
1ข่าวสาร สอ.ชป. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือนมกราคม  2562สอบถามและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail : coop@ridsaving.com

ข่าวสาร
สอ.ชป.

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด

ปีที ่ 3  ฉบับที่     เดือนมกราคม 256238 1

เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง 
ธำ�รงไว้ซึ่งธรรม�ภิบ�ล บริห�รง�นสู่ม�ตรฐ�น

เรื่อง เด่น ใน ฉบบั
	เก็บมาบอก :  จดแล้วไม่จน ด้วยบัญชีรายรับรายจ่าย                                                        6 
 บทความพิเศษ : ปันความคิด 10 แนวคิดเพื่อการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ   7

เข ือ่นยางชุม

โปรดทราบ!!!  เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
พึงได้รับ กรณีการจ่ายคืนจ�นวนเงินที่สิ้นสุด
สมาชิกภาพ ควรคงสมาชิกภาพถึงวันสิ้นปีบัญชี

อ่านหน้า 4

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สมาชิก 
ที่ประสบภัย สามารถขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัยพิบัติได้

 โดยยื่นคำ�ร้องต่อสหกรณ์ภ�ยในกำ�หนด 90 วัน 

นับถัดจ�กวันที่ประสบภัยพิบัต ิ                   

นายมนัส กำาเนิดมณี
ประธานกรรมการ สอ.ชป.

 ในโอกาสปใีหมน่ี ้ผมขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาล
ประทานพรให้ท่านมีความสุขกายสบายใจ มีสุขภาพ 
แข็งแรง มีกำาลังใจเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ 
ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงตลอดไป

โครงการอ่างเกบ็น�้ายางชุม เป็นโครงการพระราชด�าริในหลวงรัชกาลที่ 9 

ลักษณะเป็นเขื่อนดินเก็บกักน�้า 32 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 

19,000 ไร่ เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2516 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2523 สถานท่ีตั้ง  

บ้านยางชุมเหนือ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์เป็นแหล่ง

ต้นทุนน�้า ช่วยเหลือพื้นที่ท�าการเพาะปลูก อุปโภค-บริโภค บรรเทาอุทกภัยใน

บริเวณลุ่มน�้ากุยบุรีให้น้อยลง ช่วยผลักดันน�้าเค็มในคลองกุยบุรีในช่วงฤดูแล้ง 

เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน�้าจืด และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

(อ่านหน้า 4)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด

ขอส่งก�ำลังใจและควำมห่วงใย
ให้พีน้่องชำวสหกรณ์ท่ีประสบภัยจำก 

“พำยุปำบกึ” ผำ่นพน้สถำนกำรณ์อย่ำงปลอดภัย
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 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ฝ่�ยเงินออม โทร. 0 2243 4796 ภ�ยใน 2529
ฝ่�ยสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภ�ยใน 2247, 2832

ส�ำหรับเงื่อนไขกำรฝำกเงิน และกำรกู้เงิน เป็นไป
ตำมประกำศ สอ.ชป. หรือ www.ridsaving.com

 ประเภท ร้อยละ/ปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.40

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง 6.40

เงินกู้สามัญ  6.40

เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 6.25

เงินกู้พิเศษ  6.25

 ประเภท ร้อยละ/ปี หม�ยเหตุ

ออมทรัพย์  2.00 ไม่เสยีภาษี
จ่ายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 
และ 25 กันยายน ของทุกปี
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 ไม่เสยีภาษี

จ่ายดอกเบี้ยวันที ่25 ของทุกเดือน

 

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจ�านวนเงินฝากเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนส�ารอง -  
 สหกรณ์................................ -
 สหกรณ์................................ -
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
สินทรัพย์ที่น�าไปค�้าประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก -
 เงินลงทุน............................. -
 ที่ดิน.................................... -
 อาคาร................................. -
 ตั๋วสัญญาใช้เงิน.................... -
 อื่นๆ (ระบุ)........................... -
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

(นางอัญชลี เสือแก้ว)
ผู้จัดการ สอ.ชป.

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกู้ยืม  -
เงินรับฝาก 6,822,576,333.77
หนี้สินอื่น 76,854,508.44
 รวมหนี้สิน 6,899,430,842.21
  ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น 9,731,507,070.00
ทุนส�ารอง 979,871,877.98
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 98,909,029.15
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 125,273,051.75
 รวมทุนของสหกรณ์ 10,935,561,028.88
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 17,834,991,871.09

 สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 125,821,957.32
เงินฝากสหกรณ์อื่น 450,000,000.00
เงินลงทุน-สุทธิ 1,635,210,000.00
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ 15,603,192,972.85
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 3,089,643.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,901,950.22
สินทรัพย์อื่น 7,775,346.80

 รวมสินทรัพย์ 17,834,991,871.09

หน่วย : บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประท�น จำ�กัด 
ร�ยก�รย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ต�มคำ�สั่งน�ยทะเบียนสหกรณ์ที่ กษ 040/ว.38 

ลว. 13 มิถุน�ยน 2560 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561
(ไม่ได้ผ่�นก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

