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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 41 ฉบับที่ 7
กรกฎาคม 2565

12

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

เข่ือนเจาพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 5 ตั้งอยูบริเวณ
คุงบางกระเบียน หมูที่ 3 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เปนเขื่อนทดนํ้าขนาดใหญ
ที่สุดในประเทศไทย สรางปดกั้นแมนํ้าเจาพระยา ลักษณะเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร มีชองระบายนํ้ากวาง 12.50 เมตร จํานวน 16 ชอง 
เก็บกักนํ้าได 265 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่รับประโยชน 5,718,000 ไร เร่ิมกอสราง
ป 2495 แลวเสร็จป 2500 ประโยชนของโครงการ สงน้ําใหพื้นที่เกษตรภาคกลางรวม 
7.5 ลานไร ผลิตไฟฟาพลังสะอาดได 61.75 ลานหนวย/ป ระบายนํ้าดานทายเขื่อนลง
แมนํ้าเจาพระยาเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมใน จ.ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง  
อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ชวยควบคุมปริมาณนํ้าเสีย
และน้ําเค็ม รักษาระดับน้ําใหเหมาะสมกับการเดินเรือ ควบคุมและปองกันอุทกภัย 
และยังเปนสถานที่วิวสวยบรรยากาศดี เหมาะแกการพักผอน อีกทั้งยังมีฝูงนกเปดนํ้า
นับหมื่นมาหากินบริเวณนี้ดวย

เขื่อนเจาพระยา

ฉบับ
เก็บมาบอก

บทความพิเศษ : ปนความคิด
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รูไหม...มะเร็งชอบคนแบบไหน

วิชาใชเงิน...ฉบับมือใหมหัดใช 3 เทคนิค

เรื่อง เดน ใน 

ทั้งนี้

มีผลตั้งแต

เชิญชวนสมาชิก สมัครใชบริการ
 Mobile Application

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่เกิดเดือนกรกฎาคม

โอนเงินวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รับ

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
www.ridsaving.com หรือ

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
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เดือนตุลาคม 2565 เปนตนไปเดือนตุลาคม 2565 เปนตนไป

ปบัญชี 256
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(อานตอหนา 4)

ผูขอรับทุนฯ เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 
1 ป รวมสมาชิกสมทบที่เปนพนักงานราชการ และพนักงาน 
กองทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน

ตองเปนบุตรสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมายรวมบุตร
บญุธรรม อายุตัง้แต 3 ป แตไมเกนิ 25 ป ทีก่าํลังศกึษาอยูตัง้แต 
ชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา 

ยื่นขอรับทุนฯ 
ตั้งแต วันนี้-31 สิงหาคม 2565

จัด
สร

รเพ
ิ่ม

จัด
สร

รเพ
ิ่ม
ทนุส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก

ปี 2565

27 กรกฎาคม 2565

ครบรอบ 41 ปี อย่างมั�นคง

วันคลายวันกอตั้ง
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
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การปรับเปลี่ยนรับขาวสารเปนแบบออนไลน

จัดสงวารสารขาวใหเฉพาะสมาชิกที่มีอายุ 64 ปขึ้นไป 
(เกิดระหวางป พ.ศ. 2470-2501) งดสงสมาชิกสมทบ

เรียนสมาชิก....แจงเพื่อทราบ
การปรับเปลี�ยนรับข่าวสารเป็นแบบออนไลน์

มอบทุนใหทุกคน ทุกป 
เพียงปละ 1 ครั้ง 

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

พััฒนางานใหทันสมัยตอเนื่อง 
เกิดประโยชนเปนที่พึ่งพาใหกับสมาชิก



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม  25652 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม  2565

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 
ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ                           

มิถุนายน 2565          ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565 

                                   ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)

  1  เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

  2  เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ -  - 169 835,000.00

  3  เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 24  2,357,000.00 231 22,994,000.00

  4  สะสมทวีทรัพย 1,357 3,381,711.25 16,812  41,620,132.04

  5  สมาชิกอาวุโส 269 807,000.00 2,499 7,497,000.00

  6  เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด - - 16 16,000.00

  7  คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 228 226,200.00 671 659,000.00 

                  รวม 1,878 6,771,911.25   20,398   73,621,132.04

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 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 มิถุนายน 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

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.

