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 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ดำเนินงานผ่านปีที่ 33 ผลประกอบการ 

มีความเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ สมาชิกมีความพึงพอใจและมั่นใจในผลงานของเรา  ความสำเร็จที่ประจักษ์

แก่สายตาของมวลสมาชิกเป็นผลมาจากคณะกรรมการดำเนินการได้เสียสละเวลา ทุ่มเทความรู้  

ความสามารถอย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบกิจการทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการบริหารงานภายในให้เกิดความ

เรียบร้อย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอย่างเต็มกำลังความสามารถและ

สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญคอยส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือ และสอดส่องดูแลกิจการ

สหกรณ์ของเราเป็นอย่างดี 

 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ไว้แก่สมาชิก เราให้ความสำคัญ               

เรื่องการส่งเสริมการออมด้วยการเปิดโครงการรับฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง  เราให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ระบบโปรแกรมของสหกรณ์ให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันโดยทั่วไป สมาชิกสามารถใช้

บริการดูข้อมูลส่วนตัวหุ้น  หนี้  เงินฝาก หรือรับชมข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ผ่านทาง INTERNET  

เราให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนด้วยการอนุเคราะห์ผ่อนปรนภาระหนี้ให้แก่สมาชิก เราให้ความ

สำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายและคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการปรับเปลี่ยน

การผ่อนชำระเงินกู้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ 

 ไม่ว่าความผันผวนทางการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ จะส่งผลในการบริหารงานทางการ

เงินของสหกรณ์อย่างไร คณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดนโยบายการบริหารงานสหกรณ์ โดยยึดหลัก

ความสมดุล 3 มิติที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้น  ผู้ฝากเงิน และสมาชิกผู้กู้เงิน ให้มีจุดสมดุลด้านการตอบแทน 

ที่เหมาะสม ตามหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 สำหรับการบริหารงานด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิกโดยตรง  ธนาคารออมสิน 

หน่วยงานภายนอก สัมพันธภาพที่ดีกับสหกรณ์พันธมิตร ส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา  การมอบเงินให้แก่

มูลนิธิไทรใหญ่  การจัดโครงการสัมมนาให้แก่สมาชิกเรายังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง  

 ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณธนาคารออมสิน  เพื่อนสมาชิก กรรมการดำเนินการที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ

กิจการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ให้คำแนะนำและร่วมกัน

ผลักดัน สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ  และสมปรารถนา 

ทุกประการ 

 

(นายชุมพล  พิมเสน) 

ประธานกรรมการ 
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นายสรศักดิ์		พุทธรักษา	นายสรศักดิ์		พุทธรักษา	

นายชุมพล		พิมเสน	
ประธานกรรมการ	

นายวุฒิพงษ์		ภิรมยาภรณ์	
รองประธานกรรมการ	คนที่	1	

นายเจนจัด		พลไพรินทร์		
รองประธานกรรมการ	คนที่	2	

นายศิริชัย		วงศาโรจน์														
กรรมการและเหรัญญิก	

นายสังวาลย์		กิตติวีระนุกูล					
กรรมการและเลขานุการ	

ที่ปรึกษา 
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

คณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ชุดที่  26  ประจำปี 2558 

นายชุมพล		พิมเสน	 นายวุฒิพงษ์		ภิรมยาภรณ์	 นายเจนจัด		พลไพรินทร์		
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นายปฏิภาณ		อนุสรณ์พานิช														
กรรมการ	

นายสุรพล		จันทรท่าจีน	
กรรมการ	

นายศุภวิทย์		พลชนะ
กรรมการ	

นายชัยโรจน์		จันทรท่าจีน	
กรรมการ	

นายวสันต์		มีชัย	
กรรมการ	

นายนิติภูมิ		สุวรรณชัยรบ	
กรรมการ	

นายอนุสรณ์		อนุวัฒน์นนทเขตต์	
กรรมการ	

นายวีระฉัตต์		ศรีสุวรรณ	
กรรมการ	

นายสมเกียรติ		ภิรมยาภรณ์	
กรรมการ	

นายชาญเชพ		ชินบานทอง	
กรรมการ	



คณะผูตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี  2559 
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นางอุษา		ชื่นจิตต์	 นางสาวสอาดศรี		สุรชัย	

นางสาวสุธีรา		กฤษณจักราวัฒน์	 นายบุญเชิด		ชื่นจิตต์	

นางบุหงา		บำรุงเอื้อ	

นายเชิด		นาคมณี									
ประธาน	

นายพิชัย		แสงพิทักษ์		
กรรมการ	

นายมนตรี		บุญดี									
กรรมการ	

น.ส.ฤดีวรรณ		ฐิติญาณะกร																	
กรรมการและเลขานุการ				

นายจักรพรรดิ	นิยมจันทร์	
กรรมการ	

นางสาวดาวรุ่ง		อารีรัชชกุล	
กรรมการ		

นายสัณฐาน	อยู่ศิริ	
กรรมการ		
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นายสรศกัดิ	์	พทุธรกัษา																
รกัษาการผูจ้ดัการสหกรณ์	

นางวไิลพร		วายภุาท	
รองผูจ้ดัการ	นางนนัทวรรณ		จนิานศุลิปสาท	

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ	สายงานการเงนิ	
นางยพุนิ		สมนกึ	

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ	สายงานบรหิารหนี้	

นางกนกทพิ		เปียมเจยีก																																		
เจา้หนา้ทีอ่าวโุส		สายงานสนิเชือ่																						
ปฏบิตังิานแทน	ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ		

สายงานสนิเชือ่	

นางจติรว์มิล		กลุวหิค																											
เจา้หนา้ทีอ่าวโุส	สายงานบญัชแีละขอ้มลู	

ปฏบิตังิานแทน	ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ															
สายงานบญัชแีละขอ้มลู	

นางจนัทรา		บญุญานติย	์																	
เจา้หนา้ทีอ่าวโุส	สายงานสนบัสนนุ	
ปฏบิตังิานแทน	ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ	

สายงานสนบัสนนุ	

นายประสทิธิ	์	แกว้อดุร												
เจา้หนา้ทีอ่าวโุสสายงานสนิเชือ่	

นางกญัญา		เสมทบั											
เจา้หนา้ทีอ่าวโุสสายงานสนิเชือ่	

นางชตุกิาญจน	์	โพธิท์องนาค	
เจา้หนา้ทีอ่าวโุสสายงานสนบัสนนุ	

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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นางสาวสุวรรณา		ลีดาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานการเงิน

นางวันเพ็ญ		ชัยสุวรรณ์													
เจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานการเงิน	

นางสาวอังคณา		จันทร์แจ่มแจ้ง
เจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบริหารหนี้	

นางนัชชา		ธนาภิวัฒนกุล
เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	

นางสาวบุญมา		จันทร์มล
เจ้าหน้าที่สายงานบริหารหนี้	

นางสาวนุชุลี		คงชุ่ม	
เจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและข้อมูล	

นายอนุรักษ์		รักษ์สุจิตรัตน์						
เจ้าหน้าที่สายงานสินเชื่อ	

นางสาวศลิษา		วัชระศิลป์													
เจ้าหน้าที่สายงานสินเชื่อ	

นายธีรชัย		ศุขกลิ่น											
เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน	

นางสาวสุจิตรา		บุษษะ				
ลูกจ้าง	

นายนิธิ		ยิ้มใหญ่																	
เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน	

นางกมลทิพย์		สุมา													
ลูกจ้าง	

นางสาวฐาอิ่มภรณ์		หงษ์เวียงจันทร์						
ลูกจ้าง	

นายธนชัย		ภิรมยาภรณ์																
เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน	

นายสรวิศ		บุญจุรีนาค						
ลูกจ้าง	



สมาชิก 

ทุนเรือนหุ้น 
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เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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รายได้ รายจ่าย กำไรสุทธิ 

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน 
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วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558  

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 

ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 

....................................... 
	

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 7,830 คน 

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม	

 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 

       คุณวีระชัย      เต็มบุญฤทธิกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

 

 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

      คุณณิชาปวีณ์ มงคลทรง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 

 

 ผู้สอบบัญชี  

       คุณศิลป์ชัย        รักษาพล บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 

       คุณธนาดล        รักษาพล บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 

	

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น. 

 คุณสุรพล  จันทรท่าจีน  กรรมการ  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเรียนเชิญคุณชุมพล 

พิมเสน ประธานกรรมการ  ทำพิธีสักการะบูชาพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมสาทิสลักษณ์

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  ต่อจากนั้นแนะนำผู้แทนสำนักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557   

และแนะนำคณะกรรมการอำนวยการ 

 คุณชุมพล  พิมเสน  ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับสมาชิก

ผู้เข้าร่วมประชุม แล้วดำเนินการขอความเห็นชอบกำหนดขอบเขตการประชุมใหญ่สามัญ 

 เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และการเลือกตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.2542 สหกรณ์ขอกำหนดขอบเขตการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ไว้ ณ บริเวณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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หอประชุมเพชรรัตน บริเวณห้องอาหารธนาคารออมสิน บริเวณสนามฟุตบอลธนาคารออมสิน   

จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ กำหนดขอบเขตการประชุมใหญ่บริเวณหอประชุมเพชรรัตน  

บริเวณห้องอาหารธนาคารออมสิน บริเวณสนามฟุตบอลธนาคารออมสิน 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

แล้วดำเนินการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1. เรื่อง ประธานชี้แจงเรื่องผู้จัดการสหกรณ์เสียชีวิต 

 ตามที่ผู้จัดการสหกรณ์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา การที่จะแต่งตั้ง

ผู้จัดการสหกรณ์ขึ้นมาทำหน้าที่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันสั้นอาจจะยังไม่มีผู้ใดเหมาะสมในสภาวะการณ์

ขณะนั้น และการที่จะให้ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นมาทำหน้าที่แทน อาจจะยังไม่พร้อม  เพื่อให้การบริหารงาน

ของสหกรณ์ดำเนินต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการดำเนินการ  จึงมีมติแต่งตั้ง ดังนี้ 

 1. นายสรศักดิ์  พุทธรักษา   ที่ปรึกษาสหกรณ์   ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการสหกรณ์ 

 2. นายสันตริน  โกศล         กรรมการและเหรัญญิก   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ   

  ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา 

 

 2. เรื่อง การสรรหาผู้จัดการสหกรณ์ 

 หลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  สหกรณ์จะต้องมีการสรรหา

ผู้จัดการสหกรณ์ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ให้ดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะ

พิจารณาสรรหาจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์ และมี

คุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้บริหารธนาคารออมสินที่เกษียณไปแล้วแต่อายุยังไม่ถึง 60 ปี   

ให้มีสิทธิ์สมัคร ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาทั้งบุคคลภายนอก และภายในเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความ

เหมาะสมที่สุด 

 

 3. เรื่อง การชี้แจงเรื่องข่าวลือ 

 ตามที่มีข่าวหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557  ว่านายพรชัย สถานทรัพย์ อดีต

ผู้จัดการสหกรณ์  กระโดดช่องบันไดหนีไฟฆ่าตัวตาย ด้วยสาเหตุมาจากการปิดงบการเงินไม่ลงตัว 

โดยถูกตำหนิจากผู้บังคับบัญชา จึงทำให้เกิดความเครียด จากข่าวดังกล่าวขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง

แต่อย่างใด  และยังมีข่าวลืออีกว่าอดีตผู้จัดการสหกรณ์มีการทุจริตเงิน 200 ล้านบาท จึงทำให้เกิด

กระแสว่าสหกรณ์ไม่มีความมั่นคงแล้ว ตลอดจนได้รับข่าวสารที่มีการปล่อยออกไปว่าการที่สหกรณ์

ปล่อยเงินกู้ทั้งพิเศษและสามัญที่มีเงื่อนไขต่างจากหลักเกณฑ์ คณะกรรมการอำนวยการได้เรียกรับ

เงินปากถุงถึง 3% ผมขอเรียนชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย และไม่เป็นความจริง  

แต่อย่างใด  ถ้าหากพบว่าผู้ใดเป็นผู้เรียกรับเงินขอให้ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำได้เลย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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 4. เรื่อง การแจ้งที่อยู่ที่ชัดเจน 

 สหกรณ์ได้มีหนังสือชี้แจงเรื่องต่างๆ ออกไปถึงสมาชิกสังกัดธนาคารออมสินสาขา เขต   

และภาค รวมถึงสมาชิกบำนาญด้วยนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกบำนาญบางท่านแจ้งว่าไม่ได้รับเอกสาร

จากทางสหกรณ์เลย  จึงได้ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสมาชิกไม่ได้แจ้งที่อยู่ไว้กับสหกรณ์  จึงได้

ทำการเพิ่มเติมให้แล้ว  และขอความกรุณาท่าน ที่ไม่ได้รับเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดแจ้ง  

ที่อยู่ที่ชัดเจนให้สหกรณ์ทราบด้วย เพื่อจะได้ส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์ให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับส่วนกลางก็ได้มีการส่งเอกสารไปยังหน่วยงานธุรการฝ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

 

 5. เรื่อง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ส่งผู้แทนเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ส่งผู้แทนเข้าตรวจสอบตามหนังสือที่มีการร้องเรียนไปยัง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือดังกล่าวฯ โดยมีแผนการตรวจสอบ

ประมาณ 5 วัน  คณะกรรมการฯ ได้มีการชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งนำเอกสารประกอบการ  

ตรวจสอบ และได้แจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนความผิด  

ทางวินัย เพื่อสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริง ซึ่งใช้หลักการและวิธีการเดียวกับธนาคารออมสิน  

โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ไม่มีการปิดบังใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการกู้เงิน รายละเอียดการ

ทุจริต ซึ่งใช้เวลาในการตรวจสอบตั้งแต่ 09.00 น.-16.00 น. สรุปได้ข้อยุติตามความเป็นจริง  

ที่ปรากฎ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เสนอแนะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงที่สหกรณ์ต้อง

รับผิดชอบ จำนวน  4,155,600.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้ตั้ง

สำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ แต่ถ้าไม่สามารถตั้งหนี้สงสัยจะสูญได้ทั้งจำนวน ก็สามารถทยอยตั้งได้

ภายใน 1-3 ปี คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาทบทวนแล้ว เนื่องจากผลกำไรสุทธิประจำ  

ปี 2557 ประมาณ 235 ล้านบาทเศษ  ถ้าตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดภายในปี 2557 ก็จะไม่มี

ผลกระทบใดๆ กับสหกรณ์มากนัก เพียงแต่จะทำให้กำไรสุทธิลดลงเหลือ 231.31 ล้านบาทเศษ ซึ่ง

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่คลาดเคลื่อนจากที่ตั้งไว้ที่อัตราร้อยละ 4.50 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่

ผา่นมาซึง่จา่ยในอตัรารอ้ยละ 4.40 และผูส้อบบญัชขีองสหกรณไ์ดม้กีารรบัรองงบการเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

 สหกรณ์ได้นำเสนอ Presentation ให้สมาชิกได้รับทราบ โดยนำเสนอเรื่องราวลำดับ

เหตุการณ์ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น (ระยะเวลาประมาณ 8 นาที)  

 ประธานที่ประชุม  ได้ชี้แจงว่าตามที่มีข่าวว่าสหกรณ์มีการปกปิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   

ขอชี้แจงว่า เมื่อพบว่ามีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต  สหกรณ์มีความอ่อนไหวในเรื่องความมั่นคง 

หากมีการชี้แจงออกไปแล้วมีความคลาดเคลื่อนก็จะเกิดผลกระทบจะทำให้แก้ไขปัญหายากยิ่งขึ้น เรา

จึงต้องมีการพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบต้องมีกระบวนการในการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง 

ประกอบกับอดีตผู้จัดการสหกรณ์เสียชีวิต ข่าวลือต่างๆ มากมาย เราจึงต้องมีความระมัดระวัง  

ในทุกกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีความสมบูรณ์   

และถูกต้องที่สุด     

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 
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 สหกรณ์ได้เข้าพบตำรวจกรณีการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการแล้วได้รับการแจ้งว่าเป็นการ

กระโดดตึกแน่นอน เพราะพบรอยเท้าชั้น 16 ที่บริเวณบันไดหนีไฟลักษณะปีนกระโดด ซึ่งได้

สอบถามว่ามีเหตุผลอย่างไร จึงสรุปว่าเป็นการกระโดดตึกฆ่าตัวตาย  ทางตำรวจแจ้งว่าพบเอกสาร

ฉบับหนึ่ง เป็นร่างเอกสารการซักซ้อมการปฏิบัติงาน มีข้อความลงโทษจากสหกรณ์ แต่ยังไม่มีการ  

ลงนาม สบืเนือ่งมาจากปลายป ี2556 มกีารปดิบญัชไีมล่งตวั จงึไดส้อบถามอดตีผูจ้ดัการ ทีป่ฏบิตังิาน 

ในขณะนั้น มีการกระทำผิดหรือไม่นั้น ซึ่งสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมี

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช เป็นประธานเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง ปรากฎว่าเป็นความ

คลาดเคลื่อนในการปิดงานประจำวันไม่ลงตัวแล้วไม่มีการติดตาม หรือจัดการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา

ที่สมควร จึงได้มีการตักเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมด 

จึงได้มีการออกหนังสือซักซ้อมการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการปล่อยข่าวว่ามีการทุจริตโดยผู้จัดการ 

ประมาณ 200 ล้านบาท ผลกระทบที่ตามมาก็คือสมาชิกมายื่นใบลาออกตลอดจนสมาชิกที่มีเงินฝาก

ได้มาถอนเงินตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558  สมาชิกถอนเงินออกจาก

สหกรณ์ประมาณ  689 ล้านบาท คณะกรรมการทุกคนมีความกังวลใจไม่สบายใจ แต่ด้วยหน้าที่ที่รับ

อาสาเข้ามาบริหารงานสหกรณ์แล้ว ก็มีความพยายามแก้ไขปัญหาตลอดเวลา จนกระทั่งวันที่ 16 

มกราคม 2558 การถอนเงินลดลง  และมีเงินไหลกลับเข้ามาประมาณ 100 กว่าล้านบาท ปัจจุบัน

ภาวะค่อนข้างเป็นปกติแล้ว  เปรียบเทียบความเสียหายกับสินทรัพย์ที่สหกรณ์มีอยู่นั้น ไม่ได้มีผล  

กระทบแต่อย่างใด  เมื่อพบปัญหาก็ได้แก้ไขอย่างฉับพลัน เชื่อว่าจะลุล่วงไปได้ด้วยดี  จึงขอชี้แจงเพียง

เท่านี้ 

 คุณพิเชษฐ์  รักษ์ศิริ  สมาชิกเลขที่ 08454-4 กล่าวว่าเมื่อได้รับการชี้แจงจากท่าน

ประธานกรรมการก็สบายใจขึ้นมาบ้าง  เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่สมาชิกมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

มากมายเหลือเกิน  ส่วนหนึ่งเป็นข่าวของสหกรณ์ที่ออกไป  มันเกิดอะไรขึ้นกับสหกรณ์ของเรา   

ถือเป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้ จึงเป็นที่สนใจของสมาชิกทั่วไป สหกรณ์ของเราก่อตั้งมา 32 ปี  

ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้งสหกรณ์ เกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ประเด็นที่อยากจะถาม 

ดังนี้   

 1. เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตมานานแค่ไหน 

 2. ใครเป็นผู้ที่ตรวจสอบพบการทุจริต 

 3. ผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าไปตรวจสอบมากน้อยแค่ไหน    

 4. ใครเป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ไปใช้สิทธิ์ของผู้อื่นกู้เงิน  

 5. ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหากต้องมีการตัดหนี้สูญ คือใครบ้าง  

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่าประมาณเดือนตุลาคม 2557  มีสมาชิกรายหนึ่งได้สอบถาม

มายังสหกรณ์ถึงสิทธิการกู้เงิน โดยการกู้เงินแยกเป็น 2 ประเภท เงินกู้สามัญ จำนวน 1,700,000.- 

บาท แต่สมาชิกแจ้งว่า ได้ยื่นกู้สามัญจำนวนเพียง 1,000,000.- บาท และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

จำนวน 53,000.- บาท การกู้เงินประมาณเดือนเมษายน 2557 มีการหักเงินเดือนที่ยอดเงินกู้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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1,700,000.- บาท หักเงินเกินกว่ายอดกู้ไว้ 1,000,000.- บาท สมาชิกจึงได้สอบถามกลับมาที่

เจ้าหน้าที่ที่ทำการทุจริต ซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับผู้กู้เป็นอย่างดี  คณะกรรมการจึงได้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

มาสอบถามความจริงแล้ว ยอมรับว่ามีการแก้ไขยอดเงินกู้จาก 1,000,000.- บาท เป็น 

1,700,000.- บาท จริง และได้นำเงินส่วนต่างไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน ส่วนเงินกู้ฉุกเฉินมีการกู้

ภายหลัง เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตได้ชี้แจงสมาชิกว่ามีการเปลี่ยนระบบ ทำให้การหักยอดมีความคลาด

เคลื่อน จึงได้มีการโอนเงินส่วนต่างให้สมาชิกทุกเดือน จนกระทั่งเดือนกันยายน 2557 สมาชิก  

ถูกหักยอดเดิม จึงเกิดความสงสัยว่าทำไมจึงหักยอดเดิม สมาชิกได้ทวงถามมาตลอดระยะเวลา   

5 เดือน  เจ้าหน้าที่จึงหาเงินมาชดใช้หนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย ได้สอบสวนอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้นั้น  

จึงได้นำรายละเอียดเอกสารสำคัญมาเปิดเผยให้คณะกรรมการสอบสวนฯ ได้ทราบเหตุการณ์ทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นไม่ได้ปกปิดสมาชิกแต่อย่างใด เราเพียงแต่หาวิธีแก้ไขสถานการณ์ ระยะเวลาผ่านมา   

2-3 เดือนแล้ว เชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างน่าจะเป็นปกติแล้ว   

 ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราต้องมีการขยายผล ว่าใครอนุมัติ  ใครโอน ใครจ่าย ต้อง

มีการสอบสวนต่อเพื่อให้ได้ข้อยุติ  รวมถึงเจ้าหน้าที่อีก 3 คนที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ขณะนี้

อยู่ระหว่างพักงาน ต้องมีการสอบสวนต่อไป โดยมีกระบวนการทำงานเหมือนธนาคารออมสิน 

 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่โดนไล่ออก  มีการสืบทรัพย์แล้วมีหลักทรัพย์ ติดจำนองที่สหกรณ์   

มีส่วนต่างประมาณ 1 ล้านบาทเศษ  ได้ให้ยื่นกู้เพื่อนำเงินส่วนต่างมาชดใช้หนี้ในรายเร่งด่วนแล้ว 

 คุณไกวัล  วรเทพนิตินันท์  สมาชิกเลขที่ 06568-7  ได้ให้ความเห็นต่อเหตุการณ์  

ดังกล่าว ดังนี้ 

 1.  มีความเสียหายเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ มีใครเกี่ยวข้องบ้าง 

 2.  ใครเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ในยอดที่ต่างจากที่สมาชิกขอกู้เงินมา 

 3.  เหตุใดสมาชิกที่เงินเดือนน้อย ถึงกู้เงินได้ในวงเงินที่สูง 

 4. เหตุใดเมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตแล้ว ยังอนุมัติให้กู้เงินกู้พิเศษเพิ่มให้ได้อีก 

 5.  เมื่อพบการกระทำผิดแล้วมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตหรือไม่  ถ้าไม่แจ้งความ

ดำเนินคดี คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 

 คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  ชี้แจงว่า โดยพฤติการณ์ สิ่งที่พบ

เป็นการจงใจฝ่าฝืนการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้  และร่วมกันทำมากกว่า 1 คน  

ตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ  สายงานการเงินที่มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน  เจ้าหน้าที่การเงิน และ  

ตัวเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดซึ่งมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับสมาชิกเป็นอย่างดี  เราเชิญสมาชิกหลายราย

มาพบแล้วยืนยันว่าเป็นการให้ยืมสิทธิ ต่อด้วยการปลอมแปลงลายมือชื่อ ใช้เอกสารปลอม จนเป็น

ที่มาของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 8 ล้านเศษ แยกเป็นจำนวน 4.1 ล้านบาทเศษ และจำนวน 

4.3 ล้านบาทเศษ  ในส่วนที่เป็นการปลอมสิทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส่วนความ

เสียหายจากการให้ยืมสิทธิกู้นั้นเป็นเรื่องของหนี้ค้างชำระ ที่จะต้องมีการสำรองตามมาตรฐานการ
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บัญชี  ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้นำหลักทรัพย์มาตีราคาแล้วลบออกไปครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือ

หากค้างชำระเกิน 3 เดือน สำรองไว้ 25%  ค้างชำระเกิน 6 เดือน สำรองไว้ 50% ค้างชำระเกิน   

1 ปี สำรอง 100% ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เงินกู้ที่จะทำให้เกิดการ

ทุจริตได้ง่าย คือเงินกู้ฉุกเฉิน มีการกำหนดอำนาจให้ผู้จัดการ  และผู้ช่วยผู้จัดการ สามารถอนุมัติได้ 

ไม่มีการตรวจสอบลายมือชื่อ สหกรณ์จะได้เพิ่มมาตรการป้องกันโดยรับเอกสารการขอกู้แล้วจะโทร

กลับไปว่าขอกู้เงินเท่านี้จริงหรือไม่ โทรไปที่ผู้ค้ำว่าค้ำจริงหรือไม่ หลังจากนั้นจะแจ้งไปอีกครั้ง    

ในทางปฏิบัติก็พยายามเข้าไปดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง พบว่าไม่มีช่องตรวจสอบลายมือชื่อ  

สาขาต่างจังหวัดจะส่งคำขอกู้มาทางไปรษณีย์  และทางโทรสาร ต่อมามีการแย้งว่าไม่ได้กู้ ไม่ได้

ค้ำประกัน สหกรณ์ต้องมาพิสูจน์ลายมือชื่อ ในคำขอกู้ฉุกเฉินบางครั้งเจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดและ

ลงนามเอง บางครั้งเจ้าตัวยินยอมให้ลงลายมือชื่อแทน ซึ่งในทางกฎหมายถือเป็นการปลอมแปลง

ลายมือชื่อ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีการทุจริตเงินกู้สามัญ จำนวน 3 รายที่ปลอมลายมือชื่อ

เท่านั้น สำหรับในรายที่ท่านประธานกรรมการได้กล่าวไปนั้นปัจจุบัน ผู้ทุจริตได้ชดใช้แล้วจำนวน  

700,000.- บาท และได้ปรับระบบการกู้และจำนวนเงินที่ส่งชำระหนี้มาแล้วให้มีความสมดุลกัน 

พร้อมทั้งพิมพ์สัญญาใหม่ให้ผู้กู้ในวงเงินกู้ที่แจ้งความประสงค์มาครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว   

 ประเด็นข้อคิดเห็นของคุณไกวัลฯ ว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง ก็ต้องกลับไปพิจารณาว่า

คณะกรรมการผู้อนุมัติเงินกู้ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบฯ การให้กู้หรือไม่  ทั้งนี้ การตั้งสำรอง

หนี้สงสัยจะสูญคาดว่ายอดไม่เกิน 8 ล้านเศษแน่นอน  แต่ถ้าสมาชิกท่านใดที่เกิดความสงสัย 

