
สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 41 ฉบับที่ 5
พฤษภาคม 2565
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ฉบับ
เก็บมาบอก

บทความพิเศษ : ปนความคิด

6

7

อยาหาทํา 3 สิ่งนี้ ถาไมอยากใชหนี้แทนคนอื่น

สาเหตุที่เก็บเงินไมอยู รีบแก...กอนชีวิตจะลําบาก

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

อางเกบ็นํา้แมปมอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรใินหลวงรชักาลท่ี 9 ต.แมใจ อ.แมใจ 
จ.พะเยา เปนอางเก็บนํ้าขนาดกลาง ระยะเวลากอสรางป 2525 กอสรางเสร็จป 2526 
ลักษณะประเภทเข่ือนดินสูง 19.30 เมตร ยาว 450 เมตร ฐานเขื่อนกวางมากสุด 
150 เมตร ปริมาณนํ้าเก็บกัก 43 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่รับประโยชนสวนใหญของ 
อ.แมใจ และ อ.เมืองพะเยา ใหสามารถทําการเกษตรและปลูกขาวเปนพืชหลัก 
ไดอยางสมบูรณ อางเก็บน้ําแมปมยังเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติแมปม 
มีเสนทางศึกษาธรรมชาติ เหมาะแกการทองเที่ยวพักผอน ตกปลา พายเรือ นั่งปกนิก 
และนักทองเที่ยวนิยมมากางเต็นท แคมปปง ในชวงฤดูหนาว ที่มีทะเลหมอก จนถูก
ขนานนามวาปางอุงแหงพะเยา

(อานตอหนา 4)

(อานตอหนา 3)

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่เกิดเดือนพฤษภาคม

โอนเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รับ

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
www.ridsaving.com หรือ

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
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อางเก็บนํ้าแมปม
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ในโอกาสครบรอบ 120 ปี 

กรมชลประทาน

ยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการฯ ได

เชิญชวนรวมกิจกรรม

ฟรี

เรื่อง เดน ใน 

(อานตอหนา 4)

แนะนําการเปนสมาชิก สอ.ชป. 
รับสิทธิประโยชนมากมาย

ดีนะ... เปนสมาชิกกับสหกรณ

* ฝากเงินดอกเบี้ยสูง
* เงินกูดอกเบี้ยตํ่า
* สวัสดิการหลากหลาย
 รวมกิจกรรมกับสหกรณ 
* ฯลฯ

* ฝากเงินดอกเบี้ยสูง
* เงินกูดอกเบี้ยตํ่า
* ฝากเงินดอกเบี้ยสูง
* เงินกูดอกเบี้ยตํ่า
* ฝากเงินดอกเบี้ยสูง

* สวัสดิการหลากหลาย

(อานตอหนา 5)

ลุนรางวัล/รับของที่ระลึก 
มากกวา 130 ชิ้น

สวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก
(เงินเยี่ยมผูปวย)

กรณีติดเชื้อโควิด - 19

สมาชิกสมคัรใช้บริการ ฟรี
Application สอ.ชป.

(อานตอหนา 3)

 กดไลค กดแชร เพจสหกรณ

 หรอืตดิต้ังแอปพลเิคชัน่ สอ.ชป. 

 1-15 มิถุนายน 2565

 รับสมัครสมาชิกใหม

 1-30 มิถุนายน 2565

เชิญชวนรวมกิจกรรมเชิญชวนรวมกิจกรรม

Application
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การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 
ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ                           

เมษายน 2565          ตุลาคม 2564-เมษายน 2565 

                                   ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)

  1  เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

  2  เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 3  15,000.00 169 835,000.00

  3  เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 18  1,776,000.00 180 17,940,000.00

  4  สะสมทวีทรัพย 1,179 2,765,872.46 12,630 30,770,165.12

  5  สมาชิกอาวุโส 277 831,000.00 1,934 5,802,000.00

  6  เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 2 2,000.00 13 13,000.00

  7  คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 44 42,000.00 143 135,200.00 

                  รวม 1,523 5,431,872.46 15,069 55,495,365.12

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 30 เมษายน 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 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 พ.ค. 2565

                หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 9,534,783,888.20
หนี้สินอื่น  99,841,779.23
    รวมหนี้สิน 9,634,625,667.43
                
            ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,664,445,880.00
ทุนสํารอง  1,222,901,089.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 38,298,139.90
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น            -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                      420,989,204.45
 รวมทุนของสหกรณ 12,346,634,314.21
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,981,259,981.64

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  647,349,288.93
เงินฝากสหกรณอื่น  1,710,000,000.00
เงินลงทุน  4,202,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 4,197,600,000.00
เงินใหกูยืม  15,410,414,631.01
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,410,414,631.01
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  3,863,263.61
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              3,995,447.07

                      รวมสินทรัพย  21,981,259,981.64

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก 
ไมนอยกวารอยละ 5 ของเงนิไดรายเดอืน และ
สมาชิกสามารถสงเงนิคาหุนรายเดอืนสงูสดุได
ไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642

www.ridsaving.com

              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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป
(ใหม)

              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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป
(ใหม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝายเงินออม โทรศัพท ภายใน 2529 สายตรง, 02 243 4796

ฝายสินเชื่อ โทรศัพท ภายใน 2247,2832 สายตรง 02 243 4795

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก รอยละตอป

1. ออมทรัพย 1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ใหม)
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สมาชิก...สมคัรใช้บริการ ฟรี

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัดApplication

มีการแจงเตือนระบบ Application สอ.ชป.ดวยนะ 

12

ตรวจสอบขอมูลตนเอง

ยอดเงินฝากในบัญชีของตนเอง

บัญชีเคลื่อนไหวลาสุด/ขอ statement

สัญญาเงินกูที่มีของตนเอง

ใบเรียกเก็บประจําเดือน

ทุนเรือนหุน/การคํ้าประกัน

ผูรับโอนผลประโยชน



หากสมาชิกพบปญหาในการสมัครใชบริการติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ สายตรง 0 2669 6576 ภายใน 2373

 การใหบริการดานสารสนเทศ เพื่อตอบโจทยความตองการของสมาชิกใหตรงกับการใชชีวิตปจจุบัน เพ่ือประโยชนดาน

การรับรูขาวสารตางๆ ที่ทําใหสมาชิกเขาถึงขอมูลสวนตัวไดงายขึ้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใชไดทุกที่ 24 ชั่วโมง โดยสมัคร

ใชบริการแอปพลิเคชั่นสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด งายๆ ดังนี้

พมิพคําวา...RID Saving กด สมคัรใชบริการ เพือ่ลงทะเบยีนใชงานครัง้แรก
2. อานขอกําหนดและกดยอมรับเงื่อนไขการใชงาน
3. กรอกเลขสมาชิก/เลขบัตรประชาชน และกดตรวจสอบ
4.  กรอกเบอรโทรศัพท/ตั้งรหัสผาน และกดยืนยัน
5. ระบบจะสงรหสั OTP ไปใหทานผานทาง SMS โปรดนํารหสัจาํนวน 6 หลกั 
 กรอกภายในเวลาที่กําหนด
6. ตั้งรหัสผาน จํานวน 6 หลัก
7. แสดงหนาเมนูหลัก แสดงเมนูตางๆ ใน Mobile App 
 ดูขอมูลสวนตัว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ตามขอกําหนดและเงื่อนไข

สแกน QR CODE

  7 ขั้นตอน การสมัครสมาชิก แอปพลิเคชั่น สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

1 ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นผานทาง
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อาคเนย
SOUTHEAST 

อาคเนยอาคเนย
สรุป การประกันชีวิตกลุม 

กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด
เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2564 มกราคม- เมษายน 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

เมษายน 2565 23,239 21,769,400.00 20 13,400,000.00

    รวม  152,527,900.00  145,000,000.00

 เมื่อสมาชิกเจ็บปวยเขารับการรักษาพยาบาล (ผูปวยใน) ไมนอยกวา 3 วัน สหกรณจายเงินคารักษาพยาบาล (เงินเย่ียมผูปวย) 
วันละ 200.00 บาท สูงสุดไมเกินครั้งละ 1,000.00 บาท และในปบัญชีหน่ึงไมเกิน 3 ครั้ง ยื่นหลักฐานขอรับเงินภายใน 60 วัน นับจาก
วันที่ออกจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชน ที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืนไมเกิน 25 เตียง 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชกิ (เงินเยี�ยมผูป่้วย) กรณติีดเชื�อโควดิ

