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ฐานะทางการเงินเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2564   

การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 

การทำาธุรกรรมถอนเงินฝากผ่านออนไลน์

กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต

ถามมา-ตอบไป
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Scan here 

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop

อัตราดอกเบี�ยเงิินกู้้�สหกรณป์ระเภทเงิินกู้้�                                        

ประเภทเงิินกู้้�                                       ร�อยละต่่อปี
เงินกู้เพ่�อเหตุฉุุกเฉุิน 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นคำ�า, เงินฝากคำ�า) 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลคำ�า) 6.00
เงินกู้พิเศษ 5.75
เงินกู้สามัญเพ่�อการศึกษา 4.50
เงินกู้สามัญเพ่�อผู้ประสบภััย 4.50

ประเภทเงิินฝากู้                                   ร�อยละต่่อปี
เงินฝากออมทรัพย์ 1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 3.75
เงินฝากประจำำาเพิ�มพูน 3.75

อัตราดอกเบี�ยเงิินฝากู้สหกรณ์

เราจะเลือกทางไหนก่อนดี...เราจะเลือกทางไหนก่อนดี...
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หน่วย : บาท
มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,099 35,061 38 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 119,881,040.00       115,718,540.00      4,162,500.00 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 109,036,204.85       96,182,290.82       12,853,914.03 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 90,660,147.37         87,331,207.88       3,328,939.49 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 304,016,976.86       198,097,352.58      105,919,624.28 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 187,754,735.55       154,087,512.79      33,667,222.76 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 61,969,879.24         46,856,801.11       15,113,078.13 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 104,708,469.70       102,381,608.25      2,326,861.45 
ให้เงินกู้สำมัญ (มิ.ย. 854 รำย,  พ.ค. 593 รำย) 1,359,019,000.00     909,489,000.00      449,530,000.00 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (มิ.ย. 436 รำย,  พ.ค. 390 รำย) 23,130,000.00         21,745,000.00       1,385,000.00 
ให้เงินกู้พิเศษ (มิ.ย. 3,077 รำย,  พ.ค. 3,281 รำย 109,791,077.31 105,607,178.18 4,183,899.13 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (มิ.ย. 44 รำย,  พ.ค. 72 รำย) 1,225,500.00 2,973,329.01 (1,747,829.01) 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 482,974,124.00       170,988,115.04      311,986,008.96 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 290,731.49             290,731.49            -                      
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 1,950,000,000.00     1,950,000,000.00   -                      
เงินลงทุน 29,554,861,696.73   29,059,494,241.92  495,367,454.81 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 114,614,053.60       121,126,431.14      (6,512,377.54) 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 19,809,788,853.58   19,554,323,640.35  255,465,213.23 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,887,965,196.43 1,856,004,846.61   31,960,349.82 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,179,544,975.29     1,161,168,917.81   18,376,057.48 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 13,509,049,912.48   13,392,787,671.17  116,262,241.31 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 80,540,650.00         76,236,500.00       4,304,150.00 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 10,571,625,378.27   10,614,363,968.73  (42,738,590.46) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 3,913,000,000.00 3,083,000,000.00 830,000,000.00 
ทุนเรือนหุ้น 21,925,571,250.00   21,832,058,910.00  93,512,340.00 
ทุนส ำรอง 1,773,174,096.33     1,772,720,845.75   453,250.58 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 38,057,878.78         39,283,378.78       (1,225,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 39,930,841.96         39,930,841.96       -                      
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 54,093,690,204.54   52,990,908,473.14  1,102,781,731.40 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 187,535,984.27       190,960,917.90      (3,424,933.63) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,658,595.30           4,324,398.94         (665,803.64) 
หน้ีสงสัยจะสูญ (47,100.78) 1,724,062.79         (1,771,163.57) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 68,881,511.19         70,751,834.65       (1,870,323.46) 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 115,042,978.56       114,160,621.52      882,357.04 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - มิถุนำยน 2564) 789,960,137.72       674,917,159.16      115,042,978.56      

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภัูมิภัาค จำำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน



ปุกาด... ปุกาด
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ขั้นตอนการเป�ดบัญชีออมทรัพย�พิเศษสุขเกษียณ
โดยไม�ต�องมาที่สำนักงานสหกรณ�ฯ

