
สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com
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เรื่อง   เดน   ใน   ฉบับ

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 40 ฉบับที่ 3
มีนาคม 2564 สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป. เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 

ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

อยาใชจาย...ฟุมเฟอย             7เก็บมาบอก

12

(อานตอหนา 3)

1 เงินกูสามัญ... สิทธิกูได 5 เทาของทุนเรือนหุน 

สิทธิคํ้าประกันไดถึงจํานวน 6 คน

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน/ฉุกเฉินตอเนื่อง 

ตองมีเงินไดรายเดือนเหลือไมนอยกวา 15%

เงินกูพิเศษ... สิทธิกูไมจํากัดวงเงิน

ปรับแกไขระเบียบประกาศ

การใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ

2

3

(อานตอหนา 6)

 ตรวจสอบหรือพิมพรายการเรียกเก็บ 
ประจําเดือน หรือใบเสร็จรับเงินดวยตนเอง
ผานระบบอินเทอรเน็ต

www.ridsaving.com

 ตรวจสอบหรือพิมพรายการเรียกเก็บ 

เช็คข้อมลูทันใจ

(อานตอหนา 6)

สหกรณออนไลน
ปรับลดดอกเบี�ย

0.25%

1.65-0.65% กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน

1.55-0.80% กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน

เงินฝากทุกประเภท

เงินกูพิเศษ

ลดลง

ลดลง

ลดลง

% กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน

หรือ

ประกาศ
สอดคลองนโยบายดอกเบี้ย กนง.

เงื่อนไขเปนไปตามระเบียบและประกาศ สอ.ชป.

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2564 เปนตนไป

สุขสันตวันเกิดสมาชิก
ที่เกิดเดือนมีนาคม

รับ หรือ
*สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
*สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com โอนเงินวันที่ 31 มีนาคม 2564

อางเก็บนํ้าคลองบางทรายนวล

การใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณให
ม 

 อางเก็บนํ้าคลองบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 พรอมระบบทอสงนํ้า ต.คลองชะอุน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี
สรางป 2529-2531 สันเขื่อนกวาง 6 เมตร ยาว 164 เมตร ความลึก 32 เมตร 
พื้นที่ไดรับประโยชนทําการเพาะปลูก จํานวน 3,000 ไร สามารถกระจายนํ้าเพื่อ
อุปโภคบริโภคและสํารองนํ้าไวบรรเทาความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งชวง มีการจัด
ตั้งกลุมบริหารจัดการนํ้า เปนองคกรการบริหารของชุมชน โดยวิธีกระจายนํ้าแบบ 
“สระพวง” เพือ่ใหมนีํา้ใชทาํการเกษตรไดตลอดป มกีารจดัตัง้กองทนุดแูลรกัษาทอ
สงนํ้า พัฒนาระบบกรองนํ้าดื่มชุมชน ใชเทคโนโลยีเก็บขอมูลและวิเคราะหจัดการ
บริหารจัดการนํ้าและวางแผนเพาะปลูกจนตั้งเปนกองทุนที่เขมแข็ง เปนตัวอยาง
การบริหารจัดการนํ้าที่ประสบผลสําเร็จทั้งนี้มีผลบังคับใช 

ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2564 เปนตนไป



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม  25642 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม  2564

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 

ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ        
กุมภาพันธ 2564         ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564 

               ราย จํานวนเงิน (บาท)  ราย จํานวนเงิน (บาท)

 1 เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

 2 เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 135 663,700.00  147 722,200.00
 3 เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 19 1,849,000.00 119 11,266,000.00

 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน) 41 1,414,249.08 184 6,483,159.87
 5 สมาชิกผูสูงอายุ 390 1,592,000.00 2,068 8,348,000.00

 6 สมาชิกอาวุโส 524 1,138,000.00 3,655 8,014,000.00
 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 3 3,000.00 14 14,000.00
 8 คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 14 11,400.00 70 61,200.00

                  รวม 1,126 6,671,349.08 6,257 34,908,559.87

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก 
ไมนอยกวารอยละ 5 ของเงนิไดรายเดอืน และ
สมาชิกสามารถสงเงนิคาหุนรายเดอืนสงูสดุได
ไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท

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

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

(นายจเร ทองดวง)
ผูจัดการ สอ.ชป. 

