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เรื่อง   เดน   ใน   ฉบับ

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 40 ฉบับที่ 5
พฤษภาคม 2564 สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป. เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 

ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

เก็บมาบอก
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 อางเก็บนํ้าหวยนํ้าบองพรอมระบบสงนํ้า อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 หมู ที่ 5 ต.โคกมวง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู เปน
อางเก็บน้ําประเภทเขื่อนดิน ขนาดความจุเก็บน้ําสูงสุด 29 ลานลูกบาศก
เมตร ทํานบดินกวาง 8 เมตร ยาว 215 เมตร สูง 18 เมตร ระยะเวลากอสราง 
ป 2554-2558 มีพื้นที่รับประโยชน 12,000 ไร สามารถทําเกษตรกรรมไดอยาง
ตอเน่ือง และการอุปโภค-บริโภค ลดปญหาดานอุทกภัยในพื้นท่ีบานตาดไฮ
และพื้นที่ใกลเคียง ยังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าชนิดตางๆ ชวยเสริม
อาชีพการทําประมง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สงผลใหคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูดีขึ้น มีน้ําท่ีสรางความชุมช้ืนระดับน้ําใตดินเพ่ิมข้ึน ซึ่งทําใหระบบ
นิเวศมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหารสัตวปา บริเวณอางเก็บนํ้า ยังเปน
สถานที่ทองเที่ยวและพักผอนดวย

สมาชิกที่เกิดเดือนพฤษภาคม
1. สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com 
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ปนความคิด : บทความพิเศษ  5 เคล็ดลับ เอาตัวรอดทางการเงิน                    7
 ชวงโควิด                                               

(อานตอหนา 3)
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ประกันชีวิตกลุม อางเก็บนํ้าหวยนํ้าบอง

*คําวา “ปลอยวาง” เปนเรื่องที่ตองฝกใจ       6
 ฝกดวยการเสียสละบอย ๆ

กับ บริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ขยายความคุมครอง
เงินกูสูงกวาเดิม

การรับประกันและความคุมครอง

เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรม

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

* ใหความคุมครองการเสียชีวิต 

* ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุม

สมาชิกจะไดรับประโยชน

รับสิทธิ์ไดเลย

อานคําชี้แจงกอนประกาศใชสวัสดิการใหม หนา 4

สวัสดิการใหม
ของสหกรณ ป 2564ปร

ับป
รุง

โอนเงินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ตั้งแตเปนสมาชิกครบ 1 ปขึ้นไป 
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การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 

ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ        
เมษายน 2564         ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 

               ราย จํานวนเงิน (บาท)  ราย จํานวนเงิน (บาท)

 1 เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

 2 เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 8 38,000.00 201 986,200.00
 3 เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 23 1,966,000.00 170 15,926,000.00
 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน) 38 1,181,822.27 268 9,302,096.48
 5 สมาชิกผูสูงอายุ 390 1,564,000.00 2,865 11,572,000.00
 6 สมาชิกอาวุโส 557 1,225,000.00 4,733 10,391,000.00
 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 3 3,000.00 19 19,000.00
 8 คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 14 12,000.00 99 86,400.00
                  รวม 1,033 5,989,822.27 8,355 48,282,696.48

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. 
11 พ.ค. 2564

 สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 167,979,581.46 
เงินฝากสหกรณอื่น 1,235,500,000.00
เงินลงทุน-สุทธิ 3,695,172,309.30
เงินใหกูยืม-สุทธิ  15,717,196,767.14
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 3,510,530.53
สินทรัพยไมมีตัวตน 7,880,281.13 
สินทรัพยอื่น 449,863.84

   
 รวมสินทรัพย 20,827,689,333.40

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 30 เมษายน 2564 ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 8,671,042,545.76
หนี้สินอื่น 94,258,288.39
 รวมหนี้สิน 8,765,300,834.15
  ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,457,384,420.00
ทุนสํารอง 1,144,967,994.52
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 41,491,001.50
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 418,545,083.23
 รวมทุนของสหกรณ 12,062,388,499.25
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 20,827,689,333.40

หนวย : บาท

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

สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642

www.ridsaving.com

              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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป

              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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู *กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*

รอยละตอป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝายเงินออม โทรศัพท ภายใน 2529 สายตรง 02 243 4796

ฝายสินเชื่อ โทรศัพท ภายใน 2247, 2832 สายตรง 02 243 4795

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

           ประเภทเงินฝาก รอยละตอป

1. ออมทรัพย 1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน
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 “การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงาน
ใดๆ ในอาชีพประจําหรืออาชีพอ่ืนๆ ไดโดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นตองเกิดข้ึน
ตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน และกรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ให
ม 12

