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

ปที่ 40 ฉบับที่ 10
ตุลาคม 2564 สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป. เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 

ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

12

อางเก็บนํ้าแมแคม 

12

(รายชื่อผูสมัครหนา 6-7)

 * กรรมการดําเนินการ จํานวน 7 คน
 * ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คน

31 ตุลาคม วันออมแหงชาติ

1. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส หรือ
2. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย

สมาชิกที่เกิดเดือนตุลาคม

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
www.ridsaving.com 
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โอนเงินวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ 
ไปใชสิทธิสรรหาและเลือกตั้ง 

ประจําป 2565

กรณีสมาชิกสมทบไมมีสิทธิ์ลงคะแนน
ตามขอบังคับสหกรณ

ขอแสดงความยินดีกับ

นายสําเริง แสงภูวงค
ที่ปรึกษาสหกรณ

โครงการอางเก็บนํ้าแมแคม อันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 
บานแมแคม หมูที่ 7 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร หางจากที่ตั้งจังหวัดประมาณ 
14 กม. มลีกัษณะเปนเขือ่นดนิสงู 34.20 เมตร ความยาวสนัเขือ่น 280.00 เมตร 
ความกวางสนัเข่ือน 8.00 เมตร ความจุเกบ็กกันํา้ 8.55 ลานลกูบาศกเมตร  ระยะ
เวลาดําเนินการ พ.ศ. 2553-2556 ประโยชนของโครงการ สามารถสงนํ้าใหแก
พืน้ทีเ่พาะปลกูทัง้สิน้ 7,500 ไร เพือ่อุปโภค-บรโิภค สามารถปองกนัและบรรเทา
อุทกภัยในเขตตัวเมืองแพร ใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของราษฎรท่ีอาศัย
อยูบรเิวณใกลเคยีงได และยังสามารถเปนแหลงแพร-ขยายพนัธปุลานํา้จดือ่ืนๆ 
ใหราษฎรไดบริโภค ทําใหมีรายไดเสริม

กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2564

วันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2564

ณ หอประชุมชูชาติ กําภู กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2564

ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับ
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ระยะเวลาคุมครอง 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 (อานตอหนา 4)

สัญญา ใหม  การประกันชีวิตกลุม
กับ บริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด

พรอมกัน ณ หนวยสรรหา 

กรมชลประทาน สามเสน

สํานักงานชลประทานที่ 1-17

และโครงการชลประทานจังหวัด

สมาชกิทีไ่ปใชสทิธลิงคะแนนสรรหา
จะไดรับเงินคาอาหาร คนละ 700.00 บาท

วันศุกรที่  12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00 - 12.00 น. 

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
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ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนตุลาคม  25642

 สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  131,739,130.14
เงินฝากสหกรณอื่น  1,635,500,000.00
เงินลงทุน  4,127,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 
เงินใหกูยืน 15,639,351,524.22
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,639,351,524.22
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  3,636,967.01
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              28,089,098.09

รวมสินทรัพย  21,568,954,070.48

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 8,910,718,381.83
หน้ีสินอื่น  157,526,361.43
 รวมหนี้สิน 9,068,244,743.26
  ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,560,415,840.00
ทุนสํารอง  1,145,690,182.02
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 33,637,140.35
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 760,966,164.85
 รวมทนุของสหกรณ 12,500,709,327.22
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,563,954,070.48

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนตุลาคม  2564

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 

ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ        
กันยายน 2564         ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

               ราย จํานวนเงิน (บาท)  ราย จํานวนเงิน (บาท)

 1 เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 1,540 1,962,000.00 1,540 1,962,000.00

 2 เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ -  - 203 996,200.00

 3 เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 20 1,828,000.00 297 28,194,000.00

 4  สะสมทวีทรัพย  36 791,010.33 5,911 34,439,451.85

 5 สมาชิกอาวุโส 176 528,000.00 6,696 14,974,000.00

 6 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 2 2,000.00 27 27,000.00

 7 คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 26 24,600.00 171 153,800.00