8 มี.ค. 2564

 สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 84,629,101.33
เงินฝากสหกรณอื่น 1,235,500,000.00
เงินลงทุน-สุทธิ 3,444,600,000.00
เงินใหกูยืม-สุทธิ 15,717,291,262.10
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 3,450,730.53
สินทรัพยไมมีตัวตน 7,880,281.13
สินทรัพยอื่น 815,116.47

   
 รวมสินทรัพย 20,494,166,491.56

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 
รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 

 ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 8,518,200,654.83
หนี้สินอื่น 96,041,913.79
 รวมหนี้สิน 8,614,242,568.62
  ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,399,746,490.00
ทุนสํารอง 1,144,967,994.52
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 41,625,488.46
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 293,583,949.96
 รวมทุนของสหกรณ 11,879,923,922.94
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 20,494,166,491.56

หนวย : บาท

   

 1. การถอนเงินฝาก

 เพื่อความเหมาะสมกับภาวะในปจจุบันการ
ถอนเงินฝากของสมาชิกในคราวเดียวกัน ตั้งแต 
1,000,000.00 บาท สมาชกิจะตองแจงใหสหกรณ
ไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ

 2. การโอนเงินเขาบัญชีสหกรณทางธนาคาร

 เพื่อไมใหสมาชิกเสียสิทธิ์และ
เกิดปญหาในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ เมื่อสมาชิกโอนเงินเขา
บัญชีสหกรณทางธนาคารขอใหแจง
สหกรณทราบทันที ณ วันที่โอนเงิน
พรอมสงสําเนาใบฝากเขาบัญชีเงิน
ฝากสหกรณ เพื่อ ท่ีสหกรณจะได
ดําเนินการตามความประสงคของ
สมาชิกไดอยางถูกตองและครบถวน

ฝายเงินออม โทร. 0-2243-4796 
www.risaving.com

   โปรดทราบ

  

๏ บัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบัญชี 
 พรอมถายสําเนาบัตร และรับรองสําเนาถูกตอง
๏ บัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
 พรอมถายสาํเนาบตัรฯ และรบัรองสาํเนาถกูตอง
 “บตัรประชาชนทีน่าํมาแสดงตองไมหมดอาย”ุ

www.ridsaving.com

  การมอบอำ นาจ
ใหผูอื่นถอนเงินฝากใหผูอื่นถอนเงินฝาก

โปรด
แสดง

สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642

www.ridsaving.com



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม   2564 3ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม   2564

 การเก็บเงินคาเบี้ย บริษัทจายคาสินไหม
    ณ เดือน/พ.ศ. ประกันจากสมาชิก ใหกับ สอ.ชป.

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

        รวม  109,625,000.00  107,900,000.00

สอ.ชป.แจงขาว
สสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

 สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวแบบงายๆ

รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา

 สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวแบบงายๆ

600,000.00 บาท

ทานที่อายุไมเกิน 55 ป และมีความใฝฝน
 1. ตองการสรางความมั่นคงใหครอบครัว
 2. มีโอกาสรวมทําบุญเพ่ือชวยเหลือครอบครัวสมาชิก
  ที่เสียชีวิต
 3. ชวยเหลือเพื่อนสมาชิกสหกรณ/ผูคํ้าประกัน

สอ.ชป. ปรับลดดอกเบี�ยสอดคล้อง กนง.จากสถานการณปจจบุนัทกุภาคสวนไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาด
ของไวรัส Covid-19 สงผลใหเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว การขยายตัวตํ่า 
เพื่อเปนการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน สมควรปรับปรุงอัตราดอกเบ้ีย
เงนิฝากและอตัราดอกเบีย้เงนิกูของสหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จาํกดั 
ใหเหมาะสมและสอดคลองกบัสภาวะเศรษฐกจิในปจจบุนัและเปนไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  41 คร้ังที่  4 วันที่  25 
กุมภาพันธ 2564 มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู โดยใหดําเนินการ ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก รอยละตอป รอยละตอป

  (เดิม) (ใหม)

1. ออมทรัพย  1.75 1.50

 จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

 และ 25 กันยายน ของทุกป

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.75 2.50

 จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม  2564 เปนตนไป

          
  ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก  รอยละตอป (เดิม)  รอยละตอป (ใหม)