ดาวน�โหลดแบบฟอร�ม
จากเว็บไซตสหกรณ www.peacoop.or.th
สมาชิกสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมคำขอเปดบัญชีเงินฝาก
จากเมนูดาวนโหลด เลือกเงินฝาก เลือกแบบฟอรมเปดบัญชี
เงินฝาก แบบฟอรม หามใชกระดาษรียูสใหใชกระดาษใหม
ปริ้นหนาเดียว หามปริ้นหนาหลัง ชุดแบบฟอรมประกอบดวย
เอกสาร 2 แผน

START

กรอกแบบฟอร�ม 
1. แบบฟอรมคำขอเปดบัญชีเงินฝาก
สมาชิกกรอกแบบฟอรมใหครบถวน
ยกเว�นส�วน ก. ข�อ 6. ไม�ต�องกรอก (เปดบัญชีศูนยบาท) 
ชองตัวอยางลายมือชื่อและชองผูขอเปดบัญชี
ตรงเครื่องหมาย x สมาชิกเซ็นชื่อให�เหมือนกันทั้ง 4 จุด

2. แบบฟอรมขอแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ยเงินฝาก
สมาชิกกรอกแบบฟอรมใหครบถวน 
(ส�วนข�อ 1 ในแบบฟอร�มไม�ต�องกรอก) 
ดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ จะเขาได 2 บัญชี 
ไดแก ออมทรัพย� และ ออมทรัพย�พิเศษ

เอกสารแนบการเป�ดบัญชี
สำเนาบัตรประชาชน
สมาชิกตองแนบสำเนาบัตรประชาชน (ไม�หมดอายุ)
พรอมเซ็นรับรองสำเนา (ไม�ต�องถ�ายด�านหลังบัตร) 
แนบกับแบบฟอรมเปดบัญชี

เอกสารแนบการเป�ดบัญชี
สงผาน ผู�ประสานงาน หรือ ไปรษณีย�
สมาชิกสงเอกสารเปดบัญชีผาน
ผูประสานงาน สอ.กฟภ. ประจำจุดรวมงาน
หรือ สงตรงมาที่สหกรณทางไปรษณีย 
ตูปณ. 32 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

MAIL BOXBOX

จะรับสมุดได�อย�างไร

ลงชื่อรับสมุดเงินฝาก

รอรับจากผูประสานงาน ณ จุดรวมงาน
สมุดเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ
จะสงกลับไปยังผูประสานงานประจำจุดรวมงาน 
โดยสมาชิกตองเซ็นบัตรตัวอยางลายเซ็น
ดานหลังสมุด จำนวน 2 ที่ 
            ฉีกคืนใหกับผูประสานงาน สอ.กฟภ. 
             สมาชิกนำสมุดกลับบานไดเลย

สอบถามเพิ่มเติม
ฝายเงินฝากและการเงิน 
02-9531201-6 
ตอ 750 -753 ,
772-775FINISH

เอกสารทุกฉบับ ห�ามมีรอยขูด 
ขีดฆ�า หรือ แก�ไข เนื่องจาก

เปนเอกสารสำคัญ

ÇÔ¸Õ¡ÒÃàÃÕÂ¹·ÕèÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡�Í¹¡ÒÃÊÍº

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃà»�´ºÑªÕ
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾ÔàÈÉÊØ¢à¡ÉÕÂ³

â´ÂäÁ�µ�Í§ÁÒ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³�Ï

สอบถามเพิ� มเติม :  ฝ�ายเงินฝากและการเงิน 02-9531201-6 ต่อ 750-753 , 772-775

´ÒÇ¹�âËÅ´áºº¿ÍÃ�Á

สมาชิกสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอเปด

บัญชีเงินฝาก จากเมนูดาวนโหลด 

เลือกเงินฝาก เลือกแบบฟอรมเปดบัญชีเงินฝาก

แบบฟอรมหามใชกระดาษรียูสใหใชกระดาษใหม

ปริ้นหนาเดียว หามปริ้นหนาหลัง

ชุดแบบฟอรมประกอบดวยเอกสาร 2 แผน

จากเว็บไซตสหกรณ www.peacoop.or.th

¡ÃÍ¡áºº¿ÍÃ�Á

สมาชิกกรอกแบบฟอรมใหครบถวน

ยกเวนสวน ก. ขอ 6. ไมตองกรอก (เปดบัญชีศูนยบาท)

