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กู้แล้วรวย...เส้นทางสู่อนาคต 

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษ  

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส ประจำาปี 2564 
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เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของ สอ.กฟภ.

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะ

หรือ ID : @Peacoop

อัตราดอกเบ้้ยเงิินกู้้�สหกรณป์ระเภทเงิินกู้้�                                        

ประเภทเงิินกู้้�                                       ร�อยละต่่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุุกเฉุิน 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นคำ้า, เงินฝากคำ้า) 5.75
เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลคำ้า) 6.00
เงินกู้พิเศษ 5.75
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 4.50
เงินกู้สามัญเพื่อผูู้้ประสบภััย 4.50

ประเภทเงิินฝากู้                                   ร�อยละต่่อปี
เงินฝากออมทรัพย์ 1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษ้ยณ 3.75
เงินฝากประจำาเพิ่มพูน 3.75

อัตราดอกเบ้้ยเงิินฝากู้สหกรณ์



2
ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท
สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 เพ่ิม/(ลด)

จ ำนวนสมำชิก (คน) 35,172 35,150 22 
การให้บริการ

ซ้ือหุ้น ระหว่ำงเดือน 118,242,100.00       118,889,590.00      (647,490.00) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์ 136,897,415.48       88,651,282.16       48,246,133.32 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์ 69,537,070.51         87,927,867.49       (18,390,796.98) 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษ 190,787,855.60       208,695,049.24      (17,907,193.64) 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 198,563,691.03       147,326,354.46      51,237,336.57 
รับฝำกเงินออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 43,261,785.51         40,479,487.01       2,782,298.50 
ถอนเงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 93,308,331.86         81,360,184.14       11,948,147.72 
ให้เงินกู้สำมัญ (ส.ค. 356 รำย,  ก.ค. 316 รำย) 521,640,000.00       498,547,000.00      23,093,000.00 
ให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ส.ค. 374 รำย,  ก.ค. 230 รำย) 21,044,000.00         12,470,000.00       8,574,000.00 
ให้เงินกู้พิเศษ (ส.ค. 2,918 รำย,  ก.ค. 2,573 รำย) 71,191,987.69 71,323,197.57 (131,209.88) 
จ่ำยทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิก (ส.ค. 34 รำย, ก.ค. 17 รำย) 2,854,792.81 934,493.72 1,920,299.09 

ฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 573,530,804.04       550,118,633.44      23,412,170.60 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรกรุงไทย 290,731.49             290,731.49            0.00 
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ 1,950,000,000.00     1,950,000,000.00   0.00 
เงินลงทุน 31,127,382,001.60   30,349,089,381.30  778,292,620.30 
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 103,467,292.81       105,796,137.84      (2,328,845.03) 
ลูกหน้ีเงินกู้สำมัญ 19,784,530,498.53   19,784,355,067.36  175,431.17 
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 1,903,511,094.37 1,889,426,368.86   14,084,725.51 
เงินรับฝำกออมทรัพย์ 1,247,628,734.93     1,180,268,389.96   67,360,344.97 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 13,562,642,771.83   13,570,418,607.26  (7,775,835.43) 
เงินรับฝำกประจ ำเพ่ิมพูน 81,772,350.00         81,189,914.35       582,435.65 
เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 10,480,698,134.79   10,530,744,681.14  (50,046,546.35) 
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 5,158,000,000.00 4,693,000,000.00 465,000,000.00 
ทุนเรือนหุ้น 22,125,353,600.00   22,021,811,540.00  103,542,060.00 
ทุนส ำรอง 1,773,174,096.33     1,773,174,096.33   0.00 
ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 36,378,378.78         37,354,878.78       (976,500.00) 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน 37,821,055.43         39,699,348.24       (1,878,292.81) 
ทุนด ำเนินงำน (สินทรัพย์รวม) 55,817,868,072.23   54,974,604,335.87  843,263,736.36 

ผลการด าเนินงาน
รำยได้ประจ ำเดือน 198,645,766.22       196,919,244.49      1,726,521.73 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,418,994.56           3,297,077.14         121,917.42 
หน้ีสงสัยจะสูญ 442,201.10 546,505.45            (104,304.35) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 72,373,786.54         71,959,823.46       413,963.08 
ก ำไรสุทธิ ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 122,410,784.02       121,115,838.44      1,294,945.58 
ก ำไรสะสม (มกรำคม - สิงหำคม 2564) 1,033,486,760.18     911,075,976.16      122,410,784.02      