คำ�เตือน! หนังสือสัญญ�เงินกู้
ห้ามมีรอย ขูด ขีด ฆ่า ลบทิ้ง 

แต่ถ้าหากมร่ีองรอยดงักล่าว ให้ลง
นามก�ากับ หากเขียนข้อความผิด 
ห้ามใช้วิธีการลบ ห้ามใช้น�้ายาลบ
ค�าผิด ให้ใช้การขีดฆ่าข้อความที่
เขียนผิด และลงลายมือช่ือก�ากับ
แล้วจงึเขยีนข้อความทีถู่กต้องแทน

ทุกต�าแหน่งที่มีการแก้ไข

 ข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายสินเชื่อ 
 โทรภายใน 2247, 2832
 สายตรง 0 2243 4795
 หรือ www.ridsaving.com

 การจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก
 

ท่ี            เงินทุนสวัสดิก�ร                     
ธันว�คม 2561          ตุล�คม-ธันว�คม 2561 

                                                   ร�ย    จำ�นวนเงิน (บ�ท)    ร�ย    จำ�นวนเงิน (บ�ท)

 1 เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

 2 เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 6 30,000.00 12 58,000.00

 3 เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  25 2,394,000.00 75 6,979,000.00

 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุ้นรายเดือน)  42 1,317,953.19 131 4,139,332.59
 5 สมาชิกผู้สูงอายุ  - - 687 2,780,000.00
 6 สมาชิกอาวุโส  - - 800 1,723,000.00
 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด  3 3,000.00 16 16,000.00
 8 ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย) 21 19,200.00 54 46,200.00
                          รวม  97 3,764,153.19  1,775 15,741,532.59

ข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายข้อมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0-2243-4798
ภายใน 2642
หรือ www.ridsaving.com

สรุป ก�รประกันชีวิต กับบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
เดือนตุล�คม-ธันว�คม 2561

                            ก�รเก็บเงินค่�เบี้ยประกัน สอ.ชป.      บริษัทฯ
 ณ เดือน/พ.ศ. จ�กสม�ชิก  จ่�ยเงินให้บริษัทฯ จ่�ยค่�สินไหม

                        จำ�นวน จำ�นวนเงิน จำ�นวนเงิน จำ�นวน  จำ�นวนเงิน
  (คน) (บ�ท) (บ�ท) (ร�ย) (บ�ท)

 ตุลาคม 2561 25,419  18,796,235.00 18,796,235.00 10  4,500,000.00

 พฤศจิกายน 2561 25,332 18,729,633.00 18,729,633.00  27 19,700,000.00

 ธันวาคม 2561 25,326 18,766,994.00 18,766.994.00  29 26,400,000.00
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                                         เดือนตุล�คม 2561               เดือนพฤศจิก�ยน 2561 เดือนธันว�คม 2561
 

 ประเภทเงินกู้ จำ�นวนผู้กู้ ยอดเงินให้กู้ จำ�นวนผู้กู้ ยอดเงินให้กู้ จำ�นวนผู้กู้ ยอดเงินให้กู้
  (ร�ย) (บ�ท) ร�ย) (บ�ท) (ร�ย) (บ�ท)

1. เงินกู้สามัญ 985 963,765,000.00 860 747,775,000.00 907 949,244,000.00

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 227 1,751,300.00 202 1,410,200.00 228 1,412,400.00

3. เงินกู้พิเศษ - - - - - -

  รวม 1,212 965,516,300.00 1,062 749,185,200.00 1,135 950,656,400.00

การให้เงินกู้แก่สมาชิกเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

สรุปรายงานการเงินและจ�านวนสมาชิกเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

 
ร�ยก�ร (ร�ยเดือน)  1-31 ตุล�คม 2561 1-30 พฤศจิก�ยน 2561 1-31 ธันว�คม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

     ระหว่�งเดือน พ.ย.-ธ.ค. 61

จ�านวนสมาชิก (คน)  23,400 23,379 23,357 (22) 

จ�านวนสมาชิกสมทบ (คน) 3,754 3,788 3,842 54 

เงินรับฝ�กจ�กสม�ชิก 169,867,271.01 188,486,767.84 220,549,530.25 32,062,762.41

 ออมทรัพย์พิเศษ 165,428,923.06 186,465,457.78 207,055,327.83 20,589,870.05

 ออมทรัพย์ 4,211,861.64 1,819,813.87 13,313,570.92 11,493,757.05

 ประจ�า 226,486.31 201,496.19 180,631.50 (20,864.69)

สม�ชิกถอนเงินฝ�ก 104,572,289.18 127,799,057.71 109,360,244.47 (18,438,813.24)

 ออมทรัพย์พิเศษ 99,372,881.05 125,305,794.98 98,223,971.45 (27,081,823.53)

 ออมทรัพย์ 4,574,421.82 1,993,266.54 10,512,141.52 8,518,874.98

 ประจ�า 624,986.31 499,996.19 624,131.50 124,135.31

จ่�ยเงินให้กู้แก่สม�ชิก (สุทธิ) 146,818,098.65 126,411,549.50 157,987,918.83 31,576,369.33

