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อุดมการณ์ของสหกรณ์

คุณค่าของสหกรณ์

  สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง 
รับผิดชอบต่อตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
เทีย่งธรรมและเอกภาพสมาชิกเช่ือมัน่ในคุณค่าทางจริยธรรม
แหง่ความสจุรติ ความเปิดเผย ความรับผดิชอบต่อสงัคมและ
ความเอือ้อาทรตอ่ผูอ่ื้นโดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของ
ผู้ริเริ่มการสหกรณ์

หลักการสหกรณ์

1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

5. การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ

6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
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ประวัติความเป็นมาของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำากัด

  สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
ตามพรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2517 
โดยคณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำา 
ของสำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

  พ.ศ. 2545 กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ปรับปรุง
หนว่ยงานตามพรบ.ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
และมกีารกำาหนดสว่นราชการระดบักรมขึน้ใหม ่ประกอบดว้ย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท 
กรมทรัพยากรน้ำา

  บุคลากร/อัตรากำาลังได้ถูกถ่ายโอน หรือย้ายไปยัง 
3 กรม ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ของส่วนราชการอื่น ๆ
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วิสัยทัศน์

องค์กรมั่นคง มุ่งมั่นบริการ ดำาเนินงานอย่างมีคุณภาพ 

รักษาผลประโยชน์ของสมาชิก

วัตถุประสงค์

  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น และ
เงินฝาก (เช่นเดียวกับการฝากเงินกับธนาคาร) ให้สมาชิก
ได้กู้เงินเพื่อการอันจำาเป็นหรือมีประโยชน์ ให้สวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก ส่งเสริมการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

  ให้บริการแก่สมาชิกที่สังกัดกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท กรมทรัพยากรน้ำา และ
สมาชิกที่ถูกถ่ายโอน หรือย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานของส่วนราชการอื่น ๆ

การสมัครสมาชิก

1. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำาสังกัดกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, กรมทรัพยากรน้ำา, กรมทางหลวง
ชนบท

2. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำาที่เคยสังกัดหน่วยงาน
ตามขอ้ 1 และเปน็สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย์ รพช.จำากดั 
ที่ถูกตัดโอนหรือย้ายอัตราไปสังกัดหน่วยงานของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม

3. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำาที่เคยสังกัดกรมการ
เร่งรัดพัฒนาชนบทและเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
รพช.จำากัด ท่ีถูกโอนหรือย้ายเน่ืองจากการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรมใหม่ หรือถูกถ่ายโอนสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป็นข้าราชการบำานาญท่ีเคยสังกัดหน่วยงานตามข้อ 1 
หรือข้อ 2 หรือข้อ 3

5. เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำา 
กรมทางหลวงชนบท

6. เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำากัด หรือ  
เจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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วิธีการสมัคร

1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำาหนด 
ขอแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ 
(Download จาก Web Site สหกรณ์ฯ 
www.ardcoop.com)

2. หลักฐานการประกอบการสมัคร

 2.1 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ข้าราชการ

 2.2 สำาเนาทะเบียนบ้าน

 2.3 สำาเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนผลประโยชน์

 2.4 สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอนผลประโยชน์

 2.5 ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

3. ส่งเอกสารตามข้อ 1-2 ไปยังสหกรณ์ฯ  
เมื่อสหกรณ์ฯ ตรวจสอบแล้ว สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้
สมาชิก โอนเงินค่าหุ้นรายเดือนพร้อมค่าธรรมเนียม 
ในการสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1. กรณีสมัครใหม่ครั้งแรก 50 บาท

2. ลาออกจากสมาชิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
กลับมาสมัครใหม่ ต้องชำาระค่าธรรมเนียม 200 บาท

การถือหุ้นของสหกรณ์ฯ

สมาชกิตอ้งสง่คา่หุ้นรายเดอืนตัง้แตเ่ดอืนแรกท่ีเขา้เปน็สมาชกิ ดงันี้

เงินได้รายเดือน 
(บาท)

จำานวนหุ้น 
(หุ้น)

จำานวนเงิน 
(บาท)

