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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 41 ฉบับที่ 3
มีนาคม 2565
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เรื่อง   เดน   ใน   ฉบับ
เก็บมาบอก

บทความพิเศษ : ปนความคิด

6
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11 วิธีการเอาตัวรอดใหเปน ไปอยูที่ไหนก็ไมมีวันลําบาก

เปนหนี้ไดแต.. อยาเปนทุกข.. เพราะหนี้

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

(อานตอหนา 3)

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่เกิดเดือนมีนาคม

โอนเงินวันที่ 31 มีนาคม 2565

รับ

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
www.ridsaving.com หรือ

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

12

อางเก็บนํ้าบานไบก

บริการสินเชื่อ

อางเก็บนํ้าบานไบกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 หมูที่ 5 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ความสูง 12 เมตร 
ยาว 100 เมตร กวาง 8 เมตร สามารถเก็บกักนํ้าได 1,200 ลานลูกบาศกเมตร 
พรอมทอระบบสงนํ้าและอาคารประกอบความยาว 19.625 เมตร สรางเสร็จ
ในป พ.ศ. 2560 ประโยชนเพื่อการบริโภคอุปโภค พรอมสงนํ้าสนับสนุน
พื้นที่เกษตร ประมาณ 2,000 ไร ไดอยางเพียงพอตลอดทั้งป อีกทั้งยังเปนแหลง
อนุรักษและรักษาสภาพตนนํ้าลําธารที่มีอยูตามธรรมชาติและคงความชุมชื้นใหกับ
ผืนปาปจจุบัน อางเก็บนํ้าบานไบก หรืออางเก็บนํ้าตะโละมาฆง ยังถูกพัฒนาเปน
สถานที่ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ ที่กําลังไดรับความนิยม

การใหเงินกูพิเศษ

(อานตอหนา 3)

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (รอบ 4)

รูกัน
ไหม

 !

(อานตอหนา 4)

สิทธิกู
ไมจํากัดวงเงิน

ดอกเบี้ยตํ่า
ผอนชําระนาน 
มีเงินเฉลี่ยคืน

แลวแตวัตถุประสงค

ÊØ¢ÊÑ¹µ�ÇÑ¹à¡Ô´

สมาชิกไดรับผลกระทบจากสมาชิกไดรับผลกระทบจากสมาชิกไดรับผลกระทบจาก

โครงการพักชําระหนี้เปด มีการแจงเตือนระบบ
Mobile Application สอ.ชป.

 ตรวจสอบขอมลูตนเองทัง้หมดงายๆ ดวยมอืถือคณุเอง 

และไดรับการแจงเตือน ขาวสาร / การทําธุรกรรมตางๆ ของ

สหกรณ
(อานตอหนา 3)

โปรดทราบ

 เพือ่บรรเทาความเดือดรอนเบือ้งตน สมาชกิทีป่ระสบภยั 

สามารถขอรับสวัสดิการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติได

สอบถามเพิ่มเติม ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 
โทร. 0 2243 4798 ภายใน 2642 หรือ www.ridsaving.com

สมาชิกที่ไดรับ
ภยัพบิตัจิากพายฤุดรูอนพดัถลม
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การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 
ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ                           

กุมภาพันธ 2565       ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ 2565 

                                   ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)

  1  เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

  2  เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ -  - 166 820,000.00

  3  เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 26  2,528,000.00  142  14,175,000.00

  4  สะสมทวีทรัพย 1,233 2,995,786.08 10,261 25,399,292.66

  5  สมาชิกอาวุโส 231 693,000.00  1,403 4,209,000.00

  6  เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด - - 9 9,000.00

  7  คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 14 13,200.00 72 66,800.00 

                  รวม 1,504 6,229,986.08 12,053 44,679,092.66

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

           ประเภทเงินฝาก รอยละ/ป 

1. ออมทรัพย   1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป  (ไมเสียภาษี)

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน (ไมเสียภาษี)

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

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.
10 มี.ค. 2565

                หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 9,496,054,532.50
หนี้สินอื่น  98,605,684.97
    รวมหนี้สิน 9,594,660,217.47
                
            ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,627,758,420.00
ทุนสํารอง  1,222,901,089.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 38,627,712.32
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น            -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                      299,070,517.18
 รวมทุนของสหกรณ 12,188,357,739.36
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,783,017,956.83

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  103,382,611.94
เงินฝากสหกรณอื่น  1,795,500,000.00
เงินลงทุน  4,437,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 4,432,600,000.00
เงินใหกูยืม  15,435,424,413.01
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,435,424,413.01
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  3,825,813.61
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              4,247,767.25