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานประจ าเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภัูมิภัาค จำากัด
ฐานะกู้ารเงิินและผลกู้ารดำาเนินงิานประจำาเดือน
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 สวัสดีีค่ะ แฟนๆ กู้แล้วรวย ฉบับนี� น้องกบเอาใจสาวกเครป 
และสายขนมหวาน โดียเฉพาะคนที่ี่ชอบที่านเครปเป็นพิเศษค่ะ   
เครป ถืือว่าเป็นขนมท่ีี่ครองใจผูู้้คนมาทุี่กยุคทุี่กสมัย เม่ือตอนสมัย
ท่ีี่เราเป็นเด็ีกๆ จะเห็นรถืเข็นขายเครปประจำาตามหน้าโรงเรียน
ต่างๆ แต่เดีี�ยวนี�อะไรๆ ก็พัฒนา หันไปที่างไหนก็มีแต่ร้านเครป
เต็มไปหมดีและไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีี่บ้านก็สามารถืส่ังมาที่านได้ีหมดี
ค่ะ สำาหรับพ่ีๆ สมาชิกท่ีี่ชอบที่านเครป, บราวน่ี, ที่อฟฟ่�เค้ก และ
เค้กวันเกิดีท่ีี่สวยงามน่ารักด้ีวยการแต่งหน้าเค้กเป็นรูปการ์ตูน หรือ
อาจจะมีโปรโมช่ันแถืมลูกโป่ง ห้ามพลาดีวารสารฉบับนี�นะคะ วันนี�
น้องกบมีร้านเครปท่ีี่จัดีว่าเด็ีดี ทัี่�งแป้ง ทัี่�งไส้ ได้ีใจผูู้้บริโภคไปเต็มๆ  
เพราะฉะนั�น น้องกบจะพาพ่ี  ๆสมาชิกไปชิมความอร่อยของ “เครป เก๋ เก๋”  
เป็นของคุณชลธิิชา ศรีประเสริฐ สังกัดี กฟก.1 (จ.อยุธิยา) “น้องเก๋”  
เล่าให้ฟังว่า จุดีเร่ิมต้นการที่ำาเบเกอร่ีเกิดีจาก “น้องเก๋” อยากที่ำา
บราวน่ีเป็น topping ใส่ในเครป เลยลงทุี่นซืื้�อเตาอบเล็กๆ มาอบ
บราวน่ี แล้วเกิดีสนุกกับการที่ำาเบเกอร่ี เลยขยับเป็นมาลองที่ำา 
คัพเค้ก, เค้กปอนด์ี และได้ีรับความนิยมจากลูกค้า เพ่ือจัดี
สำาหรับรับจัดีเบรค และที่ำาเค้กปอนด์ีตกแต่งหน้าเค้ก
ตามความต้องการของลูกค้า น้องกบรับรองว่า ถ้ืาพ่ีๆ
สมาชิกได้ีชิมเครป หรือขนมแล้วล่ะก็ รับรองว่าจะ
ติดีใจต้องส่ังกันซื้ำ�าแน่นอนค่ะ เพราะวัตถุืดิีบในการ
ที่ำาขนม “น้องเก๋” คัดีสรรแต่ของดีีทัี่�งนั�นค่ะ เรียกว่า
ที่ำาเหมือนที่านเองในครอบครัว จึงที่ำาให้บรรดีาสาวก
ขนมหวานติดีอกติดีใจกันทุี่กคนค่ะ และ
ด้ีวยสถืานการณ์ Covid-19 ระบาดีแบบนี�  
เรายังมีช่องที่างได้ีที่านของอร่อยๆ แบบส่ง
ถึืงหน้าบ้านพ่ีๆ สมาชิกแบบทัี่นใจเลยค่ะ  
           หากพ่ีๆ สมาชิกสนใจจะส่ังซืื้�อ หรือ
จะจัดีเบรคตามออเดีอร์ หรือมีงานเหมาก็รับ
จัดีนะคะ เช่น จัดีที่ำาเครปออกโรงที่าน หรือ 

