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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 40 ฉบับที่ 8
สิงหาคม 2564 สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป.สอ.ชป. เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 

ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน
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อางเก็บนํ้าหวยแมประจันต

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ 2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่เกิดเดือนสิงหาคม

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ www.ridsaving.com 

สมาชิกที่เกิดเดือนสิงหาคม
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โอนเงินวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรื่อง   เดน   ใน   ฉบับ

บทความพิเศษ : ปนความคิด
5 วิธีหลีกเลี่ยงหนี้บัตรเครดิตใหรอด
แบบมือโปร ในชวงโควิด-19                      

(อานตอหนา 3)

รับสมัครระหวางวันที่ 7 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564

โครงการอางเก็บนํ้าหวยแมประจันต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในหลวง
รัชกาลท่ี 9 หมูท่ี 5 บานจะโปรง ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง 
จ.เพชรบุรี เปนเขื่อนดินที่มีความกวาง 8 เมตร ยาว 2,105 เมตร สูง 21.60 เมตร 
เก็บนํ้าขนาดบรรจุ 42.20 ลานลูกบาศกเมตร ดําเนินการสรางป 2546 สรางเสร็จ
ป 2549 ประโยชนของโครงการฯ ใชเปนแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการเพาะปลูก 
การบรโิภค-อปุโภคตลอดป ชวยบรรเทาอทุกภยัในชวงฤดนูํา้นอง เปนแหลงเพาะ
พันธุสัตวนํ้าการหารายไดจากการจับสัตวนํ้า และเปนแหลงทองเที่ยวพักผอน
หยอนใจของประชาชนในบริเวณโครงการ

(อานตอหนา 3)

ประจําปบัญชี 2565

เชิญสมัครรับการสรรหาและเลือกตั้ง

1. กรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน (อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป)

2. ผูตรวจสอบกิจการจํานวน 1 คน (ทดแทนตําแหนงที่วาง)

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ 
เชื้อไวรัส COVID-19 (รอบที่ 4) 

ใหกูวงเงินตั้งแต 5,000.00-20,000.00 บาท 
เงินกูปลอดดอกเบี้ยตลอดสัญญา ไมตองมีผูคํ้าประกัน

 สมาชิกยื่นคําขอกูไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

รับ

(อานตอหนา 4)
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การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

กรรมการดําเนินการ/ผูตรวจสอบกิจการ
ประจําปบัญชี 2565

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก

การสรรหา 
และการเลือกตั�ง

12 เปดรับสมัครคณะผูบริหาร 
สอ.ชป.

เกษียณอายุราชการแลว
ยังคงเปนสมาชิกกับสหกรณ 

และสิทธิประโยชนตางๆ
(อานตอหนา 6)

ยังคงเปนสมาชิกกับสหกรณ 
โปร

ดทร
าบ

ประกาศ สอ.ชป.

การสรรหา การสรรหา 



ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม  25642 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 40 ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม  2564

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
 

ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ        
กรกฎาคม 2564         ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 

               ราย จํานวนเงิน (บาท)  ราย จํานวนเงิน (บาท)

 1 เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

 2 เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ - - 201 986,200.00
 3 เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 29 2,844,000.00 251 24,080,000.00
 4 เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน) 56 1,625,946.52 404 13,793,944.56

 5 สมาชิกผูสูงอายุ 365 1,476,000.00 3,950 15,960,000.00

 6 สมาชิกอาวุโส 478 1,048,000.00 6,343 13,915,000.00
 7 เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 1 1,000.00 24 24,000.00
 8 คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 11 10,200.00 133 117,200.00
                  รวม 940 7,005,146.52 11,306 68,876,344.56

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

(นางอัชฉราพร ศรีนุสิทธิ์)
รองผูจัดการ (ฝายสินเชื่อ)

รักษาการแทนผูจัดการ สอ.ชป. 
9 ส.ค. 2564

 สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 84,431,524.05 
เงินฝากสหกรณอื่น 1,235,500,000.00
เงินลงทุน-สุทธิ 4,226,531,672.40
เงินใหกูยืม-สุทธิ  15,682,506,609.69
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 3,764,581.53
สินทรัพยไมมีตัวตน 7,880,281.13 
สินทรัพยอื่น 459,882.28