1.  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.30 6.30 

2.  เงินกูสามัญ  6.30  6.30  
 2.1 เงินกูสามัญไมเกิน 

6.15 6.15 
  

    รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน  

3.  เงินกูพิเศษ  6.15 -
  - สองปแรก  - 4.50
    - ตั้งแตปที่สามเปนตนไป - 5.50

รับสมัครสมาชิกทุกเดือน
สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครไดที่

สมาชิกและผูสนใจ สามารถดาวนโหลดใบสมัคร
และเอกสารประกอบไดที่ www.egse.or.th

ติดตอสอบถามไดที่
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย

ชั้น 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย ชั้น 2

ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02 496 1332 มือถือ 06 9921 2350, 09 2428 6660, 09 8612 7327

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

ขอมูลเพิ่มเติม www.ridsaving.com

          
  ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก  รอยละตอป (เดิม)  รอยละตอป (ใหม)

1.  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.70 5.70

2.  เงินกูสามัญ  5.70  5.70  
 2.1 เงินกูสามัญไมเกิน 

5.55 5.55       รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

3.  เงินกูพิเศษ  5.55 -
 - สองปแรก  - 4.00
   - ตั้งแตปที่สามเปนตนไป  - 4.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู  *กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*

ดอกเบี้ยที่ไดรับไมเสียภาษี
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สมัครใชบริการสหกรณออนไลน
สหกรณออนไลนใหบริการขอมูลสมาชิกสวนบุคคล

ผานเครือขายระบบอินเทอรเน็ต ตรวจสอบหรือพิมพรายการ

ใบเสร็จรับเงินประจําเดือน จากเว็บไซตสหกรณ

สมัครใชบริการดวยตนเอง สมาชิกลงทะเบียนเขาสูระบบแลว

สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผานไดงายๆ ตลอดเวลา กี่ครั้งก็ได

กรณีลืมรหัสผาน หรือเขาสูระบบไมได ติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ

โทร. ภายใน 2373 สายตรง 02 669 4798

สามารถเรียกพิมพใบเสร็จ
หรือดู ในระบบไดเลย

พรอมอัปเดตอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
www.ridsaving.com

 นายสัญญา แสงพุมพงษ (สมาชิกสหกรณ เลขที่ 41431)

ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเกียรติรวมกิจกรรม 

กดไลก กดแชร รับของท่ีระลึกกับ สอ.ชป. วันท่ี 3 มีนาคม 2564 

ณ ที่ทําการสหกรณ (สามเสน)

ติดตามข่าวสาร ออนไลน์ 

สมาชิกร่วมกิจกรรม กดไลก์ กดแชร์ เพจ สอ.ชป.
รับของที�ระลึกฟรี

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด จัดกิจกรรมเชิญชวนใหสมาชิกติดตามขาวสาร สอ.ชป. 
ผานเฟซบุก เพจ สอ.ชป. โดยงดรับขาวสาร สอ.ชป. แบบตีพิมพ เพ่ือรวมลดตนทุนการผลิต และ
ลดการใชกระดาษ ในปบัญชี 2565 โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
 1. กิจกรรมครั้งที่ 1 ณ สหกรณสามเสนและปากเกร็ด วันท่ี 1-5 มีนาคม 2564 มีสมาชิกให
ความสนใจรวมกิจกรรมฯ จํานวน 405 คน
 2. กิจกรรมครั้งที่ 2 แบบออนไลน เพจ สอ.ชป. วันที่ 8-26 มีนาคม 2564 ลุนรับของที่ระลึกฟรี 
โดยสุมผูโชคดีจากหมายเลขสมาชิกที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน ติดตามรายชื่อ เพจ สอ.ชป.
ทุกวันศุกรของเดือนมีนาคม 2564 พรอมจัดสงของที่ระลึกใหสมาชิกภายในเดือนเมษายน 2564

และรวมกิจกรรมผานทาง เพจ สอ.ชป.  
กดไลก กดแชร ลุนรับของที่ระลึกในครั้งตอไป
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สอ.ชป.รวมวางพานพุม
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดย นายสมชาติ บุญกลอม กรรมการ 

