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กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต 

แจ้งให้สมาชิกติดต่อสหกรณ์เพื่อขอรับเงิน 

รอจ่ายคืน ส่วนเกินจากการชำาระหนี้และ กสส. คืน

ฐานะทางการเงินเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2563  

ทำาธุรกรรม สอ.กฟภ. ผ่านออนไลน์

การจัดประชุมใหญ่ ประจำาปี 2563

มาตรการ การรับ-ส่งเอกสาร เพื่อลดการ 

แพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ ประเภทเงินฝากประ

ประเภทเงินฝาก                                   ร้อยละต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์	 1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 2.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ	 3.75
เงินฝากประจ�าเพิ่มพูน	 3.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ ประเภทเงินกู้                                        

ประเภทเงินกู้                                       ร้อยละต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 5.75
เงินกู้สามัญ	(ใช้หุ้นค�้า,	เงินฝากค�้า)	 5.75
เงินกู้สามัญ	(ใช้บุคคลค�้า)	 6.00
เงินกู้พิเศษ	 5.75
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา	 4.50
เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย	 4.50

ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 
แบบจำากัดจำานวนผู้เข้าร่วมประชุม

สำาหรับ การเลือกตั้งประธานและกรรมการดำาเนินการและ
การประชุมใหญ่วิสามัญในวาระที่เหลือ คาดว่าจะดำาเนินการ
ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
เงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางจะจ่าย
ให้เฉพาะวันเลือกตั้งและประชุมใหญ่วิสามัญเท่านั้น

เพื่อพิจารณาเฉพาะวาระด้านการเงิน 
ผลการดำาเนินงาน และจัดสรรกำาไรสุทธิ
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร LED กฟภ. สำานักงานใหญ่
โดยไม่จ่ายเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทาง

Scan here 

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop
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กู้แล้วรวย.....เส้นทางสูอ่นาคต

 สวสัดปีีใหม่ค่ะ แฟนๆ กูแ้ล้วรวย ฉบับนี ้น้องกบเอาใจพี่ๆ  
สมาชกิสายม ูทรปินีน้้องกบพาเทีย่ว จ.นครศรธีรรมราช ขับรถ 
เที่ยวกัน ได้ทั้งไหว้พระ และไหว้ไอ้ไข่ ขอพรวัดเจดีย์ เช็คอิน 
เขาพลายด�า นอนติดหาดขนอม พักผ่อนเต็มที่แล้วออกไป 
ล่องเรอืหางยาวชมโลมาสชีมพ ูต่อด้วยไหว้หลวงปูท่วดทีเ่กาะนุย้  
และจบด้วยรับประทานอาหารปักษ์ใต้หรอยแรงกันแบบเต็มๆ 
จะเป็นอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสายม ู
ห้ามพลาด ณ วดัเจดย์ีกบัสโลแกน ขอได้ - ไหว้รบั จดุหมายในใจ 
ของทรปินีค่้ะ “ไอ้ไข่” เชือ่กนัว่าเป็นวิญญาณเดก็วดั (ลกูศษิย์วดั
เจดย์ี) สิง่ศกัดิส์ทิธิชื์อ่ดังแห่งวดัเจดย์ี อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 
ที่หลายคนมากราบไหว้ขอพรในเรื่องโชคลาภ การงาน ค้าขาย 
ความร�่ารวย เรื่องที่ขอต้องไม่ผิดศีลธรรม หลายคนสมหวังก็
จะกลับมาไหว้แก้บนกันเป็นจ�านวนมาก จนมีคนตั้งฉายาให้ว่า  
“ไอ้ไข่ ขอได้-ไหว้รับ” วิธีไหว้ควรจะไหว้หลวงปู่ทวด กราบ 
อารารธนาพระรัตนตรัยในวัดเจดีย์ก่อน แล้วจึงไหว้ไอ้ไข่ จะมี
บทสวด ไหว้ด้วยธูป 3 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ท่องคาถา สิ่งของ 
ที่ไอ้ไข่ชอบคือ ไก่คู่ ของเล่น เช่น รถถัง, รถไฟ, ปืนของเล่น,  
หนังสติ๊ก, น�้าแดง, ขนมเปี๊ยะ และประทัด น้องกบ เชื่อว่า
พี่ๆ สมาชิกหลายท่านคงได้ไปไหว้ขอพรกันมาแล้วแน่นอนค่ะ 
นอกจากนี ้อกีสถานทีท่ีห้่ามพลาดในการเท่ียวขนอม คอื จดุชมววิ 
เนินเทวดา - เนินนางฟ้า จุดวิวธรรมชาติสวยๆ บนภูเขาจะเห็น
ววิกว้างของป่าไม้ ทะเล ท้องฟ้า ลมเยน็ๆ กบัเมด็ฝนเบาๆ สร้าง
บรรยากาศชุม่ฉ�า่ ดีต่อใจจรงิๆ ค่ะ และถนนเขาพลายด�า อกีหนึง่ 
ถนนเส้นทางสวยที่เปิดใช้งานไม่นาน เป็นเส้นทางอนุรักษ์
ธรรมชาติ สองฝั่งเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ บางจุดจะได้เห็นวิว
ทะเลด้วย ใครทีอ่ยากถ่ายภาพสวยน้ัน ก็ต้องระวังรถท่ีขับตามมา  

