สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ขาวสาร

12

ปที่ 40 ฉบับที่ 6
มิถุนายน 2564

๑๑๙ ป

สอ.ชป.

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสูมาตรฐาน

กรมชลประทาน
งานเพื่อแผนดินไทย

อางเก็บนํ้าจักรพงษ

12

ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาส
วันคลายวันสถาปนา
กรมชลประทาน
ใหม่
ปรับแกไข!
ประกาศ สอ.ชป.

! รอ

บ2

การใหเงินกูสามัญ

สิทธิกูได 5 เทาของทุนเรือนหุน
สูงสุด

อางเก็บนํ้าจักรพงษ หรือที่เรียกวาอางเก็บนํ้าเขาอีโต อันเนื่องมา
จากพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 หมู 14 ถนนสุวรรณศร 33 ต.บางพระ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เปนเขื่อนดินที่มีความสูง 16.50 เมตร ยาว 740 เมตร
สั น เขื่ อ นกว า ง 80 เมตร ความจุ เ ก็ บ กั ก นํ้ า 2.90 ล า นลู ก บาศก เ มตร
ปเริ่มโครงการ 2540 สรางขึ้นเพื่อเก็บนํ้าไวใหเกษตรกรในพื้นที่ไดใชในฤดูแลง
และสํารองนํ้าที่ไหลจากตนนํ้าแหลงตางๆ บนเทือกเขาอีโต จึงมีนํ้าใหเห็น
ตลอดทั้งป รวมถึงเปนสถานที่พักผอน มีวิวรายลอมไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม
ในบรรยากาศเงียบสงบ รมรื่น โดยสวนใหญแลวกิจกรรมทองเที่ยวบริเวณ
อางเก็บนํา้ จักรพงษ มีทงั้ ปน จักรยาน ชมวิวตามแนวสันเขือ่ น เดินศึกษาธรรมชาติ
และกางเต็นทแคมปงริมนํ้า

มาตรการชวยเหลือ

เปด

สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ
ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

3 ลานบาท

พักชําระหนี้เงินตน 100%
ตอเนื่องอีกเปนระยะเวลา 3 เดือน

(อานตอหนา 3)

(อานตอหนา 6)

เรื่อง เดน ใน ฉบับ
บทความพิเศษ : ปนความคิด

5 เคล็ดลับ วิธีปลดหนี้ที่ไดผลจริง

7
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สมาชิกที่เกิดเดือนมิถุนายน
1. สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com

โอนเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหกูยืม-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย

118,321,113.46
1,235,500,000.00
3,918,172,309.30
15,691,714,667.00
3,510,530.53
7,880,281.13
449,863.84

20,975,548,765.26

หนวย : บาท
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
8,717,775,972.85
หนี้สินอื่น
108,507,973.44
รวมหนี้สิน
8,826,283,946.29
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
10,482,627,450.00
ทุนสํารอง
1,144,967,994.52
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 41,483,775.02
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
480,185,599.43
รวมทุนของสหกรณ
12,149,264,818.97
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 20,975,548,765.26

เงินฝากสหกรณอื่นรายที่มีจํานวนเงินฝากเกินกวา
รอยละ 5 ของทุนเรือนหุนบวกดวยทุนสํารอง
สหกรณ................................
สหกรณ................................
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินใหกูยืมแกสมาชิกที่ไมกอใหเกิดรายได
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นที่ไมกอใหเกิดรายได
สินทรัพยที่นําไปคํ้าประกันเงินกูยืม/เงินรับฝาก
เงินลงทุน.............................
ที่ดิน....................................
อาคาร.................................
ตั๋วสัญญาใชเงิน....................
อื่นๆ (ระบุ)...........................
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (สหกรณถูกฟองรองคาเสียหาย)

-

1,890,000.00
1,227,020.02
1,532,000.00
1,360,000.00
2,000.00
11,400.00
6,022,420.02

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

6.30
6.15

3. เงินกูพิเศษ
สองปแรก
ตั้งแตปที่สามขึ้นไป

4.50
5.50
รอยละตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

5.70

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

5.70

3. เงินกูพิเศษ สองปแรก

4.00

ตั้งแตปที่สามขึ้นไป

4.75

5.55

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

การมอบอำนาจ

พฤษภาคม 2564
ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564
ราย จํานวนเงิน (บาท)
ราย
จํานวนเงิน (บาท)
-

เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
19
เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน)
35
สมาชิกผูสูงอายุ
379
สมาชิกอาวุโส
625
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
2
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
12
รวม
1,072

รอยละตอป

ฝายเงินออม โทรศัพท ภายใน 2529 สายตรง 02 243 4796
ฝายสินเชื่อ โทรศัพท ภายใน 2247, 2832 สายตรง 02 243 4795