                      รวมสินทรัพย  21,783,017,956.83

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายการเงนิและเงนิออม โทร. 0 2243 4796 ภายใน 2529, 2439 
ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832

              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

              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
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สมาชิกที่มีความประสงคจะเขารวมโครงการพักชําระหนี้
สําหรับเงินกูทุกประเภท (รอบที่ 4) 

 ระยะเวลายื่นแบบฟอรมเขารวมโครงการพักชําระหนี้ 

 สมาชิกยื่นแบบฟอรม สหกรณจะเริ่มพักชําระหนี้ (3 เดือน)

 ตั้งแตวันที่ 1-31 มีนาคม 2565      ตั้งแตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

 ตั้งแตวันที่ 1-29 เมษายน 2565 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

 ตั้งแตวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแตเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565

เชิญชวนสมาชิก
12

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
Mobile Application

สมัครใชบริการ ฟรี ตามขอกําหนดและเงื่อนไข

หากสมาชิกพบปญหาในการสมัครใชบริการ 
ติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ สายตรง 0 2669 6576 

สายภายใน 2373

Application สอ.ชป. บนมือถือ เปน App ที่ทําใหสมาชิกเขาถึงขอมูลสวนตัวไดงายขึ้น 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใชไดทุกที่ 24 ช่ัวโมง แจงเตือนการทําธุรกรรม และ
ประชาสัมพันธขาวสารใหสมาชิกทราบ

สมาชิกสามารถดาวนโหลด App ไดที่ *ดูหุน  *ดูเงินฝาก  *ดูเงินกู  *ดูภาระคํ้าประกัน 

*ดูใบเสร็จ  *ดูเรียกเก็บประจําเดือน 

*ดูปนผล-เฉลี่ยคืน *ดูผูรับผลประโยชน

 สงใบคําขอพักชําระหนี้และคํายินยอมของผูคํ้าประกัน

 - แนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณของผูกู 

  และผูคํ้าประกัน รับรองสําเนาถูกตอง

 แบบฟอรมขอรับได 2 ชองทาง

 - สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด หรือ

 - ดาวนโหลดแบบฟอรม www.ridsaving.com

 สงเอกสารมาที่ สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด  811 อาคาร

 สวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

 กรุงเทพมหานคร 10300

 - ยื่นดวยตนเองท่ี สํานักงานสหกรณ หรือทางไปรษณีย หรือแฟกซ 

  0 2243 5086 หรืออีเมล coop@ridsaving.com

อาคเนย
SOUTHEAST 

อาคเนยอาคเนย
สรุป การประกันชีวิตกลุม 

กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564, มกราคม- กุมภาพันธ 2565 

ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รอบที� 4  โครงการพกัชาํระหน้ีเงนิกู มไิดขยายเวลาใหผูกูแตอยางใด สมาชกิ

 ที่เขารวมโครงการตองชําระหนี้เงินกูใหครบตามระยะเวลาใน
 สัญญาการกูเงิน โดยจะนําเงินทั้งหมดของสมาชิกที่ไดพักชําระหนี้
 ไวมาหารเฉล่ียและนําไปบวกกับเงินตนที่ตองชําระ 24 เดือน 
 กอนงวดสุดทายของสัญญา
 การพักชําระหนี้ตามโครงการนี้ สมาชิกสามารถยื่นคําขอกูเงิน

 ทุกประเภทไดตามระเบียบ ประกาศ การใหเงินกูแตละประเภท
 กรณีที่สมาชิกยื่นกูสามัญและไดรับอนุมัติเงินกูแลว จะไมสามารถ

 พักชําระหนี้ตอไดอีกเนื่องจากสัญญาเงินกูใหมท่ีไดรับอนุมัติ
 ไมไดเปนสัญญาเดียวกันกับสัญญาที่พักชําระหนี้ไว
 การพกัชาํระหนีจ้ะสิน้สดุลงในกรณใีดกรณหีนึง่ คือ เมือ่สญัญาเงนิกู 

 ไดชําระหนี้เสร็จสิ้น หรือจากการยื่นกูเงินใหมหักกลบลบหนี้เดิม

โครงการพักชําระหนี้สมาชิกและสมาชิกสมทบโครงการพักชําระหนี้สมาชิกและสมาชิกสมทบโครงการพักชําระหนี้สมาชิกและสมาชิกสมทบ

 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 21,811,100.00 15 11,352,100.00