และสวนทางมาด้วยนะคะ และที่ จ.นครศรีธรรมราช น้องกบ  
มีความภูมิใจที่จะแนะน�าให้พี่ ๆ สมาชิก ท่ีรักการดื่มกาแฟ  
ไม่ควรพลาด เป็นร้านกาแฟชาววงั (กาแฟผูก้าร) เจ้าของร้าน
เป็นอดตีผูจ้ดัการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค อ�าเภอปากพนงัค่ะ คือ
นายภณุตส์ นาคเพ็ชร หรือ ผู้จัดการภณุตส์ ท่านตั้งใจเปิด
ร้านกาแฟทีอ่ร่อยถูกใจคอกาแฟ แถมยงัตกแต่งร้านให้สวยงาม
ทุกจุด ตั้งใจให้เป็นจุดเช็คอินให้กับลูกค้าที่มานั่งดื่มกาแฟแบบ
ชิวๆ ถ่ายรูปได้ทั้งร้าน น้องกบรับรองว่าพี่ๆ สมาชิกต้องติดใจ
อย่างแน่นอนค่ะ

    หากพี่ๆ สมาชิก ท่านใดสนใจจะ
ติดต่อที่พักหรือจะสอบถามเกี่ยวกับ 
สถานทีท่่องเทีย่วทีจ่.นครศรธีรรมราช 
สามารถติดต่อกับ “ผู้การภณุตส์” 
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-95690609 
ได้ตลอดนะคะ “ผู ้การภณุตส์” 
ยินดีและเต็มใจที่จะบริการ ท้ายนี้  
น้องกบขอขอบคุณ “ผู้การภณุตส์”  

ทีก่รณุามาบอกเล่าเรือ่งราวแถมยงัสร้างรายได้ให้กบัตนเองและ
ครอบครัวอีกด้วย น้องกบหวังว่าเรื่องราวที่ “ผู้การภณุตส์” 
เล่ามาน้ี จะน�าไปเป็นแนวทางในการท�าอาชีพเสริมให้กับ 
พวกพ่ีๆ สมาชกิได้นะคะ สมาชกิท่านใดสนใจจะแนะน�าอาชีพ
ในคอลัมน์กบในกะลาของน้องกบล่ะก็ ติดต่อได้ที่สหกรณ์ฯ  
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-4093007 พบกันใหม่ฉบับหน้า  
สวัสดีค่ะ                                            

 ♪♫  คาภาบูชาไอไ้ข่ อะระหงั สมัมาสมัพทุโธ ภะคะวา พทุธงั 
ภะคะวนัตงั อภวิาเทม ิ(กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม 
ธมัมงันะมสัสาม ิ(กราบ) สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ 
สงัฆงั นะมาม ิ(กราบ) นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมั
พทุธสัสะ นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ อติ ิอติ ิกมุารไข่เจดยี ์จะ มหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวนัตเุม ♫ 

ร้านกาแฟชาววัง (กาแฟผู้การ)มาเที่ยวนครฯ แวะก่อน..



