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“สหกรณ�ก�าวไกล 
พร�อมรับใช�สมาชิก” 

 

 สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน พบกันอีกเชนเคยนะครับกับวารสารสหกรณออมสิน ฉบับนี้ถือเปนฉบับแรกของ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ชุดที่ 32 ซึ่งเพิ่งไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการมาเมื่อไมนานมานี้เอง เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีวาในชวงที่

ผานมามีสถานการณอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งรอบนี้ถือเปนรอบที่ 3 แลวก็วาไดซึ่งกอใหเกิดเรื่องราวมากมายใหกับสังคม

ทั้งระดับโลก ระดับชาติ หรืออาจจะเรียกไดวาทุกระดับไดรับผลกระทบมาจากสถานการณโควิด-19 มาอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2562 เปนตน

มา สำหรับสหกรณออมสินเองก็เชนเดียวกัน ก็ไดรับผลกระทบมาโดยตลอด หลังจากที่คณะกรรมการชุดที่ 31ครบวาระซึ่งโดยปกติจะตองมีการ

เปดประชุมใหญสามัญประจำปและมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ (ถามี) แทนผูที่ครบวาระ ประมาณสัปดาหที่ 3 

ของเดือนมกราคมหลังจากครบวาระ แตสำหรับในป 2564 นี้เกิดการแพรระบาดของโควิด-19 มาอยางตอเนื่อง ทำใหการประชุมใหญสามัญ

ประจำป ซึ่งในปนี้มีการเลือกตั้งเนื่องจากมีผูสมัครประธานและคณะกรรมการดำเนินการดวย ซึ่งถามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันประชุมใหญ

สามัญประจำป อาจจะทำใหสมาชิกมีการมารวมตัวกันเปนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงตอการแพรกระจายของไวรัสโคโรนาโควิด-19 แตเนื่องจากมี

ความจำเปนจะตองมีการจายเงินปนผลใหกับสมาชิก ทำใหคณะกรรมการดำเนินการชุดรักษาการมีงานหนักที่จะตองพิจารณาดำเนินการอัน

เนื่องมาจากสถานการณดังกลาวจนกระทั่งไดขอสรุปเพื่อไมใหสมาชิกสหกรณออมสินไดรับผลกระทบจากการไดรับเงินปนผลดังกลาวซึ่งจำเปน

ตองไดรับการรับรองงบการเงินและเรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำป 2563 ตลอดจนเรื่องอื่นๆในสวนที่เกี่ยวของของสหกรณซึง่เรื่องตางๆ

เหลานีต้องไดรบัการรบัรองจากทีป่ระชมุใหญจงึจะดำเนนิการได สดุทายคณะกรรมการดำเนินการโดยการนำของทานประธานวฒุพิงษ ภริมยาภรณ 

และคณะกรรมการไดตัดสินใจเปดการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.64 โดยเลื่อนเฉพาะวาระการเลือกตั้งประธาน  

คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ออกไปกอน จนกวาสถานการณจะเปนปกติหรือดีขึ้นซึ่งทำใหในป 2564 เกิดวิกฤตเปนโอกาสอยูเรื่องหนึ่ง 

ก็คือการที่สมาชิกสหกรณออมสินไดรับเงินปนผลประจำป 2563 เร็วขึ้นกวาทุกป สวนการเลือกตั้งก็ใหเลื่อนออกไปกอนจนกวาจะมี 

สถานการณทีเ่หมาะสมทีส่ดุซึง่คณะกรรมการดำเนนิการชดุรกัษาการไดมกีารประชมุเพือ่หารอืในการกำหนดวนัเลอืกตัง้ใหเรว็ทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได 

แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพรกระจายอยางตอเนื่องเปนระยะๆในขณะนั้นซึ่งทางสหกรณเองก็ได

พิจารณาดูสถานการณมาโดยตลอดเนื่องจากในการจัดการประชุมใหญเพื่อการเลือกตั้งจะมีสมาชิกสหกรณมารวมเปนจำนวนมากโดย 

สหกรณตองทำหนังสือขออนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนสำนักอนามัยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตพญาไท รวมทั้ง 

หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของจนกระทั่งมีการประกาศเรื่องการประชุมใหญวิสามัญและเลือกตั้งประจำป 2564 ซึ่งมีการเลื่อนมาอีกครั้งหนึ่ง

เนื่องจากสถานการณโควิดและไมไดรับการอนุญาตใหมีการจัดการประชุมใหญวิสามัญดังกลาว เนื่องจากในการจัดการประชุมใหญวิสามัญเพื่อ

เลือกตั้งในชวงที่ผานมาในครั้งนี้สหกรณจำเปนตองมีการกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมและจะตองทำหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานควบคุมกำกับ

ดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งการใชอุปกรณลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (กกต) ดวย ในที่สุดไดมีการ

กำหนดวันประชุมใหญวิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ โดยมีการกำหนดวันประชุมใหญวิสามัญและ

เลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตยที่ 4 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ในขณะนั้นมีสถานการณที่ทรงตัวรวมทั้งการไดรับอนุญาตจาก

สำนักงานเขตพญาไทและการขอใชอุปกรณลงคะแนนจาก กกต.ซึ่งลงตัวมากที่สุดแลว ณ ตอนนั้นจึงไดมีการมีการประกาศใหมีการประชุมใหญ

วิสามัญ ประจำป 2564 ในวันดังกลาว หลังจากการประกาศใหมีการประชุมใหญวิสามัญและเลือกตั้งประจำป 2564 ในวันอาทิตยที่ 4 เม.ย. 

2564 ก็มีคำถามมากมายจากสมาชิกวาทำไมมาจัดวันอาทิตยจึงอยากขอเรียนชี้แจงใหสมาชิกทราบอีกครั้งนะครับวาการประชุมใหญวิสามัญ

และเลือกตั้งในครั้งนี้ สหกรณจำเปนตองมีแผนบริหารการจัดการประชุมใหญวิสามัญภายใตสถานการณโควิด-19 อยางเหมาะสมและจำเปน

ตองใชพื้นที่ในบริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญเปนจำนวนมากเรียกไดวาเกือบจะทั่วทั้งบริเวณสำนักงานใหญประกอบกับทางธนาคาร

ออมสินสำนักงานใหญเองก็มีการกอสรางอาคารดวย ทำใหพื้นที่มีจำกัด ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดพิจารณาแลววาหากจัดการ

ประชุมใหญวิสามัญและเลือกตั้งในวันเสารคงไมสามารถทำไดเนื่องจากอาจสงผลกระทบตอการใหบริการของธนาคารเพราะจำเปนตองมีการ 

ตั้งเตนทลวงหนากอนการเลือกตั้งและการตองใชระยะเวลาในการดำเนินการเปนเวลาพอสมควรจึงเห็นสมควรใหจัดขึ้นในวันอาทิตยเพื่อใหใช

เวลาในวันเสารเพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งสหกรณและทานประธานวุฒิพงษ ก็ไดมีการชี้แจงใหสมาชิกทราบกันไปบางแลวผมเองก็ขอ 

นำมาเรียนชี้แจงใหทราบอีกครั้ง 

 จากสถานการณการประชุมใหญวิสามัญและเลือกตั้งประจำป 2564 ของสหกรณออมสินผานพนไปจนเปนที่ทราบกันดีวาผลการ

เลือกตั้งเปนอยางไรโดยในวารสารฉบับนีจ้ะมีประกาศผลการเลือกตั้งใหทราบดวยซึ่งผมเองคิดวานาจะจบแลวสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้และ

นาจะผานพนไปดวยดี แตแลวเหตุการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้นจนได เมื่อการแพรระบาดจากสถานการณโควิด-19 ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเกิดจาก

สถานการณบันเทิงยานทองหลอและสงผลกระทบมายังสมาชิกสหกรณที่ไปเกี่ยวของเดินทางมาเลือกตั้งในวันนั้นดวยซึ่งวันที่ 4 เม.ย.2564  

ผานพนไปแลวก็ไดเกิดผลกระทบมากมายจากโควิด-19 ภายในบริเวณสำนักงานใหญและสำนักงานสาขาซึ่งสมาชิกคงทราบกันดีจนทำให

ปจจุบันมีการดำเนินการตามแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของแตละหนวยงาน การปฏิบัติงาน “Work From Home” ซึ่งยังมี

การดำเนินการอยางตอเนื่องจนกระทั่งถึงปจจุบันผมเองในความคิดเห็นสวนตัวคิดวาเราโชคดีที่จัดการประชุมใหญวิสามัญและเลือกตั้งผานไป

ดวยดีในวันที่ 4 เม.ย.64 เพราะถาสหกรณไมจัดในวันดังกลาวโอกาสที่จะมีการจัดขึ้นไมทราบวาจะไดจัดอีกเมื่อไหรเพราะหลังจากเทศกาล

สงกรานตในปนี้แลวสถานการณจะเปนอยางไรตอไปก็ไดแตภาวนาขอใหทุกอยางผานพนไปดวยดีโดยขอใหผูที่ไดรับเชื้อโควิด-19 ไปแลวก็ไดรับ

การรักษาจนหายขาด ผูที่ยังไมติดเชื้อโควิด-19 ก็ขอใหผานพนรอดพนอยาไดรับเชื้อ อยูรอดปลอดภัยกันถวนทั่วทุกคนนะครับ สวนรายละเอียด

ตางๆสำหรับวารสารฉบับนี้มีอะไรที่นาสนใจกันบางก็ขอเชิญสมาชิกเปดอานกันไดเลยครับ แลวพบกันใหมฉบับหนานะครับ 

 

ทีมงานคณะประชาสัมพันธ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนมีนาคม 2564 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นางสาวสุวนิตย   ฤกษหราย      

นางอรนุชา   มาลินันท      

นางสาวเยาวเรศ   จำจด      

นางนันทวัน   เลี่ยวสมบูรณ      

นายอุทิศ   วงษศรีทอง      

นางพนิตนันท   จิตนาวา      

นายอนุรักษ   วงศวัฒนะ      

นายพิทย   โลแพทย      

นายยืนยง   ดวงอาภัย      

นายลือชา   เลี้ยงตระกูล      

นางสาวชะบา   สังขชาติ      

นายเสรี   งานพิริยะมงคล      

นางสุพิชา   แกวแพง      

นายไชยา   ปนมณี      

นางปานทิพย   สองจันทร      

นายศุภชัย   อินทรวิชัย      

นายวรพันธุ   ถังมณี      

นายพิเชษฐ   รุงเตา      

นางณฐาพร   อินพรม      

นายกิตติศัพท   กิตติฝนทิพย      

นายศตวรรษ   สุดประเสริฐ      

นายวีระพน   คุณวัฒนา      

นางฉวีวรรณ   อาริยะ      

นางสาวสุวรรณา   ยงเกียรติพานิช      

นายวีรวิชญ   ลิมานนทดำรงค      

นางวิมล   เพียรสิริกนิษฐ      

นางสาวสมศรี   สำราญ      

นายสัมฤทธิ์   แกวคำแสน      
 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นางสาวสริยา   ธนาวิภาส     

นางสาวอุษา   รัตตะรังสี     

นายสมควร   สุเมธินทกุล     

นางพันธทิพย   จันทรดี     

นายประสาร   ไพศาลนันท     

นางรุจี   คงศรี     

นางสุรีรัตน   เส็งสาย     

นางสาวจุฑากาณฑ   พิมพจันทร     

นายสมโภชน   แนมนิล     

นายกิจจา   มีผล     

นางพรรุง   โอภาไพบูลย     

นางวิเชียร   รัตนชมภู     

นางสาวระเบียบ   ภาระโข     

นางสาวสายทอง   บรรจบพร     

นางสาวน้ำทิพย   สโรบล     

นางอัญชลี   นาราช     

นายวิสิทธิ์   หาญสกุล     

นางสาวพิมพพจี   เกื้อฐิติพร     

นางเสาดะ   สิงหสุวรรณ     

นางบุญเรือง   วังคะออม     

นายจิรศักดิ์   ศิริวิกุล     

นางเนาวลักษ   จำรูญฤทธิ์     

นางสาวพรรณเพ็ญ   แซลิ้ม     

นางสาววาสนา   ดีประดับ     

นางสาวสมทรง   ไวยเดช     
 

 