   
 รวมสินทรัพย 21,241,074,551.08

  หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 8,816,087,613.01
หนี้สินอื่น 108,975,088.39
 รวมหนี้สิน 8,925,062,701.40
  ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,527,362,410.00
ทุนสํารอง 1,144,967,994.52
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 40,477,852.04
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 603,203,593.12
 รวมทุนของสหกรณ 12,316,011,849.68
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 21,241,074,551.08

หนวย : บาท

              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 0 2243 4796

ฝายสินเชื่อ โทรศัพท 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

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

สอบถามเพิ่มเติม
ไดที่ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ
โทร. 0 2243 4798 สายภายใน 2642

www.ridsaving.com
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20 สิงหาคม 2564
ประกาศสหกรณฯ เรื่อง การสรรหาและ

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

31 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2564
การประชาสัมพันธการสรรหา

22 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสรรหา

7 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564
การรับสมัครกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

8 ตุลาคม 2564
 - การจับสลากหมายเลขผูสมัคร
 - ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัคร

22 กันยายน – 20 ตุลาคม 2564
การเพิ่มหรือถอนชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสรรหา

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

กําหนดการดําเนินการสรรหา

กรรมการดําเนินการ ประจําปบัญชี 2565
ผูตรวจสอบกิจการ ประจําปบัญชี 2565
และการประชุมใหญสามัญประจําป 2564

12 พฤศจิกายน 2564

วันสรรหาและนับคะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

5 ธันวาคม 2564
วันประชุมใหญสามัญประจําป 2564

 สมัครตําแหนง/กรรมการดําเนินการ ยื่นดวยตนเอง หรือ

มอบหมายเปนลายลักษณอักษร ใหผูอ่ืนเปนผูยื่นใบสมัครแทนได

เพียงตําแหนงเดียว พรอมหลักฐาน ดังนี้

 1.  รปูถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดาํ ขนาด 3 นิว้ 

  ไมเกิน 1 ป จํานวน 2 รูป

 2. เงินคาสมัคร จํานวน 500 บาท (คาสมัครน้ีจะไมคืนไมวา

  กรณีใด)

 สมัครตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 คน ยื่นสมัคร

ดวยตนเอง หรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นขอและยื่น

ใบสมัครแทนไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น พรอมหลักฐาน ดังนี้

 1. รปูถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดาํ ขนาด 3 นิว้ 

  ไมเกิน 1 ป จํานวนคนละ 2 รูป

 2. เงินคาสมัครจํานวน 500 บาท (คาสมัครน้ีจะไมคืนไมวา

  กรณีใดๆ)

1. นายสุชาติ เจริญศรี ประธานกรรมการ

2. นายมนตรี  ออนวิมล รองประธานกรรมการ

3. นางสาวสุขนิจ ปญญางาม รองประธานกรรมการ

4. นางอัญชลี เสือแกว กรรมการ

5. นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร  กรรมการ

6. นายฐณธรณ กออิฐ  กรรมการ

7. นายชาญณรงค สุภาพพรอม  กรรมการ

8. นายรุงธรรม บอเกิด  กรรมการ

1. นายธรรมนูญ คงสมุทร รองประธานกรรมการ

2. นายอาจพล วงศบุษราคัม กรรมการและเลขานุการ

3. นายไพฑูรย ไชยภูมิสกุล เหรัญญิก

4. นายสมหมาย ชางพันธุ  กรรมการ

5. นายสมศักดิ์ อุดมศิลป  กรรมการ

6. ม.ล.อนุมาศ ทองแถม  กรรมการ

7. นายสมชาติ บุญกลอม  กรรมการ

ขอและยื่นใบสมัคร 
ระหวางวันที่ 7 กันยายน-8 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00-15.00 น. ณ ที่ทําการสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน 
อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

www.ridsaving.com

สอ.ชป. เปิดรับสมคัรผูบ้ริหาร

12-16 พฤศจิกายน 2564

- สงบตัรสรรหาและอปุกรณคนืสหกรณ
- ยื่นหนังสือทักทวงเรื่องการสรรหา
 โดยมิชอบ

17-26 พฤศจิกายน 2564

พิจารณาการยื่นหนังสือทักทวง 
เรื่องการสรรหาโดยมิชอบ หรือ
การทุจริตในการสรรหา
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1  เปนสมาชิกสหกรณ ไมนอยกวา 1 ป

2  มีการหักเงินไดรายเดือนชําระหนี้ใหกับสหกรณไมนอยกวา 6 เดือนติดตอกัน

3  เปนสมาชิกที่ไดรับเงินปนผลในปงบประมาณ 2563 ที่ผานมา

4  วงเงินกูโครงการชวยสมาชิกจากผลกระทบ COVID-19 ปบัญชี 2564 ดังนี้

 

