
สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

ขาวสารขาวสารขาวสารสอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.ขาวสารสอ.ชป.ขาวสารสอ.ชป.ขาวสารสอ.ชป.ขาวสารขาวสารสอ.ชป.ขาวสารสอ.ชป.ขาวสารสอ.ชป.ขาวสารสอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 40 ฉบับที่ 12
ธันวาคม 2564 สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป. เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 

ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

12

อางเก็บนํ้าหวยมะแกง

เปิดบริการ

เรื่อง   เดน   ใน   ฉบับ
เก็บมาบอก 67 วิธี ลดคาใชจายในชีวิตประจําวันลงแบบชิลล ๆ

โครงการอางเก็บน้ําหวยมะแกง อันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลวง
รัชกาลที่ 9 หมูที่ 20 บานหวยมะแกง ต.ปาแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย 
กอสรางป พ.ศ. 2547 แลวเสร็จป พ.ศ. 2549 สันทํานบดินสูง 21.00 เมตร 
ยาว 206.00 เมตร กวาง 8.00 เมตร ความจุเก็บกักน้ํา 2,145,000 ลบ.ม. 
ประโยชนที่ไดรับ สงนํ้าชวยเหลือเกษตรกร เพื่ออุปโภค-บริโภค ประมาณ 
2,000 ไร และฤดูแลงประมาณ 500 ไร เพื่อการเล้ียงสัตว เลี้ยงปลา และ
เพือ่การปลกูพชืดานการเกษตร ทาํใหเกดิการสรางรายได ราษฎรมคีวามเปนอยู
ที่ดีขึ้น มีงานทําตลอดทั้งป ลดการอพยพไปหางานทําในเมืองใหญ

 การประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ณ หอประชุมชูชาติ 
กาํภ ูและบรเิวณโดยรอบหอประชมุ กรมชลประทาน อ.ปากเกรด็ 
จ.นนทบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมใหญฯ 
อนุมัติงบประมาณ ประจําปบัญชี 2565 ดังนี้ ประมาณการ
รายรับ 1,127,030,000.00 บาท ประมาณการรายจาย 
397,752,000.00 บาท

การแตงตั้ง
กรรมการชุดใหม ป 2565

12 สหกรณออมทรัพย
กรมชลประทาน จํากัด

ไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณจาก
กรมสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

 

(อานตอหนา 4)

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

15 มกราคม 2565 
เปนตนไป 

ดูขอมูลสมาชิก...งายนิดเดียว
ตรวจสอบฐานะการเงิน งายยิ่งขึ้น

ไดทั้งระบบ IOS 
และ Android

 สะดวก

 รวดเร็ว

 ปลอดภัย

 ใชไดทุกที่

 24 ชั่วโมง

โปรดแจ้ง
การอัพเดตขอมูลสมาชิก

(อานตอหนา 7)

(อานตอหนา 5)

ผลการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2564

"ผานเกณฑมาตรฐาน"

Mobile Application

นวัตกรรม
ในการบริการบนมือถือ
ของสมาชิก สอ.ชป.
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คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42

อานตอหนา 3

ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

ปร
ะก

าศ เรื�อง 
การจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้สมาชิก

 ดวยทีป่ระชมุใหญสามญัประจาํป 2564 เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม 
2564 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 ขอ 3.4 
คาธรรมเนียมโอนเงินสําหรับโอนเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และ
เงินอื่นๆ ใหสมาชิกนั้น
 สหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จาํกดั จงึขอประกาศวา
สหกรณฯ จะจายคาธรรมเนียมการโอนเงินตางๆ ใหกับธนาคาร
แทนสมาชกิทุกกรณ ียกเวนการโอนเงนิใหแกทายาทกรณสีมาชกิ
เสียชีวิต
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การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 

ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ        
พฤศจิกายน 2564         ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

               ราย จํานวนเงิน (บาท)  ราย จํานวนเงิน (บาท)

 1 เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

 2 เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 67 333,000.00 67 333,000.00

 3 เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 26 2,573,000.00 53 5,226,000.00

 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน) 1,625 4,208,500.00 4,693 11,065,521.15

 6 สมาชิกอาวุโส 218 654,000.00 408 1,224,000.00

 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 4 4,000.00 7 7,000.00

 8 คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 14 12,600.00 24 21,600.00

                  รวม 1,954 7,785,100.00 5,252 17,877,121.15

              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

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

           ประเภทเงินฝาก รอยละ/ป 

1. ออมทรัพย   1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป  (ไมเสียภาษี)

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน (ไมเสียภาษี)

              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

 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

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.

