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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
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เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง 
ธำ�รงไว้ซึ่งธรรม�ภิบ�ล บริห�รง�นสู่ม�ตรฐ�น

เรื่อง เด่น ใน ฉบบั

	เก็บมาบอก : สูด “ฝุ่นละออง” ต่อโรคทางเดินหายใจ                   6 
 บทความพิเศษ : ปันความคิด กู้ยืมเงินอย่างไร ไม่ให้เสียเปรียบ         7

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความยาวสันเขื่อน 795 เมตร 
ความสูง 22.50 เมตร ความจุ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มก่อสร้าง 
เมื่อปี 2552 แล้วเสร็จในปี 2560 สถานที่ตั้งบ้านกระพร้อยสองข้าม 
ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้งซ�้าซากในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน�้าหลาก ยังเป็น 
แหล่งกักเก็บน�้าช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูก ใช้ในการอุปโภค-บริโภคของ
ประชาชนทีอ่าศัยในเขตโครงการและบรเิวณใกล้เคยีง เป็นแหล่งแพร่พันธุ์
ปลาน�้าจืด สัตว์น�้า เป็นแหล่งน�้าจืดถาวรของสัตว์ป่า และเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตโครงการและใกล้เคียง

(อ่านต่อหน้า 3)

ซือ้ห้องชดุ หรอืบ้านพร้อมทีด่นิ หรอืซือ้ทีด่นิพร้อม
ปลกูสร้างบ้าน ปลกูสร้างบ้าน/ไถ่ถอนจ�านองบ้านพร้อม
ที่ดิน หรือห้องชุดโดยช�าระหนีใ้ห้กับสถาบันการเงินอื่น

อ่างเกบ็น�้าหว้ยกระพร้อย

การถอนเงินสหกรณ์
โดยการมอบฉันทะ/มอบอำานาจ

ต้องเป็นคู่สมรส หรือบุตร
หรือบิด� ม�รด� ของเจ้�ของบัญชีเท่�นั้น

รับเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์

กลับมาแล้ว!
โครงการเปิดหน่วยบร

ิการเคลื่อนที่

เพื่อช่วยเหลือสมาชิก สอ.ชป.

เงินกู้พิเศษเคหะเติมฝัน

อัตราดอกเบี้ย 6.25%

รับ หรือ

สุขสันต์วันเกิด
สม�ชิกที่เกิดเดือนมกร�คม/กุมภ�พันธ์

ตรวจสอบร�ยชื่อ ณ ที่ทำ�ก�รสหกรณ์
หรือ www.ridsaving.com โอนเงิน ณ วันที่ 31 มกร�คม, 28 กุมภ�พันธ์ 2562

*สวัสดิการผู้สูงอายุ
*สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

(อ่านต่อหน้า 3)

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

ซื้อ สร้าง ไถ่ถอน

26 กุมภาพันธ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ

(อ่านต่อหน้า 4)

มีเงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยเงินกู้
ใช้ลดหย่อนภาษีได้ (เฉพาะซื้อบ้าน สร้างบ้าน) 
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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.

 สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 80,757,367.69
เงินฝากสหกรณ์อื่น 535,500,000.00
เงินลงทุน-สุทธิ 1,695,210,000.00
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ 15,629,928,033.36
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 3,148,493.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9,901,950.22
สินทรัพย์อื่น 7,775,346.80

 รวมสินทรัพย์ 17,962,221,191.97

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 มกร�คม 2562
(ไม่ได้ผ่�นก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

 การจ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก
 

ท่ี            เงินทุนสวัสดิก�ร                     
มกร�คม 2562         ตุล�คม 2561-มกร�คม 2562 

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

 1 เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - -  - -

 2 เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ - -  12 58,000.00

 3 เพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  19 1,796,000.00  94 8,775,000.00

 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุ้นรายเดือน)  45      1,294,494.95 176 5,433,827.54
 5 สมาชิกผู้สูงอายุ  1,068 4,340,000.00 1,755 7,120,000.00
 6 สมาชิกอาวุโส  1,804 3,899,000.00 2,604 5,622,000.00
 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด  4 4,000.00 20 20,000.00
 8 ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผู้ป่วย) 12 11,000.00 66 57,200.00
                          รวม  2,952 11,344,495.95  4,727 27,086,027.54

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

สรุป ก�รประกันชีวิต กับบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) 
เดือนตุล�คม-ธันว�คม 2561, มกร�คม 2562

                            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

 มกราคม 2562 25,303 18,824,199.00 18,824,199.00 6 4,300,000.00

	 ในกรณีสมาชิกต้องการให้สหกรณ์	 “ออก
หนังสือรับรองหุ้นและหรือเงินฝาก”	 เพื่อน�าไป
ประกอบการขอวีซ่าในการเดินทางไปต่าง
ประเทศ	 หรือรับรองบุตรท่ีไปศึกษาต่อในต่าง
ประเทศ	 กรุณาแจ้งสหกรณ์ล่วงหน้าก่อนรับ
หนังสือรับรอง