 ทุนเรือนหุน (ณ 30 กันยายน 2563) วงเงินที่กูได (บาท) 

 ตั้งแต 100,000.00 - 200,000.00 บาท 5,000.00  บาท

 ตั้งแต 200,010.00 - 300,000.00 บาท 10,000.00  บาท

 ตั้งแต 300,010.00 - 400,000.00 บาท 15,000.00  บาท

 ตั้งแต 400,010.00 บาท ขึ้นไป 20,000.00  บาท

5  สหกรณขอสงวนสิทธิ์ งดใหกูแกสมาชิก ดังนี้

 (1) สมาชิกที่มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดีอายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

 (2) สมาชิกที่สงชําระหนี้ไมตรงตามงวด

 (3) สมาชิกผูกูที่หลักประกันบกพรอง

 (4) สมาชิกที่อยูระหวางขอปรับขยายเงินงวดชําระหนี้

 (5) สมาชิกที่หักเงินปนผลชําระเบี้ยประกันชีวิต

 (6) สมาชิกที่เกษียณในปบัญชี 2564

6  การชําระคืนเปนรายปครั้งเดียว โดยหักจากเงินปนผล เพื่อชําระหนี้ใหเสร็จสิ้น

ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2564 หลังจากมีมติอนุมัติในวาระการจัดสรร

กาํไรประจาํป โดยทีส่หกรณจะปลอดดอกเบ้ียให แตถาไมสามารถคนืไดครบตาม

จาํนวนหลงัจากมีมตอินมุตัใินวาระการจดัสรรกาํไรประจาํป สมาชกิตองยนิยอม

ใหสหกรณหักเงินไดรายเดือนจากตนสังกัด นําสงใหกับสหกรณออมทรัพย

กรมชลประทาน จํากัด เพื่อชําระหนี้เปนรายเดือนจนกวาจะชําระหนี้จนหมด 

โดยที่สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.30 ตอป

มาตรการช่วยเหลือสมาชกิผู ้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19
มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 9 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 กําหนดการชวยเหลือสมาชิกผูไดรับผล
กระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 รอบที่ 4 ดังนี้

7  กรณีสมาชิกมีการอายัดเงินปนผล เงินทุนเรือนหุ น

ระหวางสัญญา สมาชิกตองยินยอมใหสหกรณหักเงินได

รายเดือนจากตนสังกัด นับจากวันที่อายัดและมีผลทาง

กฎหมาย นําสงใหกับสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน 

จํากัด เพื่อชําระหนี้เปนรายเดือนจนกวาจะชําระหน้ี

จนหมด โดยที่สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.30 ตอป

8  กรณีที่สมาชิกถึงแกกรรมหรือตองออกจากราชการ หรือ

งานประจาํไปดวยเหตใุดกต็าม สมาชิกยนิยอมใหเจาหนาท่ี

หกัเงนิบาํเหน็จ บาํนาญ หรอืเงนิอืน่ใดทีไ่ดรบัเพ่ือชาํระหน้ี

เงินกู

9  สมาชิกผู กู ยินยอมรับขอผูกพันตามขอบังคับสหกรณ 

วาถาผูกูออกหรอืยายจากราชการ หรอืงานประจาํ ผูกูตอง

แจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้ 

ซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณ
10  กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบฟอรมคําขอกู

 

 การยื่นคําขอกู สหกรณโอนเงิน

 ตั้งแตวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 วันที่ 3 กันยายน 2564

 ตั้งแตวันที่ 1-30 กันยายน 2564 วันที่ 5 ตุลาคม 2564

 ตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

1. เตรียมเอกสาร
 คําขอและหนังสือกูเงินโครงการฯ แบบ สอ.ชป.144/1 หรือดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.ridsaving.com
หลักฐานประกอบการกูพรอมรับรองสําเนาทุกแผน
 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 2.  สําเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ
2.  กรอกเอกสาร
 กรอกขอความใหครบถวนสมบูรณและถูกตอง ดวยหมึกสีนํ้าเงินถามีแกไข ใหใชวิธีขีดทิ้งและลงนามกํากับ

(หามใชนํ้ายาลบคําผิด)
3. สงเอกสาร
 1.  ติดตอดวยตนเอง หรือ
 2.  ไปรษณีย หรือ
 3.  แฟกซ 0 2243 5086 หรือ
 4.  E-mail : mail.coop@ridsaving.com