    
เชิญรวมกิจกรรม ในโอกาสครบรอบ 120 ป กรมชลประทาน

    
12

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจําป 2565

สําหรับบุตรสมาชิก

รวมบุตรสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ

ยื่นไดตั้งแตบัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ โทร. 0 2243 4798 ภายใน 2642

หรือ www.ridsaving.com

 กรณีสมาชิก ติดโควิดรับการรักษาตัวที่บาน ยื่นเรื่องแนบเอกสารดังนี้
 1. ผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK รับรองโดยโรงพยาบาล 
 2. ใบรับรองแพทยระบุใหเปนผูปวยใน หรืออาจอยูที่บานแบบผูปวยนอก 
  Home Isolation Hotel Isolation หรือ Community Isolation 
  หรือ Hospitel Isolation หรือ Hospitel
 3. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ

ลุ้นรับของรางวัล มากกว่า 130 ชิ�น
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2

เชิญชวนสมัครสมาชิก สอ.ชป.
เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ป กรมชลประทาน 
ตั้งแตวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

 - ผูมสีทิธิส์มคัรสมาชิก สอ.ชป. ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจาํ 
  พนักงานราชการ และบุคคลในครอบครัวสมาชิก รับของ
  ที่ระลึก 1 ชิ้น/ทาน
 - กรณีสมัครดวยตนเอง ณ ที่ทําการสหกรณสามเสน รับของ
  ที่ระลึกโดยตรง
 - กรณีสมัครสงเอกสารมายังสหกรณ ของท่ีระลึกจัดสง
  ทางไปรษณียภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 สงตามที่อยู
  ที่แจงไวกับสหกรณ

กดไลค กดแชร ทุกโพสตใน Facebook สอ.ชป.
หรือสมาชิกติดตั้งแอปพลิเคชั่น สอ.ชป.
ตั้งแตวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565

 - ผู มีสิทธิ์ทุกคน กดไลค กดแชร ทุกโพสต สอ.ชป. หรือ
  สมาชิกติดตั้งแอปพลิเคชั่น สอ.ชป.
 - ผู ร วมกิจกรรมในระยะเวลาที่กําหนด มีสิทธิ์รับของรางวัล 
  โดยการสุมรายชื่อผูโชคดี
 - ประกาศรายชือ่ผูโชคด ีวันที ่16 มถินุายน 2565 ใน เพจ สอ.ชป.
 - จัดสงของรางวัลทางไปรษณียภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 
  กรณีมารับดวยตนเองไดตั้งแต วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565
 - ผูโชคดีมีสิทธิ์รับของรางวัล 1 ทานตอ 1 ชิ้น

ติดตามขาวสาร สอ.ชป. 
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัดหรือ สแกน  QR CODE

สอบถามเพิ่มเติม
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ

โทร. 0-2243-4798 
สายภายใน 2642 
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แนะนําการเปนสมาชิกใหมพรอมสิทธิประโยชนตางๆ

เอกสารที่ใชแนบการสมัครสมาชิก

 - สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ และสําเนาทะเบียนบาน

 - สลิปเงินเดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

 - สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร

คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิก
จะตองชาํระคาธรรมเนยีม 50.00 บาท ชาํระเงินคาหุนเปนรายเดอืนตัง้แต

เดือนแรกเขาเปนสมาชิก โดยคิดคาหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินได

รายเดือนสงสูงสุดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท โดยจะตองมีเงินได

รายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินไดรายเดือน

สมาชิกสมทบ

๏ เปนพนักงานราชการของกรมชลประทาน หรือ

 พนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

๏ บคุคลในครอบครวัของสมาชกิ ไดแก บดิา มารดา 

 สามี ภรรยา บุตร และบุตรบุญธรรมของสมาชิก

 ที่บรรลุนิติภาวะ

สมัครสมาชิกสมทบไดอยางไร

*ใบสมัครสมาชิกสมทบ (ตองมีผูรับรองคือสมาชิก

 ของสหกรณ)

*หนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชน

คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ
จะตองชําระคาธรรมเนยีม 50.00 บาท ชาํระเงนิ

คาหุนเปนรายเดอืนตัง้แตเดอืนแรกเขาเปนสมาชิก 

โดยคิดคาหุ นไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินได

รายเดอืน สงสงูสุดไมเกนิเดอืนละ 10,000.00 บาท 

โดยจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา

รอยละ 15 ของเงินไดรายเดือน 

กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิก ชําระคาหุ น 

1,000.00 - 10,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ridsaving.com

สมัครสมาชิกไดอยางไร

 *ใบสมัครสมาชิก (ตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครเปนผูรับรอง)

 *หนังสือใหความยินยอมของคูสมรส

 *ทะเบียนสมาชิก

 *หนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชน

 *หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้

 
๏ ขาราชการ ลกูจางประจาํ หรอืขาราชการ หรอืลกูจางประจาํทีเ่กษยีณอายุ

 ราชการกรมชลประทาน หรือ

๏ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด หรือ

๏ พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมชลประทาน

สมาชิก

 สมาชิกจะไดรับสิทธิตางๆ ดังนี้

  มสีทิธเิขารวมประชมุใหญ เพือ่เสนอความคิดเหน็ หรอืออกเสยีงลงคะแนน

  มีสิทธิเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ

  มีสิทธิเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจ

  สอบกิจการสหกรณ

  มีสิทธิไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ

  มีสิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ

  มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

  มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบพิบัติ

  มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม

  มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย

   มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส

   มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรแรกคลอด

  มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)

   มีสิทธิกูเงินประเภทตางๆ

   มีสิทธิทําประกันชีวิตกลุม

   มีสิทธิฝากเงินประเภทตางๆ กับสหกรณ

เอกสารที่ใชแนบการสมัครสมาชิกสมทบ

 - สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน

 - สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน 

  (ยกเวนบุคคลในครอบครัวสมาชิก) พรอมรับรอง

  สําเนาถูกตอง

 - สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร

 สมาชิกสมทบไดรับสิทธิประโยชนดังนี้

 ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารพาณิชย

 กู  เ งิน  90% ของ จํานวนเงินฝากรวมกับ

  ทุนเรือนหุน

 ทําประกันชีวิตกลุม

 รับเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน

 ขอทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (เฉพาะ

  สมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ)

 รวมกิจกรรมกับ สอ.ชป.

 เขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอความคิดเห็น
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ขอคิดธรรมะ

1.  กูเงินใหคนอื่นยืมตอ

   อันตรายมากๆ เลยนะ หากมีใครมาขอใหคุณ “ทําบัตรเครดิต-กดเงินสดใหหนอย” “กูสินเชื่อบุคคลใหหนอย”

“เอารถเขาไฟแนนซใหหนอย” หรือหนักขอขนาด “กูซื้อบานซื้อรถใหหนอย” โดยจะมาพรอมเหตุผล ความจําเปน และสัญญา

การใชคนือยางมวีนิยัใฝคณุธรรม เรือ่งนีก้เ็หมอืนกบัเวลามคีนมายมืเงนิคณุนัน่แหละ กอนใหกบัหลงัใหนีม่นัคนละฟากับเหวเลย 

ยิ่งหากเปนการขอสินเชื่อแลวใหคนอื่นยืมตออีกที ตองอยาหาทําโดยเด็ดขาด เพราะหากเขาไมใชคืนข้ึนมา ภาระท้ังหมดจะ

ตกแกเราโดยตรง เพราะผูขอสินเชื่อเปนชื่อเรา เจาหนี้เขาไมรับรูรับฟงแนๆ แมเราจะไมไดเปนคนใชสินเชื่อเหลานั้น

2.  คํ้าประกันโดยไมศึกษาใหรอบคอบ 

  คลายกับกรณีแรก แตออนกวา เพราะเราไมไดเปนผูขอสินเชื่อโดยตรง ซึ่งเราตองมั่นใจใหไดทุกครั้งที่จะเซ็นคํ้าประกัน