 เพื่ อความสะดวกของสมา ชิก 
สอบถามข้อมูลได้ที่
1.	 หนังสือรับรองเงินฝาก	ติดต่อ	ฝ่ายเงินออม	 
	 โทร.	0	2243	4796
2.	 หนังสือรับรองหุ้น	 ติดต่อฝ่ายจัดเก็บและ 
	 ตรวจสอบ	โทร.	0	669	6595

www.ridsaving.com

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกู้ยืม  -
เงินรับฝาก 6,889,048,296.57
หนี้สินอื่น 51,549,750.87
 รวมหนี้สิน 6,940,598,047.44
  ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น 9,758,099,490.00
ทุนส�ารอง 979,871,877.98
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 87,560,180.34
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 196,091,596.21
 รวมทุนของสหกรณ์ 11,021,623,144.53
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 17,962,221,191.97

 1. การถอนเงินฝาก

 เพื่อความเหมาะสมกับภาวะในปัจจุบัน
การถอนเงินฝากของสมาชิกในคราวเดียวกัน 
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท สมาชิกจะต้องแจ้งให้
สหกรณ์ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ท�าการ

 2. การโอนเงินเข้าบญัชีสหกรณ์ทางธนาคาร

 เพือ่ไม่ให้สมาชกิเสยีสทิธ์ิและเกดิปัญหาใน
การปฏิบัติงานของสหกรณ์ เม่ือสมาชิกโอน
เงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคาร ขอให้แจ้ง
สหกรณ์ทราบทันที ณ วันที่โอนเงินพร้อมส่ง
ส�าเนาใบฝากเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เพื่อที่
สหกรณ์จะได้ด�าเนินการตามความประสงค์
ของสมาชิกได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประกาศ ลง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
www.RIDSAVING.COM

โปรดทราบ

การขอหนังสือรับรองหุ้น
และหรือเงินฝาก
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การถอนเงินฝากในกรณีที่สหกรณ์ฯ จะต้องจ่ายเป็นเช็ค สหกรณ์ฯ  
จะออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าของบัญชีเท่าน้ัน โดยขีดฆ่าหรือผู้ถือออก ยกเว้น
กรณเีจ้าของบัญชขีอถอนเงินเกินกว่า 30,000.00 บาท หากประสงค์จะขอรับ 
เป็นเงินสด แต่ไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ ต้องมอบฉันทะในการรับเงินให้
แก่คู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา มารดา ของเจ้าของบัญชีเท่านั้น พร้อมแสดง 
หลักฐานกับสหกรณ์ฯ

สอ.ชป. ก�าหนดจัดโครงการเปิดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิญชวน
สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์และใช้บริการบัตร ATM ของธนาคาร
กรุงไทย และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มม่วง) เพ่ือหลักประกันเงินกู้
สามัญ (กรณีสมาชิกมีหุ้นไม่ถึง 20% ของยอดกู้) โดยสมาชิกไม่ต้องเดิน
ทางมาเปิดบญัชด้ีวยตวัเองทีท่�าการ สอ.ชป. กรงุเทพมหานคร หากสมาชิก
ท่านใดสนใจเปิดบัญชีเงินฝาก ขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อหลักประกัน) อัตราดอกเบี้ย 
 ร้อยละ 3.00 ในการกู้สามัญกรณีหุ้นไม่ถึง 20% ของยอดกู้  
 เตรียมเงินเพื่อเปิดบัญชี จ�านวน 1,000.00 บาท
 เปิดบัญชีออมทรัพย์ (ใช้บริการ ATM) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  

 2.00 เตรียมเงินเพื่อเปิดบัญชี จ�านวน 200.00 บาท
 ส�าเนาบัตรประชาชน
 ส�าเนาทะเบียนบ้าน

 ส�าเนาหน้าบัญชีเงินฝาก
 ออมทรัพย์ของสหกรณ์
 ส�าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

 บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบ (เจ้าของบัญชี) และผู้รับมอบฉันทะ
 ส�เนาบตัรประชาชน ของผูม้อบ (เจ้าของบญัช)ี และผูร้บัมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรบัรองส�เนาถกูต้อง
 ใบถอนเงิน พร้อมลงนามผู้มอบ (เจ้าของบัญชี) และผู้รับมอบฉันทะด้านหน้าและด้านหลังให้ถูกต้อง