ปุกาด... ปุกาด

สมาชิกท่ีมีรายช่ือดังต่อไปน้ี กรุณาติดต่อสหกรณ์เพ่ือขอรับเงินรอจ่ายคืน ส่วนเกินจากการช าระหน้ีและ กสส. คืน (31 ธันวาคม 2563)
ล าดับท่ี เลขสมาชิก รวม ล าดับท่ี เลขสมาชิก รวม

1 906104 นายชัยยงค์ ฝันเซียน 61.50        41 005942 นางสุกัญญา พันธ์ุศรี 392.02       
2 275260 ว่าท่ีร.ต.ฐาปนพงษ์ หาญมนตรี 8,030.91    42 019743 นายบุญครอง น่ิมมา 546.99       
3 125980 นายสมชัย แสงสมัย 1,000.00    43 181760 นายสงัด เอ่ียมเอิบ 1,278.29    
4 197145 นายนันท์นิทัศน์ ศิริอ านาจ 30,768.04  44 155727 นายปฏิสนธ์ิ ศรีแก้ว 618.29       
5 186774 นายรัฐกาล อังอภิสิทธ์ิ 1,000.00    45 071129 นายสมคิด มโหธร 6,560.27    
6 047633 นายริพล พุฒโสม 23,708.81  46 294636 นางสุมาลี ใยไพโรจน์ 1,480.75    
7 146758 นายอุทัย จันทร์เกิด 200.00       47 009823 นายสมชาย ศิลปรัศมี 641.70       
8 064807 นายจันทะศรี เจตินัย 8,649.43    48 195161 นายสัญญลักษณ์ วงษ์ไกร 34.51        
9 038846 นายเทพนิมิต ผลเรือง 882.00       49 217274 นายไมตรี แนวพนา 885.52       
10 273640 นายชูศักด์ิ ล้ิมรัตนพันธ์ุ 397.11       50 261473 นายพงศ์สิน สิริมัชชาดากุล 1,212.14    
11 403910 นายสุพจน์ องอาจทวีชัย 2.22          51 271539 นางงามพิศ เกตุรักษา 942.01       
12 179634 นายเดชานพ นพผล 1,058.00    52 108716 นายไสว เรืองบุญ 123.13       
13 179298 นายวุฒิชัย ชูชาญ 1,075.00    53 246356 นายประสิทธ์ิ อรุณรัศมี 120.27       
14 187152 นายชาติชาย ไตรวิเชียร 1,032.00    54 146712 นายจุมพล ประทีปะผลิน 1,049.30    
15 121027 นายประยุทธ แสนเสร็จ 874.00       55 300473 นายธีระศักด์ิ พัชนี 246.66       
16 307584 นายภควรรต แก้วสุทธิ 31.17        56 186910 นายถุงเงิน ชูเนตร 276.55       
17 388522 นายกิตติศักด์ิ ค าชนะ 26.71        57 119832 นายปรีดา กิตติโรจน์รัตนะ 235.79       
18 394434 นายเอกวัฒน์ โคตรชมภู 44.51        58 167562 นายลือชา พลูเกษม 542.64       
19 156305 นายอรัญ อุณหะสูต 70.27        59 188558 นายศักดา เจริญสุข 3,933.66    
20 347037 นายวิศรุต ศรีอ่อนนวล 115.00       60 071060 นายธีระพงษ์ บัวหา 1,688.59    
21 321746 นายณัฐสรรค จันทร์หก 9.00          61 900835 น.ส.วิธิพร แก้วเกล้ียง 2,702.27    
22 069493 นางวรรณภา สุปี 40.97        62 145134 นายสุชีพ กองแก้ว 411.35       
23 072793 นางก่ิงแก้ว สว่างไสว 9,318.38    63 118490 นายพัลลภ รักชาติ 1,279.93    
24 213284 นายสุนทร จันทร์ส่อง 17,232.01  64 236290 นายสมจิตร มณีโรจน์ 6,146.72    
25 223631 นายวิเชียร พันธ์ศรีมังกร 2,567.10    65 005910 นายวิหาญ มัติโก 115.21       
26 004287 นายบุญทรง ขลิบทอง 3,957.36    66 017319 นายโกเมศ โกวิทางกูร 115.21       
27 005106 นายสมชาย หาญอมร 132.04       67 085061 นายทวี เล่าอิทธิโชติ 115.21       
28 021706 นางจันทร์แรม สิทธิกรโสมนัส 1,199.26    68 201730 นายสุเชษฐ แสงเจริญ 30,358.25  
29 042124 นายศิวา ชุมสาย ณ อยุธยา 192.37       69 321469 นายองอาจ พงษ์ประเสริฐ 115.21       
30 054232 นายส าคัญ แสนทวีสุข 622.58       70 093898 นายวิกรม โชติมาโนช 8,227.40    
31 263934 น.ส.อภิรดี ธรรมสโรช 12.23        71 237169 นายปราโมทย์ บุญช่วย 4,482.11    
32 159226 นายมนัส จรัสศิลป์ 81.00        72 018688 นายวีระชัย รักประพฤติ 27,030.86  
33 003118 นายประสาร ศรีสัมพันธ์ 511.98       73 084138 นายสน่ัน ดวงแก้ว 6,941.49    
34 004073 นางนันท์ภัสกร ประเสริฐสิทธ์ิ 114.87       74 109053 นายยุทธเดช พ่อค้าพานิช 35,204.56  
35 063338 นางปุณิกา โชติกธนิก 129.71       75 120762 นายบุญช่วย สิมแสน 413.38       
36 0069752 นางเบ็ญจมาศ ค าอยู่ 554.64       76 149815 นายประมวล ไชยผดุง 6,956.72    
37 185055 นางประภา ชมนัยนา 7,892.96    77 161334 นายปัญญา บุญจันทร์ 14,979.78  
38 171159 นายทัศนะ พรหมมา 1,188.44    78 041746 นายจ านงค์ อันทะราสี 6,941.49    
39 013379 นายสมศักด์ิ   ธนาสมบูรณ์ 599.79       79 234802 นายพิพัฒน์ ศิริ 6,941.49    
40 009037 นางพรรณี โพธิศิริรุจนากร 57.03        80 222776 นายสงัด อินทรเรือง 6,942.59    