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

(นายจเร ทองดวง)
ผูจัดการ สอ.ชป.
8 มิ.ย. 2564

เงินทุนสวัสดิการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

ที่

ประเภทเงินฝาก
รอยละตอป
1. ออมทรัพย
1.50
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม
และ 25 กันยายน ของทุกป
2. ออมทรัพยพิเศษ
2.50
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

201
189
303
3,244
5,358
21
111
9,427

986,200.00
17,816,000.00
10,529,116.50
13,104,000.00
11,751,000.00
21,000.00
97,800.00
54,305,116.50

2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนมิถุนายน 2564

ใหผูอื่นถอนเงินฝาก

โปรด
แสดง

๏ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของเจ า ของบั ญ ชี
พรอมถายสําเนาบัตร และรับรองสําเนาถูกตอง
๏ บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
พรอมถายสําเนาบัตรฯ และรับรองสําเนาถูกตอง
“บัตรประชาชนทีน่ าํ มาแสดงตองไมหมดอายุ”
www.ridsaving.com

มาตรการชวยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ
ประกไดาศรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 7 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
อนุมัติการพักชำระหนี้ เฉพาะเงินตน 100% ไมรวมดอกเบี้ยตอเนื่อง 3 เดือน

สมาชิกที่ไดเขารวมโครงการพักชำระหนี้
(รอบที่ 1) ไวแลว

สมาชิกที่มีความประสงคจะเขารวมโครงการพักชำระหนี้
สำหรับเงินกูทุกประเภท (รอบที่ 2)

 พักชำระหนี้ตอเนื่องตั้งแตเดือนมิถุนายน 256430 สิ ง หาคม 2564 รวม 3 เดื อ น สหกรณ
ดำเนินการใหอัตโนมัติ
 กรณี ส มาชิ ก ไม ป ระสงค จ ะเข า ร ว มโครงการต อ
เขี ย นใบคำร อ งต อ สหกรณ ยื่ น เอกสารภายใน
เดือนมิถุนายน 2564
สอบถามเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ
โทร. 0 2243 4795
สายภายใน 2247, 2832
หรือ www.ridsaving.com

 สงใบคำขอพักชำระหนี้และคำยินยอมของผูคํ้าประกัน
- แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณของผูกูและ
ผูคํ้าประกัน รับรองสำเนาถูกตอง
- ดาวนโหลดแบบฟอรม www.ridsaving.com
 ยื่นแบบฟอรม ตั้งแตวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
 พักชำระหนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564 รวม 3 เดือน
 ส ง เอกสารมาที่ สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมชลประทาน จำกั ด
811 อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
- ยื่นดวยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ หรือ - ทางไปรษณีย หรือ
- แฟกซ 0 2243 5086 หรือ - อีเมล coop@ridsaving.com

สรุป การประกันชีวิตกลุม กับบริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เดือนตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564
การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก
บริษัทฯ จายคาสินไหม
ณ เดือน/พ.ศ.
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวน (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวน (ราย)
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564

24,523
24,445
24,364
24,268
24,206
24,143
24,089
24,061

21,952,400.00
21,912,300.00
21,903,700.00
21,924,400.00
21,932,200.00
21,932,500.00
21,928,600.00
21,938,600.00

รวม

175,424,700.00

36
25
34
22
20
48
5
31

สอ.ชป.แจงขาวสสอ.รท.

28,000,000.00
21,300,000.00
24,200,000.00
17,900,000.00
16,500,000.00
35,800,000.00
4,000,000.00
24,700,000.00
172,400,000.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

ก
ิ
ช
า
ม
ส
ร
ค
ั
ม
ส
บ
ั
ร
เปด
ป 2564

อายุไมเกิน

55

ป

เงินสงเคราะหที่ไดรับหลังจากเสียชีวิต

ประมาณ

600,000.00

บาท

*(เงินสงเคราะหขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก คูณ อัตราเงินสงเคราะหตอศพในเดือนที่เสียชีวิต)
(ตองเปนผูที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2509 เปนตนไป)

กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ทายาทติดตอศูนยประสานงาน/สมาคม เพื่อใหสมาคม :
1. จายเงินคาจัดการศพ 60,000.00 บาท ภายใน 7 วัน
2. จายเงินสงเคราะหครอบครัวตามขอบังคับสมาคม

ติดตอสอบถาม/สมาคม สสอ.รท. (วันและเวลาราชการ)
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยไทย 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.lfsct@gmail.com Website : www.cgse.or.th

สอ.ชป. ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท. ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป
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สหกรณออมทรัพย
กรมชลประทาน จํากัด
สแกน QR Code