* บัตรที่น�มาแสดงเป็นหลักฐานต้องไม่หมดอายุ *

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายเงินออม โทร. 0 2243-4796
ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2243-4795

www.ridsaving.com

เมื่อรู้แล้ว เตรียมเอกสารและเงินฝาก ให้พร้อมกันนะ

 สะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการผ่านตู้ ATM ได้ตลอดเวลา  
 ทั้งสอบถามยอดเงินกู้ฉุกเฉิน สอบถามยอดเงินฝากสหกรณ์  
 เบิกเงินฝากสหกรณ์ และฝากเงินฝากสหกรณ์
 สามารถรองรับจ�นวนเงินในการโอนเงินได้ทุกจ�นวน
 สมาชิกสหกรณ์สามารถใช้บัตร ATM ใบเดิมของธนาคาร 
 กรุงไทยได้ทันทีโดยไม่จ�เป็นต้องท�บัตรใหม่
 สามารถเบิก/ถอนได้ที่ ATM ทุกธนาคาร
 สามารถท�การช�ระ Bill อื่นๆ ที่เครื่อง ATM ได้ทันที

ประโยชน์เปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์และใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 

} อย่างละ 1 ชุด
(กรณีต้องการใช้บริการ ATM)

พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง
อย่างละ 1 ชุด}

วันเวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 วัน เดือน ปี  หน่วยที่เปิดบริก�ร

 7-9 มีนาคม 2562 สชป.1 จ.เชียงใหม่
  สชป.2 จ.ล�าปาง
 4-6 เมษายน 2562 สชป.12 จ.ชัยนาท
  สชป.3 จ.พิษณุโลก
 2-4 พฤษภาคม 2562 สชป.5 จ.อุดรธานี
  สชป.6 จ.ขอนแก่น
 13 พฤษภาคม 2562 สชป.13 จ.กาญจนบุรี
 31 พฤษภาคม 2562 สชป.9 จ.ชลบุรี
 6-8 มิถุนายน 2562 สชป.7 จ.อุบลราชธานี
 10 มิถุนายน 2562 สชป.14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
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เงนิกูพ้เิศษ เพ ือ่การเคหะสงเคราะห์

	มีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินอันปลอดจากภาระจ�านอง 

 เจ้าหนี้รายอื่น จ�านองเป็นประกันเงินกู้แต่ไม่เกินร้อยละ 80  

 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น

 การประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่เปน็ทีด่นิเพือ่เปน็หลกัประกนั 

 เงินกู้นั้น ให้ถือราคาประเมินซึ่งทางราชการได้ก�าหนดไว้ แต่หาก 

 เห็นว่าท่ีดินนั้นควรมีราคาต่�ากว่าทางราชการก�าหนดไว้ให้ถือว่า 

 ราคาที่เห็นว่าควรต่�ากว่านั้นเป็นราคาประเมิน

 มอีาคารหรือโรงเรอืนอนัเปน็กรรมสทิธิข์องตนเอง หรือครอบครัว 

 สามารถน�ามาจ�านองเป็นประกันได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 70 แห่ง 

 ค่าของหลักทรัพย์น้ัน และต้องท�าประกันภัยเท่ากับจ�านวนเงินกู้  

 โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์

 กรณี ซื้อบ้านใหม่พร้อมที่ดินหรืออาคารใหม่ จากโครงการบ้าน 

 จัดสรรให้ประเมินราคาไม่เกินสัญญาซื้อขายจริง และต้องท�า 

 ประกันภัยเท่ากับจ�านวนเงินกู้ โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับ 

 ประโยชน์

 มีหลักทรัพย์ท่ีเป็นเงินฝากในสหกรณ์นี้  ซึ่งคณะกรรมการ 

 ด�าเนินการพิจารณาเห็นสมควรให้จ�าน�าเป็นหลักประกันเงินกู้  

 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 แห่ง มูลค่าของหลักทรัพย์นั้น

 มีทุนเรือนหุ้น เป็นหลักประกันได้แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า 

 หุ้นหลักประกันทั้ง 5 ประเภท สามารถน�ามาใช้ร่วมกันได้

 ทั้งนี้ สมาชิกกู้เงินพิเศษต้องท�าประกันชีวิตกลุ่มตามท่ีคณะ

กรรมการด�าเนินการเห็นสมควรโดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์

 สมาชกิเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยในการด�าเนนิการเกีย่วกบัการตรวจ
สอบหลักฐานต่างๆ ของอสังหาริมทรัพย์ โดยสมาชิกผู้กู้ต้องช�าระค่า
ใช้จ่ายจ�านวนร้อยละ 0.2 ของวงเงินกู้นั้น แต่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 
กรณีท่ีสมาชิกยกเลิกการกู้พิเศษจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย จ�านวน 
3,000 บาท

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 6.25% (หรือเป็นไปตามประกาศสหกรณ์)

	เพือ่กอ่สรา้งบา้นในทีดิ่นอันเป็นกรรมสิทธ์ิหรอืเช่าซ้ือของตนเองหรอืคูส่มรส

	เพื่อซื้อบ้านหรืออาคารพร้อมที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส

	เพื่อซื้อห้องชุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส

	เพื่อซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้านหรือรอการปลูกสร้างบ้าน