 ธันวาคม 2564 23,505 21.798,300.00 14 10,347,900.00

 มกราคม 2565 23,420 21,790,000.00 33 25,000,000.00

 กุมภาพันธ 2565 23,346 21,771,900.00 20 27,700,000.00

         รวม  109,005,500.00  111,600,000.00
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“เงนิเฉลีย่คนื” คอืเงินทีจ่ายคนืใหกบัสมาชกิผูจายดอกเบีย้เงนิกู โดยคิดจาก
ดอกเบี้ยเงินกู (ไมวาจะเปนการกูประเภทใด โดยจะเฉลี่ยคืนใหจากยอดรวม
ของดอกเบี้ยที่ชําระใหแกสหกรณในแตละป)

สหกรณใหสมาชิกสามารถเลือกกูไดในอัตราดอกเบี้ย 2 ประเภท ดังนี้

 เพื่อการเคหะสงเคราะห
  เพือ่กอสรางบานในทีด่นิอนัเปนกรรมสทิธิห์รอืเชาซือ้ของตนเองหรอืคูสมรส
  เพื่อซื้อบานหรืออาคารพรอมที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส
  เพื่อซื้อหองชุดเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส
  เพื่อซื้อที่ดินปลูกสรางบานหรือรอการปลูกสรางบาน
  เพือ่ซอมแซม ตอเติม หรอืปรบัปรงุบานทีอ่ยูอาศยัของตนเองหรอืครอบครวั
  เพื่อไถถอนจํานองที่ดินพรอมบานของตนเองหรือครอบครัว

 เพื่อการประกอบอาชีพ เปนทุนในการประกอบอาชีพเสริมของตนเอง หรือ
 คูสมรส

 เพื่อการซื้อยานพาหนะ  ซื้อยานพาหนะของตนเองหรือของคูสมรส

1. ประเภทขอรับเงินเฉลี่ยคืน รอยละ/ตอป หมายเหตุ
 เงินกูพิเศษ สองปแรก 4.50 
 ตั้งแตปที่สามขึ้นไป 5.50 อัตราดอกเบี้ย
2. ประเภทไมขอรับเงินเฉลี่ยคืน รอยละ/ตอป เปนไปตามประกาศสหกรณ
 เงินกูพิเศษ สองปแรก 4.00
 ตั้งแตปที่สามขึ้นไป 4.75

แลวแตวัตถุประสงค
1. การเคหะสงเคราะห   2. การลงทุนประกอบอาชีพเสริม  3. การซื้อยานพาหนะ

   ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป  
   มีทุนเรือนหุน เงินฝากในสหกรณนี้ หรือหลักทรัพยอื่นๆ เปนหลักประกัน
  ตองมีรายไดเพียงพอที่จะสามารถผอนชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยไดตาม
  กําหนด
  ผูกูท่ีมีเงินไดรายเดือนเมื่อหักชําระหนี้ตางๆ แลว จะตองมีเงินไดรายเดือน
  เหลือไมนอยกวารอยละ 15 สําหรับสมาชิกผูสมัครตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2557
   เปนตนไป ตองมีเงินไดรายเดือนเหลือไมนอยกวารอยละ 20
   สมาชิกที่มีคูสมรสเปนสมาชิก อาจขอกูเงินพิเศษโดยใหคูสมรสเปนผูกูรวมได

 มีอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินอันปลอดจากภาระจํานองเจาหนี้
 รายอื่น
 (ก) โฉนดที่ดิน น.ส. 4 จ. เปนโฉนดที่ออกใหในปจจุบัน จํานอง
  เป นประกันเ งินกู แต  ไม  เกินร อยละ 80 แห งค าของ
  อสังหาริมทรัพยนั้น
 (ข) หนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส. 3ก. ซึ่งออกในทองที่ 
  มีระวางรูปถายทางอากาศ จํานองเปนประกันเงินกู แต
  ไมเกินรอยละ 70 แหงคาของอสังหาริมทรัพยนั้น
  การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนท่ีดินเพ่ือเปน
 หลักประกันเงินกู นั้น ใหถือราคาประเมินซ่ึงทางราชการได
 กําหนดไว แตหากเห็นวาที่ดินนั้นควรมีราคาตํ่ากวาทางราชการ 
 กําหนดไวใหถือวาราคาที่เห็นวาควรตํ่ากวานั้นเปนราคาประเมิน

 มอีาคารหรอืโรงเรอืนอนัเปนกรรมสทิธิข์องตนเองหรอืครอบครัว
 สามารถนํามาจํานองเปนประกันได แตไมเกินรอยละ 70 แหง
 คาหลักทรัพยนั้น และตองทําประกันภัยเทากับจํานวนเงินกู  
 โดยระบุใหสหกรณเปนผูรับประโยชน