                  รวม 1,800 5,135,610.33 14,845 80,746,451.85

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

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

(นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ์)
รองผูจัดการ (ฝายสินเชื่อ)

รักษาการแทนผูจัดการ สอ.ชป. 
18 ต.ค. 64

หนวย : บาท

              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

              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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝายเงินออม โทรศัพท ภายใน 2529 สายตรง 0 2243 4796

ฝายสินเชื่อ โทรศัพท ภายใน 2247, 2832 สายตรง 0 2243 4795

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

           ประเภทเงินฝาก รอยละตอป

1. ออมทรัพย  1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

 สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุน

เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก

ไมนอยกวารอยละ 5 ของเงนิไดรายเดอืน และ

สมาชิกสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนสูงสุด

ไดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป

สอบถามเพิ่มเติม ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642

www.ridsaving.com



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนตุลาคม  2564 3

  เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนสิงหาคม 2564 เดือนกันยายน 2564
 

 
ประเภทเงินกู

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

1. เงินกูสามัญ 646 751,977,000.00 581 690,636,000.00 557 686,314,000.00

2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 97 944,500.00 99 1,071,200.00 1,062 13,601,600.00

3. เงินกูพิเศษ - - 1 1,100,00.00 - -

       รวม 743 752,921,500.00 681 692,807,200.00  1,619  699,915,600.00

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

 
รายการ (รายเดือน) 1-30 กรกฎาคม 2564 1-31 สิงหาคม 2564  1-30 กันบายน 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

                                                       ระหวางเดือน ส.ค.-ก.ย. 64

จํานวนสมาชิก (คน) 22,831 22,814 22,780 (34)

จํานวนสมาชิกสมทบ (คน) 4,280 4,286 4,280 (6)

เงินรับฝากจากสมาชิก 101,876,479.43 88,376,088.55 129,090,979.32 40,714,890.77

ออมทรัพยพิเศษ 97,695,698.25 86,555,862.18 124,422,518.84 37,866,656.66

ออมทรัพยธรรมดา 4,180,781.18 1,820,226.37 4,668,460.48 2,848,234.11

ประจํา   0.00 0.00 0.00    0.00

สมาชิกถอนเงินฝาก 54,806,936.71 49,896,464.13 72,939,834.92 23,043,370.79

 ออมทรัพยพิเศษ 51,194,303.86 48,080,951.84 67,720,046.63 19,639,094.79

 ออมทรัพยธรรมดา 3,612,632.85 1,815,512.29 5,219,788.29 3,404,276.00

 ประจํา   0.00 0.00 0.00 0.00

จายเงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ) 97,875,230.90 77,256,680.00 92,224,873.50 14,968,193.50

 เงินกูสามัญ 97,164,478.90 75,350,364.00 78,945,780.50 3,595,416.50

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 710,752.00 806,587.00 13,279,093.00 12,472,506.00

 เงินกูพิเศษ  0.00 1,099,729.00 0.00 (1,099,729.00)

จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 17,973,053.41 18,652,929.75 19,006,006.71 353,076.96

รับคาหุนรายเดือน 41,153,540.00 40,681,370.00 40,692,060.00 10,690.00

รับชําระเงินใหกูแกสมาชิก 103,092,103.55 82,431,484.77 117,062,660.00 34,631,175.23

รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก 76,208,905.50 79,382,891.51 79,863,843.32 480,951.81

รายการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 31 พฤษภาคม 2564 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุน  10,527,362,410.00 10,558,911,140.00 10,585,955,860.00  27,044,720.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 8,816,087,613.01 8,854,567,237.43 8,910,718,381.83 56,151,144.40

เงินใหกูแกสมาชิก 15,662,842,055.37 15,655,501,101.45 15,627,016,472.37 (28,484,629.08)