	เพือ่ซอ่มแซม ต่อเตมิ หรือปรบัปรงุบ้านทีอ่ยูอ่าศยัของตนเองหรอืครอบครวั

	เพื่อไถ่ถอนจ�านองที่ดินพร้อมบ้านของตนเองหรือครอบครัว

 ร�ยก�ร จำ�นวนเงินให้กู้ไม่เกิน (บ�ท)

 1. เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5,000,000.00

 2. เพื่อซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง 1,500,000.00

(1) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

(2) มีทุนเรือนหุ้น เงินฝากในสหกรณ์นี้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ เป็นหลักประกัน

(3) ต้องมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถผ่อนช�าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้ 

 ตามก�าหนด

(4) ผู้กู้ที่มีเงินได้รายเดือนเมื่อหักช�าระหนี้ต่างๆ แล้ว จะต้องมีเงินได้รายเดือน 

 เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 สำ�หรับสม�ชิกผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 6 สิงห�คม  

 2557 เป็นต้นไปต้องมีเงินได้ร�ยเดือนเหลือไม่น้อยกว่�ร้อยละ 20

(5) สมาชกิทีม่คีูส่มรสเปน็สมาชกิ อาจขอกูเ้งนิพเิศษโดยใหคู่้สมรสเปน็ผูกู้ร่้วมได้

	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้กู้และคู่สมรส

	ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

	ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์เดือนสุดท้าย

	ใบรับรองเงินได้รายเดือนผู้กู้และคู่สมรสรวมทั้งรายได้พิเศษ ให้มีเอกสาร 

 การส่งช�าระภาษีเงินได้ รายเดือนประกอบด้วย

	หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอกู้ตามแบบค�าขอกู้ที่สหกรณ์ก�าหนด

สอบถามข้อมลูเพิม่เติมฝ่ายสินเช่ือ
โทรส�ยตรง 0 2243 4795 
ส�ยภ�ยใน 2247 2832
www.ridsaving.com

เงินให้กู้พิเศษ เป็นเงินให้กู้ระยะยาว ผ่อนชำาระไม่เกิน 360 งวด

ส่งชำ�ระคืนได้ถึงอ�ยุ 75 ปี
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มอบเงินสวัสดิการ

1.  ค่าสมัคร  20.00  บาท
2. ค่าบ�ารุง  20.00  บาท
3.  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,500.00  บาท

รวมเป็นเงินที่ผู้สมัครต้องจ่ายทั้งสิ้น จ�านวน 4,540.00  บาท 
(สี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

 *รับเงินค่าจัดการศพ 60,000.00 ภายใน 7 วัน
 *รับส่วนที่เหลือประมาณ 540,000.00 บาท
 หลังจากนั้นภายใน 60-90 วัน

รับสมัครผู้ที่สนใจที่มีอายุไม่เกิน 56 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2506-2507)

กำ�หนดก�รรับสมัครสม�ชิก ในปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด โดย 

นายธรรมนูญ คงสมุทร ที่ปรึกษาสหกรณ์ พร้อมฝ่ายจัดการ 

สอ.ชป. ร่วมมอบเงินและเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม  

คุณพ่อสงคราม วัชระคุปต์ บิดาของนางสาวสมคิด วัชระคุปต์ 

เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2562 ณ วดัไผ่เหลือง ต�าบลบางรกัพฒันา 

อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั โดยคณะกรรมการ

และฝ ่ายจัดการ สอ.ชป.มอบเงินและร ่วมงานฌาปนกิจศพ  

คุณแม่ประทวนศรี กองจันทร์ มารดาของนายทองเปลว กองจันทร์  

(อดีตประธานกรรมการ สอ.ชป.) เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2562  

ณ วัดศรีภูเวียง ต�าบลภูเวียง อ�าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 รอบที่ วันที่รับสมัคร  วนัทีส่ม�คมฯ รบัเป็นสม�ชกิ
 3/2562 2-31 ม.ค. 62 1 มี.ค. 2562
 4/2562 1-28 ก.พ. 62 1 เม.ย. 2562
 4/2562 4-29 มี.ค. 62 1 พ.ค. 2562
 6/2562 1-30 เม.ย. 62 1 มิ.ย. 2562
 7/2562 1-31 พ.ค. 62 1 ก.ค. 2562
 8/2562 3-28 มิ.ย. 62 1 ส.ค. 2562
 9/2562 1-31 ก.ค. 62 1 ก.ย. 2562
 10/2562 1-30 ส.ค. 62 1 ต.ค. 2562
 11/2562 2-30 ก.ย. 62 1 พ.ย. 2562
 12/2562 1-31 ต.ค. 62 1 ธ.ค. 2562
 1/2563 1-29 พ.ย. 63 1 ม.ค. 2563
 2/2563 2-30 ธ.ค. 63 1 ก.พ. 2563

สอบถ�มเพิ่มเติม 
สสอ.รท. 