 กรณีซื้อบานใหมพรอมที่ดินหรืออาคารใหม จากโครงการบาน
 จัดสรรใหประเมินราคาไมเกินสัญญาซื้อขายจริง และตองทํา
 ประกันภัยเทากับจํานวนเงินกู  โดยระบุใหสหกรณเปนผูรับ
 ประโยชน

 มีหลักทรัพยที่ เป นเงินฝากในสหกรณนี้ ซึ่งคณะกรรมการ
 ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรใหจํานําเปนหลักประกันเงินกู 
 แตไมกินรอยละ 90 แหงมูลคาของหลักทรัพยนั้น
 มีทุนเรือนหุน เปนหลักประกันไดแตไมเกินรอยละ 90 ของ
 มูลคาหุน หลักประกันทั้ง 5 ประเภท สามารถนํามาใชรวมกันได 

หลักฐานการขอกู

เงื่อนไข

วัตถุประสงคในการใหกู

 สมาชิกเปนผู รับภาระคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบหลักฐานตางๆ ของอสังหาริมทรัพย โดยสมาชิกผู กู 
ตองชําระคาใชจายจํานวนรอยละ 0.2 ของวงเงินกูนั้น แตไมนอยกวา 
3,000.00 บาท กรณีที่สมาชิกยกเลิกการกูพิเศษจะตองรับภาระคา
ใชจาย จํานวน 3,000.00 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ 
สายภายใน 2247, 2832 สายตรง 0 2243 4795 www.ridsaving.com

   รายการ 
1. เคหะสงเคราะห ประกอบดวย
 - สรางบาน ซื้อบาน-หองชุด ซื้อที่ดิน ซอมแซม 
  ตอเติม ปรับปรุงที่อยูอาศัยและไถถอนจํานอง

2. ประกอบอาชีพ (ลงทุนในการอาชีพเสริม)

3. ยานพาหนะ

ผอนชําระคืน
สูงสุด 30 ป (360 งวด) 
หรือไดถึงอายุ 75 ป

แลวแตเกณฑใดจะถึงกอน

สูงสุด 8 ป (96 งวด) 
หรือไดถึงอายุ 75 ป

แลวแตเกณฑใดจะถึงกอน

อัตราดอกเบี้ย

รายการและผอนชําระ

  สําเนาบัตรประจําตัวผูกูและคูสมรส    
  สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส    
  ใบเสร็จรับเงินของสหกรณเดือนสุดทาย 
  ใบรับรองเงินไดรายเดือนของผูกู และคูสมรสรวมทั้งรายได
  พิ เศษให  มี เอกสารการส งชําระภาษี เ งินได รายเดือน
  ประกอบดวย   
  หลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขอกู ตามแบบคําขอกู 
  ที่สหกรณกําหนด

การใหเงินกูพิเศษ 
ไมจํากัดวงเงิน

หลักประกันสําหรับเงินกู

สมาชิกเปนผู รับภาระคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด จัดใหมีการฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid 2019) หลังจากพบวา เจาหนาที่สหกรณติดเชื้อโควิด-19 ตามที่สหกรณประกาศแจงไปแลว โดย
รับการสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนมาตรการในการดูแลสถานที่ 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรค Covid 2019 สรางความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให
กับเจาหนาที่ สมาชิกและผูมาติดตอ ณ ที่ทําการ สอ.ชป. สามเสน วันที่ 4 มีนาคม 2565

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดย
นายชาญณรงค สุภาพพรอม กรรมการ เขารวมพิธีวาง
พานพุมสกัการะพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ 
พระบิดาแหงสหกรณไทย เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดา
แหงสหกรณไทยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อยาลืม

สอ.ชป.ร่วมวางพานพุม่

ฉีดพนยาฆาเชื้อ 
สอ.ชป. สามเสน

สอ.ชป.แจงขาว สสอ.รท.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

สรางสวัสดิการใหกับครอบครัว
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา

สมาชิกและผูสนใจ สามารถดาวนโหลดใบสมัคร 
และเอกสารประกอบไดที่ www.egse.or.th

600,000.00 บาท

นายสงบ แสงสวัสดิ์
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ป 2565 

ไดถึงแกกรรมดวยโรคชรา 

วันที่ 20 มีนาคม 2565

ขอแสดงความเสียใจ

 สมาชิกและผูมาติดตอสหกรณ
 สวมใสหนากากอนามัย
 ตรวจวัดอุณหภูมิ
 ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
 ทุกครั้งที่เขามาใชบริการ