 เงินกู้สามัญ 145,444,471.15 125,341,914.00 156,833,327.33 31,491,413.33

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,373,627.50 1,069,635.50 1,154,591.50 84,956.00

 เงินกู้พิเศษ - - - -

จ่�ยดอกเบี้ยเงินรับฝ�ก 16,177,808.86 16,906,940.09 16,583,910.52 (323,029.57)

รับค่าหุ้นรายเดือน 41,056,120.00 40,495,700.00 40,510,960.00 15,260.00

รับช�าระเงินให้กู้แก่สมาชิก 145,885,716.82 135,087,593.06 122,235,904.39 12,851,688.67

รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก 79,953,193.09 79,569,459.00 78,310,754.78 1,258,704.22

ร�ยก�ร ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2561     30 พฤศจิก�ยน 2561 31 ธันว�คม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุ้น  9,682,320,560.00  9,706,550,730.00  9,731,507,070.00  24,956,340.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 6,650,699,337.86 6,711,387,047.99 6,822,576,333.77 111,189,285.78

เงินให้กู้แก่สมาชิก 15,564,251,759.39 15,554,903,019.02 15,591,224,857.05 36,321,838.03

รายรับมากกว่ารายจ่ายรายเดือน 66,970,908.43 53,728,885.98 4,573,257.34 49,155,628.64

รายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม 66,970,908.43 120,699,794.41 125,273,051.75 4,573,257.34

หน่วย : บ�ท
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มอบเงินสวัสดิการเป็นก�ำลงัใจใหส้มำชกิ
ท ีป่ระสบภยัพบิตั ิ

ต่อจ�กหน้� 1

 ข้อ 44.  การจ่ายคืนจ�านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในกรณ ี
ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39(1)(2)(3) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืน 
ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน 
ค่าหุน้ของสมาชกิซึง่ออกเพราะเหตอุืน่ พร้อมด้วยเงนิปันผล และเงนิเฉลีย่คนืค้างจ่าย 
บรรดาทีส่มาชกินัน้มอียูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มสีทิธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิ
ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีที่
ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีท่ีออกโดยได้รับเงินปันผล 
และเงนิเฉลีย่คนืส�าหรบัปีท่ีออกนัน้ด้วย ในเมือ่ทีป่ระชมุใหญ่มีมตใิห้จดัสรรก�าไรสทุธิ
ประจ�าปีนัน้แล้วกไ็ด้สดุแต่จะเลอืก ส่วนเงนิรับฝากและดอกเบ้ียนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนื 
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ถ้าในปีใด จ�านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะ 
เกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการ
ด�าเนินการมีอ�านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อ
ไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจาก
ตนได้โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ�าตามข้อ 31 (3) โดยไม่มี 
ความผิดนั้น คณะกรรมการด�าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย

ในกรณทีีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตตุามข้อ 39(5)(6) นัน้ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่
ประจ�าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร
ก�าไรสทุธิประจ�าปีก็ได้ ส่วนเงนิรับฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบยีบ
ของสหกรณ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการ 
จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพไว้ก่อนในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชี
ประจ�าปี และให้ค�านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน�าทุน 
เรือนหุ้นทั้งหมด หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สินทั้งสิ้น แล้วน�ามาเฉลี่ยโดย
ใช้จ�านวนหุ้นทั้งสิ้น เป็นฐานในการค�านวณ

เมื่อสหกรณ์มีการค�านวณมูลเงิน เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป
สหกรณ์ต้องค�านวณมูลค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าว
จะต้องไม่สงูกว่ามลูค่าต่อหุ้นทีก่�าหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยีอดขาดทนุสะสม

เมือ่พ้นก�าหนดอายคุวามฟ้องคดใีห้สหกรณ์โอนจ�านวนเงนิค่าหุ้นทีส่มาชิกหรอื
ผู้มีสิทธิได้รับไม่มาเรียกร้องคืนไปสมทบเป็นทุนส�ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

จากสถานการณ์ภัยพิบัติจากพายุปาบึกที่ผ่านมา  
สหกรณ ์รู ้ สึกห ่วงใยและขอเป ็นก�าลั งใจให ้พี่น ้อง 
ชาวสหกรณ์ที่ประสบภัยดังกล่าว ทุกท่าน มีจิตใจเข้มแข็ง 
อดทน มสีติ ไม่นานสิง่เลวร้ายต้องผ่านไปแน่นอน พวกเรา
ชาวสหกรณ์ไม่ทิ้งกัน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น สมาชิกที ่
ประสบภัยสามารถขอรับสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิก
ผูป้ระสบภยัพิบติั โดยยืน่ค�าร้อง สอ.ชป.053/1 ต่อสหกรณ์
ภายในก�าหนด 90 วัน นับถัดจากวันที่ประสบภัยพิบัติ  
และต้องแนบเอกสาร ดังนี้