และนายจเร ทองดวง ผูจัดการ สอ.ชป. เขารวมพธิวีางพานพุมสกัการะพระราชวรวงศเธอ 
กรมหมืน่พทิยาลงกรณ พระบดิาแหงสหกรณไทย
เนื่ อ ง ในวั นสหกรณ  แห  ง ช าติ  วั นที่  2 6 
กุมภาพันธ   2564 ณ บริ เวณลานพระรูป
พระบิดาแหงสหกรณไทย สันนิบาตสหกรณ
แห  ง ป ร ะ เทศ ไทย  ถนน พิ ชั ย  เขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 
โดย นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการ 
นําคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ 
และฝายจัดการ สอ.ชป. สงมอบกุญแจรถบัส 
(จําลอง) ท่ีเป นรถบัส 40 ท่ีนั่ง ยี่ห อวอลโว  
ทะเบียน 41-8044 เพื่อสนับสนุนสวัสดิการของ
กรมชลประทาน ตามหลักการสหกรณ ความเอ้ือ
อาทรตอชุมชน สังคม (csr) โดยมีนายประพิศ 
จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน เปนผู รับมอบ 
ณ อาคาร 99 ป ม.ล.ชูชาติ กําภู กรมชลประทาน 
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 
กุมภาพันธ 2564

2. นายมนตรี ออนวิมล รองประธานกรรมการ 
นําคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ และฝายจัดการ  
สอ.ชป. มอบแจกันดอกไม แสดงความยินดีกับ
นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการ ในโอกาสไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหดาํรงตําแหนง 
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ หองโถง
สหกรณ ชัน้ 3 สหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จํากดั 
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 
กุมภาพันธ 2564

มอบรถบสั สนับสนนุสวัสดิการกรมชลประทานมอบรถบสั สนับสนนุสวัสดิการกรมชลประทานมอบรถบสั สนับสนนุสวัสดิการกรมชลประทาน

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดย
1. นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการ นําคณะกรรมการดําเนินการ 

ที่ปรึกษา และฝายจัดการ สอ.ชป. รวมมอบแจกันดอกไม แสดงความยินดี 
กับนายประพิศ จันทรมา ในโอกาสไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง อธิบดีกรมชลประทาน ณ อาคาร 99 ป 
ม.ล. ชูชาติ กําภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

แสดงความยินดี
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1. จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 
และเพื่อซอมแซมบาน ซึ่งใหแกสมาชิกผูกู 
คนหนึ่งนั้นตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรเปนรายๆ สงชําระคืนไมเกิน 
360 งวดเดือน หรือผอน
ชําระไดถึงอายุ 75 ป แลว
แตเกณฑใดจะถึงกอน

ระเบียบประกาศ การใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณใหม
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 4 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 มีมติปรับแกไข ระเบียบประกาศการใหเงินกู ดังนี้

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2564 เปนตนไป
เงื่อนไขรายละเอียดเปนไปตามระเบียบ ประกาศ 

“การใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ”  
หรือ www.ridsaving.com

คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้

หามมีรอย ขูด ขีด ฆา ลบทิ้ง แตถา
หากมีรองรอยดังกลาว ใหลงนามกํากับ 
หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ 
หามใชนํ้ายาลบคําผิด ใหใชการขีดฆา
ขอความท่ีเขียนผิด และลงลายมือชื่อ
กํากับแลวจึงเขียนขอความที่ถูกตองแทน
ทุกตําแหนงที่มีการแกไข

 ขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ 
 โทรภายใน 2247, 2832
 สายตรง 0 2243 4795
 หรือ www.ridsaving.com
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 สมาชิกท่ีมีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดี อายัด เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 

เงินกูสามัญ การคํ้าประกัน และเงินทุนเรือนหุน เพ่ือเปนการผอนคลายใหสมาชิก 

และดํารงชีวิตอยูได เชิญสมาชิกติดตอมายัง สอ.ชป.สามเสน (คลินิกปดบังคับคดี 

สอ.ชป.) ช้ีแจงพูดคุยวาหมายบังคับคดีมาจากมูลหน้ีใด เปนเงินจํานวนเทาไรกับ

คณะกรรมการเงินกู หรอืคณุสขุนจิ ปญญางาม โทร. 086 332 9820 วนัจนัทร-วนัศกุร 

เวลา 08.30-15.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)

โดนฟองรองดําเนินคดี
ปญหานี้มีทางออก

กับคลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.

