
สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัดสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

ปที่ 41 ฉบับที่ 8
สิงหาคม 2565

12

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง 
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล 
บริหารงานสูมาตรฐาน

โครงการอางเก็บนํ้าคลองโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ต.แมเปน อ.แมเปน จ.นครสวรรค เปนเขือ่นดนิแบบ zone type ทํานบดินยาว 2,688 เมตร 
สูง 18.75 เมตร สันเขื่อนกวาง 8.00 เมตร ความจุเก็บกักนํ้า 70 ลานลูกบาศกเมตร 
ระยะเวลากอสราง 4 ป (พ.ศ. 2551-2554)

ปจจุบัน กรมชลประทาน ดําเนินการกอสรางระบบสงนํ้าพรอมอาคารประกอบ
โครงการระบบสงนํา้อางเกบ็นํา้คลองโพธิ ์(ฝงซาย) จ.นครสวรรค เพือ่ใชในการบริหารจดัการ
นํ้าและสงนํ้าเขาพื้นที่ชลประทาน ลักษณะเปนคลองสงนํ้าดาดคอนกรีต ความยาวรวม 
114  กิโลเมตร ระยะเวลากอสราง 7 ป (พ.ศ. 2560-2566) หากดําเนินการเสร็จ สามารถ
เพิ่มพื้นท่ีชลประทานได 48,800 ไร นอกจากชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนแลว 
ในฤดูแลง ยังสามารถเก็บกักนํ้า เพื่อการเกษตร การเพาะปลูก การบริโภค-อุปโภคตลอดป 
แกไขปญหาขาดแคลนน้ํา แกไขปญหาภัยแลงซํ้าซาก ทําใหประชาชนมีความเปนอยูดีขึ้น
อกีดวย และยงัเปนสถานทีท่องเทีย่ว มจีดุชมววิ กางเตน็ท แคมปปงรมิเขือ่น เปนการสมัผสั
บรรยากาศสุดชิล พักผอนไดดีสุดๆ รอบเขื่อนโอบลอมดวยภูเขา วิวธรรมชาติสวยงาม

อางเก็บนํ้าคลองโพธิ์

1. สวัสดิการเงินสะสมทวีทรัพย หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

สมาชิกที่เกิดเดือนสิงหาคม

โอนเงินวันที่ 31 สิงหาคม 2565

รับ

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ หรือ 
www.ridsaving.com หรือ

 สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
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(อานตอหนา 3)

(อานตอหนา 6)

(อานตอหนา 3)
รับสมัคร 7 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2565

คณะผูบริหาร สอ.ชป. ประจําป 2566ประจําป 2566

เชิญสมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเชิญสมัครรับการสรรหาและเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ  1 คน
กรรมการดําเนินการ 7 คน
ผูตรวจสอบกิจการ 3 คน

กําหนดการ
12

สรรหาและการเลือกตั้ง สรรหาและการเลือกตั้ง 

คาครองชีพสมาชิก
เงินกูปลอดดอกเบี้ยตลอดสัญญาเงินกูปลอดดอกเบี้ยตลอดสัญญา

(อานตอหนา 3)

การประชุมใหญสามัญการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2565ประจําป 2565

ประธานกรรมการ/กรรมการดําเนินการ/ประธานกรรมการ/กรรมการดําเนินการ/
ผูตรวจสอบกิจการ ประจําปบัญชี 2566ผูตรวจสอบกิจการ ประจําปบัญชี 2566

ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขประกาศโครงการชวยเหลือฯ

ชําระคืนทั้งหมดจากเงินปนผล-ที่จะไดรับในวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป 2565ประชุมใหญสามัญประจําป 2565

ไมตองมีผูคํ้าประกันไมตองมีผูคํ้าประกัน

11 พฤศจิกายน 2565

4 ธันวาคม 2565

 ใหกูสูงสุดไมเกิน                     บาท25,000.0025,000.00

บนมือถือของทาน ตลอด 24 ชม.

ทาํธรุกรรมการเงินทาํธรุกรรมการเงิน
ผา่นผา่น AppApp สอ.ชป.สอ.ชป.

