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อ่างเก็บนํ �าคลองกะทูน  เป็นหนึ�งในโครงการอันเนื�องมาจาก

พระราชดําริในหลวงรัชกาลที� 9 โดยจากเหตกุารณ์อุทกภยัครั �งใหญ่ใน 

เขตพื �นที�ของลุม่นํ �าตาปีตอนลา่ง เมื�อปี พ.ศ. 2531 พระองค์มีพระราชดําริ

ให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บนํ �าขึ �น เพื�อการบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540

อา่งเก็บนํ �าคลองกะทนูมีลกัษณะเป็นเขื�อนดนิ ความยาว 1,808 เมตร 

ความสงู 24 เมตร ความจรุะดบันํ �าสงูสดุ 70.5 ล้าน ลกูบาศก์เมตร ประโยชน์

ของโครงการ ชว่ยบรรเทาอทุกภยัพื �นที�เพาะปลกู และบ้านเรือนประชาชน 

2 ฝั�งแมนํ่ �าตาปี นํ �าในอา่งสามารถนําไปใช้เพื�อการเพาะปลกูสําหรับพื �นที�

ไมน้่อยกวา่ 12,500 ไร่ เป็นแหลง่เพาะเลี �ยงปลานํ �าจืดขนาดใหญ่ และเป็น

แหลง่ทําการประมงพื �นบ้าน อีกทั �งเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวมีวิวทิวทศัน์สวยงาม 

จึงได้รับขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ สถานที�ตั �ง ต.กะทูน 

อ.พิปนู จ.นครศรีธรรมราช

(อานตอหนา 4)

จากการเปนสมาชิกไปแลว 

ตองการสมัครสมาชิกใหม

ตองทําอยางไร?

อานตอหนา 3

อัตราดอกเบี้ย 
6.25%  ตอป
มีเงินเฉลี่ยคืน

ด้วย

อาชีพเสริม

อางเก็บน้ําคลองกะทูน

อานตอหนา 3

มาสรางรายได
กับ

  เงินกูพิเศษ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัย์ราชการไทย (สสอ.รท.)

โดยศูนย์ประสานงาน สอ.ชป.

เปิดรับสมคัรสมาชิกกรณีพเิศษ
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รอบปกติ (อายุ 56 ป) และกรณีพิเศษ 57-60 ป

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com  โอนเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เพื่อการลงทุน ประกอบอาชีพเสริม
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2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 38 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม  2562

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

(นางอัญชลี เสือแกว)
ผูจัดการ สอ.ชป. 

 สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 88,552,523.30
เงินฝากสหกรณอื่น 535,500,000.00
เงินลงทุน-สุทธิ 2,014,610,000.00
เงินใหกูยืม-สุทธิ 15,691,755,165.64
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 3,190,758.90
สินทรัพยไมมีตัวตน 9,901,950.22
สินทรัพยอื่น 276,666.76

 รวมสินทรัพย 18,343,787,064.82

หนวย : บาท

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 
รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38 

ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

หามมีรอย ขูด ขีด ฆา ลบทิ้ง แตถา
หากมรีองรอยดงักลาว ใหลงนามกาํกบั 
หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ 
หามใชนํ้ายาลบคําผิด ใหใชการขีดฆา
ขอความท่ีเขียนผิด และลงลายมือชื่อ
กํากับแลวจึงเขียนขอความที่ถูกตอง
แทนทุกตําแหนงที่มีการแกไข

 ขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ 
 โทรภายใน 2247, 2832
 สายตรง 0 2243 4795
 หรือ www.ridsaving.com

หากมรีองรอยดงักลาว ใหลงนามกาํกบั 
หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ 
หามใชนํ้ายาลบคําผิด ใหใชการขีดฆา
ขอความท่ีเขียนผิด และลงลายมือชื่อ
กํากับแลวจึงเขียนขอความที่ถูกตอง
แทนทุกตําแหนงที่มีการแกไข
กํากับแลวจึงเขียนขอความที่ถูกตอง
แทนทุกตําแหนงที่มีการแกไข
กํากับแลวจึงเขียนขอความที่ถูกตอง

 ขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ 
 โทรภายใน 2247, 2832
 สายตรง 0 2243 4795
 หรือ

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 

ที่            เงินทุนสวัสดิการ                                           
เมษายน 2562               ตุลาคม 2561-เมษายน 2562 

                                  ราย      จํานวนเงิน (บาท)       ราย        จํานวนเงิน (บาท)
 1 เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - -  -
 2 เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 20 96,600.00 120 585,600.00
 3 เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 25 2,422,000.00  169 15,999,000.00
 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน) 44      1,556,520.47 311 9,986,760.19
 5 สมาชิกผูสูงอายุ 356 1,468,000.00 2,856 11,608,000.00
 6 สมาชิกอาวุโส 448 968,000.00 3,887 8,385,000.00
 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 3 3,000.00 27 27,000.00
 8 คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 11 9,000.00 113 98,400.00
                          รวม 907  6,523,120.47  7,483 46,689,760.19