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

หลักเกณฑและเงื่อนไข
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 สมาชิกที่มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดี อายัดเงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืน และเงินทุนเรือนหุน เพื่อเปนการผอนคลายให
สมาชิก และดํารงชีวิตอยูได

ติดตอโดยตรง คณะกรรมการเงินกู หรือคุณสุขนิจ ปญญางาม

โทร. 086 332 9820 วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30–14.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)

 คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.จะชวยใหสมาชิกเปนผูมีวินัย
ทางการเงินที่ดีเหมือนเดิม เพ่ือนสมาชิกทานใดที่มีปญหา
ก็ชวยแนะนําใหมาติดตอกับคณะทํางานคลินิกปดบังคับคดี 
สอ.ชป.เพื่อจะไดพูดคุยและหาวิธีทางออกแกไขที่มีอยูให
หายไป อันจะเปนประโยชนกับสมาชิกเอง

เปนชองทางหนึ่งที่ทานสามารถปรึกษา
เพื่อหาแนวทางแกไขได หากทานประสบปญหาในการกอหนี้ 

แลวไมสามารถชําระหนี้ได

คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด จัดใหมีการฉีดพนนํ้ายาฆาเช้ือ
ไวรสัโคโรนา (covid-19) ทัว่ทัง้อาคารสาํนกังานสหกรณ สามเสน ซึง่เปนมาตรการ
ในการดูแลสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรค covid-19 
เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 18 สิงหาคม 2564

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

ขอใหทุกคนปลอดภัยจาก covid-19 และสุขภาพแข็งแรง
 - ใสหนากากอนามัย 
 - ลางมือบอยๆ
 - เวนระยะหางกันดวยนะ

                    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 24,300,000.00

 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

 พฤษภาคม 2564 24,061 21,938,600.00 31 24,700,000.00

 มิถุนายน 2564 24,015 21,933,100.00 23 26,000,000.00

  กรกฎาคม 2564 23,970 21,941,300.00 32 29,900,000.00

     รวม  219,299,100.00   228,300,000.00

สอ.ชป. ฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
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สอ.ชป.แจงขาวสสอ.รท.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย

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

อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สฌ.สอ.) ชั้น 2
เลขที่ 199/8 หมูที่ 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2496-1332 มือถือ 089-921-2350, 092-429-6660, 098-612-7327 
E-mail : tgc.ifsct@gmail.com Website : www.cgse.or.th

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทยรับสมัครสมาชิกทุกเดือน

  สิทธิสถานภาพการเปนสมาชิก 

 ผูเกษียณฯ สามารถเปนสมาชิกสหกรณตอไปได โดยยื่นแบบ

แสดงความจาํนงยนืยนัสถานภาพของสมาชกิ (แบบ สอ.ชป. 057/9) 

และโปรดแจงที่อยู ปจจุบัน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหลัง

เกษียณ

  สิทธิการงดสงคาหุน 

 ผูเกษียณฯ ที่ไมมีหนี้ หรือมีหนี้สินไมเกินคาหุนที่ตนมีอยูใน

สหกรณ สามารถงดสงคาหุนรายเดือน หรอื

ลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได

  สิทธิรับเงินทุนสวัสดิการสมาชิก 

 (1) ทนุสวัสดกิารเพ่ือเปนทนุการสงเสรมิ การศึกษาบตุรสมาชกิ 

  ตามประกาศสหกรณ

 (2) ทุนสวัสดิการเพือ่สงเคราะหสมาชกิผูประสบภัยพบิตั ิสูงสุด

  มากถึง 30,000 บาท

 (3) ทุนสวัสดกิารเพือ่สงเคราะหสมาชกิทีถ่งึแกกรรม สงูสดุมาก

  ถึง 110,000 บาท

 (4)  ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย ไดรับทุกคนที่เปนสมาชิก

  ครบ 1 ป ถึง 35 ป จายทุกสิ้นเดือนเกิดของสมาชิก 

  ปละ 500.00-3,000.00 บาท

 (5) ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส เปนสมาชิกครบ 36 ปขึ้นไป 

  จายทุกสิ้นเดือนเกิดของสมาชิก ปละ 3,000.00 บาท

 (6) ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด คนละ 

  1,000.00 บาท

 (7) ทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย)

  สิทธิฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง 

 สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการ นาํเงนิบาํเหนจ็ บาํนาญ หรอืเงนิ