เอกสารดังกล่าว เสนอผ่านผู ้บังคับบัญชาช้ันต้น  
ให้รับรองความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นด้วย

*ภัยพิบัตินั้นจะต้องท�าให้เกิดความเสียหายแก ่
ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินอื่นที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ  
ซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ในบ้านพักอาศัย

*ที่พักอาศัยเสียหาย ต้องเป็นกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิ ์
ในฐานะผู้เช่าซื้อ หรือคู่สมรส

*ทรัพย์สินอื่นที่เสียหายต้องเป็นกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ
ในฐานะผู้เช่าซ้ือของสมาชกิและคู่สมรส และเป็นทรพัย์สิน
ที่ใช้ประโยชน์อยู่ในที่พักอาศัยที่ประสบภัยพิบัติ

กรณีสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติถึงแก่ความตาย ให้คู่
สมรสหรอืทายาท หรอืทายาทตามพินยักรรมทีถ่กูต้องตาม
กฎหมายมีสิทธิยื่นค�าร้องขอรับเงินสงเคราะห์แทนได้

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 
จำากัด โดยนายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ 
กรรมการดำ า เนิ นการ  สอ .ชป .  และ 
นางอัญชลี เสือแก้ว ผู้จัดการ สอ.ชป. 
ร่ วมแสดงความ เสี ย ใจและร่ วม เป็ น 
เจ้าภาพจัดการพิธีศพ จ่ายเงินช่วยเหลือ 
ค่าทำาศพให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ของ
สมาชิกจำานวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2562 ณ ที่ทำาการสหกรณ์สามเสน 
(กรณีทุนสวัสดิการฯ  สมาชิกถึงแก่กรรม  
จ่ายตามเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 
จำานวน 100,000 บาท)

ผู้รับโอนประโยชน์ของ
น�ยไพโรจน์ ปรุงติน�ฎ อ�ยุ 61 ปี
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด โดยนายมนัส ก�าเนิดมณี ประธานกรรมการด�าเนินการ น�าคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ สอ.ชป. ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้ งาน “วันชูช�ติ” เพื่อสักการะหม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู บิดาแห่งชลกร  
วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ อนุสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ ก�าภู หน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จ�กัด 
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

24 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องโถงสหกรณ์ ชั้น 2

เมือ่วันที ่3 และ 4 มกราคม 2562 คณะกรรมการ
ดำาเนนิการชดุที ่39 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 
จำากัด โดย นายมนัส กำาเนิดมณี ประธานกรรมการ 
นายรุ ่งธรรม บ่อเกิด กรรมการและเลขานุการ  
นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ ์ กรรมการ และ 
ฝ่ายจัดการ สอ.ชป. มอบพวงมาลยัมะล ิรบัพรปีใหม่ 
2562 จากผู้บริหารกรมชลประทาน ณ ห้องผู้บริหาร
ก รมชลปร ะท าน  ถนนสาม เสน  เ ขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร

ร่วมพธีิวำงแจกัน
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เก็บมาบอก  

สสอ.รท. โดยศูนย์ประส�น สอ.ชป. เปิดรับสมัครสม�ชิกส�มัญ สม�ชิกสมทบ และคู่สมรสของสม�ชิก อ�ยุไม่เกิน 56 ปี 
(เกิดปี พ.ศ. 2506 และ 2507) และผู้บรรลุนิติภ�วะ ไม่เป็นบุคคลล้มละล�ยหรือไร้คว�มส�ม�รถ มีสุขภ�พแข็งแรง ณ วันสมัคร

1.	เ งินสงเคราะห ์ ท่ี ได ้ รับหลังจากสมาชิก เสียชีวิต 
ประมาณ	600,000	บาท

2.	เป็นทุนประกันในการประกอบอาชีพของครอบครัว
3.	เป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่ทายาทและครอบครัว
4.	ลดภาระหนี้สินให้ครอบครัว
5.	เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

1.  ค่าสมัคร  20  บาท
2. ค่าบ�ารุง  20  บาท
3.  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,500  บาท

รวมเป็นเงินที่ผู้สมัครต้องจ่ายทั้งสิ้น จ�านวน 4,540 บาท (สี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

1) ใบสมัคร
2) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน

สงเคราะห์ทุกคน
4) ใบรบัรองแพทย์ฉบับจรงิจากสถานพยาบาลของรัฐท่ีมอีายุไม่เกนิ 30 วัน
5) ส�าเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
6) แนบสลิปใบรับฝากเงินพร้อมใบสมัคร

กำรท�ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยประจ�ำวันส่วนตัวของเรำเองน้ัน 
มีประโยชน์เป็นอย่ำงมำก ซึ่งจะช่วยให้เรำรับรู ้เงินสดคงเหลือ 
ประจ�ำวนั กำรวำงแผนใช้จ่ำยเงนิ กำรสร้ำงวนิยัในตนเอง สมดุบญัชี
จะเป็นแผนให้เรำได้รู้อนำคตทำงกำรเงินของเรำ และยังท�ำให้เรำ 
ได้รู้ข้อผิดพลำดในกำรใช้จ่ำยเงินของเดือนท่ีผ่ำนมำ ซึ่งขั้นตอน 
ในกำรท�ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยประจ�ำวันด้วยตนเอง คือ
 พิมพ์แบบฟอร์มในตัวอย่�ง
 บันทึกบัญชีทุกครั้ง ต้องบันทึกทุกวันต�มคว�มเป็นจริง  