  ตั้งแตเดือนกันยายน 2565 เปนตนไป

โปรดทราบ...สมาชิกสหกรณ
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โปรดทราบ...สมาชิกสหกรณ

ฟรีฟรี

สแกน QR Code
คูมือธุรกรรมการเงิน สอ.ชป

www.ridsaving.com
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การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก
ท่ี             เงินทุนสวัสดิการ                           

กรกฎาคม 2565       ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565

                                   ราย จํานวนเงิน (บาท) ราย จํานวนเงิน (บาท)

  1  เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก - - - -

  2  เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ -  - 169 835,000.00

  3  เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม 30  2,935,000.00 261 25,929,000.00

  4  สะสมทวีทรัพย 1,359 3,579,179.33 18,171  45,199,311.37

  5  สมาชิกอาวุโส 266  798,000.00 2,765 8,295,000.00

  6  เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด 3 3,000.00 19 19,000.00

  7  คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 159 158,800.00 830 817,800.00 

                  รวม 1,817 7,473,979.33   22,215   81,095,111.37

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 31 กรกฎาคม 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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.

9 ส.ค. 2565

               หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  -
เงินกูยืม  -
เงินรับฝาก 9,644,203,884.00
หนี้สินอื่น  101,842,572.04
    รวมหนี้สิน 9,746,046,456.04
         
            ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 10,744,049,750.00
ทุนสํารอง  1,222,901,089.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 37,452,779.24
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น            -
สวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                      622,900,972.53

รวมทุนของสหกรณ 12,627,304,591.63
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 22,373,351,047.67

               สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  458,347,648.82
เงินฝากสหกรณอื่น  1,250,000,000.00
เงินลงทุน  5,267,610,000.00
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,010,000.00 5,262,600,000.00
เงินใหกูยืม  15,389,828,532.41
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 15,389,828,532.41
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
สวนตางมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย  -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ  4,363,533.60
สินทรัพยไมมีตัวตน  8,037,351.02
สินทรัพยอื่น              173,981.82

                      รวมสินทรัพย  22,373,351,047.67

             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

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

         ประเภทเงินฝาก รอยละตอป

1. ออมทรัพย 1.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม 

และ 25 กันยายน ของทุกป

2. ออมทรัพยพิเศษ 2.50

จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(ไมเสียภาษี)

(ไมเสียภาษี)

คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้

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

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายการเงนิและเงนิออม โทร. 0 2243 4796 ภายใน 2529, 2439 
ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832
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กรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงเมื่อสิ้นปบัญชี 2565 จํานวน 8 คน ดังนี้
 1. นายสุชาติ  เจริญศรี ประธานกรรมการ
    * 2. นายมนตรี  ออนวิมล รองประธานกรรมการ
 3. นางสาวสุขนิจ  ปญญางาม เหรัญญิก
 4. นางอัญชลี  เสือแกว กรรมการ
 5.  นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร กรรมการ
 6. นายฐณธรณ  กออิฐ กรรมการ
 7. นายชาญณรงค  สุภาพพรอม กรรมการ
 8. นายรุงธรรม  บอเกิด กรรมการ

ลําดับ 2 ตองเวน 1 ป
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สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

กําหนดการดําเนินการสรรหา
ประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ

ผูตรวจสอบกิจการ ประจําปบัญชี 2566

และ การประชุมใหญสามัญประจําป 2565

กรรมการดําเนินการที่ยังอยูในตําแหนงในปบัญชี 2566 จํานวน 7 คน ดังนี้
 1. นายธรรมนูญ  คงสมุทร รองประธานกรรมการ
 2. นายสําเริง  แสงภูวงค รองประธานกรรมการ
 3. นายอาจพล  วงศบุษราคัม เลขานุการ
 4. นายสมหมาย  ชางพันธุ กรรมการ
 5. นายเทอดธรรม วงศกาฬสินธุ กรรมการ
 6. นายไพฑูรย  ไชยภูมิสกุล กรรมการ
 7. นายสมชาติ  บุญกลอม กรรมการ

 สมัครตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการจํานวน 1 คน
กรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน ยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือมอบหมาย
เปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นเปนผูย่ืนใบสมัครแทนไดเพียงตําแหนงเดียว
เทานั้น พรอมหลักฐาน ดังนี้

1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 นิ้ว 
  ไมเกิน 1 ป จํานวน 2 รูป

2. เงินคาสมัคร จาํนวน 500.00 บาท (คาสมคัรนีจ้ะไมคนื ไมวากรณใีดๆ)

 สมัครตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 1 กลุม กลุมละ 3 คน
ยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นขอและ
ยื่นใบสมัครแทนไดเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น พรอมหลักฐาน ดังนี้

1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3 นิ้ว 
  ไมเกิน 1 ป จํานวนคนละ 2 รูป

2. เงินคาสมัครกลุมละ จํานวน 1,500.00 บาท (คาสมัครนี้จะไมคืน 
ไมวากรณีใดๆ)

เปดรับสมัครผูบริหาร
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

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

www.ridsaving.com

รายละเอียด www.ridsaving.com

 19 สิงหาคม 2565 ประกาศสหกรณฯ เรื่องการสรรหาและเลือกตั้ง ประธานกรรมการดําเนินการ  

   กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

 31 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 การประชาสัมพันธการสรรหา

 22 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสรรหา

 7 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 การรบัสมคัร ประธานกรรมการดาํเนนิการ กรรมการดาํเนนิการ และผูตรวจสอบกิจการ

 7 ตุลาคม 2565 - การจับสลากหมายเลขผูสมัคร / ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูสมัคร

 22 กันยายน – 20 ตุลาคม 2565  การเพิ่มหรือถอนชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสรรหา

 11 - 15 พฤศจิกายน 2565  สงบัตรสรรหาและอุปกรณคืนสหกรณ / ยื่นหนังสือทักทวงเรื่องการสรรหาโดยมิชอบ

 16 - 25 พฤศจิกายน 2565  พิจารณาการยื่นหนังสือทักทวง เรื่องการสรรหาโดยมิชอบ หรือการทุจริตในการสรรหา

4 ธันวาคม 2565 วันประชุมใหญสามัญประจําป 2565

 11 พฤศจิกายน 2565    วันสรรหาและนับคะแนนสรรหา

กรรมการดําเนินการที่ยังอยูในตําแหนง
ในปบัญชี 2566 จํานวน 7 คน ดังนี้

กรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนง
เมื่อสิ้นปบัญชี 2565 จํานวน 8 คน ดังนี้

ขอและยื่นใบสมัคร ระหวางวันที่ 7 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2565
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ฟรีฟรี
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด เชิญชวนสมาชิก และผูสนใจรวม

กิจกรรม รับของที่ระลึก ลุนของรางวัล ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 มีรายการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สมัครสมาชิกใหม สอ.ชป.เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ป สอ.ชป. 

มีผูสมัครรับของที่ระลึก 29 ราย
กิจกรรมที่ 2 เชิญชวนสมัคร Application วันท่ี 1-15 ก.ค. 65 มีสมาชิกสมัคร

จํานวน 338 ราย และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 41 ป วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีผูเขารวมสงคําอวยพร 
จํานวน 80 คน สอ.ชป. สหกรณสุมรายชื่อผูโชคดี รับของรางวัลฟรี 100 ราย

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด จัดโครงการการฝกอบรมคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ท่ีปรึกษาสหกรณ 
และเจาหนาที ่ประจาํป 2565 ในหวัขอเรือ่ง “กฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act : PDPA) 
โดย อ.วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผูพิพากษาศาลชั้นตน ประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา สํานักคณะ
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เปนวิทยากร ซึ่งเนื้อหาการบรรยาย ประกอบดวย หัวขอที่สําคัญ ดังนี้ 
– หลกัการสาํคญั หนาที ่และความรบัผดิตามกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบคุคล – ความจาํเปนในการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล/การดําเนินการตามกฎหมาย/ความปลอดภัยของขอมูลฯ – ความเสี่ยง
จากบทลงโทษตามกฎหมาย : ทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง

การจดัอบรมครัง้นี ้ผูเขารับการอบรมจะไดรับความรู ความเขาใจถงึกฎหมายคุมครองขอมลูสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งนําไปปฏิบัติ – ประสานงานกันไดอยางถูกตอง ทําใหเกิดประสิทธิภาพในงานสหกรณยิ่งขึ้น 

ผูเขารับการอบรม ประกอบดวย คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ และเจาหนาที่ รวมจํานวน ทั้งสิ้น 56 คน

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 3 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สมาชิกรวมกิจกรรม สงคําอวยพร สมัคร APP และสมัครสมาชิกใหม

รับของที่ระลึก ลุนของรางวัลรับของที่ระลึก ลุนของรางวัล

ขอบคุณนะคะ

ติดตามขาวสารออนไลน และรวมกิจกรรมกับสหกรณ รับของที่ระลึก ฟรี ในโอกาสตอไป

การจดักิจกรรมดงักลาว มีบางทานมาติดตอรบัของรางวัลของที่ระลึกดวยตนเอง
ท่ีสหกรณ สามเสน และอีกสวนจัดสงใหสมาชิกทางไปรษณียตามที่ทานแจงที่อยูไวกับ
สหกรณ

โครงการฝกอบรม คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ โครงการฝกอบรม คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ 

ที่ปรึกษาสหกรณ และเจาหนาที่ประจําป 2565ที่ปรึกษาสหกรณ และเจาหนาที่ประจําป 2565
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ทําบุญครบรอบ 41 ป แหงการกอตั้ง สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันครบรอบแหงการกอตั้งสหกรณ ปนี้ สหกรณออมทรัพย
กรมชลประทาน จํากัด ครบรอบ 41 ป โดยจัดพิธี ดังนี้ เวลา 06.30 น. นายสุชาติ เจริญศรี ประธาน
กรรมการ นําคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ สอ.ชป. 
รวมถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมชลประทาน ประกอบดวย พระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลท่ี 5 ศาลพอปูแมยา ศาลตนโพธิ์ และศาลสมเด็จแมยาทิพยมงคลชัยวารีศรีไพศาล ตอมา 
เวลา 07.30 น. รวมทาํบญุถวายภตัตาหารเชาแดพระภกิษสุงฆ จํานวน 9 รปู ณ หองประชมุอเนกประสงค 
สอ.ชป. ชั้น 3 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ติดตอโดยตรง คณะกรรมการเงินกู 
หรือคุณสุขนิจ ปญญางาม โทร. 086 332 9820

วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.30-14.00 น. (เวนวันหยุดราชการ)

คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.จะชวยใหสมาชิกเปนผูมีวินัยทางการเงินที่ดี
เหมอืนเดมิ เพือ่นสมาชิกทานใดทีม่ปีญหากช็วยแนะนาํใหมาตดิตอกบั
คณะทํางานคลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.เพื่อจะไดพูดคุยและหาวิธี
ทางออกแกไขที่มีอยูใหหายไป อันจะเปนประโยชนกับสมาชิกเอง

คลินิกปดบังคับคดี สอ.ชป.

เปนชองทางหน่ึงท่ีทานสามารถปรึกษา เพื่อหา
แนวทางแกไขได หากทานประสบปญหาในการกอหนี้ 

แลวไมสามารถชําระหนี้ได
สมาชิกที่มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดี อายัดเงินปนผล

เงินเฉลี่ยคืน และเงินทุนเรือนหุน เพื่อเปนการผอนคลายใหสมาชิก
และดํารงชีวิตอยูได

สอ.ชป.แจงขาวสอ.ชป.แจงขาว สสอ.รท.สสอ.รท.