สามารถตรวจสอบและแจ้งมายังสหกรณ์ เพื่อจะได้มีการพิจารณา ซึ่งปัจจุบันยอดเคลื่อนไหว  

ค่อนข้างนิ่ง  เดิมจะตั้งสำรองหนี้ทั้งหมด แต่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งว่าให้ตั้งสำรองหนี้เฉพาะ

ส่วนที่เสียหายจริงเท่านั้น  

 สำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ทุจริตแล้ว ยังมีการปล่อยให้กู้อีก เนื่องจากต้องการให้สหกรณ์

เสียหายน้อยที่สุดโดยนำหลักทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่มาทำการประเมินราคาใหม่ แล้วนำส่วนต่างมาชดใช้

หนี้ให้ได้มากที่สุด  

 คณะกรรมการมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด  ได้เชิญคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต

มาทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว  

 คุณพัลลภ  สิงห์ทอง  สมาชิกเลขที่ 00428-6  กล่าวว่าเพื่อมิให้เสียเวลาในการประชุม  

ขอให้ดำเนินการในวาระต่อๆ ไป แล้วสมาชิกท่านที่มีข้อสงสัยก็นำไปเสนอในวาระอื่นๆ   

 คุณไกวัล  วรเทพนิตินันท์ สมาชิกเลขที่ 06568-7  กล่าวว่าเป็นการเรียงตามวาระอยู่

แล้ว และประเด็นที่จะตั้งข้อสังเกตก็มีไม่มากแล้ว ก็ต้องขอที่ประชุมว่าจะดำเนินการต่อหรืออย่างไร 

 ประธานที่ประชุม  ขอดำเนินการตามวาระต่อไปเพื่อการชี้แจงจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 คุณศรีสงคราม  แสงจันทร์  สมาชิกเลขที่  21378-9  ขอเสนอ ดังนี้ 

 1. ขอให้ติดตามเรื่องทางตำรวจเร่งสรุปเรื่องกรณีของอดีตผู้จัดการสหกรณ์โดยเร็ว 

 2. ในการปฏิบัติขออย่าให้มีการยืมสิทธิ์กู้เงินอีก 
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 3. จากการแต่งตั้งคุณพรชัย สถานทรัพย์ เป็นผู้จัดการ ในสมัยที่ผมเป็นประธานกรรมการ   

  เห็นว่าเป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์  

 คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  ได้กล่าวว่าสหกรณ์ต้องดูแล

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ   เราจึงต้องค้นหาว่ามีการทุจริต

อีกหรือไม่ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องจ่ายเงินบำเหน็จให้กับเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริต  ในมุมมอง

ของผมประโยชน์ของสหกรณ์ต้องเกิดขึ้นกับบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งเราให้ความสำคัญมาโดยตลอด 

 ผู้ถือหุ้น   คำนึงถึงการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง 

 ผู้ฝาก   ส่งเสริมการออมด้วยโครงการเงินฝาก ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี 

 ผู้กู้  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ และเป็นอัตราเดียวกันทุกประเภท 

 หากโครงการเงินฝากมีการถอนเงินฝากออกไป  ดอกเบี้ยจะขยับขึ้นอีก และภาระจะไป  

ตกกับผู้กู้เงิน ขอวิงวอนว่าอย่าถอนเงิน ซึ่งถ้ามีการถอนเงินฝากนอกจากผลกระทบจะเกิดกับสหกรณ์

แล้ว ก็ยังจะส่งผลกระทบไปถึงสมาชิกที่กู้เงินด้วย 

 ประธานที่ประชุม  สอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เพียงเท่านี้ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอ 

 คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  ได้นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 (หน้า 16-53)  

 ประธานที่ประชุม  ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีขอ  

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  เป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่  3  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557  

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์  รองประธานกรรมการคนที่ 2    

เป็นผู้รายงาน 

 คุณวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์  รองประธานกรรมการคนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปี 2557 ดังนี้ 
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 1.  สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

  1.1 สมาชิกสามัญ 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 15,453 คน 

  เข้าใหม่  จำนวน 1,227 คน 

  ออกจากสมาชิก จำนวน 322 คน 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 16,358 คน 

   เพิ่มขึ้น จำนวน       905   คน 

           คิดเป็นร้อยละ     5.85 

  1.2 สมาชิกสมทบ 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 704 คน 

  เข้าใหม่  จำนวน 548  คน 

  ออกจากสมาชิก จำนวน 262 คน 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 990 คน        

   เพิ่มขึ้น จำนวน 286  คน 

   คิดเป็นร้อยละ     40.62 

  

 2. ทุนเรือนหุ้น 

 การถือหุ้นเป็นการออมทรัพย์ระยะยาว  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้น  

เปน็รายเดอืน  ตัง้แตเ่ดอืนแรกทีเ่ปน็สมาชกิตามอตัราสว่นของจำนวนเงนิไดร้ายเดอืน ตามทีก่ำหนดไว ้

ในระเบียบสหกรณ์ฯ  สมาชิกที่เล็งเห็นความสำคัญของการออมเงิน  สามารถถือหุ้นกับสหกรณ์ฯ ได้

ตามความประสงค์  แต่จะถือหุ้นในสหกรณ์ฯ  เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ฯ 

ไม่ได้  และจะถอนคืนในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกไม่ได้เช่นกัน 

 สหกรณ์ได้กำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง

ในการซื้อหุ้นพิเศษ  ในปี 2557  สมาชิกให้ความสำคัญต่อการออมในรูปของทุนเรือนหุ้น   

โดยจำนวนทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกสะสมไว้ในสหกรณ์เพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จำนวน      3,576,769,440.00 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน       3,928,411,970.00 บาท 

  เพิ่มขึ้น  จำนวน         351,642,530.00 บาท 

   คิดเป็นร้อยละ                            9.83 

 

 3. การให้บริการด้านเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

 สหกรณ์ให้บริการสมาชิกในด้านเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษเป็นไปตามปกติ 

และได้เพิ่มทางเลือกการออมเงินโดยวิธีส่งหักเงินเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ดังนี้ 
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 เงินฝากออมทรัพย์   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556      จำนวน  326,952,447.86 บาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557      จำนวน  175,104,018.71 บาท 

    ลดลง จำนวน 151,848,429.15 บาท 

    คิดเป็นร้อยละ                       46.44 

           เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3,637,440,369.00 บาท 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน  4,358,425,886.95 บาท 

      เพิ่มขึ้น จำนวน 720,985,517.95 บาท 

    คิดเป็นร้อยละ                                      19.82 

 

 4.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

  4.1 ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

             สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่มีหน้าที่ที่สำคัญ 2 ประการคือ   

เป็นแหล่งออมเงินและเป็นแหล่งกู้ยืมเงิน  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยไม่แสวงหาผลกำไร และในรอบปี 

2557 สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ดังนี้ 
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  ลำดับ                   ประเภทเงินกู้                 จำนวน (ราย)     จำนวนเงิน (บาท) 

 1 เงินกู้ฉกุเฉิน 13,986 1,420,834,624.32 

 2 เงินกู้สามัญทั่วไป 3,924 3,831,597,300.00 

 3 เงินกู้สามัญโดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน 409 315,286,348.66 

 4 เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน 658 210,563,032.73 

 5 เงินกู้สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำประกัน 93 184,142,000.00 

 6 เงินกู้พิเศษ 268 618,892,000.00 

 7 เงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 4 7,449,000.00 

  รวม 19,342 6,588,764,305.71 

  ณ 31 ธันวาคม 2557  ยอดเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก จำนวน 11,627 ราย  เป็นเงิน 

9,727.86  ล้านบาท  
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        4.2  แหล่งกู้ยืมเงินของสหกรณ์ 

                     เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน   

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   จำนวน 370,000,000.00 บาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   จำนวน 730,000,000.00 บาท 

   เพิ่มขึ้น   จำนวน 360,000,000.00 บาท 

           คิดเป็นร้อยละ     97.30  

 

 5. ประเภทลูกหนี้ 

  1.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะสั้นอย่างเดียว   จำนวน 360   ราย 

  2.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะยาวเพียงอย่างเดียว จำนวน  1 ราย 

  3.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะสั้น+ลูกหนี้ระยะยาว   จำนวน 7,540   ราย 

 

 6.  ผลประกอบการ 

 ในปี 2557 สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.15 ต่อปี 

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556   

 เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นแล้วอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ยังคงต่ำกว่า  แต่การ

บริหารเงินของสหกรณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้มากนัก  โดยเปรียบเทียบรายได้  รายจ่าย และกำไร 

ระหว่าง ปี 2557  และ 2556  ดังนี้ 

       รายการ           ปี 2557                  ปี 2556          เพิ่ม/ลด        คิดเป็นร้อยละ 

 รายได้ 466,585,235.39 398,630,364.32 67,954,871.07 17.05 

 รายจ่าย 235,274,977.96 193,838,301.83 41,436,676.13 21.38 

 กำไรสุทธิ 231,310,257.43 204,792,062.49 26,518,194.94 12.95 

  

 7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารออมสิน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ดำเนินงานครบรอบ 32 ปี ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา  สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน  และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่างๆ  จาก

ธนาคารออมสินด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อธนาคารออมสิน สหกรณ์จึงได้

ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้น เช่น การกีฬา มูลนิธิไทรใหญ่ การกุศล   

และอื่นๆ  ตามสมควร 

                   หน่วย : ล้านบาท 
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 8. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

 ในปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้  

เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิก

ที่ประสบภัย  การกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอื่นๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  277,565.38 บาท 

 บวก จัดสรรเพิ่ม   4,300,000.00 บาท 

 หัก ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 993,030.00  บาท 

       ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 11,000.00  บาท 

       สนับสนุนมูลนิธิไทรใหญ่ 1,000,000.00   

       สนับสนุนกลุ่มกอล์ฟธนาคารออมสิน 30,000.00  บาท 

       เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่า 785,000.00  บาท 

       บริจาคสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่าง   315,000.00  บาท 

   คงเหลือ 1,443,535.38  บาท 

           รวม 4,577,565.38 4,577,565.38 บาท 

 

 9. กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต 

 กองทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงิน

สวัสดิการให้สมาชิกที่มีระยะเวลาเป็นสมาชิกครบ  25  ปี ครบ 30 ปี  ครบ 35 ปี และ ครบ 40 ปี  

และจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิต  สมาชิกที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และทุพพลภาพด้วย

อุบัติเหตุ  ในปี 2557  สหกรณ์ได้ใช้เงินจากกองทุน  ดังนี้ 

 ยอดยกมา  ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 592,000.00 บาท 

  บวก  จัดสรรเพิ่ม                          7,000,000.00 บาท 

      หัก  จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต   46 ราย               1,768,000.00 บาท 

             จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิก  5 ราย                           820,000.00 บาท 

                     ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ                   

                   จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกครบ 25 ปี   191 ราย       955,000.00 บาท 

             จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกครบ 30 ปี   267 ราย  1,335,000.00 บาท 

              คงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2557    2,714,000.00 บาท            

 ประธานทีป่ระชมุ ถามทีป่ระชมุวา่มผีูใ้ดจะสอบถามหรอืไม ่ถา้ไมม่ขีอแจง้ผลการดำเนนิงาน 

ประจำปี 2557 ตามที่รายงานแล้ว 

 มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557  
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วาระที่ 4  รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ  

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณอุษา  ชื่นจิตต์  หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  เป็นผู้รายงาน 

 คุณอุษา  ชื่นจิตต์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

ประจำปี 2557  ดังนี้ 

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า

และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สำหรับ  

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการ  

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน นั้น 

 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 

 1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 

  เพื่อได้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ 

  เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบญัช ีการควบคมุการเงนิ และการปฏบิตังิานทัว่ไป 

  เพื่อตรวจสอบด้านการลงทุน ด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน และหนี้สิน 

  เพื่อตรวจสอบด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ 

  เพือ่ตรวจสอบการดำเนนิการอืน่ๆ ของสหกรณ ์รวมถงึการประเมนิความเพยีงพอของระบบ 

  การควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงตามหลักการมาตรฐาน 

 2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 

  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณที่  

  กำหนดไว้ 

  ตรวจสอบวิเคราะห์งบการเงิน 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 
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ปี 2557             ปี 2556

                       เพิ่ม/(ลด)  

                จำนวน         % 

 จำนวนสมาชิก (ราย)  17,348   16,157   1,191   7.37  

 ทุนดำเนินงาน (บาท)  9,867,694,469.94   8,563,899,333.40   1,303,795,136.54   15.22  

 รายได้ทั้งสิ้น (บาท)  466,585,235.39   398,630,364.32   67,954,871.07   17.05  

 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)  235,274,977.96   193,838,301.83   41,436,676.13   21.38  

 กำไรสุทธิ (บาท)  231,310,257.43   204,792,062.49   26,518,194.94   12.95  

 ผลการดำเนินงานปี 2557 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,303.79  ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 15.22 รายได้เพิ่มขึ้น 67.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.05  ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 41.44 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.38  กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 26.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.95      

 

ด้านบัญชี 

 สหกรณ์ยังคงจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งตามข้อกำหนด การจัดทำบัญชีของ

สหกรณ์เรียบร้อย มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบบัญชีสามารถ  

ตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบันทึกและประมวลผล   

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจการ อีกทั้งมีระบบ Double Check, 

Reconcile ฯลฯ ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น 

 

ด้านการเงิน 

 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 0.00 บาท  เป็นไปตามระเบียบ

ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งกำหนดให้มี

เงินสดคงเหลือไม่เกิน 200,000 บาท  

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
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ด้านสินเชื่อ 

 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี (เปรียบเทียบกับปี 2557 กับปี 2556) 

   
ประเภทเงินกู้

                      ปี 2557                                      ปี 2556 

                  จำนวน (ราย)   จำนวนเงิน (บาท)     จำนวน (ราย)     จำนวนเงิน (บาท) 

	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 13,986  1,420,834,624.32 10,831  1,000,001,292.30 

 เงินกู้สามัญ 5,084 4,541,588,681.39 4,898 4,317,776,340.00 

 เงินกู้พิเศษ 268 618,892,000.00 276 625,633,000.00 

 เงินกู้สวัสดิการเคหะ- 

 เจ้าหน้าที่ 4 7,449,000.00 2 5,200,000.00 

          รวม 19,342 6,588,764,305.71 16,007 5,948,610,632.30 

ลูกหนี้คงเหลือ    9,750,712,926.91 บาท   แยกเป็น 

 ลูกหนี้ - ปกติ    9,718,731,960.52 บาท 

 ลูกหนี้ - ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

      ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ  10,329,893.85 บาท 

  ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี        6,500,074.38 บาท 

        ลูกหนี้ตามคำพิพากษา      10,995,398.16 บาท 

        ลูกหนี้อื่น 4,155,600.00 บาท 

 ผลการดำเนินงานสินเชื่อ ตลอดปี 2557 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 6,588.76 ล้านบาท   

เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 640.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.76  สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับ

จากการดำเนินงานด้านสินเชื่อปี 2557 จำนวน 465.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมี  

ดอกเบี้ยรับ 397.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 67.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.04 

 

มิติทางการเงิน รอบปี 2557 

 คุณภาพสินทรัพย์  เงินทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ลงทุนไปกับการให้สินเชื่อมากที่สุด จำนวน 

9,750.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของสินทรัพย์ทั้งหมด มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) 

จำนวน 31.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 สหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้  

และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 2.35 

 ความสามารถในการทำกำไร  สำหรับปี 2557 มีกำไรสุทธิจำนวน 231.31 ล้านบาท   

มรีายไดร้วมเฉลีย่ตอ่สมาชกิ 26,895.62 บาทตอ่คน คา่ใชจ้า่ยรวมเฉลีย่ตอ่สมาชกิ 13,562.08 บาท 

ต่อคน และมีกำไรเฉลี่ยต่อสมาชิก 13,333.54 บาทต่อคน สูงกว่าปี 2556 (12,675.13 บาท   

ต่อคน) 



การบริหารความเสี่ยง 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสมาชิก  

เป็นพนักงานมีรายได้ประจำ แต่จากนโยบายการขยายวงเงินและการผ่อนปรนเงื่อนไขการให้สินเชื่อ

แก่สมาชิก ควรติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และหาแนวทางสร้างวินัยทางการเงินให้แก่สมาชิก สหกรณ์

ควรมีการบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง โดยคำนึงถึงความมั่นคงเป็นประการสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ 

รองลงมา เช่น ต้นทุนของเงินทุน การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่

สมาชิก นอกจากนั้นควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจใหม่ และมีการนำเทคนิคหรือกลไกทาง

ตลาดมาใช้ในการให้บริการแก่สมาชิก 

 

คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 จากการสำรวจข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

ส่วนใหญ่มีระดับดี ในรอบปี 2557 สหกรณ์ได้มีการแบ่งโครงสร้างส่วนงาน ปรับกระบวนการ  

ทำงาน ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ   

การกำหนดนโยบายและแผนงาน การบริหารงานที่ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ยังคงได้รับเกียรติบัตร  

ในฐานะสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง   

 อนึ่ง ข้อตรวจพบอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่คาบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป (Operation) ซึ่งได้

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเป็นข้อคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ได้มีการ

เร่งรัดติดตามผลและรายงานผลการติดตามโดยฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะ 

 ประธานที่ประชุม  สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี

ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่ 5 การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ

กิจการ ประจำปี 2558 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2558 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน 

จำกัด ข้อ 63 ข้อ 65 และข้อ 66 โดยคณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ประจำปี 2558 ประกอบด้วย               

  1.  นายเชิด นาคมณี ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

  2.  นายสัณฐาน อยู่ศิริ กรรมการ 

  3.  นางภาวินี นพตระกูล กรรมการ 

  4.  นางสาวดาวรุ่ง  อารีรัชชกุล กรรมการ 

  5.  นายจักรพรรดิ  นิยมจันทร์ กรรมการ 
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  6.  นายกฤษณะ พุทธมีภาพ กรรมการ 

  7.  นายมนตรี บุญดี กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด   

วา่ดว้ย วธิกีารดำเนนิการเลอืกตัง้ประธานกรรมการดำเนนิการ กรรมการดำเนนิการ และผูต้รวจสอบ 

กิจการ พ.ศ. 2556 ข้อ 11 เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินการต่อไปด้วยความรวดเร็ว จึงมอบหมายให้

ประธานกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งต่อไป 

 คุณเชิด  นาคมณี  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการ  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ว่าด้วย วิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 

กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556  

 ในปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ 

จำนวน 8 คน และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร

ออมสิน จำกัด ข้อ 79 และข้อ 80 และในปี 2557 ที่ประชุมใหญ่สามัญ มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ

กิจการ จำนวน 5 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และครบวาระแล้ว ดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการดำเนินการ ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบตามวาระ  

  นายชุมพล พิมเสน 

 2.  กรรมการดำเนินการ  ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบตามวาระ จำนวน 7 คน  

  2.1 นายสันตริน โกศล 

  2.2 นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล 

  2.3 นายปรีชา กีรพิมล 

  2.4 นายโกศล รุจิวิวัฒนกุล 

  2.5 นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่ 

  2.6 นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ 

  2.7 นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์ 

 3.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบตามวาระ จำนวน 5 คน 

       3.1 นางอุษา ชื่นจิตต์ 

       3.2 นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

       3.3 นางบุหงา บำรุงเอื้อ 

             3.4 นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ 

             3.5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ 

 คุณเชิด  นาคมณี  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อให้การเลือกตั้งประธาน

กรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558  เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 63.และข้อ 65.  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 1. เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 

 ด้วยในปี 2558 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน  ซึ่งไม่เกิน

จำนวนที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอนำเสนอรายชื่อ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ต่อที่ประชุมใหญ่และเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่

ประชุมใหญ่ คือ นายชุมพล  พิมเสน   

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเลือกตั้งนายชุมพล  พิมเสน เป็นประธานกรรมการดำเนินการ 

โดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่ ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 2. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 

 ด้วยในปี 2558  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ซึ่งไม่เกินจำนวน

ที่สหกรณ์ประกาศกำหนด การเลือกตั้งจึงใช้วิธียกมือตามระเบียบสหกรณ์ ข้อ 7 วรรค 2   

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการต่อที่

ประชุมใหญ่ และเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่ โดยเลือกตั้งจำนวน  7 คน ดังนี้ 

 1. นายเจนจัด พลไพรินทร์ 

 2. นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ 

 3. นายชาญเชพ ชินบานทอง 

 4. นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์ 

 5. นายวสันต์ มีชัย 

 6. นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน 

 7. นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน โดยวิธียกมือในที่

ประชุมใหญ่ ตามที่เสนอ และมีสมาชิกไม่เห็นชอบจำนวน 1 เสียง 

 3. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  

 ด้วยในปี 2558  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน  ซึ่งไม่เกินจำนวนที่

สหกรณ์ประกาศรับสมัคร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอนำเสนอรายชื่อผู้สมัคร  

รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อที่ประชุมใหญ่และเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่    

โดยเลือกตั้งจำนวน  5 คน  ดังนี้ 

 1. นางอุษา  ชื่นจิตต์ 

 2. นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

 3. นางบุหงา  บำรุงเอื้อ 

 4. นางสาวสุธีรา  กฤษณจักราวัฒน์ 

 5. นายบุญเชิด  ชื่นจิตต์ 
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 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน โดยวิธียกมือในที่

ประชุมใหญ่ ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 คุณเชิด  นาคมณี  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ

การเลือกตั้ง โดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 1 1 นายเจนจัด พลไพรินทร์ ขึ้นตรงผู้อำนวยการธนาคาร 

 2 2 นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล 

 3 3 นายชาญเชพ ชินบานทอง ฝ่ายการพัสดุ 

 4 4 นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์ เขตสมุทรปราการ ภาค 15 

 5 5 นายวสันต์ มีชัย ฝ่ายคดี 

 6 6 นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 7 7 นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต 

     ลำดับ    หมายเลขผู้สมัคร          ชื่อ – นามสกุล                          สังกัด 

   หมายเลขผู้สมัคร            ชื่อ – สกุล                      สังกัด 

 1 นายชุมพล พิมเสน ขึ้นตรงผู้อำนวยการ 

 2. กรรมการดำเนินการ 

 3. ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1 1 นางอุษา ชื่นจิตต์ บำนาญ 

 2 2 น.ส.สอาดศรี สุรชัย ฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค 

 3 3 นางบุหงา บำรุงเอื้อ ฝ่ายการบัญชี 

 4 4 น.ส.สุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ ฝ่ายบริหารเงิน 

 5 5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ บำนาญ 

     ลำดับ    หมายเลขผู้สมัคร          ชื่อ – นามสกุล                          สังกัด 

 มติที่ประชุม  มีมติรับรองผลการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ

เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นเอกฉันท์ 



 สรุปคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ประจำปี 2558  วาระดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

34 

 ลำดับที่              ชื่อ - นามสกุล                    ดำรงตำแหน่ง          วาระที่/ปีที่ 

 1 นายชุมพล พิมเสน ประธานกรรมการ 2/1 

 2 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 1/2 

 3 นายเจนจัด พลไพรินทร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 1/1 

 4 นายศิริชัย วงศาโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก 1/2 

 5 นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล กรรมการและเลขานุการ 2/1 

 6 นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช กรรมการ 2/2 

 7 นายศุภวิทย์ พลชนะ กรรมการ 2/2 

 8 นายสุรพล จันทรท่าจีน กรรมการ 2/2 

 9 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ กรรมการ 1/2 

 10 นายวสันต์ มีชัย กรรมการ 1/1 

 11 นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน กรรมการ 1/1 

 12 นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ กรรมการ 2/1 

 13 นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์ กรรมการ 2/1 

 14 นายวีระฉัตต์ ศรีสุวรรณ กรรมการ 2/2 

 15 นายชาญเชพ ชินบานทอง กรรมการ 1/1 

วาระที่ 6  เสนอขออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2557  

 ประธานที่ประชุม  เชิญนายศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี และนายธนาดล รักษาพล   

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นผู้นำเสนอ 

 คุณศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี  กล่าวรายงานการตรวจสอบบัญชีในงบดุล งบกำไร

ขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

และบทวิเคราะห์ งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานผลการ

ดำเนินงาน ประจำปี 2557 หน้า 67-88  

 คุณธนาดล รักษาพล  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รายงานชี้แจงว่าปีนี้เปลี่ยนรูปแบบของรายงาน  

ผู้สอบบัญชี (หน้า 69) จาก 3 วรรค เป็น 6 วรรค ไม่พบข้อผิดพลาด  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้

ให้เปลี่ยนชื่องบดุลเป็นงบแสดงฐานะการเงิน และไม่ต้องเปิดงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 ประธานที่ประชุม  ถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่น  

หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 



 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์  สมาชิกเลขที่ 09082-6  ขอให้ตรวจสอบเอกสารหน้า 77 

ตัวเลขในวงเล็บว่าพิมพ์ผิดหรือไม่ เพราะสมาชิกอาจเกิดความสับสน 

 คุณธนาดล  รักษาพล  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  ชี้แจงว่างบกระแสเงินสดถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 

แสดงว่าเงินลดลง แต่ถ้าหนี้สินเพิ่มขึ้น แสดงว่าเงินเพิ่มขึ้นด้วย  จึงไม่ผิดพลาด 

 มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี  2557  ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่  7  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557   

 ประธานที่ประชุม  เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี  2557  ดังนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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รายการ

                                             ปี 2557                              ปี 2556      

                    จำนวนเงิน(บาท)    ร้อยละ      จำนวนเงิน(บาท)      ร้อยละ 

          ป.4.50%                              ป.4.40%  

          ฉ.4.50%                               ฉ.4.40% 

                                     กำไรสุทธิ 231,310,257.42 100.0000 204,792,062.49 100.0000 

 การจัดสรร        

     1.  เป็นเงินทุนสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10  

   ของกำไรสุทธิ 23,131,025.74 10.0000 20,479,206.25 10.0000  

     2.  เป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร้อยละ 5   

   ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน  10,000  บาท 10,000.00 0.0043 10,000.00 0.0049  

  3.  เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละ 4.50  

   ของทุนเรือนหุ้น 165,780,421.96 71.6702 147,879,334.21 72.2095   

    4.  เป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกร้อยละ 4.50   

   ของดอกเบี้ยรับ 20,676,601.97 8.9389 17,268,528.56 8.4322  

  5.  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 

   ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 6,750,000.00 2.9181 6,749,925.39 3.2960  

  6.  เป็นทุนรักษาระดับอัตราปันผลไม่เกินร้อยละ 2  

   ของทุนเรือนหุ้น 500,000.00 0.2162 105,068.08 0.0513  

     7.  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10  

   ของกำไรสุทธิ 5,000,000.00 2.1616 4,300,000.00 2.0997 

     8.  เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 462,207.76 0.1998 1,000,000.00 0.4883 
 

     9.  เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10   

   ของกำไรสุทธิ 9,000,000.00 3.8909 7,000,000.00 3.4181 

                           รวม 231,310,257.43 100.0000 204,792,062.49 100.0000 



             หมวดค่าใช้จ่าย                           ปี 2557                      ปี 2558 

 1. หมวดเงินเดือน 13,118,000.00 14,866,000.00 

 2. หมวดค่าตอบแทน 2,372,500.00 3,232,000.00 

 3. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป 19,583,600.00 19,531,600.00 