เงื่อนไขการรับประกัน
1.  ผู ไดรับความคุ มครองจะตองเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ คู สมรส บุตร 

บิดา/มารดา (บิดา/มารดา รับเฉพาะรายตอเนื่องเทานั้น) ของสหกรณออมทรัพย 
กรมชลประทาน จํากัด เทานั้น

2.  สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (คูสมรส บุตร) สมัครใหม มีอายุระหวาง 16–70 ป 
(เชน อายุ 70 ป 6 เดือน 1 วัน ใหนับเปน 71 ป) ตอเนื่องถึงอายุ 80 ป บุตรตาม
กฎหมายของสมาชิกสมัครใหม มีอายุระหวาง 16–25 ป (เชน อายุ 25 ป 6 เดือน 
1 วัน ใหนับเปน 26 ป) ตอเนื่องถึงอายุ 80 ป

3.  บรษิทัฯ ใหความคุมครองตอเนือ่งจากกรมธรรมฉบบัเดมิ โดยบรษิทัฯ จะรบัผดิชอบ
ความคุมครองสูงสุดกรณีเสียชีวิตของสมาชิกแตละคนไมเกินทุนประกันเดิมที่มีอยู
กับบริษัทเดิม รวมกับ ทุนประกันที่ซื้อเพิ่ม ตามที่ระบุไวในใบคําขอฯ มายังบริษัท 
ที่ไดรับการพิจารณารับประกันแลว ท้ังน้ีบริษัทฯ จะคืนเบ้ียประกันในสวนของทุน
ประกนัทีน่อกเงือ่นไขทีไ่มไดรบัความคุมครอง อกีท้ัง การแถลงสุขภาพ และขอความ
อื่นใดอันเปนเท็จในใบคําขอเอาประกันในสวนของความคุมครองที่ซ้ือเพิ่มเติม
สัญญาในสวนนี้ จะตกเปนโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
865 ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิบอกลางสัญญาในสวนนี้ได และไมจายเงินตามกรมธรรม

4. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ คูสมรส บุตร รวมถึงบิดามารดา ที่รับตอเนื่องจาก
กรมธรรมเดิมจะมีระยะเวลารอคอย 365 วัน นับจากวันท่ีสมัครทําประกันกับ
บริษัทเดิม

5.  สมาชิกเขาใหม, สมาชิกรายเดือน หรือสมาชิกสามัญที่มีเงินกู ขอเพิ่มทุนประกัน 
ไมตองกรอกใบคําขอเพื่อแถลงสุขภาพ แตความคุมครองสวนที่เพิ่มจากทุนประกัน
เดิมมีระยะเวลารอคอย 365 วัน ดังนี้

 -  สมาชิกผู เอาประกันภัยรายเดิมรับประกันภัยตอเนื่องใหนับแตวันที่สมาชิก
 ไดรับการอนุมัติรับประกันภัยจากบริษัทผูรับประกันภัยเดิม

 - สมาชิกผู เอาประกันภัยรายใหม, สมาชิกรายเดือน หรือสมาชิกสามัญที่มี
 เงินกู  และเพิ่มทุนประกัน เฉพาะทุนประกันในสวนที่เพิ่ม ใหนับจากวันที่
 สมาชิกไดรับการพิจารณาอนุมัติความคุมครองจากบริษัทฯ

6. งวดการชําระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันเฉพาะผูที่มีสุขภาพอยูในเกณฑปกติ
8. หากขอมูลการรับประกันภัยไมตรงกับที่แจงมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย หรือขอบอกเลิกการรับประกันภัย

เงื่อนไขความคุมครอง
1.  คุมครองสําหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ตามเงื่อนไขกรมธรรม
2. การฆาตัวตายในปแรกบริษัทจะจายคืนเฉพาะเบี้ยประกัน
3.  ขอเสนอนี้มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกขอเสนอ

กับ บริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ประกันชีวิต คุมครองเงินกูสูงกวาเดิม

การประกันชีวิตกลุมเปนโครงการที่สหกรณจัดทําข้ึน เพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนมากขึ้น ทานจะไดรับความคุมครองจากประกันชีวิตกลุม
ซึ่งประกันชีวิตกลุม คือการทําประกันภัยแบบหลายคนภายใตกรมธรรมเดียวกัน (กรมธรรมในนามของสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด) 