8 ก.ค. 2565

                หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 9,567,052,676.89
หนี้สินอื่น  105,460,535.70
    รวมหนี้สิน 9,672,513,212.59
         
            ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,721,407,320.00
ทุนสํารอง  1,222,901,089.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 37,745,212.96
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น            -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                      566,586,344.93
 รวมทุนของสหกรณ 12,548,639,967.75
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 22,221,153,180.34

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  286,277,999.63
เงินฝากสหกรณอื่น  1,250,000,000.00
เงินลงทุน  5,267,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 5,262,600,000.00
เงินใหกูยืม  15,409,910,314.27
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,409,910,314.27
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  4,153,533.60
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              173,981.82

                      รวมสินทรัพย  22,221,153,180.34

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
ฝายการเงินและเงินออม โทร. ภายใน 2439, 2529 สายตรง, 0 2243 4796

ฝายสินเชื่อ โทร. ภายใน 2247, 2832 สายตรง 0 2243 4795

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

         ประเภทเงินฝาก รอยละตอป

1. ออมทรัพย 1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ไมเสียภาษี)

(ไมเสียภาษี)



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม  2565 3ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 7 ประจําเดือนกรกฎาคม  2565

  เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 เดือนมิถุนายน 2565
 

 
ประเภทเงินกู

 จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู จํานวนผูกู ยอดเงินใหกู
     (ราย) (บาท)  (ราย) (บาท)  (ราย) (บาท)

 1. เงินกูสามัญ 566 648,786,000.00 596 635,801,803.50 637 666,381,384.00

 2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 130 1,562,500.00 106 1,299,100.00 173 1,763,600.00

 3. เงินกูพิเศษ  - - - - - -

       รวม 696 650,348,500.00 702 637,100,903.50 810 668,144,984.00

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

 
รายการ (รายเดือน) 1-30 เมษายน 2565 1-31 พฤษภาคม 2565  1-30 มิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

                                                       ระหวางเดือน พ.ค.-มิ.ย. 65

จํานวนสมาชิก (คน) 22,573 22,542 22,529 (13)

จํานวนสมาชิกสมทบ (คน) 4,158 4,150 4,150 -

เงินรับฝากจากสมาชิก 141,386,895.52 179,984,966.84 170,052,116.82 (9,932,850.02)

ออมทรัพยพิเศษ 134,422,323.31 176,521,975.96 167,532,576.87 (8,989,399.09)

ออมทรัพยธรรมดา 6,964,572.21 3,462,990.88 2,519,539.95 (943,450.93)

ประจํา   0.00 0.00 0.00    0.00

สมาชิกถอนเงินฝาก 106,474,263.83 130,685,330.15 187,082,964.82 56,397,634.67

 ออมทรัพยพิเศษ 98,623,096.45 125,873,549.72 183,552,852.45 57,679,302.73

 ออมทรัพยธรรมดา 7,851,167.38 4,811,780.43 3,530,112.37 (1,281,668.06)

 ประจํา   0.00 0.00 0.00 0.00

จายเงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ) 85,102,623.00 94,712.395.00 109,988,234.45 15,275,839.45

 เงินกูสามัญ 83,857,431.50 93,823,693.50 108,589,949.45 14,766,255.95

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,245,191.50 888,701.50 1,398,285.00 509,583.50

 เงินกูพิเศษ  0.00 0.00 0.00 0.00

จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 20,084,821.25 19,517,008.90 20,244,019.84 727,010.94

รับคาหุนรายเดือน 41,286,950.00 40,884,410.00 41,132,730.00 248,320.00

รับชําระเงินใหกูแกสมาชิก 95,809,216.03 102,860,688.78 99,383,662.72 (3,477,026.06)

รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก 78,036,240.04 75,131,012.05 78,302,539.50 3,171,527.45

รายการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565   30 มิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ทุนเรือนหุน  10,664,445,880.00 10,693,349,150.00 10,721,407,320.00 28,058,170.00

เงินรับฝากจากสมาชิก 9,534,783,888.20 9,584,083,524.89 9,567,052,676.89 (17,030,848.00)

เงินใหกูแกสมาชิก 15,388,297,655.22 15,378,431,532.24 15,388,974,009.69 10,542,477.45

รายรับมากกวารายจายรายเดือน 65,592,727.59 55,834,785.69 89,762,354.79 33,927,569.10

รายรับมากกวารายจายสะสม 420,989,204.45 476,823,990.14 566,586,344.93 89,762,354.79

หนวย : บาท

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565
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ขั้นตอนการติดตั้ง APP

การปรับเปลี่ยน
รับขาวสารเปนแบบออนไลน

ปจจุบันการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน มีบทบาทสําคัญตอหนวยงานและ
องคกรตางๆ ไมวาจะภาครัฐ หรือภาคเอกชน