ชองตัวอยางลายมือชื่อและชองผูขอเปดบัญชี

ตรงเครื่องหมาย X สมาชิกเซ็นชื่อใหเหมือนกันทั้ง 4 จุด

 1. แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีเงินฝาก

àÍ¡ÊÒÃá¹º¡ÒÃà»�´ºÑªÕ

สมาชิกตองแนบสําเนาบัตรประชาชน 

(ไมหมดอายุ) พรอมเซ็นรับรองสําเนา

(ไมตองถายดานหลังบัตร)

แนบกับแบบฟอรมเปดบัญชี

สําเนาบัตรประชาชน

¡ÒÃÊ�§àÍ¡ÊÒÃà»�´ºÑªÕ

สมาชิกสงเอกสารเปดบัญชีผาน

ผูประสานงาน สอ.กฟภ. ประจําจุดรวมงาน หรือ 

สงตรงมาที่สหกรณทางไปรษณีย

ตู ปณ.32 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สงผานผูประสานงานหรือไปรษณีย

¨ÐÃÑºÊÁØ´ä´�ÍÂ�Ò§äÃ

สมุดเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ

จะสงกลับไปยังผูประสานงานประจําจุดรวมงาน

โดยสมาชิกตองเซ็นบัตรตัวอยางลายเซ็น 

ดานหลังสมุด จํานวน 2 ที่

ฉีกคืนใหกับผูประสานงาน สอ.กฟภ. 

สมาชิกนําสมุดกลับบานไดเลย

รอรับจากผูประสานงาน ณ จุดรวมงาน

 

สมาชิกกรอกแบบฟอรมใหครบถวน

(สวนขอ 1 ในแบบฟอรมไมตองกรอก)

ดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ จะเขาได 2 บัญชี

ไดแก ออมทรัพย และ ออมทรัพยพิเศษ

2. แบบฟอรมขอแสดงความจํานงขอรับดอกเบี้ยเงินฝาก

เอกสารทุกฉบับ ห้ามมีรอยขูด ขีดฆ่า หรือแก้ไข เนื�องจากเป�นเอกสารสําคัญ
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สอบถามเพิ� มเติม :  ฝ�ายเงินฝากและการเงิน 02-9531201-6 ต่อ 750-753 , 772-775

´ÒÇ¹�âËÅ´áºº¿ÍÃ�Á

สมาชิกสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอเปด

บัญชีเงินฝาก จากเมนูดาวนโหลด 

เลือกเงินฝาก เลือกแบบฟอรมเปดบัญชีเงินฝาก

แบบฟอรมหามใชกระดาษรียูสใหใชกระดาษใหม

ปริ้นหนาเดียว หามปริ้นหนาหลัง

ชุดแบบฟอรมประกอบดวยเอกสาร 2 แผน

จากเว็บไซตสหกรณ www.peacoop.or.th

¡ÃÍ¡áºº¿ÍÃ�Á

สมาชิกกรอกแบบฟอรมใหครบถวน

ยกเวนสวน ก. ขอ 6. ไมตองกรอก (เปดบัญชีศูนยบาท)

ชองตัวอยางลายมือชื่อและชองผูขอเปดบัญชี

ตรงเครื่องหมาย X สมาชิกเซ็นชื่อใหเหมือนกันทั้ง 4 จุด

 1. แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีเงินฝาก

àÍ¡ÊÒÃá¹º¡ÒÃà»�´ºÑªÕ

สมาชิกตองแนบสําเนาบัตรประชาชน 

(ไมหมดอายุ) พรอมเซ็นรับรองสําเนา

(ไมตองถายดานหลังบัตร)

แนบกับแบบฟอรมเปดบัญชี

สําเนาบัตรประชาชน

¡ÒÃÊ�§àÍ¡ÊÒÃà»�´ºÑªÕ

สมาชิกสงเอกสารเปดบัญชีผาน

ผูประสานงาน สอ.กฟภ. ประจําจุดรวมงาน หรือ 

สงตรงมาที่สหกรณทางไปรษณีย

ตู ปณ.32 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สงผานผูประสานงานหรือไปรษณีย

¨ÐÃÑºÊÁØ´ä´�ÍÂ�Ò§äÃ

สมุดเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ

จะสงกลับไปยังผูประสานงานประจําจุดรวมงาน

โดยสมาชิกตองเซ็นบัตรตัวอยางลายเซ็น 

ดานหลังสมุด จํานวน 2 ที่

ฉีกคืนใหกับผูประสานงาน สอ.กฟภ. 