เงื่อนไขการรับประกันและความคุมครอง *ขอเสนอการประกันกลุม*
สําหรับ สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

สมาชิกที่กูเงินสามัญ
ตั้งแต 400,000.00 บาทขึ้นไป 

ตองทําประกันชีวิตกลุมเต็มวงเงินกู

  จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
 ผลประโยชนและความคุมครอง สําหรับ สมาชิกสมทบ (มีเงินกู และไมมีเงินกู) อายุ

  1 เดือน–15 ป  16–19 ป 20–70 ป 71–75 ป 76–80 ป

1. ประกันชีวิตกลุม (GL)
 เสียชีวิตทุกกรณี 500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  500,000.00 200,000.00
 ทุกสาเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม

2. การประกันทุพพลภาพ
 สิ้นเชิงถาวรกลุม (GTPD)
 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุม 500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00 500,000.00 200,000.00

 เนื่องจากการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ 

  จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

 ผลประโยชนและความคุมครอง สําหรับ สมาชิกสามัญที่มีเงินกู อายุ

  20–40 ป 41–60 ป 61–65 ป
1. ประกันชีวิตกลุม (GL)
 เสียชีวิตทุกกรณี 2,600,000.00  3,000,000.00 2,700,000.00
 ทุกสาเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม

2. การประกันทุพพลภาพ
 สิ้นเชิงถาวรกลุม (GTPD)
 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุม 2,600,000.00 3,000,000.00 2,700,000.00

 เนื่องจากการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ 

สอบถามเพิ่มเติม
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ คุณฉัตรฐพร ทรัพยสํารวม

โทร. ภายใน 2642 สายตรง 02243 4798  หรือขอมูลจาก www.ridsaving.com

อัตราเบี้ยประกัน 100.00 บาท ตอแสน ตอคน ตอเดือน

จํานวนสมาชิก ณ ตนกรมธรรม ขั้นตํ่า 24,727 ราย

  จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด

 ผลประโยชนและความคุมครอง สําหรับ สมาชิกสามัญ อายุ

  1 เดือน–15 ป  16–19 ป 20–70 ป 71–75 ป 76–80 ป

1. ประกันชีวิตกลุม (GL)
 เสียชีวิตทุกกรณี - 1,500,000.00  2,500,000.00  2,500,000.00  300,000.00
 ทุกสาเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม

2. การประกันทุพพลภาพ
 สิ้นเชิงถาวรกลุม (GTPD)
 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุม - 1,500,000.00  2,500,000.00  2,500,000.00 300,000.00

 เนื่องจากการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ 

หนวย : บาท

                     ตารางการจายเงินทดแทน

   รายการสูญเสีย  อัตรารอยละของ
     จํานวนเงินเอาประกันภัย

1. การสูญเสียมือ 2 ขาง หรือเทา 2 ขาง หรือสายตา 2 ขาง 100%

2. การสูญเสียมือ 1 ขาง และเทา 1 ขาง, หรือมือ 1 ขาง และสายตา 1 ขาง 100%
 หรือเทา 1 ขาง และสายตา 1 ขาง
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ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย 
 เปนทนุสวสัดิการทีจ่ายใหสมาชกิทกุคนทีเ่ปนสมาชกิครบ 1 ป ถงึ 35 ป ตามอตัรา
ที่กําหนดรวมสะสมเปนเงิน 50,000.00 บาท
  หลักเกณฑการจายแตละขั้น ตามอัตราตอไปนี้
  

 (1)  เปนสมาชิกครบ   1 - 10 ป   จายใหปละ      500.00 บาท
 (2)  เปนสมาชิกครบ  11 - 20 ป    จายใหปละ   1,000.00 บาท
 (3)  เปนสมาชิกครบ  21 - 30 ป    จายใหปละ   2,000.00 บาท
 (4)  เปนสมาชิกครบ  31 - 35 ป    จายใหปละ   3,000.00 บาท

 
 โดยสมาชิกแตละราย ที่มีอายุการเปนสมาชิกครอบ 35 ป จะไดรับเงินสวัสดิการ
สะสม รวมเปนเงิน 50,000.00 บาท กรณีที่สมาชิกไดรับทุนสวัสดิการผูสูงอายุไปแลว
เปนจํานวนเทาใด ใหถือเปนทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย

ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย

ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส

1. ทุนสวัสดิการเงินสะสม  2. ทุนสวัสดิการผูสูงอายุ

การใชสวัสดิการใหมของสหกรณ ป 2564การใชสวัสดิการใหมของสหกรณ ป 2564การใชสวัสดิการใหมของสหกรณ ป 2564คําชี้แจง