 4. หมวดค่าวัสดุ 807,000.00 1,320,000.00 

 5.  หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 800,000.00 600,000.00 

                     รวม 36,681,100.00 39,549,600.00 

 6. โครงการ Early Retirement - 6,000,000.00 

 7. หมวดค่าครุภัณฑ์ 4,449,000.00 1,055,150.00 

                  รวมทั้งสิ้น 41,130,100.00 46,604,750.00 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่ 05481-1  ให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดสรรกำไร  

เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการน้อยเกินไป เพราะสหกรณ์ควรหาที่ตั้งสำนักงานใหม่เพื่อความเข้มแข็ง

ของสหกรณ์ 

 ประธานที่ประชุม ถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557  ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

  

วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ์ ประจำปี 2558 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณสันตริน  โกศล  กรรมการและเหรัญญิก  เป็นผู้นำเสนอ 

 คุณสันตริน  โกศล  กรรมการและเหรัญญิก  นำเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณของ

สหกรณ์ ประจำปี 2558  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26  ได้ใช้จ่ายตามรายละเอียด  

ในหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557  ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 ประธานที่ประชุม  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

 คุณปัทมา  สืบแสง  สมาชิกเลขที่ 15770-2 สอบถามว่าทำไมจึงตั้งค่าใช้จ่าย  

หมวดค่าตอบแทน และค่ารับรองไว้สูง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้าง 

 คุณสันตริน  โกศล  กรรมการและเหรัญญิก   ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตั้ง  

ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงตามหมวดค่าใช้จ่าย ซึ่งหมวดค่าพาหนะ เดิมตั้งไว้ในหมวดค่าใช้จ่าย

เบ็ดเตล็ด แต่ปี 2558 ได้นำมาตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทน หมวดค่ารับรองที่ปรึกษา เดิมตั้งไว้ใน

หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ปี 2558 ได้นำมาตั้งไว้ในหมวดค่ารับรอง  

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่ 05481-1 ขอเสนอให้มีตัวแทนจากส่วนภูมิภาคได้

เข้ามาเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม ไม่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายรองรับหรือไม่ 



 คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  ได้แสดงความคิดเห็น เป็นเรื่องที่

น่าสนใจ และทำให้เกิดความหลากหลายในการประชุม ซึ่งคณะกรรมการขอรับเรื่องนี้ไว้ศึกษา  

หาข้อมูลเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่น 

 ประธานที่ประชุม ถามสมาชิกว่าท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ และค่าใช้จ่ายใดๆ 

หากไม่พอจ่ายให้เฉลี่ยจ่ายทุกงบประมาณทั้งหมด ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 

 

วาระที่ 9  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2558  

 ประธานที่ประชุม  เสนอให้พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี 2558 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 11 

 “วงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกัน

สำหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จำเป็น และสมควรแก่การดำเนินงานวงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ วงเงินกู้

ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง” 

 ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2557  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2557   อนุมัติวงเงิน

กู้ยืมจำนวน 2,500,000,000.00 บาท  (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)   

 สำหรับปี 2558  คณะกรรมการดำเนินการเสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ

ค้ำประกัน ประจำปี 2558 จำนวน 2,500,000,000.00 บาท  (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  

เพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  และรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง    

 ประธานที่ประชุม ถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ในปี 2558  จำนวนเงิน 

2,500,000,000.00 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที ่10 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีประจำป ี2558 และกำหนดคา่ธรรมเนยีมการสอบบญัช ี

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณศิริชัย  วงศาโรจน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 เป็นผู้นำเสนอ 

 คุณศิริชัย  วงศาโรจน์  รองประธานกรรมการคนที่ 1 รายงานตามรายละเอียดในหนังสือ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ดังนี้ 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 29 “การสอบบัญชี 

บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยผู้สอบบัญชี   

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 8/2557  วันที่  20 สิงหาคม 2557  ได้ร่วมกัน

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขการตรวจบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การสอบบัญชี

สหกรณ์  พ.ศ. 2542 และเพื่อให้การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี และกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการ 

ประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ ประจำปี 2558  ประกอบด้วย 

 1. นายศิริชัย วงศาโรจน์ ประธาน  

 2. นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช กรรมการ 

 3. นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ได้ร่วมกันพิจารณา

บริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของสหกรณ์ ประจำปี 2558 

จำนวน 2 บริษัทแล้ว สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 ลำดับ            บริษัท              บริษัทฯ เสนอ                          หมายเหตุ 

                                                    ราคา  

 1  บริษัท สำนักงานสามสิบสี่  155,000.00 

  ออดิต จำกัด  

  โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล   

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง  

  (จุฬาฯ) CPIA 

  ทะเบียนเลขที่ 2954 

1. บริษัทฯ ยืนยันราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

เท่าเดิม จำนวนเงิน 155,000.00 บาท โดยรวม  

ค่าใช้จ่ ายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้   

เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิ เศษ   

ทั้งหมด จำนวน 2 ครั้งและตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งหมด 

จำนวน 1 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000.00 

บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว แบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมฯ   

เป็น 3 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1  เดือนสิงหาคม 2558 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 2  เดือนธันวาคม 2558 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 3  เมื่อเสร็จและส่งมอบรายงานการสอบบัญชี

แล้วร้อยละ 40 

2. ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ 

 ผูส้อบบญัชจีะเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ย ปลีะ 5 ครัง้ๆละ  

 ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการพร้อมผู้ช่วยฯ ไม่น้อยกว่า   

 3-5 คน  ทุกครั้ง 



 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ได้ร่วมกันพิจารณา

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยวิธีตกลงราคาของทั้ง 2 บริษัทแล้ว มีมติเห็นควรเลือกบริษัท 

สำนกังานสามสบิสี ่ออดติ จำกดั โดยนายศลิปช์ยั  รกัษาพล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต ป.ชัน้สงู (จฬุาฯ) 

CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด   

ประจำปี 2558 จำนวนเงิน 155,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้

งบประมาณประจำปี 2558 ซึ่งมีเหตุผล ดังนี้ 

 1.  บริษัทฯ เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2558  จำนวนเงิน 

155,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีราคาต่ำกว่าบริษัทฯ อื่นโดยมีคุณสมบัติ

และเงื่อนไขการตรวจบัญชีเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  

เรื่อง การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 

 2.  บริษัทฯ จะเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีละ 5 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3-5 คน ทุกครั้ง 

 3.  บริษัทฯ ยืนยันการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้ เงินฝากออมทรัพย์   

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทั้งหมดจำนวน  2 ครั้ง และตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง   

โดยจัดทำ 100% ของจำนวนสมาชิกและผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดในแต่ละรอบปีบัญชี 

 4.  บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เป็นที่น่า

เชื่อถือและสามารถให้คำแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการบัญชีได้เป็นอย่างดี 

 5.  บริษัทฯ สามารถรับรองงบการเงินได้รวดเร็ว ตรงตามระยะเวลาที่สหกรณ์ต้องการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 ลำดับ            บริษัท              บริษัทฯ เสนอ                          หมายเหตุ 

                                                    ราคา  

 2 สำนักงานบัญชี ที.เอส. 170,000.00 

  โดยนายธรรมราต  ศรีธรรม 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                    

  ทะเบียนเลขที่ 1213   

1.  บริษัทฯ ยืนยันราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

เท่าเดิม จำนวนเงิน 170,000.00 บาท โดยไม่รวมค่า

ใช้จ่ายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้  เงินฝาก

ออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 2 ครั้งและ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 1 ครั้ง แบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมฯ 

เป็น 3 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 เดือนมิถุนายน 2558 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2558 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 3 เมื่อส่งมอบงบการเงินแล้ว           

2.  ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ 

 ผูส้อบบญัชจีะเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ยปลีะ 3 ครัง้ๆ ละ                     

 ไม่น้อยกว่า 3-5 วันทำการพร้อมผู้ช่วยฯ ไม่น้อยกว่า   

 2 คน 



 คณะกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่เสนอราคาดังกล่าว  

ข้างต้นแล้ว เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี  

ภาคเอกชน (สคอ.) และคุณสมบัติที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด กำหนดไว้ 

เห็นควรว่าจ้าง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด  โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี  

รับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารออมสิน จำกัด  ประจำปี  2558  และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 

155,000.00 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)        

 ประธานที่ประชุม ถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบคัดเลือกบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดย  

นายศิลป์ชัย รักษาพล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ ) CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954    

เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ประจำปี 2558  และ

กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 155,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพัน

บาทถ้วน)  เป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่ 11  เรื่องอื่นๆ  

 ประธานที่ประชุม ถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่  

 คุณปัทมา  สืบแสง  สมาชิกเลขที่ 15770-2  ขอให้ตรวจสอบการจัดส่งเอกสาร เนื่องจาก

ไม่ได้รับหนังสือยืนยันหุ้น หนี้ เงินฝาก  

 คุณบรรจง แผ่พุ่มทรัพย์  สมาชิกเลขที่ 10574-4 ขอให้ตรวจสอบการจัดส่งหนังสือยืนยัน

ยอดหุ้น หนี้ เงินฝากของผู้สอบบัญชีว่าได้มีการจัดส่งให้จริงหรือไม่ 

 คุณสุภาวุฒิ  ดาระอินทร์  สมาชิกเลขที่ 04172-5 เสนอ ดังนี้ 

 1. ให้เร่งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตโดยเร็ว 

 2. การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ให้ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของผู้กู้เท่านั้น 

 3. ควรมกีารรายงานผลการดำเนนิงานใหส้มาชกิทราบทกุไตรมาส ผา่นชอ่งทางของสหกรณ์ 

 คุณวีระชัย  เต็มบุญฤทธิกุล  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  

ได้กล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้น ถือเป็นบทเรียนของคณะกรรมการดำเนินการ  จึงควรที่จะดำเนินการ  

ตรวจสอบ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลจะขออนุญาต

เข้าตรวจสอบบ่อยขึ้น 

 คุณณิชาปวีณ์  มงคลทรง  ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้เสนอข้อสังเกตว่าระบบ

การควบคุม กำหนดระเบียบของสหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม  โดยปกติแล้วจะโอนเงินเข้าบัญชี

เงินเดือนสมาชิก แต่ทำไมเจ้าหน้าที่จึงได้นำเงินส่วนต่างนั้นออกมาได้  ดังนั้น ต้องควบคุมภายในให้

เคร่งครัดและต้องมีการตรวจสอบ    
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 สำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาทำ

หน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์  ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบ  

 

 คุณภาวินี นพตระกูล กรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งว่าจะปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่            

เวลา 15.00 น. ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอให้จัดการให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

 ประธานที่ประชุม  ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิด

ประชุมและกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ในวันนี้ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะรีบ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงจะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในงานสหกรณ์ให้ดียิ่งๆ 

ขึ้นไป การดำเนินงานจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอให้สมาชิกโปรดให้ความไว้วางใจ 

 

 ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 

 

 

 ลงชื่อ...................................................... ประธานกรรมการ 

                (นายชุมพล  พิมเสน) 

  

 ลงชื่อ...................................................... กรรมการและเลขานุการ 

           (นายสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล) 

 

 ลงชื่อ...................................................... ผู้จดรายงานการประชุม 

                 (นางยุพิน  สมนึก) 

 

 มติที่ประชุม..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ   

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร

ออมสิน จำกัด  พ.ศ. 2555 ได้กำหนดการเลือกตั้งการดำรงตำแหน่ง และวาระอยู่ในตำแหน่ง  ดังนี้ 

 ข้อ 63. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 

สบิหา้คน ซึง่ทีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้จากสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ การเลอืกตัง้คณะกรรมการดำเนนิการ 

ให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนให้คณะกรรมการ

ดำเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคน เลขานุการ 

หนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ 

 ข้อ 65. วาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้กรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  นับแต่

วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกของการใช้ข้อบังคับนี้  เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งแล้ว และได้จัดให้มี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีคราวถัดไป ให้กรรมการดำเนินการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่ง

ในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด (เศษของจำนวนกรรมการให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่งคน) 

โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการ  เข้าดำรงตำแหน่งแทนให้ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการ ในปีต่อไปให้กรรมการ

ดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการถูกจับฉลากออกกรรมการที่ยังไม่พ้นตำแหน่งมีสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้แต่จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อน 

 ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดำเนินการที่ได้ 

รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการในวาระเริ่มแรก และให้นำความใน

วรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกิน  150  วัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่

เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 

 ข้อ 66. กรรมการดำเนินการ  ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือเป็น

วาระพ้นจากตำแหน่ง 

 

 วาระที่ 3 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  
  และผูตรวจสอบกิจการ ประจำปี  2559   



สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานธนาคารออมสนิ จำกดั กำหนดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบ 

กิจการ ดังนี้ 

 ข้อ 79 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ 

ความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ ในกรณีบุคคลธรรมดาไม่เกินห้าคน  กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีจำนวน

หนึ่งนิติบุคคลโดยให้คำนึงถึงขนาด และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์                          

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

 

 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

  (1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา 

  (2)  ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่  

รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 

  (3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 

  (4)  ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

  (5)  พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ทางบัญชีของสหกรณ์ 

 ข้อ 80. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง  

ได้คราวละไม่เกิน 1 ปีทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง  

ผู้ตรวจสอบ กิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบ

กิจการ ซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 

 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ข้อ 63.  ข้อ 65. และ  

ข้อ 66.  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ประจำปี 2558  ออกจากตำแหน่งครบตามวาระจำนวน  

7 คน และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน 

จำกัด ข้อ 79. และข้อ 80. ในปี 2558 ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน  

ซึ่งดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และครบวาระแล้ว ดังนี้ 

   1. กรรมการดำเนินการ ออกจากตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน  7 คน  ดังนี้  

    1.1 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

    1.2 นายศิริชัย วงศาโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก 

    1.3  นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช กรรมการ  
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    1.4 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ กรรมการ  

    1.5 นายศุภวิทย์ พลชนะ กรรมการ 

    1.6 นายสุรพล จันทรท่าจีน กรรมการ 

    1.7 นายวีระฉัตต์ ศรีสุวรรณ กรรมการ 

 

   2. ผู้ตรวจสอบกิจการ ออกจากตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 5 คน  ดังนี้         

    2.1    นางอุษา ชื่นจิตต์ 

        2.2    นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

        2.3    นางบุหงา บำรุงเอื้อ 

        2.4    นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ 

        2.5    นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ 

    

  ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการต่อไป 

  คุณเชิด  นาคมณี  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2559  เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 63. และข้อ 65.  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง

จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้  

 1. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  จากผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 18 คน ผู้สมัครขอถอนตัว  

4  คน  หมายเลข 3  7  16  และหมายเลข 17  เพื่อทดแทนกรรมการดำเนินการที่ครบวาระแล้ว 

โดยเลือกตั้งได้ ไม่เกิน 7 คน  ดังนี้  

 1 นายสรศักดิ์ พุทธรักษา พนักงานบำนาญ บำนาญ 

 2 นายมงคล เปียเมือง ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 

 3 นางวชิรา การะเกด ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค  ภาค 15 

 4 นายชัยรัตน์ สร้อยแสง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพงษ์เพชร ภาค 1 

 5 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารคดี 

 6 นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่ ผู้ชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 7 นายมนัส พิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานกิจการสาขา 1 

    ธนาคารออมสิน  

 8 นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริม 

     คุณภาพชีวิต 

 9 นายไกวัล วรเทพนิตินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารงานกลาง 

 10 นายพินิจ ผิวผ่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 

 หมายเลข          ชื่อ – นามสกุล                         ตำแหน่ง               สังกัด 



  มติที่ประชุม......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................   

 

 1 นางอุษา ชื่นจิตต์ พนักงานบำนาญ บำนาญ 

 2 น.ส.สอาดศรี สุรชัย ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน 

 3 นางบุหงา บำรุงเอื้อ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี 

 4 น.ส.สุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน 

 5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ พนักงานบำนาญ บำนาญ 

 

 หมายเลข          ชื่อ – นามสกุล                         ตำแหน่ง               สังกัด 
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  มติที่ประชุม......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 2. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  

  ด้วยในปี 2559  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน ซึ่งไม่เกินจำนวน

ที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอนำเสนอรายชื่อผู้สมัคร  

รับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่และเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่    

โดยเลือกตั้งไม่เกิน  5  คน  ดังนี้ 

 11 นางอุบลรัตน์ พ่วงมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 12 นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัย 

     สารสนเทศ 

 13 นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการเขต เขตวัชรพล 

 14 นายลิขิต กลิ่นถนอม ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริม 

     คุณภาพชีวิต 

 15 นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 

 16 นายณฐวัฒน์  ชาญประไพร พนักงานปฏิบัติงานระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล 

 17 นายนันทชัย ชื่นตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

     สายงานกิจการสาขา 1 

 18 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง 

 หมายเลข          ชื่อ – นามสกุล                         ตำแหน่ง               สังกัด 
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  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ดำเนินงานมาครบ  33  ปี แล้ว   

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์มีการพัฒนา ปรับปรุงและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับงาน

สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง การบริหารงานยังคงยึดตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์   

โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก สหกรณ์ยังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในด้านต่างๆ  

เช่น การบริหารเงินกู้  เงินฝาก  สวัสดิการดูแลให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือดร้อน   

สรุปได้ดังนี้ 

1. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ   

  1.1 สมาชิกสามัญ 

    สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 16,358 คน 

    เข้าใหม่ จำนวน 864 คน 

    ออกจากสมาชิก จำนวน 559 คน 

    สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 16,663 คน 

                เพิ่มขึ้น จำนวน 305 คน 

    คิดเป็นร้อยละ     1.86 

  1.2  สมาชิกสมทบ 

    สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  990 คน 

    เข้าใหม่ จำนวน 238 คน 

    ออกจากสมาชิก จำนวน 346 คน 

    สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 882 คน               

    ลดลง จำนวน 108 คน 

    คิดเป็นร้อยละ  10.91 

   

2. ทุนเรือนหุ้น 

  การถือหุ้นเป็นการออมทรัพย์ระยะยาว  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็น 

รายเดือน  ตั้งแต่เดือนแรกที่เป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ตามที่กำหนดไว้

ในระเบียบสหกรณ์ฯ  สมาชิกที่เล็งเห็นความสำคัญของการออมเงิน  สามารถถือหุ้นกับสหกรณ์ฯ  

ได้ตามความประสงค์  แต่จะถือหุ้นในสหกรณ์ฯ  เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ

สหกรณ์ฯ ไม่ได้  และจะถอนคืนในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกไม่ได้เช่นกัน 

  สหกรณ์ได้กำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง

ในการซื้อหุ้นพิเศษ  ในปี 2558  สมาชิกให้ความสำคัญต่อการออมในรูปของทุนเรือนหุ้น  

โดยจำนวนทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกสะสมไว้ในสหกรณ์เพิ่มขึ้น ดังนี้ 

วาระที่ 4  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558  



 1 เงินกู้ฉุกเฉิน 483,182,352.79 5,467   

 2 เงินกู้สามัญทั่วไป 3,548,277,920.00 3,682 

 3 เงินกู้สามัญโดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน 248,212,439.86 290 

 4 เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน 231,489,030.00 662 

 5 เงินกู้พิเศษ 604,949,000.00 262 

 6 เงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่                                              -                              -   

                                รวม 5,116,110,742.65 10,363   

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  จำนวน 3,928,411,970.00 บาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน  4,097,143,340.00 บาท 

   เพิ่มขึ้น/ลดลง จำนวน 168,731,370.00 บาท 

   คิดเป็นร้อยละ  4.30 
 

3.  การให้บริการด้านเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   

   สหกรณ์ให้บริการสมาชิกในด้านเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษเป็นไป  

ตามปกติ และได้เพิ่มทางเลือกการออมเงินโดยวิธีส่งหักเงินเดือนๆ ละเท่าๆ กันดังนี้ 

   เงินฝากออมทรัพย์	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557		 จำนวน						175,104,018.71	 บาท	

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	 จำนวน						191,836,586.88	 บาท	

	 	 	 	 เพิ่มขึ้น	 จำนวน	 16,732,568.17	 บาท	

	 	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	 	 9.55	

	 	 	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557		 จำนวน		4,358,425,886.95	 บาท	

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		 จำนวน	 5,448,457,636.25	 บาท	

	 	 	 	 เพิ่มขึ้น	 จำนวน	 1,090,031,749.30	 บาท	

		 	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	 	 25.00	

4. เงินกู้    

 4.1  ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่มีหน้าที่ที่สำคัญ 2 ประการคือ เป็น

แหล่งออมเงินและเป็นแหล่งกู้ยืมเงิน การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 

และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยไม่แสวงหาผลกำไร และในรอบปี 2558 

สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ดังนี้ 

 ลำดับ                   ประเภทเงินกู้                 จำนวนเงิน (บาท)         จำนวน (ราย)                      

ณ 31 ธันวาคม 2558 ยอดเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก จำนวน 12,879 ราย  เป็นเงิน 10,686.62   

ล้านบาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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 4.2 แหล่งกู้ยืมเงินของสหกรณ์ 

  เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557			 จำนวน	 730,000,000.00	บาท	

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558			 จำนวน	 160,000,000.00	บาท	

	 	 	 	 ลดลง		 จำนวน	 570,000,000.00	บาท	

	 	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	 	 78.08  

  เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		 จำนวน	 400,000,000.00	บาท	

 

5. ประเภทลูกหนี้ 

  1.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะสั้นเพียงอย่างเดียว มีจำนวน 361 ราย 

  2.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะยาวเพียงอย่างเดียว มีจำนวน 1 ราย 

  3.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะสั้น + ลูกหนี้ระยะยาว มีจำนวน 8,263 ราย 

 

6.  ผลประกอบการ 

  ในปี 2558 สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.35 ต่อปี 

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558   

  เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นแล้วอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ยังคงต่ำกว่า  แต่การ

บริหารเงินของสหกรณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้มากนัก  โดยเปรียบเทียบรายได้  รายจ่าย และกำไร 

ระหว่าง ปี 2558  และ 2557  ดังนี้ 

 รายได้	 532,579,452.33	 466,585,235.39	 65,994,216.94	 14.14	 	 	

	 รายจ่าย	 286,558,790.93	 235,274,977.96	 51,283,812.97	 21.80	

	 กำไรสุทธิ	 246,020,661.40	 231,310,257.43	 14,710,403.97	 6.36  

    รายการ        ปี 2558      ปี 2557          เพิ่ม/ลด            คิดเป็นร้อยละ 

7.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารออมสิน 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ดำเนินงานครบรอบ 33  ปี ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่างๆ   

จากธนาคารออมสินด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อธนาคารออมสิน สหกรณ์  

จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้น เช่น  การกีฬา  มูลนิธิไทรใหญ่  

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม การกุศล และอื่นๆ  ตามสมควร 
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8.  การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์   

  ในปี 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็น                           

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิก  

ที่ประสบภัย การกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอื่นๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                                  1,443,535.38 บาท 

  บวก  จัดสรรเพิ่ม                                                       5,000,000.00 บาท                                                                                                             

  หัก ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 1,000,000.00  บาท 

   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 10,000.00  บาท 

   สนับสนุนมูลนิธิไทรใหญ่ 1,000,000.00  บาท 

         สนับสนุนสมาคมบำนาญ 20,000.00  บาท 

         สนับสนุนสหภาพแรงงาน 5,000.00  บาท 

         เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่า 1,741,000.00  บาท 

         บริจาคสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  465,000.00  บาท   

                     คงเหลือ                     2,202,535.38  บาท                                    

                                       รวม                 6,443,535.38 6,443,535.38 บาท 

 

9.  กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต 

  กองทนุสวสัดกิารกรณสีมาชกิเสยีชวีติ  จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่จา่ยเปน็เงนิสวสัดกิาร

ใหส้มาชกิทีม่รีะยะเวลาเปน็สมาชกิครบ  25 ป ีครบ 30 ป ี ครบ 35 ป ีและ ครบ 40 ป ี และจา่ยเงนิ

สวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิต  สมาชิกที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหต ุ และทุพพลภาพด้วยอุบัติเหต ุ  ในป ี

2558  สหกรณไ์ดใ้ชเ้งนิจากกองทนุ  ดงันี้ 

  ยอดยกมา		ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 	 	 2,704,000.00	 บาท	

	 	 บวก		จัดสรรเพิ่ม							 	 	 9,000,000.00	 บาท	

	 	 หัก	 จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต							 52	ราย			 1,879,000.00	 บาท	

														 จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ			 -	ราย	 -	 บาท	

											 จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกครบ	25	ปี															 521	ราย	 2,605,000.00	 บาท	

									 	 จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกครบ	30	ปี									 576	ราย		 2,880,000.00	 บาท	

								 	 คงเหลือ		ณ		วันที่		31	ธันวาคม	2558	 	 	 4,340,000.00	 บาท	
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              รายการ                 2558             2557                   2556 
    

 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 16,663  16,358  15,453    

 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 882  990  704 

 ทุนเรือนหุ้น (บาท) 4,097,143,340 00 3,928,411,970 00 3,576,769,440 00  

 เงินกู้ยืม (บาท) 6,309,936,348 70 5,456,817,427 53 4,560,546,504 59  

 ทุนสำรองและทุนสะสม (บาท) 274,350,893 66 246,999,214 98 221,791,326 32  

 เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี (บาท) 5,116,110,742 65 6,588,764,305 71 5,948,610,632 30  

 ชำระคืนระหว่างปี (บาท) 4,108,418,568 04 5,355,678,601 10 4,527,684,653 74  

 ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ (บาท) 10,744,760,779 77 9,737,068,605 16 8,503,982,900 55  

 ทุนดำเนินงาน (บาท) 10,927,451,243 76 9,863,538,869 94 8,563,899,333 40  

 รายได้ (บาท) 532,579,452 33 466,585,235 39 398,630,364 32  

 รายจ่าย (บาท) 286,558,790 93 235,274,977 96 193,838,301 81  

 กำไรสุทธิ (บาท) 246,020,661 40 231,310,257 43 204,792,062 49  

 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์  (คน) 24  25  23   

 (รวมลูกจ้าง)   

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี 

ปี พ.ศ.2556-2558 

  มติที่ประชุม........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................	
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วาระที่ 5  รายงานผูตรวจสอบกิจการ  

รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

เรียน ที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า

และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สำหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการ 

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน นั้น 

 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 

  เพื่อได้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ 

  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติงาน 

  ทั่วไป 

  เพื่อตรวจสอบด้านการลงทุน ด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน และหนี้สิน 

  เพื่อตรวจสอบด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ 

  เพื่อตรวจสอบการดำเนินการอื่นๆ ของสหกรณ์ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของ 

  ระบบ การควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงตามหลักการมาตรฐาน 

 2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 

  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณที่ 

  กำหนดไว้ตรวจสอบวิเคราะห์งบการเงิน 
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							ปี 2558              ปี 2557 
เพิ่ม/(ลด) 

        จำนวน          % 

	 จำนวนสมาชิก	(ราย)	 			17,545		 	17,348		 	197		 	1.14					

	ทุนดำเนินงาน	(บาท)	 				10,927,451,243.76		 	9,863,538,869.94		 	1,063,912,373.82			10.79					

	 รายได้ทั้งสิ้น	(บาท)	 				532,579,452.33		 	466,585,235.39		 	65,994,216.94			14.14			

	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	 			286,558,790.93		 	235,274,977.96		 	51,283,812.97			21.80		

	กำไรสุทธิ	(บาท)	 				246,020,661.40		 	231,310,257.43		 	14,710,403.97		 	6.36		

 ผลการดำเนินงานปี 2558 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,063.91  ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 10.79  รายได้เพิ่มขึ้น 65.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.14  ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 51.28 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.80  กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 14.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.36     