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จาํกดั โดยนายมนตร ีออนวมิล รองประธานกรรมการ 
นายอาจพล วงศบุษราคัม เลขานุการ สอ.ชป. นางสาวสุขนิจ ปญญางาม เหรัญญิก 
นางอัญชลี เสือแกว นายเทอดธรรม วงศกาฬสินธุ กรรมการ และฝายจัดการ สอ.ชป. 
รวมมอบเงินและเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพนายสงบ แสงสวัสดิ์ ผูตรวจสอบกิจการ 
สอ.ชป. ณ วัดนครอินทร ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 มีนาคม 2565

มอบเงิน
และเปน
เจาภาพ

สมัครดวยตนเองที่...
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย ชั้น 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท/โทรสาร 0 2496 1332 มือถือ 0 89921 2350, 092 429 6660, 098 612 7327
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 11 วิถีของคนรูจัก...เอาตัวรอดเปน

 เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุน
และปรับตัวไดดีในสถานการณตางๆ โดยไมหวั่นไหวกับความไมชัดเจนหรือ
ขอจาํกดัใดๆ มผีลงานวิจยัดานจติวทิยาออกมาสนบัสนนุวา สตปิญญาสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรับมือกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป

 แกลงโงบาง ถึงแมบางอยางจะรูแลว แตจําไวเสมอวาความรูไมมี
 ที่สิ้นสุด ไมกลัวที่จะพูดวา ฉันไมรู และพรอมจะเรียนรูในสิ่งที่ตัวเองไมรู 
เพราะคนที่ไมฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเองสูงกวาความเปนจริง 
จากผลการทดลองระบุวา นักเรียนกลุมที่ไดคะแนนตํ่าที่สุดจากการใหลอง
ทําขอสอบประเมินคําตอบที่ตัวเองจะตอบถูกไดเพียง 50 เปอรเซ็นต ขณะท่ี
นักเรียนกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดประเมินไดใกลเคียงกับความเปนจริงกวามาก

  เรียนรูราวกบัเปนนกัศกึษาอยูตลอดเวลา อลัเบริต ไอนสไตน เคยพดูถงึ
ตัวเองวา ผมไมไดมีความสามารถพิเศษอะไร ผมเปนแคคนอยากรูอยากเห็น
แคนั้นเอง งานวิจัยตีพิมพป 2016 ระบุรายการ ไดเปดโลกในวันเด็กสัมพันธ
กับความสนใจใครรูในตอนเปนผูใหญ

  มองโลกใหกวางๆ อยาเปนคนใจแคบ คนท่ีฉลาดจะไมปดกัน้ตวัเอง เมือ่
มโีอกาสหรอืไอเดยีใหมๆ  เขามา เขามกัจะมองหาทางเลือกแลวชัง่น้ําหนักเพือ่
หาเหตผุลท่ีดทีีส่ดุ คนเหลานีจ้ะเกลยีดการยอมรบัอะไรงายๆ เขาจะหาคาํตอบ
จนกวาจะมีหลักฐานยืนยันไดจริงๆ เทานั้น

 หัดคุยกับตัวเองบาง อยู กับตัวเองบาง คนท่ีฉลาดจะมีความเปน
ปจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาไดวาพวกเขาอาจใชเวลาเหลานั้นขบคิดคําถาม หรือ
บางเร่ืองทีต่วัเองกําลงัสนใจ สมัพันธกบัในชีวติจริงทีห่ลายครัง้เราเกดิปงไอเดยี
ขึ้นมาในเวลาที่อยูคนเดียว

 มีวินัยในการทําทุกสิ่งทุกอยาง ความมีวินัย หรือความสามารถในการ
ควบคุมตัวเอง Self-Control มีความเกี่ยวของกับความฉลาด จากการศึกษา
ทดลองในป 2009 ไดใหผูรวมทดลองเลือกระหวางการไดรับเงินจํานวนหนึ่ง
ทันที หรือรอรับเงินกอนใหญภายหลัง ปรากฏวาผูรวมทดลองที่เลือกรอรับ
เงินกอนใหญ มักจะทําคะแนนในการทดสอบสติปญญาไดสูงกวาอีกกลุมหนึ่ง

 มอีารมณขนั และยิม้แยมใหผูอืน่เสมอ คนทีม่อีารมณขนัสวนใหญมกัจะ
เปนคนทีฉ่ลาด มงีานศกึษาชิน้หนึง่ระบวุา คนทีท่าํคะแนนการเขยีนคําบรรยาย
การตูนตลกไดสูงเยอะๆ จะเปนคนที่ฉลาดดานการใชภาษา ขณะที่งานศึกษา
อีกชิ้นระบุวา นักแสดงตลกมักจะทําคะแนนความฉลาดทางดานภาษาไดสูง
กวาคาเฉลี่ยของคนทั่วไป