อะไรใหใคร เพราะหากทําไปมั่วซั่ว แลวคนขอสินเชื่อไมใชหนี้ สุดทายเจาหนี้จะมาฟองเอากับเรา ผมเองเจอบอยมาก สวนมาก

จะมาจากญาตทิีไ่มคอยสนิท (เพราะคนสนิทจะรูวาไมไดแน ฮาๆ) และผมกป็ฏเิสธไปวา "ไมสะดวกครับ" เร่ืองแบบนีบ้างทตีองใจ

แข็งนะ เพราะหากเกรงใจระวังจะเสียการ สงสารระวังจะฉิบหาย นะจะบอกให

3.  ชวยคนอื่นแตลืมสํารวจสถานะการเงิน

  ขอนี้มักจะเกิดขึ้นกับผูที่มีจิตใจเมตตากรุณาสูง แตลืมเช็ควาตัวเองก็มีสภาพคลองตึงเปะอยูแลว ภาระลนมือ แตทุกครั้ง

ที่มีคนมาขอยืมเงินก็จะแบงใหเสมอ สุดทายโดนเบี้ยว กลายเปนเราตองไปกอหนี้เพิ่มเพื่อมารักษาสภาพคลองของตัวเอง 

จากเดิมภาระเยอะอยูแลว โดนซํ้าเติมเขาไปอีก แคเพราะใจดีผิดคน ดังนั้นกอนใหความชวยเหลือใคร ตองประเมินสถานะการ

เงินตัวเองกอน ไมไหวก็คือไมไหว อยาฝน สุดทายเราจะทุกขเอง

  การชวยเหลือผูอื่นเปนเร่ืองท่ีดีนะ แตตองทําอยางรอบคอบ ประเมินความเส่ียงใหรอบดานกอน มีแผนสํารองเสมอ 

อยาทาํชุยๆ เพราะความเมตตา ซึง่สดุทายผลท่ีไดรบัอาจจะไมสวยงามอยางทีค่ดิ และถูกตอบแทนดวยการตองมาชดใชหนีแ้ทน

คนอื่น จึงเตือนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณขอมูล : www.thebangkokinsight.com, www.lumpsum.in.th

อยาหาทํา 3 สิ่งนี้
ถาไมอยากใชหนี้

แทนคนอื่น

3 เรื่องที่ไมควรทํา (โดยขาดการไตรตรองใหรอบคอบ) 
หากไมอยากใชหนี้แทนคนอื่น ดังนี้

เก็บมาบอก 
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  ขาดระเบียบวินัยในชีวิต ขาดระเบียบวินัยในการใชเงิน หากกอเกิด
เปนนสิยัทีไ่มดแีลวกย็ากจะแกไข และสงผลใหออมเงนิไมไดเลย มเีงนิ
เมื่อไหรก็จะใชจนหมด

  การอยูในสังคมท่ีใชจายฟุมเฟอย การมีเพื่อน หรืออยูในกลุมคน
ที่ใชจายเงินฟุมเฟอย ทําใหยากในการออม

  การใชเงนิเกงจนเกิดเปนความเคยชนิ มเีงนิเมือ่ไหรกต็องใชจนหมด
เกลี้ยง

  กลัวเงินไมพอใช จึงไมคิดเร่ืองออมเงินรายไดอาจจะนอยกลัวจะไม
พอใช แตไมเคยคิดวิเคราะหถึงรายจายที่แทจริง ซ่ึงบางทีก็ไมไดมาก
อยางที่คิด เชน คิดวาตองใชเงินวันละ 200 บาท แตในความเปนจริง
รายจายไมไดมากขนาดนั้น หากรูรายจายที่แทจริงก็จะเหลือเงินออม

  ขาดการวางแผนการเงนิ เงนิเปนสิง่สาํคญัตอการดาํรงชพีของคนเรา 
การวางแผน เพื่อใหมีเงินไวใชจายทั้งในขณะที่ยังทํางานอยู หรือแก
ชราเปนเรื่องสําคัญท่ีตองวางแผน เพราะไมมีใครชวยเหลือใครได 
แตละคนตองวางแผน และทําตามแผนที่ตัวเองวางไวใหได เพื่อไมให
ชีวิตมีปญหาการเงินในบั้นปลาย

