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ºก.ºÍกกล‹าÇ 

 สวัสดีครับเพ่ือนๆสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน พบกับวารสารสหกรณออมสินฉบับสุดทาย (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564) 
ของป 2564 แลวนะครับ สำหรับในรอบป 2564 ที่ผานมาเรายังคงตองเผชิญกับเหตุการณของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 
ซ่ึงสงผลกระทบกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุก ๆ คน โดยเฉพาะในเร่ืองของการทำงาน ชีวิตสวนตัว และการปฏิบัติงานของสหกรณ  
ซ่ึงทุกทานคงทราบกันดีอยูแลว เพราะโควิด-19 อยูกับพวกเรามาเปนระยะเวลาเกือบจะ 3 ปแลว คิดวาถึงปจจุบันน้ี ทุกทานคงจะไดรับ
การฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเกือบจะทุกคนแลว แตก็ใชวาจะปลอดภัย 100% เพียงแตวาการฉีดวัคซีนจะเกิดภูมิคุมกันหมูที่จะทำใหทุกคนมี
ความอุนใจมากข้ึนวาถาเกิดไดรับเชื้อโควิด-19 โดยไมไดต้ังใจอยางนอยโอกาสที่จะรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิต ก็จะมีความเปนไปไดนอยลง
เพราะถาทุกคนมีภูมิคุมกันดวยการฉีดวัคซีนกันเปนจำนวนมาก ปญหาการระบาดก็จะทุเลาเบาบางลง และจะทำใหหนวยงานสาธารณสุข 
และหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะสามารถที่จะดำเนินการควบคุมได หรืออัตราการตายจะนอยลง แตถึงอยางไรไมวาทุกทานจะไดรับการ 
ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแลว หรือเข็ม 3 หรือ 4 แลวก็ตาม ทุกทานก็ยังคงตองใชชีวิตดวยความระมัดระวัง และยังคงตองปฏิบัติตัวตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเครงครัด โดยทานจะตองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีผูคนรวมกลุมกันเปนจำนวนมาก 
ตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา เมื่อเดินทางออกนอกบาน หรือระหวางอยูรวมกับผูอื่น หรือในที่สาธารณะ การเวน
ระยะหาง หรือที่เรารูจักกันดีวา Social Distancing ยังคงตองใหความสำคัญ หลีกเลี่ยงใชมือสัมผัสบริเวณดวงตา ปาก และจมูก รวมทั้ง
การใชสเปรยเจลแอลกอฮอล และหมั่นลางมือบอย ๆ อยูเสมอดวย ซ่ึงถาทุกคนรวมกันปองกันตามมาตรการกับทุกคนโอกาสที่จะไดรับเชื้อ
หรือการแพรระบาดของโควิด-19 ก็จะนอยลงไปดวย เกร่ินเร่ืองโควิด-19 มาซะเยิ่นยาว หวังวาจะพอเปนประโยชนบางไมมากก็นอย จะไม
พูดถึงเร่ืองน้ีก็คงเปนไปไดยาก เพราะเปนเร่ืองที่เปนกระแส และสรางความเดือดรอนใหกับพวกเราทุกคนเปนอยางมาก และยังไมรูวา 
โควิด-19 จะยังคงอยูกับเราไปอีกนานแคไหน รัฐบาลเองก็กำลังจะเปดประเทศตอนรับชาวตางชาติ และเปดโอกาสทางธุรกิจใหกับ 

ผูประกอบการควบคูกันไป แตหลังจากน้ันก็ยังไมรูวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนอีกก็ยังไมรู ไดแตขอวาดความหวังเอาไววาทุกอยางจะดีข้ึน 
และทำใหชีวิตความเปนอยูของทุก ๆ คนกลับมาดีข้ึน ถึงแมวาจะไมถึงกับปกติ แตอัตราการแพรระบาด การเสียชีวิตลดลง หรือมีการ
คนควาวัคซีน หรือยารักษาปองกันโควิด-19 ใหไดผล 100% แคน้ีก็ดีใจมากพอแลว ซ่ึงผมก็คิดวาทุกทาน ก็คงตองการเชนเดียวกัน 

