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ปที่ 40 ฉบับที่ 7
กรกฎาคม 2564

27 กรกฎาคม 2564
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เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสูมาตรฐาน

โครงการอางเก็บนํ้านํ้าเลย

วันคลายวันกอตั้ง

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ครบรอบ

40 ป

อยางมั่นคง

โครงการอางเก็บนํ้านํ้าเลย อันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9
ตํ า บลแก ง ศรี ภู มิ อํ า เภอภู เรื อ จั ง หวั ด เลย ระยะเวลาดํ า เนิ น การตั้ ง แต ป 
พ.ศ. 2555-2557 ความสูงเขื่อน 28.50 เมตร ความยาวสันเขื่อน 500.00 เมตร
ความกวางสันเขื่อน 8.00 เมตร ความจุเก็บกักนํ้า 35.29 ลานลูกบาศกเมตร
วัตถุประสงคของการสรางอางเก็บนํ้าเพื่อใหมีนํ้าเพียงพอสําหรับสงเขาพื้นที่
เพาะปลูก พื้นที่ชลประทาน จํานวน 59,592 ไร เปนแหลงเก็บกักนํ้าสําหรับ
อุปโภคบริโภคไดตลอดป เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า อีกยังเพื่อบรรเทาอุทกภัย
และเปนสถานที่ทองเที่ยว มีบริการลองแพเพื่อชมทิวทัศนรอบๆ อางเก็บนํ้า

เติบโตขึ้นตามลําดับ

ประกาศ

แจงเพื่อทราบ

การปรับเปลี่ยนรับขาวสารเปนแบบออนไลน
สงผูเกษียณอายุ 63 ปขึ้นไป
งดสงสมาชิกสมทบ

กําหนดใหม
สวัสดิการ
สะสมทวีทรัพย

(อานตอหนา 4)

โปร
ดท

ราบ

สหกรณปรับเวลาทําการเปน
เวลา 08.30 - 14.30 น.
ในการใหบริการสมาชิก

เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การทําธุรกรรมการเงิน หนาเคานเตอร
สหกรณ สามเสน 08.30 - 13.30 น.
สหกรณ ปากเกร็ด 08.30 - 12.30 น.

บทความพิเศษ : ปนความคิด

ใน

สําหรับสมาชิก สอ.ชป.

ฉบับ

ทําไมคนมีเงินเก็บ
เขาถึง..ไดดีกันทุกคน

เปลี่ยนการจายใหม
สวัสดิการ
สมาชิกอาวุโส

เปนสมาชิกครบ 1 ป
เปนสมาชิกครบ 36 ป
รับสิทธิ์สวัสดิการไดเลย
รับสิทธิ์ตอเนื่อง
เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2564 เปนตนไป (อานตอหนา 6)
สมาชิกที่เกิดเดือนกรกฎาคม
1. สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
รับ 2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส
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ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 20 ก.ค 64 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

เดน

7

สวัสดิการ

ปรับเปลี่ยนสวัสดิการสหกรณ 2 ประเภทใหม

ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 เปนตนไป

เรื่อง

พรอม
ใชสิทธิ
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ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com
โอนเงินวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

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

รวมสินทรัพย

111,197,749,27
1,235,500,000.00
4,058,795,161.50
15,694,625,502.23
3,764,581.53
7,880,281.13
459,882.28

21,112,223,157.94

หนวย : บาท
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
8,769,018,070.29
หนี้สินอื่น
110,612,609.17
รวมหนี้สิน
8,879,630,679.46
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
10,504,973,250.00
ทุนสํารอง
1,144,967,994.52
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 40,904,890.54
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
541,746,343.42
รวมทุนของสหกรณ
12,232,592,478.48
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,112,223,157.94

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

-

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

รอยละตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

6.30
6.15

3. เงินกูพิเศษ
สองปแรก
ตั้งแตปที่สามขึ้นไป

4.50
5.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

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

(นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ์)
รองผูจัดการ (ฝายสินเชื่อ)
รักษาการแทนผูจัดการ สอ.ชป.
7 ก.ค. 2564

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เงินทุนสวัสดิการ

เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน)
สมาชิกผูสูงอายุ
สมาชิกอาวุโส
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
รวม