ช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล
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ปุกาด... ปุกาด

สมาชิกท่ีมีรายช่ือดังต่อไปน้ี กรุณาติดต่อสหกรณ์เพ่ือขอรับเงินรอจ่ายคืน ส่วนเกินจากการช าระหน้ีและ กสส. คืน (31 ธันวาคม 2563)
ล าดับท่ี เลขสมาชิก รวม ล าดับท่ี เลขสมาชิก รวมช่ือ-นามสกุล ช่ือ-นามสกุล

81 296038 นายมนต์ชัย สุระกุล 15,192.66  101 092133 นางกิตติยา เกิดสุวรรณ 2,532.83    
82 006520 นางสยุมพร บุญหลง 763.85       93 264776 นายบัญชา รังสาคร 14,775.47  
83 125449 นายปราโมทย์ รัตนสมบัติ 840.78       94 065758 นายธานุรักษ์ เป่ียมสมบูรณ์ 5,632.62    
84 097024 นายทวี ขุนพรม 1,648.97    95 171109 นายสุชาติ พรประสาทศิลป์ 273.48       
85 306574 นายกิตติราช พนมสินธ์ุ 12,971.61  96 199565 นายนพรัตน์ ขอพิมาย 115.21       
86 077802 นายส าอางค์ น้อยเจริญ 115.21       97 317486 นายจักรพงษ์ แสงดาว 115.21       
87 083350 นายไพบูลย์ ศิริอินทราทร 12,409.76  98 154026 นายปรีดา ไชยปะ 12,270.47  
88 177828 นางเพ็ญนภา ไทยจรรยา 8,851.10    99 194951 นายกันติพัส วิทยภาพ 457.07       
89 089788 นายสาโรจน์ ไตบุตร 17,389.89  100 312404 นายนฤพนธ์ สังประกุล 140.97       
90 064007 นายสุระพล แก้วพรหม 115.21       101 291383 นายนิติบรรณ ชูขจร 115.86       
91 085702 นางพวงรัตน์ บุญญา 686.67       102 038119 นายอภิวัฒน์ มีชัย 872.17       
92 173442 นายวิวัษ (ธรรมศักด์ิ) บุญญา 673.62       103 043643 นางอลิศรา สุมาลย์แมน 537.00       

กรุณาติดต่อฝ่ายการเงิน โทร 02-953-1201-6 ต่อ 752

93
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานประจำาเดือน

หน่วย : บาท
ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 34,998 34,960 38 

การให้บริการ
ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 111,513,720.00      122,669,000.00      (11,155,280.00) 

รับฝำกเงินออมทรัพย์ 240,119,508.05      109,738,248.87      130,381,259.18 

ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 124,666,220.02      94,572,776.45       30,093,443.57 

รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 304,066,439.31      261,360,899.43      42,705,539.88 

ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 216,976,672.41      208,586,683.12      8,389,989.29 

รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 77,560,448.11       141,261,785.06      (63,701,336.95) 

ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 149,931,849.56      172,581,062.18      (22,649,212.62) 

ให้เงินกู้สำมัญ (ธ.ค. 407 รำย,  พ.ย. 398 รำย) 477,416,000.00      496,161,000.00      (18,745,000.00) 

ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ธ.ค. 631 รำย,  พ.ย. 503 รำย) 33,098,000.00       26,735,000.00       6,363,000.00 

ให้เงินกู้พิเศษ (ธ.ค. 3,464 รำย,  พ.ย. 3,204 รำย) 115,765,879.16 125,154,671.09 (9,388,791.93) 

จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ธ.ค. 79 รำย,  พ.ย. 1,637 รำย) 2,096,351.00 6,307,998.68 (4,211,647.68) 

จ่ำยทุนสวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิก (ธ.ค. 1,129 รำย,  พ.ย. - รำย) 6,774,000.00         -                      6,774,000.00 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 521,303,890.77      518,158,588.19      3,145,302.58 

เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 290,731.49            287,783.04            2,948.45               

เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 3,250,000,000.00   3,250,000,000.00   -                      

เงินลงทุน 28,708,175,954.34  28,887,470,454.69  (179,294,500.35) 

ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 128,862,716.97      124,582,972.53      4,279,744.44 

ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 19,388,314,163.84  19,464,014,784.90  (75,700,621.06) 

ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,710,825,724.59 1,658,295,973.70   52,529,750.89 

เงินรับฝำกออมทรัพย์ 938,547,754.42      823,094,466.39      115,453,288.03 

เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 12,841,857,702.70  12,754,767,935.80  87,089,766.90 

เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 67,615,550.00       65,261,217.44       2,354,332.56 

เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 10,862,088,377.02  10,934,459,778.47  (72,371,401.45) 

ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 4,413,000,000.00 4,953,000,000.00 (540,000,000.00) 

ทุนเรือนหุ้น 21,476,188,990.00  21,366,976,270.00  109,212,720.00 

ทุนส ำรอง 1,613,471,925.48   1,613,471,925.48   -                      

ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 38,855,378.78       47,545,878.78       (8,690,500.00) 

ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 42,209,306.10       42,389,157.10       (179,851.00) 

ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 54,022,314,135.84  54,200,051,682.25  (177,737,546.41) 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 198,646,886.08      191,697,590.04      6,949,296.04 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 4,818,024.17         3,306,848.69         1,511,175.48 

หน้ีสงสัยจะสูญ 7,570,589.28 1,198,946.98         6,371,642.30 

ดอกเบ้ียจ่ำย 72,104,720.50       70,505,326.44       1,599,394.06 

ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 114,153,552.13      116,686,467.93      (2,532,915.80) 

ก ำไรสะสม (มกรำคม - ธันวำคม 2563) 1,443,180,808.32   1,329,027,256.19   114,153,552.13 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน



สะดวกได้อีก เปิดบัญชี ฝาก ถอน ซื้อหุ้น ชำาระหนี้ สมัครสมาชิกสมทบ สอ.กฟภ. ผ่านทางออนไลน์ ได้แล้ววันนี้

ขั้นตอนที่  

ขั้นตอนที่  

ขั้นตอนที่  

ขั้นตอนที่  

ขั้นตอนที่  

1

4

2

3

5

เข้า App Krungthai NEXT 

เลือกเมนู   “จ่ายบิล”

ช่องที่ 1 ใส่เลขสมาชิก สอ.กฟภ.
ช่องที่ 2 ใส่รหัสวัตถุประสงค์ทำารายการ
หากต้องการ เปิดบญัช ีสอ.กฟภ. ใส่รหัส   001 
หากต้องการ ฝากเงิน ใส่รหัส 002 
ตามด้วยเลขบัญชี สอ.กฟภ. ที่ต้องการฝาก
หากต้องการ ซื้อหุ้น ใส่รหัส 003  
(ไม่ต้องตามด้วยหมายเลขใด ๆ ทั้งสิ้น)

ใส ่รหัสทำาธุรกรรมผ่าน 
App Krungthai NEXT 
ของท่าน

เลือกเมนู “หมวดหมู่” จาก

น้ันพิมพ์ค้นหา “สหกรณ์
ออมทรัพย ์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ�ากัด” หรือ “ 7028 ”