รวมกิจกรรม ลุนรับของที่ระลึก อยาลืมติดตามเรา ผาน เพจ สอ.ชป. ไดแลววันนี้

แนะนําการเปนสมาชิกใหมพรอมสิทธิประโยชนตางๆ
สมาชิก
๏ ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือขาราชการ หรือลูกจางประจําทีเ่ กษียณอายุราชการกรมชลประทาน หรือ
๏ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด หรือ
๏ พนักงานการฌาปนกิจสงเคราะหกรมชลประทาน
สมัครสมาชิกไดอยางไร
*ใบสมัครสมาชิก (ตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครเปนผูรับรอง)
*หนังสือใหความยินยอมของคูสมรส
*ทะเบียนสมาชิก
*หนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชน
*หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้

คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิก

จะตองชําระคาธรรมเนียม 50.00 บาท ชําระเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก
โดยคิดคาหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือนสงสูงสุดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท
โดยจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินไดรายเดือน
เอกสารที่ใชแนบการสมัครสมาชิก
- สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ และสําเนาทะเบียนบาน
- สลิปเงินเดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
สมาชิกจะไดรับสิทธิตางๆ ดังนี้
1. มีสิทธิเขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน
2. มีสิทธิเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
3. มีสิทธิเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
4. มีสิทธิไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
5. มีสิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
6. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
7. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบพิบัติ
8. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
9. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย
10. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
11. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรแรกคลอด
12. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
13. มีสิทธิกูเงินประเภทตางๆ
14. มีสิทธิทําประกันชีวิตกลุม
15. มีสิทธิฝากเงินประเภทตางๆ กับสหกรณ
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สมาชิกสมทบ
๏ เปนพนักงานราชการของกรมชลประทาน หรือพนักงานกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
๏ บุคคลในครอบครัวของสมาชิก ไดแก บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร
และบุตรบุญธรรมของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ
สมัครสมาชิกสมทบไดอยางไร
*ใบสมัครสมาชิกสมทบ (ตองมีผูรับรองคือสมาชิกของสหกรณ)
*หนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชน

คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ

จะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย ม 50.00 บาท ชํ า ระเงิ น ค า หุ  น เป น
รายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก โดยคิดคาหุนไมนอยกวา
รอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน สงสูงสุดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท
โดยจะต อ งมี เ งิ น ได ร ายเดื อ นคงเหลื อ ไม น  อ ยกว า ร อ ยละ 15
ของเงินไดรายเดือน กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิก ชําระคาหุน
1,000.00 - 10,000.00 บาท
เอกสารที่ใชแนบการสมัครสมาชิกสมทบ
- สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
- สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ยกเวนบุคคลในครอบครัว
สมาชิก) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
สมาชิกสมทบไดรับสิทธิประโยชนดังนี้
- ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารพาณิชย
- กูเงิน 90% ของจํานวนเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุน
- ทําประกันชีวิตกลุม
- ซื้อหุนตามประกาศ สอ.ชป.
- รับเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน
- ขอทุ น ส ง เสริ ม การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก (เฉพาะสมาชิ ก สมทบที่ เ ป น
พนักงานราชการ)
- รวมกิจกรรมกับ สอ.ชป.
- เขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอความคิดเห็น
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ridsaving.com

กรมชลประทาน ครบรอบปที่ 119

มอบเงินสนับสนุนทุนสวัสดิการเจาหนาที่กรมชลประทาน

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดยนายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ สอ.ชป. นําคณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการ สอ.ชป. มอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่กรมชลประทาน จํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)
ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปที่ 119 โดยมีนายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน เปนผูรับมอบ
ณ อาคาร 99 ป ม.ล.ชูชาติ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มิถุนายน 2564

มอบเงินสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดย น.ส.สุขนิจ ปญญางาม
รองประธานกรรมการ สอ.ชป. นายสมชาติ บุญกลอม นายฐณธรณ กออิฐ
นายรุงธรรม บอเกิด กรรมการ และฝายจัดการ สอ.ชป. รวมมอบเงินสวัสดิการ
และเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมคุณพอวิชา ทรัพยสํารวม บิดา น.ส.ฉัตรฐพร
ทรัพยสํารวม เจาหนาที่ ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ ณ วัดแสงสรรค
คลอง 2 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