ซึ่งสื่อดังกลาวมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถสื่อสารทันเหตุการณไดทุกที่ทุกเวลา 
ทีส่าํคญัลดตนทนุคาใชจายในการดาํเนนิการ เชน คาใชจายดานการผลติวารสาร คาจดัสง
ไปรษณีย เปนตน และยังรวมเปนสวนหนึ่งของการรณรงคลดกระดาษเพื่อลดโลกรอน

สหกรณจงึไดนาํชองทางการสือ่สารออนไลนมาใชสนบัสนนุงานประชาสมัพนัธ สือ่สารกบัสมาชกิใหเกดิความรวดเร็ว ตอบโต
ซักถามได ชองทาง เว็บไซต (website) : ridaving.com/เฟซบุก (facebook) “เพจ สอ.ชป.”/ และ Mobile Application สอ.ชป. เพื่อ
สิทธิประโยชนของทาน ขอประชาสัมพันธใหสมาชิกใชบริการสื่อออนไลน สอ.ชป.

รับขาวสารกอนใคร รวดเร็ว
ทันเหตุการณ กับ เพจ สอ.ชป.

สแกน QR Code

สอ.ชป. ปรับเปลี่ยนวารสารขาวเปนแบบออนไลน
ปบัญชี 2566 จัดสงวารสารขาวเฉพาะสมาชิกอายุ 64 ปขึ้นไป (เกิดระหวางป พ.ศ. 2470 – 2501)

หรือสแกน QR CODE

มแีจ้งเตือนระบบ Application สอ.ชป. ด้วยนะ

 อานขอกําหนดและกดยอมรับเงื่อนไขการใชงาน
 กรอกเลขสมาชิก/เลขบัตรประชาชน และกดตรวจสอบ
 กรอกเบอรโทรศัพท/ตั้งรหัสผาน มีความยาวอยางนอย 8 ตัวอักษร 
 หรือมากกวานั้นประกอบดวย อักษรพิมพใหญ (A-Z) 1 ตัวอักษร
 พมิพเลก็ (a-z) 3 ตวั และตวัเลข (0-9) 4 ตวั หรอืมากกวา และกดยืนยนั
 ระบบจะสงรหัส OTP ไปใหทานผานทาง SMS โปรดนํารหัส จํานวน 
 6 หลัก กรอกภายในเวลาที่กําหนด
 ตั้งรหัสผาน จํานวน 6 หลัก
 แสดงหนาเมนูหลัก แสดงเมนูตางๆ ใน Mobile App
 ดูขอมูลสวนตัว สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

 ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นผานทาง    พิมพคําวา...RID Saving  กด  สมัครใชบริการ เพื่อลงทะเบียนใชงานครั้งแรก

หากสมาชิกพบปญหาในการสมัครใชบริการติดตอเจาหนาที่สารสนเทศ สายตรง 0 2669 6576 ภายใน 2373

5432 6 7
1

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 7 ขั�นตอน

งดสงสมาชิกสมทบ

มีผลตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 เปนตนไป
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด เชิญชวนสมาชิกและผูสนใจรวมกิจกรรม 
รับของที่ระลึก ลุนของรางวัล ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 มีรายการดังนี้

สมาชิกร่วมกิจกรรมกดไลค์ กดแชร์ สมคัร APP และสมคัรสมาชิกใหม่

รบัของที�ระลกึ ลุน้ของรางวลั ฟรี

อาคเนย
SOUTHEAST LIFE INSURANCE

สรุป การประกันชีวิตกลุม กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ถึงมกราคม-มิถุนายน 2565

       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 26 27,700,000.00

มีนาคม 2565 23,284 21,753,000.00 24 20,000,000.00

เมษายน 2565 23,239 21,769,400.00 20 13,400,000.00

พฤษภาคม 2565 23,199 21,771,000.00 25 22,600,000.00

มิถุนายน 2565 23,182 21,792,900.00 24 19,800,000.00

                       รวม  196,091,800.00  187,400,000.00

สอ.ชป.แจงขาว สสอ.รท.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ชั้น 2 
เลขที่ 199/8 หมูที่ 2 ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทร. 0 2496 1332 มือถือ 08 9921 2350, 09 2429 6660, 09 8612 7327
Email : tgc.ifsct@gmail.com  Website : www.cgse.or.th

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)

สมัครดวยตนเองที่...