โดยศูนย์ประส�นง�น สอ.ชป. 

โทรศัพท์ 0-2669-6576
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อ�ก�รแพ้ฝุ่นละอองและหมอกควัน
ระคายเคอืงหรอืแสบตา ปวดศรีษะ คลืน่ไส้ อาเจยีน ภูมิแพ้ก�าเรบิหรอืแสบจมูก 

ระคายเคืองผวิหนงั อดึอัดแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะผูท้ีม่โีรคหอบหืด 
ผู้สูงอายุ หรือเด็กที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนัก

ซึ่งห�กปล่อยสะสมไว้น�นๆ ก็จะย่ิงเพิ่มระดับคว�มรุนแรงจนเกิดเป็น 
โรคร้�ย เช่น โรคหลอดลมอกัเสบ โรคปอดแขง็จ�กภ�วะฝุน่จบัปอด (Pneumo-
coniosis) และฝุ่นละอองอ�จเข้�สู่ระบบนำ้�เหลืองหรือระบบเลือด ยิ่งเพิ่ม 
คว�มรุนแรงต่อระบบท�งเดินห�ยใจ ทำ�ให้เป็นโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด

เอ�ตัวรอดจ�กฝุ่นละอองและหมอกควันพิษ
1. ปิดประตูหน้าต่าง ไม่ให้ฝุ่น 

เข้ามาในตัวอาคาร
2. ดื่มน�้ามากๆ
3. กลั้วคอด้วยน�้าเกลือ หรือ 

น�้าสะอาด แล้วบ้วนทิ้ง วันละ 3-4 ครั้ง 
ห้ามกลืน

4. เลีย่งการท�ากจิกรรมกลางแจ้ง
ที่ต้องออกแรงมากๆ โดยเฉพาะการออกก�าลังกายในที่แจ้ง

5. สวมหน้ากากอนามัยชนิดกรอง 3 ชั้น เมื่อต้องพบเจอมลภาวะทางอากาศ 
ซึ่งจะช่วยป้องกันฝุนละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอนได้ ควรเปลี่ยนหน้ากาก
อนามัยทุกวัน หรือใช้ผ้าชุบน�้าปิดปากและจมูก

6. ผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด ควรเตรียมยา และ
อุปกรณ์ที่จ�าเป็นติดตัว

7. งดสูบบุหรี่
8. ปลูกต้นไม้สูงรอบบ้าน สามารถช่วยกรองอากาศและผลิตออกซิเจน
9. หากมีอาการผิดปกติหลังสูดดมหมอกควัน เช่น หายใจไม่ออก หรือระคาย

เคืองแสบตา ควรรีบไปพบแพทย์
“ทีเ่ธอเหน็แค่ฝุ่นมนัเข้าตา ฉนัไม่ได้ร้องไห้...” อย่าลมืไปว่า แค่เดนิลงไปนัง่กนิ

ข้าวเที่ยงแถวๆ ออฟฟิศที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หรือจะยืนต่อแถวเข้าคิวรอรถตู้กลับ
บ้านท่ีหางแถวยาววนจนชนกันอย่างกับเล่นแม่งูเอ๋ย ก็เส่ียงที่จะท�าใหเราป่วยได้
เหมือนกัน

ก�รจะมีสุขภ�พร่�งก�ยที่แข็งแรงไร้ซึ่งคว�มเจ็บป่วยได้น้ัน ไม่ส�ม�รถ
ทำ�ได้เพียงแค่ออกกำ�ลังก�ยเพียงอย่�งเดียว แต่ต้องม�จ�กก�รรอบรู้ รู้จัก
ป้องกัน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อก�รเป็นส�เหตุของอ�ก�รเจ็บป่วย
ต่�งๆ  รวมถงึมสีิง่แวดล้อม มพีืน้ทีท่ีเ่อือ้ต่อก�รมสีขุภ�วะทีด่ ีเช่นเดยีวกบัก�ร
ป้องกันตัวเองไม่ให้ฝุ่นละอองเล็กๆ ม�ทำ�ร้�ยคว�มบริสุทธิ์ของปอดเร�ได้