สมาชิกนําสมุดกลับบานไดเลย

รอรับจากผูประสานงาน ณ จุดรวมงาน

 

สมาชิกกรอกแบบฟอรมใหครบถวน

(สวนขอ 1 ในแบบฟอรมไมตองกรอก)

ดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ จะเขาได 2 บัญชี

ไดแก ออมทรัพย และ ออมทรัพยพิเศษ

2. แบบฟอรมขอแสดงความจํานงขอรับดอกเบี้ยเงินฝาก

เอกสารทุกฉบับ ห้ามมีรอยขูด ขีดฆ่า หรือแก้ไข เนื�องจากเป�นเอกสารสําคัญ
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ขั้นตอนการเป�ดบัญชีออมทรัพย�พิเศษสุขเกษียณ
โดยไม�ต�องมาที่สำนักงานสหกรณ�ฯ

ดาวน�โหลดแบบฟอร�ม
จากเว็บไซตสหกรณ www.peacoop.or.th
สมาชิกสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมคำขอเปดบัญชีเงินฝาก
จากเมนูดาวนโหลด เลือกเงินฝาก เลือกแบบฟอรมเปดบัญชี
เงินฝาก แบบฟอรม หามใชกระดาษรียูสใหใชกระดาษใหม
ปริ้นหนาเดียว หามปริ้นหนาหลัง ชุดแบบฟอรมประกอบดวย
เอกสาร 2 แผน

START

กรอกแบบฟอร�ม 
1. แบบฟอรมคำขอเปดบัญชีเงินฝาก
สมาชิกกรอกแบบฟอรมใหครบถวน
ยกเว�นส�วน ก. ข�อ 6. ไม�ต�องกรอก (เปดบัญชีศูนยบาท) 
ชองตัวอยางลายมือชื่อและชองผูขอเปดบัญชี
ตรงเครื่องหมาย x สมาชิกเซ็นชื่อให�เหมือนกันทั้ง 4 จุด

2. แบบฟอรมขอแสดงความจำนงขอรับดอกเบี้ยเงินฝาก
สมาชิกกรอกแบบฟอรมใหครบถวน 
(ส�วนข�อ 1 ในแบบฟอร�มไม�ต�องกรอก) 
ดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ จะเขาได 2 บัญชี 
ไดแก ออมทรัพย� และ ออมทรัพย�พิเศษ

เอกสารแนบการเป�ดบัญชี
สำเนาบัตรประชาชน
สมาชิกตองแนบสำเนาบัตรประชาชน (ไม�หมดอายุ)
พรอมเซ็นรับรองสำเนา (ไม�ต�องถ�ายด�านหลังบัตร) 
แนบกับแบบฟอรมเปดบัญชี

เอกสารแนบการเป�ดบัญชี
สงผาน ผู�ประสานงาน หรือ ไปรษณีย�
สมาชิกสงเอกสารเปดบัญชีผาน
ผูประสานงาน สอ.กฟภ. ประจำจุดรวมงาน
หรือ สงตรงมาที่สหกรณทางไปรษณีย 
ตูปณ. 32 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

MAIL BOXBOX

จะรับสมุดได�อย�างไร

ลงชื่อรับสมุดเงินฝาก

รอรับจากผูประสานงาน ณ จุดรวมงาน
สมุดเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ
จะสงกลับไปยังผูประสานงานประจำจุดรวมงาน 
โดยสมาชิกตองเซ็นบัตรตัวอยางลายเซ็น
ดานหลังสมุด จำนวน 2 ที่ 
            ฉีกคืนใหกับผูประสานงาน สอ.กฟภ. 
             สมาชิกนำสมุดกลับบานไดเลย

สอบถามเพิ่มเติม
ฝายเงินฝากและการเงิน 
02-9531201-6 
ตอ 750 -753 ,
772-775FINISH

เอกสารทุกฉบับ ห�ามมีรอยขูด 
ขีดฆ�า หรือ แก�ไข เนื่องจาก

เปนเอกสารสำคัญ
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การท าธุรกรรมถอนเงนิฝากผ่านออนไลน ์