บุคลากร สอ.ชป. รับการฉีดวัคซีนสรางภูมิปองกันโควิด-19

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดยกรรมการและเจาหนาทีส่ หกรณ
จํานวน 60 คน รวมฝาวิกฤตโควิดระลอกใหมดวยกัน ไดเขารับการฉีดวัคซีนปองกัน
การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เข็มแรกวันที่ 5 มิถนุ ายน 2564 เข็มทีส่ อง
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ศูนยฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นีเ้ ปนการสรางภูมคิ มุ กันหมู มีความเชือ่ มัน่ ในการทํางานและใหความมัน่ ใจ
กับผูม าใชบริการ แมการฉีดวัคซีนโควิด-19 แลว แตกย็ งั New Normal สวมหนากาก
อนามัย หมัน่ ลางมือบอยๆ เวนระยะหาง กินอาหารจานใครจานมัน ไมอยูใ นทีเ่ สีย่ ง
มีคนหนาแนน อยูในอากาศถายเทเปนดีที่สุด
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การใหเงินกูสามัญ
พ.ศ. 2564

สิทธิ์กูได 5 เทาของทุนเรือนหุน
วงเงินกูสูงสุดไมเกิน

3,000,000.00 บาท
สมาชิกผูกูจะตอง

 สงคาหุนมาแลวไมนอยกวา 6 งวดเดือน
 มีเงินไดรายเดือนเหลือไมนอยกวารอยละ 15 ยกเวนผูกูไมเกินรอยละ 90 ของ
ทุนเรือนหุน สําหรับสมาชิกใหมนบั ถัดจากวันที่ 6 ส.ค. 2557 ตองมีเงินไดรายเดือน
เหลือไมนอยกวารอยละ 20
 มีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 20 ของวงเงินที่ขอกู
 กรณีทที่ นุ เรือนหุน ไมถงึ รอยละ 20 ใหดาํ เนินการฝากหรือเปดบัญชีออมทรัพยพเิ ศษ
เพือ่ หลักประกัน (สมุดเลมสีมว ง) โดยใหหกั จากเงินกูส ามัญไดไมเกิน 50,000.00 บาท
และใหถอื เงินฝากนีเ้ ปนหลักประกันไมสามารถถอนออกได (ยกเวนดอกเบีย้ ) จนกวา
ผูกูจะมีทุนเรือนหุนถึงรอยละ 20

วงเงินกู และกําหนดระยะเวลาชําระคืน
จํานวนหุน สิทธิการกูเงิน วงเงินกูไดไมเกิน กําหนด
ที่ชําระ (งวด) (เทาของเงินไดฯ)
(บาท)
งวดชําระคืน
6 งวดขึ้นไป 5x ทุนเรือนหุน 3,000,000.00
180 งวด
หรือผอนชําระ
ไดถึงอายุ 75 ป
แลวแตเกณฑ
ใดจะครบกอน

ผูที่กูเงินตั้งแต 450,000.00 บาทขึ้นไป ตองทําประกันชีวิตกลุม

***การยื่ น เอกสาร ถา ท านเตรี ยมเอกสารการกู ถูก ต อง
สงถึงสหกรณไดโดยตรง หรือไมแนใจใหสงผานเจาหนาที่
ชวยงานสหกรณตรวจสอบอีกครั้ง

ผูก้ ้ ู
 หนังสือขอกูและสัญญากูเงินสามัญ สอ.ชป. 009/2/4
 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรลูกจางประจํา ที่ยังไมหมดอายุ (1 ฉบับ พรอมเซ็น
รับรองสําเนาถูกตอง)
 สําเนาใบรับเงินของสหกรณ เดือนลาสุด
 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรื อ บั ต รลู ก จ า งประจํ า ของคู ส มรส ที่ ยั ง ไม ห มดอายุ
(1 ฉบับ พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง)
 สําเนาสลิปเงินไดรายเดือนที่เปนปจจุบัน
หลักประกันการกู
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณ (กรณีใหเงินกู
เงินกูที่เกินกวาทุนเรือนหุน ตองมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
เขาบัญชีเงินฝากฯ ที่สมาชิกเปดไว)
1. ผูค้ําประกันตองเปนสมาชิก สอ.ชป. โดยคนหนึ่งสามารถค้ําประกันผูกูไดไมเกิน  ใบคําขอเอาประกันชีวติ กลุม กรณีกเู งินตัง้ แต 450,000.00 บาท
ขึ้นไป หรือกรณีที่ยอดเงินกูเพิ่ม
6 คน ในเวลาเดียวกัน แตจะค้าํ ประกันเงินกูเ กินกวาวงเงินทีต่ นมีสทิ ธิกไู มได ผูค า้ํ ประกัน
ที่เปนคูสมรสค้ําประกันไดครึ่งหนึ่งของวงเงินค้ําประกันของผูค้ําประกันเทานั้น กรณีเงิน
ผูค้ �าํ ประกันเงินกู้
กูท มี่ จี าํ นวนเกินกวาทุนเรือนหุน ตัง้ แต 200,000.00บาทขึน้ ไป ตองมีผคู า้ํ ประกันไมนอ ย
 หนังสือสัญญาค้ําประกันกูเงินสามัญ สอ.ชป. 040/4
กวา 2 คน
2. หลักทรัพยรัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ จํานําเปนประกัน โดย  สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรลูกจางประจําที่ยังไมหมดอายุ (1 ฉบับ พรอมเซ็น
จํานวนเงินกูไมเกินกวารอยละ 90 ของมูลคาหลักทรัพย
รับรองสําเนาถูกตอง)
3. มีอสังหาริมทรัพย เปนที่ดิน ปลอดจากภาระจํานองเจาหนี้รายอื่น