ทุนสวัสดิการที่ยกเลิก มี 2 ประเภท

ทุนสวัสดิการปรับเปลี่ยนวิธีการจายใหม

ทุนสวัสดิการที่กําหนดใหม

การใชสวัสดิการใหม 
อยูระหวางดําเนินการ 

ปรับปรุงระบบโปรแกรม 
ประกาศใช ป 2564 

จะแจงใหทราบ
ในโอกาสตอไป

 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนนิการ ชดุที ่41 ครัง้ที ่5 วนัท่ี 23 มนีาคม 2564 เหน็ชอบใหปรบัปรงุการใหทุนสวัสดกิาร
ของสหกรณใหม กลาวคือ ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด เร่ืองการใชทุนสวัสดิการเงินสะสม 
ลงวันที่ 29 เมษายน 2556 และเรื่องการใชทุนสวัสดิการสมาชิกผูสูงอายุ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 รวมทั้งใหปรับปรุงประกาศ 
เรื่องการใชทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยกําหนดการใหทุนสวัสดิการของสหกรณ
เหลือเพียง 7 ประเภท ดังตอไปนี้ 

 (1) ทุนสวัสดิการเพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 (2) ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
 (3) ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
 (4) ทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)

 (5) ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
 (6) ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
 (7) ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย 

  กรณสีมาชิกขาดจากสมาชกิภาพโดยไมถงึแกกรรม จะไดรบัทนุ
สวสัดกิารสะสมทวทีรพัยตามสทิธ ิยกเวนผูทีเ่คยใชสทิธริบัทุนสวสัดกิารเงนิ
สะสมไปแลว
  กรณีสมาชิกถึงแกกรรม จะไดรับทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย
ตามสิทธิ แตตองไมนอยกวาการคํานวณตามแบบการใหเงินทุนสวัสดิการ
เงินสะสมเดิม ทั้งนี้ตองไมเกิน 50,000.00 บาท
  การจายเงินสวัสดิการสะสมทวีทรัพย จะจายใหสมาชิกทุกคน
ตามหลักเกณฑ เปนรายปในเดือนเกิดของสมาชิก สําหรับเงินสะสมของ
สมาชกิทีค่าํนวณไดตามสทิธกิอนใชประกาศนี ้สหกรณจะจายใหเม่ือสมาชกิ
ขาดจากสมาชิกภาพ

  การปรับเปลี่ยนวิธีการจายทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
 โดยสหกรณจะเริ่มใหสวัสดิการสมาชิกอาวุโส เมื่อสมาชิกเปนสมาชิกครบ 36 ป
เปนตนไปจนถึงแกกรรม ตอเนื่องจากทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย โดยจายใหทุกเดือน
เกิดของสมาชิกปละ 3,000.00 บาท โดยมีหลักเกณฑวา เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม
ตองนํามาหักออกจากทุนสวัสดิการเพื่อสมเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม
  กรณีที่สมาชิกมีอายุยืน และไดรับทุนสวัสดิการไปแลวเกินกวาทุนสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม ที่คํานวณได ก็ใหใดรับไปทั้งหมด แตกตางจาก
หลักเกณฑการจายเดิม ที่เร่ิมจายใหกับสมาชิกท่ีมีอายุครบ 66-75 ป เปนสมาชิกเกิน 
15 ป อัตราปละ 2,000.00 บาท และจายใหสมาชิกที่มีอายุเกิน 75 ป อัตราปละ 
3,000.00 บาท ไปจนถึงแกกรรม โดยเมื่อถึงแกกรรมตองนําไปหักออกจากสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห สมาชิกที่ถึงแกกรรม

 การประกาศใชทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย จะสงผลใหสมาชิกทุกคนไดรับประโยชน ตั้งแตเปนสมาชิกครบ 1 ป ไปจนถึง 35 ป 
รวมสะสม 50,000.00 บาท
 ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย จะทําใหสมาชิกไดรับประโยชนเร็วกวาทุนสวัสดิการผู สูงอายุ (เดิม) ท่ีสมาชิกจะไดรับตอเมื่อมี
อายุครบ 61-65 ปบริบูรณ และตองเปนสมาชิกครบ 11-15 ป
 ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย จะสงผลใหสมาชิกสวนใหญไดรับประโยชนทั่วถึงกัน โดยในป 2564 สมาชิกจะไดรับประโยชน
รวม 20,826 ราย คิดเปนรอยละ 90.35 ของสมาชิกทั้งหมด
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สอ.ชป.แจงขาว
สสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

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

ติดตอสอบถาม/สมาคม สสอ.รท. (วันและเวลาราชการ)
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย ชั้น 2  เลขที่ 199/8 หมูที่ 2

ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท/โทรสาร 0-2496-1332 มือถือ 08-9921-2350, 09-2429-6660, 09-9612-7327

E-mail : tgc.ltsct@gmail.com Website : www.cgse.or.th

โดนฟองรองดำเนินคดี 
ปญหานี้มีทางออกกับคลินิก

ปดบังคับคดี สอ.ชป.