ซึ่งเป็นการสร้างวินัยให้ตนเอง ในช่วงแรกๆ อาจจะยังไม่ชิน แต่ให้ท�า 
ต่อเนื่องแล้วเราจะรู้สึกขาดอะไรไปถ้าไม่ได้ลงบัญชี
 ปิดร�ยก�รบัญชปีระจำ�เดอืน เมือ่ครบเดอืนให้รวมยอดด้าน

รบัและด้านจ่าย เราก็จะรูแ้ล้วว่าเดอืนนีจ่้ายมากกว่ารับหรือรับมากกว่า
จ่ายกันแน่ แล้วน�ายอดคงเหลือยกไปฝากเป็นเงินออมเดือนต่อไป  
เมื่อเรารู้แล้วว่าเราใช้เงินอย่างไรในเดือนที่แล้ว ทีนี้เดือนต่อไปเราก็มา
ปรับใหม่ โดยใช้จ่�ยให้น้อยลง และตัดส่ิงท่ีไม่จำ�เป็นออกไปซะ  
ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบ 12 เดือน
 ว�งแผนใช้จ่�ยเงนิจ�กสมดุบญัช ีเราเหน็ตวัเลขทกุรายการ

แล้ว เราก็สามารถวางแผนการเงินของเราได้แล้ว วันไหนฟุ่มเฟือยเราก็
จะรู้อารมณ์ของเราด้วยช่วยวางแผนได้รอบด้านเลย บางคนรู้ตัวว่า ถ้า
อารมณ์นีต้้องซือ้ของเยอะ กจ็ะท�าการควบคมุตวัเองได้ นีค่อืประโยชน์
ของการบนัทกึสมดุบญัช ีโดยเฉพาะคนทีม่คีรอบครวัแล้ว การจดบันทกึ
รายรับรายจ่ายจะช่วยบริหารการเงินในครอบครัวได้ดีเลยทีเดียว

 ทำ�เหมอืนกันทกุเดือนลงบญัชีจนครบ 12 เดอืน ลงบญัชี
รายรับรายจ่ายของตนเองทุกรายการ ทุกวัน ท�าจนครบ 1 เดือน  
ปิดบัญชีรายเดือน และท�าจนครบ 12 เดือน แล้วปิดบัญชีประจ�าปี 
หลังจากน้ันจัดท�าบญัชรีายรับรายจ่ายส�าหรับปีต่อไป เหมอืนกบัเป็น
เพื่อนของเราไปตลอดชีวิต เพราะหากเราไม่บันทึกเราจะไม่รู้และ
วางแผนการเงินได้ยากมาก ส�าหรับท่านใดที่ขี้เกียจจด เดี๋ยวนี้ก็ม ี
แอพพลิเคชั่น รายรับรายจ่ายให้เราใช้กันแล้ว

ก่อนที่เร�จะบันทึกบัญชีร�ยรับร�ยจ่�ย เร�คงต้องม�
ทำ�คว�มเข้�ใจสำ�หรับแต่ละร�ยก�รที่บันทึกก่อนดังนี้

ร�ยรับ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการหาเงินของเรา
ว่ามาจากทางใดบ้าง ได้แก่

 ร�ยรับหลักๆ เช่น เงินเดือน ค่าแรงที่ได้รับในแต่ละเดือน

 ร�ยรับอื่นๆ หรือรายรับเสริม เช่น รายรับจากอาชีพเสริม 
  ต่างๆ หรือผลตอบแทนจากการลงทุน

ร�ยจ่�ย คอื สิง่ทีบ่่งบอกถงึการใช้จ่ายของตัวเรา ว่าได้ใช้เงนิไป
อย่างไรบ้าง โดยจะแบ่งออกเป็น รายจ่ายคงที่ และรายจ่ายผันแปร

	ร�ยจ่�ยคงที่ คือ รายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนและสม�่าเสมอ 
  ในทุกๆ เดือน เช่น ค่าเช่าหอพัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร  
  (ตามความจ�าเป็น) ค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว เป็นต้น

	ร�ยจ่�ยผันแปร คือ รายจ่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนลง  
  ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เช่น ค่างานเลี้ยงสังสรรค์ ค่ารักษา 
  พยาบาล ค่าท่องเที่ยว สันทนาการต่างๆ เป็นต้น

 	 	 	
	