งานเกษียณ ก็คิดีเป็นจำานวนแผู่้นค่ะ คิดีแผู่้นละ 25 บาที่ ขั�นตำ่า  
100 แผู่้นค่ะ และงานออนไลน์ “น้องเก๋” เพ่ิงเร่ิมขายในไลน์แมน
หลังเลิกงานสามารถืติดีต่อได้ีโดียตรงกับ “น้องเก๋ ” ท่ีี่เบอร์โที่รศัพท์ี่
มือถือ 093-6956298 หรือ LINE ID : chonti_kae และ  
Fb: เครปเก๋ เก๋ ได้ีตลอดีนะคะ “นอ้งเก๋” ยนิดีีและเตม็ใจท่ีี่จะบรกิาร
จัดีส่งให้ค่ะ ท้ี่ายนี� น้องกบขอขอบคุณ “น้องเก๋ ” ท่ีี่กรุณามาบอกเล่า 
เร่ืองราวแถืมยังสร้างรายได้ีให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้ีวย  
น้องกบหวังว่าเร่ืองราวท่ีี่ “น้องเก๋” เล่ามานี� จะนำาไปเป็นแนวที่าง
ในการที่ำาอาชีพเสริมให้กับพ่ีๆ สมาชิกได้ีนะคะ สมาชิกท่ี่านใดีสนใจ
จะแนะนำาอาชีพในคอลัมน์กบในกะลาของน้องกบล่ะก็ ติดีต่อได้ีท่ีี่
สหกรณ์ฯ  หรือท่ีี่หมายเลขโที่รศัพท์ี่ 098-3967571 ท้ี่ายนี� น้องกบ
ขอให้พ่ีๆ สมาชิกทุี่กท่ี่าน สุขภาพแข็งแรง ปลอดีภัยจาก Covid-19 
กันทุี่กคนนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีีค่ะ                                                                                                            

  ♪♫   นานแล้วพ่ีหลงพะวงมิหน่าย นานแล้วพ่ีหมายจะได้ีภิรมย์ นานแล้วพ่ีรักคอยจักช่ืนชม นานแล้วรักเพียงลมลมตรมเช้าคำ่า

ท่ีี่รักน่ะรักแต่ใจมิกล้า ท่ีี่ช้าน่ะช้ามิกล้าเผู้ยคำา ท่ีี่คิดีน่ะคิดีกลัวอกจะชำ�า เอ่ยคำาแล้วเจ้าจะที่ำาชำ�าใจ อย่าเหมือนนำ�าค้างพราวพร่างใบพฤกษ์  

พอยามดึีกเหมือนดัีงจะด่ืีมกินได้ี พอรุ่งรางก็จางหายไป รู้แน่แก่ใจ ได้ีแต่ระที่มชีวี ท่ีี่รักน่ะรักเพราะเที่พเสรมิส่ง ท่ีี่หลงนะ่หลงเพราะเจ้าแสน

ดีี ท่ีี่หวงน่ะหวงเพราะสวยอย่างนี� กลัวใครเขามาแย่งพ่ีไปเอย ♫ 

กู้แล้วรวย.....เส้นทางสูอ่นาคต

เครปเก๋ เก๋เครปเก๋ เก๋



สมาชิกู้ สอ.กู้ฟภ. เมื่อซื้อหุ�นแล�วไม่สามารถถอนคืนได� 
หากู้จะถอนต�องิลาออกู้จากู้กู้ารเป็นสมาชิกู้

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นพิเศษโดยกำาหนดกรอบเวลาดำาเนินการ 5 ปี

 หากสมาชิกม้ข้อสงสัยประการใด หรือศึกษาจากส่ือประชาสัมพันธ์ผู้่านช่องทางต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ แล้ว 
ยังม้ความสับสน สามารถสอบถามมายังสหกรณ์ฯ โดยตรง ท่้หมายเลขโทรศัพท์ 02-9531201-6 ต่อ 750 - 753 ท้ังน้้
แนวทางดำาเนินการข้างต้นของสหกรณ์มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกทุกท่าน

สมาชิกเกษ้ยณอายุ หรือ พ้นสภัาพจากการเป็นพนักงาน สามารถนำาเงินทุกประเภัทท่้ได้รับ 
จากการพ้นสภัาพการเป็นพนักงาน ได้แก่ เงิน กู้สช, เงิินตอบแทนพิเศษ, เงิินชดเชยกู้ารเลิกู้จ�างิ  
400 วัน, เงิินเดือนค่าจ�างิสำาหรับวันหยุดพักู้ผ่อนประจำาปี ไม่รวมเงิินโบนัส ท่ีจะได�รับในปีถัดไป  
(ยอดสุทธิหลังหักภัาษ้แล้ว) มาซื้อหุ้นพิเศษได้ภัายใน 30 วัน นับจากวันท้่รับเงินดังกล่าวแต่เมื่อรวมกับ 
หุ้นท้่ถือครองเดิมแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

สมาชิกท้่เป็นพนักงาน และสมาชิกท่้พ้นสภัาพจากการเป็นพนักงาน จะไม่สามารถนำาเงิินโบนัสมา 
ซื้อหุ�นได�อีกู้ ตั้งิแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะม้ประกาศเปล้่ยนแปลง