เหมือนกันทุกคนนะครับ ปญหาเร่ืองโควิด-19 ยังไมทุเลาเบาบางลงไปในป 2564 น้ี ประเทศไทย ก็ตองมาประสบพบกับปญหาของ 
ภัยพิบัติน้ำทวมอีก ซ่ึงในปน้ีในภาพรวมยังไมเทาป 2554 ก็ตาม แตก็มีบางพ้ืนที่ ๆ ไดรับความเดือดรอนจากปญหาน้ำทวมเทากับหรือ
มากกวาป 2554 อยูบาง ซ่ึงจากเหตุการณทั้งโควิด-19 และการเกิดอุทกภัยในปน้ี สหกรณเองก็มีความหวงใย และขอเปนกำลังใจใหกับ
สมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยในปน้ีมีสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ซ่ึงสหกรณไดมีการจัดสรรงบประมาณ
รายจายเพ่ือนำมาเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก เปนเงินตอบแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต รวมทั้งการทำประกันภัยคุมครองโควิด-19 ใหกับ
สมาชิกทุกคนอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลา 2 ปแลว โดยลาสุดจะครอบคลุมถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 สวนในเร่ืองของผลกระทบจาก
ปญหาน้ำทวมสหกรณเองก็มีความหวงใยถึงปญหา และเหตุการณดังกลาวเปนอยางมาก โดยสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย หรือ
วินาศภัยตาง ๆ สามารถที่จะไดรับความชวยเหลือจากสหกรณเชนเดียวกันดวย ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ สมาชิกทุกทานสามารถติดตาม 

รายละเอียดไดจากเว็บไซตหรือ Facebook ของสหกรณได www.gsb-coop.com และในปน้ีสหกรณก็ไดมีมาตรการเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 

ไมวาจะเปนการปรับเวลาทำการของเจาหนาที่ ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานแบบ Work From Home ทั้งน้ี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ
สมาชิก และเจาหนาที่ของสหกรณเปนสำคัญและเปนไปอยางเหมาะสม โดยไมสงผลกระทบตอการใหบริการกับสมาชิกใหมากที่สุด 
นอกจากน้ียังมีมาตรการอื่น ๆ อีกมากมายหลายอยาง ไมวาจะเปนการขยายวงเงินกูการใหสินเชื่อโครงการ Anti Covid-19 จากเดิม 
400,000 บาท เปน 500,000 บาท พรอมขยายระยะเวลาการยื่นกูใหกับสมาชิกออกไปถึง 31 ตุลาคม 2564 การใหสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกจากเหตุอุทกภัยในโครงการเพ่ือนชวยเพ่ือนในวงเงินกู 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.25 % ตอป 
เปนตน 
 การดำเนินการตาง ๆ ของสหกรณในป 2564 และทำมาอยางตอเน่ืองทุกปยังมีอีกมากมายหลายอยาง ไมวาจะเปนการมอบเงิน
สนับสนุนใหกับสมาคมพนักงานบำนาญธนาคารออมสิน สหภาพแรงงานธนาคารออมสิน มูลนิธิไทรใหญ มูลนิธิออมสินเราชวยกัน  
การมอบเงินชวยเหลือสมทบทุนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน พรอมมอบอาหาร และน้ำด่ืมใหกับหนวยงาน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล  
วัด ชุมชนในเขตบริเวณใกลเคียงโดยรอบของธนาคารเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหบุคลากรประจำหนวยงาน และประชาชนในชวง
สถานการณโควิด-19 รวมทั้งการมอบอาหารและน้ำด่ืม ใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัย แมบาน และพนักงานขับรถของธนาคาร
ออมสินอีกดวย ซ่ึงตามที่ผมไดกลาวมาเปนเพียงสวนหน่ึงของการดำเนินการของสหกรณเทาน้ัน และสหกรณยังคงมีความมุงมั่นที่จะดำเนิน
การตอไป ตราบใดที่จะทำใหสมาชิกและสังคมโดยรวมไดรับความสุข และมีความเปนอยูที่ดีข้ึนอยางตอเน่ืองเร่ือย ๆ ไปอยางแนนอนครับ 
 ทายที่สุดน้ี เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปใหม ปพุทธศักราช 2565 ที่จะมาถึงน้ี กระผมขอถือโอกาสน้ีเปนตัวแทนของสหกรณ 
ออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสินจำกัด ขออำนวยอวยพรมายังสมาชิกทุกทาน ขออำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกทานเคารพนับถือ พระบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดโปรดดลบันดาลให 
ทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนา เงินทองไหลมาเทมา มีสุขภาพกายใจที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย หางไกล
จากโควิด-19 และสหกรณขอเปนกำลังใจใหกับสมาชิกทุกทานใหผานพนวิกฤตในคร้ังน้ีไปไดดวยดีทุกคนทุกทานเทอญ 