ไม่เกิน 4,000 20 200

4,000-6,000 30 300

6,000-8,000 40 400

8,000-10,000 50 500

10,000-12,000 60 600

12,000-14,000 70 700

14,000-16,000 80 800

16,000-18,000 90 900

18,000-20,000 100 1,000

20,000-24,000 120 1,200

24,000-28,000 150 1,500

28,000-32,000 180 1,800

32,000 ขึ้นไป 200 2,000
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การเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น

1. สมาชิกที่ได้ชำาระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือมีทุน
เรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับ 
สหกรณ์ฯ หรือมีหนี้ค้างชำาระไม่เกินร้อยละเก้าสิบ  
แห่งค่าหุ้นที่ตนมีอยู่กับสหกรณ์ฯ จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือน
หรือลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจำานง 
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการ แต่ในปีหน่ึง ๆ 
จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได้

2. สมาชิกจะถอนหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วนในระหว่างที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ 
ผู้อื่นไม่ได้

การขาดสมาชิกภาพ

 1. ตาย

 2. เปน็คนไรค้วามสามารถ หรือเสมอืนคนไร้ความสามารถ

 3. ลาออก

 4. ต้องคำาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

 5. ถูกออกจากราชการหรืองานประจำาโดยมีความผิด

 6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับ

สิทธิในฐานะสมาชิก

 1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น 
 หรือออกเสียงลงคะแนน

 2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

 3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำาเนินการ 
 หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

 4. ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์

 5. สิทธิอื่น ๆ ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของ 
 สหกรณ์

หน้าที่ในฐานะสมาชิก

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ  
 และคำาสั่งของสหกรณ์

 2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  
 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

 5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์  
 พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
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บริการด้านเงินฝาก

การให้บริการเงินฝาก มี 3 ประเภท คือ

 1. เงินฝากออมทรัพย์ 

  q	 เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำา 100 บาท  
  และเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำากว่า 100 บาท

  q	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกครึ่งปี ไม่เสียภาษี

 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  q	 เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท  
  และเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำากว่า 1,000 บาท

  q	ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

  q	จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกครึ่งปี ไม่เสียภาษี

  q	การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
  ถอนได้เดือนละครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  
  หากมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง 
  คิดค่าธรรมเนียมการถอน ในอัตราร้อยละ 1 ของ 
  จำานวนเงินถอน ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำา 500 บาท

 3. เงินฝากประจำาประเภท 3 เดือน, 6 เดือน,  
 12 เดือน

  q	 เปิดบัญชีขั้นต่ำา 1,000 บาท

  q	ถอนเมื่อครบกำาหนด

  q	หักภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

 ** อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ **

การบริการด้านเงินกู้

  1. กู้ฉุกเฉิน
   q	อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

   q	 ระยะเวลาผ่อนชำาระ 20 งวด

   q	 เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำากว่า 1,000 บาท

   q	กรณีผู้กู้มีหุ้นไม่ถึง 5,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท

   q	กรณีหักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  
   กู้ได้สูงสุด 5 เท่า ของเงินได้รายเดือน 
   และไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น 

   q	กรณีไม่สามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย  
   กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท  
   และต้องไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น

  2. กู้หุ้น  

    q	ต้องมีอายุสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป

    q	กู้ได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น  
   ผ่อนชำาระไม่เกิน 120 งวด

  3. กู้สามัญ
   q	ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลืออย่างน้อย 25%  

   หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว  
   และมีหลักประกันหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 4  
   หรือมีหุ้นเมื่อรวมกับเงินฝากไม่น้อยกว่า 1 ใน 4  
   ของยอดเงินอนุมัติให้กู้
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  3.1 กู้สามัญพนักงานราชการ 
   q	อายุสมาชิก 6-12 เดือน  

