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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์

ประเภทเงินฝาก ร้อยละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์ 2.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 4.00

เงินฝากประจำาเพิ่มพูน 4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์

ประเภทเงินกู้ ร้อยละต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำา, เงินฝากค้ำา) 6.00

เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำา) 6.25

เงินกู้พิเศษ 6.00

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.75

เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย 4.75
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด    ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานประจำาเดือน

หน่วย : บาท
สงิหาคม 2562 กรกฎาคม 2562 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชกิ (คน) 34,178 34,122 56 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 119,359,320.00      210,464,660.00      (91,105,340.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 105,394,108.60      91,609,553.27        13,784,555.33 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 122,211,260.82      123,507,206.08      (1,295,945.26) 
รับฝำกเงินออมทรัพยพ์ิเศษ 317,491,412.02      302,336,607.14      15,154,804.88 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ 225,949,813.39      218,709,505.57      7,240,307.82 
รับฝำกเงินออมทรัพยพ์ิเศษสุขเกษียณ 45,353,260.68        76,722,563.87        (31,369,303.19) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพยพ์ิเศษสุขเกษียณ 93,911,785.20        84,700,703.87        9,211,081.33 
ให้เงินกู้สำมัญ (ส.ค. 509 รำย,  ก.ค. 475 รำย) 596,989,000.00      585,413,000.00      11,576,000.00 
ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉนิ (ส.ค. 775 รำย,  ก.ค. 583 รำย) 41,688,000.00        31,713,000.00        9,975,000.00 
ให้เงินกู้พิเศษ (ส.ค. 3,053 รำย,  ก.ค. 2,735 รำย) 71,534,767.42 53,560,891.12 17,973,876.30 
จำ่ยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชกิ (ส.ค. 64 รำย,  ก.ค. 30 รำย) 6,164,336.36 771,198.97 5,393,137.39 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 80,132,502.56        550,159,049.62      (470,026,547.06) 
เงินฝำกชมุนุมสหกรณ์ 3,035,000,000.00    3,035,000,000.00    -                      
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 100,287,457.05      100,287,457.05      -                      
เงินลงทุน 21,352,779,024.59  21,692,810,384.18  (340,031,359.59) 
ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉนิ 152,433,366.08      146,037,099.32      6,396,266.76 
ลูกหนี้เงินกู้สำมัญ 20,729,781,655.07  20,799,498,499.01  (69,716,843.94) 
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 1,007,435,967.18 981,096,311.56      26,339,655.62 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 384,853,249.77      401,670,401.99      (16,817,152.22) 
เงินรับฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ 12,484,496,513.44  12,392,954,914.81  91,541,598.63 
เงินรับฝำกประจ ำเพิ่มพูน 61,155,348.27        60,215,200.00        940,148.27 
เงินรับฝำกออมทรัพยพ์ิเศษสุขเกษียณ 6,808,649,342.54    6,857,207,867.06    (48,558,524.52) 
ต๋ัวสัญญำใชเ้งิน 5,692,000,000.00 6,795,000,000.00 (1,103,000,000.00) 
ทุนเรือนหุ้น 18,544,158,630.00  18,442,786,780.00  101,371,850.00 
ทุนส ำรอง 1,431,399,163.12    1,431,399,163.12    -                      
ทุนสวัสดิกำรสมำชกิ 60,477,878.78        61,928,878.78        (1,451,000.00) 
ทุนชว่ยเหลือผู้ค้ ำประกนั 48,304,022.72        53,017,359.08        (4,713,336.36) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพยร์วม) 46,791,034,079.75  47,617,710,829.57  (826,676,749.82) 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 200,410,536.10      199,942,444.58      468,091.52 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำน 3,244,498.27         3,130,135.77         114,362.50 
ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,654,180.65) 3,428,986.15          (6,083,166.80) 
ดอกเบี้ยจำ่ย 67,748,197.78        68,120,403.36        (372,205.58) 
ก ำไรประจ ำเดือน (สิงหำคม 2562) 132,072,020.70      125,262,919.30      6,809,101.40 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - สิงหำคม 2562) 979,854,349.84      847,782,329.14      132,072,020.70 