14 ธ.ค. 64

                หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 9,142,111,870.90
หน้ีสินอื่น  128,593,659.18
รวมหนี้สิน 9,270,705,530.08

           ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,580,837,470.00
ทุนสํารอง  1,145,690,182.02
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 32,612,500.68
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น            -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทนุ) สุทธริอการจดัสรร                      771,238,077.84
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 127,287,447.05
 รวมทนุของสหกรณ 12,657,665,677.59
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,928,371,207.67

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  207,329,636.12
เงินฝากสหกรณอื่น  2,125,500,000.00
เงินลงทุน -สุทธิ 4,012,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 4,007,600,000.00
เงินใหกูยืม -สุทธิ 15,538,304,470.02
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,538,304,470.02
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  3,636,967.01
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              37,962,783.50

                      รวมสินทรัพย  21,928,371,207.67

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายเงินออม โทร. 0 2243 4796 ภายใน 2529
ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832
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โปรดติดตามข่าวสารจาก สอ.ชป.ผา่นสื�อออนไลน์

Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จาํกัด

รับขาวสารรวดเร็วทันใจ
 สิทธิประโยชนตางๆ

และไมตกขาว

สแกน QR CODE

 สอ.ชป. ลดยอดพิมพวารสาร ขาวสาร สอ.ชป. 
โดยปรับเปล่ียนการรับขาวสาร เปนแบบออนไลน 
จัดสงใหสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 63 ปขึ้นไป 
 ทั้งนี้ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 เปนตนไป

อีก
ชอ

งท
าง

อีก
ชอ

งท
าง

เรื�องการรับข่าวสาร สอ.ชป.

6 ขั้นตอน สมัครสมาชิก Mobile Application
  ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นผานทาง

12

ใหทานเขาถึงขอมูลสวนตัวไดงายขึ้น
ตรวจสอบฐานะทางการเงินที่ดําเนินการ

กับสหกรณไดแบบ real Time
ผาน Mobile ครบจบในมือทานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จาํกัด

 สมัครใชบริการ

 อานขอกําหนดและเงื่อนไขการใชงาน

 สมัครใชบริการ

 ใสเลขสมาชกิของทานและเลขบัตรประชาชน

 กรอกขอมูลสวนตัว และกําหนดรหสัผาน

 ระบบจะสงรหัส OTP ไปใหทานผานทาง 

 SMS โปรดนํารหัสดังกลาวมากรอกภายใน

 เวลาที่กําหนด

 หนาเมนูหลัก

 แสดงเมนูตางๆ ใน Mobile App 

พิมพคําวา...RID Saving

สําหรับ Android สําหรับ iPhone

กด สมัครใชบริการ

เพื่อลงทะเบียนใชงานครั้งแรก

Mobile  Application

2

1

3 4 5

6ดูขอมูลสวนตัว, 
ออกจากระบบ, 
ตั้งคาใชงาน

ดูข อมูลหุ น, ภาระคํ้า
ประกัน, สรุปยอดรวม 
เรียกเก็บประจําเดือน,
ใบเสร็จ, ปนผล-เฉลีย่คนื, 
ผูรับผลประโยชน, ตาราง
ประมาณการชํ า ร ะ , 
ขาวสาร

ดขูอมลูเงนิฝากทีม่ขีองตวัเอง
บัญชีที่เคลื่อนไหวลาสุด,
ขอ Statement

ดสูญัญาเงนิกูทีม่ขีองตวัเอง
บัญชีที่เคลื่อนไหวลาสุด, 
ขอ Statement

สอบถามเพิ่มเติม เจาหนาที่สารสนเทศ สายภายใน 2373 สายตรง 0 2669 6576
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 นายสชุาต ิเจรญิศร ีประธานกรรมการ สอ.ชป. เปนประธาน
ในที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 พรอมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ ในรอบป 2564 และนําเสนอ
ระเบียบวาระตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้ การพิจารณางบแสดงฐานะ
การเงิน การจัดสรรกําไรสุทธิ งบประมาณประจําปบัญชี 2565 
การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และคัดเลือกผูสอบบัญชี