      

ด้านบัญชี 

 สหกรณ์ยังคงจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งตามข้อกำหนด การจัดทำบัญชีของ

สหกรณ์ เรียบร้อย มีหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบบัญชีสามารถ  

ตรวจสอบได้ มีความถูกต้อง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบันทึกและประมวลผล เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจการ อีกทั้งมีระบบ Double Check, 

Reconcile ฯลฯ ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น 

 

ด้านการเงิน 

 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 0.00 บาท  เป็นไปตามระเบียบ

ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งกำหนดให้มีเงินสด

คงเหลือไม่เกิน 200,000 บาท 

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
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ด้านสินเชื่อ 

 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี (เปรียบเทียบกับปี 2558 กับปี 2557) 

                  ปี 2558                            ปี 2557 
ประเภทเงินกู้ 

 จำนวน (ราย)  จำนวนเงิน (บาท)   จำนวน (ราย)  จำนวนเงิน (บาท)  

	 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 5,467		 483,182,352.79	 13,986		 1,420,834,624.32	

	 เงินกู้สามัญ	 4,634	 4,027,979,389.86	 5,084	 4,541,588,681.39	

	 เงินกู้พิเศษ	 262	 604,949,000.00	 268	 618,892,000.00	

	 เงินกู้สวัสดิการเคหะ-เจ้าหน้าที่	 -	 -	 4	 7,449,000.00	

                รวม 10,363 5,116,110,742.65 19,342 6,588,764,305.71 

 ลูกหนี้คงเหลือ				 			10,782,504,454.41	 บาท			แยกเป็น	

	 ลูกหนี้	-	ปกติ				 10,686,615,893.01	 บาท	

	 ลูกหนี้	-	ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

		 	 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	 270,661.14	 บาท	

							 	 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	 12,524,445.57	 บาท	

							 	 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ		 47,892,562.59	 บาท	

							 	 ลูกหนี้รอการตรวจสอบ								 1,090.05	 บาท	

							 	 ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	 							6,500,074.38	 บาท	

							 	 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	 					10,533,697.00	 บาท	

							 	 ลูกหนี้อื่น	 18,166,030.67	 บาท	
	

 ผลการดำเนินงานสินเชื่อ ตลอดปี 2558 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 5,116.11 ล้านบาท   

ลดลงจากปี 2557 จำนวน 1,472.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.35  สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ย

รับจากการดำเนินงานด้านสินเชื่อปี 2558 จำนวน 530.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมี  

ดอกเบี้ยรับ 465.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 65.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.11 
 

 มิติทางการเงิน รอบปี 2558 

 • คุณภาพสินทรัพย์  เงินทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ลงทุนไปกับการให้สินเชื่อมากที่สุด 

จำนวน 10,782.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.67 ของสินทรัพย์ทั้งหมด มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด  

รายได้ (NPLs) จำนวน 95.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.89  สหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้

และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 2.37 
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 • ความสามารถในการทำกำไร  สำหรับปี 2558 มีกำไรสุทธิจำนวน 246.02 ล้านบาท   

มรีายไดร้วมเฉลีย่ตอ่สมาชกิ 30,355.06 บาทตอ่คน คา่ใชจ้า่ยรวมเฉลีย่ตอ่สมาชกิ 16,332.79 บาท 

ตอ่คน และมกีำไรเฉลีย่ตอ่สมาชกิ 14,022.27 บาทตอ่คน สงูกวา่ป ี2557 (13,333.54 บาทตอ่คน) 

การบริหารความเสี่ยง 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสมาชิกเป็น

พนักงานมีรายได้ประจำ แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และ ปัญหาสืบเนื่องจากปี 2557 มีเจ้าหน้าที่

สหกรณ์บางคน ไม่ปฎิบัติตามระเบียบวิธีปฎิบัติในเรื่องการให้สินเชื่อของสหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพของสินเชื่อ ถึงแม้จะได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมและสอบทานสินเชื่อไปแล้ว แต่

สหกรณ์ควรติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และหาแนวทางสร้างวินัยทางการเงินให้แก่สมาชิก สหกรณ์ควร

มีการบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง โดยคำนึงถึงความมั่นคงเป็นประการสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ   

รองลงมา เช่น ต้นทุนของเงินทุน การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่

สมาชิก นอกจากนั้นควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจใหม่ และมีการนำเทคนิคหรือกลไกทาง

ตลาดมาใช้ในการให้บริการแก่สมาชิก 

คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 จากการสำรวจข้อมูล พบว่าสืบเนื่องจากในปี 2557 พบว่ามีเจ้าหน้าที่สหกรณ์บางคนไม่

ปฎิบัติตาม ระเบียบวิธีปฎิบัติในเรื่องการให้สินเชื่อของสหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อของ

สหกรณ์ทำให้มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในอัตราที่สูงขึ้น ในปี 2558 สหกรณ์จึงได้มีการปรับปรุง

ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทำงาน ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ และตรวจสอบการปฎิติงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  สหกรณ์ 

มีการกำหนดนโยบายและแผนงาน การบริหารงานที่ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ยังคงได้รับเกียรติบัตร

ในฐานะ สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง   

 อนึ่ง ข้อตรวจพบอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่คาบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป (Operation) ซึ่งได้

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเป็นข้อคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ได้มีการ

เร่งรัดติดตามผลและรายงานผลการติดตามโดยฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

(นางอุษา  ชื่นจิตต์)  

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

  มติที่ประชุม........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................	
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 มติที่ประชุม...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 
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	 	 	 	 กำไรสุทธิ	 246,020,661.40 100.0000 231,310,257.43 100.0000  
 การจัดสรร        
  1.  เป็นเงินทุนสำรองไม่ต่ำกว่า 24,602,066.14 10.0000 23,131,025.74 10.0000  
 ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ  
     2. เป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 10,000.00 0.0041 10,000.00 0.0043  
 รอ้ยละ 5 ของกำไรสทุธิแตไ่มเ่กนิ 10,000 บาท       
 
     3. เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก  177,888,047.71 72.3061 165,780,421.96 71.6702  
 ร้อยละ 4.60 ของทุนเรือนหุ้น 
 
     4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก 24,182,971.37 9.8297 20,676,601.97 8.9389  
 ร้อยละ 4.60 ของดอกเบี้ยรับ  
     5. เปน็เงนิโบนสัแกก่รรมการ และเจา้หนา้ที ่ 6,400,000.00 2.6014 6,750,000.00 2.9181 
 ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ        
     6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราปันผล 589,100.00 0.2395 500,000.00 0.2162  
 ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น  
     7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 5,000,000.00 2.0323 5,000,000.00 2.1616  
 ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ   
     8. เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ  648,476.18 0.2636 462,207.76 0.1998   
     9. เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก 6,700,000.00 2.7233 9,000,000.00 3.8909  
 ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ  

	 	 	 											รวม  246,020,661.40 100.0000 231,310,257.43 100.0000  

การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 

วาระที่ 7  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 

                   

รายการ

                                     ปี 2558                 ปี 2557  

                                    จำนวนเงิน (บาท)    ร้อยละ     จำนวนเงิน (บาท)    ร้อยละ                                
      ป. = 4.60%       ป. = 4.50% 
      ฉ. = 4.60%                  ฉ. = 4.50% 

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ พิจารณา 

 

 มติที่ประชุม...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณฯ ประจำปี 2559 

	 ประมาณการรายได้							

	 	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม	 491,620,000.00	 530,903,375.20	 568,520,000.00	 	

	 	 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นๆ	 750,000.00	 842,867.47	 750,000.00	 	

	 	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายได้อื่นๆ		 100,000.00	 833,209.66	 100,000.00	 	

	 	 	 รวมประมาณการรายได้	 492,470,000.00	 532,579,452.33	 569,370,000.00	 	
	 	 	 	 	 	

	 ประมาณการค่าใช้จ่าย						

	 	 ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน	 5,450,000.00	 7,453,422.90	 0.00	 	

	 	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์	และออมทรัพย์พิเศษ	 165,090,000.00	 191,644,966.78	 200,470,000.00	 	

	 	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้อื่นๆ	 32,380,000.00	 31,960,960.96	 23,710,000.00	 	

	 	 	 รวมดอกเบี้ยจ่าย	 202,920,000.00	 231,059,350.64	 224,180,000.00	 	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามประมาณการ	 39,549,600.00	 30,144,917.87	 42,876,900.00	 	

	 	 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 0.00	 24,099,352.89	 31,500,000.00	

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 12,000,000.00	 1,255,169.53	 3,000,000.00	 	

	 	 	 รวมค่าใช้จ่าย	 51,549,600.00	 55,499,440.29	 77,376,900.00	 	

	 	 				รวมประมาณการค่าใช้จ่าย	 254,469,600.00	 286,558,790.93	 301,556,900.00	 	

	 	 ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	(กำไรสุทธิ)	 238,000,400.00	 246,020,661.40	 267,813,100.00	 	

                         งบประมาณ                               ประมาณการ 

                            ที่ตั้งไว้  ณ 31 ธ.ค.58           ที่ตั้งไว้ 

                      จำนวนเงิน (บาท)  จำนวนเงิน (บาท)   จำนวนเงิน (บาท) 

                                                        ป 2558             ป 2559 

รายการ 
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เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
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 1. หมวดเงินเดือน	 	 	 	 	 	

					1.1	 เงินเดือน	 			13,597,858.10	 10,114,754.97	 13,100,000.00		-	เดิมเจ้าหน้าที่	25	อัตรา		

		 	 	 	 	 	 	 เพิ่มเจ้าหน้าที่	2	อัตรา		

		 	 	 	 	 	 	 รวมเป็น	27	อัตรา	

					1.2	 ค่าจ้างลูกจ้าง	 			735,313.34	 735,313.34	 250,000.00	 -	ลูกจ้างรายวัน	(เฉพาะกิจ)	

					1.3	 ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่และ	 		312,000.00	 -		 -	 	

		 	 ลูกจ้าง	 	 	 	 	 	

					1.4	 เงินรับรองประจำตำแหน่ง	 		184,828.56		 184,828.56	 228,000.00	 -	เงินรับรองประจำตำแหน่ง	

		 	 	 	 	 	 	 ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ	

		 	 	 	 	 	 	 และผู้ช่วยผู้จัดการ				

					1.5	 เงินประกันความเสี่ยง	 		36,000.00		 35,158.97	 	36,000.00		-	เงินประกันความเสี่ยง	

		 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่การเงิน	3	อัตรา	

			 	 	 		 			14,866,000.00		11,070,055.84				13,614,000.00					 	

 2. หมวดค่าตอบแทน	 	 	 	 	 	

		 2.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	 			68,000.00		 68,000.00			 	92,400.00		-	ให้กับหน่วยงานต่างๆ	ของ	

		 	 	 		 	 	 	 	 ธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง	

		 2.2	ค่าตอบแทนดูแลระบบ	 		12,000.00		 -			 	12,000.00		-	ผู้ดูแลระบบงาน	Intranet	

		 	 INTRANET	และ	INTERNET	 	 	 	 	 และ	Internet	

			 2.3	ค่าตรวจสอบกิจการ		 		210,000.00		 210,000.00			 	210,000.00		-	ค่าตรวจสอบกิจการภายใน	

				 2.4	ค่าสอบบัญชีบุคคล	 		155,000.00		 155,000.00			 	160,000.00		-	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	

		 	 ภายนอก	 	 	 	 	 บุคคลภายนอก	

			 2.5	ค่าล่วงเวลา	 	600,000.00		 530,582.80	 600,000.00	 -	ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	

		 	 	 		 	 	 	 	 นอกเวลาทำการ	และวันหยุด	

		 2.6	ค่าเบี้ยประชุม	 		1,500,000.00		 1,280,400.00	 1,600,000.00	 -	เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่	

			 2.7	ค่ารักษาพยาบาลและ	 		200,000.00		 167,479.70			 	250,000.00		-	ค่าสวัสดิการช่วยเหลือ	

		 	 ช่วยเหลือในการคลอดบุตร	 	 	 	 	 ค่ารักษาพยาบาล	ให้กับ	

		 	 	 		 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่และครอบครัว	

		 2.8	 ค่าเล่าเรียนบุตร	 					170,000.00		 57,174.00			 	114,000.00		-	ค่าสวัสดิการช่วยเหลือการ	

		 	 	 	 	 	 	 ศึกษาบุตร		
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			 2.9	 เงินประกันสังคม	 					235,000.00		 204,301.00			 	243,000.00	 -	ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมและ	

		 	 	 	 	 	 	 เงินกองทุนทดแทน	 	

		 2.10	เงินกองทุนทดแทน	 			4,000.00		 2,317.00			 	5,000.00	 -	ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมและ	

		 	 	 	 	 	 	 เงินกองทุนทดแทน	 	

		 2.11	ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่		 				78,000.00		 60,000.00			 	81,000.00		-	เจ้าหน้าที่	27	อัตรา	

			 	 												 				3,232,000.00		 2,735,254.50				3,367,400.00			
	

	3. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป	 	 	 	 	 	

		 3.1	 ค่าไฟฟ้า	 			140,000.00		 96,000.00			 	140,000.00	 -	ค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์	 	

		 3.2	 ค่าโทรศัพท์	 			66,204.33		 66,204.33			 	150,000.00		-	คา่ใชจ้า่ยสำหรบัตดิตอ่สมาชกิ	 	

		 3.3	 ค่าไปรษณีย์และ	 			243,795.67		 128,771.00			 	250,000.00		-	ค่าจัดส่งเอกสารให้กับสมาชิก	

		 	 อากรแสตมป์	 	 	 	 	 และบุคคลภายนอก	 	

		 3.4	 ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ	 					75,000.00		 22,302.00			 	100,000.00		-	ค่าซ่อมระบบคอมพิวเตอร์		

		 	 	 	 	 	 	 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์	

		 	 	 	 	 	 	 สำนักงานต่างๆ		

			 3.5	 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	 				164,000.00		 17,738.00			 	170,000.00		-	ค่าบำรุงรักษารถยนต์		

		 	 	 	 	 	 	 เครื่องปรับอากาศ	และ	

		 	 	 	 	 	 	 กำจัดไวรัส	

		 3.6	 ค่าอากรเช็ค	 					3,600.00		 3,600.00		 	4,500.00		-	ค่าใช้จ่ายอากรเช็คธนาคาร	

		 	 	 	 	 	 	 ออมสินและธนาคารต่างๆ			

		 3.7	 ค่าธรรมเนียมต่างๆ	 				260,000.00		 206,649.00			 	282,000.00		-	คา่ธรรมเนยีมในการโอนเงนิ	

		 	 	 	 	 	 	 ให้กับสมาชิก	 	

		 3.8	 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่						8,200,000.00		 7,848,368.00				11,000,000.00		-	ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกในวัน	

		 	 	 	 	 	 	 ประชุมใหญ่	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

		 	 	 	 	 	 	 ตามมติที่ประชุมใหญ่	

		 3.9		ค่าของที่ระลึก	 					6,900,000.00		 6,644,400.00				7,500,000.00		-	ค่าหุ้นให้กับสมาชิกทุกๆ	คน		

		 	 	 	 	 	 	 คนละ	300.-	บาท	

		 	 	 	 	 	 -	ค่าของที่ระลึกแจกเจ้าหน้าที่	

		 	 	 	 	 	 	 ผู้มีอุปการะคุณ	สนับสนุน	

		 	 	 	 	 	 	 กิจกรรมสาธารณะ	กิจกรรม	

		 	 	 	 	 	 	 ระดมทุน	
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		 3.10	ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	 					1,800,000.00		 1,752,676.17				2,500,000.00		-	โครงการสัมมนาสมาชิก		

		 	 	 	 	 	 	 โครงการสัมมนาสมาชิก	

		 	 	 	 	 	 	 บำนาญ	 	

			 	 	 	 	 	 -	เพื่อส่งคณะกรรมการ	

		 	 	 	 	 	 	 ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ		

						 	 	 	 	 	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์	เข้ารับ	

		 	 	 	 	 	 	 การอบรมของสันนิบาตฯ		

						 	 	 	 	 	 ชมุนมุฯ	กรมตรวจบญัชสีหกรณ	์		

		 	 	 	 	 	 	 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์	

						 	 	 	 	 	 หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับ	

		 	 	 	 	 	 	 การปฏิบัติงานสหกรณ์	

			 	 	 	 	 	 -	สำหรับโครงการสัมมนา	

		 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อพัฒนา		

		 	 	 	 	 	 	 การปฏิบัติงาน	

		 	 	 	 	 	 -	สำหรับโครงการสัมมนา	

		 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการดำเนินการ		

						 	 	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการและ	

		 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่	เพื่อจัดทำแผนการ	

						 	 	 	 	 	 ดำเนินงานของสหกรณ์	

			 	 	 	 	 	 -	โครงการสัมมนาไตรภาคี	

		 3.11	ค่ารับรอง	 			430,874.07	 430,874.07		 	470,000.00		-	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	

		 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการ	ผู้ตรวจสอบ		

				 	 	 	 	 	 	 ผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์และ	

		 	 	 	 	 	 	 หน่วยงานราชการ	

		 3.12	คา่เชา่พืน้ที	่WEB	HOSTING	 			6,000.00		 	1,540.00	 	6,000.00		-	คา่เชา่พืน้ที	่WEB	HOSTING	

		 3.13	ค่าเช่าระบบเครือข่าย	 				6,000.00		 6,000.00	 	6,000.00	 -	ค่าเช่าระบบเครือข่าย			

		 	 INTRANET	และ	 		 		 			 INTRANET	และ	INTERNET		

		 	 INTERNET	 	 	 	 	 ให้กับธนาคารออมสิน	

		 3.14	ค่าดำเนินคดี	 			200,000.00		 -		 	500,000.00		-	คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามหนีส้นิ	

		 	 	 	 	 	 	 คา้งชำระตามพรบ.ทวงหนีแ้ละ	

		 	 	 	 	 	 	 ตรวจสอบหลกัทรพัย์	
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		 3.15	ค่าจัดทำหนังสือรายงาน	 			146,000.00		 136,800.00			 	150,000.00	 -	ค่าจัดทำหนังสือรายงาน	

		 	 ประจำปี	 		 	 	 	 กิจการประจำปี			

		 3.16	ค่าวารสารสหกรณ์	 			300,000.00		 270,505.00		 	300,000.00		-	ค่าจัดทำข่าวสารสหกรณ์		

		 	 	 	 	 	 	 เพื่อส่งให้แก่สมาชิก		 	

				 3.17	ค่าจุลสารสหกรณ์	 				50,000.00		 30,400.00	 50,000.00	 -	ค่าจัดทำจุลสารสหกรณ์	จัดทำ		

		 	 	 	 	 	 	 2	เดือนต่อครั้ง	หรือจัดทำวาระ	

		 	 	 	 	 	 	 พเิศษ	เชน่แนะนำกรรมการใหม	่				

		 3.18	ค่าเช่าครุภัณฑ์	 				60,000.00		 43,683.52		 	160,000.00		-	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและ	

		 	 	 	 	 	 	 เครื่องจัดเก็บข้อมูลภายนอก	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์	

			 3.19	ค่าเดินทางตรวจสอบ		 	100,000.00		 5,000.00			 	100,000.00		-	ค่าใช้จ่ายสำรวจและประเมินผล	

		 	 หลักทรัพย์	 	 	 	 	 ด้านสินเชื่อและค่าใช้จ่ายใน	

		 	 	 	 	 	 	 การเดินทาง	 	

		 3.20	ค่าเบี้ยประกันภัย	 					90,000.00		 52,031.33			 	107,000.00		-	ค่าประกันความเสียหายใน	

		 	 	 	 	 	 	 การขนเงินสดและค่าเบี้ย	

		 	 	 	 	 	 	 ประกันอุบัติเหตุ	

			 3.21	ค่าสนับสนุนกิจกรรม	 			260,125.93		 188,407.03		 	300,000.00		-	ค่าทำบุญวันครบรอบก่อตั้ง	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์และร่วมทำบุญกับ	

		 	 	 	 	 	 	 ธนาคารออมสิน	

			 		 	 	 	 	 -	ค่าอัด,ขยายรูปในกิจกรรม	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์	ค่าหนังสือพิมพ์		

		 	 	 	 	 	 	 ค่าน้ำมันรถ	และอื่นๆ	

			 	 	 		19,501,600.00		17,951,949.45				24,245,500.00			

	4. หมวดค่าวัสดุ	 	 	 	 	 	

		 4.1	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	 				275,000.00		 96,458.63			 	450,000.00		-ค่าอุปกรณ์	เครื่องเขียนและ	

		 	 	 	 	 	 	 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการ	

		 	 	 	 	 	 	 บริหารงานเพื่อรองรับระบบ	

		 	 	 	 	 	 	 งานใหม่	

		 4.2	 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	 				945,000.00		 365,098.50			 	450,000.00		-	ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ	

		 	 	 	 	 	 	 คอมพิวเตอร์	
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					4.3		ค่าของใช้สำนักงาน	 			100,000.00		 62,411.86			 	150,000.00		-	ค่าวัสดุและของใช้สำนักงาน	 	

			 	 	 		1,320,000.00		 523,968.99			 	1,050,000.00						 	 	

 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 	 		630,000.00				 628,632.03	 600,000.00	 	

	รวมคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงาน    39,549,600.00		32,909,880.81				42,876,900.00		

	6. โครงการ Early Retirement				6,000,000.00	

	7. ค่าชดเชย	 	-				 -	 3,000,000.00	 -	กรณีออกจากงานตามกฎหมาย	

		 	 	 	 	 	 	 แรงงาน	

	8. หมวดค่าครุภัณฑ์	 	 	 	 	 	

		 8.1		เครื่อง	PRINTER	LASER				 	24,000.00		 18,136.50	 -	 	

			 8.2	 เครื่องโทรสาร			 30,000.00		 21,935.00	 -	

			 8.3		เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์				 80,000.00	 77,620.00	 80,000.00	 -	เนื่องจากวงเงินใช้ไปในปี	58	

		 	 	 	 	 	 	 ใช้สำหรับเพิ่มเติมเครื่อง	

		 	 	 	 	 	 	 บัตรคิว	

				 8.4		เครื่องคำนวณเลข		 	10,500.00	 9,148.50	 -			

			 8.5		เครื่อง	PRINTER			 	262,150.00		 80,138.00	 40,000.00		-	ทดแทนเครื่องเดิม	

		 	 LASER	JET				 		

			 8.6		เครื่องPASSBOOK			 300,000.00	 119,840.00	 -	

			 8.7		เครื่องจัดเก็บข้อมูล	 82,500.0	 -	 	 -	

		 	 ภายนอกสหกรณ์		 		 	 	 	 	 	 	

			 8.8		ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม	 165,000.00	 -	 	 -	

		 	 สหกรณ์		

				 8.9	 เครื่องปรับสมุดเงินฝาก	 	-				 	 	-	 	 535,000.00		-	อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก	

		 	 อัตโนมัติ	จำนวน	1	เครื่อง	 	 		 	 	 	 	 	 	

				 8.10	โต๊ะทำงาน(รองผู้จัดการ)		 -				 	 	-	 	 16,050.00		-โต๊ะทำงานรองผู้จัดการ	

		 	 จำนวน	1	ชุด	 		

				 8.11	เก้าอี้	จำนวน	45	ตัว	 	-				 	 	-	 	 160,000.00		-	ทดแทนเดิม	เนื่องจากชำรุด		

		 	 	 	 	 	 	 	 	 จำนวน	45	ตัว	

			 8.12	พัฒนาเว็บสหกรณ์		 5,000.00	 -	 	 -	

		 8.13	เครื่องบัตรคิว		 100,000.00		 100,000.00	 -	

			 8.14	โทรศัพท์	INPINITY		 -				 		 	990.00	 -		

		 	 จำนวน	1	เครื่อง		 				 	

หมวดรายจ่าย 
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  งบประมาณ        ใช้ไป        งบประมาณ 

                   ณ 31 ธ.ค. 58             
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				8.15	โทรศัพท์	NOKIA	220		 -				 		 	1,290.01		 -	

		 	 สีเหลือง		จำนวน	1	เครื่อง		 					 	

				8.16	โทรศัพท์	NOKIA	220	สีดำ		 	-				 		 1,290.00	 -	

		 	 จำนวน	1	เครื่อง		 				

				8.17	โทรศัพท์	HTC	DESIRE		 -				 		 7,990.00	 -	

		 	 816	G	จำนวน	1	เครื่อง		 					 	

				8.18	STANDARD	โครงตู้		 -				 		 3,315.50	 -	

		 	 60	x	220	cm	 					 	

				8.19	LIVIO/Pชั้นโล่งสูง	40	cm		 -				 		 7,533.44	 -	

		 	 จำนวน	4	อัน	 					 	

				8.20	LIVIO/Pชั้นโล่งเตี้ย	80	cm		 -				 		 11,846.34	 -	

		 	 จำนวน	7	อัน	 					 	

				8.21	ชั้นบานเปิด	3	ชั้น		 -				 	 684.72	 -	

		 	 จำนวน	1	อัน	 					 	

				8.22	เครือ่ง	WIRELESS	BUILD		 -				 		 3,210.00	 -	

		 	 IN	ATA	จำนวน	1	เครื่อง	 					 	

				8.23	โทรศัพท์	LAVA	IRIS	800		 -				 		 2,690.00	 -	

		 	 BLACK	จำนวน	1	เครื่อง	 					 	

				8.24	เครื่องพิมพ์และเครื่องอ่าน	 -				 		 29,960.00	 -	

		 	 บาร์โค๊ด	จำนวน	1	เครื่อง	 					 	

				8.25	แอพพลิเคชั่นสหกรณ์	 	-				 		 -	 	 50,000.00	 -	อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก	

		 	 รวมหมวดครุภัณฑ์	 1,055,150.00	 497,618.01	 881,050.00			

		 	 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	 46,604,750.00		 33,407,478.82	 46,757,950.00			

หมวดรายจ่าย 
  ปี 2558                   ปี 2559  

  งบประมาณ        ใช้ไป        งบประมาณ 

                   ณ 31 ธ.ค. 58             

หมายเหตุ 

หมายเหตุ				1.	ประมาณการกำไรปี	2559	ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายค่าชดเชยกรณีออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน				

														2.	ค่าใช้จ่ายใดๆ	หากไม่พอจ่ายให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์	
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 

	

1. หมวดเงินเดือน              

	 1.1		เงินเดือน	เจ้าหน้าที่	27	คน	 		13,100,000.00			บาท											

														

	 1.2		ลูกจ้างรายวัน	(เฉพาะกิจ)	 	250,000.00		 บาท											

														

	 1.3		ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง		 -	 บาท	

														

	 1.4	 เงินรับรองประจำตำแหน่ง	 228,000.00	 บาท	

														

		 1.5	 เงินประกันความเสี่ยง													

	 			 		 	 	36,000.00		 บาท											

														

   รวมหมวดเงินเดือน   13,614,000.00  บาท           

														

2. หมวดค่าตอบแทน              

	 2.1	 หมวดค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน													

	 	 -	ส่วนค่าตอบแทนและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	 	15,000.00		 บาท	

							 -	ส่วนธุรกิจเงินฝาก	สำนักพหลโยธิน	 	15,000.00		 บาท	

							 -	ส่วนธุรกิจสินเชื่อ	สำนักพหลโยธิน	 	15,000.00		 บาท	

							 -	ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินทุนเลี้ยงชีพ	 	15,000.00		 บาท	