สมัครงาย ๆ เพียงแคมี...
 หลักฐานการสมัคร

1.  สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบยีนบานของผูสมคัร, ผูจัดการศพ 
 และผูรับเงินสงเคราะหครอบครัวทุกคน
2.  สำเนาเอกสารอื่น (ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
3.  หลักฐานการเปนสมาชิกสหกรณ
4.  ใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีอายุไมเกิน 30 วัน
5.  หลักฐานการเปนเจาหนาที่หนวยราชการ/เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหวิชาชีพอื่น

สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวแบบงาย ๆ
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา 

สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวแบบงาย ๆ
600,000.00 บาท

 สมาชกิทีมี่หนงัสอืสาํนกังานบงัคบัคด ีอายดั 
เงนิปนผล เงนิเฉลีย่คืน เงินกูสามญั การคํา้ประกนั 
และเงินทุนเรือนหุน เพื่อเปนการผอนคลายให
สมาชกิและดาํรงชวีติอยูได เชญิสมาชกิตดิตอมายงั 
สอ.ชป. สามเสน (คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.) 
ชีแ้จงพดูคยุวาหมายบงัคบัคดมีาจาก
มูลหนี้ใด เปนจํานวนเทาไร
กับคณะกรรมการเ งินกู  
หรอืคุณสุขนจิ ปญญางาม 
โทร. 086-332-9820
วันจันทร  –วันศุ กร  
เวลา 08.30–15.00 น. 
(เวนวันหยุดราชการ)

1.  สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบยีนบานของผูสมคัร, ผูจัดการศพ 

สมาชิกร่วมกิจกรรม กดไลก์ กดแชร์  เพจ สอ.ชป.
 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดย จัดกิจกรรมเชิญชวนใหสมาชิกติดตาม
ขาวสาร สอ.ชป. ผานเฟซบุก เพจ สอ.ชป. โดยงดรับขาวสาร สอ.ชป. แบบตีพิมพ เพื่อรวมลด
ตนทุนการผลิต และลดการใชกระดาษ ในปบัญชี 2565 โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
 1. กิจกรรมครั้งที่ 1 สํานักงานชลประทานที่ 1-17 ระหวางวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2564 
มีสมาชิกใหความสนใจรวมกิจกรรมฯ จํานวน 306 คน จัดสงของ
ที่ระลึกใหสมาชิกภายในเดือนมิถุนายน 2564

 2. กิจกรรมครั้งที่  2 แบบออนไลน 
เพจ สอ.ชป. วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564  
ลุนรับของท่ีระลึกฟรี โดยสุมผูโชคดีจากเลข
สมาชิกที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 86 คน 
ติดตามรายชื่อ เพจ สอ.ชป. วันศุกรท่ี 21 
และ 28 ของเดือนพฤษภาคม 2564 
พรอมจัดสงของท่ีระลึกใหสมาชิกภายใน
เดือนมิถุนายน 2564

ติดตามข่าวสาร ออนไลน์  

รับของ
ที�ระลึกฟรี

และรวมกิจกรรมผานทาง เพจ สอ.ชป.  
กดไลก กดแชร ลุนรับของที่ระลึกในครั้งตอไป

ติดตามข่าวสาร
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ฟงดูแลวเหมือนจะทํากันงาย...

    เก็บมาบอก

*คําวา “ปลอยวาง”
เปนเรื่องที่ตองฝกใจ  
ฝกดวยการเสียสละบอยๆ 

ผานไปอีกไมกี่ป พวกเราลวนตองจากไป หากจะพูดถึงโลกนี้ พวกเราลวน
ไมมีความหมาย เราตอสูดิ้นรนมาทั้งชีวิต ลวนไมอาจนําติดตัวไป เกิดมาชาตินี้ 
ไมวายากดีมีจน ลวนตองเดินมาจนถึง สุดทาย... เมื่อตายจากไป หันกลับมามอง 
ตลอดชีวิตของเราลวนเปนความวางเปลา