มิถุนายน 2564
ราย
จํานวนเงิน (บาท)
-

33
45
341
507
2
11
939

ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564
ราย จํานวนเงิน (บาท)
-

201
3,420,000.00
222
1,638,881.54
348
1,380,000.00 3,585
1,116,000.00 5,865
2,000.00
23
9,200.00
122
7,566,081.54 10,366

986,200.00
21,236,000.00
12,167,998.04
14,484,000.00
12,867,000.00
23,000.00
107,000.00
61,871,198.04

2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม 2564

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก
ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน และ
สมาชิกสามารถสงเงินคาหุน รายเดือนสูงสุดได
ไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642
www.ridsaving.com

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.
รายการ (รายเดือน)

1-30 เมษายน 2564

22,934
4,304
131,842,938.47
129,358,502.62
2,484,435.85
0.00
70,268,513.86
68,057,179.53
2,211,334.33
0.00
189,899,318.00
88,775,370.00
1,123,948.00
0.00
18,234,682.73
40,869,630.00
100,069,107.22
80,393,896.50

จํานวนสมาชิก (คน)
จํานวนสมาชิกสมทบ (คน)
เงินรับฝากจากสมาชิก
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยธรรมดา
ประจํา
สมาชิกถอนเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยธรรมดา
ประจํา
จายเงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ)
เงินกูสามัญ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูพิเศษ
จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
รับคาหุนรายเดือน
รับชําระเงินใหกูแกสมาชิก
รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก
รายการ ณ วันที่
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินใหกูแกสมาชิก
รายรับมากกวารายจายรายเดือน
รายรับมากกวารายจายสะสม

30 เมษายน 2564

10,457,384,420.00
8,671,042,545.76
15,695,994,841.39
69,193,500.10
418,545,083.23

1-31 พฤษภาคม 2564

1-30 มิถุนายน 2564

22,918
4,291
142,469,123.03
139,948,892.21
2,520,230.82
0.00
95,735,695.94
92,429,951.66
3,305,744.28
0.00
76,776,121.50
76,035,516.00
740,605.50
0.00
17,747,250.27
40,753,030.00
97,065,788.14
78,309,504.50
31 พฤษภาคม 2564

22,881
4,286
132,052,450.68
126,658,028.46
5,394,422.22
0.00
80,810,353.24
73,411,947.23
7,398,406.01
0.00
112,474,244.56
107,061,255.06
1,523,087.00
3,889,902.50
18,457,369.73
40,689,700.00
106,594,270.97
80,868,264.00

หนวย : บาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางเดือน พ.ค.-มิ.ย. 64

30 มิถุนายน 2564

10,482,627,450.00 10,504,973,250.00
8,717,775,972.85 8,769,018,070.29
15,670,011,778.20 15,672,820,160.66
61,640,516.20
61,560,743.99
480,185,599.43
541,746,343.42

37
5
(10,416,672.35)
(13,290,863.75)
2,874,191.40
0.00
(14,925,342.70)
(19,018,004.43)
4,092,661.73
0.00
35,698,123.06
31,025,739.06
782,481.50
3,889,902.50
710,119.46
(63,330.00)
9,528,482.83
2,558,759.50

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

22,345,800.00
51,234,097.44
2,808,382.46
(79,772.21)
61,560,743.99

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
เดือนเมษายน 2564
ประเภทเงินกู

เดือนพฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

จํานวนผูกู
(ราย)

ยอดเงินใหกู
(บาท)

จํานวนผูกู
(ราย)

ยอดเงินใหกู
(บาท)

จํานวนผูกู
(ราย)

1. เงินกูสามัญ

538

587,170,351.00

535

562,766,000.00

662

756,074,000.00

2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

121

1,373,600.00

108

1,136,524.00

192

1,963,496.00

-

-

-

-

1

3,900,000.00

651

588,543,951.00

643

563,902,524.00

855

3. เงินกูพิเศษ
รวม

ยอดเงินใหกู
(บาท)

761,937,496.00
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การปรั บเปลี�ยนรั บข่าวสาร
เป็ นแบบออนไลน์
ปจจุบันการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน มีบทบาทสําคัญตอหนวยงานและองคกรตางๆ ไมวาจะภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ซึ่งสื่อดังกลาวมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถสื่อสารทันเหตุการณไดทุกที่ทุกเวลา ที่สําคัญลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินการ เชน
คาใชจายดานการผลิตวารสาร คาจัดสงไปรษณีย เปนตน และยังรวมเปนสวนหนึ่งของการรณรงคลดกระดาษเพื่อลดโลกรอน สหกรณ
จึงไดนําชองทางการสื่อสารออนไลนมาใชสนับสนุนงานประชาสัมพันธสื่อสารกับสมาชิกใหเกิดความรวดเร็ว ตอบโตซักถามไดชองทาง
เว็บไซต (website): ridsaving.com/เฟซบุก (facebook) "เพจ สอ.ชป."
เพื่อสิทธิประโยชนของทาน ขอประชาสัมพันธใหสมาชิกใชบริการสื่อออนไลน สอ.ชป.