   กู้ได้ 10 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท 
   ผ่อนชำาระสูงสุด 48 งวด

   q	อายุสมาชิก 12 เดือนขึ้นไป 
   กู้ได้ 10 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 150,000 บาท 
   ผ่อนชำาระสูงสุด 48 งวด

   q	อายุสมาชิก 36 เดือนขึ้นไป 
   กู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 200,000 บาท 
   ผ่อนชำาระสูงสุด 48 งวด

   q	ผู้กู้ที่มีหุ้นตั้งแต่ 150,000 บาท  
   สามารถกู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท  
   ผ่อนชำาระไม่เกิน 60 งวด  
   ไม่กำาหนดอายุการเป็นสมาชิก

   q	สมาชิกผู้ค้ำาประกัน 2 ราย โดยผู้ค้ำา 1 ใน 2   
   ต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำา  
   หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่มีเงินบำาเหน็จ

   q	สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ 
   ค้ำาประกันเฉพาะในโครงการนี้รายละไม่เกิน 1 สัญญา 

   q	การกู้เงินสามัญซ้ำา ต้องผ่อนหนี้เดิมมาแล้ว 9 งวด 
   หากกู้ก่อนระยะเวลาที่กำาหนด ต้องชำาระค่าธรรมเนียม 
   การกู้แสนละ 100 บาท เศษของแสนบาทคิดเป็น 
   100 บาท

  3.2 กู้สามัญ สำาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำา 
   q	อายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป

   q	หลักเกณฑ์การกู้ มี 5 ประเภท แบ่งตามวงเงินกู้ 
   และระยะเวลาการผ่อนชำาระ ได้แก่

   1. วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท ผ่อนชำาระไม่เกิน 84 งวด 
   ทำาประกันชีวิตกลุ่มทุน 2 แสนบาท และมีสมาชิก 
   ผู้ค้ำาประกัน 2 ราย โดยผู้ค้ำา 1 ใน 2 ต้องมีสิทธิ์ได้ 
   รับเงินบำาเหน็จหรือบำานาญ  
   ยกเว้น สมาชิก ผู้กู้เป็นข้าราชการที่ดำารงตำาแหน่ง 
   ไม่ต่ำากว่าระดับชำานาญการหรือระดับชำานาญงานหรือ 
   เทียบเท่า หรือลูกจ้างประจำาที่มีเงินได้รายเดือน 
   ไม่ต่ำากว่า 25,000 บาท ใช้สมาชิกผู้ค้ำาประกันเพียง  
   1 ราย ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำาเหน็จหรือบำานาญ

   2. วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท ผ่อนชำาระไม่เกิน 120 งวด 
   ทำาประกันชีวิตกลุ่มทุน 4 แสนบาท และมีสมาชิก 
   ผู้ค้ำาประกัน 2 ราย โดยผู้ค้ำา 1 ใน 2 ต้องมีสิทธิ์ได้ 
   รับเงินบำาเหน็จหรือบำานาญ 

   3. วงเงินกู้เกิน 600,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท  
   ผ่อนชำาระ 120 งวด ทำาประกันชีวิตกลุ่มทุน 4 แสนบาท 
   และมีสมาชิกผู้ค้ำาประกัน 3 ราย โดยผู้ค้ำา 2 ใน 3 ต้องมี 
   สิทธิ์ได้รับเงินบำาเหน็จหรือบำานาญ 

   4. วงเงินกู้เกิน 1 ล้านบาท ถึง 1.5 ล้านบาท  
   ผ่อนชำาระ 180 งวด ทำาประกันชีวิตกลุ่มทุน 6 แสนบาท 
   และมีสมาชิกผู้ค้ำาประกัน 3 ราย โดยผู้ค้ำา 2 ใน 3 ต้องมี 
   สิทธิ์ได้รับเงินบำาเหน็จหรือบำานาญ 
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   5. วงเงินกู้เกิน 1 ล้านบาทถึง 2.5 ล้านบาท  
   ผ่อนชำาระ 240 งวด ทำาประกันชีวิตกลุ่มทุน 6 แสนบาท 
   โดยมีอสังหาริมทรัพย์จำานองเป็นประกัน  
   วงเงินอนุมัติให้กู้ไม่เกิน 70% แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ 
   นั้น หรือใช้หลักทรัพย์รัฐบาลและ/หรือเงินฝากในสหกรณ์ฯ 
   เป็นหลักประกัน โดยจำานวนเงินอนุมัติให้กู้ ไม่เกิน 90%  
   แห่งค่าของหลักทรัพย์หรือเงินฝากนั้นโดยไม่ต้องใช้ 
   ผู้ค้ำาประกัน