 สมาชิกลงทะเบียนประชุมใหญฯ จํานวน 5,673 คน อนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินของ สอ.ชป. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีสินทรัพยจํานวน 
21,563,431,898.07 บาท อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปบัญช ี2564 
จํานวน 771,238,077.84 บาท เงินปนผลในอัตรารอยละ 5.50 เปนเงิน 
567,631,466.00 บาท และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 11.00 เปนเงิน 
90,865,704.00 บาท อนุมัติวงเงินกู ยืมหรือการค้ําประกัน ประจําป
บัญชี 2565 วงเงิน 3,000 ลานบาท อนุมัติจางนางสุคนธ ฤทธิ์โรจน 
เปนผูสอบบัญชี ประจําปบัญชี 2565

การประชมุใหญ่สามญั ประจาํปี 2564

 การประชุมใหญฯ ครั้งนี้มีลุนจับรางวัลใหสมาชิกลงทะเบียนและอยูในพื้นที่ประชุมใหญฯ ประกอบดวย

 โชคชั้นที่ 1   1. สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท 1 รางวัล 2. สรอยคอทองคําหนัก 2 สลึง 2 รางวัล 3. สรอยคอทองคําหนัก 1 สลึง 
    9 รางวัล รวมจํานวน 12 รางวัล
 โชคชั้นที่ 2   1. เงินสดมูลคา 5,000.00 บาท 1 รางวัล 2. เงินสดมูลคา 2,000.00 บาท 2 รางวัล
 โชคชั้นที่ 3    บัตรสตารบัค มูลคา 500.00 บาท จํานวน 2 รางวัล

สมาชิกสหกรณทั่วประเทศจะไดรับรางวัล ดังนี้
  1. รางวัลเลขทาย 3 ตัว ของเลขทายสมาชิก ออกรางวัล 1 รางวัล รางวัลละ 2,500.00 บาท เลขที่ออก 048 มีจํานวน 28 ราย
  2. รางวัลเลขทาย 2 ตัว ของเลขทายสมาชิก ออกรางวัล 1 รางวัล รางวัลละ 1,000.00 บาท เลขที่ออก 90 มีจํานวน 292 ราย

 สําหรับ รางวัลสรอยคอทองคํา จํานวน 3 รางวัล ไดรับการสนับสนุน จากบริษัท ทรู ไลฟ โบรกเกอร จํากัด รางวัลเงินสด 
จํานวน 3 รางวัล ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ไอโซแคร จํากัด บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง จํากัด และ หจก.พีพีเอ 1976 ซัพพลายแอนด
เซอรวิส รางวัลบัตรสตารบัค จํานวน 2 รางวัล ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ออกฟอรด จํากัด ท้ังนี้สหกรณ ประกาศผลรางวัล 
www.ridsaving.com โอนเงินเขาบัญชีธนาคารใหทานสมาชิกที่ไดรับรางวัลเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

สอ.ชป.ขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัล จํานวน 325 ทาน



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 12 ประจําเดือนธันวาคม  2564 5

 1.  นายสุชาติ  เจริญศรี ประธาน
 2.  นายมนตรี  ออนวิมล รองประธาน
 3.  นายธรรมนูญ  คงสมุทร กรรมการ
 4.  นายสําเริง  แสงภูวงค กรรมการ
 5.  นายไพฑูรย  ไชยภูมิสกุล กรรมการ
 6.  นางสาวสุขนิจ  ปญญางาม กรรมการ
 7.  นายอาจพล  วงศบุษราคัม เลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ประจําปบัญชี 2565

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564

มีมติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 และจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

เปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ จํานวน 4 คณะ

คณะกรรมการดําเนินการ  1. นายสุชาติ  เจริญศรี  ประธานกรรมการ

 2.  นายมนตรี  ออนวิมล รองประธาน

 3.  นายธรรมนูญ  คงสมุทร รองประธาน

 4.  นายสําเริง  แสงภูวงค รองประธาน

 5.  นายอาจพล  วงศบุษราคัม เลขานุการ

 6.  นางสาวสุขนิจ  ปญญางาม เหรัญญิก

 7.  นางอัญชลี  เสือแกว กรรมการ

 8.  นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร กรรมการ

 9.  นายฐณธรณ  กออิฐ กรรมการ

 10.  นายชาญณรงค  สุภาพพรอม กรรมการ

 11.  นายรุงธรรม  บอเกิด กรรมการ

 12.  นายสมหมาย  ชางพันธุ กรรมการ

 13.  นายเทอดธรรม  วงศกาฬสินธุ กรรมการ

 14.  นายไพทูรย  ไชยภูมิสกุล กรรมการ

 15.  นายสมชาติ  บุญกลอม กรรมการ

 1.  นายมนตรี  ออนวิมล ประธาน
 2.  นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร รองประธาน
 3.  นางอัญชลี  เสือแกว กรรมการ
 4.  นายชาญณรงค  สุภาพพรอม กรรมการ
 5.  นายสมชาติ  บุญกลอม กรรมการ
 6.  นายรุงธรรม  บอเกิด กรรมการ
 7.  นายสมหมาย  ชางพันธุ เลขานุการ