อ่ืนใดท่ีไดรับจากทางราชการฝากกับสหกรณ ในอัตราดอกเบ้ียสูง

กวาธนาคารพาณิชย เลือกฝากได 2 ประเภท เงินฝากออมทรัพย

พิเศษ 2.50% และเงินฝากออมทรัพย 1.50% (ตามประกาศ 

สอ.ชป.) มั่นคง อุนใจ ฝากเงินกับสหกรณ

  สิทธิการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 

 กรณีเงินกูฉุกเฉิน ผูไมมีเงินไดรายเดือนกูไดหนึ่งในสิบของทุน

เรือนหุน สูงสุดไมเกิน 20,000.00 บาท 

 กรณีเงินกู สามัญ พิเศษ ชําระหนี้และค้ําประกันได จนถึง

อายุ 75 ป 

 สิทธิกูหุน หรือเงินฝากไดไมเกิน 90% ของหุน หรือเงินฝาก

ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ

  สิทธิรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 

 ผูเกษียณฯ มีสิทธิรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน เชนเดียวกับ

สมาชิกที่ยังไมไดเกษียณอายุราชการ

  สิทธิการทําประกันชีวิตกลุม 

 หากท านผู  เกษียณฯ ต องการทําประกันชีวิตกลุ มต อ 

สามารถทําไดถึงอายุ 80 ป เง่ือนไขเปนไปตามสัญญาการทํา

ประกันชีวิตกลุม

  รวมกิจกรรมกับสหกรณ 

 ผูเกษียณฯ ยังคงมีสิทธิเขารวมกิจกรรมกับสหกรณในโอกาส

ตางๆ ที่สหกรณจัดขึ้น

สมัครดวยตนเองที่

 การรับเงินทุนสวัสดิการบางประเภทนั้น สมาชิกอาจตอง
 รองขอจากสหกรณในระยะเวลาที่กําหนด เงื่อนไขเปนไป
 ตามประกาศของสหกรณ

เกษียณอายุราชการแล้ว...ยังคงเป็นสมาชกิกับสหกรณ์
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
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ขอบคุณขอมูล : www.ncb.co.th/fin-knowledge/five-avoid-debt-credit-card

  หยุดจายขั้นตํ่า  

  จุดเริ่มตนของวงจรหนี้ที่รายแรงที่สุดคือ การจายข้ันต่ํา 

อยาลมืวาบตัรเครดติมดีอกเบีย้ทีแ่ฝงอยูมากมายท้ังดอกเบีย้ทีใ่ช

จาย และดอกเบี้ยที่คางชําระ ซึ่งหากเราชําระคาบัตรเครดิตดวย

จํานวนขั้นตํ่าทุกเดือน โดยที่ยังใชจายแบบเดิมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็

ไมไดชวยใหหนี้หายไป หรือกรณีที่มีการคางชําระอาจมีดอกเบี้ย

คางชําระท่ีสูง ดังนั้นการหลีกเลี่ยงหนี้บัตรเครดิตที่ดีที่สุด คือ 

ใชเทาไหรใหจายเทานั้น เพื่อปองกันการเกิดหนี้บัตรเครดิต

   อยาใชจายมากกวาไดรับ   

  หากเรามีรายได 25,000 บาทตอเดือน นั่นหมายความวา

คุณจะตองใชจายใหไดนอยกวา 25,000 บาท และถาหากเรา

มีวงเงินบัตรเครดิต 60,000 บาท ตอเดือน และมีรายได 25,000 

บาทตอเดือน ก็ไมไดหมายความวาเราจะสามารถใชจายไดถึง 

60,000 บาท เพราะรายไดของเราไมเพียงพอตอวงเงินที่ใชจาย

ในบัตรเครดิต ดังนั้นกอนรูดบัตรเครดิตควรคํานวณรายรับ 

รายจายใหดีกอนเพื่อไมใหเกิดหนี้บัตรเครดิตตามมาภายหลัง

  วางแผนและรักษาวินัยทางการเงินอยางเครงครัด   
 การวางแผนการเงิน และรักษาวินัยทางการเงินอยาง