 

คณะประชาสัมพันธ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สารบัญ         

 

  

 บก.บอกกล�าว 
 หน�า  2 
 

 รายชื่อผู�ที่เป�นสมาชิก  
 สหกรณ�ฯ 
 ครบ 25 30 35 ป� 
 หน�า 3-4 
 

 พูดคุยกับ "GSB COOP" 
 หน�า 5 
 

 กฎหมายน�ารู� 
 หน�า 6 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 หน�า 7 
 

 COOP EVENT 
 หน�า  8-9 
 

 สวัสดิการสหกรณ�ออมสิน 
 หน�า  10 

 

 สาระน�ารู�สหกรณ�ออมสิน 
 หน�า 11 

“สหกรณ�ก�าวไกล 
พร�อมรับใช�สมาชิก” 

 

นายชัยโรจน จันทรทาจีน 
ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นายนัธรัต   ทางสวัสดิกุล     
นายรุงโรจน   เตชะวัง     
นางพุทธรา   วัฒนกุล     
นายเกรียงศักดิ์   วัฒนะประทาย     
นายสุภชัย   สันทัด     
นางศิริพร   ศรีพระธาตุตระกูล     
นางนุจรินทร   พุกแกว     
นางสาวรุจี   ดีปู     
นางสาวปภาวี   ชื่นศรีทอง    
     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นายอรุณ   มุสิกะโร     
นางอรุณี   มิตรอธิพันธ     
นางสไบทิพย   ทิศพวน     
นายสมศักดิ์   มงคลวงศ     
นางอรกัณมยาวี   พิมพทอง     
นางศิริพร   พูลศิริ     
นายอมรพล   บัวชุม     
นายณัฐกิตติ์   กิติวงศไพศาล     
นายสุนทรินทร   เพิ่มพูล     
นางสาวสุพัฒนา   ทักษิณวัฒนานนท     
นางสาวศิริมา   ศรีศิริกุล     
นายไพบูลย   เชื้อรอด     

วาที่ร.ต.สรรเพชญ   ทองไทย     
นายสุวภัทร   ศรีสุวิทยาภรณ     
นายพนมไพร   บุญปลอด     
นางเบญจมาศ   โพธิวรรณ     
นางสาวชลียา   สระบัว     
นางอรุณศรี   โงะบุดดา     
นายเสกศิษฎ   กฤษเจริญ     
นายธนพล   จันทเขต     

 

 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นางสาวพัชรรัฐ   ไพศาลสินทรัพย     
นางพรพิมล   พงษประสพ     
นายพยัต   เปยมใจญาติ     
นางวีระวรรณ   นิลชวงศรี     
นางสาวอัจฉรากิตติ   เชาวพยัคฆ     
นางกานดา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา     
นางสมศรี   ประพันธโรจน     
นางวรรณา   สุริยะวิภาดา     
นางสายพิน   สายทอง     
นางทัศนะ   แพงนคร     
นางสาวศิวาพรรณ   พิกุล     
นางปภัสสร   ธรรมทักษา     
นางเพียงกมล   เดินตามแบบ     