 1.  นายเทอดธรรม  วงศกาฬสินธุ นายทะเบียน
 2.  นายสมชาติ  บุญกลอม ผูชวยนายทะเบียน

 1.  นายสําเริง  แสงภูวงศ ประธาน
 2.  นายไพฑูรย  ไชยภูมิสกุล รองประธาน
 3.  นายชาญณรงค  สุภาพพรอม  กรรมการ
 4.  นายฐณธรณ  กออิฐ กรรมการ
 5.  นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร กรรมการ
 6.  นายเทอดธรรม  วงศกาฬสินธุ กรรมการ
 7.  นายรุงธรรม  บอเกิด กรรมการ
 8.  นายอาจพล วงศบุษราคัม เลขานุการ 

1 คณะกรรมการอํานวยการ

3 คณะกรรมการศึกษา

นายทะเบียน สอ.ชป.

2 คณะกรรมการเงินกู

4 คณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับ
ระเบียบและประกาศ

 1.  นายธรรมนูญ  คงสมุทร ประธาน
 2.  นางสาวสุขนิจ  ปญญางาม รองประธาน
 3.  นายสมหมาย  ชางพันธ กรรมการ
 4.  นายสมชาติ  บุญกลอม กรรมการ
 5.  นายฐณธรณ  กออิฐ กรรมการ
 6.  นายเทอดธรรม  วงศกาฬสินธุ กรรมการ
 7.  นางอัญชลี  เสือแกว เลขานุการ

แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

2 3 41
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 การเก็บออมเงินเพื่อหวังท่ีจะรวย ถือเปนสิ่งท่ีหลายๆ คนท่ี
ต้ังเปาหมายไว แตเชือ่ไหมวา วิธเีกบ็ออมเงนิท่ีดทีีสุ่ดวธิหีนึง่ก็คอื 
ลดคาใชจายในชีวิตประจําวันลง ซึ่งคาใชจายสวนนี้นี่แหละที่เปน
ตัวสําคัญที่จะทําใหเราตองเปนหนี้เลยทีเดียว เพราะไมวาจะเปน
คาอาหาร คาเดินทาง คาของใช รวมถึงคาสาธารณูปโภคตางๆ 
ก็ลวนนับรวมเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน ซึ่งนับวันจะยิ่งมี
ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งยอมจะสงผลใหรายรับของเราในบางคนไม
เพียงพอตอการใชงาน และสงผลใหตองไปกูยืมคนอื่น จนอาจ
เปนหนี้ได
 แตหากเราลองปรบัใหมจากท่ีตองกูยืมจากคนอืน่ มาเปนการ
ปรับปรุงการใชจายของตัวเราเองใหคุมคาและจายตามสมควร
และเหมาะสม ก็นาจะดีกวาใชไหม นอกจากจะไมเปนหนี้แลวยัง
จะชวยใหเราประหยัดไดอีก วันนี้ MoneyGuru.co.th ก็มี 7 วิธี 
ลดคาใชจายในชีวิตประจําวัน ลงแบบชิลลๆ มาฝากกัน เชื่อไดวา
อานแลวไดยิ้มออกกันแนนอน

   ปดทีวีและถอดปลั๊ก

 - เปนวิธีพื้นฐานมากๆ ในการลดรายจาย แตรูไหมวามันกลับให
ผลดมีากๆ เพราะนอกจากจะชวยลดคาไฟฟาแลว ยงัจะชวยใหเราลด
อาการอยาก จากการที่เห็นโฆษณาตางๆ ลงอีกดวย ซึ่งสงผลใหราย
จายเราลดลงตามนั่นเอง แตหากอยากดูจริงๆ ก็ดูได แตขอใหระวัง
เรื่องความอยากของเราใหดี คุมใจตัวเองไวใหดี