เก็บมาบอก  

สูด “ฝุ่นละออง” ต่อโรคทางเดินหายใจ

ช่วงนีแ้ม้จะพย�ย�มขลุกตวัอยูแ่ค่บ้�นกบัทีท่ำ�ง�น เพร�ะไม่อย�กออกไป
ทีท่ีม่ผีูค้นแออดั เบือ่กบัก�รเบยีดเสยีด และเสีย่งต่อก�รป่วยเลก็ๆ น้อยๆ จ�ก
ก�รไอ จ�ม ทีอ่ยูใ่กล้กนัเพยีงคบืมอื ห�กลมืหยบิหน้�ก�กอน�มยั ท่ีเป็นอปุกรณ์
ป้องกนัตวัเองจ�กเชือ้โรคต่�งๆ ได้ กค็งจะรูส้กึกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยไปกว่�
ก�รลืมหยิบหูฟังออกจ�กบ้�น แต่รู้หรือไม่ ว่�หน้�ก�กอน�มัยไม่ได้มีค่�แค่
ป้องกนัเชือ้โรคเท่�นัน้ แต่ยงัทำ�หน้�ทีป้่องกนัฝุน่ละอองและควันพษิร้�ยๆ ท่ีจะ
เข้�สู่ระบบร่�งก�ของเร�จ�กก�รสูดลมห�ยใจเข้�ไปนั่นเอง

เพราะในทุกๆ วัน เราต่างก็ต้องสัมผัสและสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่ 
อยู่ในบ้านก็สัมผัสกับไรฝุ่น ยิ่งออกนอกบ้านก็ยิ่งต้องพบเจอมลภาวะฝุ่นควันเยอะ
กว่าเป็นเท่าตัว เพราะฝุ่นมักมาพร้อมกับมลภาวะทางอากาศ ทั้งควันจากท่อไปเสีย 
หรือควันจากการเผาไหม้ขยะ ซึ่งฝุ่นเล็กๆ นี่เองที่เป็นตัวการก่อโรคท�าให้คนเราเจ็บ
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ

‘ฝุ่นละอองในอ�ก�ศ’ ที่เราๆ ต่างก็ต้องสัมผัสสูดดมมีขนาดตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมา มีทั้งแบบที่เรามองเห็นและไม่สามารถมองเห็นได้ ซ่ึงฝุ่นที่อยู่ใน
มลภาวะทางอากาศนั้นไม่ได้ ส่งผลกระทบแค่คนเท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านสุขภาพต่อ
สัตว์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ที่ส�าคัญยิ่งเม็ดฝุ่นมี
ขนาดเล็กมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มความอันตรายมากเท่านั้น

เม็ดฝุ่นละอองยังปะปนไปด้วยแก๊สพิษและส�รไฮโดรค�ร์บอนบ�งชนิด 
ที่เป็นภัยต่อสุขภ�พ ห�กห�ยใจเอ�หมอกควันพิษเข้�ไปจะย่ิงเสี่ยงเป็น 
โรคมะเร็งปอด

ไม่ใช่แค่คนที่ใช้ชีวิตอยู ่ในเมืองหลวงเท่านั้นที่ต ้องเผชิญกับฝุ ่นละออง  
คนต่างจังหวัดก็ต้องเสี่ยงกับมลภาวะทางอากาศด้วย ซึ่งหมอกควัน คือการรวมกัน
ของเม็ดฝุ่นขนาดเล็กและกลุ่มควันต่างๆ จะมองเห็นหมอกควันชัดในช่วงที่สภาพ
อากาศแห้ง เช่น ปลายฤดูหนาวเข้าสู ่ฤดูร้อน และเมื่อต้นปี 2561 ท่ีผ่านมา  
ภาคเหนือของประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติหมอกควันสูงสุดในรอบปี

ต้นเหตุก�รณ์เกิดหมอกควันพิษ เช่น เกิดจ�กธรรมช�ติ จ�กไฟป่� เกิด
จ�กนำ�้มอืมนษุย์ ท้ังก�รเผ�เศษพชืและเศษวสัดกุ�รเกษตร ก�รเผ�ขยะมลูฝอย 
เผ�วัชพืช และมลพิษจ�กอุตส�หกรรม

โดยพบว่า นกัเรียนในกรงุเทพฯ ได้รบัสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
(PAHs) และ Benzene มากกว่านักเรียนในชนบทถึง 6 และ 2 เท่า

 ฝุ่นละออง มีกี่ประเภท

1. ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง เช่น น�้ามันเตา ถ่านหิน ฟืน แกลบ จะมีสารพิษท่ีเป็นอินทรียสารและ 
อนินทรียสารเป็นส่วนประกอบ ฝุ่นชนิดนี้มีอนุภาคขนาดเล็ก มักพบเจอในภายใน
และภายนอกอาคาร

2. ฝุน่หยาบ (Particulate Matter : PM10) มขีนาดอนภุาคเลก็กว่า 10 ไมครอน 
เช่น ฝุ่นที่เกิดจากถนนที่ไม่ได้ลาดยาง หรือโรงงานบดหิน เป็นต้น

3. ฝุ่นละเอียด (Particulate Matter : PM 2.5) มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน เกิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม

สังเกตระดับคว�มเข้มข้นของฝุ่นละอองในหมอกควันได้ยังไง
หากอยู่บนถนน สามารถมองเห็นรถยนต์ข้างหน้าได้ไกล ไม่เกิน 100 เมตร 