		3/2562	 2-30	ม.ค.	62

		4/2562	 1-28	ก.พ.	62

		5/2562	 4-29	มี.ค.	62

		6/2562	 1-30	เม.ย.	62

		7/2562	 1-31	พ.ค.	62

		8/2562	 3-28	มิ.ย.	62

		9/2562	 1-31	ก.ค.	62

		10/2562	 1-30	ส.ค.	62

		11/2562	 2-30	ก.ย.	62

		12/2562	 1-31	ต.ค.	62

		1/2563	 1-39	พ.ย.	62

		2/2563	 2-30	ธ.ค.	62

			รอบที่	 ก�ำหนด	
	 	 วันรับสมัคร

จดแล้วไม่จน... 
ด้วยบัญชีรายรับรายจ่าย
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 อย่�เดินต�มรอยเท้�ใคร โดยปร�ศจ�กก�รออม
 เราอาจไดแ้รงบนัดาลใจจากบรรดามหาเศรษฐ ีและนกัธรุกจิทีป่ระสบ
ความส�าเร็จหลายๆ คน และเก็บมาเป็นแบบอย่างเพ่ือเดินตามรอยพวก 
เขาเหล่าน้ัน อย่าลืมว่ากว่าพวกเขาทุกคนจะมีวันน้ี พวกเขาต้องผ่านอะไร
กนัมาบา้งและมคีวามเสีย่งอกีมากมายทีเ่ราไมม่โีอกาสไดท้ราบ แตพ้ื่นฐาน
แห่งความส�าเร็จของพวกเขาเริ่มต้นมาจากการออมนั่นเอง หากคุณอยาก
ประสบความส�าเร็จเชน่พวกเขาเหลา่นัน้ กอ็ยา่ลมืเคลด็ลบัความส�าเร็จน้ีด้วย

 อย่�เสี่ยงลงทุน ถ้�ไม่พร้อมเรื่องเงินออม
 หากคุณมีความคิดที่อยากจะลงทุนท�าธุรกิจอะไรสักอย่าง คุณอาจ
จะเร่ิมต้นด้วยการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยที่เงินในบัญชีของคุณ
มีน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของการลงทุนในครั้งนี้ เพราะโอกาสในการสร้างธุรกิจ
ล้วนมีความเสี่ยง และอาจประสบปัญหาต่างๆ ได้สารพัด อย่างน้อยๆ 
คุณควรจะมีเงินออมสักก้อนหนึ่งเพ่ือเก็บไว้ประคับประคองตนเองในยาม
ฉุกเฉิน และต่อให้ได้รับผลก�าไรจากธุรกิจน้ันๆ แล้ว คุณก็ควรออมต่อไป 
เพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีของคุณเอง

 ว�งแผนท�งก�รเงิน และทำ�ให้ได้
 การออมจะประสบความส�าเร็จไม่ได้เลย หากขาดซึ่งการวางแผน 
นักธุรกิจผู้ประสบความส�าเร็จในด้านการเงินส่วนใหญ่นั้น มักมีเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน และการออมที่มีวินัยอย่างสม่�าเสมอ หากคุณอยากมีความส�าเร็จ
เช่นพวกเขา คุณต้องไม่ขาดวินัย และวางแผนการใช้เงินให้ดี ตั้งเป้าหมาย
ไว้แล้วท�าให้ได้เพียงเท่าน้ี การออมเงินของคุณก็จะประสบความส�าเร็จได้
อย่างงดงามในอนาคต

 ควบคุมตัวเองให้ได้
 เม่ือมีวินัยทางการเงินที่ดีแล้ว อีกข้อหนึ่งที่ควรมีก็คือ ความอดทน
และการยับยั้งชั่งใจนั่นเอง คุณจะประสบความส�าเร็จในการออมไม่ได้เลย 
ถ้าขาดการควบคุมตนเองอย่างเข้มงวดน้ี เพราะนักธุรกิจหลายๆ คน  
ท่ีประสบความส�าเร็จ ล้วนมีวินัยการควบคุมตนเองอย่างเข้มงวด และ 
หักห้ามใจ ไม่ให้ใช้จ่ายอย่างพร่�าเพรื่อนั่นเอง

 ตั้งเป้�หม�ยให้ชัดเจน
 คนเราจะประสบความส�าเร็จในเรื่องใดๆ ไม่ได้ หากขาดซึ่งเป้าหมาย 
การออมกเ็ชน่กนั คณุควรตัง้เปา้หมายตวัเองใหช้ดัเจนกอ่น เชน่ จะเกบ็เงิน
ให้ได้ 1 แสนบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น เพราะการตั้งเป้าหมาย  
จะน�ามาซึ่งการชัดเจนก่อน เช่น จะเก็บเงินให้ได้ 1 แสนบาทภายในระยะ
เวลา 1 ปี เป็นต้น เพราะการตั้งเป้าหมาย จะน�ามาซ่ึงการวางแผนสร้าง
วินัยที่ดีต่อไปนั่นเอง

แนวคิด
เพือ่กำรออมเงินอย่ำงม ีประสิทธิภาพ

 ใช้คว�มฝันเป็นแรงบันด�ลใจ
 ความฝนัถอืเปน็สว่นหนึง่ในการชว่ยผลกัดนัเปา้หมายไปสูค่วามส�าเร็จ 
เพราะหนทางในการบรรลเุปา้หมายนัน้ คอ่นขา้งมอุีปสรรคและการทดสอบ
ท่ีมากมาย อาจท�าให้คุณท้อถอยได้ทุกเวลา แต่ถ้าหากคุณมีความฝันท่ีตั้ง
ไว้สูงๆ แล้วล่ะก็ความฝันนั้นแหละที่จะคอยเป็นก�าลังใจ และแรงผลักดันที่ดี 
หนุนส่งให้คุณก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นมากยิ่งขึ้น