   ปารตี้ที่บานประหยัดกวาเยอะ

 - เราหลายๆ คนที่ทํางานประจําก็ มักจะชอบชวนกันไปกินขาว
นอกบาน ปารตี้ทองราตรี ซึ่งในการออกไปแตละครั้งนั้น ก็ใชเงินพอ
สมควร ดังนัน้หากวาเราลองเปลีย่นจากปารตีน้อกบานมาเปนในบาน 
เรากจ็ะประหยดัคาใชไปได แถมยงัสะดวกและปลอดภยัอกีดวย เมาก็
มีที่นอนแถมไมตองขับอีกตางหาก

   ทําอาหารทานเอง

 - นอกจากเราจะมาปารตีท้ีบ่านแลว การทาํอาหารทานเองท่ีบานก็จะ
ชวยใหประหยดัไดอกี เชน การทีเ่ราทาํแกง 1 หมอเราอาจจะทานได 1-2 วนั 
ตางจากการซ้ืออาหารจากขางนอกมาทานซ่ึงสวนใหญจะจายเปนมื้อ
ตอมือ้เทานัน้ รวมถงึอาหารแชแขง็ตางๆ ทีอ่าจจะเกบ็ไวกนิไดหลายวนั แต
ราคาน้ันกถ็อืวาคอนขางสงูเลยทเีดยีว ดงันัน้หากเรามโีอกาสก็ควรท่ีจะลอง
ทําอาหารทานเองที่บานแลวจะรูวามันชวยประหยัดไดมากขนาดไหน

   ลดการใชบัตรเครดิต

 - บตัรเครดิตถอืไดวาเปนตวัชวยในการใชจายอยางมาก เพราะสามารถ
รูดซ้ือสินคาไปกอนแลวคอยมาจายทีหลังได ซ่ึงหากใชไมระวังก็จะกลาย
เปนหนี้ไดอยางงายๆ ดังนั้นหากเราลดการใชบัตรเครดิตลงก็เทากับเราได
ลดคาใชจายของเราลงแลว แตหากมีความจําเปนที่ตองใชงานจริงๆ ก็ควร
ที่จะจายใหตรงเวลาที่กําหนดเสมอ เพื่อที่จะไดไมถูกคิดดอกเบี้ย

   ลดการใชของแบรนดเนม  
 - ขึน้ชือ่วาของแบรนดเนมนัน้ยอมมรีาคาคอนขางสงู แตกม็เีราบางคน
ทีพ่ยายามขยนัอดออมเพือ่ทีจ่ะไปเปนเจาของ ซึง่การรูจกัเกบ็ออมเงนิกถ็อื
เปนสิ่งท่ีดี แตหากเรามีสถานะการเงินท่ียังไมดี การท่ีเราจะนําเงินท่ีเก็บ
ออมเพื่อที่จะซื้อของแบรนดเนมไปทําอยางอื่นใหเงินงอกเงยขึ้นมา ก็จะดี
กวา นอกจากจะไดเงินเพิ่มแลวเรายังไดประหยัดไปดวย

   ลดการชอปปงที่เกินความจําเปน

 - มันกถ็อืวาไมผดินะ ทีเ่ราทาํงานมาเหนือ่ยๆ แลวอยากจะซื้อของให
กับตัวเองบาง แตวาเราก็ควรคิดใหดีกอนซ้ือ วาส่ิงท่ีจะซื้อมีความจําเปน
หรือเปลา ไมอยางนั้นจะกลายเปนวาใชเงินเสียเปลาขึ้นมาก็ได และขอ
สาํคญัอยาชอปปงตามอารมณอยางเดด็ขาด เพราะสิง่ทีต่ามมามกัจะมีแต
ความเดือดรอนและหนี้สิน

  อะไรซอมไดก็ ซอมเองกอน

 - หากมีสิ่งของหรืออุปกรณตางๆ ภายในบานเราเกิดชํารุด ใหเราลอง
เชค็ดูกอนวาเสยีเยอะไหมและพอจะซอมไดหรอืเปลา หากวาไมไดเสยีหาย
อะไรมากนัก เราก็อาจจะลองเรียนรูท่ีจะซอมดวยตัวเองดูกอน เพื่อจะได
ชวยเราประหยดัเงนิคาจางชางซอมไปได โดยอาจะหาหนงัสอืมาอาน อาน
จากเวบ็ไซต หรือดจูากยูทบูกไ็ด เพราะสือ่ออนไลนสมยันีก้็แทบจะมทีกุสิง่
ใหเลือกสรรอยูแลว