ดังนั้น นับแตบัดนี้ เราตองตั้งใจใชชีวิต มีความสุขกายสบายใจในทุกวัน 
เจริญรุงเรืองเทาไหร ชั่วพริบตาเดียว ตางลวนจากไปหาประโยชนไมได

 ...จงทําดีตอทุกๆ คน
ชีวิตหนึ่งสั้นนัก คนเคยสัญญากันไววาจะอยูรวมกันตลอดไป แตเมื่อ

วันเวลาผานไปเหลือเปนเพียงอดีต สัญญากันไววาจะเปนเพื่อนกันตลอดไป
เดี๋ยวเดียวกลับกลายเปนคนแปลกหนาที่คุนเคย บางคนนัดกันไววา พรุงนี้พบกัน 
แตพอตื่นขึ้นมาพบวาอยูกันคนละโลก

ดังนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู อยาพลาดโอกาสในการที่จะไดพบปะกับคนรัก 
เพื่อนที่รวมสูกันมา เพื่อนนักเรียน หรือเพื่อนรวมงาน รักกันเมื่อยังมีโอกาส 
โอบกอดกันเมื่อยังทําได อยาปลอยมือท่ีจูงกันมา ไปเท่ียวเลนเมื่อยังสามารถ
อยากกินอะไรกิน ดูแลเอาใจใสคนรอบกาย อยาโกรธกันอยางงายๆ โดยไมมี
เหตุผล 

ความเขาใจกัน คือ ความสัมพันธที่ดีท่ีสุด อยาปลอยใหชีวิตเต็มไปดวย
ขอสงสัย อยาละเลยกับคนที่คุณรัก 

ไมมีคนที่โงที่สุด มีแตคนที่แกลงโงเพื่อคุณ ใหอภัยคุณ เพราะไมตองการ
เสียคุณไป

 เมื่อเราไดทําเพื่อผูอื่นบอยๆ อยางไมหวังส่ิงตอบแทนเราจะรูและ
สัมผัสความสุขไดดวยใจตนเอง

 แมใครจะบอกวาเราไมมีคา แตเราเองรูดีท่ีสุด ไมทุกข เพราะไมได
อยากเปนอะไรในสายตาใคร

 ไมอยากไดความรูสึกทีเ่ปนของปลอมเพราะรูสึกดแีลวกแ็คน้ัน แลวก็
สลับเปนไมมี ใหทุกขเพื่อแสวงหาอีก เหมือนคนที่หิวอดอยาก

 คนที่รูสึกขาด ไมมีคา เพราะหวังจะได แตถาเราเปนผูให เราจะไมรู
สึกขาดเลย**

ความซื่อสัตย  จึงอยู ด วยกันยาวนาน รู  จัก
ทะนุถนอมจึงสมควรที่จะไดรับ

เม่ือไดประโยชน จงอยาลืมที่จะเปดโอกาสให
ผูอื่น

เมื่อมีเหตุผล อยาลืมที่จะใหอภัยคนอื่น
เมื่อเกงกวาอยาหัวเราะเยาะคนอื่น เกงเกินไปมี

แตคนรงัเกียจ จูจีจ้กุจกิเกินไปมแีตคนราํคาญ เยอหยิง่เกนิ
ไปมีแตคนหลีกหนี 

เราเกิดมาในโลกน้ีลวนแตวางเปลา ทําไมจึงตอง
หมกมุนกับทุกสิ่งทุกเรื่อง ไมอาจปลอยวาง พูดมากไป
ทํารายคนอื่น เคียดแคนเกินไปทํารายจิตใจ ไมทําราย
ผูอื่นไมทํารายจิตใจ นั่นคือ การปลอยวาง

• ชั่วชีวิตนี้ ขอเพียงรูจักปลอยวาง เปนตัวของตัวเอง 
ไมทําเรื่องละอายใจ

• โลกนี้ลวนมีเหตุขัดแยงมากมาย เอาชนะแลว สูญเสีย
ศรัทธาผูคน

• ผลประโยชนบนโลกนีม้ากมาย พอเพยีงกพ็อ อยาเหน็
ผลประโยชนมีคามากกวาความสัมพันธ

• ใจเปนสุข วันเวลาก็ผอนคลาย เปนตัวของตัวเอง 
ชีวิตนี้จึงมีคา!