มองเห็นเสาไฟได้ไม่เกิน 3-4 ต้น มองออกไปไม่เห็นยอดภูเขา เป็นต้น

ที่ม� : www.thaihealth.or.th

คำ�คมธรรมะ
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 นอกจ�กนี้ ผู้กู้ต้องไม่เซ็นกระด�ษเปล่� หรือลงน�มใน
สัญญ�ที่มิได้กรอกข้อคว�มในช่องว่�งที่เว้นไว้ต�มจุดต่�งๆ 
เพราะเจ้าหนี้สามารถเติมข้อความอะไรลงไปก็ได้ และเมื่อเป็นคดี
ความ หากผู้กู้ไม่มีพยานรู้เห็นพร้อมหลักฐานว่าเจ้าหนี้เป็นฝ่ายเดิม
ข้อความเหล่านั้นลงไป โดยที่ผู้กู้ไม่มีส่วนรู้เห็น ผู้กู้ย่อมเสียเปรียบใน
ทางคดีอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
 มาถึงจุดส�าคัญคือ เรื่องจ�านวนเงินกู้ มีแง่มุมที่ผู้กู้อาจถูกเอารัด
เอาเปรยีบ หากมิไดใ้ชค้วามระมัดระวงัตามสมควร ซึง่มกีรณตีวัอยา่ง
ให้เห็นมากมาย จึงยกตัวอย่างมาสัก 4 กรณีเพื่อเป็นอุทธาหรณ์สอน
ใจก่อนที่ตัดสินใจไปกู้ยืมเงินใครเขาดังเช่น

 หากเจ้าหนี้กรอกจ�านวนเงินเอง ถ้าจ�านวนเงินดังกล่าวตรงกับ
ความเปน็จรงิท่ีกู้ยมื แมจ้ะไมไ่ด้รับความยนิยอมจากผูกู้ก้ต็ามสญัญา
กูย้มืเงนิดงักลา่วกส็ามารถฟอ้งรอ้งบงัคบัคดไีดต้ามจ�านวนเงนิทีก่รอก
ลงไป (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 7428/2543)

 หากเจ้าหนี้กรอกจ�านวนเงินเอง ถ้าจ�านวนเงินไม่ตรงกับความ
เป็นจริงที่กู้ยืม สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวย่อมไม่สามารถที่จะฟ้องร้อง
บังคับคดีได้เลย เนื่องจากเป็นสัญยากู้ยืมเงินปลอม (คิพากษาฎีกาที่ 
2518/2547)

 หากเจา้หน้ีแก้ไขจ�านวนเงนิเอง สญัญากูย้มืเงนิดงักลา่วจะกลาย
เปน็สญัญากู้ยมืเงนิปลอม ไมส่ามารถทีจ่ะฟ้องรอ้งตามจ�านวนทีแ่กไ้ข
ได้ แตส่ามารถฟอ้งรอ้งคดไีดต้ามจ�านวนเงนิทีม่อียูเ่ดิมก่อนการแก้ไข 
เช่น สัญญากู้ยืมเงินเดิม มีการกรอกจ�านวงนเงินไว้ 10,000 บาท  
(หนึง่หมืน่บาท)  ตอ่มาเจา้หนีเ้ดมิเลข 0 เข้าไปอีก 1 ตวั ท�าใหจ้�านวน
เงินเพิ่มเป็น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) กรณีดังกล่าวเจ้าหนี้
สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง 10,000 บาท ท้ังนี้ เนื่องจากว่า
ก่อนมีการแก้ไขจ�านวนเงินดังกล่าว มีจ�านวนเงินที่ถูกต้องแท้จริง คือ 
10,000 บาท อยู่ก่อนแล้ว (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 407/2542)

 การแก้ไขจ�านวนเงินในกรณีนี้ อาจเป็นเพราะคู่กรณีไม่อยาก 
ท�าสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่  จึ งท�าการแก้ ไขจ�านวนเงินใน
สัญญาฉบับเดิมให้ตรงกับความเป็นจริง เช่น เดิมสัญญาระบุ
จ� านวนเงินกู้ ไว้  10,000.00 บาท ภายหลังผู้ กู้ มาขอกู้ยืม
เพิ่มอีก 5 ,000.00 บาท จึ งได้แก้ ไขจ�านวนเงินในสัญญา
เดิมจาก 10,000.00 บาท เป็น 15,000.00 บาท โดยผู้กู้ไม่ได้ 
เซ็นชื่อก�ากับตรงจ�านวนเงินที่แก้ไขใหม่ กรณีนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 
การกู้ยืมเงินครั้งใหม่คือจ�านวนเงิน 5,000.00 บาท ไม่มีหลักฐานการ 
กูย้มืเงนิ คงฟอ้งรอ้งบังคบัคดไีด้เทา่ท่ีกู้ยืมแตเ่ดมิ คอื 10,000.00 บาท 
เท่านั้น (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 326/2507)