สําเนาใบรับเงินของสหกรณ ยอนหลังได 1 เดือน หรือเดือน
(ก) โฉนดทีด่ นิ น.ส.4จ. ออกใหในปจจุบนั จํานองเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 80
ลาสุด
แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
(ข) หนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส.3 ก. ออกในทองทีม่ รี ะวางรูปถายทางอากาศ
สมาชิกที�มเี งินได้รายเดือน
จํานองเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 70 แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
รวมถึงบํานาญ บําเหน็จรายเดือน
(ค) อาคารหรือโรงเรือนเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือครอบครัวจํานองเปนหลัก
กู้สามัญและคํ�าประกันได้ถึงอายุ 75 ปี
ประกันไมเกินรอยละ 70 แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
สิทธิยื�นขอกู้ ใหม่ ต้องชําระหนี�มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศสหกรณ (ตาราง หนา 2)
การกรอกหนังสือขอกู
ขอทําความเขาใจในการกรอกหนังสือขอกูและการค้ําประกัน ดังนี้
คําเตือน หนังสือสัญญาเงินกู
 กรอกรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน ระบุวนั ทีใ่ หชดั เจน เพือ่ ความสะดวก แจงเบอร
หามมีรอย ขูด ขีด ฆา ลบทิง้ แตถา หากมีรอ งรอยดังกลาว
โทรศัพททตี่ ดิ ตอไดจริง หากทานตองออกไปทํางานนอกสถานทีใ่ หระบุผทู สี่ ามารถรับเรือ่ ง
ใหลงนามกํากับ หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ
แทนทานไดในกรณีเอกสารการกูเงินของทานมีปญหา
หามใชนาํ้ ยาลบคําผิด ใหใชการขีดฆาขอความทีเ่ ขียนผิด และ
 วัตถุประสงคในการกูเงิน กรอกจํานวนเงินที่ตองการกูใหชัดเจน และระบุกูเพื่อนํา ลงลายมือชื่อกํากับแลว จึงเขียนขอความที่ถูกตองแทนทุก
ไปใชการใด
ตําแหนงที่มีการแกไข
 การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสหกรณหรือบัญชีธนาคารระบุใหชัดเจน
สหกรณเปดรับคําขอกูเงินสามัญทุกวัน
 ผูค้ําประกันการกูเงิน กรอกรายละเอียดของผูค้ําประกันใหครบถวน
และจายเงินกูวันถัดไป (เวลา 08.30-15.00 วันราชการ)
 พยาน ตองลงนามใหครบถวนทุกฉบับ หากพยานไมเรียบรอยจะทําใหเรื่องลาชา
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมฝายสินเชื่อ
เพราะสหกรณไมสามารถลงชือ่ เปนพยานได ทีส่ าํ คัญผูค า้ํ ประกันและคูส มรสของผูก ู หรือ โทรสายตรง 0-2243-4795 สายภายใน 2247, 2832
ผูค้ําประกันลงนามเปนพยานไมได
www.ridsaving.com
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บทความพิเศษ : ปันความคิด