สอ.ชป.แจงขาวสสอ.รท.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

สมัครดวยตนเองที่...
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สสอ.รท.) ชั้น 2
เลขที่ 199/8 หมูที่ 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท โทรสาร 0 2496 1332 มือถือ 039 921 2350, 092 429 6660, 098 612 2327
E-mail : tgc.ifsct@gmail.com Website : www.cgse.or.th

สรางสวัสดิการใหกับครอบครัว
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา

600,000.00 บาท

ฌาปนกิจเพิ่มคุณคาแหงชีวิตของคนสหกรณ

สามารถดาวนโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบไดที่ www.cgse.of the

อาคเนย
SOUTHEAST 

อาคเนยอาคเนยสรุป การประกันชีวิตกลุม 
กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด

พฤศจิกายน 2564

ลดค่า ใ ช้ จ่าย ในชี วิต
ประจาํวัน ลงแบบชิลล์ ๆ7 วิธีวิธีวิธี

เก็บมาบอก 

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

 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 21,839,100.00 15 11,352,100.00

             รวม  43,673,300.00  48,552,100.00

ขอบคุณขอมูล : www.moneyguru.co.th
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ดาวนโหลดใบคํารอง www.ridsaving.com หรือติดตอฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ โทร. 02 241 5655 ตอ 2642 สายตรง 02 669 6575

 ดวยสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด ไดปรับปรุงขอมูลของสมาชิกใหเปนปจจุบันเพื่อรักษาผลประโยชน
ของสมาชิก ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหทาน ปรากฏวาขอมูลสมาชิกบางทานไมเปนปจจุบัน 

เนือ่งจากเกษยีณ ยายสงักดั ยายทีอ่ยู ดงันัน้เพือ่ใหการตดิตอและทาํธรุกรรมระหวางสหกรณและสมาชิกเปนไปอยางถูกตอง ขอความ
รวมมือสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ โปรดแจงรายละเอียดใหสหกรณทราบ

 อนึ่ง มีเอกสารบางสวนตีกลับมายังสหกรณ ติดตอไมได ตามรายละเอียดท่ีแนบ หากสมาชิก หรือรูจักหรือสามารถติดตอได 
โปรดแจงใหสมาชิกที่มีรายชื่อดังกลาว ติดตอกับสหกรณ หรือเขียนใบคํารองทั่วไป สอ.ชป.035/1 แกไขที่อยู โดยดวน

โปรดแจง การอัพเดตขอมูลสมาชิก

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขสมาชิก 
1 คุณ องอาจ         ชลารัตน 43993
2 คุณ พศิน           เข็มพิลา 29274
3 คุณ สยาม          บวกคาง 28539
4 คุณ สฐิพงษ        รามโกมุท 03715
5 คุณ ทิน             เจือจาน 39291
6 คุณ วิบูลย          หันหาบุญ 11593
7 คุณ สมชาย        สุดดีพงษ 06034
8 คุณ โกวิท          จวนวันเพ็ญ 23173
9 คุณ เทพิน          หอกทอง 47010
10 คุณ สําเริง          เขาสถิตย 16578
11 คุณ ประชุม        กลอมขาว 01144
12 คุณ อํานวย        ภุมมาวงศ 37349
13 คุณ สมมิตร        สัจจะบุตร 41520
14 คุณ พรชัย          พนชั่ว 36669
15 คุณ สมเจตน       สลัดทุกข 06075
16 คุณ ประภา        ชัยเพชร 33676
17 คุณ รวมสิทธิ์         รสจันทน 35941
18 คุณ เพชรบุรินทร  พิลาแดง 10466
19 คุณ ประมาณ      บุญคง 35270
20 คุณ พิมพวิมล      พุมหิรัญ 28783
21 คุณ บุญศรี         ขําขาว 41640
22 คุณ สม             โตทิม 24465
23 คุณ ประยูรรัตน   ปาเจือ 20734
24 คุณ ประมวล       สุริยวงษ 35954
25 คุณ กวี              ศิริไทย 32685
26 คุณ ศุภชัย          แกวปลั่ง 37721
27 คุณ ภวัต            แกวเจริญ 27868
28 คุณ ประจวบ       คําศรี 01911
29 คุณ พงษพันธ      คชประเสริฐ 47621
30 คุณ เหลี่ยม         อินทรทรัพย 28765
31 คุณ สมพงษ        สวนทอง 41780
32 คุณ ทองยอด      ทําเกิด 04705
33 คุณ วันชาติ        สุวรรณนิคม 11655
34 คุณ สุทัศน         จันทรผูก 22641
35 คุณ ณรงค          เนียมกลาง 42745
36 คุณ ประเสริฐ      แดงประทุม 33320
37 คุณ ศักดิ์ชัย        ทองออน 00178
38 คุณ สุทิน           ไหมฉิม 32011
39 คุณ สุระธรรม      มาตยแสง 38031
40 คุณ พนม           นกเล็ก 11765
41 คุณ ตุ               บุญณะ 2933Y
42 คุณ สมพิศ         จันทรเนตร 12305
43 นาย ประยุทธ      ทองขาวขํา 38361
44 คุณ ประพันธ      มูลทา 34115
45 คุณ พีระพงษ      กลิ่นศรีสุข 25431
46 คุณ วิโรจน         ลําแพน 30238
47 คุณ ปรีดา          แสงจันทร 45670
48 คุณ โกสิน          ผลภาษี 26773
49 คุณ สุนิศา          แดงจํารูญ 00872
50 คุณ ประดิษฐ      ขํามี 19352
51 คุณ สุชีลา          ศรสําราญ 38786
52 คุณ สภาวดี        ดารารุจา 08278
53 คุณ มานะ          มาเนตร 18527
54 คุณ สุธน            วิทยสุจินต 33887
55 คุณ สราวุธ         วงศเพชร 32267
56 คุณ ละมุล          ฆังวารี 45848