นางภัทยาพร   เอกสินธุ     
นางสาวจุไรรัตน   จินดาประเสริฐ     
นางนวลทิพย   สมใจ     
นางสาววารินทิพย   ดุมคำ     
นายพงษอมร   เชียงฝาง     
นายอิทธิพัทธ   กมลพิชิตพงศ     
นางสาวอรุณโรจน   ประทุมศรี     
นางวิมลวรรณ   ศูนยจันทร     
นางสาวเพ็ญนภา   บุญศิริ     
นางกุลฤดี   รักการ     
นายสัมพันธ   มังกรพันธุ     
นางชณิตฏา   ชมแสง     
นางสาวจินดาหรา   จันทรพิมพ     
นางสาวอัญชลี   รสิตานนท     
นางสาวจิรภา   คงมนัส     
นายสนิท   ฌายีเนตร     
นางสุพรรณี   น้ำแกว     
นายทวี   พรหมสุรินทร     
นายบังคม   บุญรัตนไพโรจน     
นางสุชาดา   โหตระกิตย     
นางสาวนรารัสมิ์   นิยมรัฐ     
นายศุภโชค   วรกฤษณพงศ     
นางสุจนี   ไตรเดช     
 
 

 

 

 

 

    

 

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 เดือนพฤศจิกายน 2564 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นายพิมพ   เอี่ยมเย็น     
นางภัทรติญา   บุษดี     
นางสาวจันทรวลัย   ศัลยประดิษฐ     
นางยินดี   วงษทรัพย     
นางประภา   รำพึงจิตร     
นายอุดม   แกวตา     
นายครวญ   สงพรมทิพย     
นางสาวสมพร   สหายฟา     
นายภูกิจ   มงคลจุฑา     
นายพรเทพ   ทองมี     
นายสุชาติ   เจริญธรรม     
นายสุพัฒ   ดิษผล     
นางสุพัตรา   ออนหวาน     
นางสาววารุณี   ทองมาก  
    

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นางวรรณดี   พนภัยพาล     
นางสาวศรลักษณ   สุขากรณ     
นางธัญญารัตน   พบสุข     
นางรัญชนา   สุริยา     
นางสุขศรี   กระจางพิศ     
นายเอกชัย   อินทรพิริยานุกูล     
นางสาวสายฝน   ใหญวงค     
นางสาววิรยา   ริบรวมทรัพย     
นางสาวพรรณวดี   วิกรานตวาณิช     
นางสะอาง   เชื่อมชิต     
นางธัญกมล   ฐิติเดชาสกุล     
นางสัตตบงกช   จิตตเปนธรรม     
นางรัศมี   แพงมาลา     
นางดาราวรรณ   เชาวลิตตระกูล     

นางสาวศิริกานต   ภูกลิ่น     
นางจีรานุช   ศรีสุรียไพศาล     
นางสาวจินตนา   จุลละสุวรรณ     
นางไพรวัลย   แกวศรีนนท     
นางขนิษฐา   ประดับสุข     
นางจันทรหลา   รัตนสุวรรณ     
นางประทุมพร   อินตะวิชัย     
นางนิสากร   โคกกำยาน     
นางนุสรา   โชวสูงเนิน     
นางจิราลักษณ   นารีบุตร     
นางสาวสุพรรณี   ฉิมพลีย     
นางสุมาลี   โตแจง     
นางอุดมลักษณ   ศรีสุระพล     
นางสาวพัชรี   ชนยุทธ     
นางสาวกมลทิพย   รำเพย     
นางนาถธิดา   รูปโอ     
นางอมรรัตน   รัตนปญญา     
นางสุนิสา   ศรประดิษฐ     
นางพรพนา   สัยทัศน     
นายชาตรี   ตันตราภรณ     
นางสมพร   เครือทะนุ     
นายทวีศักดิ์   อินตะรัตน     
นางจริยาภรณ   บุญทอง     
นางไพริน   วงษคำ     
นายนรินทร   นิภากรพันธ     
นายสมประสงค   ศิลปประคอง     
นางพนิดา   โรจนรัตนศิริกุล     
นายสุเทพ   สุขกลับ     
นางสุนิดา   ผลปาน     
นางสาวมะลิวัลย   คูรัตนชัชวาล     
นายศิริชัย   เรือนทอง     