เคล็ดลับ

วิธีปลดหนี้ที่ไดผลจริง

ในปจจุบันการกูเงินเปนเรื่องที่ทําไดงายกวาแตกอนมาก ประกอบกับ
การแขงขันทางการตลาดสูงที่กระตุนใหอยากจับจายอยูเสมอ ทําใหคนทุกวัน
นี้ตางมีหนี้ติดตัวกันเปนเรื่องธรรมดา ทั้งหนี้ระยะสั้น เชน หนี้บัตรเครดิต
หนีบ้ ตั รกดเงินสด หรือหนีร้ ะยะยาว เชน หนีร้ ถยนตและหนีบ้ า น อยางไรก็ตาม
ถึงแมการกูยืมจะชวยใหเราบรรลุความตองการหรือเปาหมายมาได แตเมื่อถึง
เวลาที่ตองชดใชคืนหนี้สิน ดูเปนสิ่งนากลัวไมนอย ทําอยางไรเราจึงจะจัดการ
กับหนี้สินที่พอกพูนทั้งหลายของเราได บทความนี้ไดรวบรวม 5 วิธีปลดหนี้
ที่ไดผลจริงไว ดังตอไปนี้
1. ยอมรับความจริง
หลายคนเมื่อเปนหนี้จะรูสึกอับอายไมกลายอมรับความจริง และ
พยายามปกปดไมใหใครรูวาตนเองมีภาระตองรับผิดชอบมีการใชจายในชีวิต
ประจําวันเหมือนปกติ เชน เพื่อนชวนไปสังสรรคก็ไมกลาปฏิเสธ หรือออกไป
เที่ยวทุกเดือน ทั้งๆ ที่มีรายไดไมเพียงพอในแตละเดือน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้
สงผลใหมคี า ใชจา ยทีเ่ พิม่ ขึน้ และเปนการเพิม่ โอกาสการเปนหนีท้ เี่ พิม่ ขึน้ อีกดวย
หากตองการปลดหนี้ตัวเองสักที เราควรเริ่มตนจากการตระหนักวา
ตัวเองมีภาระหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ มีรายจายเพิ่มมากขึ้น และไมอายที่จะ
บอกใครวาตนมีภาระ เมื่อยอมรับความจริงเหลานี้ได เราจะเห็นปญหาและ
ชวยใหเราตั้งตนจัดการกับหนี้สินตางๆ อยางจริงจังและหลีกเลี่ยงการกอหนี้
เพิ่มเติมได และหากคนรอบขางรับรูเชื่อวาหลายคนจะเขาใจและพยายาม
หาลูทางปลดหนี้ชวยเรา
2. สํารวจหนี้สินทั้งหมด
เคล็ดลับหรือวิธีปลดหนี้ตัวเองขอสําคัญ คือการสํารวจหนี้สินทั้งหมด
ของตัวเองที่มีอยูซึ่งประโยชนของการสํารวจหนี้สินชวยใหเราเห็นขนาดของ
ภาระที่แทจริงวามีขนาดใหญแคไหน และเปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่เตือนตัวเอง
วาไมควรกอหนีเ้ พิม่ และทําใหเรามองเห็นปญหาและหาทางจัดการแกไขตอไป
3. จัดลําดับการปดหนี้สิน
เมื่อสํารวจหนี้สินทั้งหมดของตัวเองเรียบรอยแลว วิธีการปลดหนี้
ลําดับตอมา คือการจัดลําดับการปดหนี้สิน ซึ่งเกณฑในการจัดลําดับก็มี 2 วิธี
อยูดวยกัน ไดแก ปดหนี้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยแพงที่สุดกอน หรือปดหนี้ที่เหลือ
ระยะเวลาผอนนอยกอน
การปดหนี้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยมากที่สุดกอนเปนวิธีการที่หลายๆ คน
ทราบเปนอยางดี เพราะยิ่งปดไดเร็วเทาไรก็หมายความวาดอกเบี้ยที่ตองจาย
ตลอดการผอนลดลงไป และสําหรับการปดหนี้ที่เหลือระยะเวลาผอนนอยก็จะ
ชวยปดยอดหนี้นั้นไปกอนและมีเงินเหลือสําหรับปดหนี้ตัวอื่นไดเร็วขึ้น หรือ
มีเงินเหลือสําหรับลงทุนสรางความมั่นคงทางการเงินในอนาคตไดอีกดวย
หนีส้ นิ ทีค่ วรปดกอนสวนมากจะเปนหนีส้ นิ ระยะสัน้ เชน หนีบ้ ตั รเครดิต
และสินเชื่อสวนบุคคล เพราะเปนหนี้สินที่มีระยะเวลาผอนชําระไมมาก และ
มีดอกเบีย้ สูง การจัดการกับหนีเ้ หลานีจ้ ะชวยลดจํานวนเจาหนีข้ องเราลงได และ
ระงับการเบงบานดอกเบีย้ ไดอกี ดวย นอกจากนีห้ ากรูว า กําลังจะมีเงินกอนใหญ
เชน โบนัส หรือเงินคืนภาษีก็สามารถนําเงินจํานวนนี้ไป “โปะ” หนี้ที่ดอกเบี้ย
สูงใหหมดไวๆ ได
4. วางแผนชําระหนี้อยางเปนระบบ
เคล็ดลับขอนี้ คือการวางแผนชําระหนี้สินอยางเปนระบบและรอบคอบ
ซึง่ นอกจากเราจะนําเคล็ดลับปดหนีท้ ดี่ อกเบีย้ สูงกอนมาใชแลว เราตองวางแผน