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

เปนตนไป

ณ เดือน/พ.ศ. การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก บริษัทฯ จายคาสินไหม

ติดตามขาวสารออนไลน 
และรวมกิจกรรมกับสหกรณ 
รับของรางวัล ของที่ระลึก 

ในครั้งตอไป

ปฏทินิการรบัสมคัรสมาชกิในปี 2565

 รอบที่  กําหนดวันรับ ตรวจสอบคุณสมบัติ สมาคมรับ  อายุผูสมัคร  ปที่เกิด หมายเหตุ
 สมัคร และโอนเงินขอมูล สมัครและบันทึก เปนสมาชิก (ป)

 9/2565 1-29 ก.ค. 2565 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 1 กันยายน 2565 บรรลุ  ในป 2565

 10/2565 1-31 ส.ค. 2565  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 1 ตุลาคม 2565 นิติภาวะ  สมาคมฯ

 11/2565 1-30 ก.ย. 2565 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงอายุ 2510 รับผูสมัคร

 12/2565 3-31 ต.ค. 2565  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 1 ธันวาคม 2565 55 ป  อายุไมเกิน

 1/2566 1-30 พ.ย. 2565  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 1 มกราคม 2566   55 ป

 2/2566 1-30 ธ.ค. 2565  ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 1 กุมภาพันธ 2566   

กิจกรรมที่ 1 กดไลค กดแชร โพสต ใน Facebook สอ.ชป. หรือ สมาชิกติดตั้ง 
Application สอ.ชป. ระยะเวลา 1-15 มิถุนายน 2565 มีสมาชิกสนใจเขารวมกิจกรรม 
กดไลค กดแชร 2,064 ครั้ง สมัคร Application 899 ราย สุมรายช่ือผูโชคดี รับของ
รางวัลฟรี 116 ราย    

กจิกรรมที ่2 สมคัรสมาชกิใหม สอ.ชป. เนือ่งในโอกาสครบรอบ 120 ป กรมชลประทาน 
มีผูสมัครฯ ไดรับของที่ระลึก 35 ราย  

ในการจัดกิจกรรมดังกลาว มีสมาชิกบางทานมาติดตอรับของรางวัล ของที่ระลึกดวย
ตนเองทีส่หกรณ สามเสน และอกีสวนจัดสงใหสมาชกิทางไปรษณยีตามทีแ่จงไวกบัสหกรณ

55
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เก็บมาบอก 
เก็บมาบอก 
เก็บมาบอก 
เก็บมาบอก รูไหม... 
มะเร็งชอบคนแบบไหน

ขอคิดธรรมะ

 คนแพอะไรงาย
 ชื่อก็บอกวาแลว ขี้แพ เลยพาลแพมะเร็งไปดวยไงละ นักวิจัยสหรัฐฯ ไดสํารวจ
พบวา เกือบ 4 หมื่นคนที่แพยาหรือสารเคมีงาย จะมีโอกาสเปนมะเร็งงายกวาคนไม
แพอะไรเลย เชน ผูหญิงมักจะเสี่ยงเปนมะเร็งเตานมมากกวาคนปกติ 30% ผูชาย
เปนมะเร็งตอมลูกหมากสูงกวาคนปกติ 41%

  คนนอนดึก
 แมวาปจจุบันยังไมรูสาเหตุที่แทจริงของมะเร็ง แตที่นาเชื่อถือ คือการนอนหลับ
ไมพอ เปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่งตอการเปนมะเร็ง เพราะเซลลมะเร็งที่ผิดปกติและ
เกิดข้ึนกะทันหัน จะเจริญเติบโตไดดีในชวงกลางคืน คนที่นอนไมพอ ยังควบคุม
การเกิดเซลลพวกนี้ไดยาก และคนนอนดึก ยังตองดื่มกาแฟหรือสูบบุหรี่เพื่อใหตื่นตัว
ตลอด ยิ่งมีโอกาสเปนมะเร็งมากขึ้น

  คนอวน
 ขอมูลของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ระบุวา ผูหญิงอวนมีโอกาสเปนมะเร็งลําไส
มากกวาผูหญิงรูปรางปกติ 2 เทา สถาบันมะเร็งสหรัฐฯ ก็รายงานวา ผูหญิงอวนเปน
มะเร็งเตานมสูงกวาผูหญิงปกติ 4-6 เทา

  คนขาดวิตามิน
 คนที่มีวิตามินในรางกายนอย มีโอกาสเปนมะเร็งสูง เชน คนขาดวิตามินเอ 
เสีย่งตอมะเรง็กระเพาะ 3.5 เทา คนขาดวิตามนิซ ีมโีอกาสเปนมะเรง็กระเพาะปสสาวะ 
มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตอมหมวกไต มากถึง 2 เทา คนขาดวิตามินอี มีโอกาส
เปนมะเร็งผิวหนัง มะเร็งกระเพาะ มะเร็งชองปาก