กด Like กด Share Facebook เพจ สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
รับขาวสารกอนใคร รวดเร็ว ทันเหตุการณ

โปรดทราบ

สอ.ชป.ลดยอดพิมพวารสาร “ขาวสาร สอ.ชป.”
และปรับเปลี่ยนการรับขาวสารเปนแบบออนไลน
จัดสงเฉพาะผูเกษียณอายุ 63 ปขึ้นไป งดสงสมาชิกสมทบ
เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 เปนตนไป

ติดตามเราผานเพจ สอ.ชป. ไดแลววันนี้
สมัครใช้บริการสหกรณ์ออนไลน์
สหกรณออนไลนใหบริการขอมูลสมาชิก
สวนบุคคลผานเครือขายระบบอินเทอรเน็ต
ตรวจสอบหรือพิมพรายการใบเสร็จรับเงิน
ประจําเดือน จากเว็บไซตสหกรณ สมัครใช
บริการดวยตนเอง สมาชิกลงทะเบียนเขาสู
ระบบแลว สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผานได
งายๆ ตลอดเวลา กีค่ รัง้ ก็ได กรณีลมื รหัสผาน
หรือเขาสูระบบไมได
ติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ
โทร. ภายใน 2373
สายตรง 02 669 6576

คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.

เปนชองทางหนึ่งที่ทานสามารถปรึกษา
เพื่อหาแนวทางแกไขได หากทานประสบปญหาในการกอหนี้
แลวไมสามารถชําระหนี้ได
สมาชิ ก ที่ มี ห นั ง สื อ จากสํ า นั ก งานบั ง คั บ คดี อายั ด เงิ น ป น ผล เงิ น เฉลี่ ย คื น
และเงินทุนเรือนหุน เพื่อเปนการผอนคลายใหสมาชิก และดํารงชีวิตอยูได
คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.จะชวยใหสมาชิกเปนผูมีวินัยทางการเงินที่ดีเหมือนเดิม
เพื่ อ นสมาชิ ก ท า นใดที่ มี ป  ญ หาก็ ช  ว ยแนะนํ า ให ม าติ ด ต อ กั บ คณะทํ า งานคลิ นิ ก
ปดบังคับคดี สอ.ชป.เพื่อจะไดพูดคุยและหาวิธีทางออกแกไขที่มีอยูใหหายไป อันจะ
เปนประโยชนกับสมาชิกเอง
ติดตอโดยตรง คณะกรรมการเงินกู หรือคุณสุขนิจ ปญญางาม
โทร. 086 332 9820 วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30–14.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)
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สอ.ชป. ใหความรูเกี่ยวกับสหกรณ
แกขาราชการใหมกรมชลประทาน

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดยนายสมชาติ บุญกลอม
นางอัญชลี เสือแกว กรรมการ และนายจเร ทองดวง ผูจัดการ สอ.ชป.
ไดรับเชิญใหไปเปนวิทยากรในการจัดอบรมขาราชการบรรจุใหม ในรูปแบบ
Online ซึ่งเปนไปตามมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19) โดยมีขาราชการบรรจุใหมของกรมชลประทาน
รุนที่ 31 และรุนที่ 32 เขารวมฝกอบรม จํานวนรวม 112 คน สําหรับ
การอบรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อใหเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจโครงสรางองคกร
นโยบาย และสิทธิประโยชนที่สมาชิกพึงไดรับ พรอมเชิญชวนใหขาราชการ
ที่บรรจุใหม มาสมัครสมาชิกสหกรณ โดยฝกอบรมในรูปแบบ Online
ผานแอปพลิเคชัน TELECONFERENCE ในลักษณะการสือ่ สารแบบสองทาง
ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. แทนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการ
ชัว่ คราวในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) วันที่ 22 และวันที่ 29 มิถุนายน 2564