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขสมาชิก
57 คุณ อุดม         วงศชนะ 34634
58 คุณ กอบชัย      ผลภาษี 38336
59 คุณ วิชัย          อินเงิน 14124
60 คุณ ศิริวรรณ    ระงับ 24279
61 คุณ จิรทีปต      อภิรักขวนานนท 24141
62 คุณ อมรา        จันทรหัสดี 35604
63 คุณ ฤทัย         พัชรานุรักษ 03916
64 คุณ จําลอง       หงษยุพา 18157
65 คุณ ปทุม         เอี่ยมโอภาส 05208
66 คุณ พิเชษฐ       ลุงบาน 37169
67 คุณ พลาธิป      นาคสกุล 42567
68 คุณ สุพจน        อนันตะ 25475
69 คุณ ชัยรัตน      คันทับ 17875
70 คุณ ชุนหะวัน    เพ็งอิ่ม 37020
71 คุณ ธงชัย         รัตนพงษ 15288
72 คุณ อาบ          สวางศรี 17342
73 คุณ บังอร        ซึงดํารง 10544
74 คุณ วิทยา        วรดิษฐ 02291
75 คุณ สุวิทย        ไขโพธิ์ 31442
76 คุณ สุรียรัตน     แกวบุตร 26981
77 คุณ ทองเหมาะ  รุงทอง 14107
78 คุณ สวง          ธัญญเจริญ 14982
79 คุณ เจริญ         บุญนะ 23209
80 คุณ มล            มณีสง 23765
81 คุณ เณศรา       สัมพันรัตน 03897
82 คุณ จุไร           จิตรสมนึก 14177
83 คุณ เฉลิม         อินทรวงษ 31055
84 คุณ ธีระพงษ     ปากเมย 35452
85 คุณ เอมอร       พันธมี 21413
86 คุณ สมยศ        ทิมปดชา 38840
87 คุณ เจริญ         สุขุมาลย 41258
88 คุณ พิศเพลิน    นิลเกตุ 30662
89 คุณ อาภรณ      สัจจัง 31866
90 คุณ บู             ระวังสระนอย 16571
91 คุณ ชวลิต        ศรีคําขลิบ 39807
92 คุณ ละออง       ขาวพุม 02868
93 คุณ สิทธิชัย      อนันตภูมิ 20761
94 คุณ ระวิวรรณ   คะดาษ 37057
95 คุณ ประสงค     ทองขาว 20400
96 คุณ ลือชัย        รัชตะอดุลศิลป 01705
97 คุณ สุเทพ        เจริญรักษ 14562
98 คุณ ไพบูล        เพ็ญเกตุการณ 32961
99 คุณ นิจวรรณ    กิ่งโพธิ์ 13345
100 คุณ แกว          อาภัย 31640
101 คุณ ยุพา          กันคํากาศ 30306
102 คุณ อรุณ         พรเจริญทรัพย 42633
103 คุณ วิรัตน        ปราบโคบุตร 21309
104 คุณ ชัยรัตน      นาครอด 02489
105 คุณ สุนทร        พัดนอย 31160
106 คุณ สิริปนส      บุญไชโย  29950
107 คุณ สันติ         พิมพเกษม 14305
108 คุณ อุไรรัตน     กาฬสุวรรณ 44566
109 คุณ ดุริยา        ชัยประเสริฐ 39796
110 คุณ ประทีป      ทารัตน 31175
111 คุณ สมพิศ       เพ็ชรมาลี 15346
112 คุณ เสนาะ       อินทรนุช  14432