• คิดมากไปทําใหกังวล ใสใจมากไป ความคิดก็จะถูก
ครอบงํา มุงหวังมากไป ก็จะเปนทุกข

• ดูแลทะนุถนอมคนที่รักเรา และที่เรารัก เพราะเราไมรู
วาไดพบกันอีกหรือไมในชาติหนา

• รูจกัหาความสขุกบัปจจบุนั เพราะเราไมรูวาเมือ่ไหรเรา
จะตาย

• เรียนรูที่จะมีความสุขในทุกๆ วัน

ขอบคุณขอมูล : www.blockdit.com

ลอดชีวิตของคนเรา มีสิ่งที่ตองทําใหดีที่สุดสามเรื่อง :
 ขอหนึ่ง  อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานไมใหเปนภาระสังคม
 ขอสอง  ดูแลตัวเองใหดี อยาเปนภาระบุตรหลาน
 ขอสาม  ดูแลบุพการีที่ใหกําเนิดเราใหดียามเมื่อทานยังอยูต

ขอคิดธรรมะ

หลวงพอชา สุภัทโท

“บานขางนอก” ไมใชบานที่แทจริง
เปนบานสมมติ บานอยูในโลก 

สวนบานที่แทจริงของเรา 

คือ ... “ความสงบ” 
พระพุทธเจาทรงใหสรางบานเรือนของตน 

โดยวิธ ี “ปลอยวาง” 

ใหมันถึงความสงบ!
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ที่มา : Mgronline.com

เช่ือแน ว า นอกเหนือไปจากความกังวล
และไมมั่นใจในดานสุขภาพที่หลายคนระแวง
วาตัวเองจะเผลอไปติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วัน

ไหนก็ไมรู อกีหนึง่เรือ่งซึง่สาํคัญไมแพกนักค็อืความวติกในดานการเงนิ 
ก็อยางท่ีรูกันวาสภาวะแบบนี้จะอยูอีกนานแคไหน ความรูสึกไมแน
ไมนอน สั่นคลอนจิตใจอยูเปนพักๆ
 อยางไรก็ตาม ทามกลางสถานการณที่ควบคุมไดยากนี้ เรามี
เคล็ดลับวิธีบริหารการเงินมาแบงปนกัน อยางนอยที่สุดเชื่อวา จะเปน
อีกหนึ่งหนทางที่ชวยใหเราอยูรอด จนถึงวันผานพนวิกฤตการณครั้งนี้
ไปดวยกัน มาดูกันเลยวาเคล็ดลับนั้นมีอะไรบาง

 1. วางแผนการใชเงินนี้อยางรัดกุม

 ขอนี้มาเปนอันดับหนึ่งกอนทุกเรื่อง เพราะเราตองเช็กให
ละเอียดวา ณ เวลานี้ เรามีเงินอยูเทาไหร มีเงินเก็บมากนอยแคไหน 
และเดือนนี้จะไดรับคาจางเทาไรบาง ซึ่งขอมูลทางการเงินทั้งหมดนี้
จะทําใหเราสามารถวางแผนการใชจายในแตละวันไดอยางไมตอง
วิตกกังวล และที่สําคัญคือ การออมเงินไวเผ่ือใชในยามฉุกเฉินซ่ึงเรา
ไมรูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นบางในวันขางหนา

 2. ชําระหนี้เกาไมสรางหนี้ใหม

 ชวงนี ้ถาเปนไปได ใหพยายามจัดการเคลยีรหนีส้นิตางๆ ทีม่อียู
กอน และถาคณุกาํลงัคดิจะกูซือ้อะไรทีใ่หญโตควรหยดุโครงการไวกอน 
เพราะในสภาวะเชนนี ้การใชจายอยางระมดัระวงั คอืส่ิงทีป่ลอดภยัตอ
ชีวิตมากทีสุ่ด หลกีเลีย่งการซือ้สนิคาทีต่องผอนชาํระ ใหเหลอืเพียงราย
จายที่จําเปน เพื่อชวยใหคุณเหลือเงินเก็บเผื่อในอนาคต

 3. ตุนอาหารใหพอดี สั่งเดลิเวอรรี่บางเมื่อจําเปน

 หลายคนที่ Work from Home อาจจะคิดวาการกักตุนอาหารไวทําทาน
เอง เปนทางเลอืกทีเ่หมาะสม ซึง่กถู็กตองแลว แตกค็วรกกัตนุแตพอดีและเทา
ท่ีจําเปน เพราะอยาลืมวา การกกัตนุอาหารเกนิจําเปนอาจเปนการใชเงนิโดย
เปลาประโยชน และอาหารอาจเสียคุณภาพ เราอาจใชวิธีสั่งอาหารออนไลน
ทานบางกไ็ด เพือ่ความปลอดภยัแถมบางแอปฯ ยงัมดีีลพเิศษทีทํ่าใหคาอาหาร
ราคาถูกลงดวย