การท าธุรกรรมถอนเงินฝาก สอ.กฟภ. สมาชิกตอ้งสง่ใบแสดงเจตจ านงการถอนเงินฝากของสหกรณฯ์ เป็น ฉบบัจรงิ มาที่สหกรณฯ์ (ครัง้เดียว) 

เม่ือสหกรณฯ์ ไดร้บัใบแสดงเจตจ านงฯ ของสมาชิกแลว้ สมาชิกสามารถส่งใบถอนเงิน มาทางช่องทางออนไลนเ์พื่อท าธุรกรรมถอนเงินฝากออนไลน ์ไดเ้ลยคะ่ 

•  การเขียนใบถอนเงินฝาก เพื่อซือ้หุน้ / ช าระหนี ้/ โอนฝากสหกรณ ์ ดตูวัอย่างการท ารายการแต่ละประเภทตามส ีเขียนใบถอน 1 ใบ ต่อ 1 รายการ 
(ส่งเอกสารตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.00 น. ของวนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

• การเขียนใบถอนเงินฝาก โอนเขา้บญัชีธนาคารพาณิชย ์ พรอ้มแนบหนา้บญัชีธนาคารพาณิชย ์(ส่งเอกสารตัง้แตเ่วลา 8.30 - 14.00 น. ของวนัท าการ) 

 

นายออมทรพัย ์ ออมเงิน 0011000000 

9,000 เกา้พนับาทถว้น 

ออมทรพัย ์ ออมเงิน 
นายออมทรพัย ์ ออมเงิน 0010000000 

ออมทรพัย ์ ออมเงนิ ออมทรพัย ์ ออมเงนิ 
0899999999 

นายออมทรพัย ์ ออมเงิน 0011000000 
9,000 เกา้พนับาทถว้น 

นายออมทรพัย ์ ออมเงิน กรุงไทย 0730000000 

ออมทรพัย ์ ออมเงนิ ออมทรพัย ์ ออมเงนิ 
0899999999 

ช่องทางสง่เอกสาร  

ใบถอนเงินฝากสหกรณ ์ใบแสดงเจตจ านงการถอนเงินฝากสหกรณ ์

การท าธุรกรรมถอนเงนิฝากผ่านออนไลน ์

การท าธุรกรรมถอนเงินฝาก สอ.กฟภ. สมาชิกตอ้งสง่ใบแสดงเจตจ านงการถอนเงินฝากของสหกรณฯ์ เป็น ฉบบัจรงิ มาที่สหกรณฯ์ (ครัง้เดียว) 

เม่ือสหกรณฯ์ ไดร้บัใบแสดงเจตจ านงฯ ของสมาชิกแลว้ สมาชิกสามารถส่งใบถอนเงิน มาทางช่องทางออนไลนเ์พื่อท าธุรกรรมถอนเงินฝากออนไลน ์ไดเ้ลยคะ่ 

•  การเขียนใบถอนเงินฝาก เพื่อซือ้หุน้ / ช าระหนี ้/ โอนฝากสหกรณ ์ ดตูวัอย่างการท ารายการแต่ละประเภทตามส ีเขียนใบถอน 1 ใบ ต่อ 1 รายการ 
(ส่งเอกสารตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.00 น. ของวนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

• การเขียนใบถอนเงินฝาก โอนเขา้บญัชีธนาคารพาณิชย ์ พรอ้มแนบหนา้บญัชีธนาคารพาณิชย ์(ส่งเอกสารตัง้แตเ่วลา 8.30 - 14.00 น. ของวนัท าการ) 

 

นายออมทรพัย ์ ออมเงิน 0011000000 

9,000 เกา้พนับาทถว้น 

ออมทรพัย ์ ออมเงิน 
นายออมทรพัย ์ ออมเงิน 0010000000 

ออมทรพัย ์ ออมเงนิ ออมทรพัย ์ ออมเงนิ 
0899999999 

นายออมทรพัย ์ ออมเงิน 0011000000 
9,000 เกา้พนับาทถว้น 

นายออมทรพัย ์ ออมเงิน กรุงไทย 0730000000 

ออมทรพัย ์ ออมเงนิ ออมทรพัย ์ ออมเงนิ 
0899999999 

ช่องทางสง่เอกสาร  

ใบถอนเงินฝากสหกรณ ์ใบแสดงเจตจ านงการถอนเงินฝากสหกรณ ์ใบแสดงเจตจำานงการถอนเงิน
ฝากสหกรณ์์