  

โปรดทราบ

การใหเงินกูพิเศษ
การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน/
ฉุกเฉินตอเนื่อง พ.ศ. 2564

การใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2564

3. จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ ซึ่งใหแก
สมาชิกผู กู คนหนึ่งนั้นตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ พิจารณาเห็นสมควร ถึงความตองการ
เงนิกูจรงิ และความสามารถชาํระหนี ้ผอนชําระคนื
ไมเกิน 96 งวดเดือน หรือ
ผอนชําระไดถึงอายุ 75 ป 
แลวแตเกณฑใดจะถึงกอน

2. จาํนวนเงนิกูพเิศษเพือ่การลงทนุประกอบอาชพี 
ซึ่งให แก สมาชิกผู กู คนหนึ่งนั้นตามที่คณะ
กรรมการดําเนินการ พิจารณาเห็นสมควร 
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถ
ชําระหนี้ ผอนชําระคืนไมเกิน 
360 งวดเดอืน หรอืผอนชาํระ
ไดถงึอาย ุ75 ป แลวแตเกณฑ
ใดจะถึงกอน

-  ผูกูที่มีเงินไดรายเดือน

 เม่ือหักชําระหนี้ตางๆ

 แลว จะตองมีเงินได

 รายเดือนเหลือไม 

 นอยกวารอยละ 15

- เปนสมาชิกและชําระคาหุนแลว 

ตั้งแต 6 งวดเดือนขึ้นไป มีสิทธิกู

เงินได 5 เทา ของทุนเรือนหุน 

กํ าหนดส  ง ชําระคืน ภายใน

ระยะเวลา ไมเกิน 180 งวดเดือน 

หรือผอนชําระไดถึงอายุ 75 ป 

แลวแตเกณฑใดจะถึงกอน

- ผูคํ้าประกันคนหนึ่ง จะเปนผูคํ้า

ประกันสําหรับผูกูมากกวา 6 คน 

ในเวลาเดียวกันไมได

 วงเงินกูและกําหนดระยะเวลาชําระคืน หลักเกณฑการใหเงินกู

หลักประกันสําหรับเงินกู

จํานวนเงินกู
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ขอคิดธรรมะ

ไมตองประหยัดความคิดดีๆ
เพราะความคิด... ไมตองเสียภาษี

ใหประหยัด... ความคิดราย
เพราะความคิดราย... 

จะตกเบิกในอบาย

สมเด็จพระพุทธชินวงศ (สมศักดิ์ อุปสโม)

ประชาชนคนทํางาน กําลังจะเขาใกลจุดนี้ ใหระวังในการใชจาย
ไมมอีะไรแนนอนจรงิๆ เพราะอะไรกส็ามารถเกดิขึน้ไดเสมอ แมแตเรือ่ง

ท่ีเราไมเคยคาดคิดกันมากอน ก็ยังเกิดมาแลว อยางโควิด-19 ที่สงผล
กระทบไปแทบจะทุกประเทศเปนเวลาหลายเดือน จนเศรษฐกิจย่ําแยไป
ทั่วโลก

ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะใหดอกเบี้ยเงินฝาก 0% ซึ่งดูเหมือนวา
ในบานเราก็ใกลจะถึงจุดนั้นแลวเชนกัน เราทุกคนควรจะใชชีวิต ใชจายเงิน
กันอยางไร หรือตองปรับตัว ตองเจอกับอะไรบาง มาดูกันวาจะมีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปบาง

 คําวา อิสรภาพทางการเงิน จะเอื้อมถึงไดยากขึ้น
เด๋ียวนีใ้ครๆ กช็อบพดูเรือ่ง อสิรภาพทางการเงนิกนัมากขึน้ หรอืทีช่อบ

เรยีกกนัวา Passive Income  เปนการทีม่รีายไดเขามามากกวารายจาย แบบ
ที่เราไมตองทํางาน เปนการสรางอิสรภาพทางการเงินใหตัวเอง ซึ่งคนสมัย
กอนจะนิยมฝากเงินเพื่อหวังจะเอาดอกเบี้ยไดบาง แตถามองดูยุคปจจุบัน 
เราคงทาํแบบนัน้ไมไดแลว และยิง่ลงทนุผดิที ่กลายเปนวาเราจะตองทาํงาน
ไปตลอดชวิีต และไมมีคาํวา “อสิรภาพทางการเงนิ” ใหเราไดเขาใกลไดเลย

 เงินจะหายากมากขึ้น
ลองดทูกุวันนีส้ ิวาคนเริม่จบัจายใชสอยกนันอยลงขนาดไหน นียั่งไมรวม