 เอาใจใสคนรอบขาง คนท่ีเอาใจใสในเรื่องความตองการความรูสึกของ
ผูอ่ืน และทําในสิ่งที่คนเหลานั้นตองการคือคนที่ฉลาดทางอารมณ ขณะ
เดียวกัน ความฉลาดทางอารมณยังหมายถึง ความสนใจที่จะเขาไปพูดคุยกับ
ผูคนใหมๆ และพรอมที่เรียนรูสิ่งตางๆ จากคนที่คุยดวย

 คอนเนคชั่นท่ีดีทําใหคุณอยูรอดไดทุกสถานการณ คอนเนคชั่นดี
หมายถงึคณุกต็องดแีละทาํใหเหลาคนทีค่ณุรูจกัไววางใจดวย ยามเดอืดรอน
หรือยามรุงเรืองเขาจะไดชวยเหลือกับสนับสนุนคุณทั้งข้ึนท้ังลองยังไงละ 
คณุตองรูจกัเปดรบัสงัคมใหมๆ  ตัง้แตวันนีเ้ลยโดยเฉพาะยามทีเ่จอกบับคุคล
ที่มีความรูความสามารถและเปนคนดี เพ่ือนที่ดีและเกง เพื่อนรวมงาน
คณุภาพ ฯลฯ จงอยาเสยีเวลากบัคนทีม่วัแตทําใหคณุไรสาระไปวนัๆ เพราะ
มันเสียเวลา เลือกคบคนเอาไวดีที่สุด

 เชือ่มโยงความคดิในเรือ่งตางๆ ได คนฉลาดจะมองเหน็ในสิง่ทีค่นอืน่
ไมเหน็ เพราะวาพวกเขาสามารถเช่ือมโยงความคิดจากเร่ืองทีดู่เหมอืนจะไม
เกี่ยวกันได อาทิ คุณคิดวาซาซิมิกับแตงโมเหมือนกันตรงไหน? คําตอบคือ
ทั้ง 2 อยางตองกินตอนที่ดิบ และเย็น เหมือนกันถึงจะอรอย

 ผัดวันประกันพรุง คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุงจากงานที่ทําประจํา
วันหรือทําซํ้าๆ ในเวลาท่ีเขาพบเปาหมายหรือสิ่งท่ีสําคัญกวา นักจิตวิทยา
กลาววา น่ีคือหวัใจของการสรางสรรคนวัตกรรมเลยกว็าได ตวัอยางเชน เมือ่ 
สตฟี จอ็บส ตองการหาความเปนไปไดใหมๆ  เขาจะใชเวลาไปกับการถกเถียง
เพื่อหาไอเดียที่แตกตางและพรอมจะหันหลังใหกับไอเดียพื้นๆ หรืออะไร
ที่คนอื่นๆ ก็สามารถเดาได

 ใครครวญกับคําถามยากๆ และมองวามันเปนเรื่องที่ทาทาย
คนฉลาดมกัจะมีคําถามเกีย่วกบัจกัรวาลและความหมายของชีวติ พวกเขามกั
จะกระวนกระวายกับเรื่องเหลานี้ที่อาจจะมีสวนจริงอยูบาง เพราะปราชญ
ในโลกนี้ลวนแตตั้งคําถามพื้นๆ ที่วาชีวิตคืออะไร?
 ของแบบน้ีเรามองวามันตองประสบเอง ไมวาจะเปนเรื่องรายหรือดี 
จะเกิดการเรียนรู และแกรงไปเองโดยอัตโนมัติ เอาเปนวา มองคนอยามอง
ดานเดียว เหรียญมีสองดาน ฉนัใดกฉ็นัน้ัน คนเรากเ็ชนกนัคะ คนดทีีเ่ราเหน็
อาจจะมีมุมรายซอนอยูเชนเดียวกับคนที่เรามองไมดี ก็อาจมีมุมดีๆ ซอน
อยูเชนกัน ขึ้นอยูกับวาแตละคนจะหันดานไหนใหเราเห็นคะ เพราะฉะน้ัน
จงมีสติในการมองคนอยาดวนตัดสินใจ บางสิ่งพลาดแลวแกไขได แตบางสิ่ง
อาจจะไมมีโอกาสเปนครั้งที่สองคะ