 4. โปรโมชั่นหรือสวนลด ชวยลดรายจาย

 สําหรับขาชอป ชวงโควิดนี้ตองบอกวารานคาออนไลนบูมจริงๆ และ
หลายคนก็พรอมจะกดออเดอรเมื่อเจอของถูกใจ แตเรามีคําแนะนําวา 
พยายามมองหาโปรโมช่ันหรือสวนลดตางๆ จะชวยเซฟเงินไดไมนอยเลยที
เดียวซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีโปรฯ ตางๆ ออกมามากมาย แตถึงยังไงก็อยากใหชอปเทา
ที่จําเปนหรือสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตจริงๆ

 5. ติดตามขาวสารบานเมืองเปนระยะ

 ถามวาทําไมตองติดตาม? คําตอบก็คือวา ในชวงนี้รัฐบาลหรือธนาคาร
อาจจะออกมาตรการเพื่อชวยเหลือเยียวยาประชาชน เชน ลดดอกเบี้ย 
พักชําระหนี้ เปนตน หากเราทราบขาวกอน จะไดไมเสียสิทธิในการรับความ
ชวยเหลือตามมาตรการตางๆ จากรัฐ และสามารถวางแผนตอไปเพื่อเอาตัว
รอดทางการเงนิชวงโควิด-19 นีไ้ดอยางราบร่ืน และสุดทายพยายามดแูลรกัษา
สุขภาพใหแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะการมีสุขภาพดี คือสิ่งแรกที่เราควร
ใหความสาํคญั หมัน่สงัเกตตวัเอง และทาํสิง่ทีช่วยผอนคลายความเครยีดบาง 
จะไดไมเจ็บปวยทั้งกายและใจ มีแรงและพลังที่จะยืนหยัดตอสูกับวิกฤตครั้งนี้
จนผานพนไปดวยกัน

5 เคล็ดลับ เอาตัวรอดทางการเงิน ช่วงโควิด

สรุป การประกันชีวิตกลุม กับบริษัทฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
เดือนตุลาคม 2563 - เมษายน 2564

ปันความคิด :  บทความพเิศษ

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

 มีนาคม 2564 24,143 21,932,500.00 48 35,800,000.00

 เมษายน 2564 24,089 21,928,600.00 5 4,000,000.00

         รวม  153,486,100.00  147,700,000.00

 ส ห ก ร ณ อ อ น ไ ล น ใ ห บ ริ ก า ร
ขอมูลสมาชิกสวนบุคคลผานเครือขาย
ระบบอินเทอรเน็ต ตรวจสอบหรือ
พิมพรายการ
 ใบเสร็จรับเงินประจําเดือน จาก
เว็บไซดสหกรณ สมัครใชบริการดวย
ตนเอง สมาชิิกลงทะเบียนเขาสูระบบ
แลวสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผาน
ไดงายๆ ตลอดเวลา กี่ครั้งก็ได
 กรณีลืมรหัสผาน หรือเขาสูระบบ
ไมได 

   สมัครใชบริการสหกรณออนไลนสมัครใชบริการสหกรณออนไลนสมัครใชบริการสหกรณออนไลน   สมัครใชบริการสหกรณออนไลน   สมัครใชบริการสหกรณออนไลน   สมัครใชบริการสหกรณออนไลน   

ติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ 
โทร. ภายใน 2373 

สายตรง 02 669 4798



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม  25648 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 5 ประจําเดือนพฤษภาคม  256488

  

    

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)

สําหรับบุตรของสมาชิก 
รวมบุตรสมาชิกสมทบ ที่เปนพนักงานราชการ

ยื่นขอรับทุนตั้งแตบัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝายขอมูลสมาชิกฯ

โทร. 0 2243 4798 ภายใน 2642
www.ridsaving.com

 ดวยความหวงใยกัน ขอใหสมาชกิทกุทาน
รักษาสุขภาพ เสริมสรางรางกายใหแข็งแรง 
ออกกําลังกาย เพื่อสรางภูมิตานทานโรคภัย 
อาหารการกนิ "กนิรอน ชอนตวัเอง ลางมอื" 

Thai Health

สวัสดิการ
ทุนสงเสริมการศึกษา

บุตรสมาชิก ประจําป 2564

ชวยกันยกระดับสูโควิด -19

ลางมือใหบอยๆ

ไมปกปดขอมูล

เวนระยะ...หาง

สวมหนากากปองกัน