							 -	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงาน		 	18,000.00		 บาท	

							 -	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเงิน		 	14,400.00		 บาท	

	 	 	 รวม	 	92,400.00		 บาท	

	

	 2.2	 ค่าตอบแทนพัฒนาระบบงาน	INTRANET	และINTERNET			 	12,000.00		 บาท											

														

	 2.3	 ค่าตรวจสอบกิจการ													

	 	 ค่าตรวจสอบกิจการภายใน		 	210,000.00		 บาท											
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	 2.4	 ค่าตรวจสอบบัญชี													

	 		 เป็นค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีบุคคลภายนอก	 	160,000.00		 บาท											

	 	

	 2.5	 ค่าล่วงเวลา														

	 		 -	จัดทำงบการเงินสิ้นปี,	กระทบยอดรายละเอียดเงินให้กู้แก่สมาชิก	 	94,835.32			บาท	

	 	 	 และทุนเรือนหุ้น	จัดทำรายงานสิ้นงวดบัญชี,	ตรวจสอบข้อมูล	

	 	 	 การจ่ายเงินปันผล	เฉลี่ยคืนให้สมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระและ	

	 	 	 ผิดข้อบังคับตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้	และจัดชั้นคุณภาพหนี้													

	 	 	 กระทบยอดเงินฝาก,ตรวจสอบดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝาก,	

	 	 	 นับโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ													

	 		 -	การปฏิบัติงานทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก	 		11,813.31			บาท											

	 				 -		จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน	เตรียมงาน	 	28,341.32			บาท	

	 	 	 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี													

	 					-	ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	 		438,000.00			บาท											

	 		 	 	 รวม		 		572,989.95			บาท											

	 		 	 														ขอตั้งงบประมาณ		 	600,000.00		 บาท											

														

	 2.6	 ค่าเบี้ยประชุม									

	 	 1.	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน	 		319,500.00			บาท					

	 							 -		ที่ปรึกษาสหกรณ์																						

	 							 -		ประธานกรรมการดำเนินการ																		

	 							 -		คณะกรรมการดำเนินการ																							

	 	 	 -	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 	

	 	 2.	คณะกรรมการอำนวยการ			 		297,600.00			บาท									

	 	 	 -	 ที่ปรึกษาสหกรณ์															

	 							 -	 ประธานกรรมการอำนวยการ																				

	 	 	 -	 คณะกรรมการดำเนินการ																	

	 	 3.	คณะกรรมการเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน		 		96,000.00			บาท											

	 	 4.	คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ		 		96,000.00			บาท												

	 	 5.	คณะกรรมการกฎหมาย		 		96,000.00			บาท	

	 	 6.	คณะกรรมการบริหารหนี้			 	120,000.00		 บาท	

	 	 7.	คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา		 		96,000.00			บาท											
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	 	 8.	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์			 		96,000.00			บาท								

	 	 9.	คณะกรรมการการเลือกตั้ง			 	70,000.00		 บาท										

	 	 10.	คณะกรรมการแต่งตั้งเฉพาะกิจ				 		160,000.00			บาท										

	 	 11.	ผู้ตรวจสอบกิจการ		 	120,000.00		 บาท														

	 	 	 	 	 รวม	 		1,567,100.00			บาท											

	 	 	 	 											ขอตั้งงบประมาณ		 	1,600,000.00		 บาท											

														

	 2.7	 ค่ารักษาพยาบาล													

	 	 เป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี		 	250,000.00		 บาท											

	 	 สำหรับเจ้าหน้าที่	27	คน	และครอบครัวเจ้าหน้าที่													

	 	 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร													

	

	 2.8	 ค่าเล่าเรียนบุตร													

	 	 เป็นสวัสดิการค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร		 114,000.00		 บาท	

	 	 (ตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	

														

	 2.9	 เงินประกันสังคม	ตาม	พ.ร.บ.	การประกันสังคมในอัตรา	5%		 243,000.00		 บาท	

	 	 ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่	27	คน														

														

	 2.10	เงินกองทุนทดแทน	ตาม	พ.ร.บ.	การประกันสังคม	พ.ศ.2533			 	5,000.00		 บาท											

	 	 ประเมินปีละ	1	ครั้งของเงินเดือนเจ้าหน้าที่	27	คน													

														

	 2.11	ค่าเครื่องแต่งกาย													

	 	 เป็นสวัสดิการค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่	27	คน			 	81,000.00		 บาท											

														

   รวมหมวดค่าตอบแทน   3,367,400.00   บาท  

          

3. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป              

	 3.1	 ค่าไฟฟ้า	 		 140,000.00		 บาท											

	 3.2	 ค่าโทรศัพท์			 		 150,000.00		 บาท						

	 3.3	 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์													

	 	 -	ค่าแสตมป์ส่งสัญญาเงินกู้พิเศษและสามัญให้กับสมาชิก	 75,000.00		 บาท	
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							 -	ส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้		 	1,000.00		 บาท	

							 -	ส่งข่าวสารสหกรณ์			 	64,000.00		 บาท	

							 -	ส่งจุลสารสหกรณ์	 	 	48,000.00		 บาท	

							 -	ส่งหนังสือรายงานกิจการประจำปีให้สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 	 	

										 ประมาณปีละ	1,300	เล่ม			 	20,000.00		 บาท	

							 -	ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่	 	1,000.00		 บาท	

							 -	ค่าลงทะเบียนส่งโฉนดที่ดิน	 	6,000.00		 บาท	

							 -	ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์	 	1,100.00		 บาท	

							 -	ส่งของรางวัลให้สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์	 	7,000.00		 บาท	

							 -	ลงทะเบียนส่งใบเสร็จ	ส่งปปง.	ส่งกรมและอื่นๆ	 	3,000.00		 บาท	

							 -	ส่งหนังสือเตือนชำระหนี้		 	20,000.00		 บาท	

	 	 	 	 รวม	 		246,100.00			บาท																	

		 																ขอตั้งงบประมาณ		 	250,000.00		 บาท											

														

	 3.4	 ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้	 	100,000.00		 บาท											

	 	 เครื่องคอมพิวเตอร์		เครื่อง	Printer		เครื่อง	Printer	Laser		

	 	 และ	Printer	สี	เครื่องคำนวณเลข	เครื่องคอมพิวเตอร์	NOTE	BOOK			

	 	 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา	เครื่องโทรสาร	เครื่องปรับอากาศ			

	 	 กล้องถ่ายรูป		โทรทัศน์	ตู้เย็น	ตู้น้ำดื่ม	รถยนต์ตู้	รถจักรยานยนต์	รถจักรยาน														

	 3.5	 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์													

	 		 -	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม	เงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ	INTRANET	 	4,500.00		 บาท											

	 	 -	เครื่องปรับอากาศ	 		 20,000.00		 บาท											

	 		 -	ค่าบำรุงรักษารถยนต์	 	20,000.00		 บาท											

	 	 -	ค่ากำจัดไวรัส	 		 22,000.00		 บาท											

	 	 -	ค่าระบบโปรแกรม	กรณีฉุกเฉิน	 	100,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	166,500.00		 บาท											

	 		 																	ขอตั้งงบประมาณ		 	170,000.00		 บาท											

	 3.6		 ค่าอากรเช็ค													

	 	 เป็นค่าใช้จ่ายอากรเช็คธนาคารออมสิน	และธนาคารต่างๆ	 	4,500.00		 บาท						
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	 3.7		 ค่าธรรมเนียมต่างๆ													

	 	 -	ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินปันผล	และเฉลี่ยคืน	(20,000x10)	 	200,000.00		 บาท								

							 -	ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก		 	30,000.00		 บาท											

	 	 -	ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	และอื่นๆ		 	12,000.00		 บาท	

	 	 -		ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินมรดก	กองทุนสวัสดิการ	และอื่นๆ		 	30,000.00		 บาท											

	 	 -		ค่าธรรมเนียมสมาชิกโอนเงินมาฝากหรือซื้อทุนเรือนหุ้น	 	10,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	282,000.00		 บาท																			

	 3.8	 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่	(10,000x1,000)	

	 	 -		ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกในวันประชุมใหญ่	 	10,000,000.00		 บาท						

											 เปรียบเทียบจากสมาชิกมาลงทะเบียนปี	2558	=	7,480	ราย							

						 -	ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงสมาชิกและอื่นๆ	 	1,000,000.00		 บาท	

	 	 	 	 รวม	 	11,000,000.00		 บาท				
	

	 3.9	 ค่าของที่ระลึก	

	 	 -	ค่าของที่ระลึกแจกสมาชิก(ทุนเรือนหุ้น)	(20,000x300)	 	6,000,000.00		 บาท								

	 	 -	ค่าของที่ระลึกแจกเจ้าหนี้	ผู้มีอุปการคุณ	สนับสนุนกิจกรรม	 	1,500,000.00		 บาท											

	 				 	 ธนาคารออมสิน	หน่วยราชการ	และกิจกรรม	

	 	 	 ระดมทุนของสหกรณ์															

	 	 	 	 รวม	 	7,500,000.00		 บาท						
	

	 3.10	ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	 	2,500,000.00		 บาท																

	 	 อบรมสัมมนาสมาชิก/กรรมการดำเนินการ/	

	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์	สัมมนาไตรภาคี										

	 3.11	 ค่ารับรอง													

	 	 -	ค่ารับรองที่ปรึกษาสหกรณ์		 	240,000.00		 บาท	

							 -	ค่ารับรองคณะกรรมการประชุมระหว่างเดือน				 	120,000.00		 บาท	

							 -		ค่ารับรองในการประชุมกรรมการประจำเดือนตามที่จ่ายจริง			 	48,000.00		 บาท	

							 -	ค่ารับรองในการประชุมกรรมการวาระพิเศษตามที่จ่ายจริง			 	12,000.00		 บาท	

							 -	ค่ารับรองผู้มีอุปการคุณ	ผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์และ	

	 	 	 ผู้มาติดต่อธุรกรรมสหกรณ์และอื่นๆ	 	50,000.00		 บาท	

	 	 	 	 รวม	 	470,000.00		 บาท				

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 45 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

94 



	 3.12		ค่าเช่าพื้นที่	WEB	HOSTING	 	6,000.00		 บาท											

	 3.13	ค่าเช่าเครือข่าย	INTRANET	และ	INTERNET		 	6,000.00		 บาท											

	 3.14	ค่าดำเนินคดี		 		 500,000.00		 บาท											

	 3.15	ค่าหนังสือรายงานประจำปี	 	150,000.00		 บาท											

	 3.16	ค่าวารสารสหกรณ์	 		 300,000.00		 บาท												

	 3.17	ค่าจุลสารสหกรณ์	 	 	50,000.00		 บาท											

	 3.18	ค่าเช่าครุภัณฑ์	 		 160,000.00	 บาท	

	 3.19	ค่าเดินทางตรวจสอบหลักทรัพย์	 	100,000.00		 บาท											

	 	 ค่าเดินทางสำรวจและประเมินผลตรวจสอบหลักทรัพย์	

	 	 ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้	 และสอบทานการปฏิบัติงาน													

	 3.20	ค่าเบี้ยประกันภัย															

	 	 -		ค่าประกันขนเงินสด	 	40,000.00		 บาท											

	 						-		ค่าประกันภัยที่ปรึกษา	คณะกรรมการดำเนินการ		 32,000.00		 บาท	

	 	 	 ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่													

	 						-		ค่าประกันรถตู้	รถจักรยานยนต์		และพ.ร.บ	 	35,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	107,000.00		 บาท											

	 3.21	ค่าสนับสนุนกิจกรรม													

	 					 -		ค่าทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์	และร่วมทำบุญกับธนาคารออมสิน	 	150,000.00		 บาท											

	 						-	ค่าล้างและขยายรูปในกิจกรรมสหกรณ์ฯ		 	3,000.00		 บาท											

	 						-	ค่าหนังสือพิมพ์					 6,000.00		 บาท											

	 						-	การ์ดอวยพรปีใหม่		 	3,000.00		 บาท											

	 						-	ค่าน้ำมันรถ	 		 75,000.00		 บาท											

	 						-	ค่ากระเช้าดอกไม้	พวงหรีด	พวงมาลา	และอื่นๆ	 	50,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	287,000.00		 บาท											

	 		 	 													ขอตั้งงบประมาณ		 	300,000.00		 บาท											

                 รวมหมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป    24,245,500.00   บาท           

4. หมวดค่าวัสดุ              

	 4.1	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	 	450,000.00		 บาท											

	 4.2	 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	 		 450,000.00		 บาท											

	 4.3		ค่าของใช้สำนักงาน	 		 150,000.00		 บาท											

     รวมหมวดค่าวัสดุ    1,050,000.00   บาท           
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5. หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด              

	 -	 ค่าพาหนะที่ปรึกษา	คณะกรรมการดำเนินการที่เกษียณ			 375,000.00		 บาท	

	 	 คณะกรรมการดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม													

	 -	 ค่าพาหนะในธุรกิจสหกรณ์		 	25,000.00		 บาท						

	 -			 ค่าของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ครบ	30	ปี		 	20,000.00		 บาท											

	 -			 วัสดุสิ้นเปลืองและอื่นๆ	 	110,000.00		 บาท									

    รวมหมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  530,000.00  บาท   

	 		 	 	 							ขอตั้งงบประมาณ		 	600,000.00  บาท											

6. โครงการ Early Retirement	 -	 บาท	

7. ค่าชดเชย	 	 	3,000,000.00		 บาท	

8.  หมวดค่าครุภัณฑ์      

	 8.1	เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์		จำนวน	1	เครื่อง		 	80,000.00		 บาท	

			 8.2	เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ	จำนวน	1	เครื่อง		 	535,000.00		 บาท	

			 8.3	โต๊ะทำงาน(รองผู้จัดการ)	จำนวน	1	ชุด		 	16,050.00		 บาท	

			 8.4	เก้าอี้(ทดแทนเดิม	เนื่องจากผู้ชำรุด)		จำนวน	45	ตัว			 	160,000.00		 บาท	

			 8.5	แอพพลิเคชั่นสหกรณ์				 50,000.00		 บาท	

			 8.6	เครื่อง	PRINTER	LASER	JET		จำนวน	1	เครื่อง		 	40,000.00		 บาท	

    รวมหมวดครุภัณฑ์  881,050.00  บาท              
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	 	 	 	 	 	 กำไรสุทธิ	 267.8130 100.0000 246.0206 100.0000 231.3102 100.0000 

	 การจัดสรร	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 1.	เป็นเงินทุนสำรองไม่ต่ำกว่า	 26.7813	 10.0000	 24.6021	 10.0000	 23.1310	 10.0000	
	 	 	 	 ร้อยละ	10	ของกำไรสุทธิ	

					2.	เป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาต	 0.0100	 0.0037	 0.0100	 0.0041	 0.0100	 0.0043	

	 	 	 	 สหกรณ์ฯ	ร้อยละ	5		ของกำไร	

	 	 	 	 สุทธิแต่ไม่เกิน	10,000	บาท	 	 	 	 	 	 	

					3.	เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก		 195.8400	 73.1257	 177.8880	 72.3061	 165.7804	 71.6702	

					4.	เป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก	 26.1500	 9.7643	 24.1830	 9.8297	 20.6766	 8.9389	

					5.	เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ	และ	 7.5000	 2.8005	 6.4000	 2.6014	 6.7500	 2.9181	

	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ	10		

	 	 	 	 ของกำไรสุทธิ	 	 	 	 	 	 	

					6.	เป็นทุนรักษาระดับอัตราปันผล	 0.7970	 0.2976	 0.5891	 0.2395	 0.5000	 0.2162	

	 	 	 	 ไม่เกินร้อยละ	2	ของทุนเรือนหุ้น	

					7.	เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน	 5.0000	 1.8670	 5.0000	 2.0323	 5.0000	 2.1616	

	 	 	 	 ร้อยละ	10	ของกำไรสุทธิ	 	

					8.	เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ		 0.7347	 0.2743	 0.6484	 0.2636	 0.4622	 0.1998	

					9.	เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก	 5.0000	 1.8670	 6.7000	 2.7233	 9.0000	 3.8909	

	 	 	 	 ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำไรสุทธิ	

	 	 	 											รวม  267.8130 100.0000 246.0206 100.0000 231.3102 100.0000 

              

รายการ

                   ปี 2559                      ปี 2558                       ปี 2557                                                                     

                         จำนวนเงิน      

ร้อยละ

     จำนวนเงิน     

ร้อยละ

     จำนวนเงิน      

ร้อยละ                                        (บาท)                     (บาท)                (บาท) 
                                                ป.=4.60%                    ป.=4.60%                   ป.=4.50% 
                         ฉ.=4.60%                    ฉ.=4.60%                   ฉ.=4.50% 

จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 
หน่วย:ล้านบาท 
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	 1	 โครงการ	 1.	เพื่อสร้างความผูกพัน	 1.	จัดสัมมนาสมาชิก	 	 	/	 	/	 	 	350,000.00			
	 	 สัมมนาสมาชิก	 ระหว่างคณะกรรมการ	 2.	การปฏิบัติธรรมเจริญ	 	 /	 /	 	 200,000.00	
	 	 	 ดำเนินการ	ฝ่ายจัดการ	 	 ปัญญา	จำนวน	1	รุ่น								
	 	 	 และสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น	 3.	จัดสัมมนาสมาชิก	 /	 /	 	 	 		
	 	 	 2.	เพือ่ใหส้มาชกิไดม้คีวามรู	้ 	 บำนาญ	จำนวน	1	รุ่น	 	 	 	 	 300,000.00	
	 	 		 ความเข้าใจ	ในหลักการ		 	 	
	 	 	 อุดมการณ์	และวิธีการ	 		
	 	 	 ดำเนินงานของสหกรณ์	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 3.	เพื่อสร้างความสัมพันธ์	 	
	 	 	 ที่ดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์	 	 	
	 	 	 4.	เพื่อให้สมาชิกได้พบปะ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 สังสรรค์	แลกเปลี่ยนความ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 		 คิดเห็นซึ่งกันและกัน	
																																 	 	 	 								รวม	 	 	 	 	 	850,000.00			 	 	 	 	 	 	 	
	 2	 โครงการ	 เพื่อให้เป็นไปตามบันทึก	 จัดสัมมนาไตรภาคี		 	 /	 	/	 /	 	400,000.00		
	 	 สัมมนาไตรภาคี	 ข้อตกลงความร่วมมือด้าน	 ที่ปรึกษาสหกรณ์	
	 	 	 การเงินและด้านวิชาการ		 คณะกรรมการดำเนินการ		
	 	 	 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	
	 	 	 คณะกรรมการดำเนินการ		 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	3		
	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	เจ้าหน้าที่	 สหกรณ์		เพื่อร่วมสัมมนา	
	 	 	 และลูกจ้าง	ทั้ง	3	สหกรณ์		 และทำกิจกรรมร่วมกัน	
	 	 	 ประกอบด้วย	 	
		 	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์การ	 	
	 	 	 ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง	 	
	 	 	 ประเทศไทย	จำกัด	
		 	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
	 	 	 จำกัด	
		 	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	
	 	 	 ธนาคารออมสิน	จำกัด		

แผนการปฏิบัติงานสัมมนา คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ประจำปี 2559 

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                            ปี 2559       ไตรมาสปี 59						

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย        กิจกรรม       1   2   3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ปี 2559 
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	 3	 โครงการสัมมนา	 1.	เพื่อให้คณะกรรมการ	 1.	จดัสมัมนาคณะกรรมการ	 /	 	/	 	/	 	 	300,000.00		
	 	 คณะกรรมการ	 ดำเนินการ	และผู้ตรวจสอบ	 ดำเนนิการ	และผูต้รวจสอบ	
	 	 ดำเนินการ	และ	 กิจการร่วมกันกำหนด	 กจิการเพือ่กำหนดนโนบาย	
	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 นโยบาย	และวางแผนการ	 และจัดทำแผนการบริหาร	
	 	 	 บริหารงาน	ในปี	2559	ได้	 งานของสหกรณ์	
	 	 	 อย่างมีประสิทธิภาพทันกับ	
	 	 	 เหตุการณ์ในภาวะเศรษฐกิจ	
	 	 	 ปัจจุบัน		
	 	 	 2.	เพื่อให้คณะกรรมการ	 2.	จดัสมัมนาคณะกรรมการ		 	 	 /	 /						
	 	 	 ดำเนินการจัดทำแผนและ	 การจัดทำแผนงานและ	
	 	 	 งบประมาณประจำปี	2559	 งบประมาณ	
	 	 	 (2	วัน	1	คืน	2	ครั้ง)	 ประจำปี	2560		
	 4	 โครงการสัมมนา	 1.	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ	 1.	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ใน	 /	 	/	 	/	 	 	200,000.00				
	 	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	 ความรู้	ความชำนาญในการ	 ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์	
	 	 	 ปฏิบัติงานของสหกรณ์	 ในการปฏิบัติงาน	และ	
	 	 	 2.	เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน	 พัฒนาความรู้	เสริมสร้าง	
	 	 	 การให้บริการ	และทัศนคติที่ดี	 ประสบการณ์	พัฒนาการ	
	 	 	 ในการปฏิบัติงาน	 ให้บริการ	ตลอดจนการ	
	 	 	 3.	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ	 ปฏบิตังิานดว้ยความสามคัคี	
	 	 	 ความรู้ในงานด้านการให้	 2.	การจัดทำแผนงานและ	
	 	 	 บริการของสหกรณ์	 งบประมาณ	ประจำป	ี2560		
	 	 	 	 	 โดยฝ่ายจัดการ		
	 5	 การพัฒนา	 1.	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา	 1.	พิจารณาคัดเลือก	 /	 	/	 	/	 	/	 	200,000.00						
	 	 คณะกรรมการ		 คณะกรรมการดำเนินการ	 คณะกรรมการดำเนินการ										
	 	 ดำเนินการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	และ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	และ	
	 	 	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	ให้ได้รับ	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	เข้ารับ	
	 	 	 ความรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์	 การอบรมของสันนิบาต	
	 	 	 มากขึ้น	 สหกรณ์	ชุมนุมสหกรณ์ฯ		
	 	 	 2.	เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ได้		 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์	
	 	 	 รับความรู้และประสบการณ์	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		
	 	 	 เพื่อนำมาปรับปรุงและ	 หรือหน่วยงานต่างๆ	ใน	
	 	 	 ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา	 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ	
	 	 	 องค์กร	 สหกรณ์	

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                            ปี 2559       ไตรมาสปี 59						

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย        กิจกรรม       1   2   3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ปี 2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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	 	 	 3.	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ	 2.	พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่	
	 	 	 ประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน	 เข้ารับการอบรมกับสถาบัน	
	 	 	 ซึ่งกันและกัน	 ฝึกอบรม	ในหลักสูตรที่	
	 	 	 	 	 เป็นประโยชน์และนำมา	
	 	 	 	 	 ใช้ปฏิบัติงานในสหกรณ์		
	 	 	 	 	 3.	พิจารณาจัดส่ง	
	 	 	 	 	 คณะกรรมการดำเนินการ	
	 	 	 	 	 และผู้ตรวจสอบกิจการ		
	 	 	 	 	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์	
	 	 	 	 	 ศกึษาดงูานและทศันศกึษา	
	 	 	 	 	 ต่างประเทศ		
	 6	 จัดกิจกรรม	 จัดกิจกรรมเกษียณอายุร่วม	 จัดกิจกรรมร่วมกับ	 	 	 /	 	 	400,000.00						
	 	 พนักงานเกษียณ	 กับธนาคารออมสิน	 ธนาคารออมสิน	
	 	 อายุ		 	 	 -	สมาชกิเกษยีณอาย	ุ60	ป	ี	
	 	 	 	 	 -	สมาชิกเกษียณอายุครบ		
	 	 	 	 	 55	ป	ีรวมประมาณ	200	คน			
	 7	 โครงการ	 เยี่ยมเยียน	รับฟังปัญหา	และ	 เยี่ยมเยียนและรับฟัง	 /	 /	 /	 /	 50,000.00							
	 	 เยี่ยมเยียนและ	 ข้อเสนอแนะจากสมาชิก	เพื่อ	 ข้อเสนอแนะจากสมาชิก	
	 	 รบัฟงัขอ้เสนอแนะ	 นำมาปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์	
	 	 จากสมาชิก	 		
	 8	 โครงการตาม		 1.	จัดทำเสื้อยืดโปโล/คอกลม		 1.	จัดทำเสื้อยืดโปโลสีขาว		 /	 /	 /	 /	 100,000.00							
	 	 ความจำเป็น	 2.	จัดของที่ระลึกเพื่อมอบใน	 ที่ปรึกษาสหกรณ์	
	 	 ระหว่างปี	 โครงการสัมมนา	 คณะกรรมการดำเนินการ		
	 	 	 3.	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมดูแล	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	
	 	 	 ในการจัดทำระบบคัดเลือก	 2.	ค่าตอบแทนผู้ควบคุม										
	 	 	 ทุนการศึกษา	 ดูแลในการจัดทำระบบ	
	 	 	 	 	 คัดเลือกทุนการศึกษา	
	 	 	 	 	 -	ดูแลระบบทุนฯ		
	 	 	 	 	 (คุณเทิดศักดิ์	ฉอ้อนศรี)	
		 	 	 	 	 -	ตัดเสื้อสูทกรรมการใหม่		

	 	 	 	 	 										รวมทั้งสิ้น	 		 	 	 	 	2,500,000.00				

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                            ปี 2559       ไตรมาสปี 59						

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย        กิจกรรม       1   2   3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ปี 2559 

หมายเหตุ - ค่าใช้จ่ายตามแผนงานที่กำหนด หากงบประมาณแผนงานได้ไม่พอจ่าย ให้เฉลี่ยจ่ายได้ทั้งหมด 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  มติที่ประชุม...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 
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วาระที่ 9  พิจารณากำหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ำประกัน  
 ประจำปี 2559 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 11 

 “วงเงินกู้ยืม  หรือการค้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกัน

สำหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จำเป็น และสมควรแก่การดำเนินงานวงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ วงเงิน 

กู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง” 

 ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2558  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2558  อนุมัติวงเงิน 

กู้ยืมจำนวน 2,500,000,000.00 บาท  (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)   

 สำหรับปี 2559  คณะกรรมการดำเนินการ  เสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ 

การค้ำประกัน ประจำปี 2559 จำนวน 2,500,000,000.00 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  

เพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น  การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  และรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง    

 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2559 

 

 มติที่ประชุม...........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 101 



วาระที่ 10  พิจารณาแต่งตั้งผูสอบบัญชี ประจำปี 2559   
 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 1 บริษัท สำนักงานสามสิบสี่  155,000.00 

  ออดิต จำกัด  

  โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล   

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

  ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) CPIA 

  ทะเบียนเลขที่ 2954 

 ลำดับ           บริษัท                                                    หมายเหตุ คา่ธรรมเนยีม  

/บาท 

1. บริษัทฯ เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

จำนวนเงิน 155,000.00 บาท โดยรวมค่าใช้จ่าย

ในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้ เงินฝาก 

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ทั้งหมด 2 ครั้ง ไว้

เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยประมาณ 

50,000.00 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว แบ่งจ่าย

ค่าธรรมเนียม เป็น 3 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2559 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 ร้อยละ 30 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 29 

  “การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 

  คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 8/2558  วันที่ 18 สิงหาคม 2558  ได้ร่วมกัน

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขการตรวจบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การสอบบัญชี

สหกรณ์  พ.ศ. 2542 และเพื่อให้การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี และกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการ 

ประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ ประจำปี 2559  ประกอบด้วย 

  1. นายสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล ประธาน  

  2. นายวสันต์ มีชัย กรรมการ 

  3. นายชาญเชพ ชินบานทอง กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 ได้ร่วมกันพิจารณา

บริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของสหกรณ์ ประจำปี 2559 

จำนวน 2 บริษัทแล้ว สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 
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 ลำดับ           บริษัท                                                    หมายเหตุ คา่ธรรมเนยีม  

/บาท 

- งวดที่ 3 เมื่อเสร็จและส่งมอบรายงานการสอบ

บัญชีแล้วร้อยละ 40 

2.  ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะเข้า

ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า   

3-5 วันทำการพร้อมผู้ช่วยฯ ไม่น้อยกว่า 3-5 คน

ทุกครั้ง ซึ่งแล้วแต่ช่วงเวลาและปริมาณงาน  โดยจะมี

ทั้ งผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบอาวุโสที่มีความ

ชำนาญงาน 

 2 สำนักงานบัญชี ที.เอส. 195,000.00 

  โดยนายธรรมราต ศรธีรรม 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                  

  ทะเบียนเลขที่ 1213    

1. บริษัทฯ เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

จำนวนเงนิ 195,000.00 บาท โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ย 

ในการขอคำยนืยนัและสอบทานหนี ้เงนิฝากออมทรพัย ์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 2 ครั้ง แบง่จา่ย

คา่ธรรมเนยีมฯ เป็น 3 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2559 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 2 เดือนธันวาคม   2559 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 3 เมื่อส่งมอบงบการเงินแล้ว            

2. ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ 

 ผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

ครั้งละไม่น้อยกว่า 3-5 วันทำการ พร้อมผู้ช่วยฯ   

ไม่น้อยกว่า 2 คน 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 ได้ร่วมกันพิจารณา

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยวิธีตกลงราคาของทั้ง 2 บริษัทแล้ว มีมติเห็นควรเลือกบริษัท

สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนายศิลป์ชัย รักษาพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) 

CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 155,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้ต่อรอง

คา่ธรรมเนยีมแลว้ ทางบรษิทัฯ ยนืยนัราคาเดมิ โดยใชง้บประมาณประจำป ี2559 หมวดคา่ตอบแทน 

2.4 ค่าสอบบัญชีบุคคลภายนอก  ซึ่งมีเหตุผล ดังนี้ 

 1. บริษัทฯ เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2559  จำนวนเงิน 

155,000.00 บาท     

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีราคาต่ำกว่าบริษัทฯ อื่น โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการ

ตรวจบัญชีเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  เรื่อง การว่าจ้าง  

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 

 2.  บริษัทฯ จะเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีละ 5 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 3-5 วันทำการ 

พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า  3-5 คน ทุกครั้ง ซึ่งแล้วแต่ปริมาณงาน 

 3.  บริษัทฯ ยืนยันการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้ เงินฝากออมทรัพย์   

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทั้งหมด จำนวน  2 ครั้ง โดยจัดทำ 100% ของจำนวนสมาชิก  

 4.  บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เป็นที่  

น่าเชื่อถือ และสามารถให้คำแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการบัญชีได้เป็นอย่างดี 

 5.  บริษัทฯ สามารถรับรองงบการเงินได้รวดเร็ว ตรงตามระยะเวลาที่สหกรณ์ต้องการ 

 คณะกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่เสนอราคาดังกล่าว  

ข้างต้นแล้ว เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี  

ภาคเอกชน (สคอ.) และคุณสมบัติที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด กำหนดไว้ 

เห็นควรว่าจ้าง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี  

รับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารออมสิน จำกัด  ประจำปี  2559  และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 

155,000.00 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)        

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งต่อไป 

 

 มติที่ประชุม...........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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 ข้อ 1. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน  ข้อ 1. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ 

 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน อักษรย่อของธนาคาร 

  ธนาคารออมสิน จำกัด   ธนาคารออมสิน จำกัด ออมสิน 

  THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE  THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE  

  OF GSB EMPLOYEES LTD   OF GSB EMPLOYEES LTD   

 ชื่อย่อ      สอ.พส.   ชื่อย่อ สอ.อส.  

 ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์  ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์  

 ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน  ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 470 

 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 กรุงเทพมหานคร 10400  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 วาระที่ 11 พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพย  
  พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที ่ 8/2558 วันที ่ 18 สิงหาคม 2558  และครั้งที ่ 

10/2558 วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริง 

ในปัจจุบัน  จึงขอนำเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณา ดังนี้ 

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559                               

                  ข้อความเดิม                                  ข้อความใหม่                     เหตุผล 

 ข้อ 75. คณะกรรมการเงินกู้สามัญและ

ฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้ง

กรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวน 

ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการเงินกู้

ส ามัญและฉุ ก เฉิน โดยให้มี ต ำแหน่ ง

ประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการ

หนึ่งคนนอกนั้นเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน

ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลา

ของคณะกรรมการดำเนินการซึ่ งตั้ ง 

คณะกรรมการเงินกู้สามัญและฉุกเฉินนั้น 

 ใหค้ณะกรรมการเงนิกูส้ามญัและฉกุเฉนิ 

ประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 ข้อ 75. คณะกรรมการเงินกู้สามัญ

และฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการ

อาจตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

จำนวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน เปน็คณะกรรมการ 

เงินกู้สามัญและฉุกเฉินโดยให้มีตำแหน่ง

ประธานกรรมการหนึง่คน และเลขานกุาร 

หนึ่งคนนอกนั้นเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน

ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลา

ของคณะกรรมการดำเนินการซึ่ งตั้ ง 

คณะกรรมการเงินกู้สามัญและฉุกเฉินนั้น 

 ใหค้ณะกรรมการเงนิกูส้ามญัและฉกุเฉนิ 

ประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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                 ข้อความเดิม                                 ข้อความใหม่                    เหตุผล 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้

สามัญและฉุกเฉิน ต้องมีกรรมการเงินกู้

สามัญและฉุกเฉินมาประชุมไม่น้อยกว่า  

กึง่หนึง่ของจำนวนของกรรมการเงนิกูส้ามญั 

และฉุกเฉินทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการ

เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน ให้นำเสนอ  

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการ

ประชุมคราวถัดไป 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้

สามัญและฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการเงินกู้

สามัญและฉุกเฉินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

การอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ

สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้   

 (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก

หรือสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามความ

มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น                          

 (2) ต ร วจสอบควบคุ ม ให้ เ งิ นกู้ มี

หลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกัน

สำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง

กำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 

 (3) ดูแล และติดตามการชำระหนี้ของ

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ให้เป็นไปตาม

ที่กำหนดในสัญญา 

 (4) สอบสวน พิจารณาเบื้องต้นให้ได้

ข้อเท็จจริงในกรณีสมาชิกหรือสมาชิก

สมทบผู้กู้ขอผ่อนเวลาการชำระเงินงวด

ชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการชำระเงิน  

งวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้  

คณะกรรมการดำเนนิการพจิารณา ผอ่นผนั 

หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือเสนอให้สมาชิก 

หรือสมาชิกสมทบออกจากสมาชิกสหกรณ์ 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้

สามัญและฉุกเฉิน ต้องมีกรรมการเงินกู้

สามัญและฉุกเฉินมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึง่หนึง่ของจำนวนของกรรมการเงนิกูส้ามญั 

และฉุกเฉินทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการ

เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน ให้นำเสนอ  

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการ

ประชุมคราวถัดไป 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้

สามัญและฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการเงินกู้

สามัญและฉุกเฉินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

การอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก ตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ

สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้   

 (1)  ต ร ว จสอบการ ใ ช้ เ งิ น กู้ ข อ ง

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบให้เป็นไปตาม

ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น                         

 (2) ตรวจสอบควบคุมให้ เ งินกู้ มี

หลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกัน

สำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง

กำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 

 (3) ดูแล และติดตามการชำระหนี้

ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ให้เป็น

ไปตามที่กำหนดในสัญญา 

 (4) ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ เอกสาร

ประกอบการกู้ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ   

ที่เกี่ยวข้อง 
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                 ข้อความเดิม                                 ข้อความใหม่                    เหตุผล 

 ข้อ 76. คณะกรรมการเงินกู้พิ เศษ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งกรรมการ

ดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่า 

3 คน เป็นคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ โดย

ให้มีตำแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน  

และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็น

กรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ ให้อยู่ใน

ตำแหน่ ง ได้ เท่ ากับกำหนดเวลาของ  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร ซึ่ ง ตั้ ง  

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษนั้น 

 ให้คณะกรรมการเงินกู้พิเศษประชุมกัน

อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้

พเิศษ ตอ้งมกีรรมการเงนิกูพ้เิศษมาประชมุ 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการ

เงินกู้พิเศษทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการ

เงินกู้พิ เศษให้นำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราว  

ถัดไป 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้

พิ เศษ ให้คณะกรรมการเงินกู้พิ เศษมี

อำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการอนุมัติ เงินกู้

พิเศษแก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้ง

ข้อต่อไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก

หรือสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามความ

มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น  

 (2) ต ร วจสอบควบคุ ม ให้ เ งิ นกู้ มี

หลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ์และเมื่อเห็นว่าหลักประกัน

สำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง

กำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 

 ข้อ 76 คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ 

คณะกรรมการดำเนนิการอาจตัง้กรรมการ 

ดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่น้อย

กว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ 

โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการหนึ่ง

คน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็น

กรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ ให้อยู่ใน

ตำแหน่งได้ เท่ ากับกำหนดเวลาของ  

คณะกร รมกา รด ำ เนิ น ก า ร ซึ่ ง ตั้ ง  

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษนั้น 

 ให้คณะกรรมการเงินกู้พิเศษประชุม

กันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้

พิ เศษ ต้องมีกรรมการเงินกู้พิ เศษมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการเงินกู้พิเศษทั้งหมด จึงจะเป็น

องค์ประชุม 

 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการ

เงินกู้พิเศษให้นำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราว

ถัดไป 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้

พิเศษ ให้คณะกรรมการเงินกู้พิเศษมี

อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้

พิเศษแก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบยีบ มต ิและคำสัง่ของสหกรณร์วมทัง้ 

ข้อต่อไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิ 

หรือสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามความ

มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น  

 (2) ตรวจสอบควบคุมให้ เ งินกู้ มี

หลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ์และเมื่อเห็นว่าหลักประกัน

สำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง

กำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 
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 (3) ดูแล และติดตามการชำระหนี้ของ

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ ให้เป็นไป

ตามที่กำหนดในสัญญา 

 (4) สอบสวน พิจารณาเบื้องต้นให้ได้

ข้อเท็จจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิก

สมทบผู้กู้ขอผ่อนเวลาการชำระเงินงวด

ชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการชำระเงินงวด

ชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะ

กรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน 

หรือเรียกคืนเงินกู้หรือเสนอให้สมาชิก 

หรือสมาชิกสมทบออกจากสมาชิกสหกรณ์ 

 (3) ดูแล และติดตามการชำระหนี้

ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ ให้เป็น

ไปตามที่กำหนดในสัญญา 

 (4) ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ เอกสาร

ประกอบการกู้ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ   

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 ข้อ 79. คณะกรรมการบริหารหนี้   

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

จ ำ น ว น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 3 ค น เ ป็ น  

คณะกรรมการบริหารหนี้ โดยให้มี

ตำแหน่งประธานกรรมการ หนึ่งคน และ

เลขานุการหนึ่งคนนอกนั้นเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารหนี้ ให้อยู่ใน

ตำแหน่งได้เท่ากับ กำหนดเวลาของ  

คณะกร รมกา รด ำ เนิ นก า รแต่ ง ตั้ ง  

คณะกรรมการบริหารหนี้ 

 ให้คณะกรรมการบริหารหนี้ประชุม

กันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หนี้ ต้องมีกรรมการบริหารหนี้มาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

บริหารหนี้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

 ให้คณะกรรมการบริหารหนี้ รายงาน

ผลการปฏิบัติ งานให้คณะกรรมการ

ดำเนินการทราบในการประชุมคราว  

ถัดไป 

 อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ

บริหารหนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหนี้มี

อำนาจ และดำเนินการตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของ

สหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 
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- เนือ่งจากอำนาจหนา้ที ่

ของคณะกรรมการบรหิาร 

หนี้ มีความครอบคลุม

อยู่แล้ว 

- เพื่อให้การการปล่อย

เงินกู้ มีการตรวจสอบ

ความครบถว้นของสญัญา 

เงินกู้และเอกสารการกู้  
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 ข้อ 79. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม

ใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก  

ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้าน

ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ 

กฎหมาย การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์  

หรือการสหกรณ์ ในกรณีบุคคลธรรมดา  

ไม่เกินห้าคน กรณีเป็นนิติบุคคลให้มี

จำนวนหนึ่งนิติบุคคลโดยให้คำนึงถึงขนาด

และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้ งกรรมการ

ดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่

ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ไม่ได้ 

 

 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ   

ดังต่อไปนี้ 

 (1) เปน็สมาชกิของสหกรณ ์หรอืบคุคล 

ภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง

จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้

ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา 

 (2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วย  

ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ ในสังกัด

นติบิคุคลทีร่บังานสอบบญัชขีองสหกรณน์ัน้ 

 (3) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 

 1. กำหนดแนวทางในการติดตามหนี้ 

ทวงถามหนี้ แก้ไขหนี้ การจัดชั้นหนี้ และ

การจำหน่ ายหนี้ สูญ ให้ เป็ น ไปตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 2. ดำ เนินการพิ จารณาแก้ ไขหนี้ 

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้หนี้นั้นกลับมา

เ ป็ น ห นี้ ป ก ติ ต า ม อ ำ น า จ ห น้ า ที่ ที่  

คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 3. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ

ดำเนินการมอบหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ  

 ข้อ 80. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคล

ภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความ

สามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี 

การเศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหาร

จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ 

ในกรณีบุคคลธรรมดาไม่เกินห้าคน กรณี

เป็นนิติบุคคลให้มีจำนวนหนึ่งนิติบุคคล

โดยให้คำนึงถึงขนาดและปริมาณธุรกิจ

ของสหกรณ์ 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่

ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ไม่ได้ 

 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ   

ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือ

บุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคลที่ได้รับ

เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัด

ชำระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา 

 (2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วย  

ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ ในสังกัด

นติบิคุคลทีร่บังานสอบบญัชขีองสหกรณน์ัน้ 

 (3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เนื่องจากมีการปรับข้อ
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 (4) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

 (5) พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทางบัญชีของสหกรณ์  

 ข้อ 80. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ใน

ตำแหน่งได้คราวละไม่เกิน 1 ปีทางบัญชี

ของสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว 

หากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ                   

คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม

ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบ

กิจการ ซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้ง  

อีกได้ 

 ข้อ 81. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่

ตรวจสอบการดำเนินงานทั้ งปวงของ

สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ  

 (1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี 

ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน 

หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะ

และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

 (2) ตรวจสอบหลักฐานและความ  

ถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภท

ของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อ

แนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์

ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการ

นั้นๆ 

 (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ง

ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์

ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจา้ และหลกัประกนั 

 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติ งานตาม  

แ ผ น ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ต า ม

งบประมาณของสหกรณ์ และข้อสังเกต  

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสามารถ

ปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่ 

 (4) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

 (5) พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า   

1 ปีทางบัญชีของสหกรณ์  

 ข้อ 81. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ใน

ตำแหน่งได้คราวละไม่เกิน 1 ปีทางบัญชี

ของสหกรณ์ เมื่อครบกำหนด เวลาแล้ว 

หากยังไม่มีการเลือกตั้ งผู้ตรวจสอบ

กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  

คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจ

สอบกิจการ ซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ

เลือกตั้งอีกได้ 

 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจ

สอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ 

ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ  

 (1) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัช ี

ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน 

หนีส้นิทัง้ปวงของสหกรณ ์เพือ่ทราบฐานะ 

และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

 (2) ตรวจสอบหลักฐานและความ  

ถกูตอ้งของการดำเนนิธรุกจิแตล่ะประเภท 

ของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้

ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์

ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการ

นั้นๆ 

 (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ง

ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้งของสหกรณ ์

ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจา้ และหลกัประกนั 

 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม

แ ผ น ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ต า ม

งบประมาณของสหกรณ์ และข้อสังเกต  

ขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชน ์ และสามารถ 

ปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่ 

 

 

 

 

  

เนื่องจากมีการปรับ 

ข้อใหม่ทำให้ข้อเลื่อนขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

- เนื่องจากมีการปรับ  

ข้อใหม่ทำให้ข้อเลื่อนขึ้น 

- เลื่อนข้อ 81. เป็น   

ข้อ 81. วรรค 2 
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                 ข้อความเดิม                                 ข้อความใหม่                    เหตุผล 

 (5) ติดตามผลการดำเนินงานของ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาหา

ทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ และ

ระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะ

กรรมการดำเนินการ 

 (6) ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง

ของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็น

สมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่

การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 

 (7) ในรอบ 1 ปีทางบัญชี ให้ผู้ตรวจ

สอบกิจการพบผู้สอบบัญชี ณ สำนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง 

เพื่อการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้

และข้อมูลทางบัญชี 

 

 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ

ตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราว

ถัดไป รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ รายงานการ

ตรวจสอบกรณีเร่งด่วนในกรณีที่มีการ

ตรวจพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่สหกรณ์อย่างมีนัยสำคัญ                    

ใ ห้ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต่ อ  

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อ

ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้ การรายงาน

ผลการตรวจสอบกิจการดังกล่าวให้จัดส่ง

สำเนารายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่ และ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 

 (5) ติดตามผลการดำเนินงานของ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา

หาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ และ

ระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะ

กรรมการดำเนินการ 

 (6) ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคำสัง่ 

ของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็น

สมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่

การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 

 (7) ในรอบ 1 ปทีางบัญช ี ใหผู้ต้รวจ

สอบกิจการพบผู้สอบบัญชี ณ สำนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง 

เพื่อการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้

และข้อมูลทางบัญชี 

 

 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ

ตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการ

ดำเนนิการในการประชมุประจำเดอืนคราว 

ถัดไป รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ รายงานการ

ตรวจสอบกรณีเร่งด่วนในกรณีที่มีการ

ตรวจพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่สหกรณ์อย่างมีนัยสำคัญ 

ใ ห้ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต่ อ  

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อ

ดำเนนิการแกไ้ขโดยเรว็ ทัง้นี ้การรายงาน 

ผลการตรวจสอบกิจการดังกล่าวให้จัดส่ง

สำเนารายงานผลการตรวจสอบกจิการตอ่ 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่ และ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 

 

 

 

 

 มติที่ประชุม...........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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วาระที่ 12  ขอตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้

ที่ฟ้องดำเนินคดีไว้เต็มจำนวนแล้วและตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจำหน่าย

หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 จึงขอเสนอรายชื่อลูกหนี้  

เพื่อขอตัดจำหน่ายหนี้สูญ ดังนี้ 

           ชื่อ-นามสกุล           จำนวนเงิน/บาท                       เหตุผล  

 1. นายเทอดศักดิ์  สืบประยงค์ 165,867.02 นำหลักทรัพย์ขายทอดตลาดหมดแล้ว  

   แต่ยังมีหนี้ค้างชำระตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

   ปี 2557 เต็มจำนวน และไม่มีหลักทรัพย์ 

   อื่นใดชำระหนี้  

 2.น.ส.พัชรินทร์  ศรีพึ่ง 65,469.74 นำหลักทรัพย์ขายทอดตลาดหมดแล้ว  

   แต่ยังมีหนี้ค้างชำระตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

   ปี 2557 เต็มจำนวน และไม่มีหลักทรัพย์ 

   อื่นใดชำระหนี้  

  231,336.76  

 ฝ่ายจัดการได้พิจารณาลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้

เป็นที่แน่นอนแล้ว เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

จากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546  วิธีการตัดจำหน่ายหนี้สูญตามข้อ 6. 

หนี้สูญที่จะตัดจำหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้ได้ ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะตาม (3) “ต้องมีหลักฐานการ

ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ โดย

ปรากฏตาม (ค) ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง หรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก

เจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้นๆ ได้มีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มี

ทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้” และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 7. ให้กระทำได้ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตาม (2) “ต้องเป็นหนี้ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวน

หนี้ที่จะขอตัดจำหน่ายแล้วในคราวปิดบัญชีประจำปีก่อนการขออนุมัติ ตัดจำหน่ายหนี้สูญ” 

 ทั้งนี้ก่อนการขออนุมัติตัดจำหน่ายหนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการและกำหนด

วาระประชุมใหญ่ เรื่องการตัดจำหน่ายหนี้สูญ เพื่อเสนอขอให้ที่ประชุมใหญ่ตัดจำหน่ายหนี้สูญตาม

ข้อ 7(5) “ถ้าที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการตัดจำหน่ายหนี้สูญได้ จะต้องมีมติอนุมัติ
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โดยมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม”  หากที่ประชุมมีมติให้ตัดจำหน่ายหนี้สูญ

ได้ตามข้อ 7(6) “เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้ตัดจำหน่ายหนี้สูญได้ให้บันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุมด้วยว่า การอนุมัติตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับ

ซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรอย่างใด” 

 คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558 ได้ร่วมกัน

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 

พิจารณาต่อไป 

 

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา	

 

 มติที่ประชุม...........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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เป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 25 ปี ประจำปี 2559 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน มกราคม 2559 

1 นาย  พิเชษฐ  รักษ์ศิริ 

2 นางสาว  นงเยาว์   พาชีรัตน์ 

3 นาย  พิชิต   คมกริช 

4 นาง  นิตยา   บัวเจริญ 

5 นาย  โอภาส  รอดภัย 

6 นาง  สาหร่าย  สังข์ทอง 

7 นาง  ปารดา   นาเจิมทอง 

8 นางสาว  ผาสุข  รักดี 

9 นางสาว  ขนิษฐา   ชุติมันต์ 

10 นาง  นิตยา  ธนลาภสกุลกิจ 

11 นาง  อุษณีย์  สวัสดิ์ประดิษฐ 

12 นาย  ประมวล  สาแก้ว 

13 นาง  เกษศิรินทร์  มั่นมณี 

14 นาง  สุกัญญา   ปาละสุวรรณ 

15 นาง  พวงทรัพย์   บางผึ้ง 

16 นาง  นภาวรรณ  เกิดมงคล 

17 นาง  ภัทราภรณ์  แพละออง 

18 นางสาว  สุวรรณา  อนุศักดากุล 

19 นาย  วีระชาติ   บุตรโคตร 

20 นาย  สุวิทย์ชัย   สุวรรณยวง 

21 นาย  สุรชาติ   ฉ่ำเฉื่อย 

22 นาย  เอกชัย   สุภาพ 

23 นาย  พินิจ   โกมลกนก 

24 นางสาว  เยาวมาลย์  ขวัญอยู่ 

25 นางสาว  อภิรดี  เมฆขาว 

26 นาย  สุรกิจ  พูลผล 

27 นาง  สมพันธ์  กองทรัพย์ 

28 นาง  ปิยมน   เลิศทรัพย์ทวี 

29 นาย  เชิดศักดิ์   ทันอินทรอาจ 

30 นางสาว  วิระ   พวงพิกุล 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

116 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน กุมภาพันธ์ 2559 

1 นาย  กำพล  เติมประยูร 

2 นาง  พิกุล  ปัทมาลัย 

3 นางสาว  วารุณี  เรืองพรวิสุทธิ์ 

4 นางสาว  สิริพรรณ วิเชียรวรรณ์ 

5 นาย  เอนก  เต็งตระกูล 

6 นางสาว  อัจฉรา  หอมกลาง 

7 นาง  จงดี  เสมสุวรรณ 

8 นางสาว  สุมณฑา ฉิมช้าง 

9 นาย  จรัญ สิงห์โต 

10 นาง  ฉวีวรรณ  รอดเพชรไพร 

11 นาง  วาสนา ชิตสีทรง 

12 นาง  มาลา เพชรกรรพุม 

13 นาย  สุพจน์  สันติรัตน์ 

14 นาง  ภัทรา  อินทรกลัศ 

15 นาง  สุธาทิพย์  วัชรชัยตระกูล 

16 นาย  สุรี อากาศสุวรรณ 

17 นาง  ชุติมา อินถา 

18 นาง  สุนีย์  ด้วงน้อย 

19 นางสาว  มนิดา  จันทบูรณ์ 

20 นาง  พัชราวัลย์  มีผล 

21 นาง  สุวรรณี สุมิตรเหมาะ 

22 นาง  จารุณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

23 นาง  บุบผา สวัสดินันทน์ 

24 นาง  ศีตลา  เยื้องกรายงาม 

25 นาง  สายสุนีย์  สุกประเสริฐ 

26 นาง  ธิดารัตน์  พูลทรัพย์ 

27 นางสาว  ฐิติมา ชูตาลัด 

28 นาง  เตือนใจ  ภูวพันธุ์ 

29 นาง  กมลทิพย์  รักช่าง 

30 นาง  สุนันทา  เทพมงคล 

31 นาย  พงษ์ศักดิ์ ขจรสัจจานันท์ 

32 นาง  หยิน พรสุข 

33 นางสาว  พัชรินทร์ เย็นสุดใจ 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน มีนาคม  2559 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน เมษายน  2559 

1 นาง  เนาวลักษ์  จำรูญฤทธิ์ 

1 นางสาว  สุชาดา คำทับทิม 

2 นางสาว  เบญจมาศ  เพ็ญจันทร์ 

3 นาง  พจนี รอดแก้ว 

4 นางสาว  ฐิติพร สงวนไทร 

5 นาง  แสงเดือน สายไทย 

6 นาง  ทิชากร ปุยงาม 

7 นาย  สุเชาวน์ ราหุรักษ์ 

8 นาย  สมชาย  เดชรักษา 

9 นาย  สุธีฤทธิ์ ฤกษ์หร่าย 

10 นางสาว  เสาวลักษณ์  ครุฑธา 

11 นาง  วัชรี  พุทธวงศ์ 

12 นาง  นิภา  ดิษฐ์แก้ว 

13 นาง  วารุณี  ประดิษฐวงษ์ 

14 นาง  นวลอนงค์ มกรพงศ์ 

15 นาย  พัฒนา ทองรอด 

16 นาง  รัชนี  ศโรภาส 

2 นางสาว  พรรณเพ็ญ แซ่ลิ้ม 

17 นาง  เตือนใจ  ทรัพย์สิรินาวิน 

18 นาง  มาลา  ล้อมวงศ์ไพบูลย์ 

19 นางสาว  กาญจนา กุลคำธร 

20 นาง  วณิชชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

21 นาง  สุภัทรา  เบิกบาน 

22 นาง  สุพรรณนี  ลิ่มหัน 

23 นาง  จิราภรณ์  อินทรวิเชียร 

24 นาง  พิสมัย  แสงสีดา 

25 นาง  รุจยา แสงสุวรรณ 

26 นาง  อภิณห์พร  ภูริพัฒน์ธีรกุล 

27 นางสาว  สุภาวดี จิตตวิตติ 

28 นาง  เสน่ห์  เอี่ยมสุขสรรค์ 

29 นาย  อภิชาติ จงจิตต์  

30 นาย  นพพร  กล้าหาญ  

31 นาย  ธนาวัฒน์  ดุกขุนทด  

32 นางสาว  สุมาลี  ลัชชานนท์ 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน พฤษภาคม  2559 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน มิถุนายน  2559 