 

 

 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นางเกศรา   ตั้งเจริญ     

นายสำเริงศักดิ์   พัดปุย     

นายสำเริง   จันทรพิลา     

นายธรณิศ   สิงหวิเศษ     

นางสาวจงดี   บุญจันทร     

นายวันชัย   พันละเดช     

นายธงชัย   สุมา     

นายธงชัย   แจงประพันธ     

นายสุรชาติ   วิชาญวิทยา     

นายธวัช   งามสมประสงค     

นางสิริพร   วรรณพงษ     

นายรังสรรค   เทียมมิตร     

นางพจนีย   เงินประเสริฐ     

นางสาวอุไรวรรณ   ศุขะทัต     

นางสุนีย   กงสกุล     

นางสาวกรุณา   ตั้งตระกูล     

นางสาวมายุรี   มังคละ     

นางสาวดารัตน   เรืองจำรัส     

นางวันดี   สิงหเดช     

นางชไมพร   ศิรินุวัฒน     

นางรุจิรา   ยี่รัญศิริ     

นางวีณา   ประทุมมาลย     

นายบัว   มีอยู     

 
 

 

 

หมายเหตุ : 1. ผูที่เปนสมาชิกครบ 25 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 5,000.- บาท 

 2. ผูที่เปนสมาชิกครบ 30 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 6,000.- บาท 

                 3. ผูที่เปนสมาชิกครบ 35 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 7,000.- บาท 

สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิกแตละทาน 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นางนันทญา   จันทวานิช     