 การปรับลดการซื้อหุ้นพิเศษ ไม่ส่งผู้ลกระทบต่อการซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือน (หักบัญช้เงินเดือน) สมาชิกยัง
สามารถเพิ่มหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเงินคงเหลือสุทธิ ในสลิปเงินเดือน (E-Slip)

1 ตุลาคม 2563 ถึง  
30 กันยายน 2564

1 ตุลาคม 2564 ถึง  
30 กันยายน 2565

1 ตุลาคม 2565 ถึง  
30 กันยายน 2566

1 ตุลาคม 2566 ถึง  
30 กันยายน 2567

1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 50% ของ
เงินเดือนบวกค่าไฟ สูงสุดไม่เกิน 
80,000.00 บาท

ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 40% ของ
เงินเดือนบวกค่าไฟ สูงสุดไม่เกิน 
60,000.00 บาท

ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 30% ของ
เงินเดือนบวกค่าไฟ สูงสุดไม่เกิน 
40,000.00 บาท

ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 30% ของ
เงินเดือนบวกค่าไฟ สูงสุดไม่เกิน 
20,000.00 บาท

งดการซื้อหุ้นพิเศษ

ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 80,000.00 บาท

ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 60,000.00 บาท

ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 40,000.00 บาท

ซื้อหุ้นพิเศษได้ไม่เกิน 20,000.00 บาท

งดการซื้อหุ้นพิเศษ

วัน เดือน ปีปีที่

1

2

3

4

5

สมาชิกู้ที่เป็นพนักู้งิาน
(ซื้อหุ�นพิเศษได�เดือนละ 1 ครั้งิ)

สมาชิกู้พ�นสภาพจากู้กู้ารเป็นพนักู้งิาน
(ซื้อหุ�นพิเศษได�เดือนละ 1 ครั้งิ)
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วงเงินกู 500,000 บาท และตองทำประกันชีวิตกลุมเพิ่มเติมตามวงเงินที่กู

ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 5,000 บาท

เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน

ใชบุคคลค้ำประกัน 1 คน โดยผูค้ำประกันตองไมเปนผูค้ำประกันเงินกู
ทุกประเภทของผูกู

เงินกูสามัญโควิด เมื่อรวมกับเงินกูคงเหลือประเภทสามัญอื่นที่ผูกู
มีอยูกับสหกรณ ณ วันที่ยื่นกู มากกวา 1 ลานบาท ตองมีเอกสาร
ตรวจสอบเครดิตบูโร

สงเอกสารที่ ตู ปณ. 32 ปณศ. จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

ผอนไมเกิน 120 งวด

อัตราดอกเบี้ย (ยังคงไดรับเฉลี่ยคืน) 
     ป�ที่ 1-2  รอยละ 5.5 ตอป
     ป�ที่ 3    ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเทากบั
                    อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามญั

ฝายสินเชื่อ ดาวเทียม 9417-9418 
โทร. 02-9531201 - 6 ตอ 720, 722-725

Calendar

โครงิกู้ารสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกู้ในสถานกู้ารณ์
กู้ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19)
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สำ�หรับสม�ชิกที่ยังไม่เคยแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินสงเคร�ะห์ฯ เท่�นั้น

ปุกาด... ปุกาด
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ปุกาด... ปุกาด
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ถามถามมามา  - ตอบ - ตอบ ไปไป

...นายสินเชื่อ...

 กลับมาพบกับนายสินเช่ืออีกครั�งแล้วนะครับ โดียวันนี� 

นายสินเช่ือจะพูดีถึืง “เงินก้�สามัญโครงการสินเช่ืื่อ เพ่ือช่ื่วยเหลือ 

สมาชิื่กในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืื่�อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19)” หรือท่ีี่นิยมเรียกกันสั�นๆ ว่า “เงินก้� 