มอบเงินกูภัยโควิด-19 ใหโรงพยาบาลชลประทาน
สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมชลประทาน จํ า กั ด โดยนายสุ ช าติ เจริ ญ ศรี
ประธานกรรมการ สอ.ชป. นําคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ สอ.ชป.
มอบเงินจํานวน 100,000.00 บาท (หนึง่ แสนบาทถวน) เพือ่ สนับสนุนกระบวนการ
รักษาผูปวยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ใหกับมูลนิธิโรงพยาบาล
ชลประทาน โดยมีนายแพทยสุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ชลประทานเปนผูรับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ
ชลประทาน (อาคาร 20 ชั้น) อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 15 กรกฎาคม
2564

สอ.ชป.แจงขาวสสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย
สมัครดวยตนเองไดที่

สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวแบบงาย ๆ
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา
600,000.00 บาท

*(เงินสงเคราะหขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก คูณ อัตราเงินสงเคราะหตอศพในเดือนที่เสียชีวิต)

สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท.
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
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สวัสดิการ

ที่ใหแกสมาชิก

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

สหกรณจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกของสหกรณตามความเหมาะสม ตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต มีการปรับเพิ่มและ/หรือขยาย
วงเงินในโอกาสที่สมควร ปจจุบันสวัสดิการที่สหกรณจัดไว 7 ประเภท ดังนี้
 ทุนสวัสดิการเพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
หลักเกณฑการจาย ดังตอไปนี้
เพื่อสงเสริมบุตรสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมายรวมบุตรบุญธรรม
1. เปนสมาชิกครบ 1-10 ป จายปละ 500.00 บาท
อายุตั้งแต 3 ป แตไมเกิน 25 ป ทุนสงเสริมมี 2 ประเภท
2. เปนสมาชิกครบ 11-20 ป จายปละ 1,000.00 บาท
1. ทุนเรียนดี ทุนละ 1,500.00 - 3,000.00 บาท
3. เปนสมาชิกครบ 21-30 ป จายปละ 2,000.00 บาท
2. ทุนสงเสริมการศึกษา ทุนละ 1,000.00 บาท
4. เปนสมาชิกครบ 31-35 ป จายปละ 3,000.00 บาท
โดยสมาชิกยืนตามแบบของ สอ.ชป. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม  ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
ของทุกป
เปนสมาชิกครบ 36 ปเปนตนไป จนกวาสมาชิกถึงแกกรรม โดยจายทุกสิ้น
 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
เดือนเกิดของสมาชิก ปละ 3,000.00 บาท
สมาชิกที่เปนเจาบานหรือคูสมรสสมาชิกตามกฎหมายไดรับสิทธิ กรณี สมาชิกไดรับสวัสดิการ สมาชิกอาวุโส (เดิม) ไปแลวเทาใดใหนําเงิน
ที่รับไปแลวมานับรวมดวยและสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพใหนําเงิน
ดังนี้
- เป น สมาชิ ก ไม เ กิ น 10 ป ได รั บ เงิ น สงเคราะห ฯ ไม เ กิ น สวัสดิการสมาชิกอาวุโสหักออกจากเงินที่สมาชิกพึงไดจากสหกรณ
15,000.00 บาท
 ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
- เปนสมาชิกเกินกวา 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินสงเคราะหฯ ไมเกิน
เพื่ อ รั บ ขวั ญ บุ ต รแรกคลอดใหม ที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมายของสมาชิ ก
30,000.00 บาท
คนละ 1,000.00 บาท ยื่นหลักฐานการขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจาก
เงิ น ที่ ไ ด รั บ ตามความเหมาะสมให อ ยู  ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ วันเกิดของบุตร
คณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกยื่นคํารองขอรับเงินภายใน
 ทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)
กําหนด 90 วัน นับจากวันที่ประสบภัยพิบัติ
สมาชิกที่เจ็บปวยเขารับการรักษาพยาบาล (ผูปวยใน) ไมนอยกวา 3 วัน
 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
สหกรณจา ยเงินคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยีย่ มผูป ว ย) วันละ 200.00 บาท
เปนสมาชิกตั้งแต 1 ปขึ้นไป ไดรับสิทธิตามระยะเวลาการเปน สูงสุดไมเกินครั้งละ 1,000 บาท ตอครั้ง และในบัญชีหนึ่งไมเกิน 3 ครั้ง
สมาชิกจายตัง้ แต 20,000.00-100,000.00 บาท และ สอ.ชป. รวม ยื่นหลักฐานขอรับเงินภายใน 60 วัน นับจากที่ออกจากสถานพยาบาล
เปนเจาภาพจัดการพิธีศพ โดยจายชวยเหลือคาทําศพพรอมหรีด
การรับเงินทุนสวัสดิการบางประเภทนั้น สมาชิกอาจตองรองขอจาก
เคารพศพ รายละ 10,000.00 บาท โดยไมหกั ชําระหนีข้ องสหกรณ สหกรณในระยะเวลาทีก่ าํ หนด หากพนระยะเวลาทีก่ าํ หนด จะถือวาสมาชิก
 ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย
สละสิทธิ์การขอรับเงินทุนสวัสดิการ
สหกรณจา ยใหสมาชิกทุกคนทีเ่ ปนสมาชิกครบ 1 ป ถึง 35 ป ตาม
สอบถามรายละเอียดการรับสวัสดิการเพิ่มเติมไดที่ฝายขอมูลสมาชิก และ
อัตราที่กําหนด (1) ถึง (4) รวมสะสม วงเงิน 50,000.00 บาท
สวัสดิการ โทร. 02-243-4798 สายภายใน 2642 หรือ www.ridsaving.com
สรุป การประกันชีวิตกลุม กับบริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564
การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก
บริษัทฯ จายคาสินไหม
ณ เดือน/พ.ศ.
จํานวน (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
รวม