  คนมีคอเลสเตอรอลตํ่าเกินไป
 คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงไปก็เปนโรคหัวใจ ตองลดลง จึงปลอดภัย แต
คอเลสเตอรอลเปนสิ่งท่ีรางกายขาดไมได และเปนกองกําลังตานทานโรค รายงาน
นักวิจัยชาวอังกฤษพบวา ปจจัยเสี่ยงตอการตายของหญิงวัยกลางคนท่ีสําคัญ 
คือมีคอเลสเตอรอลตํ่าเกินไป
 ดังนั้น จึงควรพยายามรักษาระดับคอเลสเตอรอลใหอยูในระดับสมดุล ไมมาก
ไมนอยเกินไปจึงเปนการดีที่สุด

  ดื่มชารอนเขมขนบอย
 คนที่ดื่มชาอุณหภูมิสูง (เกิน 80 องศาเซลเซียส) มีโอกาสเปนมะเร็งหลอดอาหาร 
เพราะสารแทนนินในใบชาจะไปทําลายเน้ือเยื่อในหลอดอาหาร กระตุนใหเกิดเซลล
ผิดปกติ

  คนเปนความดันโลหิตสูง
 แมจะพูดไมไดวา ความดันโลหิตสูงเปนเหตุใหเปนมะเร็ง แตทั้ง 2 โรคมันมีอะไร
เหมือนๆ กัน คืออวน ติดสุรา รับประทานอาหารเค็มจัด

  คนอั้นปสสาวะ
 ในนํา้ปสสาวะ มสีารชนดิหนึง่ทีก่อใหเกิดมะเรง็ ทาํลายเนือ้เยือ่กระเพาะปสสาวะ
ผูเชี่ยวชาญบอกวา ตอนที่ปสสาวะหรืออุจจาระ จะมีของเสียออกมามาก รวมทั้งสิ่ง
ที่กอใหเกิดมะเร็ง จึงอยาอั้นปสสาวะบอย

 คนไมดื่มนมเปรี้ยว
 นมเปรี้ยวมีแบคทีเรียที่ช วยลดการดูดซึมไขมัน ถาดื่มทุกวันจะเพิ่มระดับ
สารอาหาร และมีภูมิคุมกันดีขึ้น ยังลดโอกาสเปนมะเร็งเตานมดวย
 ขอบคุณขอมูล สนับสนุนขอคิดนานาสาระโดย : คุณหนูดี วนิษา เรซ

วิชาใช้เงิน..ฉบบัมอืใหมหั่ดใช้ 3 เทคนิค
 เกมทายบทเรียน วิชาใชเงิน ภาคที่ 2 :
 ลองคาํนวณเลนๆ วาในปท่ีผานมาเราเพิม่เงนิเขากระปกุ
เงินขยัน เงินขี้กลัว และเงินขี้เกียจ คิดเปนสัดสวนเทาไร? เรามี
แผนเพิม่เงนิขยนัอยางไร และมแีผนปฏบิตักิารจูโจม ลดจาํนวน
เงินขี้เกียจลงไดอยางไรบาง?

วิชาใชเงิน ภาคที่ 3 : จดใหยับ

 จดใหยับ ก็คือการท่ีเราควรจดบันทึกความเคลื่อนไหว
ของเงินในทุกกระปุกเอาไวทั้งหมด ขาวดีคือในปจจุบันมี
แอปพลิเคชันตางๆ มากมายเปนผูชวยเราได

 กระปุกฝนใกล กระปุกฝนไกล และกระปุกขาประจํา : 
แอปพลิเคชันที่ช วยเราจดบันทึกความเคล่ือนไหวไดก็คือ 
แอปพลิเคชันการลงทุนของสถาบันตางๆ ที่เราสั่งใหเงิน
ไปประจําการ ทํางานใหเราอยูนั่นเอง

 กระปุกขาจร และตอนทุกกระปุกขาประจํา นําเงินออก
มาใช การจดยับแบบละเอียดยิบ จะชวยทําใหเราจดจําไดวา 
เรานําเงินไปใชซื้อความสุขอะไรบาง ซึ่งก็มีแอปพลิเคชันตางๆ 
มากมายในมือถือ ที่ชวยเราจดบันทึกไดอยางรวดเร็ว และเปน
หมวดหมู แนะนําใหจดเมื่อจายในทันทีจะไดไมลืม การจดจะ
ชวยใหเราคิดหาแผนปฏิบัติการจูโจมลดเงินขี้เกียจไดอยาง
แมนยําดวย