นายธนชล   ศิริขำ     

นายสัญชัย   บุญประคม     

นางยุวดี   เขียวแจม     

นางพัชราวลัย   มาละบุตร     

นางพรพิมล   ใจซื่อดี     

นางจารุวรรณ   นิพัทธโยธิน     

นางดวงนภา   บัวสรวง     

นางอรนิติ   เอกปชชา     

นางสาวเฟองลัดดา   จินดารัศมี     

นายสมชาย   ยี่เขง     

นางสาววาสนา   โพธิ์กระเจน     

นางสาวพจีพิชญ   หนุนภักดี     

นางสาวมนัสพันธน   กรวยทรัพย     

นางพิชสินีย   คำรัตน     

นางสาวสุวรรณา   สกุณี  
    

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นางสาวสุชาดา   คำทับทิม     

นางสาวเบญจมาศ   เพ็ญจันทร     

นางพจนี   รอดแกว     

นางสาวฐิติพร   สงวนไทร     

นางแสงเดือน   ศรีดาวเรือง     

นางทิชากร   ปุยงาม     

นายสุเชาวน   ราหุรักษ     

นายสมชาย   เดชรักษา     

นายสุธีฤทธิ์   ฤกษหราย     

นางสาวเสาวลักษณ   ครุฑธา     

นางวัชรี   พุทธวงศ     

นางนิภา   ดิษฐแกว     

นางวารุณี   ประดิษฐวงษ     

นายพัฒนา   ทองรอด     

นางเตือนใจ   ทรัพยสิรินาวิน     

นางมาลา   ลอมวงศไพบูลย     

นางสาวกาญจนา   กุลคำธร     

นางวณิชชา   คณะเมือง     

นางสุภัทรา   เบิกบาน     

นางสุพรรณนี   ลิ่มหัน     

นางพิสมัย   แสงสีดา     

นางรุจยา   แสงสุวรรณ     

นางอภิณหพร   ภูริพัฒนธีรกุล     

นางสาวสุภาวดี   จิตตวิตติ     

นางเสนห   เอี่ยมสุขสรรค     

นายนพพร   กลาหาญ     

นายธนาวัฒน   ดุกขุนทด     

นางสาวสุมาลี   ลัชชานนท     

 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นายสัญชัย   ศิลป      

นายวิทยา   คงมนัส      

นางฉัตรกุล   อินทรไพโรจน      

นางปยะวรรณ   คงบุญ      

นางสาวจุฑารัตน   สาเมือง      

นางศิริทิพย   ฮวดชัย      

นางสาวดวงดารา   หิรัญวัฒน      

นางอังคณา   จิตรีเที่ยง      

นางอมรรัตน   หวยสรรค      

นายพงศพันธ   อริยสุนทร      

นางสมใจ   ติ่งเจริญ      

นางศศิกัญญา   หงษทอง      

นางอรัญญา   ไชยโอสถ      

นางวิภาดา   อาจเทศ      

นายชัยยศ   เมืองไทย      

นางสาวชูเพชร   อนุพันธ      

นางอัจฉรา   วงษเมฆ      

นางวนิดา   แสงสวาง      

นางตุลารักษ   ณ นครพนม      

นางลลิต   สืบสาย      

นายจารึก   ดีเผือก      

นายโกศล   รุจิวิวัฒนกุล      

นายสุรเดช   จารุธนศักดิ์กูร      

นางวันทนะ   นาคงศรี      

นางผองใส   แกววิชิต      

นางชวนพิศ   กรโกวิท      

นางสาวศิริเนตร   มากคุณ      

นางสาวณฤดี   โสจิกุล      

นางสาวสุดสกุล   ปทมสูต      

นางสาวปาณิศา   แกววิเศษ      

นางวีนา   จารุจินดา      

นายอนันต   อินตะวิชัย      

นางชื่นฤดี   สุปญญา      

นายไสว   เพชรวารี      

นางสุกานดา   ใตตา      

นางสุรางค   นีละเสถียร      

นางสาวอลินรณา   เดชมา      

นางสาวมนัส   หงิมรักษา      

นางสุธาพร   คูหาทอง      

นางพรภิรมย   วงศสวรรค      

นางสุมิตรา   เพงเพียร      

นางสาวณัฐนงนภัส   ฉัตรรวีรุจิรดา      

นายบุญพอ   อยูพานิช      

นางลาวัลย   เสงี่ยมภาพ      

นางเยาวภา   วัฒนานุกูล      

นางกุลทรีย   ชางนอย      

นางรัตนา   พึ่งเย็น      

นางจิตตวารี   พงษวิลัย      

นางมณีรัตน   อัมพรภักดิ์      

นายสุรพล   จันทรทาจีน      

นายณรงค   วิลาลัย      

นางอัชรา   จิตตสาคร      

นางชลัยวรรณ   เบญจพันธุ      

นางนพมาศ   วอนเพียร      

มรว.สุทธิศิริ   กะลัมพะเหติ      

มล.เบญจพร   นวรัตน      

นางสุนีย   นวรัตน      

นายบวรรัตน   เผือกวัฒนะ      

นางสาวศศิกานต   วงศพานิชปฐม      

นายชวลิต   พวงทอง      

นางสาวสุธิดา   จารุดุล      

นายสมร   วงษตา      

นางสุภาภรณ   ธีระโชติ      

นายประจักษ   ปญญากำพล      

นายบรรจง   แปลงเงิน      

นายสุพจน   วรชัยพิทักษ      

นางอุมาพร   ออนไพบูลย      

นางสมคิด   พงษประเสริฐ      

นายฉลอง   สรอยอึ้ง      

นางพิมพร   พลกำแหง      

นางนลินรัตน   แนนหนา      

นางสุนทรา   พักตรเพียงจันทร      

นายเริ่ม   ชื่นตา      

นางณัฐนันท   สัตติยารักษ      

นายวรสิฐ   จารุจินดา      

นางสาวกรรณิการ   สายเพ็ชร      

นางสาวดวงฤดี   ลักษมีวาสิน      

นางภักดิ์   รื่นจิตต      

นางอุไรวรรณ   ศรีประเสริฐ      

นางวัฒนา   สุมนดิษย      

นางสุชาดา   อัศววงศาโรจน     

หมายเหตุ : 1. ผูที่เปนสมาชิกครบ 25 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 5,000.- บาท 

 2. ผูที่เปนสมาชิกครบ 30 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 6,000.- บาท 

               3. ผูที่เปนสมาชิกครบ 35 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 7,000.- บาท 

สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิกแตละทาน 

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนเมษายน 2564 

ขา่วสารสหกรณอ์อมสนิ  
มีนาคม - เมษายน 2564 
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ผลการเลือกตั้งประจำปี 2564 