รายรับมากกวารายจายรายเดือน 61,457,249.70 92,145,533.74 72,081,029.74 (20,064,504.00)

รายรับมากกวารายจายสะสม 603,203,593.12 695,349,126.86 767,430,156.60 72,081,029.74

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.
หนวย : บาท
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การประกันชีวิตกลุ่ม กับ
 ดวยกรมธรรมประกันชีวิตกลุมสมาชิก สอ.ชป. ที่ทําไวกับบริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดสิ้นสุด
ความคุมครองในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด ไดตออายุกรมธรรมใหมกับ
บริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด 

วัตถุประสงคของการทาํประกนัชวีติกลุม เพือ่ใหความคุมครองสมาชกิทีม่หีนีเ้งนิกูสามญั ท้ังนีบ้รรเทาภาระหนีส้นิของผูคํา้ประกนัและชวยเหลอื
ทายาทของสมาชิก กรณีสมาชิกผู กู เสียชีวิตกอนการชําระหน้ีหมด โดยสมาชิกผู กู เงินสามัญตั้งแต 450,000.00 บาทขึ้นไป ตองทํา
ประกันชีวิตกลุมเต็มวงเงินกู สําหรับสมาชิกที่มิไดมีหนี้เงินกูกับสหกรณ ก็สามารถทําประกันชีวิตกลุมได

 ผูเอาประกัน คือ 
 1. สมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกสามัญที่มีเงินกูกับสหกรณ
 3. สมาชิกสมทบมีเงินกู และผูไมมีเงินกู
  - คูสมรส หรือบุตร ที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกผูมีเงินกู
  - บิดา มารดา ผูที่มีรายชื่ออยูในกรมธรรมของบริษัทประกันภัย
   เดิมเทานั้น (ไมรับสมาชิกเพิ่ม)
 จํานวนผูเอาประกันรวมทั้งสิ้น 23,884 คน
 ผูเอาประกนัรายใหมทกุคนจะตองสามารถปฏิบตังิาน ตามหนาทีเ่ตม็

เวลา และไมถกูอยูระหวางพกัรกัษาตวั เนือ่งจากเจบ็ปวยหรอืบาดเจบ็ 
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ

 ผูเอาประกันที่ไดรับความคุมครองจากบริษัทประกันภัยเดิม บริษัทฯ 
รับโอนความคุมครองตอเนื่องตามวงเงินที่ไดรับความคุมครอง โดย
จะตองนําสงเอกสารซึง่ออกใหโดยบรษัิทประกนัภยัเดิมเพ่ือประกอบ
การพิจารณา คือ เอกสารตารางการประกันภัย สําเนากรมธรรม 
บันทึกสลักหลัง และรายงานรายชื่อ ผู เอาประกันที่ไดรับความ
คุมครอง (ท้ังรูปแบบ PDF และ Excel) ที่ระบุเลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน วนัเดอืนปเกดิ วนัทีท่าํประกัน แผนประกนั และทนุประกนั
ของสมาชิกแตละราย โดยจะตองนําสงกอนวันเริ่มมีผลบังคับของ
กรมธรรม กรณีไมมเีอกสารดงักลาวอางองิ บรษิทัฯ จะพจิารณาไมรบั
โอนความคุมครอง

 สมาชิกรายเดิมคุมครองแบบมีระยะเวลารอคอย 365 วัน โดยนับ
จากวันท่ีสมาชิกไดรับการพิจารณาอนุมัติความคุมครองจากบริษัท
ประกันภัยเดิม