เครงครัด เปนวิธีการหลีกเลี่ยงหนี้บัตรเครดิตไดดีที่สุด เพราะจะ

ชวยใหเราสามารถเช็กรายจายของตัวเองในทุกๆ ครั้งได และ

เปนการลดโอกาสในการกอหนี้ใหมอีกดวย

 การใชบัตรเครดิตมีทั้งขอดีและขอเสียที่แตกตางกันไป ซึ่ง

หากเรารูลิมิดในการใช เราก็จะสามารถใชประโยชนจากบัตร

เครดิตได แตถาหากใชเกินขีดความจําเปนจากประโยชนก็อาจ

กลายมาเปนหนี้สินที่งอกเงยเพิ่มมาแบบไมรูตัว แตในสภาวะ

เศรษฐกจิเชนนี ้การพยายามหลกีเลีย่งเปนหนีบ้ตัรเครดติอาจจะ

เปนทางออกที่ดีที่สุดนะคะ

บทความพเิศษ :  ปันความคิด 

 ในชวงโควิด-19 ทําใหเราตอง work from home หรือ

อยูบานมากขึน้ จนอาจทาํใหเกดิการใชจายผานออนไลนดวย

บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งนับวาเปนศัตรูตัวรายทางการเงิน 

โดยเฉพาะในชวงวิกฤติแบบนี้

 เมื่อเอยถึงบัตรเครดิตเราอาจจะนึกถึงความสะดวกสบาย

ในการใชจาย เพราะเปนการรูดบัตรที่นําเงินในอนาคตออกมา 

ใชกอนแลวเมื่อถึงเวลาก็ไปจายคืนทีหลัง ความสะดวกสบาย

เชนนี้นี่แหละ ที่ทําใหเราใชจายเพลินจนลืมตัว และกลายเปน 

“หนี้บัตรเครดิต” ในที่สุด

 ดังนั้นเพื่อหลีกหนีการเปนหนี้บัตรเครดิต ในชวงสภาวะ

วิกฤติเชนน้ี มาลองดู 5 วิธีการหลีกเลี่ยงเปนหนี้บัตรเครดิต

แบบมือโปรกัน

  วางแผนการใชจายดวย “เงินสด”  

  หากเราเริ่มรู สึกวาการใชจายดวยบัตรเครดิตเริ่มติดขัด 

บิลรายจายในแตละรอบเดือนที่ได มาตองทําใหเราใชเงิน

เดือนชนเดือน หรือไมสามารถจายคาบัตรเครดิตไดแบบเต็ม

จํานวนอีกตอไป แสดงวาเราสุมเสี่ยงท่ีจะเปนหน้ีบัตรเครดิต 

วธีิการหลีกเลีย่งสถานการณแบบนีคื้อ ใหหนัมาใชจายดวยเงินสด

มากขึ้น แมวาจะทําใหเงินสดที่เรามีเงินติดตัวลดนอยลง แตก็จะ

ชวยใหเราสามารถรัดเข็มขัดในการใชจายไปได

  จํากัดงบในการใชบัตรเครดิตทุกครั้ง  

  วิธีการหลีกเลี่ยงเปนหนี้บัตรเครดิตอีกทางหนึ่งคือ เราตอง

วางแผนงบกอนการใชจายหนี้บัตรเครดิตทุกครั้ง เนื่องจากอาจมี

คาธรรมเนยีมบตัรเครดติเกดิขึน้ในแตละคร้ังดวย ดงัน้ันถาเราไมมี

การวางแผน และใชจายดวยบัตรเครดิตตลอดเวลา จะทําใหเรา

ไมมลีมิิดในการใช และจากทีเ่ราจะไดใชประโยชนจากบัตรเครดติ 

ทําใหเราตองเปนหนี้บัตรเครดิตแทน

วิธีหลีกเลี่ยงหนี้บัตรเครดิตใหรอด
แบบมือโปร ในชวงโควิด-195
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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
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

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

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 20 ก.ค 64 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การทําธุรกรรมการเงิน หนาเคานเตอร
 สหกรณสามเสน 08.30 - 13.30 น. 
 สหกรณปากเกร็ด 08.30 - 12.30 น.

เวลา 08.30 - 14.30 น. 
ในการใหบริการสมาชิก

โปร
ดท

ราบ

ประกาศ !! แจ้งเพื�อทราบ

โปรดติดตามข่าวสารจาก สอ.ชป.ผา่นสื�อออนไลน์
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จาํกัด

สอ.ชป. ลดยอดพิมพวารสาร ขาวสาร สอ.ชป. และปรับเปลี่ยนการรับขาวสารเปนแบบออนไลน
จัดสงใหสมาชิกผูเกษียณอายุ 63 ปขึ้นไป งดสงสมาชิกสมทบตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 เปนตนไป

สหกรณปรับเวลาทําการเปน