ขา่วสารสหกรณอ์อมสนิ  
มีนาคม - เมษายน 2564 
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ราÂªืèอ¤ณะกรรÁการ ประจำปี 2564 

ขา่วสารสหกรณอ์อมสิน  
มีนาคม - เมษายน 2564 

 



07 ขา่วสารสหกรณอ์อมสนิ  
มีนาคม - เมษายน 2564 



ผลการดำเนนิงานสหกรณ์ 

08 ขา่วสารสหกรณอ์อมสิน  
มีนาคม - เมษายน 2564 
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1 
ÇÑ¹·Õè 4 àÁÉÒÂ¹ 2564 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ ¨Ñ´»ÃÐªØÁãËÞ‹ÇÔÊÒÁÑÞàÅ×Í¡µÑé§ »ÃÐ¨Ó»‚ 2564 
â´Â·Ò§ÊË¡Ã³�ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÁÒµÃÒ¡ÒÃ¢Í§ÃÑ°à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×èÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò-2019 ãËŒ¡Ñº
ÊÁÒªÔ¡·Ø¡·‹Ò¹ 

COOP
EVENT

2 
¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¤ÃºÃÍº 108 »‚ à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¤ÃºÃÍº 108 »‚  
ã¹ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ ¾.È. 2564 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ ¹Óâ´Â¤Ø³ÇÔÁÅ 
·Ø‹§·Í§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐ à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï ¾ÃŒÍÁã¨Ã‹ÇÁ¹ŒÍÁÃÓÅÖ¡¾ÃÐÁËÒ¡ÃØ³Ò¸Ô¤Ø³
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃàÁ¹·ÃÁËÒÇªÔÃÒÇØ¸ ¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ ÃÑª¡ÒÅ·Õè 6 ·Õè¾ÃÐÃÒª·Ò¹¡Óà¹Ô´¸¹Ò¤ÒÃ
ÍÍÁÊÔ¹ â´ÂÃ‹ÇÁÇÒ§¾Ò¹¾Ø‹Á à¾×èÍ¶ÇÒÂà»š¹ÃÒªÊÑ¡¡ÒÃÐ ³ ºÃÔàÇ³¾ÃÐºÃÁÃÒªÒ¹ØÊÒÇÃÕÂ�¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨ 
¾ÃÐ»ÃàÁ¹·ÃÁËÒÇªÔÃÒÇØ¸ ¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ ÃÑª¡ÒÅ·Õè 6 ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ 

ขา่วสารสหกรณอ์อมสนิ  
มีนาคม - เมษายน 2564 
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3 
 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´  â´Â¤Ø³ÇØ²Ô¾§É� ÀÔÃÁÂÒÀÃ³� »ÃÐ¸Ò¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æà¾×èÍª‹ÇÂàËÅ×Í¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐÅÙ¡¨ŒÒ§¢Í§
¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹·Õèà»š¹ÊÁÒªÔ¡¡ÑºÊË¡Ã³� â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¹Õé 
 
1. Ã‹ÇÁÅ§¹ÒÁã¹ÊÑÞÞÒ¨Ñ´·Ó»ÃÐ¡Ñ¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÀÑÂ¨Ò¡äÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò  
(Covid-19) ãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�·Ø¡¤¹â´Â¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒä»ÍÕ¡  
1 »‚ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ãËŒ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÍÒ¡ÒÃá¾ŒËÃ×Í¼Å¢ŒÒ§à¤ÕÂ§ÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡
¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹â¤ÇÔ´-19 ·´ŒÇÂ «Öè§¨ÐÁÕ¼ÅµÑé§áµ‹ 26 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 
2564 à»š¹µŒ¹ä» 

COOP
EVENT

4 
ÇÑ¹·Õè 20 ÁÕ¹Ò¤Á 2564 ³ âÃ§áÃÁ ´ÔàÍÁàÁÍÃÑÅ´� ¡ÃØ§à·¾Ï ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ 
¨Ó¡Ñ´ ä´Œ¨Ñ´¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³� àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ 
Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ¿Í¡à§Ô¹ áÅÐ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ

2. ÁÍºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ “ÁÙÅ¹Ô¸Ô ä·ÃãËÞ‹” à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 
2.5 ÅŒÒ¹ºÒ· ÊÓËÃÑºãªŒ ã¹¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ÁÙÅ¹Ô¸Ôä·ÃãËÞ‹·ÕèÁÕ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍª‹ÇÂàËÅ×Í¾¹Ñ¡§Ò¹ºÓ¹ÒÞáÅÐÍ´Õµ
¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ â´ÂÁÕ¤Ø³ÇÔ·ÑÂ ÃÑµ¹Ò¡Ã ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ
¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÙÅ¹Ô¸Ôä·ÃãËÞ‹à»š¹
¼ÙŒÃÑºÁÍºà§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ 

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹á¡‹¡ÒÃ¡‹Í¡ÒÃÃŒÒÂáÅÐ¡ÒÃá¾Ã‹¢ÂÒÂÍÒÇØ¸·ÕèÁÕÍÒ¹ØÀÒ¾·ÓÅÒÂÅŒÒ§ÊÙ§ â´ÂÁÕ¤Ø³ÇØ²Ô¾§É� ÀÔÃÁÂÒÀÃ³� 
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¡ÒÃà»�´ÊÑÁÁ¹Òã¹¤ÃÑé§¹Õé áÅÐÁÕà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ »»§. à»š¹¼ÙŒºÃÃÂÒÂ ãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹  

3. ÁÍº à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÍÁÊÔ¹àÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹  
à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 2 ÅŒÒ¹ºÒ· â´ÂÁÕ¤Ø³à·Í´¸ÃÃÁ  
ÊØÇÔªÒÇÃ¾Ñ¹¸Ø� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÙÅ¹Ô̧ ÔÍÍÁÊÔ¹àÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹ 
à»š¹¼ÙŒÃÑºÁÍºà§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ 

ขา่วสารสหกรณอ์อมสนิ  
มีนาคม - เมษายน 2564 



อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

                        วงเงินฝาก                               อัตราดอกเบี้ย      
                                                                        รอยละ/ป 

 เงินฝากออมทรัพย    2.00      

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ* 

 - ตั้งแต 100,000.- บาท ไมเกิน 10,000,000.- บาท 2.50 

 - ตั้งแต 10,000,001.- บาท ไมเกิน 30,000,000.- บาท 2.30 

 - ตั้งแต 30,000,001.- บาท ขึ้นไป  2.10 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

 ลำดับ                      ประเภท                                                   หมายเหตุ 

 1. เงินใหกูแกสมาชิก 
   - ประเภทเงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ 4.80 
   - ประเภทเงินกูพิเศษ 4.60 
 2. เงินใหกูโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   - กรณีกูเงิน โดยใชหลักทรัพยค้ำประกัน 4.55 
   - กรณีกูเงิน โดยใชบุคคลค้ำประกัน 4.70 
   - กรณีกูเงิน โครงการ ANTI COVID-19 4.60 

 3. เงินใหกู โดยใชสมุดเงินฝากค้ำประกัน 3.25 
 4. เงินใหกูแกสมาชิกกรณีผิดนัดชำระหนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
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ขยายระยะเวลาการพักชําระเงินตนของเงินกูทุกประเภท ตั้งแตเดือน มกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564

สาระน‹ารÙŒสหกรณ์ออÁสิน 

สามารถติดตอสหกรณฯ ไดดังนี้ 

ขา่วสารสหกรณอ์อมสนิ  
มีนาคม - เมษายน 2564 

อัตราดอกเบี้ย 
รอยละตอป 

ใหบวกเพิ่มตามประเภทเงินกูรอยละ 2% 



ตู� ป.ณ.205  สามเสนใน  พญาไท   
กรุงเทพฯ 10400   
Fax 02-278-0090 

พิมพที่ บริษัท ธรรมสาร จำกัด 77/2 หมูที่ 1 ถ.ราชพฤกษ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-459-4534 แฟกซ 02-459-4533 

สิ่งตีพิมพ ชำระคาไปรษณียากรแลว 

ใบอนุญาตที่ 92/2536 

ปทจ.สามเสนใน 

สิ่งตีพิมพ 

สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 