นายภักดี   พงสยาภรณ     
นางสาวอารีย   วงศวานรุงเรือง     
นางสาวสุนันทา   สุวรรณพงศ     
นางประภาศรี   ชาญวุฒินันท     
นางสาววรภรณ   คูรัตนชัชวาล     
นายวิบูลย   อังสนันท     
นายจิตรกร   อุทยานานนท     
นายพีระ   อยูใชพันธ     
นายประสิทธิ์   สุขเจริญพร     
นางภาวนา   เศวตนันทน     
นางสาวอรวรรณ   เตชะวัฒนวรรณา     
นายธีระ   บุษปวนิช     
นางสาวละเมียด   อิ่มทรัพย     
นางสาวศิริพร   พิบูลยวรสิทธิ์     
 
ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นางอาภาภิรมย   มิคกัน     
นางสาวจำนง   สุทธวารี     
นายนพพร   อภัยวงศ     
นางวนิดา   นาคมณี     
นางเพ็ญศรี   สกุลเกียรติวงศ     
นางณัฐปภัสร   ธนสัจจวัฒน     
นางอาภรณ   ไตรระเบียบ     
นางวลัยพร   พยัคฆมาศ     
นางเข็มทอง   อาจคงหาญ     
นางกาญจนา   ทองอราม     
นางภัทรภร   พงษประไพ     
นายวิเชียร   เจริญทรัพย     
    

   

 

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนธันวาคม 2564 

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 



05 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 



06 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

ขอบคุณขอมูลดีๆ จาก :  
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 / กฎหมายนารู กระทรวงยุติธรรม 

...ก®หÁาÂ¤Ù‹สหกรณ์หร×Íก®หÁาÂน‹ารÙŒ... 



07 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

ผลการดำเนินงานสหกรณ์ 



08 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

ÁÍº·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡·Õèà¡ÉÕÂ³»‚ 2564 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 ¤Ø³ÇØ²Ô¾§É�ÀÔÃÁÂÒÀÃ³� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ 
¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ áÅÐà Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³� Ã‹ÇÁ¶‹ÒÂÀÒ¾à»š¹·ÕèÃÐÅÖ¡¡ÑºÊÁÒªÔ¡·Õèà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ 
ã¹»‚ 2564 «Öè§ÊË¡Ã³� ä´ŒÁÍº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡à»š¹·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹·‹Ò¹ÅÐ 2,000 ºÒ· â´ÂÊË¡Ã³� ä´Œ âÍ¹·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ãËŒ¡Ñº¼ÙŒà¡ÉÕÂ³Ï 
µÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 23 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2564 à»š¹·ÕèàÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹¹ÕéÊË¡Ã³� ä´ŒÁÍºË¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂáÅÐ¡Å‹Í§¢ŒÒÇãËŒ¡Ñº¼ÙŒà¡ÉÕÂ³Ï 
ã¹¤ÃÑé§¹Õé´ŒÇÂ ³ ºÃÔàÇ³ÍÒ¤ÒÃ 1 ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ 

ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 14 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2564 àÁ×èÍÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 14 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 
2564 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ áÅÐÁÙÅ¹Ô¸Ô
ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¾Ø²Ò¨ÒÃÂ� ( âµ) ¾ÃËÁÃÑ§ÊÕ ¹Óâ´Â ¹ÒÂÊÃÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡ÉÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊË¡Ã³�Ï ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐà̈ ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�Ï Ã‹ÇÁ·Í´¡°Ô¹ÊÒÁÑ¤¤Õ à¾×èÍ·Ó¹ØºÓÃØ§¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò à»š¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹ 650,765.- ºÒ· 
( â´ÂäÁ‹ ä´ŒÃÇÁÂÍ´¡Ñºà̈ ŒÒÀÒ¾¡°Ô¹ã¹¤ÃÑé§¹Õé) ³ ÇÑ´µÒÅà̈ ç´ÂÍ´ µÓºÅÈÒÅÒÅÑÂ ÍÓàÀÍÊÒÁÃŒÍÂÂÍ´ Ñ̈§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸� 