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, 09-8612-7327

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

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย
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คาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิกคาครองชีพของสมาชิก

 เน่ืองจากสถานการณปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจสูงขึ้น ทําให
สงผลกระทบตอรายไดและคาใชจายในการดํารงชีพของสมาชิก 
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน สหกรณจึงจัดโครงการชวย
เหลือคาครองชีพสมาชิก ดังนี้

 หลักเกณฑและเงื่อนไขผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ
 เป นสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด 
ไมนอยกวา 1 ป วงเงินโครงการชวยเหลือคาครองชีพ ดังนี้

 สหกรณขอสงวนสิทธิ์ งดใหกูแกสมาชิก ดังนี้
 สมาชิกที่มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดีอายัดเงินปนผล

  และเงินเฉลี่ยคืน
 สมาชิกที่สงชําระหนี้ไมตรงตามงวด
 สมาชิกผูกูที่หลักประกันบกพรอง
 สมาชิกที่อยูระหวางขอปรับขยายเงินงวดชําระหนี้
 สมาชิกที่หักเงินปนผล ชําระเบี้ยประกันชีวิต
 สมาชิกที่เกษียณในปบัญชี 2565

 การชําระคืนเปนรายปครั้งเดียว โดยหักจากเงินปนผล เพื่อ
ชาํระหนีใ้หเสรจ็สิน้ในวันประชมุใหญสามญั ประจาํป 2565 หลงั
จากมีมติอนุมติในวาระจัดสรรกําไรประจําป โดยท่ีสหกรณจะ
ปลอดดอกเบี้ยให แตถาไมสามารถชําระคืนไดครบตามจํานวน
หลังจากมีมติอนุมัติในวาระจัดสรรกําไรประจําป สมาชิกตอง
ยินยอมใหสหกรณหักเงินไดรายเดือนจากตนสังกัดนําสงใหกับ
สหกรณออมทรพัยกรมชลประทาน จํากดั เพือ่ชาํระหนีเ้ปนราย
เดอืนจนกวาจะชาํระหนีจ้นหมด โดยทีส่หกรณคิดอตัราดอกเบีย้
รอยละ 6.30 ตอป

 กรณีสมาชิกมีการอายัดเงินปนผล เงินทุนเรือนหุนระหวางสัญญา 
สมาชกิตองยนิยอมใหสหกรณหกัเงินไดรายเดือนจากตนสงักดั นับจาก
วันที่อายัดและมีผลทางกฎหมายนําสงใหกับสหกรณออมทรัพย
กรมชลประทาน จํากัด เพื่อชําระหนี้เปนรายเดือนจนกวาจะชําระหนี้
จนหมด โดยที่สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.30 ตอป

  กรณทีีส่มาชกิถงึแกกรรมหรอืตองออกจากราชการ หรืองานประจาํไป
ดวยเหตใุดก็ตาม สมาชกิยนิยอมใหเจาหนาท่ีหกัเงินบาํเหนจ็ บาํนาญ 
หรือเงินอื่นใดที่ไดรับเพื่อชําระหนี้เงินกู

  สมาชิกผูกูยินยอมรับขอผูกพันตามขอบังคับสหกรณฯ วาถาผูกูออก
หรือยายจากราชการ หรืองานประจํา ผูกู ตองแจงเปนหนังสือให
สหกรณฯ ทราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณ

 กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบฟอรมคําขอกู

  ขั้นตอนขอกูเงินฯ

1.  เตรียมเอกสาร
 คําขอและหนังสือกูเงินโครงการ แบบ สอ.ชป.148 หรือดาวนโหลด
แบบฟอรมคําขอฯ ไดที่ www.ridsaving.com หลักฐานประกอบการกู 
รับรองสําเนาทุกแผน 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
    2. สําเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณของผูกู
2. กรอกเอกสาร
 กรอกขอความใหครบถวนสมบูรณและถูกตอง ดวยหมึกสีนํ้าเงิน ถามี
แกไข ใหใชวิธีขีดทิ้งและลงนามกํากับ (หามใชนํ้ายาลบคําผิด)
3. สงเอกสาร

(1) ติดตอดวยตัวเอง หรือ    (2) ไปรษณีย หรือ
 (3) แฟกซ 02-2435086 หรือ  (4) E-mail : mail : coop@ridsaving.com

มาตรการช
วยเหลือ

มาตรการช
วยเหลือ

โครงก
าร

ใหวงเงินกูตั้งแต 5,000.00-25,000.00 บาท
ไมตองมีผูคํ้าประกัน    ปลอดดอกเบี้ยตลอดสัญญา

ชําระคืนทั้งหมด จากเงินปนผล-ที่จะไดรับในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2565

ทุนเรือนหุน (ณ 30 กันยายน 2564) 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 - 500,000.00 บาท 20,000.00 บาท
ตั้งแต 500,010.00 บาท ขึ้นไป 25,000.00 บาท การยื่นคําขอกู สหกรณโอนเงิน

ตั้งแตวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 วันที่ 5 กันยายน 2565
ตั้งแตวันที่ 1-30 กันยายน 2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแตวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 41 ฉบับที่ 8 ประจําเดือนสิงหาคม  2565

อาคเนยอาคเนย
SOUTHEAST SOUTHEAST LIFE INSURANCELIFE INSURANCE

สรุป การประกันชีวิตกลุม กับบริษัทอาคเนย ประกันชีวิต จํากัด
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ถึงมกราคม-กรกฎาคม 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
กรกฎาคม 2565 23,142 21,808,300.00 23 20,000,000.00

               รวม  217,900,100.00  207,400,000.00

  ณ เดือน/พ.ศ. การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก บริษัทฯ จายคาสินไหม
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โปรดทราบ
โปรดทราบ

 สมาชิก สอ.ชป.เกษยีณอายรุาชการแลวไมจาํเปนตองลาออก
จากสหกรณฯ สามารถเปนสมาชิกตอไปไดตามปกติ และสิทธิ
ประโยชนของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการควรทราบ ดังนี้

 สิทธิสถานภาพการเปนสมาชิก
 ผูเกษยีณฯ สามารถเปนสมาชกิสหกรณตอไปได โดยยืน่แบบแสดง
ความจํานงยืนยันสถานภาพของสมาชิก (แบบ สอ.ชป. 057/9) และ
โปรดแจงที่อยูปจจุบัน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหลังเกษียณ

 สิทธิการงดสงคาหุน
 ผู เกษียณฯ ที่ไมมีหนี้ หรือมีหนี้สินไมเกินคาหุ นที่ตนมีอยูใน
สหกรณ สามารถงดสงคาหุนรายเดอืน หรอืลดจาํนวนการถอืหุนราย
เดือนลงก็ได

 สิทธิรับเงินทุนสวัสดิการสมาชิก 7 ประเภท
 (1) ทุนสวัสดิการเพ่ือเปนทุนการสงเสริมการศึกษาบุตร

สมาชิก ตองเปนบุตรสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมาย รวมบุตร
บุญธรรม อายุตั้งแต 3 ปแตไมเกิน 25 ป กําลังศึกษาอยูชั้น
อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ทุนฯ มี 2 ประเภท 1. ทุนเรียนดี 
ทุนละ 1,500.00-3,000.00 บาท 2. ทุนสงเสริมการศึกษา 
ทุนละ 1,000.00 บาท มอบทุนฯ ใหทุกคน ทุกป ปละ 
1 ครั้ง ตามประกาศสหกรณ 

(2) ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 
สูงสุดมากถึง 30,000.00 บาท เงินที่ไดรับตามความ
เหมาะสม ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ

(3)  ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกที่ ถึงแกกรรม 
ไดรับสิทธิตามระยะเวลาการเปนสมาชิก สูงสุดมากถึง 
110,000.00 บาท

(4)  ทุนสวัสดิการสะสมทวีทรัพย ไดรับทุกคนที่เปนสมาชิก
ครบ 1 ป ถึง 35 ป ตามอัตราการเปนสมาชิกที่กําหนดจาย 
ทุกสิ้นเดือนเกิดของสมาชิกปละ 500.00 - 3,000.00 บาท

 (5)  ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส เปนสมาชิกครบ 36 ปขึ้นไป 
จนกวาสมาชิกถึงแกกรรม จายทุกสิ้นเดือนเกิดของสมาชิก 
ปละ 3,000.00 บาท