 บทสรุปพรอมเกมสงทาย : สนุกกับการหาเงินแลวตอง
สนุกกับการใชเงินดวย หวังวาวิชาใชเงินจะชวยใหเราสนุกกับ
การใชเงินอยางถูกวิธี เม่ือเราเพิ่มเงินขยัน ลดเงินขี้เกียจได 
เรากจ็ะมเีงินใชเพลนิๆ ไปตลอดชวีติอยางแนนอน และสาํหรบั
เกมสงทายก็คือ ขอทาทายใหทุกคนลองนําวิชาใชเงินไปใชจริง 
ติดตามการทํางานของเงินแตละกระปุก และนําวิชานี้ไป
บอกตอ

 ที่มา : https://wealthmeup.com/21-12-23-

(ตอจากหนา 7)
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 วชิาตางๆ ทีพ่วกเราฝกฝนมาตัง้แตเลก็จนโต สวนใหญแลวเปนวชิาที่
ชวยใหเราสนุกกับการหาเงินทําใหเรากลายเปนคนที่ขยันทํางานกันมากๆ 
เพื่อที่จะหาเงินไดเยอะๆ แตหลายคนกลับพบกับความจริงอันเจ็บปวด
ที่วา ทํางานหนักมีรายไดเยอะ แตก็ยังมีเงินไมพอใช แถมบางคนยังตอง
ทํางานหาเงินเลี้ยงชีพไปจนวันสุดทายของชีวิต วันนี้จึงขอเชิญชวนมา
สนุกกับอีกวิชาที่ผู คนมักหลงลืม วิชาที่สําคัญไมแพวิชาหาเงินซ่ึงก็คือ 
“วิชาใชเงิน”
 เนื้อหาของวิชาใชเงิน ไดถูกแบงออกเปน 3 ภาค โดยในแตละภาค
จะมีเกม (Quest) ใหลองเลนสนุกกัน
 

วิชาใชเงิน ภาคที่ 1 : แบงจาย

 “แบงจาย” ในที่นี้ ไมไดหมายถึง แนะนําใหผอนชําระ แตหมายถึง
การใหเราแบง “รายไดที่ไดมาเปนกอน” ในแตละครั้ง หรือในแตละเดือน 
แจกจายออกเปนสวนๆ ใสกระปุกตางๆ ดังตอไปนี้

 แบงจายใส “กระปุกแหงอนาคต” หรือใครจะเรียกวา กระปุก
แหงความฝนก็ไมผิด โดยตั้งชื่อใหเปน กระปุกฝนไกล (ฝนจะเปนจริงในอีก 
5-10 ป หรือไกลกวานั้นก็ได) และกระปุกฝนใกล (ฝนจะเปนจริงในอีก 
3-5 ปขางหนา)

 ตัวอยาง กระปุกฝนไกล เชน เราฝนไววาอยากมีเงินใชระหวางอายุ 
60-80 ป เดือนละ 25,000 บาท โดยไมตองทํางานหาเงินแลวหลังอายุ 
60 ป เราจึงตองมีเงินเต็มกระปุกเปนจํานวน 6,000,000 บาท ณ วันที่เรา
อายุ 60 ป เพื่อใชไปอีก 20 ป (คิดตรงๆ โดยสมมุติวาโลกนี้ไมมีเงินเฟอ) 
ระหวางนีเ้รากค็อยๆ หยอดเงนิเขากระปกุนีไ้ปเปนประจาํจนเงินเตม็กระปกุ

 ตัวอยาง กระปุกฝนใกล เชนเราฝนวาอยากจะมีเงินดาวนรถใหมใน
อีก 3 ปขางหนา เปนเงิน 240,000 บาท ระหวางนี้ทุกเดือนเราก็ตองแบง
เงินมาใสเตรียมไวในกระปุกนี้ประมาณ 6,667 บาท ตอเดือน

 แบงจายใส  “กระปุกขาประจํา” เตรียมไวสําหรับทุบกระปุก 
นําเงินมาจายจริงเมื่อถึงรอบจาย ตัวอยางเชน กระปุกคางวดรถเดือนละ 
5,000 บาท กระปุกคาผอนบาน เดือนละ 8,000 บาท
 กระปุกเบี้ยประกัน ปละ 300,000 บาท (หรือเดือนละ 25,000 บาท) 
หรือกระปุกคาเทอมลูก ซึ่งกระปุกขาประจําก็คือ เงินที่เราเตรียมไวสําหรับ
คาใชจายที่มาเปนประจําเทาๆ กัน ในแตละงวดนั่นเอง