COOP

EVENT

ÊË¡Ã³�ÍÍÁÊÔ¹Ã‹ÇÁ·Í´¡°Ô¹ÊÒÁÑ¤¤Õ ³ ÇÑ´µÒÅà¨ç´ÂÍ´ ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸� 



09 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

การเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยครั้งท่ี2



 

          ระยะเวลาเปนสมาชิก                จำนวนเงินจาย(บาท) 
 ไมถึง 5 ป 20,000.- 
 ตั้งแต 5 ป ไมถึง 10 ป 30,000.- 
 ตั้งแต 10 ป ไมถึง 15 ป 40,000.- 
 ตั้งแต 15 ป ไมถึง 20 ป 50,000.- 
 ตั้งแต 20 ป ไมถึง 25 ป 60,000.- 
 ตั้งแต 25 ป ไมถึง 30 ป 70,000.- 
 ตั้งแต 30 ป ไมถึง 35 ป 80,000.- 
 ตั้งแต 35 ป ไมถึง 40 ป 90,000.- 
 เปนสมาชิกตั้งแต 40 ป  ขึ้นไป 100,000.- 

10 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

สÇÑสดกิารสหกรณ์ÍÍÁสิน 
1. การจายเงินสวัสดิการใหสมาชิกที่มีระยะเวลาเปนสมาชิกครบ 25 ป 30 ป 35 ป และ 40 ป มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
 -  มีระยะเวลาเปนสมาชิกตอเนื่องครบ 25 ป 30 ป 35 ป  และ 40 ป  โดยการนับเวลาเปนสมาชิกใหนับเฉพาะเวลา 
ที่เปนสมาชิกติดตอกันครั้งหลังสุด 
 -  มีทุนเรือนหุนไมนอยกวา 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ กรณีที่มีทุนเรือนหุนนอยกวา 
120,000.00 บาท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการเปนผูพิจารณา 

 ระยะเวลาเปนสมาชิก จายเงินกองทุนสวัสดิการ 
 ตอเนื่อง  (บาท)  
 (ป)  
 25 5,000.- 
 30 6,000.- 
 35 7,000.- 
 40 10,000.- 

** เริ่ม 1 มกราคม 2563 **  

2. กรณีการจายเงินสวัสดิการใหสมาชิกที่เสียชีวิต มีหลักเกณฑและจำนวนเงินจาย ดังนี้ 

3. กรณีการจายเงินสวัสดิการใหสมาชิกที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ดวยอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะ 
 ดวยอุบัติเหตุ  มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
 3.1 การจายเงินสวัสดิการใหสมาชิกที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุและจำนวนเงินจาย ดังนี้ 

 หมายเหตุ การเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุรวมถึงการถูกฆาตกรรม ยกเวนเปนผูกระทำหรือเปนผูมีสวนรวมในการ 
กออาชญากรรม 

    ระยะเวลาเปนสมาชิก           จำนวนเงินจาย(บาท) 
 ไมถึง 5 ป 100,000.- 
 ตั้งแต 5 ป ไมถึง 10 ป 120,000.- 
 ตั้งแต 10 ป ไมถึง 15 ป 140,000.- 
 ตั้งแต 15 ป ไมถึง 20 ป 160,000.- 
 ตั้งแต 20 ป ไมถึง 25 ป 180,000.- 
 ตั้งแต 25 ป ขึ้นไป 200,000.- 



11 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 

ปไนขึ ทาบ 100,000,03 ตแงัต -

                     -



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 
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