 สมาชิกเขาใหมตนกรมธรรม หรือระหวางปกรมธรรม หรอืปรบัทนุเพิม่
ทุนประกัน ไมตองกรอกใบคําขอเพื่อแถลงสุขภาพ แตคุมครองแบบ
มีระยะเวลารอคอย 365 วัน โดยบริษัทฯ รับผิดชอบเพียงคืนเบี้ย
ประกันภัยท่ีไดรับชําระมาแลว ยกเวน สมาชิกเสียชีวิตจากกรณี
อุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจายคาสินไหมทดแทน โดยยึดถือ บันทึกประจําวัน
ของเจาหนาที่ตํารวจ รายงานชันสูตรพลิกศพ และ/หรือ ใบมรณบัตร 
ดังนี้

 - สมาชิกผูเอาประกันภัยรายเดิมรับประกันภัยตอเนื่อง ใหนับแต 
 วันที่สมาชิกไดรับอนุมัติรับประกันจากบริษัทผูรับประกันภัยเดิม

 - สมาชิกผูเอาประกันภัยรายใหม ใหนับจากวันที่สมาชิกไดรับการ
 พิจารณาอนุมัติความคุมครองจากบริษัทฯ

 ไมรับบิดา/มารดาเขาใหม
 อายุสูงสุดที่สามารถรับประกันไดจะตองไมเกิน 80 ป
 8.1 สมาชิกผูมีเงินกู และคูสมรส มีอายุระหวาง 16-80 ป
 8.2 บุตรตามกฎหมายของสมาชิกสมัครใหม มีอายุระหวาง 16-25 ป
 8.3 บิดา/มารดา อายุไมเกิน 80 ป
 อัตราเบี้ยประกันชําระเบี้ยเปนรายเดือน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ คุณฉัตรฐพร ทรัพยสํารวม

โทร. สายตรง 0 2243 4798 สายภายใน 2642

 ดวยกรมธรรมประกันชีวิตกลุมสมาชิก สอ.ชป. ที่ทําไวกับบริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไดสิ้นสุด
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  จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด (บาท)
    ผลประโยชนความคุมครองที่ไดรับ สําหรับ สมาชิกสามัญ อายุ
     1 เดือน-15 ป  16-19 ป 20-70 ป 71-75 ป 76-80 ป

1. การประกันชีวิตกลุม

 # เสียชีวิตจากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 

  ตลอด 24 ชั่วโมง - 1,500,000 2,500,000 2,500,000 300,000

2. การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

  # คุมครองการทุพพลภาพจากเจ็บปวยหรือ

   อุบัติเหตุนานติดตอกันเกิน 180 วัน 

   จะไดรับการชดใช 100% ของทุนประกัน 

   (จายงวดเดียว)  - 1,500,000 2,500,000 2,500,000 300,000

  จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด (บาท)
    ผลประโยชนความคุมครองที่ไดรับ สําหรับ สมาชิกสมทบ (มีเงินกูและผูไมมีเงินกู) อายุ
     1 เดือน-15 ป  16-19 ป 20-70 ป 71-75 ป 76-80 ป

1. การประกันชีวิตกลุม
 # เสียชีวิตจากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
    ตลอด 24 ชั่วโมง 500,000 1,000,000 1,500,000 500,000 200,000

2. การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  # คุมครองการทุพพลภาพจากเจ็บปวยหรือ
   อุบัติเหตุนานติดตอกันเกิน 180 วัน 
   จะไดรับการชดใช 100% ของทุนประกัน 
   (จายงวดเดียว)  500,000 1,000,000 1,500,000 500,000 200,000

    จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด (บาท)
           ผลประโยชนความคุมครองที่ไดรับ สําหรับ สมาชิกสามัญที่มีเงินกู อายุ
    20-40 ป 41-60 ป 61-65 ป

1. การประกันชีวิตกลุม
 # เสียชีวิตจากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ  
      ตลอด 24 ชั่วโมง 2,600,000 3,000,000 2,700,000

2. การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  # คุมครองการทุพพลภาพจากเจ็บปวยหรือ
   อุบัติเหตุนานติดตอกันเกิน 180 วัน 
   จะไดรับการชดใช 100% ของทุนประกัน (จายงวดเดียว)   2,600,000 3,000,000 2,700,000