 (6)  ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด ท่ีถูกตอง
ตามกฎหมายของสมาชิก คนละ 1,000.00 บาท

(7) ทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 
เขารับการรักษาพยาบาล (ผูปวยใน) ไมนอยกวา 3 วัน
วนัละ 200.00 บาท สงูสดุไมเกนิครัง้ละ 1,000.00 บาทตอคร้ัง
ปบัญชีไมเกิน 3 ครั้ง

การรับเงินทุนสวัสดิการบางประเภทนั้น สมาชิกอาจตอง
รองขอจากสหกรณในระยะเวลาที่กําหนด เงื่อนไขเปนไปตาม
ประกาศของสหกรณ

 สิทธิฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง
 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการนําเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือเงิน
อ่ืนใดท่ีไดรับจากทางราชการฝากกับสหกรณในอัตราดอกเบ้ียสูง
กวาธนาคารพาณิชย เลือกฝากได 2 ประเภท เงินฝากออมทรัพย
พิเศษ 2.50% และเงินฝากออมทรัพย 1.50% (ตามประกาศ 
สอ.ชป.) มั่นคง อุนใจ ฝากเงินกับสหกรณ

 สิทธิการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ
 - กรณีเงินกูฉุกเฉิน ผูไมมีเงินไดรายเดือนกูไดหนึ่งในสิบของ
  ทุนเรือนหุน สูงสุดไมเกิน 20,000.00 บาท
 - กรณเีงนิกูสามญั พเิศษ ชาํระหน้ีและคํา้ประกนัได จนถงึอายุ 
75 ป สิทธิกูหุนไดไมเกิน 90% ของหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ

 สิทธิรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน
 ผูเกษียณฯ มีสิทธิรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามปกติ เชน
เดียวกับสมาชิกที่ยังไมไดเกษียณอายุราชการ

 สิทธิการทําประกันชีวิตกลุม 
หากทานผูเกษียณฯ ตองการทําประกันชีวิตกลุมตอสามารถ

ทําไดถึงอายุ 80 ป เง่ือนไขเปนไปตามสัญญาการทําประกันชีวิต
กลุม

 รวมกิจกรรมกับสหกรณ 
ผูเกษียณฯ ยังคงมีสิทธิเขารวมกิจกรรมกับสหกรณในโอกาส

ตางๆ ที่สหกรณจัดขึ้น

 ติดตามขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวของสหกรณ
ออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด ตามชองทาง การส่ือสาร
ออนไลนตางๆ ไดที่
 เว็บไซต (Website) : ridsaving.com/เฟซบุก (Facebook) 
Mobile Application สอ.ชป. สหกรณออมทรัพย กรมชลประทาน 
จํากัด

เกษียณอายุราชการแลว... เกษียณอายุราชการแลว... 
ยังคงเปนสมาชิกกับสหกรณ และสิทธิประโยชนตางๆยังคงเปนสมาชิกกับสหกรณ และสิทธิประโยชนตางๆ

เป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไมม่เีกษียณไมม่เีกษียณ

 สหกรณออมทรัพย 
 อยูตอไปรับสิทธิประโยชนไปจนกวาจะเสียชีวิต
 www.RIDSAVING.COM
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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   

การปรับเปลี�ยนรับข่าวสารเป็นแบบออนไลน์

 จดัสงวารสารขาวใหเฉพาะสมาชกิทีม่อีายุ 64 ปขึน้ไป 

(เกิดระหวางป พ.ศ. 2470-2501) งดสงสมาชิกสมทบ 

ทั้งนี้มีผลตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 เปนตนไป

ติดตามขอมูลขาวสารแบบออนไลน ชองทางตางๆ ดังนี้

เรียนสมาชิก...แจงเพื่อทราบปบ
ัญชี 
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66

  สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

Mobile Application สอ.ชป.

 www. ridsaving.com

Mobile Application สอ.ชป.

การปรับเปลี�ยนรับข่าวสารเป็นแบบออนไลน์