  ไมรูจักแบงเงิน ไวใชจายใหเปนสัดสวน เชน รายจาย สวนตัวเงิน
เก็บเงินลงทุนเงินไวใชยามฉุกเฉิน ตองฝกจัดแบงเงิน และมีวินัย
การเงิน

 ไมรูรายจายที่แทจริงในแตละเดือนแตละวัน จึงประมาณเอาเอง
วาเทานั้นเทานี้ก็คงจะพอ คนสวนใหญมักจะประมาณรายจายไว
มากกวาปกติ เพราะกลัวเงินจะไมพอใช แตหากรูรายจายที่แทจริง
ก็จะมีโอกาสเหลือเงินเก็บเปนเงินออมได

 ทนสิ่งยั่วยุไมไหว ในโลกทุกวันนี้มีสิ่งยั่วยุใหใชเงินมากมาย หากทน
ไมไหวก็จะตองเสียเงินกับสิ่งเหลาน้ัน เชน เสื้อผาใหมๆ โทรศัพท
รุนใหม รถรุนใหม หรือแมแตของใชเล็กๆ นอยๆ เสื้อผา เครื่องดื่ม 
อาหารสถานที่ทองเที่ยวสิ่งตางๆ เหลานี้มีอยูมากมายหากทนไมไหว
ก็จะมีรายจายตามมาไมนอย

 ความประมาทคดิวายงัหาเงนิไดอยูเรือ่ยๆ มัน่ใจในความเกงของตวัเอง 
แตงานหรืออาชีพใดๆ ก็ตามก็มีวันขึ้นหรือไดรับความนิยม และเสื่อม
ความนิยม วิธีหาเงินในปจจุบันจึงอาจใชไมไดในอนาคต ทําใหใน
อนาคตไมสามารถหาเงนิไดเหมอืนในปจจบุนัอกีแลว เชน สาํนกัพมิพ

 ไมมกีารจดบนัทกึการใชจายประจาํวนัประจาํเดอืน จงึไมรูวามรีาย
จายอะไรบาง ไดจายอะไรไปบาง มากนอยเพียงใด จายในเร่ืองที่
จําเปน หรือไมจําเปนก็ยากในการตรวจสอบ

 ควบคุมตัวเองไมได ในเร่ืองการเงินบางคนน้ันเมื่อมีเงินก็จะขาดสติ
ในการควบคุมตัวเอง และใชเงินหมดในเวลาไมนาน เงินเดือนออกได
ไมกี่วันก็ใชเงินเกือบหมดแลว โดยเฉพาะคนที่ชอบเที่ยวสังสรรค 
เมือ่เจอเครือ่งมนึเมาเขาไปกจ็ะยิง่ขาดสตใิชเงินไมคดิกวาจะรูตวัเงนิก็
หมดไปแลวเปนอยูอยางนี้ทุกเดือน

  ใชเงนิไมเปน การใชเงินการบรหิารเงนิเปนเรือ่งสาํคญัทีต่องศกึษาไม
นอยไปกวาการหาเงินไมเชนนั้นเงินที่หามาไดก็จะไมมีเหลือเลย

  เริม่เงนิออมชาเกนิไป ไมพอใชในยามเกษยีณ บางคนใชเงนิเกงกวา
จะเริ่มคิดไดก็อายุมากแลวซ่ึงอาจมีเหตุผลบางอยางที่ทําใหเริ่มเห็น
ความสําคัญของการออมเงิน เชน การเจ็บปวย อุบัติเหตุ จึงเริ่มคิด
เรื่องการออมเงินอยางจริงจังแตก็เมื่ออายุมากแลวออมไดไมมาก

 มีหนี้สิน มีภาระตองดูแลคอนขางมาก บางคนตองรับผิดชอบทั้ง
ครอบครวั ตองเลีย้งดหูลายคน การออมเงนิจงึเปนเร่ืองยาก การแกไข
ปญหานี้ตองพยายามสอนใหแตละคนในครอบครัวหรือคนใกลตัว
ไดเรียนรูวิธีหาเงินบริหารเงิน อยาทําหนาที่ใหเงินใชเพียงอยางเดียว 
เพราะคนเหลานั้นก็จะไมรูวิธีการหาเงินซ่ึงก็จะกลายเปนภาระไป
ตราบอีกนานเทานานจนไมมีเงินเก็บตั้งตัวไมไดเลย เพราะตองเลี้ยง
ดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