อัตราเบี้ยประกัน 100.00 บาทอัตราเบี้ยประกัน 100.00 บาทอัตราเบี้ยประกัน 100.00 บาท
ตอทุนประกันภัย 100,000.00 บาท/คน/เดือนตอทุนประกันภัย 100,000.00 บาท/คน/เดือนตอทุนประกันภัย 100,000.00 บาท/คน/เดือนตอทุนประกันภัย 100,000.00 บาท/คน/เดือนตอทุนประกันภัย 100,000.00 บาท/คน/เดือนตอทุนประกันภัย 100,000.00 บาท/คน/เดือน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับประกันที่สําคัญ ดังนี้

อาคเนย
SOUTHEAST LIFE 
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 สหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จาํกดั โดย นายเทอดธรรม วงศกาฬสนิธุ 
ทีป่รกึษาสหกรณ และกรรมการดาํเนนิการ มอบแจกนัดอกไมแสดงความยินดกัีบ
นายสําเริง แสงภูวงค ที่ปรึกษาสหกรณ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มอบ ณ หองโถงสหกรณ ชั้น 2 อาคารสวัสดิการ
กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร วนัที ่30 กนัยายน 2564

แสดงความยินดี

1. นางสุมล  เลิศฤทธิ์  รองผูจัดการ (สายบริหาร)

2. นายทรงพล ขําตนวงษ   หัวหนาฝายประชาสัมพันธ

3. นายสุพิศ  เลิศฤทธิ์  หัวหนาฝายเงินออม

4. นางอนงค  พุดทิม  เจาหนาที่ขอมูลสมาชิก

5. นางนพมาศ  พงศพานิชย  เจาหนาที่ สอ.ชป. ปากเกร็ด

6. นายณัฐธีร  สมอัจฉริยกุล  เจาหนาที่สินเชื่อ

7. นางสุมาลี  ลักษณโกเศศ  เจาหนาที่สินเชื่อ

ขอใหวัยเกษียณเต็มไปดวยความสุข
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง หางไกลโรคภัย

ด้วยรักจากใจ
ด้วยรักจากใจ

สายใยผูกพนั

เจาหนาที่สหกรณเกษียณ
วันที่ 30 กันยายน 2564

1 2 3

4 5 6 7
สรุป การประกันชีวิตกลุม กับบริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

                    การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก             บริษัทฯ จายคาสินไหม

    
ณ เดือน/พ.ศ.

 จํานวน (คน)   จํานวนเงิน (บาท)  จํานวน (ราย)  จํานวนเงิน (บาท)

 ตุลาคม 2563 24,523 21,952,400.00 36 28,000,000.00

 พฤศจิกายน 2563 24,445 21,912,300.00 25 21,300,000.00

 ธันวาคม 2563 24,364 21,903,700.00 34 24,200,000.00

 มกราคม 2564 24,268 21,924,400.00 22 17,900,000.00

 กุมภาพันธ 2564 24,206 21,932,200.00 20 16,500,000.00

 มีนาคม 2564 24,143 21,932,500.00 48 35,800,000.00

 เมษายน 2564 24,089 21,928,600.00 5 4,000,000.00

 พฤษภาคม 2564 24,061 21,938,600.00 31 24,700,000.00

 มิถุนายน 2564 24,015 21,933,100.00 23 26,000,000.00

 กรกฎาคม 2564 23,970 21,941,300.00 32 29,900,000.00

 สิงหาคม 2564 23,884 21,928,600.00 13 11,500,000.00

 กันยายน 2564 23,545 21,937,200.00 24 18,100,000.00

     รวม  263,164,900.00   257,900,000.00

สอ.ชป.แจงขาวสสอ.รท.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

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

600,000.00
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา

สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวแบบงาย ๆ

บาท
*(เงินสงเคราะหขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก คูณ อัตราเงินสงเคราะหตอศพในเดือนที่เสียชีวิต)

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

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

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

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

สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท.สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท.
 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
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นายกรณรมย วรรณกุล
อดีตผูอํานวยการ

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (ภาค 4)
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การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ

รายชื่อผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ประจําปบัญชี 2565 
เลือกไดไมเกิน 7 หมายเลข

12 พฤศจิกายน 2564   เวลา 08.00-12.00 น.