 กรณีที่สัญญากู้ยืมเงิน กรอกจ�านวนเงินที่กู้ยืมผิด จึงมีการแก้ไข
จ�านวนเงินให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้
กระท�าก่อนที่ผู้กู้จะเซ็นชื่อในสัญญากรณีดังกล่าว ศาลฎีกาวินิจฉัย
ว่า แม้ผู้กู้ไม่ได้เซ็นชื่อก�ากับไว้ก็ใช้บังคับได้ กล่าวคือ ฟ้องร้องได้ตาม
ที่แก้ไขนั่นเอง (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 1154/2511)

 บทความน้ี คงจะมีประโยชน์แก่ท่านสมาชิกไม่มากก็น้อย  
ขอเสนอแนะท่านสมาชิกว่า เพื่อขจัดปัญหาข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับ  
สัญญากู้ยืมเงิน ท่านสมาชิกควรจะใช้บริการ สอ.ชป.สมาชิกได้
เลือกใช้ตามความต้องการและตามความเหมาะสมที่ส�าคัญไม่เอารัด
เอาเปรียบสมาชิก ทั้งด้านเง่ือนไขของสัญญา อัตราดอกเบี้ยที่เป็น
มิตรภาพ และยังมีเงินเฉลี่ยคืนให้ตอนสิ้นปีอีกด้วย...

 ขอบคุณที่มาจาก www.Moneyhub.in.th

 ก�รทำ�สัญญ�กู้ยืมเงิน เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างละเอียดอ่อน โดย

เนือ้หาของสญัญามกัจะระบุเง่ือนไขท่ีเปน็ประโยชน์กบัเจา้หนีเ้สยีเปน็ 

ส่วนใหญ ่และมรีายละเอียด เง่ือนไข คอ่นข้างมาก ส่วนผูกู้ท้ีร่อ้นเงนิอยู่

แล้วกต็ดัสนิใจรบีเซน็สญัญากูย้มืเงนิจนมปีญัหาตา่งๆ ตามมามากมาย  

ดังนั้น ก่อนเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน ผู้กู้จึงควรพิจารณาอ่านและท�าความ

เข้าใจในสัญญาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าท�าสัญญาใน 

ครั้งนั้นๆ เม่ืออ่านจบและพิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหนี้รายนั้นเอา

เปรียบเรามากเกินไปก็ไปหาเจ้าหนี้แหล่งอื่นก็แล้วกัน

บทความพิเศษ : ปันความคิด กู้ยืมเงินอย่างไร ไม่ให้เสียเปรียบ
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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

 

	การซือ้หุน้ซือ้เพิม่ กรณสีมาชกิไมม่เีงนิไดร้ายเดอืนและสมาชิกสมทบ 

ทีเ่ปน็บคุคลในครอบครวั ซือ้หุน้ไดไ้มเ่กนิ 1,000.00 บาท/เดอืน/ราย

 การซื้อหุ้นซื้อเพิ่มให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2562 (รวมระยะเวลา 1 ปี)

 หุ้นที่ซื้อเพิ่ม จะถอนคืนได้เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

การซื้อหุ้นซื้อเพิ่ม

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�กดั ได้ปรบัปรงุเวบ็ไซต์ใหม่เพือ่
ความสะดวกของสมาชกิในการตรวจสอบรบัข้อมลูส่วนบคุคล จากเว็บไซต์ 
สหกรณ์ www.ridsaving.com สมาชิกสามารถเข้าไปสมัครใช้บริการ
สมาชิกใหม่ สมัครครั้งเดียวเข้าใช้งานได้ตลอดไป ข้อมูลส่วนตัวจะดูได ้
เฉพาะตัวเท่านั้น

สหกรณ์ ออนไลน์กับระบบบริการสมาชิกใหม่
ผ่านเว็บไซต์ www.ridaving.com

	รองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
 สมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต ข้อมูลอัพเดทตลอดเวลา
	สามารถเชค็ข้อมลูเงนิกู ้เงนิฝาก ผูค้�า้ประกนั เงินปันผล  
 และเงินเฉลี่ยคืนได้ด้วยตนเอง
 สามารถพิมพ์ใบเสร็จในระบบ และเรียกพิมพ์ใบเสร็จ 
 ย้อนหลังได้

กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โทรภายใน 2373 หรือ 0 2243 4797 กด 19

หากมข้ีอชีแ้นะหรอืพบปัญหาในการใช้งานหรือการเข้า
สู่ระบบประการใด

สมาชิกท่ีโอนหรือย้ายออกจากกรมชลประทาน
ไปสังกัดหน่วยงานอื่นๆ ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์  
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ มีสิทธิในฐานะสมาชิก 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด  
ทุกประการ หากมีข ้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ท่ี  
ฝ่ายจัดเก็บและตรวจสอบ โทร. 0-2669-6595

การโอน-ย้ายของสมาชิก
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