กับวิกฤตโควิด-19 ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ จนสงผลกระทบในวงกวาง และหากใน
อนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะใหดอกเบี้ยเงินฝาก 0% เทากับคนที่ฝากเงินใน
ธนาคารจะไมไดดอกเบี้ยเลย คุณรูไหมวา เงินที่สามารถงอกเงยจากระบบ
ดอกเบี้ยนั้น มีถึงแสนลานบาทตอปเลยทีเดียว และถาเงินสวนนี้หายไป
กลายเปน 0 คดิภาพดสูวิาเงนิหายไปจากเศรษฐกจิ ชวิีตประจาํวนัขนาดไหน 
เมื่อเงินหายไป กําลังการซื้อก็ลดลงดวยเชนกัน

 ผูสูงอายุตองกลับมาทํางาน
ปกติแลวในวัยสูงอายุ คนวัยนี้สวนใหญก็มักจะวางแผนกอนวัยเกษียณ 

เพื่อใหมีเงินเก็บเงินกอนไวใชหลังเกษียณไดมากเพียงพอที่จะสามารถฝาก
ธนาคาร และหวังเก็บดอกเบี้ยกันไดบาง แตถาหากเงินฝากไมมีดอกเบ้ีย 
ก็จะทําใหเงินกอนคอยๆ ถูกใชไปจนหมด และก็กลายเปนวา ผูสูงอายุตอง
กลับมาทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

 ความเหลื่อมลํ้าจะมากขึ้น
หากเงินฝากไมมีดอกเบี้ย ก็จะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําเกิดความเหลื่อมลํ้า

ในสงัคมเพิม่มากขึน้ไดเชนกนั คนรวยทีม่อียูเพยีงไมกีเ่ปอรเซน็ตกจ็ะยิง่รวย
ขึ้น ในขณะที่คนจน คนที่หาเชากินคํ่าไมมีเงินเหลือเก็บ และยิ่งการวางแผน
ทางการเงินไมมี หรือลงทุนไมเปน ไมมีความรูในการลงทุนใหเงินงอกเงย
ไดเลย ก็ตองทํางานหนักแบบนี้ไปตลอดชีวิต

 เงินจะอยูเหนือคนมากยิ่งขึ้น
เมือ่เงนิหายากมากขึน้ กย็ิง่มคีามากขึน้ และคนกจ็ะพยายามทาํทกุอยาง

เพื่อใหไดมันมา โดยที่จะไมสนวาตองทําใหใครรูสึกแย เรียกวาไมแครกับ
ผลที่ตามมาเลยก็วาได

 หลังจากยุคดอกเบี้ย 0% ทุกอยางจะแยลงไปอีก

นัน่เปนเพราะวาเงนิจะลนระบบ แตไมใชเงนิมมีากสาํหรบัทุกคนหรอกนะ 
เมื่อเงินลนระบบ จะลนไปอยูที่มือคนรวย ซึ่งคนรวยมีจํานวนที่นอยมากๆ 

เมือ่เทยีบกบัคนจน จงึเกดิการใชจายท่ีนอยตามไปดวย และเม่ือใชจาย
นอย ก็จะสงผลจากเล็กๆ เชน พอคาแมคาไมมีคนซื้อ ของก็จะขายไม
ได ตลาด หางสรรพสินคา ไมมีคนเดิน คนสวนมากไมมีเงินที่จะเอาไป
ใชจายใหเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจ และพอเศรษฐกิจไมดี ทั้งบริษัททั้ง
โรงงาน ก็ตองปดตวัลง พนกังานและคนงาน ก็ตองตกงานกลายเปนลม
ไปหมดทั้งระบบ

 คอรัปชั่น และการโกงจะมากขึ้น
แนนอนวาเงินยิ่งหายาก การมีโอกาส หรือหนทางก็ตองควาเอาไว 

และมันทําใหคนขาดจิตสํานึกไดงายขึ้นกวาเดิม ยอมทําทุกอยางเพื่อ
เงิน ไมสนใจวามันเปนสิ่งที่ผิดหรือถูก