สามัญโควิด” ครับ โดียเงินกู้สามัญโควิดีนี� เป็นเงินกู้ท่ีี่มีขึ�นเพ่ือ 

ช่วยเหลือสมาชิกท่ีี่ได้ีรับผู้ลกระที่บจากสถืานการณ์การแพร่ระบาดี

ของเชื�อไวรัสโควิดี 19 ท่ีี่กำาลังแพร่ระบาดีเป็นวงกว้าง และสมาชิก

จะได้ีรับการอนุมัติเงินกู้สูงสุดี ไม่เกินรายละ 500,000 บาที่ถ้ืวนครับ  

อย่างไรก็ตาม จำานวนเงินดังกล่าวเป็นเพียงเพดานส้งสุด

เท่านั�น ซ่่ึ่งแต่ละท่านจะได�รับการอนุมัติเงินก้�มากหรือน�อย 

ข่�นอย่้กับความจำาเป็นและความสามารถในการผ่่อนชื่ำาระของ

สมาชิื่กแต่ละราย ครับ

 ความสำาคัญอีก 2 ประการท่ีี่สมาชิกควรที่ราบ ได้ีแก่  

กรณีผ้่�คำ�าประกันท่ีสมาชิื่กจะนำามาคำ�าประกันเงินก้�สามัญโควิด  

จะต�องไม่เคยคำ�าประกันเงินก้�ทุกประเภทของสมาชิื่ก ตัวอย่างเช่น 

หากนาย A เป็นผูู้้คำ�าประกันสัญญาเงินกู้สามัญท่ัี่วไปของท่ี่านอยู ่ 

นาย A จะมาคำ�าประกันเงินกู้สามัญโควิดีให้ท่ี่านไม่ได้ี หรือกรณีท่ีี่ 

นาย B คำ�าประกันเงินกู้ฉุกเฉินให้ท่ี่านแล้ว นาย B ก็จะไม่สามารถื

คำ�าประกันเงินกู้สามัญโควิดีให้ท่ี่านได้ีเช่นเดีียวกันครับ

 อีกประการหน่ึง คือ เอกสารการตรวจสอบบรษัิัทข�อม้ล

เครดิตแห่งชื่าติ (เครดิตบ้โร) จะใช้เฉพาะกรณีท่ีี่ยอดีเงินกู้สามัญ

โควิดีท่ีี่ท่ี่านได้ีรับการอนุมัตินั�น เม่ือรวมกับหนี�เงินกู้สามัญเดิีมท่ีี่

ท่ี่านมีอยู ่ มีจำานวนตั�งแต่ 1,000,000 บาที่ ขึ�นไป โดียสหกรณ์ฯ 

จะต้องใช้เอกสารการตรวจสอบบริษัที่ข้อมูลเครดีิตแห่งชาติ  

สวััสดีีครัับสมาชิกทุุกๆทุ่าน …

QR CODE สำาหรับดีาวน์โหลดี  
“หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโควิดี” 

(เครดีิตบูโร) ร่วมพิจารณาเงินกู้ด้ีวย ซ่ึื้งท่ี่านสามารถืพิจารณา

เบื�องต้นก่อนส่งเอกสารดัีงกล่าวได้ี โดียพิจารณาจากยอดีเงิน

ต้นคงเหลือของท่ี่านครับ และท่ี่านยังสามารถืประมาณการ

ยอดีเงินกู้ท่ีี่อาจได้ีรับอนุมัติ รวมถึืงยอดีผู่้อนชำาระรายเดืีอน

ได้ีจากเว็บไซื้ต์ของสหกรณ์ฯตามขั�นตอนดัีงต่อไปนี� เข�าไปท่ี  

https://peacoop.or.th/ ➔ เล่ือนหน�าเว็บไซึ่ต์ลงมาด�านล่าง  

มองหาคำาว่า “เคร่ืองมือคำานวณ์” ➔ “ประเภทเงินก้�” และเลือก 

“เงินก้�สามัญโควิด 5.50%” ➔ กรอก “จำานวนเงินก้�”  

(ไม่เกิน 500,000 บาท) และ “จำานวนเงินงวด” (ไม่เกิน 120 งวด)  

➔ คลิก “คำานวณ์”

 ทัี่�งนี� ยอดีเงินกู้และยอดีผู่้อนชำาระรายเดืีอนท่ีี่ได้ีรับ 

การอนุมัติจริงๆ อาจคลาดีเคล่ือนได้ี เน่ืองจากระบบนี� เป็นเพียง

การประมาณการอย่างคร่าวๆ เท่ี่านั�นครับ
 ดัีงนั�น สมาชิกสามารถืยื่นคำาขอกู้เงินกู้สามัญโควิดีได้ี  
โดียดีาวน์โหลดีหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโควิดีจาก QR CODE ด้ีานล่าง  
กรอกรายละเอียดีให้ครบถ้ืวน และส่งเอกสารมาท่ีี่ “สหกรณ์ออมที่รัพย์ 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำากัดี ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร 
ลาดียาว กรงุเที่พฯ 10900” ไดีเ้ลยครับ รีบหน่อยนะครบั!! เพราะ
เงินกู้ประเภที่นี� เปิดีรับถึืงเดืีอนกุมภาพันธ์ิ ป่ 2565 เท่ี่านั�น

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดีือน
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่ี่ 205/2547

ปณจ. จตุจักร 10900

กรุณ์าส่ง

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

สหกรณ์์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค จำากัด
 ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร กรุงเที่พฯ 10900 โที่ร. 0-2953-1201-6  โที่รสาร 0-2953-0503


