึกษาถึงขอดี ขอเสีย ในการลงทุนแตละแบบ อยางไรก็
สามารถลองหาอานกันไดเลยตามความสนใจของคุณ
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

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

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

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณียดุสิต 10300

โปรดทราบ

 ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี

 กรุงไทย ศรียาน 012-1-10137-1

 กสิกรไทย บางกระบือ 007-2-07575-7

 กรุงเทพ ศรียาน 110-0-43737-3

 กรุงศรีอยุธยา บางกระบือ 008-1-08434-8

 ทหารไทย ศรียาน 041-2-21722-6
สมาชกิ สอ.ชป. ท่ีไมไดรบัความสะดวกในการตดิตอกบัเจาหนาทีช่วยงานหรอื

เจาหนาทีส่หกรณหรอืมคีาํแนะนาํเกีย่วกบัการดาํเนินงานของ สอ.ชป. กรณุาสงไป
ที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807

วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ

ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ

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

  สอ.ชป. เปดทําการ
ไมหยุดพักเที่ยงไมหยุดพักเที่ยงไมหยุดพักเที่ยง

วันจันทร–ศุกร
เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

  

0-2243 4797 
ตอ

0-224 5655-64 
ตอ สายตรง โทรสาร (FAX)

 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

 ฝายการเงินและเงินออม
การเงิน 32 2439 0-2243 4796 0-2243 4796

เงินออม 33 2529 - -

 ฝายบัญชี 21 2646 0-2243 4798 0-2669 6575

 ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ 18 2344, 2831 0-2669 6595 0-2669 6575

 ฝายสารสนเทศและ       
 ประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธ 16 2645 - -

สารสนเทศ 19 2373 0-2669 6576 -

 ฝายสินเชื่อ  22 2247, 2832 0-2243 4795 0-2243 4795

 ฝายสหกรณปากเกร็ด  0-2583 6050-0 ตอ 513 สายตรง 0-2961 1504 หรือ 0-2583 8912
 โทรสาร 0-2961 1731

 รับเรื่องรองเรียน สอ.ชป.  โทรสายตรง 0-2163 4678

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด  

สมาชิกสามารถติดตามข อมูลข าวสารและความ
เคลือ่นไหวของสหกรณออมทรพัยกรมชลประทานจาํกดั 
ตามชองทางตางๆ ได ดังนี้

  ชองทางการติดตอ
และรับขาวสาร และแบบออนไลน
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  สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

 coop@ridsaving.com

  www. ridsaving.com

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน (สามเสน)
 เลขที ่811 อาคารสวัสดกิารกรมชลประทาน ถนนสามเสน
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน (ปากเกร็ด)
 เลขที ่200 ถนนตวิานนท ตาํบลบางพูด อําเภอปากเกรด็ 
 จังหวัดนนทบุรี 11120