 ครอบครัวมีปญหามากขึ้น
สมัยกอนผู ชายจะเปนคนออกไปทํางานหาเงินเพ่ือมาเลี้ยง

ครอบครวั ผูหญงิจะอยูบานคอยดแูลงานบานและเล้ียงลกู ทาํใหมเีวลา
อยูกับลูกไดตลอด แตพอมายุคนี้ ทั้งพอและแมก็ออกไปทํางานนอก
บาน และยิ่งยุคที่เงินหายากยิ่งตองทํางานมากขึ้นไปอีก เพราะหาเงิน
มากไ็มพอคาใชจาย ลกูกไ็มมใีครอยูดวย และยิง่มกีารทาํโอท ี กลบับาน
ดกึดืน่ ยิง่ไมมเีวลาเจอหนากนัเลยในแตละวัน และเมือ่พอแมทาํแตงาน 
ไมมีเวลาใหครอบครัว ก็ทําใหลูกเริ่มมีปญหาและเปนปญหาสังคม
ตอไปอีก

 เงินเฟอแฝง
นอกจากดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีจะไมมีแลว คาครองชีพก็ยังเพิ่ม

ขึ้นทุกป หากลองมองยอนกลับไปในอดีต จะเห็นวาคาครองชีพนั้นสูง
ขึ้นเรื่อยๆ เงิน 40 บาท ที่เมื่อกอนซื้อกวยเตี๋ยวได 2 ชาม เดี๋ยวนี้ก็ซื้อ
ไดแคชามเดียว เรามีเงินเทาเดิมในขณะที่ขาวของทุกอยางแพงขึ้น ซื้อ
ของไดนอยลง นี่แหละที่เรียกวา เงินเฟอแฝงก็คือ  “คาครองชีพ” และ
ทั้งหมดน่ีคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากธนาคารท่ัวโลกจะใหดอกเบี้ย
เงินฝาก 0% และยังมีอีกหลายเหตุการณ หลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นได
อีกเชนกัน ดังนั้นกอนจะใชจายอะไร ควรคิดใหรอบคอบ ใชจาย
อยางประหยัดและไมฟุมเฟอย มันยังไมเกิด ไมใชวามันจะเกิดขึ้น
ไมได...เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได

Cr. ขอบคุณขอมูลจาก FW Line

เก็บมาบอก

    เก็บมาบอก    อยา!!... ใชจายฟุมเฟอย
9 ขอนี้อาจกําลังจะเกิดขึ้น
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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

สอ.ชป. เปดทําการ

สมาชิก สอ.ชป. ที่ไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ชวยงาน
หรือเจาหนาท่ีสหกรณหรือมคํีาแนะนําเกีย่วกบัการดําเนินงานของ สอ.ชป. กรุณา
สงไปที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807

วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ

ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ

ไมหยุดพักเที่ยงไมหยุดพักเที่ยงไมหยุดพักเที่ยง

ผูจัดทํา : คณะกรรมการศึกษา พิมพที่ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส โทร. 0-2424-6944 0-2424-7292

วันจันทร–ศุกร
เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

    หมายเลขโทรศัพทติดตอ สอ.ชป.
 0-2243-4797 ตอ่ 0-2241-5655-64 ตอ่   สายตรง โทรสาร

ประธานกรรมการ 11 2648 - 0-2243-5086

ผู้จดัการ 12 2640 0-2243-7807 -

รองผูจัดการ (สายบริหาร) 13 2647 0-2241-0473 0-2243-5086

รองผูจัดการ (สายการเงิน) 14 2644 0-2669-6579 -

รองผูจัดการ (สายสินเชื่อ) 14 2643 0-2669-6576 -

ฝายบริหาร 15 2445, 2833 0-2241-0473 0-2243-5086

ฝายประชาสัมพันธ 16 2645 - -

ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 17 2642 0-2243-4798 0-2669-6575

ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ 18 2344 0-2669-6595 0-2669-6575

ฝายบัญชีและสารสนเทศ 21, 19 2646, 2373 0-2243-4798 0-2669-6575

ฝายสินเชื่อ 22 2247, 2832 0-2243-4795 0-2243-0968

ฝายการเงิน 32 2439 0-2243-4796 0-2243-4796

ฝายเงินออม 33 2529 0-2243-4796 0-2243-4796

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

  รับเรื�องร้องเรียน สอ.ชป. โทร 0-2163-4678 

    

 เม่ือสหกรณมขีาวสารใหม แจงให
ทราบ ทําใหสมาชิกทุกทานไดรับ
ขาวสารทันที ไมวาจะเปนกิจกรรม 
หรือบริการใหมๆ

ในมือถือของทาน

สแกน QR CODE