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 7,023,733,984.25
หนี้สินอื่น 55,106,136.97
 รวมหนี้สิน 7,078,840,121.22
  ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 9,827,249,830.00
ทุนสํารอง 979,871,877.98
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 67,949,386.11
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 389,875,849.51
 รวมทุนของสหกรณ 11,264,946,943.60
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 18,343,787,064.82

 ประเภท รอยละ/ป

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.40

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตอเนื่อง 6.40

เงินกูสามัญ  6.40

เงินกูสามัญไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 6.25

เงินกูพิเศษ  6.25

 ประเภท รอยละ/ป หมายเหตุ

ออมทรัพย  2.00 ไมเสียภาษี
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 
และ 25 กันยายน ของทุกป
ออมทรัพยพิเศษ 3.00 ไมเสียภาษี

จายดอกเบี้ยวันที ่25 ของทุกเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ 
ฝายเงินออม โทร. 0 2243 4796 ภายใน 2529
ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832

สําหรับเงื่อนไขการฝากเงิน และการกูเงิน เปนไป
ตามประกาศ สอ.ชป. หรือ www.ridsaving.com

ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป
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3ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 38 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม  2562

 มีหลายท่านที�มีความจาํเป็นต้องลาออกจากการเป็นสมาชกิและสมาชกิสมทบ แต่ต้องการกลับเข้ามาสมัครเป็นสมาชกิ สอ.ชป. ใหม่
ต้องดาํเนินการอย่างไร ใครบ้างสมัครเป็นสมาชกิและสมาชกิสมทบได้

อัตราดอกเบี�ย 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25%  ต่อปี

มเีงินเฉลี�ยคืน

 เป็นพนักงานราชการของกรมชลประทาน หรือพนักงานกองทุน
 หมนุเวียนเพื�อการชลประทาน

 บคุคลในครอบครัวของสมาชิก ได้แก่ บดิา มารดา สามี ภรรยา บตุร 
 และบตุรบญุธรรมของสมาชิกที�บรรลนิุตภิาวะ

เมื่อเศรษฐกิจไมดีจะหันหนาไปพ่ึงใครก็ไมได ตัวเราเองจะตองชวยเหลือตัวเอง 
ดังสุภาษิตที่วา “ตนเปนที่พ่ึงแหงตน” วาแตจะมีทางไหนที่จะชวยเพิ่มรายไดใหกับตัวเราบาง 
หลายคนก็คงมองหาอาชีพเสริมทําเพิ่มจากงานประจําและยุคปจจุบันนี้ไมไดยากอยาง
ทีค่ดิ เพยีงแคเรามีความสามารถและไอเดยีดีๆ  เทานีก้ส็ามารถมอีาชพีเสรมิเปนของตวัเองได

สหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จาํกดั เปดโอกาสใหสมาชกิกูพเิศษเพือ่ลงทนุประกอบ
อาชีพเสริม สงเสริมใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได

 ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
 มีทุนเรือนหุน เงินฝากในสหกรณนี้ หรือหลักทรัพยอื่นๆ เปนหลักประกัน
 ตองมีรายไดเพียงพอที่จะสามารถผอนชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยไดตามกําหนด
 ผูกูที่มีเงินไดรายเดือนเมื่อหักชําระหน้ีตางๆ แลว จะตองมีเงินไดรายเดือนเหลือ

  ไมนอยกวารอยละ 15 สําหรับสมาชิกผูสมัครตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เปนตนไป
  ตองมีเงินไดรายเดือนเหลือไมนอยกวา รอยละ 20

 สมาชิกที่มีคูสมรสเปนสมาชิก อาจขอกูเงินพิเศษโดยใหคูสมรสเปนผูกูรวมได

 สําเนาบัตรประจําตัวผูกูและคูสมรส
 สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส
 ใบเสร็จรับเงินของสหกรณเดือนสุดทาย
 ใบรับรองเงินไดรายเดือนผู กู และคู สมรสรวมทั้งรายไดพิเศษ ใหมีเอกสารการ

  สงชําระภาษีเงินไดรายเดือนประกอบดวย
 หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขอกูตามแบบคําขอกูที่สหกรณกําหนด

วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 

 ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา หรือข้าราชการ หรือลกูจ้างประจําที�เกษียณ
 อายุราชการ กรมชลประทาน, สํานักงานทรัพยากรนํ �าแห่งชาต ิ
 (สทนช.)

 เจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากดั

1,500,000.00 บาท1,500,000.00 บาท1,500,000.00 บาท1,500,000.00 บาท

 สํารับสมาชิกสมทบที่ลาออกจากสหกรณไปแลว สามารถสมัครใหมได
หลังจากครบกําหนด 1 ป โดยชําระคาธรรมเนียม 50 บาท กรณีสมาชิกสมทบ
ที่เปนพนักงานราชการ หรือพ นักงานกองทุนหมุนเวียนฯ กรมชลประทาน 
ใหชําระคาหุนเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกสมทบ โดย
คิดคาหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน สามารถสงชําระคาหุน
รายเดอืนสงูสดุไดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท โดยจะตองมเีงินไดรายเดอืน
คงเหลือไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินไดรายเดือน กรณีบุคคลในครอบครัว
สมาชกิ ชาํระคาหุน 10,000.00 บาท ใหกรอกแบบฟอรม หรอืดาวนโหลดไดที่ 
www.ridsaving.com และใหแนบหลักฐาน ดังนี้
 – สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
 –  สลปิเงินเดือน หรือหนงัสอืรับรองเงินเดือน (ยกเว้นบคุคลในครอบครัวสมาชิก)
     พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง
 – สําเนาสมดุบญัชีธนาคาร

 สาํหรับสมาชิกที�ลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว สามารถสมคัรใหมไ่ด้ หลงัจาก
ครบกําหนด 1 ปี โดยชําระคา่ธรรมเนียม 50 บาท ชําระเงินคา่หุ้นเป็นรายเดือน 
ตั �งแตเ่ดือนแรกเข้าเป็นสมาชิก โดยคิดคา่หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้
รายเดือน และสมาชิกสามารถสง่ชําระคา่ห้นุรายเดือนสงุสดุได้ไมเ่กินเดือนละ 
30,000.00 บาท โดยจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ของเงินได้รายเดือน กรณีไม่มีเงินได้รายเดือนชําระค่าหุ้น 30,000.00 บาท 
ให้กรอกแบบฟอร์ม หรือดาวน์โหลดได้ที� www.ridsaving.com และให้แนบ
หลกัฐานดงันี � 
 – สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรข้าราชการ และสาํเนาทะเบียนบ้าน
 – สลปิเงินเดือน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง
 – สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
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สหกรณก็มีการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกของสหกรณตามความเหมาะสม ตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต มีการปรับเพิ่มและ/
หรือขยายวงเงินในโอกาสที่สมควร ปจจุบันสวัสดิการที่สหกรณจัดไว 8 ประเภท ดังนี้

สอบถามรายละเอียดการรับสวัสดิการเพิ่มเติมไดที่ฝายขอมูลสมาชิก
และสวัสดิการ โทร. 0-2243-4798 สายภายใน 2642 หรือ www.ridsaving.com

การรับเงินทุนสวัสดิการแตละประเภทนั้น สมาชิกอาจตองรองขอจาก
สหกรณภายในระยะเวลาทีก่าํหนด หากพนระยะเวลาทีก่าํหนด จะถอืวาสมาชกิ
สละสิทธิ์การขอรับเงินทุนสวัสดิการ

เพ่ือสงเสริมบุตรสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมาย รวมบุตรบุญธรรม
ที่กําลังศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรีอายุไมเกิน 25 ป 
ทุนละตั้งแต 1,000 บาท และ 1,500 บาท เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ขึ้นไป 
โดยสมาชิกยื่นขอทุนฯ ไดตามแบบของ สอ.ชป. สมาชิกสมทบที่เปน
พนักงานราชการมีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการสงเสริมฯ ได ยื่นคําขอภายใน
วันที ่31 กรกฎาคม ของทุกป

สมาชิกที่เปนเจาบานหรือคูสมรสสมาชิกตามกฎหมายไดรับสิทธิดังนี้
-  เปนสมาชิกไมเกิน 10 ป ไดรับเงินสงเคราะหฯ ไมเกิน 15,000 บาท
- เปนสมาชิกเกินกวา 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินสงเคราะหฯ ไมเกิน 
 30,000 บาท

เงนิทีไ่ดรบัตามความเหมาะสมใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการ
ดําเนินการ สมาชิกยื่นคํารองขอรับเงิน ภายในกําหนด 90 วัน นับจาก
วันที่ประสบภัยพิบัติ

เปนสมาชิกตัง้แต 1 ปขึน้ไป ไดรบัสทิธติามระยะเวลาการเปนสมาชิก 
จายตั้งแต 20,000-100,000 บาท และ สอ.ชป. รวมเปนเจาภาพจัดการ
พิธีศพ โดยจายเงินชวยเหลือคาทําศพพรอมหรีดเคารพศพ รายละ 
10,000 บาท โดยไมหักชําระหนี้ของสหกรณ

ยื่นหลักฐานขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากสมาชิกถึงแกกรรม

สหกรณจายใหแกสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 
สอ.ชป. พ.ศ. 2557 ขอ 39 โดยคํานวณจากคาหุนสะสมรายเดือนเฉลี่ย 
และระยะเวลาของคาหุนสะสมที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ วงเงินที่จายให
แตละรายรวมกันสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท โดยจายเพียงครั้งเดียว

อายุการเปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้นไป เริ่มตั้งแตอายุ 61 ปบริบูรณ ถึง 65 ป
บริบูรณ แตละรายจายปละ 4,000 บาท โดยจายทุกสิ้นเดือนเกิดของสมาชิก รวมเวลา 
5 ป เปนเงิน 20,000 บาท โดยการโอนเงินเขาบัญชี เงินฝากที่สมาชิกเปดไวกับสหกรณ 
หรือธนาคารพาณิชยที่สมาชิกแจงไวกับสหกรณ

1. อายุการเปนสมาชิก 15 ปขึ้นไป
2. อายุ 66-75 ปบริบูรณ จายปละ 2,000 บาท
3. อายุ 76 ปขึ้นไป จายปละ 3,000 บาท ตลอดชีวิต
4. จายทกุสิน้เดือนเกดิ โดยการโอนเงนิเขาบญัชเีงินฝากทีส่มาชกิเปดไวกบัสหกรณ

หรือธนาคารพาณิชยที่สมาชิกแจงไวกับสหกรณ
ทัง้นี ้จะนาํจาํนวนเงนิทีร่บัไปแลวหกัออกจากเงนิทนุสวัสดกิารสมาชกิทีถ่งึแกกรรม

 เพือ่รบัขวญับตุรแรกคลอดใหมทีถ่กูตองตามกฎหมายของสมาชกิคนละ 1,000 บาท
ยื่นหลักฐานขอรับเงินภายใน 90 วัน นับจากวันเกิดของบุตร

สมาชิกที่เจ็บปวยเขารับการรักษาพยาบาล (ผูปวยใน) ไมนอยกวา 3 วัน สหกรณ
จายเงินคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) วันละ 200 บาท สูงสุดไมเกินครั้งละ 
1,000 บาทตอครั้ง และในปบัญชีหนึ่งไมเกิน 3 ครั้ง

ยื่นหลักฐานขอรับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกจากสถานพยาบาล

 สําหรับสมาชิกที่ตองการเปลี่ยนแปลงผูรับเงินสงเคราะหดําเนินการ ดังนี้
 1. กรอกรายละเอียดแจงเปลี่ยนหรือเพิ่มจํานวนผูรับเงินสงเคราะห แบบฟอรม (สสอ.รท.8)
 2. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของตนเองและผูรับเงินสงเคราะหทุกคน

อย่าพลาดโอกาสกันนะคะ

1.  คาสมัคร  20.00 บาท1.  คาสมัคร  20.00 บาท1.  คาสมัคร  20.00 บาท
2.  คาบํารุง  20.00 บาท2.  คาบํารุง  20.00 บาท2.  คาบํารุง  20.00 บาท
3. เงินสงเคราะหลวงหนา  4,500.00 บาท3. เงินสงเคราะหลวงหนา  4,500.00 บาท3. เงินสงเคราะหลวงหนา  4,500.00 บาท

รวมเปนเงินที่ผูสมัครตองจายทั้งสิ้น รวมเปนเงินที่ผูสมัครตองจายทั้งสิ้น รวมเปนเงินที่ผูสมัครตองจายทั้งสิ้น 
จํานวน 4,540 บาท (สี่พันหารอยสี่สิบบาทถวน)จํานวน 4,540 บาท (สี่พันหารอยสี่สิบบาทถวน)จํานวน 4,540 บาท (สี่พันหารอยสี่สิบบาทถวน)

อายุตั้งแต 57-60 ป
2 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562

โอกาสสุดทายของผูที่เกิด
พ.ศ. 2502-2505สมคัรด่วน!

เปดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม สสอ.รท. 
โดยศูนยประสานงาน สอ.ชป.
โทรศัพท 0-2669-6576

จํานวนเงินสงเคราะหลวงหนาที่ตองชําระ

 อายุ   คาสมัคร   คาบํารุง     เงินสงเคราะห (บาท)

 57 ป 20 20 9,000.00
 58 ป 20 20 13,500.00
 59 ป 20 20 18,000.00
 60 ป 20 20 22,500.00

 
รอบที่ วันที่รับสมัคร

 วันที่อนุมัติรับเปน
   สมาชิก

 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
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

 โดยนายมนตรี ออนวิมล รองประธานกรรมการ 
นําคณะกรรมการเงินกู พรอมฝายจัดการ จํานวน 8 คน 
ศึกษาดู งานและเ ย่ียมชมกิจการ เกี่ ยว กับกองทุน
เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณ เมื่อวันที่  8 
พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย
กรมการปกครอง จํากัด ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 นายเกียรติศักดิ์ หนูแกว ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8 
เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาสมาชิกในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 8 
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช 
จ.นครราชสีมา ในหัวขอ หลักการสหกรณ บทบาท หนาที่สิทธิประโยชน
ของสมาชิก และสวัสดิการตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ ท่ีเกี่ยวกับระเบียบ 
ประกาศของสหกรณ สมาชิกใหความสนใจสอบถามเพิ่มเติม การกู เงิน 
สวสัดิการตางๆ การทาํประกนัชวีติกลุม การสมคัรสมาชกิ สสอ.รท. และใหบรกิาร
รับเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ATM ธนาคารกรุงไทย เงินฝากออมทรัพย 
และเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (เพื่อหลักประกัน) เงินกูสามัญ โดยมีสมาชิก
เขารวมสัมมนา จํานวนทั้งสิ้น 158 คน
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6 
ขอ้คดิธรรมะ