ใหสัมพันธกับคาใชจายในชีวิตประจําวันดวยเพื่อใหเรายังสามารถใชชีวิตไดเปนปกติ
ไมลําบาก และมีโอกาสสรางความมั่นคงทางการเงินแมจะมีหนี้สิน
ทั้งนี้กอนจะวางแผนเราตองรูจักตัวเองใหดีกอน นั่นคือการทําบัญชีรายรับรายจายสวนตัว เพื่อใหเรารูวาในแตละเดือนมีรายจายอะไรบาง แบงเปนรายจาย
จําเปนและรายจายไมจาํ เปน จากนัน้ เราจึงจัดสรรรายไดแบงมาชําระหนีส้ นิ ตามลําดับ
ที่ควรชําระกอนและเก็บออม
การวางแผนรายจายที่รวมภาระหนี้สินเขาไปดวย จะชวยใหเราจัดการกับหนี้
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดวยถือวาเปนหนาทีท่ ตี่ อ งรับผิดชอบ ทัง้ นีจ้ ะเห็นวามี
เงินสวนทีจ่ ดั สรรสําหรับการออมไวกอ นทีจ่ ะใชจา ย และนําเงินไปใชจา ยสวนทีจ่ าํ เปน
กอน จากนั้นจึงนํามาชําระหนี้สิน เมื่อเหลือจึงคอยใชจายอื่นๆ ที่ไมจําเปน เชน
รายจายเพือ่ ความบันเทิง เปนตน การวางแผนงบประมาณเชนนีย้ งั ชวยใหคณ
ุ เก็บเงิน
และคุมรายจายได ลดโอกาสกอหนี้เพิ่มไดอีกดวย
อยางไรก็ตาม ตัวอยางขางตนถือเปนตัวอยางทีม่ ภี าระหนีต้ อ เดือนมากเกินไป
เพราะภาระหนี้ที่เหมาะสมไมควรเกิน 40% ของรายไดตอเดือน ดังนั้น ภาระหนี้
ขางตนมีแนวโนมที่จะผอนไมไดตามสัญญาหรือมีแนวโนมเปนหนี้เพิ่มได ซึ่งถาใคร
กําลังเผชิญปญหาเชนนี้ ตองรีบคุยไกลเกลี่ยกับเจาหนี้โดยดวน
5. ติดตอกับธนาคารหรือเจาหนี้
เคล็ดลับขอนี้เปนวิธีปลดหนี้สําหรับผูที่มีภาระหนี้สินหนักเกินไปและการเงิน
ขาดสภาพคลอง สําหรับหลายๆ คนทีก่ าํ ลัง “จม” หนีส้ นิ อยูจ นไมสามารถสะสางภาระ
เหลานี้ได การเขาไปขอคําปรึกษาหรือเจรจาไกลเกลี่ยหนี้กับธนาคาร หรือเจาหนี้
คือสิ่งจําเปน
ธนาคารหรือเจาหนี้ที่ไมใชธนาคาร (Non-bank) ก็ตองการเงินคืนอยูแลว
ถาเราเผชิญหนากับปญหาไปเลย บอกเขาวาสถานะการเงินของเรากําลังมีปญหา
ไมสามารถผอนชําระไดตามสัญญา ธนาคารก็จะชวยเราหาแนวทางแกไข ซึ่งเรา
สามารถขอไกลเกลี่ยหนี้สินไดดวยวิธีตางๆ ดังนี้
ขอลดดอกเบีย้ ชัว่ คราว เมือ่ สภาพการเงินของเราเริม่ มีปญ
 หาหนัก ไมสามารถ
ผอนชําระหนีส้ นิ ทุกรายการได จนอาจตองไปกูเ งินจากแหลงอืน่ หรือกูเ งินนอกระบบ
มาเพือ่ ชําระคืน เพราะกลัวเสียเครดิต การขอลดดอกเบีย้ ชัว่ คราวจะชวยลดภาระผอน
มากยิ่งขึ้น
ขอจายเฉพาะดอกเบี้ยชั่วคราว วิธีนี้ก็คลายกับการขอลดดอกเบี้ย แตวิธีนี้
จะขอผอนแคดอกเบี้ยโดยไมตัดเงินตนแมแตนอย วิธีนี้ทําใหภาระผอนของเราลดลง
ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ตองการนําเงินสวนที่เหลือไปจัดการหรือปดหนี้กอนอื่นที่คิด
อัตราดอกเบีย้ แพงกวาหรือสามารถปดไดในไมกเี่ ดือน อยางไรก็ตาม วิธกี ารนีค้ วรทํา
เพียงชั่วคราว เพราะเงินที่เสียไปก็เปนแคดอกเบี้ยเทานั้น หนี้สินไมไดลดลง
ขอหยุดชําระหนี้ เมื่อเขาตาจนจริงๆ ใหแจงกับธนาคารหรือเจาหนี้วาเราไม
สามารถชําระหนี้สินได และขอหยุดพักชําระ จากนั้นเราตองกลับมาดูแลสุขภาพ
การเงินของตัวเองใหดีข้ึนและตองเตรียมเงินจํานวนหนึ่งไวสําหรับชําระคืนเมื่อกลับ
มาผอนอีกครั้ง ทั้งนี้ วิธีการนี้คอนขางทําไดลําบากและมีเรื่องกฎหมายที่ตองดูใหดี
เพื่อที่ใหทั้งเราและเจาหนี้ไมมีใครเสียประโยชน
รีไฟแนนซ วิธีการนี้เหมาะสําหรับสินเชื่อบาน โดยการรีไฟแนนซหมายถึงการ
เปลีย่ นธนาคารในการผอนชําระชวยใหดอกเบีย้ ลดลง อีกทัง้ สามารถขอเพิม่ วงเงินใน
การกูไดอีกดวย (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละสถาบันการเงิน) และสามารถนําเงินสวน
ที่เพิ่มนี้มาชวยในการชําระหนี้ระยะสั้นไดเร็วขึ้น
การจะปลดหนีไ้ ดสาํ เร็จตองอาศัยความเพียรและวินยั อยางยิง่ วิธปี ลดหนีต้ า งๆ
ที่ ร วบรวมในบทความนี้ เ ป น เพี ย งวิ ธี ที่ จ ะช ว ยให ส ามารถจั ด การกั บ หนี้ สิ น ให มี
ประสิทธิภาพและงายขึน้ เทานัน้ แตสงิ่ ทีส่ าํ คัญไปมากกวานัน้ คือการวางแผนการเงิน
ใหดีตั้งแตแรกรวมถึงการสรางนิสัยที่จะปองกันการเปนหนี้ซํ้าซอน “กันไวดีกวาแก”
สํานวนนี้ยังศักดิ์สิทธิ์เสมอ ทางที่ดีเราควรสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหดีกอน ศึกษา
ทําความเขาใจเรื่องเงิน หรือหาที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะทางเพื่อรวมกันวางแผน
การเงินใหมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงและปลอดหนี้
ขอบคุณขอมูล : WWW.krugsri.com.5-ways-to-pay-oﬀ-depts
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หมายเลขโทรศัพทติดตอ สอ.ชป.