 ขอบคุณที่มา : siamedtaro

เก็บมาบอก 

ขอคิดธรรมะ

 ตอนนี้ตองยอมรับวาเรากําลังตกอยูในชวงขาวยากหมากแพงอยางแทจริง 
ตองบอกวา “ความแนนอนคือสิ่งท่ีไมแนนอน” จริงๆ คงไมดีแนถาคุณเอาแต 
“งอมืองอเทา” ไมเตรยีมรบัมอื หรือพฒันาทกัษะใหมๆ  ทีจ่ะทาํใหคณุเอาตวัรอด
จากสถานการณนี้ไดไมมีอะไรแนนอนอนอยูแลวละ
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 คาํแนะนาํนีอ้าจใชไดสาํหรับหลายคน แตมอีกีหลายคนไมแนใจ 
วาจะทําไดหรือไม ถามุงประเด็นที่ “ใจ” ของเรา อยูอยางใจสงบ 
อสิระจากการถกูมดัจากเรือ่งภายนอก คิดวาทุกอยางท่ีเปนเง่ือนไข
ที่เกิดขึ้น ควรปฏิบัติดังนี้

  มองโลกในแงดีใหมาก คิดวา การที่ติดหนี้สินเพ่ือการพัฒนา 
พิสูจนความสามารถในการบริหารจัดการเงิน แตก็หามคิดวา
พัฒนามากเกินไป จนกลายเปนฟุงเฟอ ไมรู จักพอ ที่แยคือ 
คิดเอาเงินในอนาคตมาใช โดยไมรูจักบริหารจัดการใหดี อยางนี้
ก็เปนหนี้หัวโต

  อยาเปนคนรักษาหนามาก บางคนมองการเปนหน้ีคนอื่น 
เปนการบอกวาเราดอย ไมมีเงิน ไมมีทรัพยสมบัติ ทนไมไดที่ตอง
เปนหนี้ ก็เลยไมกลาลงทุนทําอะไร หรือยอมไปหาเงินมาจาก
ทีอ่ืน่ๆ ทีไ่มเหมาะสมแทน เชน เลนการพนนัเสีย่งโชค ยอมขายตวั
ขายศักดิ์ศรีแลกเงิน แยกวาการเปนหนี้สถาบันการเงินเสียอีก

  มองวาการมีหนี้ ก็เพื่อการฝกควบคุมตนเองและฝกการบริหาร
จัดการ เรื่องเงินเร่ืองทองใหได ถาทําได ฝาฟนไดจะเปนผูมี
ประสบการณแกรงขึ้น

 บอกตัวเองเสมอวาคนท่ีเครียดควรเปนเจาหน้ี อยามองเพียง
แควาเจาหนี้มีความสุขจากการไดดอกเบี้ยเงินกู อยางเดียว 
มีเจาหนี้จํานวนมากก็ขาดทุนไปไมนอย ซึ่งควรจะชวยกัน ทั้งลูก
หนี้และเจาหนี้ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย อยาเอา
เปรียบกันดีที่สุด

 เผ่ือใจสําหรับการใชหนี้ไมได อาจตองยอมขายหรือเสียอะไร
บางอยางบาง เพื่อใหสามารถบริหารจัดการหนี้ได อยาเปนคน
ที่ใชชีวิตแบบยึดติดกับวัตถุมากเกินไป เงินทองของนอกกายไม
ตายก็หาใหมได อยาไปปกใจอยูกับคุณคาของวัตถุมากเกินไป 
เพราะคุณคาที่เกิดขึ้นเกิดจากใจของเราตางหากที่ไมสรางเงื่อนไข
ทางความคิดตัวเอง

  ผูไมมีทรัพยสินอะไรใหขายชดใชหนี้ อยาลืม “ทรัพยสินทางปญญา” ตอง
พยายามหาออกมาใชใหมากท่ีสุด เชื่อวาไมมีทรัพยใดจะมีคามากไปกวา
ปญญาของเราเอง

  คิดหาทางเลือกอื่นๆ ไวเมื่อหนี้มีปญหา อยาคิดสั้นๆ อยาลืมวาปญหามัก
จะมีทางออกสําหรับผูที่ฝกคิดเสมอ

 การเปนหนี้ในแงดี คือวาคุณยังเปนคนที่มีเครดิตอยู อยางไรก็ตาม ถาขอ
ใครแลวเขาไมใหยืมก็กลับมาทบทวนบอกตัวเองวา “ผมเปนท่ีพึ่งแหงตน” 
อยาไปหวังใครจะมาชวยเรา ถาเรายังไมเริ่มตนคิดชวยเหลือตนเอง

  ฝกตนเอง มุงมั่นในการทํางานไปเรื่อยๆ ไมตองคิดเร่ืองการเปนหนี้อยูใน
สมองใหมากนัก มีความรับผิดชอบตอชีวิตและหนี้สิน เมื่อนั้นจะรู สึกมี
ความสุขมาก และจะภูมิใจท่ีเราเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบที่ดี ใหชมตัวเอง
บอยๆ ได