 แบงจายใส “กระปุกขาจร” ตัวอยางของเงนิในกระปกุขาจร กค็อืเงิน
ที่ถูกแบงไวเปน คาใชจายตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน คานํ้าคาไฟ 
คาอาหาร คาเดินทาง คาโทรศัพท คาเสื้อผา คาสนุกสนาน เปนตน

 กระปุกฉุกเฉิน ชื่อก็บอกชัดวาเราจะทุบกระปุกนี้ไดเมื่อเกิดเหตุ
ฉกุเฉนิเทานัน้ ดงันัน้ใหนาํกระปกุนีไ้ปฝงดนิ หรอืเก็บไวหางๆ อยางหวงๆ 
หากไมมีเหตุฉุกเฉินเชนรายไดลดลงกะทันหัน เราก็เก็บเงินในกระปุกนี้ให
คงเหลือไวนิ่งๆ เปนจํานวนเทากับ = เงินในกระปุกขาจร และกระปุกขา
ประจํา ตอเดือน x 6 เดือน **หากมีเหตุฉุกเฉินนําเงินไปใช ก็ควรจะรีบนํา
เงินกลับมาเติมกระปุกนี้ใหเต็มโดยเร็วที่สุด

 วชิาตางๆ ทีพ่วกเราฝกฝนมาตัง้แตเลก็จนโต สวนใหญแลวเปนวชิาที่

บทความพเิศษ : ปันความคิด วิชาใช้เงิน... ฉบบัมอืใหมหั่ดใช้  3 เทคนิค
 เกมทายบทเรียน วิชาใชเงิน ภาคที่ 1
 จดช่ือกระปุกตางๆ ของตนเองลงในกระดาษ พรอมประเมินวาเงิน
เต็มกระปุกของแตละกระปุกคือเทาไร?
 ในแตละเดือนควรจายเงินเขาแตละกระปุก เปนจํานวนเงินกระปุก
ละกี่บาท เพื่อใหเต็มกระปุกภายในกี่ป?
 นํารายไดในแตละเดือน มาแบงจายใสกระปุกตางๆ ตามจํานวน 
โดยจายใหหมดหามเหลือเงินไวนอกกระปุก
 ผูชนะในเกมนี้ก็คือผูท่ีสามารถแบงเงินท่ีไดมาในแตละเดือนไป
หยอดไดครบทุกกระปุก ตามจํานวนท่ีกําหนดในขอ 2 และเมื่อสอบผาน
แลว เราก็เขาสูวิชาใชเงิน ภาค 2 ไดเลย

วิชาใชเงิน ภาคที่ 2 : ใชใหหมด

 หาเงินมาท้ังที ก็ตองใชเงิน และจะใชท้ังทีก็ตองใชใหหมดดวย! 
แตคําวา “ใชใหหมด” ในที่นี้ขอใหหมายถึง “ใชเงินในทุกกระปุก ทํางาน
ใหหมด” เราทํางานหนักแลว ใหเงินชวยเราทํางานบาง แตกอนจะใชเงิน
ใหทํางานได เราตองศึกษานิสัยของเงินในแตละกระปุกกันกอน
 กระปุกแหงอนาคต หรือกระปุกแหงความฝน นิสัยของเงินใน
กระปุกนี้ คือ ขยัน และชอบรองเพลง “รูวาเสี่ยงแตคงตองขอลอง” 
โดยเฉพาะเงินในกระปุกฝนไกล เราสามารถใชใหเขาทํางานแบบเสี่ยงได
มากวาเงินในกระปุกอื่นๆ เชนใชเงินในกระปุกนี้ไปทํางานเปนหุนใน
ตลาดหลักทรัพย หรือไปเปนกองทุนตางๆ ในตลาดหุน เปนตน สวนเงิน
ในกระปุกฝนใกล ก็ใหเขาทํางานแบบเสี่ยงตํ่าลงมาหนอย เชนใหเขาไป
ทํางานเปนหุนกู หรือไปเปนกองทุนที่ลงทุนในหุนกู เปนตน
 เมื่อเราใหเงินชวยทํางาน เงินในกระปุกฝนไกลและฝนใกลจึงงอกเงย
แตกตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ไดเองระหวางทํางานใหเรา ผลก็คือเราสามารถมี
ฝนที่ใหญข้ึน หรือเราสามารถมีจํานวนความฝนที่เยอะข้ึนไดดวยเชนกัน 
ทั้งนี้เราตองศึกษาเพิ่มเติมเรื่องความเส่ียงในการใชเงินทํางาน หรือความ
เส่ียงในการนาํเงินในกระปกุนีไ้ปลงทุนนัน่เอง ความรูชวยลดความเสีย่งได 
เราจงึตองศกึษาเอกสารการลงทุนดวยทุกครัง้ หรอืมท่ีีปรกึษาดานการลงทนุ
ที่มีความชํานาญเปนผูชวยเราดูลาดเลาดวย