1.  คนหนึ่ง โกรธถาเพื่อนตักเตือน 

 อีกคน ดีใจที่มีเพื่อน คอยตักเตือนเมื่อทําผิด

2. คนหนึ่ง ชอบเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่น

 อีกคน เขาใจวาโอกาสของแตละคนมีไมเหมือนกัน

3. คนหนึ่ง มองหาแตความรัก

 อีกคน เขาใจวาจริงๆ แลว ไมมีรักก็ไมทุกข

4. คนหนึ่ง วิตกกังวลแตวันขางหนา

 อีกคน ทําวันนี้ใหมีความสุขที่สุด

5. คนหนึ่ง มัวแตผิดหวัง ในอดีต

 อีกคน รูวาอดีตแกไขไมได เลยเริ่มตนใหมในวันนี้

6. คนหนึ่ง หลอกตัวเองมีความสุขครั้งคราว

 อีกคน ยอมรับทุกความจริง

คนหนึ�งกับอีกคนหนึ�งในความคิดของ
มนุษย์ที�แตกต่าง ลองเลือกดูอันไหนที�จะทาํให้
ตัวเรามีความสุข... คาํว่าชีวิตที�ดีของแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน คนหนึ�ง ชีวิตที�ดีคือ ต้องรวย 
ต้องมทีกุอย่าง แต่อีกคน มพีอกิน เหลือเก็บบา้ง
เล็กน้อยก็พอแล้ว 

7. คนหนึ่ง ทนทุกขเพราะเสียดายเวลา

 อีกคน ไมเคยเสียดายเวลาถามันทําใหเกิดทุกข

8. คนหนึ่ง โกหกเพื่อไมอยากโดนโกรธ

 อีกคน พูดความจริง เพื่อไมอยากโดนเกลียด

9. คนหนึ่ง ทํารายตัวเอง เพื่อใหคนกลับมารัก

 อีกคน ไมมีคนมารัก ก็รักตัวเองใหเปน

10. คนหนึ่ง ใชเวลาที่มีคามองหาสิ่งที่ขาด

 อีกคน ใชเวลาที่มี ความสุข ณ ปจจุบัน

ขอบคุณ เพจ “ภาษาญี่ปุนและสิ่งดีๆ”

สรุป การประกันชีวิต กับบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2561, มกราคม–เมษายน 2562

 การเก็บเงินคาเบี้ย  สอ.ชป.จายเงิน บริษัทฯ
 ประกันจากสมาชิก ใหบริษัทฯ  จายคาสินไหม

  ณ เดือน/พ.ศ. จํานวน  จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
 (คน) (บาท) (บาท) (ราย) (บาท)

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 26,409,000.00

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

กุมภาพันธ 2562 25,271 18,858,197.00 18,858,197.00 39 25,800,000.00

มีนาคม 2562 25,231 18,861,369.00 18,861,369.00 27 21,600,000.00

เมษายน 2562 25,206 18,932,259.00 18,932,259.00 15 13,000,000.00

    รวมจํานวน  131,768,886.00 131,768,886.00  115,309,000.00

 (คน) (บาท) (บาท) (ราย) (บาท)