นายสมหมาย ชางพันธุ
ผูอํานวยการสารสนเทศทรัพยากรนํ้า

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

นายอาจพล วงศบุษราคัม
อดีตหัวหนาฝายสอบสวน
สํานักกฎหมายและที่ดิน

นายเทอดธรรม วงศกาฬสินธุ
อดีตผูอํานวยการสวนบริหารจดัการนํา้

สํานักงานชลประทานที่ 11

นายธรรมนูญ คงสมุทร
อดีตหัวหนาศูนยรวมขาวสื่อสาร

กองสื่อสาร

นายไพฑูรย ไชยภูมิสกุล
ผูอํานวยการกองพัสดุ

กองพัสดุ

นายสมชาติ บุญกลอม
อดีตนายชางเครื่องกลอาวุโส

สํานักเครื่องจักรกล

นายสําเริง แสงภูวงค
อธิบดี

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
อดีตผูอํานวยการสํานักงาน

ชลประทานที่ 6,8,3

นางสุนันท พาซิทนี่ย
ขาราชการบํานาญ

นพ.ปราโมทย ฮึงวัฒนากุล
นายแพทยชํานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลชลประทาน

นายชนะชัย สุนทรศารทูล
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน

และจัดระบบนํ้าฯ ที่ 16
สํานักจัดรูปที่ดินกลาง

นางชวลี สวัสดิบุตร
อดีตประชาสัมพันธ

โรงพยาบาลชลประทาน

นายประทีป วงศเชิดขวัญ
อดีตผูอํานวยการกลุมกอสราง

คลองทาดาน

นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ
รองผูอํานวยการ

สํานักงานชลประทานที่ 8
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รายชื่อผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําปบัญชี 2565

นางนํ้าคาง คงคาเพ็ชร

ใชวิธีกากบาท  หลังหมายเลข
ผูสมัครลงในชองที่กําหนดไวในบัตร
สรรหาเทานั้น

โดยเลือกกรรมการดําเนินการได
ไมเกิน 7 คน

หากมกีารทําเครือ่งหมายอืน่ใด หรือ
ทาํเครือ่งหมายนอกชองทีกํ่าหนดใหนบั
เปนบัตรเสีย

  การทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งการทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งการทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งการทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งการทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งการทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง  การทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง  การทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง  การทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง  

1.  บัตรประจําตัวสมาชิก สอ.ชป. หรือ
2.  บัตร ATM-ID ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
3.  ใบเสร็จรับเงินสหกรณ พรอมกับ
 - บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
 - บัตรประจําตัวลูกจางประจํา หรือ
 - บัตรแสดงตนของกรมชลประทาน หรือ
 - บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บําเหน็จ บํานาญ หรือ
 - บัตรประจําตัวประชาชน ถาเปนใบรับคําขอมีบัตรประชาชนหรือ
  เปลี่ยนบัตรใหม จะตองมีบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถายประกอบดวยหรือ
 - ใบอนุญาตขับรถของทางราชการ

หลักฐานแสดงตนเมื่อไปลงคะแนนสรรหา

   

 กรณีที่ไมมีใบเสร็จรับเงินมาแสดง ใหขอหมายเลขสมาชิกไดท่ีหนวย
ตรวจสอบลงทะเบียนสมาชิกในวันสรรหา

เลือกตั�งเป็นหน้าที�
ของสมาชกิ สอ.ชป. 