24,523
24,445
24,364
24,268
24,206
24,143
24,089
24,061
24,015

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
21,933,100.00
197,357,800.00
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36
25
34
22
20
48
5
31
23

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
26,000,000.00
198,400,000.00

บทความพิเศษ : ปันความคิด

เงินออมทําใหมีความมั่นคงในชีวิต
ชีวิตคนเราตองใชเงินในการซื้อขาวของเครื่องใช ซื้อปจจัยที่
จําเปนตอการใชชีวิต หากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น
เงินออมทําใหชีวิตไมลําบากหากตกงาน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทําใหงานบางอยาง ตองลมหายตาย
จาก เชน พนักงานธนาคาร สํานักพิมพ ดังนัน้ ก็ตอ งเตรียมตัวรับมือ
อยางบรรดาหนุม สาวโรงงาน หากมีการนําหุน ยนตเขามาใชทาํ งาน
แทนมนุษย ก็จะมีโอกาสตกงานแนนอน ดังนั้น ตองออมเงินไว

ทําไมคนมีเงินเก็บ
เขาถึง...ไดดีกันทุกคน

การออมเงิน อาจจะเปนเรือ่ งทีห่ ลายคนมองขาม หรือไมมี
ในความคิด เพราะเงินที่หามาไดก็แทบจะไมพอใช หรือใชเงิน
เกงจนไมมีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไมคิดเรื่องการออมเงิน แตหาก
ศึกษาขอดีของการมีเงินออม อาจจะทําใหเปลี่ยนวิธีคิดและ
เริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน การออมเงินเปนสิ่งที่ยาก แตหาก
สามารถทําได ก็จะเปนผลดีกับตัวเอง เพราะในยามลําบาก
ก็จะมีเฉพาะเงินออมเทานั้น ที่จะชวยเราได
ตัวอยางขอดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บ
ขอดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก หากยังไมเริ่มการออมเงิน
บางทีเหตุผลดีๆ สักขออาจจะเปนแรงบันดาลใจใหคุณก็เปนได
เงินออมมีประโยชนมากยามเกิดวิกฤติ
เพราะชีวิตของคนเรามีความไมแนนอน อาจจะมีเหตุไมคาด
คิดเกิดขึน้ ไดทกุ เมือ่ ดังนัน้ จึงตองมีเงินออมเผือ่ ไวใชยามฉุกเฉิน ไม
ตองไปพึ่งพาใคร
เงินออมทําใหเรามีความสุข
คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไมเครียด หนานิว่ คิว้ ขมวด เพราะ
กลุมใจกับเงินที่ไมพอใช เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น
มีเงินออม จะทําอะไร ก็ทําไดอิสระมากขึ้น
เมื่อมีเงินออม ก็ไมตองเหนื่อยในการทํางานมากนัก มีเวลา
ทําอะไรมากขึ้น ไมตองหางานเสริม ไมตองทํางานมากขึ้น ชีวิตมี
อิสระมากขึ้น อยากทําอะไรก็สามารถทําสิ่งที่ชอบได
มีเงินออม ก็จะไมเปนภาระลูกหลาน
การมีเงินออม ก็จะไมเปนภาระลูกหลาน บางคนมีรายไดเดือน
หลักหมื่น ที่ลูกหลานตองชวยกันจาย เพราะตัวเองก็เจ็บปวย มี
หลายโรค หากมีเงินออม ก็จะไมลําบากลูกหลาน แตเรื่องนี้อาจจะ
เปนเรื่องไมดีก็ได หากลูกหลานนิสัยไมดี พยายามแยงสมบัติ
มีเงินออม ทําใหเปนคนที่มีความนาเชื่อถือ
คนไมมีเงินออม ไมมีสมบัติอะไรเลย จะดูไมนาเชื่อถือ ไมมี
ความภูมฐิ าน โดยเฉพาะหากอายุมากแลว แตไมมอี ะไรเปนชิน้ เปน
อันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ตองคิดถึงการมีเงินออมใหมากๆ