ใบถอนเงินฝากสหกรณ์์

สะดวกได้อีก!! สะดวกได้อีก!! ติดต่อ สอ.กฟภ. ผ่าน line Official
@PEACOOP

สอบถามรายละเอียดเพิ่่�มเติ่ม

02 953 1201- 6 COOPPEA www.peacoop.or.th

ช่องทางส่งเอกสาร
ระบบส่งไฟล์เอกสารที่ Line @ PEACOOP 

หรือที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ : edocs.peacoop.or.th 

หรือ LINE ID : coop.adm ระบุส่งฝ่ายเงินฝากฯ

การทำาธุรกรรมถอนเงินฝากผ่านออนไลน์
 การทำาธุรกรรมถอนเงินฝาก สอ.กฟภั. สมาชิกต้องส่งใบแสดงเจำตจำำานงการถอนเงินฝากของสหกรณ์ฯ  
เป็น ฉบับจริง มาที�สหกรณ์ฯ (ครั�งเดียว) เมื�อสหกรณ์ฯ ได้รับใบแสดงเจำตจำำานงฯ ของสมาชิกแล้ว สมาชิกสามารถ 
ส่งใบถอนเงิน มาทางช่องทางออนไลน์เพ่�อทำาธุรกรรมถอนเงินฝากออนไลน์ ได้เลยค่ะ

• การเขียนใบถอนเงินฝาก โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์  พร้อมแนบหน้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ (ส่งเอกสาร
ตั�งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. ของวันทำาการ)

• การเขียนใบถอนเงินฝาก เพ่�อซื�อหุ้น / ชำาระหนี� / โอนฝากสหกรณ์  ดูตัวอย่างการทำารายการแต่ละประเภัทตามสี  
เขียนใบถอน 1 ใบ ต่อ 1 รายการ (ส่งเอกสารตั�งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. ของวันทำาการ)
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กู้แล้วรวย.....เส้นทางสูอ่นาคต
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 สวัสดีค่ะ แฟน ๆ กู้แล้วรวย ฉบับนี� 
ต้อนรับวันเข้าพรรษาพอดีค่ะ น้องกบ
จะชวนพ่ี ๆ สมาชิก นำาข้าวต้มมัด
ไปทำำาบุญด้วยกันค่ะ สมัยก่อนคน
จะนิยมนำาข้าวต้มมัดไปถวายพระ 
ในวันเข้าพรรษาและออกพรรษา
เพราะมีความเช่ือว่าถ้าคู่รักคู่ใดร่วม
ทำำาบุญด้วยข้าวต้มมัดด้วยกันแล้ว 
ความรักทัำ�งคู่จะอยูน่านตลอดกาล ซ่่ึ่งสมัย
ก่อนข้าวต้มมัดยงัไม่มไีส้ ต่อมามีการพัฒนานำา
กล้วยมาทำำาเป็นไส้ และกล้วยท่ีำเหมาะคือกล้วยนำ�าว้า เล่าขานกัน
ว่าข้าวต้มมัดนั�น มีรสชาติกลมกล่อม ทัำ�งหวานและเค็ม แถมยังมี
กล่ินหอมจากเตาถ่าน อาจมีถ่ัวดำาผสมบ้าง ห่อด้วยใบตองมัดด้วย
เชือกตอก เป็นสองท่ำอน แม้เวลาผ่านไปนานเท่ำาไหร่ ข้าวต้มมัด 
ก็ยังคงรูปเป็นเอกลักษณ์์เฉพาะตัว น้องกบขออนุญาตแนะนำาให้
พ่ี ๆ สมาชิก ได้รู้จักสมาชิกท่ีำเกษียณ์อายุแล้ว
เปิดบ้านทำำาขนมข้าวต้มมัดสูตรโบราณ์ 
ประสบการณ์์ทำำาขายมานานกว่า 30 ปี  
ด้ วยความพิ ถี พิ ถัน เ ลือกสรร 
ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวต้องใช้ 
ข้าวเหนียวเขี�ยวงู ใบตองท่ีำใช้ห่อ 
ต้องเป็นใบตองอ่อนของกล้วย
นำ�าว้า ส่ังมาจากอ่างทำอง ถ้าใช้ 
ใบตองแก่จะกรอบแตกง่ายและ
สกปรก ได้มาก็ต้องเช็ดทำำาความ
สะอาด เช็ดทุำกใบ ตอกท่ีำใช้มัดต้อง 
แช่นำ�าก่อนจะได้น่ิม กล้วยนำ�าว้า ต้องเป็น
กล้วยสวนเทำา่นั�นท่ีำสุกพอดี ถ่ัวดำาก็เลือกใช้เม็ดใหญ่ ๆ  ซ่่ึ่ง “ป้าน้อย”  
ทำำาขายส่งท่ีำตลาด และร้านอาหาร ใน จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นประจำาทุำกวัน จำานวน 100 มัดต่อวัน ร้าน “ป้าน้อย”  
มีบริการส่งให้ด้วยนะคะ ข้าวต้มมัดอยู่ได้ 3 วัน โดยไม่เสียนะคะ  