 ถาโดนเจาหน้ีทวงอยูเรื่อยๆ ใชวิชาการเจรจาตอรอง แสดงความจริงใจ
วาจะผอนสงให ถาเขาอยากไดมากกวาท่ีเราสามารถใหได ก็ตอบไปตรงๆ 
วาไมสามารถทําไดในเวลานั้น (แตจะพยายามหามาให) เพราะเขาเองก็
กลัวจะไมไดเหมือนกัน ฉะนั้น หาขอตกลงรอมชอมดีที่สุด อยาเครียด
ไปกอนเพราะกลัวว าจะทนตอการถูกทวงไมไหว อยาลืมว าเจ าหนี้
บางรายเปนพวกจูจี้จุกจิก ยํ้าคิดยํ้าทํา ซึ่งควรเห็นใจเขา เพราะเงินของใคร 
ก็หวงหวงเปนธรรมดา

 คนท่ีคอนขางเครียด คิดมาก เรื่องการเปนหนี้ ใหสํารวจตนเองวาเปนคน
วิตกกังวลเกินไปหรือไม สงผลตอชีวิตอยางไร เชนทําใหขยันขึ้น ทําใหหมด
เร่ียวแรงในการตอสูกับปญหากันไหม ถาเปนประเด็นหลังอาจตองรับการ
บําบัดรักษาทางดานสุขภาพ จิตจะดีกวา หากปลอยไวชีวิตจะคอยๆ หมด
พลังในการดําเนินชีวิตในที่สุด ผมคิดวาไมจําเปน อยามีหนี้ดีที่สุด หากตอง
มีขอใหมีหนี้สินเพื่อเปนทรัพยสินท่ีมั่นคงในอนาคตมากกวาหนี้สูญ เชน 
หนี้จากการฟุมเฟอยใชจายในสิ่งที่ไรสาระ หาความสุขที่มากเกินพอดี

 6 สเต็ป การปลดหนี้แบบเทๆ มาฝากกัน ดังนี้

  สรางวินัยการออมเพื่ออนาคต ปราศจากหนี้
 หลายๆ คนอาจคดิวาคนกาํลงัจะปลดหนี ้จะใหออมเงินไดยังไงละ คอื จายให

ตัวเองกอนจายที่อื่นไง อาจจะกําหนด 10% หรือ 5% เงินเดือนเขา 15,000 

  ใชบัตรเครดิตแบบมีวินัย
 ก็คือ ใชบัตรเครดิตกับการซ้ือของท่ัวไปใหมีวินัย คือ ยับยั้งชั่งใจกอนใชควร

กําหนดงบตอเดือน แลวอยาลืมทําบัญชีรายจายบัตรเครดิต

  สํารวจตัวเอง
 สิ่งแรกที่เราควรทําคือ การสํารวจตัวเองวา เรามีหนี้อะไร กับใคร เทาไหร 

เพื่อใหเราเห็นภาพรวมได

  มีตัวชวย
 ในเมื่อเราจะปลดหนี้ การมีชองทางรายรับเพิ่ม และลดรายจายลงเปน

สิ่งสําคัญเชียว ยิ่งถาเราหาเงินมาปลดหนี้ไดมาก ก็สามารถกําจัดหนี้ไดเร็ว

  ทําตามที่วางไว
 ในเมื่อเราวางแผนเอาไวแลวหากเราไมทําตาม ก็จะไมเกิดผลจริง ฉะนั้นก็ใน

เมื่อเราอุตสาหวางแผน เราก็ควรดึงแผนการออกมาใชใหเปนประโยชนสิ

  วางแผนปลดหนี้
 จัดลําดับจากเจาหน้ีท่ีมีดอกสูง ไปยังเจาหน้ีท่ีมีดอกเบี้ยต่ํา เมื่อไดแลวให

จัดเวลาเขาไปติดตอพูดคุยกับเจาหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงกอน

 ขอบคุณที่มา : www.sabaisabuy.com

บทความพเิศษ : ปันความคิด 
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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

0-224 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

 ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ 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  0-2583 6050-0 ตอ 513 สายตรง 0-2961 1504 หรือ 0-2583 8912
 โทรสาร 0-2961 1731

 รับเรื่องรองเรียน สอ.ชป.  โทรสายตรง 0-2163 4678

หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด  

การรับขาวสาร สอ.ชป.

เมื่อสหกรณมีขาวสารใหม แจงใหทราบ

ทําใหสมาชิกทุกทานไดรับขาวสารทันที

ไมวาจะเปนกิจกรรม หรือบริการใหมๆ

สแกน QR CODE

      ชองทาง

ในมือถือของทาน