  สรางหนี้ตลอดเวลา บางคนเปล่ียนของใชบอยมากตามเพื่อนตาม
สังคมเนนการผอน จึงทําใหไมมีเงินเหลือเก็บ ดังนั้น ตองวางแผนใน
เร่ืองการซื้อทรัพยสินหรือส่ิงของที่มีมูลคาสูง ซื้อแลวตองใชใหคุม 
อยาซื้อบอยเพราะจะทําใหเงินหมดไปเรื่อยๆ ไมมีเก็บไมมีเงินออม

  การใชจายเงินกับส่ิงที่ทําใหขาดสติในการควบคุมตัวเองอยาง
สิง่ของมึนเมาหรอือาจจะเปนคูครอง กิก๊ นาํเงนิไปบาํเรอคนรกัอยาง
ขาดสติ บางคนใหจนหมดตัวแลวก็โดนทิ้ง

  ขาดความรู เรื่องการออมเงิน และไมเคยคิดที่จะศึกษาเพราะคิดวา
เปนเรื่องไกลตัว แตจริงๆ แลวเรื่องการออมเงินเปนสิ่งสําคัญที่ตอง
ศึกษาในทันทีที่มีรายไดเขามา การออมเงินอยางถูกวิธีเปนวิธีที่ชวย
ใหมีเงินเพิ่มมากขึ้น อยางการซื้อสลากออมสินอาจถูกรางวัลหรือ
ไดดอกเบ้ียเปนเงินที่เพิ่มเขามาจากการออมเปนรายไดอีกทางหนึ่ง
ทุกป

  ขาดการวางแผนเรื่องการซื้อขาวของเครื่องใช สินคาเหลาน้ีบาง
อยางมีราคาสงูแตมคีวามทนทานใชงานไดนาน แตบางอยางแมจะมี
ราคาสูงแตไมมีความทนทานอยางรถยนตบางรุนหรือเปนสินคา
ฟุมเฟอยทําใหเสียเงินอยูบอยๆ หรือการซื้อสินคาจํานวนมากจะมี
ราคาที่ถูกกวาชวยประหยัดเงินเรื่องการซื้อสินคา หากรูจักวางแผนก็
จะมีเงินเพิ่มขึ้น และสามารถนําไปเก็บเปนเงินออมได

  ขาดแรงจูงใจในการออม สําหรับคนโสดไมมีภาระตองรับผิดชอบ
การออมเงนิดจูะเปนเรือ่งยากมากจรงิๆ ตางจากคนมคีรอบครวั หรอื
มีภาระที่ตองรับผิดชอบ ดังนั้นอาจจะตองสรางหนี้เพื่อใหมีภาระ 
แตก็ควรเปนหนี้ที่มีมูลคาเพิ่มในอนาคตอยางการซ้ือบาน ซื้อที่ดิน 
ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

  หวงัพึง่พาคนอืน่ จนไมยอมคดิถงึเรือ่งการออม เพราะคิดวาคนรอบ
ขางจะตองใหความชวยเหลือตัวเอง แตในบางครั้งก็อาจเปนเรื่องที่
เลวราย โดยเฉพาะสาํหรบัคนมคีรอบครวัการเจบ็ปวยเพียงครัง้เดยีว
อาจมีคารักษาหลักลานบาทตามมา ไมเพียงไมมีเงินออมสําหรับ
ตัวเอง แตยังทําใหคนรอบขางเดือดรอนตามไปดวย

บทความพเิศษ : ปันความคิด บทความพเิศษ : ปันความคิด 

สาเหตทีุ�เก็บเงินไมอ่ยู่  รีบแก้... ก่อนชีวิตจะลาํบาก 
สาเหตุที่เก็บเงินไมอยู แมจะหาเกงแคไหนก็ไมเหลือ

ที่มา : ขอขอบคุณ siamebook
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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)

บัตรประชาชนดวยทุกครั้ง 
เมื่อทําธุรกรรมกับสหกรณ 

www.ridsaving.com

  
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       

โปรดแสดง