 อย่�ประม�ทในก�รใช้จ่�ย
 เมื่อคุณพร้อมในทุกด้านแล้ว อีกข้อหน่ึงท่ีควรระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือ 
การไม่ประมาทในการใช้จ่ายนั่นเอง เพราะทันทีท่ีคุณเก็บเงินก้อนแรกได้
ส�าเร็จแล้ว สิ่งแรกที่คุณอาจเผลอท่าก็คือ ใช้จ่ายเงินก้อนนั้นโดยลืมนึกถึง
ช่วงเวลาฉุกเฉิน อย่าลืมว่าการออมนั้นคือนิสัยท่ีคุณควรมีติดตัวไปตลอด
ชีวิต ไม่ใช่ออมเพื่อเป้าหมายแล้วหยุดไป หรือใช้เงินออมให้หมดในพริบตา 
เพราะหากคุณประมาท คุณอาจไม่มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในช่วงบ้ันปลายชีวิต 
ก็เป็นได้

 อย่�ลืมห�วิธีเพิ่มค่�ให้เงินออม
 เมื่อคุณออมเงินไปเรื่อยๆ เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อัตราดอกเบี้ย
ท่ีได้ก็คงตัวอยู่ในระดับเดิม แทนท่ีคุณจะได้ดอกผลงอกเงยไปกว่านี้ อย่า
ลืมแบ่งเงินออมสักส่วนหน่ึงไปลงทุนตามตราสารต่างๆ เช่น หุ้นปันผล  
กองทุนรวม เพราะการลงทุนตา่งๆ เหลา่นี ้ถึงจะมคีวามเส่ียงสงู แตก็่ชว่ยสร้าง 
ผลก�าไรได้มากกว่าเป็นเท่าตัว

 ห�วิธีก�รออมที่เหม�ะกับตัวคุณเอง
 อย่าเลียนแบบวิธีการออมของคนอื่น หากมันไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับคุณ 
เพราะน่ันจะท�าให้คุณไม่สนุกกับการออมเงินและไปสู่เป้าหมายได้ยากขึ้น 
ควรก�าหนดรปูแบบการออมทีเ่หมาะกบัตวัคณุเอง เพือ่ทีค่ณุจะไดรู้ส้กึสนกุ 
และผ่อนคลายกับการออมในครั้งนี้

 ก�รออมจะต้องมีคว�มเสี่ยงที่ต่ำ�กว่�ก�รลงทุน
 เช่น หากคุณคิดจะลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์โดยการเล่นหุ้น คุณควร
ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกคร้ัง ทบทวนหาอัตราความเสี่ยง โดยค�านวณให้ 
ต่�ากว่าจ�านวนเงินที่ลงทุนลงไป เพื่อที่คุณจะได้ไม่เจ็บตัวมาก เมื่อประสบ
กับสภาวะล้มเหลวในบางช่วงจังหวะของชีวิต
 อยากให้ชีวิตวัยเกษียณเป็นวัยท่ีมีความสุขสบาย มาเริ่มออมเงินกัน
ตั้งแต่วันนี้นะคะ ซ่ึง 10 แนวคิดนี้จะช่วยให้คุณออมเงินได้ง่ายขึ้นอย่าง
แน่นอน แถมยังมีเงินเก็บออมอย่างรวดเร็วและมากขึ้นภายในเวลาสั้นๆ 
อีกด้วย ลองน�าไปท�ากันดู

 ขอบคุณที่มาจาก www.Moneyhub.in.th

 ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ�เช่นปัจจุบัน ก�รออมเงิน ถือเป็นเรื่องสำ�คัญที่ไม่ควรมองข้�ม ซึ่งพวกเร�ทุกคนต่�งก็รู้ขั้นตอนในก�รออมเงินกันดี
อยู่แล้ว ข�ดเพียงเคล็ดลับแห่งคว�มสำ�เร็จในก�รออม ดังน้ันในบทคว�มนี้ จึงได้รวบรวมแนวคิดเพื่อก�รออมอย่�งมีประสิทธิภ�พม�ฝ�กกัน 
รับรองว่�จะทำ�ให้คุณมีเงินออมอย่�งรวดเร็วม�กขึ้นอย่�งแน่นอน ว่�แต่ 10 แนวคิดนี้จะมีอะไรบ้�งไปดูกันเลย

บทความพิเศษ : ปันความคิด
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประท�น จำ�กัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

ผู้จัดทำ� : คณะกรรมการศึกษา  พิมพ์ที่ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ โทร. 0-2424-6944 0-2424-7292