  หมายเหตุ

  1. การกู้เงินสามัญตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4  
 สามารถใช้บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ฯ ค้ำาประกันแทน  
 โดยจำานวนเงินอนุมัติให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก  
 โดยไม่ต้องใช้ผู้ค้ำาประกัน หรือกรณีมีเงินฝากเกินกว่า 
 กึ่งหนึ่งของจำานวนเงินอนุมัติให้กู้และใช้บัญชีเงินฝาก 
 ดังกล่าวเป็นหลักประกัน สามารถลดจำานวนผู้ค้ำาประกัน 
 1 ราย

  2. การกู้สามัญใหม่ซ้ำา 
 ต้องผ่อนชำาระอย่างน้อย 9 งวด (ข้อ 1) และผ่อนชำาระ 
 อย่างน้อย 12 งวด (ข้อ 2 - ข้อ 5) จึงจะกู้ใหม่ได้  
 หากกู้ก่อนระยะเวลาที่กำาหนด ต้องชำาระค่าธรรมเนียม 
 การกู้แสนละ 100 บาท เศษของแสนบาทคิดเป็น  
 100 บาท และกรณีข้อ 5 หากกู้ใหม่ซ้ำา ต้องทำาสัญญา 
 แนบท้ายเพื่อจดจำานองใหม่

4. กู้พิเศษ
 q	สำาหรับข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำา 

 q	เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป

 q	กู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ ผ่อน 240 งวด 

 q	กู้เพื่อยานพาหนะ ผ่อนสูงสุด 120 งวด

 q	กู้เพื่อการศึกษา ผ่อนสูงสุด 180 งวด

 q	ใช้หลักทรัพย์ค้ำาประกัน

เงื่อนไขการชำาระหนี้

* สมาชิกผิดนัดชำาระหนี้ติดต่อกัน 2 งวด 
หรือผิดนัดรวม 3 ครั้งจะถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

* สมาชิกที่ผิดนัดชำาระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

** อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ **
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การให้สวัสดิการแก่สมาชิก

1. เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับงานศพของสมาชิก
  สมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผู้รับผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์เกี่ยวกับงานศพ แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน
กำาหนด 90 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม

2. เพื่อสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
  สมาชกิอาวโุส ทีม่อีายกุารเป็นสมาชกิสหกรณฯ์ เป็นระยะ

เวลาต่อเนื่องกัน 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของ
ทุกปี จ่ายให้เป็นรายปี ปีละ 500 บาท

3. กรณีประสบภัยพิบัติ
  สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ สามารถยื่นคำาร้องพร้อม

หลักฐานประกอบ ส่งมาเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำากัด 
จ่ายเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

อายุการเป็นสมาชิก
จำานวนเงินสงเคราะห์ 

(บาท) 

ไม่เกิน 5 ปี 20,000

เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 30,000

เกินกว่า 10 ปีขึ้นไป 50,000

4 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
 4.1 ประเภททุนสงเคราะห์

   4.1.1 ชั้นประถมศึกษา

   4.1.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   4.1.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   4.1.4 ชั้นอาชีวศึกษา 

 4.2 ประเภททุนเรียนดี

   4.2.1 ชั้นประถมศึกษา

   4.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   4.2.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   4.2.4 ชั้นอาชีวศึกษา
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บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำากัด

1. ธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีย่าน

 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 012-1-02088-6

2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  สาขาเทเวศร์

 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 700-0-37408-0

3. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด  สาขาราชวิถี

 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 131-0-52747-6

4. ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเทเวศร์

 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-44254-5

5. ธนาคารออมสิน  สาขาเทเวศร์

 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 05-0700-51-648-2

6. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขานางเลิง้

 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-000-2-13394-6

7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาวิสุทธิ์กษัตริย์

 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 071-1-23580-1

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ 

เพื่อฝาก หรือ ชำาระหนี้แล้ว 

โปรด FAX และ โทรศัพท์แจ้งสหกรณ์ฯ

FAX  0-2668-9230, 0-2243-6843

ภายในวันที่โอนเงิน ก่อนเวลา 15.00 น.

อ ง ค์ ก ร มั่ น ค ง  มุ่ ง มั่ น บ ริ ก า ร 
ดำ า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ 
รักษาผลประ โยชน์ ของสมาชิ ก
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บันทึก