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 26,409,000.00

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

กุมภาพันธ 2562 25,271 18,858,197.00 18,858,197.00 39 25,800,000.00

มีนาคม 2562 25,231 18,861,369.00 18,861,369.00 27 21,600,000.00

เมษายน 2562 25,206 18,932,259.00 18,932,259.00 15 13,000,000.00

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

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 26,409,000.00

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

กุมภาพันธ 2562 25,271 18,858,197.00 18,858,197.00 39 25,800,000.00

มีนาคม 2562 25,231 18,861,369.00 18,861,369.00 27 21,600,000.00

เมษายน 2562 25,206 18,932,259.00 18,932,259.00 15 13,000,000.00

การเก็บเงินคาเบี้ย  สอ.ชป.จายเงิน บริษัทฯ
ประกันจากสมาชิก ใหบริษัทฯ  จายคาสินไหม

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

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 26,409,000.00

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

กุมภาพันธ 2562 25,271 18,858,197.00 18,858,197.00 39 25,800,000.00

มีนาคม 2562 25,231 18,861,369.00 18,861,369.00 27 21,600,000.00

เมษายน 2562 25,206 18,932,259.00 18,932,259.00 15 13,000,000.00

131,768,886.00 131,768,886.00  115,309,000.00

การเก็บเงินคาเบี้ย  สอ.ชป.จายเงิน บริษัทฯ
ประกันจากสมาชิก ใหบริษัทฯ  จายคาสินไหม

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

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 26,409,000.00

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

กุมภาพันธ 2562 25,271 18,858,197.00 18,858,197.00 39 25,800,000.00

มีนาคม 2562 25,231 18,861,369.00 18,861,369.00 27 21,600,000.00

เมษายน 2562 25,206 18,932,259.00 18,932,259.00 15 13,000,000.00

131,768,886.00 131,768,886.00  115,309,000.00

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

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 26,409,000.00

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

กุมภาพันธ 2562 25,271 18,858,197.00 18,858,197.00 39 25,800,000.00

มีนาคม 2562 25,231 18,861,369.00 18,861,369.00 27 21,600,000.00

เมษายน 2562 25,206 18,932,259.00 18,932,259.00 15 13,000,000.00

131,768,886.00 131,768,886.00  115,309,000.00

 การถอนเงินฝากในกรณีที่สหกรณฯ 
จะตองจายเปนเช็ค สหกรณฯ จะออกเช็ค
ส่ังจายในนามเจาของบัญชีเทานั้น โดย
ขีดฆาหรือผูถือออก ยกเวน กรณีเจาของ
บญัชขีอถอนเงนิเกนิกวา 30,000.00 บาท 
หากประสงคจะขอรับเปนเงินสด แตไมสามารถรับเงิน
ดวยตนเองได ตองมอบฉันทะในการรับเงินใหแกคูสมรส 
หรือบุตร หรือบิดา มารดา ของเจาของบัญชีเทานั้น พรอม
แสดงหลักฐานกับสหกรณฯ 
  บัตรประชาชนตัวจริงของผูมอบ (เจาของบัญชี) 
  และผูรับมอบฉันทะ
  สำ เนาบัตรประชาชน ของผูมอบ (เจาของบัญชี) 
  และ ผู รั บมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรอง
  สำ เนาถูกตอง
  ใบถอนเงิน พรอมลงนามผูมอบ (เจาของบัญชี) 
  และผูรับมอบฉันทะดานหนาและดานหลังใหถูกตอง

เก็บมาบอก  

“คนหนึ่ง กับอีกคนหนึ่ง”
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ควรจะเกบ็เงนิออมไวประมาณรอยละ 10 ของรายไดทีไ่ดรบั แตมใิชเปนกฎตายตัว
เสมอไป เพราะจํานวนเงินออมจะมากหรือนอยเทาไรยอมขึ้นอยูกับรายได และ
ความรบัผดิชอบของครอบครวัตอสมาชกิในครอบครวั ซึง่สมาชิก สอ.ชป. สามารถ
เลือกรับบริการการออมทรัพยประเภทตางๆ ไดตามความสามารถของตนเอง 
จากทาง สอ.ชป.ฯ) ได ดังนี้ 
  1. เงินฝากออมทรัพย ไมเสียภาษี
  2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ไมเสียภาษี
 บริการการออมทรัพยประเภทตางๆ ขางตนนั้นทาง สอ.ชป. ไดสนับสนุน
ใหสมาชกิเกบ็เงนิออม และยงัใหผลตอบแทน (ดอกเบ้ีย) แกสมาชกิซึง่จะเปนการ
สรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตของสมาชิกอีกดวย
 5. การเพิ่มพูนรายได (enhance revenue) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สมาชิก
ตองรูจักคิดและแสวงหาทางเพิ่มพูนรายไดตลอดเวลา เพราะผูมีรายไดมาก และ
รูจักประหยัดการใชจาย ยอมมีโอกาสเก็บออมไดมากกวาผูมีรายไดนอย ซึ่งควร
จะหารายไดจากการประกอบสัมมาอาชีพเสริม เพิ่มเติมจากอาชีพหลักที่ทําอยู 
ซึ่งสมาชิก สอ.ชป.สามารถพิจารณาแหลงเงินกูเพื่อการลงทุนไดจาก สอ.ชป. 
เพราะมอีตัราดอกเบีย้ต่าํและมเีงนิเฉลีย่คนือกีดวย ซึง่ยอมจะดกีวาการกูเงนิจาก
ธนาคารพาณชิยทัว่ไปอยางแนนอน ดงันัน้เมือ่มกีาํไรจากการลงทุนกย็อมสงผลให
มีรายไดเพิ่มขึ้นและสามารถเก็บออมไดมากขึ้น คุณภาพชีวิตก็ยอมดีขึ้นตามมา
 6. ความคิดสรางสรรค (creative thinking) เปนการคิดเชิงบวก คิดแต
เรื่องที่ดีงาม มองปญหาตางๆ ใหเปนเรื่องเล็กที่สามารถแกไขได การหัดเปด
มมุมองใหมๆ  กบัสิง่ตางๆ ท่ีอยูรอบๆ ตวันัน้ จะเปนการพฒันากระบวนการทาง
ความคิด และสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการมองตนเองเปนศูนยกลาง 
พรอมกนันัน้ควรหดัรบัฟงใหมากและสละเวลาบางสวนเพ่ือแลกเปลีย่นเสวนาและ
ความคิดเห็นตอผูอื่นอยูเสมอ
 7. ไมยอทอตออุปสรรค (no surrender) ปญหาและอุปสรรคตางๆ เรา
ควรตั้งรับและเตรียมใจไววา ทางเดินสูความสําเร็จยอมตองมีอุปสรรคเคียงคูอยู
เสมอ ดังนั้นจงอยายอทอตออุปสรรคตางๆ
 8. ยึดมั่นในเปาหมาย (be consistent in propose) ถึงแมจะหมดหวัง 
กจ็งยอมรบัความลมเหลวอยางหนาชืน่ตาบาน แลวลกุขึน้มาเริม่ตนใหมดวยจติใจ
ที่เข็มแข็งตอไป
 9. สรางการตัดสนิใจ (make decision) ทีผ่านการพจิารณากล่ันกรองดวย
เหตุผลที่ดีที่สุดแลว โดยไมลังเล หรือเปลี่ยนการตัดสินใจบอยๆ เกินไป เพราะ
โอกาสที่ดีจะหายไปพรอมกับการไมตัดสินใจของเราเอง
 10. การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย (discipline and 
lawfulness) เปนการฝกตนเองใหเคารพ กฎ กติกา โดยไมละเวนการปฏิบัติเพื่อ
หวังใหตนเองสบาย
 ดังน้ันสมาชิก สอ.ชป. ทุกทานจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการ
สรางคุณภาพชีวิตของตนเอง และนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องดังสุภาษิตฝรั่งที่วา 
“Well begun is haft done” แปลวา เริม่ตนทีด่เีหมอืนสาํเรจ็ไปแลวครึง่หนึง่ ซึง่การ
เริ่มตน และการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ จะกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป

 ขอบคุณขอมูลขาว สอ.มก. (ธ.ค. 59) ปรับบางสวน

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ : »˜¹¤ÇÒÁ¤Ô´

 คุณภาพชีวิตที่ดีนับเปนสิ่งสําคัญ และเปนจุดหมายปลายทางของ
ปจเจกบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะสมาชิก สอ.ชป.ที่มีความตองการ การกินดี อยูดี 
และมีความสุข เปนไปตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (Basic Minimum Need 
หรือ BMN หรือ จปฐ.) ของมนุษยที่ควรมี ดังที่องคการอนามัยโลก (WHO) 
ไดอธิบายเกณฑความจําเปนพื้นฐานของมนุษย (ดร.นพ.วิทยา ยุวชิต. บัญญัติ 
10 ประการเพื่อความมีอายุยืน) ไว 5 ประการ ดังนี้ 
  มสีขุภาพด ีซึง่ประกอบดวย สขุภาพทางกาย สขุภาพทางจติ และสขุภาพ
   ทางสังคม
  มีการศึกษาดี คนมีการศึกษาดีมักไดเปรียบคนท่ีดอยการศึกษา
   เกือบทุกดานของชีวิต
  มีอาชีพดี ไมลําบาก และไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
  มีศีลธรรมดี คนมีศีลธรรมดีนั้นโดยปกติจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เชน 
   นักบวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวานักโทษที่ตองถูกกักขังบริเวณ และ
   ถูกจํากัดสิทธิ เสรีภาพ
  อยูในสิ่งแวดลอมดี ทั้งจากธรรมชาติ และจากมนุษยดวยกัน
 
 จากเกณฑความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษยทั้ง 5 ประการ ขางตนนั้น ถือ
ไดวาเปนปจจัยสําคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่มนุษยทุกคนปรารถนา ใน
สวนของสมาชิก สอ.ชป.นั้น เม่ือทานไดพิจารณาตนเองแลวพบวา ทานยังตอง
สรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นในสวนท่ีขาดหรือดอยกวาไดอยางไร? จุดเริ่มตนนั้นให
พิจารณาจาก...
 1. ตัวเรา (self) เปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุด ที่จะกําหนดแนวทางการดําเนิน
ชีวิตใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดตั้งไวดังที่ทาน  ว.วชิรเมธี กลาวไววา “ดีชั่วอยูที่
ตัวทํา สูงต่ําอยูที่ทําตัว” หมายความวา เราทําอยางไร ชีวิตของเราก็เปนอยางนั้น 
ซึ่งสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิตที่วา กมฺมุนา วตฺตติโลโก ซึ่งแปลวา สัตวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม ดังนั้น หากเรามีความคิดดี พูดดี ทําดี มีความตั้งใจ และ
มีความพยายามมุงมัน่ในการสรางคณุภาพชวีติของตนเองใหดขีึน้แลว ยอมสงผล
ดีตอบแทนตัวเราอยางแนนอน
 2. การวางแผนลวงหนา (make action plan) เพราะความสําเร็จที่ไดมา
สวนใหญมกัจะมาจากการวางแผนทีช่ดัเจน มีวตัถปุระสงค เปาหมาย การกําหนด
ระยะเวลา รูปแบบของกิจกรรม และข้ันตอนการดําเนินงาน นอกจากนั้นแลว 
ควรมีการประเมินผล และตรวจสอบ เพื่อเปนแนวทางในการแกไข และปรับปรุง 
สําหรับแผนงานครั้งใหมตอไป
 3. ไมผัดวันประกันพรุง (no procrastination) เพราะความขี้เกียจหรือ
การผัดวันประกันพรุงน้ีแหละเปนอุปสรรคสําคัญในพัฒนาตนเอง และการสราง
คุณภาพชีวิตเม่ือปลอยใหความขี้เกียจเขามาเยือน จะทําการสิ่งใดๆ ก็ไรผลทั้ง
สิ้น เพราะฉะนั้นเราควรขจัดความขี้เกียจโดยไมผัดวันประกันพรุง และควรลงมือ
ปฏิบัติทันทีเมื่อมีความพรอม
 4. การออมทรัพย (saving money) เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
สําหรับการสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิก สอ.ชป. การออมทรัพยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือเก็บเงินไวใชตามเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งในอนาคต ซึ่งขึ้นอยูกับความ
จําเปนและความตองการเปนสาํคญั เชน ยามเจ็บปวย หรอืเมือ่เขาสูวยัชรา ตลอด
จนเมื่อถึงคราวคับขัน เรงดวนที่ตองใชเงิน เปนตน ซึ่งในทางทฤษฎีนั้น โดยปกติ

6 
การสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิก สอ.ชป.

 ถาเราไมรูวา  “คุณภาพชีวิตคืออะไร?” เราก็จะไมตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรุง และแกไขพฤติกรรมของตนเอง เพื่อทําใหชีวิตมีความสุข 
ความสมบูรณตามสมควร แตในทางตรงกันขาม ถาหากเรารูวา “คุณภาพชีวิตคืออะไร?” เราก็จะพยายามปรับปรุง และแกไขพฤติกรรมของตนเองให
เปนไปตามทิศทางที่ถูกตอง และประสบความสําเร็จได ถึงแมวาจะมีทั้งอุปสรรคขวากหนาม มีความทุกข และความสุขควบคูกันไป แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ
เราควรดําเนินชีวิตของเราใหมีประโยชน อยาอยูเพียงเพื่อใหมีชีวิตอยูไปวันๆ แตจะตองแสวงหาโอกาสที่ดีเพื่อสรางคุณภาพชีวิตใหเจริญงอกงามอยู
ตลอดเวลา ดังคํากลาวที่วา “Don’t go through life, grow through life” (Eric Butterworth) และในที่สุดคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นในทุกๆ ดาน
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

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

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 บาท/รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง)

• เงินฝาก-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
•  ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณียดุสิต 10300

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

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
หรือเจาหนาท่ีสหกรณหรือมคํีาแนะนําเกีย่วกบัการดําเนนิงานของ สอ.ชป. กรณุา
สงไปที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807

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

ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ

ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ

                                                                                                                                                                                                                                                               

 ขอเชิญสมาชิก สอ.ชป. และสมาชิกที่เกษียณในเขตสังกัด 
สชป.10 เขารวมสัมมนาในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30 น. ณ สชป.10 ในการสัมมนาทานจะไดรับความรู
เรื่องสหกรณ อาทิ ระเบียบ ประกาศใหม รวมท้ังสวัสดิการตางๆ 
พรอมลุนรับของรางวัลกับสหกรณ

ใหบริการในวันเวลาราชการ
วันจันทร-ศุกร

เวลา 08.30-16.30 น.

 ทุนละ 1,000.00 บาท และทุนละ 1,500.00 บาท
  ผูขอทุนจะตองเปนบุตรสมาชิก สอ.ชป. (รวมบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
  เปนสมาชิกติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป)  
  บุตรสมาชิกที่ขอรับทุนระดับการศึกษาตั้งแตชั้นประถมจนถึงปริญญาตรี 
  อายุไมเกิน 25 ป 
  สมาชิกขอรับทุนในระดับตางๆ ไดระดับละ 1 ทุน

ไดทุกป ระดับละ 1 ทุน

เพียงปละ 1 ครั้ง

แจงชื่อ ณ หนวยงานของทาน รับจํานวน 150 คน

สอ.ชป. ผา่นทางโทรศัพท์
02 163 4678

ขอเชิญสมาชิก สอ.ชป. และสมาชิกที่เกษียณในเขตสังกัด 
ฟรี
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