ก�รฝ�กเงิน ชำ�ระหนี้ สอ.ชป. โดยก�รโอนเงินผ่�นส�ข�
ธน�ค�รที่ สอ.ชป. เปิดบัญชีไว้เพื่อบริก�รแก่สม�ชิก ดังนี้

การโอนเงินฝากเข้าบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแล้วโปรดแจ้ง สอ.ชป.ทราบ
ทันทีทางโทรศัพท์หรือทางโทรสารพร้อมส่งส�าเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป. 
ยกเว้นธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ช�าระด้วยระบบ Bill Payment โดยเสีย
ค่�ธรรมเนียม 10 บ�ท/ร�ยก�ร (ไม่ต้องโทรศัพท์หรือโทรส�รแจ้ง)

• เงินฝาก-การเงิน โทรศัพท์ 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
•  ช�าระหนี้ โทรศัพท์ 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575

ช�าระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณีย์ดุสิต 10300

วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ์)

โปรดทราบ

 ธน�ค�ร ส�ข� เลขที่บัญชี

 กรุงไทย ศรีย่าน 012-1-10137-1

 กสิกรไทย บางกระบือ 007-2-07575-7

 กรุงเทพ ศรีย่าน 110-0-43737-3

 กรุงศรีอยุธยา บางกระบือ 008-1-08434-8

 ทหารไทย ศรีย่าน 041-2-21722-6

สอ.ชป. เปิดท�าการ

สมาชิก สอ.ชป. ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ช่วยงาน
หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หรือมคี�าแนะน�าเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของ สอ.ชป. กรณุา
ส่งไปที่ตู้แสดงความคิดเห็นหรือผู้จัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2669-6579

วัตถุประสงค์ของข่�ว สอ.ชป.
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แก่สมาชิกให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์
2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ

ด�าเนินการ สอ.ชป.กับสมาชิกสหกรณ์

ไม่หยุดพักเที่ยง

  หม�ยเลขโทรศัพท์ติดต่อ สอ.ชป.
	 0-2243-4797	ต่อ	 0-2241-5655-64 ต่อ			 สายตรง	 โทรสาร

ประธานกรรมการ 11 2648 - 0-243-5086

ผู้จดัการ 12 2640 0-2243-7807 -

รองผู้จัดก�ร (ส�ยบริห�ร) 13 2647 0-2241-0473 0-2243-5086

รองผู้จัดก�ร (ส�ยก�รเงิน) 14 2644 - -

รองผู้จัดก�ร (ส�ยสินเชื่อ) 14 2643 - -

ฝ่�ยบริห�ร 15 2445, 2833 0-2241-0473 0-2243-5086

ฝ่�ยประช�สัมพันธ ์ 16 2645  - -

ฝ่�ยข้อมูลสม�ชิกและสวัสดิก�ร 17 2642 0-2243-4798 0-2669-6575

ฝ่�ยจัดเก็บและตรวจสอบ 18 2344 0-2669-6595 0-2669-6575

ฝ่�ยบัญชีและส�รสนเทศ 21/19 2646/2373 0-2243-4798 0-2669-6575

ฝ่�ยสินเชื่อ 22 2247, 2832 0-2243-4795 0-2243-0968

ฝ่�ยก�รเงิน 32 2439 0-2243-4796 0-2243-4796

ฝ่�ยเงินออม 33 2529 0-2243-4796 0-2243-4796

  ฝ่าย สอ.ชป. ปากเกร็ด 0-2583-6050-9 ตอ่ 513 โทรสายตรง 0-2961-1504 
 หรือ 0-2583-8912 โทรสาร 0-2961-1731

  สสอ.รรท. โดยศนูย์ประสานงาน สอ.ชป. โทร. 0-2243-4797 กด 23

 
	การซือ้หุน้ซือ้เพิม่ กรณสีมาชกิไมม่เีงนิไดร้ายเดอืนและสมาชิกสมทบ 

ที่เป็นบุคคลในครอบครัว ซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน/ราย
 การซื้อหุ้นซื้อเพิ่มให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2562 (รวมระยะเวลา 1 ปี)
 หุ้นที่ซื้อเพิ่ม จะถอนคืนได้เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

การซื้อหุ้นซื้อเพิ่ม

     โปรดทรำบ
1. การถอนเงินฝาก
 เพื่อความเหมาะสมกับภาวะในปัจจุบันการถอนเงินฝาก
ของสมาชิกในคราวเดียวกัน ตั้งแต่ 1,000,000 บาท สมาชิก 
จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ

2. การโอนเงินเข้าบญัชีสหกรณ์ทางธนาคาร
 เพื่อไม่ให้สมาชิกเสียสิทธิ์และเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ เมื่อสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคาร  
ขอให้แจ้งสหกรณ์ทราบทันที ณ วันที่โอนเงินพร้อมส่งส�าเนา 
ใบฝากเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เพื่อที่สหกรณ์จะได้ด�าเนินการ
ตามความประสงค์ของสมาชิกได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 ประกาศ ลง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  WWW.RIDSAVING.COM

��.��.�.�. 62.indd   8 22/1/2562   10:29:17