 กระปุกขาประจํา เงินในกระปุกน้ีเขามีนิสัย ขี้กลัว เพราะเขาข้ีกลัว 
เราจึงใชเงนิในกระปกุนีทํ้างานเส่ียงมากไมได ตวัอยางการใชเงนิในกระปกุ
นี้ทํางาน เชน เอาเงินในกระปุกนี้ไปทํางานในบัญชีฝากประจํา 6 เดือน 
บัญชีออมทรัพย หรือใหเงินไปทํางานในกองทุนตลาดเงิน ที่ความเสี่ยงไม
เกินระดับ 3 ซ่ึงเราสามารถซ้ือขายไดทุกวันทําการ และพอจะมั่นใจไดวา
เงินตนไมหดหายไปอยางนาตกใจ เพราะเงินในกระปุกนี้คือเงินที่เราตอง
เตรียมไวทุบกระปุกออกมาใชในระยะเวลา 12 เดือน หรือตํ่ากวานั้น

 กระปกุขาจร เงินในกระปกุนีเ้ขามีนสิยั ขีเ้กยีจ เราจงึใชเงนิในกระปกุ
นี้ใหทํางานหนักๆ ไมได แตเราจะใชเขาไดในแงของการนําเงินในกระปุกนี้
ไปซื้อความสุขในชีวิตประจําวัน เมื่อเราจัดสรรเงินไวอยางดีแลวในแตละ
กระปกุทีก่ลาวมาทัง้หมดกอนหนานี ้เรากส็ามารถใชเงนิขีเ้กยีจในกระปกุนี้ 
ซือ้ความสุขใหเราไดอยางเตม็ท่ี แตถาตอนเลนเกมทายบทเรยีน วชิาใชเงนิ 
ภาคที่ 1 เรายังไมสามารถมีเงินไปหยอดในกระปุกแรกๆ ไดอยางเพียงพอ 
เรากต็องใชใจเราชวยทาํงานแทนเงิน นัน่กค็อื อดทน อดกลัน้ ลดคาใชจาย
ที่ไมจําเปน ลดจํานวนเงินที่ตองหยอดเขากระปุกนี้ใหได เงินขี้เกียจไมตอง
เลี้ยงไวเยอะก็ได จริงไหม (อานตอหนา 6)

“ แบง่จ่าย - ใช้ให้หมด - จดให้ยับ ”
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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

• การเงินและเงินออม 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)

  
0-2241 5655-64 

ตอ สายตรง โทรสาร (FAX)

 ผูจัดการ 2640 0-2243 7807  -

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

 รองผูจัดการ (สายการเงิน) 2644 0-2669 6579  -

 รองผูจัดการ (สายสินเชื่อ) 2643 0-2669 6579  -

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

 ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 2642 0-2243 4798 0-2669 6575

 ฝายการเงินและเงินออม 2439, 2529 0-2243 4796 0-2243 4796

 ฝายบัญชี 2646 0-2243 4798 0-2669 6575

 ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ 2344, 2831 0-2669 6595 0-2669 6575

 ฝายสารสนเทศและ       
 ประชาสัมพันธ

สารสนเทศ 2373 0-2669 6576 -

ประชาสัมพันธ 2645 - -

 ฝายสินเชื่อ  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

 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน สมาชิกที่ประสบภัย
พิบัติ สามารถรับสวัสดิการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติจาก 
สอ.ชป. ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ประสบภัยพิบัติ และ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 1.  สําเนาทะเบียนบานที่เกิดภัยพิบัติ
 2.  สําเนาทะเบียนสมรส
 3.  หนังสือรับรองจากฝายปกครองทองที่
 4. สําเนาบันทึกประจําวันจากเจาพนักงานสอบสวน
 5.  ภาพถายสถานที่เกิดภัยพิบัติ
 เอกสารดังกลาว เสนอผานผูบังคับบัญชาขั้นตน ใหรับรอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นดวย
 กรณีสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติถึงแกความตายใหคูสมรส 
หรือทายาทหรือทายาทตามพินัยกรรมที่ถูกตองตามกฎหมาย
มีสิทธิยื่นคํารองขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะหแทนได
 สมาชิกที่ประสบภัยทุกทานมีสิทธิยื่นเรื่องขอความชวย
เหลือไดทันที โดยปฏิบัติตามประกาศ สอ.ชป.

เข้าสู่ฤดฝูน สมาชิกอาจได้รับภัยพบิติัฯ

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