ข้้าวต้้มมัดข้้าวต้้มมัด
 ป้้าน้้อย ‘ยุดยา ป้้าน้้อย ‘ยุดยา

“ป้าน้อย” บอกว่าด้วยขั�นตอนการทำำาให้สุกก่อนท่ีำจะมัดต้มอีกทีำ 
ทำำาให้เก็บข้าวต้มไว้ได้นาน 3 วัน โดยไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะ

 ด้วยสถานการณ์์ COVID-19 ระบาดแบบนี� เรายังมีช่อง
ทำางได้ทำานของอร่อย ๆ  แบบส่งถ่งหน้าบ้านพ่ี ๆ  สมาชิก
แบบทัำนใจเลยค่ะ  
           หากพวกพ่ี ๆ สมาชิก สนใจจะส่ังได้โดยตรง
กับ “ป้าน้อย” สามารถติดต่อได้ท่ีำ เบอร์โทำรศัพท์ำ  

081-8513190  ไ ด้ตลอดนะคะ  
“ป้าน้อย” ยินดีและเต็มใจท่ีำ

จะบริการจัดส่งให้ค่ะ ท้ำายนี�  
น้ อ ง ก บ ข อ ข อ บ คุ ณ์  
“ป้าน้อย” ท่ีำกรุณ์ามา 
บอกเล่าเร่ืองราวแถมยัง
สร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัวอีกด้วย

 น้องกบหวังว่าเร่ืองราวท่ีำ
 “ป้าน้อย” เล่ามานี� จะนำาไป

เป็นแนวทำางในการทำำาอาชพีเสริมให้
กับพวกพ่ี ๆ  สมาชิกได้นะคะ สมาชิกท่ำานใด

สนใจจะแนะนำาอาชีพในคอลัมน์
กบในกะลา ของนอ้งกบละ่ก็ 
ติดต่อได้ท่ีำสหกรณ์์ฯ หรือ
 ท่ีำหมายเลขโทำรศัพท์ำ

 091 -4093007  
ท้ำายนี� น้องกบขอให้พ่ี ๆ   

สมาชิกทุำกท่ำาน สุขภาพแข็งแรง  
ปลอดภัยจากโควิดกันทุำกคน
นะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า
 สวัสดีค่ะ                                                                                                             

 ♪ คำาเป็นหม่ืนคำา เลือกมาทุำกคำาแทำนใจ ใจเพียงหน่่งใจ ท่ีำยังไม่มีอะไรให้เธอ คนเพียงหน่่งคน 

เก็บเอาใจมาร้อยเป็นเพลงให้เธอ อาจไม่ถ่งกับดีเลิศเลอ แค่อยากจะทำำาให้เธอภูมิใจ บทำเพลงท่ีำได้ยิน  

คงไม่เหมือนกับเพลงอ่ืนท่ัำวไป เพลงจากหัวใจ เป็นของขวัญให้เธอผู้เดียว บทำเพลงท่ีำเก็บเอาดาวทำุกดวง เขียนเป็นท่ำวงทำำานองขับขาน  

ถักทำอและเรียงร้อยคำา จากหัวใจ บทำเพลง ท่ีำเป็นด่ังคำาสัญญา ว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไป ให้เพลงผูกพันสองใจ นานเท่ำานาน เพลงท่ีำได้ยิน  

คงไม่เหมือนกับเพลงอ่ืนท่ัำวไป เพลงจากหัวใจ เป็นของขวัญให้เธอผู้เดียว 



ถามถามมามา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสิินเช่ื่�อ...

 ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ กับช่วงเวลาแห่งการ “เกษียณ์อายุ
ของพนักงาน กฟภ. ประจำาปี 2564” ในเดือนตุลาคมท่ีำจะถ่งนี�  
วันนี�นายสินเช่ือจ่งจะมาประชาสัมพันธ์ถ่ง “การลงทุุนในเงินฝาก
ประเภทุออมทุรัพย์พิเศษสุิขเกษียณ” ท่ีำสมาชิกสามารถนำาเงิน 
ท่ีำได้รับเน่ืองจากการเกษียณ์อายุมาฝากไว้ในบัญชีประเภทำนี�  
และสมาชิกจะได้รับดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี (ข้อมูล  
ณ์ วันท่ีำ 13 กรกฎาคม 2564) โดยสหกรณ์์ฯ จะจ่ายดอกเบี�ย 
ให้แก่สมาชิก “เดือนละครั�ง” ครับ
 โดยปกติแล้ว หากสมาชิกได้รับเงินประเภทำใดๆ เน่ืองจาก 
การเกษียณ์อายุจาก กฟภ. ไม่ว่าจะเป็นกรณี์เกษียณ์อายุ  
“ครบ 60 ปี” หรือ กรณี์เกษียณ์อายุ “ก่อนอายุครบ 60 ปี”  
สิมาชิื่กสิามารถนำาเงินจำำานวนดัังกล่าวนั�นมาซ่ื้�อหุุ้�นหุ้ร่อ 

สิวัสิดีัครับสิมาชิื่กทุุกๆทุ่าน …

QR CODE สำาหรับดาวน์โหลด  
“คำาขอเปิดบัญชีเงินฝาก”

ฝากในบัญชีื่เงินฝากออมทุรัพย์พิเศษสุิขเกษียณไดั�ภายใน 30 วัน 
นับแต่่วันทีุ�ไดั�รับเงินแต่่ละประเภทุ ยำ�านะครับ!! ต้องนับแต่วันท่ีำได้รับ
เงินแต่ละประเภทำเท่ำานั�น หากเกินกำาหนดเวลาดังกล่าว สมาชิกอาจ
เสียสิทำธิในการทำำาธุรกรรมได้ อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกทำำารายการ 
เกิน 30 วันไปแล้ว สมาชิกจะสามารถซืึ่�อหุ้นได้เดือนละ 1 ครั�ง  
ครั�งละไม่เกิน 60,000 บาทำ แต่สำาหรับเงินฝากจะไม่สามารถฝากใน
บัญชีออมทำรัพย์พิเศษสุขเกษียณ์ได้ แต่ยังสามารถนำาไปฝากในบัญชี 
ประเภทำอ่ืนๆ ได้อยู่นะครับ
 ขณ์ะนี� สมาชิกท่ีำกำาลังจะเกษียณ์อายุในเดือนตุลาคม 
2564 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทำออมทำรัพย์พิเศษสุขเกษียณ์  
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำาขอเปิดบัญชีเงินฝากจาก QR CODE 
ด้านล่าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งมาพร้อมกับสำาเนา 
บัตรประจำาตัวประชาชน (ท่ีำยังไม่หมดอายุ) ลงลายมือช่ือรับรอง
สำาเนาถูกต้อง และส่งเอกสารเก่ียวกับการเปิดบัญชีเงินฝากมาท่ีำ  
“สหกรณ์์ออมทรัพย์์พนัักงานัการไฟฟ้าส่วนัภููมิภูาค จำำากัด ตูู้� ปณ์.32 
ปณ์ศ.จำตุู้จัำกร ลาดย์าว กรุงเทพฯ 10900” ได้เลยนะครับ

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษเลขท่ีำ 205/2547

ปณ์จ. จตุจักร 10900

กรุณาส่ง

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

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัด
 ตู้ ปณ์. 32 ปณ์ศ.จตุจักร กรุงเทำพฯ 10900 โทำร. 0-2953-1201-6  โทำรสาร 0-2953-0503