1 นาง  นงนาถ ศิริวัฒน์เวชกุล  

2 นาง  เพ็ญพร สวนสุข  

3 นาย  ชัยรัตน์ จันทร์โพธิ์  

4 นาง  ศุภลักษณ์ คูวัฒนานุกูล  

5 นาย  วิชัย  บุญรุ่ง  

1 นาย  ภูวนาท  อิทธิมานะ  

2 นาง  วิยะดา  ศรีบุญเกิด  

3 นาง  เพียงจิต พันธ์ไชยศรี  

4 นาง  ธาวินี  ตันพานิชกุล  

5 นางสาว  พจนา เพ็ชรวารี  

6 นาง  สุนันทา  เฉยตรองการ  

7 นางสาว  ศิริรัตน์  แพรประเสริฐ  

8 นางสาว  วัลยา  มงคลเกษม  

6 นางสาว  อุทัยวรรณ บัณฑิตภักดิ์  

7 นางสาว  ศุธี น้อยพงษ์  

8 นาง  เฉลิมศรี ครองสิน  

9 นาง  พัชรินทร์ ถิรมนสิทธิ  

10 นาง  เบญจา คุณประทุม  

11 นางสาว  สุภัทรา  จุฑายรรยง  

 

9 นางสาว  นิภาพร  พงษ์โสภา  

10 นาง  บุษราคัม ขัตติยานุวัฒน์  

11 นาง  วัลภา เมาลานนท์  

12 นาง  ศิราณี  ช่วงประยูร  

13 นาง  เสาวนีย์ ตันติพจน์โสภา  

14 นาง  ปานทิพย์ ผาทอง  

15 นางสาว  สมพร  ประสงค์นิมิตกิจ  

16 นาง  สุนันทา  ชื่นชู  

17 นางสาว  ฐพัชร์ บุญลาภวงศ์สกุล  
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน กรกฎาคม  2559 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน สิงหาคม  2559 

1 นาย  กำธร  บุญตือ  

2 นาย  ยรรยงค์  อุ่นเจริญ  

3 นางสาว  นิตยา  ธีระประภาจิตร  

4 นาง  วิวรรธณี ชินไพโรจน์  

5 นาย  ภัทรกร ดวงปัญญา  

6 นาย  พีระชัย  เกื้อกิ้ม  

7 นาย  นรวัฒน์  เกษร  

8 นาย  คนึง  สอนธรรม  

9 นาง  เขมิกา  พูลสวัสดิ์  

1 นางสาว  ปานนภา วรดานันท์  

2 นาย  ชนันทร์ ปะณะศรี  

3 นาง  วัชรี  ดิถีเพ็ง  

4 นาง  พจน์ณี  รุ่งไพรวัลย์  

5 นาง  นัยนา  ศรีสม  

6 นาง  กชพร  คิเห็ง  

7 นางสาว  ศิริพร เตชะจิตอาภรณ์  

10 นางสาว  ธนิกา เสกสุวงศ์  

11 นาง  วิมลพร  ยูโซ๊ะ  

12 นาย  ธนัช  ชูเจริญวงศ์  

13 นาง  ฐิติพร  ไชยวรรณ  

14 นางสาว  บังอร  กุลสูตร  

15 นาง  จรรยา บุญญาคม  

16 นาง  เสาวนีย์  ทองดีศรีเจริญ  

17 นาย  พงษ์พันธ์ จำปีรัตน์  

18 นางสาว  รุ่งรัชนี ศรีสุขโข  

19 นาย  เกียรติพงษ์  อุดมพงศ์พิพัฒน์  

 

8 นาง  ราตรี  คงขน  

9 นางสาว  อังคณา  พึ่งจิตต์  

10 นางสาว  เกณิกา  ยิ่งประจักษ์  

11 นางสาว  ณัฐธยาน์  สุขการ  

12 นาย  สุทิศ เปรมปรี  

13 นาง  เสาวคนธ์  วงศ์วิวัฒน์  

14 นาย  ธนาเดช  ธะประวัติ  
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน กันยายน  2559 

1 นางสาว  จุฑารัตน์  โอบอ้อม 

2 นางสาว  กัญญา  คำจริง 

3 นางสาว  ชุลีพร แป้นพูล 

4 นาง  ทัศนีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

5 นาง  สมจิตร  สุวัณณกีฎะ 

6 นางสาว  จรรยา  เจริญสิทธิพันธ์ 

7 นางสาว  ดวงรัตน์ บุญโต 

8 นาง  เปรมิกา  สุวรรณเจริญสุข 

9 นาง  พรพิมล จันทร์จวง 

10 นาย  ไพศาล โชคอำนวย 

11 นาง  เกตุแก้ว เตียรณปราโมทย์ 

12 นาง  จิราภา บุญสวาท 

13 นาย  อมร คูห์เทวารัณ 

14 นาง  อรุญณี  สุขแสงจันทร์ 

15 นางสาว  สุชญา  สุขสมบูรณ์ 

16 นาง  เชาวรี ฤทธิกูล 

17 นาง  รวีวรรณ ถิระศุภศรี 

18 นาง  สมใจ  บุญเสริม 

19 นางสาว  ทิวา ชาววาณิช 

20 นางสาว  บุญเรือน แสนสมทรัพย์ 

21 นาง  อุดมลักษณ์  นราศรีสกุล 

22 นางสาว  ศิริรัตน์ ถนอมสิน 

23 นาง  รัชนี จินดามณี 

24 นาง  นวรัตน์  ธรรมจารี 

25 นาง  มานิต กุลสำนัก 

26 นาง  อรพรรณ  นรสิงห์ 

27 นาย  สมิต  สระศรีดา 

28 นางสาว  ศิริวรรณ รุ่งอาภา 

29 นาง  พวงพร  แก้วประดิษฐ 

30 นางสาว  ยุพิน  ผัดยา 

31 นาง  ชวนพิศ  พรมแสง 

32 นาง  สุพัตรา ทองคุ้ม 

33 นาง  สาหร่าย  ทิพยมนตรี 

34 นางสาว  ศศิวรรณ ศรีทับทิม 

35 นางสาว  ประภาภรณ์  เรือนเงิน 

36 นาง  วไลลักษณ์  ช่ออังชัญ 

37 นาง  กาญจนา  ชูจันทร์ 

38 นางสาว  บรรจบ  อินทร์บัว 

39 นางสาว  กันยารัตน์  สาเกตุ 

40 ว่าที่ร.ต.  วิชญ์ เดชพงษ์ 

41 นาง  สุกัญญา จันทน์โรจน์ 

42 นาง  ธัญทิพย์  ธัญญาพิทักษ์ 

43 นาง  กนกวรรณ  ชัยอ่อน 

44 นาง  ปุณยาพร  พวงนาค 

45 นางสาว  นงลักษณ์  นาสมทรง 

46 นาง  กาญจนา เทียบรัตน์ 

47 นาง  มลใจ พรรษา 

48 นาย  หรรษา  สุขสูงเนิน 

49 นาง  มณีพรรณ  น้อยมี 

50 นาง  นงนุช  อุปการะ 

51 นาง  เพ็ญศรี  ปัญญาชัย 

52 นาง  วาสนา วินเจริญ 

53 นางสาว  มาลัย ศรีคำชุม 

54 นางสาว  อุบลรัตน์  รัตนรักษ์ 

55 นาง  ศิริเพ็ญ เชยพงษ์ 

56 นาง  ฉมามาศ  แก้วเฮียง 

57 นาง  ไพจิตร  กสิพร้อง 

58 นางสาว  ศริญญาต์  เกตุไธสง 

59 นางสาว  เกษณี กันต์นิกุล 

60 นาง  จิรภา จำรูญนิรันดร์ 
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61 นาง  จินตนา พิรโรจน์ 

62 นาง  ธันยา  ตนาภิชาติ 

63 นางสาว  สุรีย์  คำแหง 

64 นาย  ทักษิณ  พอกสนิท 

65 นาย  วิทยา  กาลเขว้า 

66 นาง  กมลพร  พิณนอก 

67 นางสาว  เพ็ญจิต  ธานี 

68 นาง  ดารารัตน์  บุญอิ่ม 

69 นาง  สุชารัตน์  พิริยะนพชัย 

70 นาง  จุฑามาศ  ดาร์รอห์น 

71 นาง  เบญจวรรณ ลีสุคนธ์ 

72 นาง  สุนันท์  เสทือนวงษ์ 

73 นาง  ณัฐพิมล  ปิยะนิธิโรจน์ 

74 นางสาว  กำไลมาศ  สนธิ 

75 นาง  อ้อมจิต ทองอินทร์ 

76 นางสาว  รติกร เรืองกิจภิญโญ 

77 นาง  กาญจนา  รวยสูงเนิน 

78 นาง  จิราพรรณ  เส้งรอด 

79 นางสาว  อรนุช  ผลสวัสดิ์ 

80 นาง  วรัญญา  ภูติจินดานันท์ 

81 นางสาว  อินทิรา  รุจิเรข 

82 นางสาว  จินตนา พินนาพิเชษฐ 

83 นาง  สุมาลี ลาวัณย์ศิริ 

84 นางสาว  วราภรณ์ สายสิม 

85 นางสาว  ไพวรรณ์  ศรีหามาตย์ 

86 นาง  สุภาณี ทองสุข 

87 นาง  คณิฎฐา  ชัยมีเขียว 

88 นาง  สายจิตร  บับภาวัน 

89 นางสาว  อารยา  ปาละคะ 

90 นาง  นงค์เยาว์ เพ็งเปลี่ยน 

91 นาง  อุไรวรรณ  ศิริจันทร์ 

92 นาย  ชัยนรินทร์  เจริญสุข 

93 นาย  พิทักษ์  วัฒนาชัยสถิตย์ 

94 นางสาว  สุนันทา  มาคิน 

95 นางสาว  ช่อทิพย์  เนื้อนุ่ม 

96 นางสาว  เยาวนาถ  ภีระคำ 

97 นาง  ชรินทร์ทิพย์  หงส์มณีรัตน์ 

98 นาง  สุปราณี  สุระอุดร 

99 นางสาว  อันธิกา โพธิ์ทอง 

100 นางสาว  เยาวลักษณ์ พรหมกิ่งแก้ว 

101 นาง  ธีระวรรณ  ศีติสาร 

102 นางสาว  กัณณิกา  แดงแท้ 

103 นาง  สุกัญญา  อยู่ทรัพย์ 

104 นางสาว  ผกามาศ กัลยาวุฒิกิจ 

105 นาง  อรจันทร์  จันทรอักษร 

106 นาง  ปิยนุช  จุฑาวุฒิกุล 

107 นางสาว  สุวรรณา  ลัชชานนท์ 

108 นาย  คณาวุฒิ  เที่ยงกมล 

109 นาง  อำไพวรรณ  ชูแสง 

110 นาง  ปราณี มหาโพธิ์ 

111 นาง  พูลศรี  ยะภา 

112 นาง  บุญเตือน  พิกุลผล 

113 นาย  รัตนชัย จตุเพ็ชร 

114 นาง  นิตยา  อินทรา 

115 นางสาว  เสาวรัตน์  สายสรรพมงคล 

116 นางสาว  กาญจนา  สรวลสันต์ 

117 นาง  ลัดดา  ทับทิมอ่อน 

118 นาง  พนิดา ศรีสละ 

119 นางสาว  นงนุช  ปัญญาพิสิทธิ์ 

120 นาง  เพ็ญรัตน์  พรหมรักษ์ 

121 นาง  ธัญญลักษณ์ เจนภาณุสวัสดิ์ 

122 นางสาว  นวลจันทร์ ภูวสิทธินันท์ 

123 นาง  ชวนพิศ  พรหมสุทธิ์ 

124 นาย  สุมงคล พชรเมฆา 

125 นาง  นิตยา  ยางนึก 

126 นาย  สมชาย  สุริยงค์ 
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127 นาง  ยินดี  หนูคง 

128 นาง  ศศิธร  เหนี่ยวทอง 

129 นาง  ธนิศรา เพ็ชร์คงแก้ว 

130 นาง  สุมณี สารวัตร 

131 จ.อ.(หญิง)  ศิว์ศิรี ปิ่นเพ็ชร์ 

132 นาง  สุณี ยศชู 

133 นาง  ศุภวรรณ  เกิดศิริ 

134 นาง  สลิลรัตน์  ฤทธิ์สวัสดิ์ 

135 นางสาว  นภาพร  ชลาลัยวิจิตร 

136 นาง  สุรภา  โพธิ์ทอง 

137 นาย  เอกรินทร์  รินทรามี 

138 นาย  ปรีชา  บุษดี 

139 นาย  ปัญญา มหา 

140 นางสาว  เตือนใจ แก้วประจันต์ 

141 นางสาว  อรุณี  เพาะบุญ 

142 นางสาว  ไพเราะ นวลละออง 

143 นาย  ชัชพัฒน์  ผันประดิษฐ์ 

144 นางสาว  วลัยพร  พละเดช 

145 นาย  ปรวีร์ เมาลานนท์ 

146 นาย  พนม  สร้อยเสนา 

147 นาง  รัตนา  สุวรรณมาศ 

148 นาย  ทองพูน สนน้อย 

149 นาง  กรรณิกา  โพธิ์เที้ยม 

150 นาง  อมรรัตน์  กองแก้ว 

151 นาย  สุจินดา  อุยามโฆษ 

152 นาง  จำเนียน  ฉิมพินิจ 

153 นาย  นาวี วัฒนาภัทรสกุล 

154 นาย  อนุชา  ชาญวุฒินันท์ 

155 นาย  มานะ  ทรวงทองหลาง 

156 นาย  พงษ์ศักดิ์  วชิรสุวรรณ 

157 นาย  เยาวเรศ เจริญผล 

158 นาง  พรศรี  ลิ้มปิยินทรากูล 

159 นางสาว  ศิริลักษณ์  อยู่พานิช 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน ตุลาคม  2559 

1 นาง  วาริน อารีพงษ์ 

2 นาง  ตรึงตา อู่อุดมสุขทรัพย์ 

3 นาย  มนูญ งานทวีเลิศสิน 

4 นาย  สมเกียรติ  กังวาฬ 

5 นางสาว  จินตนา  หนูเจริญ 

6 นางสาว  ประทุมทิพย์  แย้มรุ่งเรือง 

7 นาง  ลัดดา  แช่มทอง 

8 นาง  พินัดดา  ปฐมรักษ์ 

9 นางสาว  น้อมจิต วิจิตรเศรณี 

10 นาง  ภูคณิศา  อภิภีมวัศ 

11 นาง  จิราภรณ์  เทพน้ำทิพย์ 

12 นางสาว  อรพิน  ทองฤกษ์ฤทธิ์ 

13 นางสาว  ณภัทร  สระสมศรี 

14 นาง  กัญญาภัค  สันตอาจหาญปรีชา 

15 นางสาว  พัฒนา ยมนา 

16 นาง  จิตนารี อนุพันธนันท์ 

17 นาง  อมร  โคตรศรี 

18 นาย  สิทธิรัตน์  ตุงคะเสน 

19 นาย  สมนึก สายทอง 

20 นาย  ฉลาด  สัญจร 

21 นาย  เอนก  แย้มเหมือน 

22 นาย  จิรศักดิ์ ทานะกัณฑ์ 

23 นาย  วิชัย  ณ สมบูรณ์ 

24 นาง  ภาวสุทธิ์  สิงห์ทอง 

25 นางสาว  ปริศนา แดงไสว 

26 นาย  ภิรมย์  คำทอง 

27 นาย  บุญธรรม  เพชรอาภรณ์ 

28 นาย  จักรพรรดิ  นิยมจันทร์ 

29 นาง  อัมพร อ้วนแก้ว 

30 นาง  ปิยดา พรมจันทร์ 

31 นาย  โกเมศ  มดแสง 

32 นาย  คมสันต์  บุญสูงเนิน 

33 นาย  เนตร  สงพรมทิพย์ 

34 นาย  วสันต์ ก้อนด้วง 

35 นาง  ดวงดาว  จันทร์หอม 

36 นาย  รังษี ประทุมมาลย์ 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน พฤศจิกายน  2559 

1 นาย  อรุณ มุสิกะโร 

2 นาง  อรุณี มิตรอธิพันธ์ 

3 นาง  สไบทิพย์  ทิศพ่วน 

4 นาย  สมศักดิ์  มงคลวงศ์ 

5 นาง  วรนุช พิมพ์ทอง 

6 นาง  ศิริพร พูลศิริ 

7 นาย  อมรพล บัวชุม 

8 นาย  ณัฐกิตติ์  กิติวงศ์ไพศาล 

9 นาย  สุนทรินทร์ เพิ่มพูล 

10 นาย  ธนิตย์  ลี้ประเสริฐ 

11 นาง  สุพัฒนา บัวผ่อง 

12 นางสาว  ศิริมา  ศรีศิริกุล 

13 นาย  ไพบูลย์  เชื้อรอด 

14 ว่าที่ร.ต.  สรรเพชญ  ทองไทย 

15 นาย  สุวภัทร  ศรีสุวิทยาภรณ์ 

16 นาย  พนมไพร  บุญปลอด 

17 นาง  เบญจมาศ  โพธิวรรณ 

18 นางสาว  ผัสนี สระบัว 

19 นาง  อรุณศรี  โง๊ะบุดดา 

20 นาย  เสกศิษฎ์  กฤษเจริญ 

21 นาย  ธนพล  จันทเขต 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน ธันวาคม  2559 

1 นาย  อนุชา วานิชชัง 

2 นาง  วรรณดี พ้นภัยพาล 

3 นางสาว  ศรลักษณ์ สุขากรณ์ 

4 นาง  ธัญญารัตน์  พบสุข 

5 นาง  สุจิตรา  ยมสุข 

6 นาง  รัญชนา สุริยา 

7 นาง  สุขศรี  กระจ่างพิศ 

8 นาย  เอกชัย อินทร์พิริยานุกูล 

9 นางสาว  สายฝน ใหญ่วงค์ 

10 นางสาว  วิรยา  ริบรวมทรัพย์ 

11 นางสาว  พรรณวดี วิกรานต์วาณิช 

12 นาง  สะอาง เชื่อมชิต 

13 นาง  ธัญกมล  ฐิติเดชาสกุล 

14 นาง  สัตตบงกช จิตต์เป็นธรรม 

15 นาง  รัศมี  แพงมาลา 

16 นาง  ดาราวรรณ เชาวลิตตระกูล 

17 นางสาว  ศิริกานต์  ภู่กลิ่น 

18 นาง  พรรณธิภา  เขียนสาร 

19 นาง  จีรานุช ศรีสุรีย์ไพศาล 

20 นางสาว  จินตนา  จุลละสุวรรณ 

21 นาง  ไพรวัลย์ แก้วศรีนนท์ 

22 นาง  ขนิษฐา  ประดับสุข 

23 นาง  จันทร์หล้า รัตนสุวรรณ 

24 นาง  ศรีสุดา นะวะมวัฒน์ 

25 นาง  ประทุมพร อินต๊ะวิชัย 

26 นาง  นิสากร  โคกกำยาน 

27 นาง  นุสรา โชว์สูงเนิน 

28 นาง  จิราลักษณ์  นารีบุตร 

29 นางสาว  สุพรรณี ฉิมพลีย์ 

30 นาง  สุมาลี โตแจ้ง 

31 นาง  อุดมลักษณ์ ศรีสุระพล 

32 นาง  กนกวรรณ  สุวรรณมาโจ 

33 นางสาว  พัชรี ชนยุทธ 

34 นางสาว  กมลทิพย์  รำเพย 

35 นาง  นาถธิดา  รูปโอ 

36 นาง  อมรรัตน์ รัตนปัญญา 

37 นาง  สุนิสา  ศรประดิษฐ์ 

38 นาง  พรพนา  สัยทัศน์ 

39 นาย  ทวีศักดิ์ ไชยเชิด 

40 นาย  ชาตรี ตันตราภรณ์ 

41 นาง  สมพร  เครือทะนุ 

42 นางสาว  สุนันท์ เล็กงามเอก 

43 นาย  ทวีศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ 

44 นาง  จริยาภรณ์ บุญทอง 

45 นาง  ไพริน  วงษ์คำ 

46 นาย  นรินทร์  นิภากรพันธ์ 

47 นาย  สมประสงค์  ศิลป์ประคอง 

48 นาง  พนิดา โรจน์รัตน์ศิริกุล 

49 นาย  สุเทพ สุขกลับ 

50 นาย  กัมพล  พูลศิริ 

51 นาย  อุดม  วีระพงษ์ 

52 นาง  สุนิดา  ผลปาน 

53 นาง  วราภรณ์  ขันธ์สุวรรณ 

54 นางสาว  มะลิวัลย์ คูรัตน์ชัชวาล 

55 นาย  ศิริชัย  เรือนทอง 

56 นาย  ภักดี พงสยาภรณ์ 

57 นางสาว  อารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง 

58 นางสาว  สุนันทา  สุวรรณพงศ์ 

59 นาง  ประภาศรี  ชาญวุฒินันท์ 

60 นางสาว  วรภรณ์  คูรัตน์ชัชวาล 
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61 นาย  วิบูลย์ อังสนันท์ 

62 นาย  จิตรกร อุทยานานนท์ 

63 นาย  พนมกร  เรืองจำรัส 

64 นาย  พีระ  อยู่ใช้พันธ์ 

65 นาย  ประสิทธิ์  สุขเจริญพร 

66 นาง  ภาวนา เศวตนันทน์ 

67 นางสาว  อรวรรณ เตชะวัฒนวรรณา 

68 นาย  ธีระ บุษปวนิช 

69 นางสาว  ละเมียด  อิ่มทรัพย์ 

70 นางสาว  ศิริพร พิบูลย์วรสิทธิ์ 
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เป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 25 ปี ประจำปี 2560 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน มกราคม 2560 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

1 นาย  บุญสืบ  นุชยงค์ 

2 นาง  จงรักษ์  ขาวไชยมหา 

3 นาง  ดารารัตน์  หิรัญวัฒน์ 

4 นาง  วัฒนา ศรีวรานันท์ 

5 นาย  รักษพล  หลอยกร 

6 นาย  อนุรักษ์  จังตระกูล 

7 นาย  พลวัสน์  เรืองนทีกิจ 

8 นาง  ดวงใจ  กุศลฉันท์ 

9 นาย  ณรงค์ชัย  กลาบกลาง 

10 นางสาว  สนธยา  มาวงษ์ 

1 นางสาว  สุภาพ ขัดสงคราม 

2 นางสาว  อังคนางค์ พรมดำ 

3 นาย  พัว  ชูระมาน 

4 นาง  ธาราทิพย์ หงส์ศิริวัฒน์ 

5 นาย  วิรัตน์  ปัทมานนท์ 

6 นางสาว  สายทิพย์ วัฒนะจิตพงศ์ 

7 นาย  ศักดิ์ชัย  ศรีฟ้า 

8 นาย  แก้วกฤษณ์  ประมวลสุข 

9 นางสาว  ณัฐชานันท์  รูปกลม 

10 นางสาว  สุภาพร  นพการุณ 

11 นาง  ศรีนวล อภิษิเถกราช 

11 นาย  บรรพต  สุตมุข 

12 นาง  นฤมล  อาทิเกิด 

13 นาย  ชูชีพ  ท้วมคล้าย 

14 นาย  สมชาย  พรนราทิพย์ 

15 นาง  วราพร  แก้วชินพร 

16 นาย  ชยุตม์  ณ พัทลุง 

17 นาง  พวงเพชร เผ่าฉาน 

18 นาง  สุธาทิพย์  ตั้งจิตวินัย 

19 นางสาว  กัญญา แตงอ่อน 

20 นาย  ปรีชา สิงขรัตน์ 

21 นาย  สุรพันธ์ พูลทวี 

12 นางสาว  อารีรัตน์ วงษ์เรียง 

13 นาง  สุพิณ  ผลกล่ำ 

14 นางสาว  กนกรัตน์  บุญแต่ง 

15 นาย  ยอดชาย  ธูปทอง 

16 นาง  สมสุข อภัยวงศ์ 

17 นาง  เนตรพิมพ์ ศรีหฤทัย 

18 นาง  ปรางมาศ  เธียรธนู 

19 นาง  รัชฎา  วรประยูร 

20 นาย  สุพล จีนสมบุญ 

21 นาย  ศักรินทร์  แย้มสุข 

22 นาย  ปัทมาสน์  สังข์แสงใส 

23 นาย  เกษม  ทองเจริญสุข 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน มีนาคม 2560 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน เมษายน 2560 

1 นาง  ขวัญกมล  ไชยาคำ 

2 นาย  กิจจา  แก้วสุริยอร่าม 

3 นาง  กจีรัตน์  รุ่งเจริญ 

4 นาง  ณัฐวดี  รัตนกำเนิด 

5 นาย  เกียรติชัย  วงศ์วิริยะชัย 

6 นางสาว  จุฑามาศ สุทธิวรเศรษฐ์ 

7 นาย  นิพนธ์ อนุราช 

1 นาย  อภิชาติ  บุญมา 

2 นาง  จิราภรณ์ สุนทรพงษ์ภัทร 

3 นาย  คนึง  คำแสน 

4 นาย  ชูชาติ สุขสุด 

5 นาย  สุนทร  ผลพัฒน์ 

6 นาง  สุรีย์  ศิรินาวี 

8 นางสาว  กฤษณา  สุ่มโยง 

9 นาง  วรรณา  เมษะมาน 

10 นาย  สงกรานต์ สังข์มณี 

11 นาง  มณทิรา เทศะศิลป์ 

12 นาย  ธีรพร พิมพ์ทอง 

13 นาย  เอนก  วะราโภ 

14 นางสาว  พรพิมพ์  พิมลพรพัฒนะ 

15 นาย  วิชัย  ดอนเกษม 

7 นาง  สุภาวดี  นวลแตง 

8 นาย  ธัญญ  ก้อนด้วง 

9 นาย  เลี่ยม เกิดชาญ 

10 นาย  ทวีทรัพย์ ปัทมะเทศ 

11 นาย  ปณัย  หมอยาดี 

12 นาง  พรพิมล  บุญรอด 

 



สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน พฤษภาคม 2560 

สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน มิถุนายน 2560 

1 นาย  วิชาญ  พันธุ์ยิ่งยก 

2 นาง  ศิวิไล  แบนท้วม 

3 นาง  กิ่งแก้ว สุทธิวานิช 

4 นาย  สนธิ  วัชรเวท 

5 นาย  วีระยุทธ  การกันหา 

1 นาย  เฉลิมวุฒิ  หมัดอะดั้ม 

2 นาย  ประจักษ์  เล่งเจ๊ะ 

3 นางสาว  พรรณปพร  จันทรประยูร 

4 นาง  อรสา วิสุทธิแพทย์ 

5 นางสาว  ธันยาภรณ์  นาคสุข 

6 นาย  ประสิทธิ์ วายุภาท 

7 นาย  กุศล  กิ่งจันทร์ 

6 นาย  ณรงค์  เสมโซ๊ะ 

7 มล.  กลิ่นแก้ว เกษมสันต์ 

8 นาย  สุพงษ์ สีหะเสน 

9 นาง  จิรนันท์ นิตินันทน์ 

10 นางสาว  สุนิสา วารินศิริรักษ์ 

8 นาย  สิทธิชัย คูสกุล 

9 นาง  นุชรี วงศ์พันธ์ 

10 นาย  วิทย์  กิจประสงค์ 

11 นาย  ชุมพล ตนะศุภผล 

12 นาง  นนทวรรณ  ประสาทกิจ 

13 นางสาว  พิมพ์พิศา  เกิดโภคทรัพย์ 

14 นางสาว  พรพิมล  ภักดีรณชิต 

15 นาง  นัชชา  ธนาภิวัฒนกุล 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน กรกฎาคม 2560 