 สมาชิกที่นำบัตรผู อื่นมาใช สิทธิ 
ถือวากระทำการทุจริตในการสรรหา 
อาจไดรับการพิจารณาโทษใหออกจาก
การเปนสมาชิกสหกรณ

 สหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จาํกดั โดยคณะกรรมการสรรหาไดจดัใหมี
การจับสลาก หมายเลขประจําตัวผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน 
ประจาํปบญัช ี2565 ณ หองประชมุสหกรณ ชัน้ 3 อาคารสวสัดกิารกรมชลประทาน 
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 ที่ ตําแหนงการสมัคร จํานวน (คน) หมายเหตุ

 1 กรรมการดําเนินการ 15

 2 ผูตรวจสอบกิจการ 1 ใหถือวาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
    เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป
    บัญชี 2565

  รวม 16

ยํ�า
เตือน

 !

- วงเงินกูตั้งแต 5,000.00-20,000.00 บาท 

- เงินกูปลอดดอกเบี้ยตลอดสัญญา 

- ไมตองมีผูคํ้าประกัน 

- ชําระคืนครั้งเดียว โดยหักจากเงิน ปนผล 

ยํ�า
เตือน

!
มาตรการชวยเหลือสมาชิก

ผูไดรับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  

(รอบที่ 4)

 * สมาชกิไมมีรายชือ่ในหนวยสรรหา ไมมสีทิธลิงคะแนนสรรหา

 * กรณีสมาชิกมีคําสั่งไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางมาราชการ
  หลังจากหมดเขตการเพิ่มชื่อ การใชสิทธิลงคะแนนสรรหา 
  ใหใชสิทธิลงคะแนนสรรหาโดยมีคําสั่งมาแสดงตนตอ
  คณะอนุกรรมการสรรหา
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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)

  

โปรดติดตามข่าวสารจาก สอ.ชป.ผา่นสื�อออนไลน์
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จาํกัด

รับขาวสารรวดเร็วทันใจ
 สิทธิประโยชนตางๆ

และไมตกขาว

สแกน QR CODE

 สอ.ชป. ลดยอดพิมพวารสาร ขาวสาร สอ.ชป. และปรับเปลี่ยนการรับขาวสาร 
เปนแบบออนไลน จดัสงใหสมาชกิผูเกษยีณอาย ุ63 ปขึน้ไป งดสงสมาชกิสมทบตัง้แต
เดือนตุลาคม 2564 เปนตนไป

  โปรดทราบ... 
เรื�องการรับข่าวสาร สอ.ชป.

  เพื�อประโยชน์ของสมาชิกเพื�อประโยชน์ของสมาชิกเพื�อประโยชน์ของสมาชิกเพื�อประโยชน์ของสมาชิกเพื�อประโยชน์ของสมาชิกเพื�อประโยชน์ของสมาชิกเพื�อประโยชน์ของสมาชิกเพื�อประโยชน์ของสมาชิกเพื�อประโยชน์ของสมาชิก  เพื�อประโยชน์ของสมาชิก  เพื�อประโยชน์ของสมาชิก  เพื�อประโยชน์ของสมาชิก  

ดวยขอมูลของสมาชิกสหกรณบางทาน
ไมเปนปจจุบันเนื่องจากเกษียณ ยายสังกัด 
ยายท่ีอยู  เพื่อใหการติดตอและทําธุรกรรม
ระหวางสหกรณกับสมาชิกเปนไปอยางถูกตอง 
จึงขอความรวมมือสมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลตางๆ โปรดแจงรายละเอียดใหสหกรณ
ท ร า บ เ พื่ อ จ ะ นํ า ไ ป
ปรบัปรงุขอมลูของสมาชกิ
ใหเปนปจจุบัน โดยเขียน
ใบคํารองท่ัวไป สอ.ชป. 
035/1 หรือดาวนโหลด 
www. r i dsav i ng .com 
สงมายังสหกรณ