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขสมาชิก
113 คุณ ชิน            ไชยนต 07320
114 คุณ ทนงฤทธิ์     หงสประภาวงค 30854
115 คุณ ชไมพร        ทับประเสริฐ 13629
116 คุณ ลําใล          ยังทาโพ 37195
117 คุณ ศักดิ์ศรี       พรพระ 3949X
118 คุณ เมตตา        เที่ยงผดุง 49224
119 คุณ คุณสําเนียง   สุวรรณ 35442
120 คุณ วิทยา          ไชยรัตน 45617
121 คุณ สมยศ         สมบรูณ  28878
122 คุณ จรูญ           แสงทอง 47430
123 คุณ ทองคํา        อินทรจักร 24937
124 คุณ อาวุธ          นิลพันธุ 37838
125 คุณ บุญเรือน      แกวผองศรี 43266
126 คุณ สีทุน          มณีวงษ 25308
127 คุณ อรุณ          จันทวี 20457
128 คุณ สุนันทา       พระภูมี 48285
129 คุณ เพ็ง            ภาคะเวทย 00810
130 คุณ ณรงค         พูลสุวรรณ 46105
131 คุณ นาถนภา      รักษาสัตย  44033
132 คุณ เจริญ          ณ กลองดี  09806
133 คุณ วิรัช           สมองดี  13226
134 คุณ เพิ่มศักดิ์      สุกโฉม 17795
135 คุณ ชะโอด        ศรีแยม 10076
136 คุณ พรรณนิกา   พิมมา  38206
137 คุณ ณรงค         กั้นฝากลาง 25950
138 คุณ จําเจริญ       พุกเขียว 16953
139 คุณ เพ็ญยุพา      ศรีเพ็ง 35350
140 คุณ สุรศักดิ์        ผองเผือก 12174
141 คุณ อุดม           ยืนยง 23654
142 คุณ ปราณี         ขันธเขต  27221
143 คุณ ประไพ        ฐานโพธิ์ 20912
144 คุณ งามเนตร     ประเสริฐรัชพันธุ 0000
145 คุณ วิชัย           บุญฤทธิ์  20430
146 คุณ อรพินท       บุษบา 06831
147 คุณ เสม            พรไพบูลยสุข 13102
148 คุณ มานพ         เรืองเกตุ 27725
149 คุณ สมปอง        อึ้งสกุล 14843
150 คุณ ดวงพรรณ    ทองเรือง 11595
151 คุณ ธานี           หลานทาว 32485
152 คุณ วิไลวรรณ     ทัพไชย 18760
153 คุณ พจนาท       ยงเจริญชัยสิทธิ์ 33487
154 คุณ สุวิทย         สุทธิอาคาร 36708
155 คุณ สูง             สกุลแกว 20243
156 คุณ นิยม           บุญอนันต 01535
157 คุณ วันชัย         พรหมปลัด 10131
158 คุณ ดิเรก          เงินมีศรี 11119
159 คุณ ไพบูล         ดวงสัมพันธ 01568
160 คุณ สุบิน          สถาปนวรรณธนะ 00160
161 คุณ พงศเลิศ       สกุลอินจันทร 40004
162 คุณ ประนอมเพียร  คําพัฒน 26849
163 คุณ ทฤษฏี         ทอนสระนอย  31682
164 คุณ หนูเอี่ยม      จงรักษ 02627
165 คุณ วิเชียร         อุดรศาสตร  36345
166 คุณ อรุณ          จูเจริญ 16770
167 คุณ สุทธิเจตน    อัครเอกจีรัณธนา 33477
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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

02-241-5655-64 
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

 ฝายจัดเก็บตรวจสอบ 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  0-25836050-0 ตอ 513 สายตรง 0-2961-1504 หรือ 0-25838912
 โทรสาร  0-2961-1731

 รับเรื่องรองเรียน สอ.ชป.  โทรสายตรง 0 2163 4678

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ 
หรือ www.ridsaving.com

โอนเงิน วันที่ 30 ธันวาคม 2564

สขุสันต์วันเกิด
สมาชกิท ี�เกดิเดอืน
ธันวาคม

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย์ หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโสรับ