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดอืน
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กู้แล้วรวย…..เส้นทางสู่อนาคต
	 สวัสดีค่ะ	แฟนๆ	 กู้แล้วรวย	ฉบับนี้น้องกบ	 เอาใจพี่ๆ	สมาชิก
คนท�างานท่ีไม่ค่อยมีวันว่างกันค่ะ	จะพานั่งรถไฟไปตะลุยเมืองลิง	“เที่ยว
เมืองลิงจั๊กๆ แล้วจะเผลอใจหลงรักจริงๆ” แม้งบน้อยก็เที่ยวได้นะคะ 
ทริปนี้	 มาจ้าๆ	น้องกบจะพาเป็นเช็คอินเมืองละโว้หามุมถ่ายรูปสวยๆ	
เอาไว้อวดเพื่อนๆ	 กันค่ะ	 แถมอิ่มท้อง	 พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะ	 
เมืองละโว้	จ.ลพบุรี	เป็นเมืองเล็กๆ	แต่มีที่เที่ยวน่าสนใจมากมายแถมยังใช้
เวลาในการเดินทางไม่นานอีกด้วย	แอ่นแอ้น	!	ลพบุรีเป็นเมืองรองที่ไม่เป็น
รองใคร	ส�าหรับทริปนี้	น้องกบเลือกทางเดินด้วยรถไฟนั่งกันไปแบบชิลๆ	
พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ	ปู๊นๆ	ลพบุรีเป็นอีกหน่ึงจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวและร้านอาหารอร่อยๆ	มากมาย	แถมยังเป็นที่
เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ	อีกด้วยค่ะ	เราชมความรุ่งเรืองของลพบุรีในสมัยแผ่นดิน 
สมเด็จพระนารายณ์	และบางทีการนั่งรถไฟเที่ยวก็ท�าให้เราได้มีโอกาสรู้จัก
เส้นทางใหม่ๆ	และที่เที่ยวใหม่ๆ	ได้จากการนั่งรถไฟที่ผ่านนี้แหละ	เริ่มจาก
สถานีรถไฟหัวล�าโพง	แนะน�าให้จองตั๋วเที่ยว	07.00	น.	จากสถานีกรุงเทพ
ท่ีหัวล�าโพงค่ะ	แต่ถ้าไปกันวันธรรมดาจะมีรถไฟฟรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือก 
ของคนที่นอนตื่นสายกันค่ะ	ขบวนนี้ไม่ต้องจองค่ะ	รอบ	09.25	น.	เดินทางถึง 
สถานีลพบุรีประมาณเที่ยงค่ะ	 ตลอดการเดินทางเราได้เห็นธรรมชาติ 
เห็นทุ ่งนาเขียวเที่ยวแบบบ้านๆ	 จนมาถึงที่ลพบุรี	 เริ่มพิกัดแรกเลือก 
ตัดริบบิ้นเปิดทริปที่	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	 ตั้งอยู ่ฝั ่งตรงข้ามสถานี
รถไฟลพบุรีนี่เอง	หลังจากจัดการซื้อต๋ัวเข้าชมสถานที่เราก็เดินเที่ยวชม
วัดโบราณอายุหลายศตวรรษที่ห้อมล้อมด้วยเศษซากประวัติศาสตร์และ 
หมู่ต้นลั่นทมที่ออกดอกสีขาวสะพรั่งทั่วอุทยานด้วยความรู ้สึกราวกับ 
หลุดเข้าไปในห้วงเวลาเมื่อหลายร้อยปีก่อน	 พิกัดต่อไปเรามุ ่งไปยัง 
พระปรางค์สามยอด	ตรงจุดนี้เป็นแลนมาร์คที่พอเห็นปุ๊บก็รู้ว่าเราอยู่ที่
เมืองลพบุรีทันที	โห้...ลิงเพียบ!	เลย		ใครที่เคยมาเที่ยวพระปรางค์สามยอด
คงจะทราบดีใช่ไหมคะว่าต้องเก็บของที่มีค่าทุกอย่างให้ดีไม่งั้นเจ้าพวกลิง
จ้อจะแอบฉกไปได้ง่ายๆ	 เลยนะ	 เดี๋ยวจะมาต่อว่าน้องกบไม่เตือนไม่ได ้
นะคะ	มาเทีย่วลพบรุกีต้็องไม่พลาดแวะมากราบไหว้เจ้าพ่อที	่“ศาลพระกาฬ”  
ต้ังอยูใ่กล้ๆ	กบัพระปรางค์สามยอดภายในเป็นทีป่ระดษิฐาน	“เจ้าพ่อพระกาฬ”  
เทวรูปโบราณในยุคขอมเรืองอ�านาจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องแวะ
มาไหว้สักการะเพื่อขอพรเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนค่ะและไม่ว่าเราไปเที่ยว
ที่ไหนก็ตาม	ที่เราขาดไม่ได้ก็คือต้องมองหาร้านอาหารที่อร่อยๆ	และของดี
ประจ�าจังหวัดนั้นๆ	 ในเมื่อกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะ	น้องกบเตรียมอา
หารคลีนเป็นของร้าน	“ครัวจารีอาหารคลีน”	ขอแนะน�าให้พี่ๆ	สมาชิก
ได้รับประทานอาหารคลีนรับรองว่าจะติดใจแน่นอนค่ะ	อาหารคลีนคือ
อาหารที่ไม่ปรุงรสจนเกินพอดี	 ไม่มีส่วนผสมที่ร่างกายไม่ต้องการ	ซึ่งใน
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มมาใส่ในเรื่องสุขภาพกันมากข้ึน	 โดยเฉพาะเรื่องของ
อาหารการกินดังนั้นจึงมีกระแสการกินอาหารเพิ่มสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย
ถ้าหากว่าพวกพี่ๆ	สมาชิก	มีโอกาสมาเยือนเมืองละโว้แล้วล่ะก็	ต้องห้าม
พลาดต้องแวะมาทานอาหารคลีนที่	“ครัวจารีอาหารคลีน”	ให้ได้กันนะคะ	 
ถือว่าเด็ด	เพราะว่าไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นไลฟ์สไตล์	!!	เดี๋ยวนี้ใครๆ	ก็ชวนกัน 
เข้าร้านอาหารคลีนกันทั้งนั้นทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ	วันนี้น้องกบเลย
ขอเอาใจพวกพี่ๆ	สมาชิกที่ใส่ใจสุขภาพกันก่อนนะคะ	ร้านอาหารคลีนดี๊ด ี
พร้อมไปด้วยเมนูฟินๆ	แสนอร่อยบอกเลยว่าทุกคนจะลืมภาพอาหารคลีน 
แบบเก่าๆ	 ท่ีกินยากไม่อร่อยแต่รสชาติจืดๆ	ไปเลยค่ะ	“ครัวจารีอาหาร 
คลีน” เป็นของคุณจารี	 ระแบบเลิศหรือ “น้องจารี”	ตั้งอยู่แถววงเวียน
พระนารายณ์ใกล้กับเมืองใหม่ค่ะ	 ร้านเปิดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์และ 

♪♫  จะเลิกคุยทั้งอ�ำเภอ เพื่อเธอคนเดียวน่ะรู้หม้ำย จะไม่ยอมแหลงกับใคร  จะยกให้เธอไปทั้งใจ จะมีเพียงเธอเท่ำนั้น จะเอำเธอแค่
คนเดียว อย่ำท�ำให้เสียวแล้วเลี้ยวลบได้ไหม เพรำะรักเธอจนหมดใจ จะมอบให้เธอไปทั้งกำย ขอเพียงแค่เธอมำรักกัน ฉันยอมเลิกคุยทั้งอ�ำเภอ    ♪♫ 

วันหยุดราชการค่ะ	 ส�าหรับวันธรรมดาส่วนใหญ่จะรับสั่งทางออนไลน์ 
สั่งอาหารเดลิเวอรี่เป็นอาหารตามสั่ง	 ซ่ึงมีลูกค้าทานเป็นแฟนคลับ
มากมายค่ะที่ติดใจในรสชาติและความสดใหม่	สะอาด	บวกกับความตั้งใจด ี
ของ “น้องจารี”	มีให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อจะได้ทานของอร่อย	สะอาด	
ด้วยประสบการณ์เกือบ	10	ปี	ที่	“น้องจารี”	คิดเมนูใหม่ๆ	ตลอด	ลองผิด	 
ลองถูกจนสามารถเปิดร้าน	“ครัวจารีอาหารคลีน”	เป็นที่ติดอกติดใจของ
ลูกค้าที่ได้ทานสามารถกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อ	นอกจากนี้	“น้องจารี”	ยังรับ
จัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่อีกด้วยนะคะ	รับรองว่าเจ้าภาพจะได้รับค�าชม
จากบรรดาแขกที่มาร่วมงานแล้วก็แนะน�าต่อกันไปปากต่อปากแน่นอน
ค่ะ	น้องกบเชื่อว่านาทีนี้น่าจะมีพี่ๆ	สมาชิกหลายคนก�าลังสนใจเริ่มอยาก
เที่ยวเมืองละโว้มากขึ้น	แต่เอาเข้าจริงๆ	น่าจะมีอีกหลายคนที่แทบไม่รู้
เลยว่าทางผ่านของจังหวัดลพบุรี	 ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์มากมายกว่าในละครอีกค่ะ	การเดินทางมาเยือนเมืองละโว้
ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขับรถมาเอง	หรือ	อยาก	Slow	Life	ก็แค่นั่งรถไฟไป
เที่ยวลพบุรีแบบ	One	day	Trip	ก็ท�าได้สบายๆ	แถมประหยัดงบสุดๆ	
เพราะตั๋วรถไฟราคาไม่กี่บาทแถมได้เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางอีกด้วย	
ดีใช่มั้ยล่ะคะ	แม้ทริปนั่งไฟไปเที่ยวลพบุรีจะปิดฉากลงหลังขบวนรถไฟ
แล่นพ้นเมืองละโว้แต่สิ่งหนึ่งที่ท�าให้น้องกบคิดอยู่เสมอตลอดเวลาเมื่อมี
เวลาว่างเมื่อไรจะย่างเท้าเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเมืองละโว้อีกแน่นอน	
	 หากพวกพี่ๆ	สมาชิกท่านใดสนใจจะติดต่อร้าน “ครัวจารีอาหาร 
คลีน” ไปงานต่างๆ	หรือมีโอกาสเท่ียวเมืองละโว้แล้วละก็	สามารถติดต่อ
สั่งจองอาหารล่วงหน้ากับ	“น้องจารี”	 ได้ที่เบอร์มือถือ	085-0723920 
ท้ายนี้	 น้องกบขอขอบคุณ	“น้องจารี”	 ที่กรุณามาบอกเล่าเรื่องราว
แถมยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย	น้องกบ 
หวงัว่าเรือ่งราวที ่“น้องจาร”ี	เล่ามานีจ้ะน�าไปเป็นแนวทางในการท�าอาชพีเสรมิ 
ให้กับพวกพี่ๆ	 ได้นะคะ	สมาชิกท่านใดสนใจจะแนะน�าอาชีพในคอลัมน์ 
กบในกะลาของน้องกบล่ะก็ติดต ่อได ้ที่สหกรณ์ฯ หรือ
ที่ เบอร์โทรศัพท์ 091-4093007  
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ......                                                                                                                      
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โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ” ประจำาปี 2562 
ระหว่างวันท่ี 6-8 กันยายน 2562

ณ THE LEGACY RIVER KWAI RESORT AND SEMINAR CENTER
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่	205/2547

ปณจ.	จตุจักร	10900

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
	ตู้	ปณ.	32	ปณศ.จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทร.	0-2953-1201-6		โทรสาร	0-2953-0503

กรุณาส่ง

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

สวัสดีคร๊าบบบบ ... สมาชิกทุกท่าน

	 กลับมาพบกับนายสินเชื่ออีกครั้งนะครับ	 ส�าหรับถามมา	 -	 ตอบไป
ฉบับนี้	 นายสินเชื่อจะขอพูดถึงเรื่องเก่ียวกับ	“การถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่าน
เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย”	เพราะแน่นอนว่า	สมาชิกทุกท่านต้องมีบัญชี
เงินฝาก	ประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่กับสหกรณ์	เช่น	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	
เป็นต้น	
	 แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในปัจจุบัน	 ท�าให้สมาชิกของเรา
ท่ีอยู่ทั่วประเทศสามารถท�ารายการถอนเงินฝากที่มีกับสหกรณ์	 ผ่านเครื่อง	
ATM	ธนาคารกรุงไทยได้	โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางเข้ามาท�ารายการถอนเงิน	 
ณ	ที่ท�าการสหกรณ์	 ด้วยเหตุน้ี	 นายสินเช่ือจึงอยากจะประชาสัมพันธ์วิธีการ
ถอนเงินฝากอย่างง่ายๆ	ให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกัน	เอาล่ะครับทุกท่าน
หากพร้อมแล้วก็ตามนายสินเชื่อมาเล๊ยยย!
 ขั้นตอนที่ 1	 สมาชิกจะต้องท�าและยื่น	“หนังสือขอถอนเงินฝาก
สหกรณ์ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย” พร้อม “ส�าเนาหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารกรุงไทย”	 ที่สมาชิกมีบัตร	 ATM	 ต่อสหกรณ์	 โดยสมาชิกสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์เลยครับ
 ขัน้ตอนที ่2 เมือ่สหกรณ์ได้รบัหนงัสอืและเอกสารแนบตามขัน้ตอน
ที	่1	แล้ว	สหกรณ์จะด�าเนนิการผกูบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ของสหกรณ์กับบญัชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิก	โดยจะด�าเนินการเสร็จสิ้นภายใน	1-2	วัน
ท�าการ	 หลังจากนั้น	 สมาชิกก็สามารถถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่านเครื่อง	 ATM	
ธนาคารกรุงไทยได้เลยครับ!
 ขั้นตอนที่ 3	 	 ต่อไปจะเป็นวิธีการถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่านเครื่อง	
ATM	 ธนาคารกรุงไทยนะครับ	 โดยจะเน้นไปที่	“การโอนเงินฝากจากบัญชี
เงินฝากสหกรณ์ไปสู่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย” ครับ
	 1.	สมาชิกสามารถท�ารายการที่เครื่อง	ATM	ธนาคารกรุงไทยเครื่อง
ใดก็ได้	 จากนั้นสอดบัตร	 ATM	 เข้าไปและกดรหัสผ่านท่ีต้ังไว้กับธนาคารตาม
ปกติครับ
	 2.	จากนัน้ให้ท่านเลอืกรายการ	“บรกิารอืน่ๆ”	และหน้าจอถดัไปจะ
ปรากฏรายการที่เป็นบริการของธนาคารให้ท่านเลือก	“บริการอื่นๆ”	อีกครั้ง

นายสินเช่ือ.....

	 3.	ต่อมาให้กดเลือกรายการ	 “สหกรณ์ออมทรัพย์”	 ต่อด้วย	
“สอบถามยอดเงินฝาก”	 เพ่ือตรวจสอบจ�านวนเงินที่สามารถถอนได้	 และ
เครื่อง	ATM	จะถามว่า	ท่านต้องการบริการอื่นๆ	หรือไม่	 ให้ท่านกดเลือกค�า
ว่า	“ต้องการ”	
 4. ให้ท่านท�าตามข้อ 2. อีกครั้ง	จากนั้นให้กดเลือก	“รับเงินฝาก”	
และใส่จ�านวนเงิน	หากจ�านวนเงินถูกต้องให้กดเลือก	“ถูกต้อง”	เครื่อง	ATM	
จะปรากฏข้อความว่า	“รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว	ท่านต้องการบริการ
อื่นๆ	อีกหรือไม่”		ให้กดเลือก	“ต้องการ”	
**หมายเหตุ 1** อย่าตกใจนะครับ ว่าท�าไมท�าครบทุกขั้นตอนที่นายสินเชื่อ
บอกแล้ว แต่กลับไม่มีเงินออกมาจาก เครื่องATM ซะงั้น เพราะนี่เพิ่งเสร็จสิ้น
ขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ไปสู่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
ไทยของสมาชิกเท่าน้ันครับ โดยการโอนเงินเช่นว่านี้ มีค่าบริการจ�านวน 8 
บาท/ครั้ง นะครับ
	 5.	หลังจากนั้น	ท่านสามารถถอนเงินฝากผ่านเครื่อง	ATM	ได้ตาม
วิธีการปกติได้เลยครับ	ก็คือ	กดเลือกจ�านวนเงินที่ท่านต้องการ	และรับเงินสด
กับบัตร	ATM	ของสมาชิกไปได้เลยครับ	(ทั้งนี้จ�านวนเงินสูงสุดที่สามารถกดได้	
จะเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตร	ATM	แต่ละประเภทนะครับ)	
**หมายเหตุ 2** สมาชิกที่เลือกใช้บริการถอนเงินฝากผ่านเครื่อง ATM แล้ว 
จะไม่สามารถถอนเงินฝากที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ได้
	 ท้ายนี้	 หากสมาชิกมีข้อสงสัย	 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเงินฝากและการเงิน	เบอร์	02-9531201-6	ต่อ	750-753	หรือ	772,774-
775	หรือเบอร์ดาวเทียว	9416	ในเวลาท�าการครับ