กด “ยืนยัน” 

 เป็นอันเสร็จสิ้น

1

2

3

หากต้องการ ชำาระหนี้  
ช�าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ใส่รหัส 004 ตามด้วยเลขที่สัญญา 8 หลัก 
ช�าระหนี้เงินกู้สามัญ ใส่รหัส 005 ตามด้วยเลขที่สัญญา 8 หลัก
ช�าระหนี้เงินกู้พิเศษ ใส่รหัส 006 ตามด้วยเลขที่สัญญา 8 หลัก
หากต้องการ สมัครสมาชิกสมทบ    ใส่รหัส 007 
ช่องที่ 3    ใส่จำานวนเงิน

หมายเหตุ
1. หากท�ารายการช�าระเงนิเพือ่เปิดบญัช ีให้สมาชกิแนบหลกัฐานการโอนมาพร้อมกบัเอกสารค�าขอเปิดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิ ส่งมายงั สอ.กฟภ. ด้วย
2. หากท�ารายการสมัครสมาชิกสมทบ ให้สมาชิกแนบหลักฐานการโอนมาพร้อมกับใบสมัครสมาชิกสมทบฉบับจริง ส่งมายัง สอ.กฟภ. ด้วย
3. การท�ารายการผ่าน App Krungthai NEXT สมาชกิสามารถตรวจสอบข้อมลูการท�ารายการของท่านในระบบบรกิารสมาชิกได้ในวนัท�าการถดัไป

ขั้นตอนที่ 1 สมาชิกต้องกรอกใบแสดงเจตจ�านงการถอนเงินฝากสหกรณ์ ส่งฉบับจริงมาที่ สอ.กฟภ. เพียงครั้งเดียว
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อสมาชิกต้องการถอนเงิน ให้กรอก “ใบถอนเงิน”  กรอกเอกสารให้ครบทุกต�าแหน่ง ติ๊กช่อง โอนฝากธนาคาร   
 พร้อมเซ็นต์ชื่อด้านล่างทั้ง 2 ต�าแหน่ง โดยชื่อบัญชีธนาคารพาณิชย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีสหกรณ์ฯ
ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายรูปใบถอนเงิน และหน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่เซ็นต์รับรองส�าเนาถูกต้อง ส่งด้วยระบบส่งไฟล์เอกสาร 
ที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ edocs.peacoop.or.th หรือ หน้าเมนู Line@ หรือทาง  Line ID : coop.adm ในวันท�าการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 14.00 น. สหกรณ์จะรวบรวมค�าขอถอนเงิน เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกวันละสองรอบ เวลา 14.00 น. และ 
17.00 น.

ไม่ต้องเดินทางไปสหกรณ์ฯ ก็ถอนได้  ถอนเงินฝาก สอ.กฟภ. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่ 205/2547

ปณจ. จตุจักร 10900

กรุณาส่ง

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

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

มาตรการ การรับ-ส่งเอกสาร เพื่อลดการแพร่กระจาย
ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สอ.กฟภ. งดรับเอกสารจากบริษัทขนส่งเอกชน Kerry 
Flash J&T ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจาย

ของโรค โดยขอให้สมาชิกส่งเอกสารตัวจริงผ่านบริษัทไปรษณีย์
ไทยเท่านั้น จ่าหน้าซอง ตู้ ปณ.32 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
การรับเอกสารจากไปรษณีย์จะใช้เวลานานกว่าช่วงที่ผ่านมา เนื่องจาก สอ.กฟภ.  
ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อภายในถุงจดหมายและซองเอกสารก่อนการเปิดซองและนำ ไปลงรับเอกสาร

เอกสารที่ส่งเป็นภาพถ่ายได้ให้สมาชิกส่งผ่านระบบส่งไฟล์
เอกสารหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ หรือหน้าเมนู Line@ หรือ  
Fax.02-9530503, 02-9530909

โปรดหลีกเล่ียงการส่งจดหมายจ่าหน้าซอง 200 ถ.งามวงศ์วานฯ 
เพราะเอกสารอาจตกค้างท่ีตู้กระจายจดหมายของ กนก. เป็นเวลานาน

#socialdistancing ขออภัยในความไม่สะดวก #SAVEPEACOOP

มีอะไร...มาบอก