คุณพอคุณแม...
อยาลืมยื่นเรื่องขอรับสิทธิ

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ป 2564
สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) มีสิทธิยื่นขอรับได

หมดเขตยื่น 31 ส.ค. 2564

ดาวนโหลดแบบฟอรม www.ridsaving.com

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุนเปนรายเดือน
ตัง้ แตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของเงินได
รายเดือน และสมาชิกสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนสูงสุดได
ไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642
www.ridsaving.com

0-2243-4797 ต่อ 0-2241-5655-64 ต่อ

ประธานกรรมการ

สาขา
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน

โทรสาร

-

0-2243-5086

2648

ผู้จดั การ
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
0-2669-6576
ฝายบริหาร
15
2445, 2833 0-2241-0473 0-2243-5086
ฝายประชาสัมพันธ
16
2645
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 17
2642
0-2243-4798 0-2669-6575
ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ
18
2344
0-2669-6595 0-2669-6575
ฝายบัญชีและสารสนเทศ
21, 19 2646, 2373 0-2243-4798 0-2669-6575
ฝายสินเชื่อ
22
2247, 2832 0-2243-4795 0-2243-0968
ฝายการเงิน
32
2439
0-2243-4796 0-2243-4796
ฝายเงินออม
33
2529
0-2243-4796 0-2243-4796
ฝ่ าย สอ.ชป. ปากเกร็ด 0-2583-6050-9 ต่อ 513 โทรสายตรง 0-2961-1504
หรือ 0-2583-8912 โทรสาร 0-2961-1731

รับเรื�องร้องเรียน สอ.ชป. โทร 0-2163-4678

สอ.ชป. เปดทําการ

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

ธนาคาร
กรุงไทย
กสิกรไทย
กรุงเทพ
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย

11

สายตรง

เลขที่บัญชี
012-1-10137-1
007-2-07575-7
110-0-43737-3
008-1-08434-8
041-2-21722-6

ไมหยุดพักเที่ยง
วันจันทร–ศุกร

เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

โปรดทราบ

สมาชิก สอ.ชป. ที่ไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ชวยงาน
หรือเจาหนาทีส่ หกรณหรือมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของ สอ.ชป. กรุณา
การโอนเงินฝากเขาบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแลวโปรดแจง สอ.ชป.ทราบ สงไปที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807
ทันทีทางโทรศัพทหรือทางโทรสารพรอมสงสําเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป. วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
ยกเวนธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ชําระดวยระบบ Bill Payment โดยเสีย
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู
คาธรรมเนียม 10.00 บาท/รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง) ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
• เงินออม-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ
• ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575
ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณียดุสิต 10300

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

8 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนมิถุนายน 2564