เก็บเงินออมไวเผื่อการซอมแซมขาวของเครื่องใช
ขาวของเครือ่ งใช ทรัพยสนิ ตางๆ บาน รถ เครือ่ งมือ มีโอกาส
ชํารุดเสียหาย ตามวันเวลา ดังนัน้ ก็ตอ งมีเงินออมไวเผือ่ ใชจา ยเปน
คาซอมบํารุง
มีเงินออมไวเผื่อชวยเหลือคนอื่น
การมีเงินออมหากพีน่ อ ง ครอบครัว เพือ่ นฝูงมีปญ
 หาการเงิน
ก็จะสามารถใหความชวยเหลือได เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง
หากมีเพื่อนที่ดี ยามเดือดรอน ก็ตองชวยเหลือกัน แตละคนก็จะมี
คราวเคราะหสลับกันไป
เงินออมมีสวนชวยประเทศชาติ
การเก็บเงินออมไวในธนาคาร เพื่อใหมีการกูเงินไปลงทุน
ตางๆ ก็จะเปนการชวยเหลือประเทศชาติทางออม ฟงดูดมี าก จริงๆ
เงินออมเปนหลักฐานคํ้าประกันการกูเงินได
สําหรับคนที่ทําธุรกิจ จําเปนจะตองมีเงินออม เพราะจะชวย
ใหมีความนาเชื่อถือ หากจะตองทําเรื่องกูเงิน เพื่อซื้อบาน ที่ดิน
เงินออมชวยทํางานแทนเรา
การนําเงินออมไปลงทุน อยางการซื้อหุน แลวไดเงินปนผล
ทุกป ก็ถือวาเงินออมนั้น ทํางานแทนเรา มีรายไดมาเลี้ยงเราทุกป
อยางการซื้อหุนเก็บไวสัก 3 ลาน ก็จะมีรายไดจากเงินปนผลไมตํ่า
กวาปละ 100,000 บาท เพียงพอตอการใชจายในแตละเดือน
สบายๆ
ขอดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยสวนใหญจะเปน
ประโยชนกับตัวผูออมเอง โดยเฉพาะยามแกชรา จําเปนตองมี
เงินออมไวใชจา ย เพราะทุกวันนี้ อยาไปหวังพึง่ พาใคร มีแตเงิน
ออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได

ที่มา : siamebook
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ประธานกรรมการ

2648

สายตรง

โทรสาร

-

0-2243-5086

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

โปรด
ทรา

0-2243-4797 ต่อ 0-2241-5655-64 ต่อ

บ

หมายเลขโทรศัพทติดตอ สอ.ชป.

ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ป 2564
ไดรับทุกคน ทุกป ปละ 1 ครั้ง

 ทุนเรียนดี 1,500.00 - 3,000.00 บาท
 ทุนสงเสริมการศึกษา 1,000.00 บาท
สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ขอรับทุนสงเสริมฯ ได
ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานในการขอรับทุน
ตั้งแตบัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564
www.ridsving.com

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

สาขา
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน

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

ขอรับทุนใหบุตรสมาชิก
..รีบสงกันเขามานะ

ไมหยุดพักเที่ยง
วันจันทร–ศุกร

เวลา 08.30–14.30 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
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