1 นาย  อนุเมฆ  เกตุแก้ว 

2 นาง  วันดี  อุปการะ 

3 นาง  จรัสศรี ผิวเผื่อน 

4 นางสาว  นพวรรณ ศรประสิทธิ์ 

5 นาย  พิษณุ  วรเลิศ 

6 นาย  สุกิต  เอมจั่น 

7 นาย  ชัยพร  สำราญรื่น 

8 นาย  สมพงษ์  บ้านสร้าง 

9 นาง  สมคิด  เที่ยวมาพบสุข 

10 นาง  เพ็ญศรี  เรืองขจร 

11 นาง  ภรณี  นนทลีนนท์ 

12 นาย  สถาพร  ขำพงษ์ 

13 นางสาว  นันทกา  เฉยสอาด 

14 นาย  ชาลี พิชิตชโลธร 

15 นาย  สนิท  ศรีระโส 

16 นาง  มันทนา  โพธิอ๊ะ 

17 นาง  สุจิตร สังวรศิลป์ 

18 นาย  เชษฐา  เจริญผล 

19 ส.อ.  สันติ กังอนันต์กาญจน 

20 นาย  พูลศิริ  หงส์ศิริวัฒน์ 

21 นาง  อุษา  อร่ามจินดา 

22 นางสาว  ศิริรักษ์  บุญแสงทิพย์ 

23 นาง  ผกามาส  ทิพวัลย์ 

24 นาง  กชกร เกสรินทร์ 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน สิงหาคม 2560 

1 นาย  ประเสริฐ  จันทรังสีวรกุล  

2 นาย  วิชัย  หมื่นละม้าย  

3 นาง  เปรมจิต จันแรง  

4 นาย  ทวีสิทธิ์  นิติธรรมมานนท์  

5 นาย  สาทิศ  ปิงรัมย์  

6 นาง  นิตยา  กิริวรรณา  

7 นาย  สมัย  ไชยชาติ  

8 นาง  นิศารัช  ชาลีเครือ  

9 นาย  มานิตย์  นานอน  

10 นาง  เจริญลักษณ์  เดชะสุวรรณ  

11 นาย  ชัยสุวัชร์  ทองกระจาย  

12 นาย  ศุภศักดิ์  ท้าวศรีชัย  

13 นาง  ราตรี อยู่เย็น  

14 นาง  ภัทรพร  มีเงิน  

15 นาย  ชัยรัตน์  โสมทัพมอญ  

16 นาย  อภิชาต  โพธิสาร  

17 นาย  สุรัติ  วิจิตรเศรณี  

18 นาย  พลธร  พิมลพรพัฒนะ  

19 นาย  สุนทร  จริตพันธ์  

20 ว่าที่ร.ต.  สุขุม  ภักดี  

21 นางสาว  อลิสา  ชาติเชื้อ  

22 นาย  ชัยณรงค์ พิชิตชโลธร  

23 ส.อ.  วุฒิเวทย์ ผลขันธุ์  

24 นาง  สลิลทิพย์  จารุพนานนท์  

25 นาง  นงพงา  วิทยถาวรวงศ์  

26 นางสาว  สุมนต์ ลัดดาวัลย์  

27 นางสาว  วัลย์ทิพย์  ดีประเสริฐ  

28 นาง  วรรษมา หัตถสงเคราะห์  

29 นางสาว  อมรวรรณ บุนนาค 

30 นางสาว  อุมาปรีย์  วงศ์ไทยเจริญ 

31 นาง  สุภาวดี  ทิวะทรัพย์ 

32 นาย  กิระวิศว์  สิงหศรัณย์ 

33 นาย  นิพนธ์  มีภู่ 

34 นาย  วรวิช  นพรัตน์ 

35 นาย  สุมาท  พุกนุช 

36 นาย  พนา  แก้วคำ 

37 นาย  สมพงษ์  พรมพิทักษ์ 

38 นาย  ปริพันธ์  วงศ์ปราชญ์ 

39 นาย  ประวัติ อาษาศรี 

40 นาง  แสงอรุณ  เลิศล้ำ 

41 นาย  สมบูรณ์ กิวหลิม 

42 นาย  พิสิฏฐ์  เพ็ชรพลาย 

43 นางสาว  ประภาภรณ์ ชวนศิริมงคล 

44 นาง  น้ำอ้อย  ทาระพันธ์ 

45 นาง  ทวีพร ธุวานันท์ 

46 นาย  ภูมิพัฒน์  สมบัติมนต์ 

47 นาง  วีณา  ผลเจริญ 

48 นาง  วิภาศรี รอดผ่องผุด 

49 นาย  ธงชัย  วัชรเวท 

50 นาย  ปรีชา โล่อธิกุล 

51 นาย  จารุวิทย์  ตันติจิรวัฒน์ 

52 นาย  ศุภัช  เปี่ยมผล 

53 นาย  มหัธน์  แสนศักดิ์ 

54 นาย  วัลลภ ผ่องอักษร 

55 นาย  ชวน  จันทร์ดำ 

56 นาย  สุรศักดิ์  ชวนชม 

57 นาย  สัณฐาน อยู่ศิริ 

58 นาง  บุษรัตน์ ปัทมปราณี 

59 นาย  ปพนวริศ  เจริญดี 

60 นางสาว  กณิศ  อาจวงศ์ษา 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน กันยายน 2560 

1 นาง  อรพินท์  รามพันธุ์ 

2 นาง  สุวรรณี  อุยานนท์ 

3 นางสาว  ภาณุลักษณ์  พลไชยา 

4 นางสาว  วาสิษฐี  ทองสุข 

5 นาย  เสรี  แจ่มจันทร์ 

6 นาย  เจริญ คงเกษม 

7 นาย  นรินทร์รอง เทศสวัสดิ์วงศ์ 

8 นาย  สุฤชาติ  พรหมอินทร์ 

9 นาย  สุพจน์  เต่าแก้ว 

10 นางสาว  นทชล  วาณิชวโรตม์ 

11 นาง  ภัททิยา หอมสุคนธ์ 

12 ส.อ.  ธวัชชัย  พรหมดำ 

13 นางสาว  วิสา  สีหะ 

14 นางสาว  นันท์นภัส  ชูมี 

15 นาง  วิไล  เชื้อรอด 

16 นาย  ธวัช  บัวคลี่ 

17 นาย  โชคชัย  กลิ่นชื่น 

18 นาง  สุดาทิพย์  มานะงาน 

19 นาย  เฉลี่ย  นามสีอุ่น 

20 นาย  พิบูลย์  เพ็ชรพลาย 

21 นาย  เรืองยศ  สีหาทัพ 

22 นาย  เดชา  คงทน 

23 นาย  สำเริง สวัสดี 

24 นาง  เอื้อมเดือน  บุญวัฒน์ 

25 นางสาว  รัตนา  พุ่มดนตรี 

26 นางสาว  อโนชา  สุคันธนาค 

27 นางสาว  วารี สอนอินทร์ 

28 นาย  สุพิชัย ทองด้วง 

29 นาย  ครุจิต ศิริพร 

30 นาย  ประวีณ  ชัยสวัสดิ์ 

31 นาย  อุดม อริยรักษ์ 

32 นาย  สมบุญ  แซ่เตียว 

33 นาง  วารี  ประสานนาม 

34 นาย  เชาวลิต บุญชูวงศ์ 

35 นาย  ประเสริฐ  แสงเพชร 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน ตุลาคม 2560 

1 นาง  พรรณี  จุลกัลป์ 

2 นางสาว  วาสนา กอสงวนสิทธิ์ 

3 นาง  ทิวารัตน์ สิริฤทธิ์วัฒนา 

4 นางสาว  นวลพรรณ จิตซื่อ 

5 นาย  ยเนตร ราตรีพรทิพย์ 

6 นาง  พรเพ็ญ  นวาวัตน์ 

7 นาย  ชรินทร์  นาวาวิจิต 

8 นาย  สุทธิคุณ  ศิริอนันต์ 

9 นาย  ยุทธนา ทัศนีย์ทิพากร 

10 นาง  เพลิน  ฟักป้อม 

11 นาง  พิทยาธร  วีระวงศ์ 

12 นาง  เยาวลักษณ์ วิรัตนเสรีกุล 

13 นาย  ถาวร  รังสิตสวัสดิ์ 

14 นาย  สมบัติ สัมมากิจ 

15 นาย  โสภณ  จั่นเพชร 

16 นาง  รุ่งนภา  นาควิจิตร 

17 นาย  ชัยวัฒน์  อุทัยนูญ 

18 นาย  พนม  ต้วมสูงเนิน 

19 นาง  สวรรค์  บูรณกูล 

20 นางสาว  จันทิมา  ศุภชาติ 

21 นาย  อโณทัย  สุขเพสน์ 

22 นาง  ยุวรินธร  อภิจันทร์ฤทธิ์ 

23 นาง  ชุดาณัฏฐ์  น้ำเพชร 

24 นาง  ภคพร  เกียรติเลขา 

25 นางสาว  ไพริน แก้วมา 

26 นาง  สชกร  มหอานิชานนท์ 

27 นาย  มานพ  คุ้มเสม 

28 นาย  วิวัฒน์  แววเพ็ชร 

29 นาง  กิ่งกานต์  เมธศาสตร์ 

30 นาง  พิมใจ กรินทร์ทิพย์ 

31 นางสาว  เพียงฤทัย  วัชระวลีกุล 

32 นาย  ประสิทธิ์  แก้วอุดร 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน พฤศจิกายน 2560 

1 นาง  วัชราภรณ์  สุขสว่าง 

2 นางสาว  ปฐมา  เอกอมร 

3 นาย  ชนะนันทน์  ปิยารัมย์ 

4 นาง  ภัคจิรา  โภคะสุนทรางกูล 

5 นาย  พูนสวัสดิ์  พันธไชย 

6 นาง  ดารารัตน์  เพ็ชรเส้ง 

7 นาย  มะนาวี  แวดาลอ 

8 นาย  เผอิญ  รุ่งเลิศ 

9 นาง  วันเพ็ญ จุลเจือ 

10 นางสาว  สุปรียา ตรูหม่อง 

11 นาง  มัณฑนา  คงพรหม์ 

12 นาง  รัชนี  พวงบุษบา 

13 นางสาว  ปราณี  วิมลสลิล 

14 นาย  สิริ  ปาลสุทธิ์ 

15 นาง  สมร  มาจิตร 

16 นาย  วุฒิชัย  ผ่องพุทธ 

17 นางสาว  จารุชา  ดาราเย็น 

18 นาง  ประภา  ศรีพลอักษร 

19 นางสาว  ชุลีกร  กนธวงศ์ 

20 นางสาว  วราภรณ์  โหรารัตน์ 

21 นางสาว  นพนารถ  ขันทอง 

22 นาย  สหรรษ  อรรถพงศ์ 

23 นาง  จารุจันทร์ วงศ์โสภา 

24 นาง  วาสนา  สุนทวนิค 

25 นาง  อุทัย หมื่นสวัสดิ์ 

26 นาง  ชฎาพร  ธรรมวิเศษ 

27 นาง  หญิง  หงษ์ทอง 

28 นาง  วัชรินทร์  เชิดโฉม 

29 นาง  กินรี  วิจิตรโกสุม 

30 นาย  วิโรจน์  ยิ่งดิลกพันธกุล 

31 นางสาว  สุดารัตน์  กุลานุวัตร 

32 นาง  จิราพร  โคตรสันเทียะ 

33 นางสาว  นงค์ลักษณ์ บรรลือทรัพย์ 

34 นาย  ถาวร เผาะสูงเนิน 

35 นาง  กันต์กนิษฐ์  ศิรมงคลกานต์ 

36 นาย  พฤทธิ์  พัฒนานุโรจน์ 

37 นาง  พนิดา  ชัยชาญวิศิษฎ์ 

38 นาง  กรุณา   พานุรักษ์ 

39 นาง  กิจจา แพงมาพรหม 

40 นาง  สุชาธินี ปากเมือง 

41 นาง  เบญจวัลย์  ศรีสุนาครัว 

42 นาง  ไพรวัลย์  ชมภูบุตร 

43 นาง  ประนอม  ท่าน้ำเที่ยง 

44 นางสาว  ปรางชิต  ตุ้มนิสกาล 

45 นาย  อิสระ  รอดยิ้ม 

46 นางสาว  น้ำเพ็ชร  ขุมนาค 

47 นาย  บัญชา  โพธิ์ชุ่ม 

48 นาย  เกรียงศักดิ์ พิชาลี 
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สมาชิกครบ 25 ปี 

เดือน ธันวาคม 2560 

1 นางสาว  สมคิด  วิเศษศักดิ์ 

2 นาง  ศิริภรณ์  สิมทอง 

3 นาง  จิราพร  คูณเต็มทรัพย์ 

4 นางสาว  อำพัน  เฮ็งดี 

5 นางสาว  ศศิธร เทพวัลย์ 

6 นาย  สมชัย  ศรีมงคล 

7 นาย  มัทชา  โพธิ์ทอง 

8 นาย  ไพบูลย์ เกตุจำนงค์ 

9 นาย  สมปอง  ศรีชาทุม 

10 นาย  สมยศ  ส่งเสริม 

11 นางสาว  สุภาพันธ์  แสวงเชิดพงษ์ 

12 นาง  ปิยพร พานทอง 

13 นาย  รุ่งทรัพย์ แก้วคูณเมือง 

14 นาง  ประครองทรัพย์  ภูริศักดิ์ไพโรจน์ 

15 นางสาว  รัตนา  ขอบทอง 

16 นางสาว  รัชฎาภรณ์  เสมาเงิน 

17 นาง  เนตรทราย  พินยะไวย 

18 นางสาว  สุวารี  สาธุการ 

19 นาย  วีรุตม์ สวาท 

20 นาง  ปานจิตร  แก้วกัณฑ์รัตน์ 

21 นางสาว  พรรณี  ชัยนิตินานนท์ 

22 นาง  ปิยาภรณ์ ประทุมสังข์ 

23 นาย  เอกภพ  ชูชาติ 

24 นาง  กิรณา สุวรรณธนากร 

25 นาย  สมชาย  เอียดแก้ว 

26 นาง  วันเพ็ญ  โยที 

27 นาย  ประทีป  คงหวัง 

28 นาง  วาสนา  ระมั่ง 

29 นาย  แสวง  จะวรรณะ 

30 นาง  ศิริพร  คู่ตระกูล 

31 นางสาว  อัจฉราวดี  เนียวกุล 

32 นาง  วนัสนันท์ ประสิทธิ์ 

33 นาง  อรุณี  ชาญศิลป์ 

34 นาย  สมเกียรติ  โคตรศรี 

35 นาง  สุดารัตน์  เตชะอรุณโณ 

36 นางสาว  นวลจันทร์  ชมชายผล 

37 นาง  สมลักษณ์  ชูราษี 

38 นาง  อุลัย ภูวนาถ 

39 นาง  สุภาภรณ์  เกลียวทอง 

40 นาง  วริยา เหล่ารุ่งฤทธา 

41 นาง  วันเพ็ญ  ตระกูลการ 

42 นาง  ปทุมมาศ  ชุมชัย 

43 นาย  วีรวัฒน์  พลศิริ 

44 นาย  อนุสิทธิ์  ขำขนิษฐ์ 

45 นาย  นพดล  รัตนพันธ์ 

46 นาง  ศยามน  ขจรฤทธิ์ 

47 นาง  อัญชลี ทองกลอง 

48 นาย  พศภพ  เขียวพันธุ์ 

49 นาย  ประเสริฐ  สุขเกษม 

50 นาย  โสภณ  พูนช่วย 

51 นาย  สันติ ศุภศิริชัย 
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เป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 30 ปี ประจำปี 2559 

สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน มกราคม 2559 

1 นาย  อมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

2 นาง  ศิริวาสน์  พันธ์พรหม 

3 นาง  จุฑามาศ  พรรณะ 

4 นางสาว  นันทวัน  กันตศรี 

5 นาง  เปล่งสุข ธีระวาส 

6 นาง  เครือวัลย์ โตแย้ม 

7 นาง  ฉันทนาพร ไทยนุกูล 

8 นาย  สานิตย์  เจริญยิ่ง 

9 นาย  วิกูล  นพรัตน์ 

10 นาย  ไชยวัฒน์ พึ่งครุธานันท์ 

11 นาย  เศวต  สาระภูมิ 

12 นาง  พูลสุข ชูรัตน์ 

13 นาย  พรรธน์ เนียมแผน 

14 นาง  ฐิติรัตน์ เธียรศรีเจริญ 

15 นาย  กิตติ แรงสืบสิน 

16 นาย  ชัยภูมิ  อินทรทัต 

17 นาง  พรพรรณ  พงศาปาน 

18 นาย  พยงค์  สุขทอง 

19 นาย  ดิเรก รวมทรัพย์ 

20 นางสาว  เปรมจิตต์  ไตรย์พืชน์ 

21 นาย  ประหยัด  สำเภาสงฆ์ 

22 นางสาว  หทัยนัฎฐ์  คงสมโอษฐ 

23 นางสาว  วันนา กฤติยรังสิต 

24 นาย  กิตติพงศ์  เนตรพระ 

25 นาย  วิวัฒนา ชาตินทุ 

26 นาย  นิคม เอี่ยมน้อย 

27 นาง  ศรินรัตน์ กออุดม 

28 นาย  ประเสริฐ สุธรรมชัย 

29 นาย  วราหะ ชาตินทุ 

30 นาย  สมภพ จิตต์สาคร 

31 นางสาว  ชนินทร์พงา สัตยอุดม 

32 นางสาว  นราภรณ์ แสงนิเวศน์ 

33 นาย  อภิเษก  เทพานนท์ 

34 นาง  นาตยา  สายแสนทอง 

35 นาง  ศิริวรรณ  อุปพงษ์ 

36 นาง  นิภาภรณ์  ศรีดำ 

37 นาง  ปรีดา ศิลมัฐ 

38 นาย  สมบัติ ตรีน้อยวา 

39 นางสาว  ดวงใจ ไม้เกตุ 

40 นาง  ชารียา พัวพันวัฒนะ 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน กุมภาพันธ์ 2559 

1 นาย  ธมรา  สื่อกลาง  

2 นางสาว  จรรยา เลิศจิตติสุข  

3 นาย  สมเกียรติ  อยู่ทรัพย์  

4 นางสาว  ดวงรัตน  รัตนไชย  

5 นาง  อัศนียา  สุมาลา  

6 นาง  วิจิตรา  กระจ่าง  

7 นาย  บุญเกิด ตันติไพบูลย์วงศ์  

8 นาย  สมเกียรติ  ทองแย้ม  

9 นางสาว  เกศณี  ประสิทธิ์  

10 นางสาว  พรทิพย์  จำปาเทศ  

11 นางสาว  พัชรินทร์  อุประ  

12 นางสาว  พิชัญญา  เศวตจินดา  

13 นางสาว  สาวิตรี สุกก่ำ  

14 นาง  รวีวรรณ  ช่างยนต์  

15 นาง  สุจินดา  ชลัมพุช  

16 นาย  ภัทรากร  อักษรศาสตร์  

17 นาง  สายสวาท ลำเนาเดชสถิต  

18 นาง  ชุติมา เพ็ชรเอือง  

19 นางสาว  อรสา เทียนชอ  

20 นาง  ศิริรัตน์ เวทย์วัฒนพงษ์  

21 นาง  โศภาดา  ทองมี  

22 นาง  จิดาภา ตะละภัฏ  

23 นาย  ศุภพงษ์ อินทวงษา  

24 นางสาว  จารุวรรณ  มังคละไชยา  

25 นาง  เสบี่ยง  นาเลา  

26 นาง  สุภาสรณ์ อาทิภาณุ  

27 นาง  จารุณี  สุขสะอาด  

28 นางสาว  ณัฐพร  ปักษานนท์ 

29 นาย  ยุทธนา สินธุวราวรรณ 

30 นาง  รองรัตน์  ธรรมวุฒิกร 

31 จ.อ.  กนก นกขุนทอง 

32 นาง  วลัยพรรณ กล้าสุคนธ์ 

33 นาง  สิริษา  ประภารุ่งเรือง 

34 นาง  อารวี  นาถวณิชย์ 

35 นาง  กนิษฐา บัวเทศ 

36 นาง  ประสานศรี  นิ่มทองคำ 

37 นาง  ระพีพันธ์ วยาจุต 

38 นาง  ชูศิริ สันถวรักษ์ 

39 นาง  บุปผา  ปิงรัมย์ 

40 นาย  ชวลิต รอไธสง 

41 นาง  นฤมล ใจสวัสดิ์ 

42 นาย  ธีรพงษ์  จันทรท่าจีน 

43 นาย  สอาด ต่ายธานี 

44 นาย  จิรายุศ ถูกจิต 

45 นาย  กิติศักดิ์ เพชรน้อย 

46 นาง  นฤมล  จริยะปัญญา 

47 นาง  อโนมา ครองเดช 

48 นาย  ประสิทธิ์ ยินดีสุข 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน มีนาคม 2559 

1 นาง  เกศรา  ตั้งเจริญ 

2 นาย  สำเริงศักดิ์  พัดปุย 

3 นาย  สำเริง  จันทร์พิลา 

4 นาย  ธรณิศ สิงห์วิเศษ 

5 นาง  จงดี  อนันตรัตน์ 

6 นาง  สมคิด สร้อยทองมี 

7 นาย  วันชัย  พันละเดช 

8 นาย  ธงชัย  สุมา 

9 นาย  ธงชัย  แจ้งประพันธ์ 

10 นาย  สุรชาติ วิชาญวิทยา 

11 นาย  ธวัช  งามสมประสงค์ 

12 นาง  สิริพร  วรรณพงษ์ 

13 นางสาว  อำนวย จันทร์กระจ่าง 

14 นาย  รังสรรค์  เทียมมิตร 

15 นาง  พจนีย์ เงินประเสริฐ 

16 นาง  พัชราวดี  แสงเงิน 

17 นางสาว  อุไรวรรณ ศุขะทัต 

18 นาง  สุนีย์  กงสกุล 

19 นางสาว  กรุณา  ตั้งตระกูล 

20 นางสาว  มายุรี มังคละ 

21 นางสาว  ดารัตน์ เรืองจำรัส 

22 นาง  วันดี สิงหเดช 

23 นาง  ชไมพร ศิรินุวัฒน์ 

24 นาง  รุจิรา ยี่รัญศิริ 

25 นาง  วีณา ประทุมมาลย์ 

26 นาย  บัว มีอยู่ 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน เมษายน 2559 

1 นาย  อนุรัชต์ คงศร 

2 นาย  สัญชัย  ศิลปี 

3 นาย  วิทยา คงมนัส 

4 นาง  ฉัตรกุล อินทรไพโรจน์ 

5 นาง  ปิยะวรรณ  คงบุญ 

6 นางสาว  จุฑารัตน์ สาเมือง 

7 นาง  ศิริทิพย์  ฮวดชัย 

8 นางสาว  ดวงดารา  หิรัญวัฒน์ 

9 นาง  อังคณา จิตรีเที่ยง 

10 นาง  ทิพารัตน์ มหึเมือง 

11 นาง  ชยศร  หวยสรรค์ 

12 นาย  สมเกียรติ  ถนอมจิตร์ 

13 นาย  พงศ์พันธ์  อริยสุนทร 

14 นาย  อนุเทพ  ชุตินทราศรี 

15 นาง  ศุภาพิชญ์  คิวสุวรรณ 

16 นาง  สมใจ ติ่งเจริญ 

17 นาง  ศศิกัญญา  หงษ์ทอง 

18 นาง  อรัญญา ไชยโอสถ 

19 นาง  วิภาดา  อาจเทศ 

20 นาง  อุไรวรรณ เลี้ยงตน 

21 นาง  จารุณี ทิพย์ชัย 

22 นาย  ชัยยศ  เมืองไทย 

23 นางสาว  ชูเพชร  อนุพันธ์ 

24 นาง  อัจฉรา วงษ์เมฆ 

25 นาง  วนิดา  แสงสว่าง 

26 นาง  ปทิตตา  ณ นครพนม 

27 นาง  ลลิต  สืบสาย 

28 นาง  เอื้องทิพย์ อยู่เจริญกิจ  

29 นาย  จารึก ดีเผือก 

30 นาย  โกศล  รุจิวิวัฒนกุล 

31 นาย  สุรเดช จารุธนศักดิ์กูร 

32 นาง  วันทนะ นาคงศรี 

33 นาง  ผ่องใส แก้ววิชิต 

34 นาง  เนตรนภิส จำลองศุภลักษณ์ 

35 นาง  กัณณา สุวรรณนาดินทร์ 

36 นาง  ชวนพิศ กรโกวิท 

37 นางสาว  ศิริเนตร มากคุณ 

38 นางสาว  ณฤดี  โสจิกุล 

39 นาย  สกุล  กันแช่ม 

40 นางสาว  สุดสกุล  ปัทมสูต 

41 นางสาว  ปาณิศา แก้ววิเศษ 

42 นาง  วีนา จารุจินดา 

43 นาย  อนันต์  อินต๊ะวิชัย 

44 นาง  ชื่นฤดี  สุปัญญา 

45 นาย  ไสว เพชร์วารี 

46 นาง  สุกานดา ใต้ตา 

47 นาง  สุรางค์ นีละเสถียร 

48 นางสาว  อลินร์ณา  เดชมา 

49 นางสาว  มนัส หงิมรักษา 

50 นาง  สุธาพร คูหาทอง 

51 นาง  พรภิรมย์ วงศ์สวรรค์ 

52 นาย  ภิรมย์  วัชรสินธุ์ 

53 นาง  สุมิตรา เพ่งเพียร 

54 นางสาว ณฐันงนภสั ฉตัรรวรีจุริดา(เทพชาต)ิ 

55 นาย  บุญพอ อยู่พานิช 

56 นาง  ลาวัลย์ เสงี่ยมภาพ 

57 นาง  เยาวภา วัฒนานุกูล 

58 นาง  กุลทรีย์ ช้างน้อย 

59 นาง  รัตนา  พึ่งเย็น 

60 นางสาว  บุญสม สีหะเสน 
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61 นาง  จิตต์วารี พงษ์วิลัย 

62 นาง  สมพิศ เอี่ยวสุพรรณ์ 

63 นาง  มณีรัตน์ อัมพรภักดิ์ 

64 นาย  สุรพล จันทรท่าจีน 

65 นาง  บุษณี ทองขาว 

66 นาย  ณรงค์ วิลาลัย 

67 นาง  อัชรา จิตต์สาคร 

68 นาง  ชลัยวรรณ  เบญจพันธุ์ 

69 นาง  นพมาศ วอนเพียร 

70 นาย  อำนาจ  พุทธสุภะ 

71 มรว.  สุทธิศิริ กะลัมพะเหติ 

72 นาง  เยาวลักษณ์ แสงคำคม 

73 มล.  เบญจพร นวรัตน์ 

74 นาง  สุนีย์ นวรัตน์ 

75 นาย  บวรรัตน์ เผือกวัฒนะ 

76 นางสาว  ศศิกานต์ วงศ์พานิชปฐม 

77 นาย  ชวลิต พวงทอง 

78 นางสาว  สุธิดา  จารุดุล 

79 นาย  พยนต์ วงษ์สินธุ์ 

80 นาย  สมร วงษ์ตา 

81 นาง  สุภาภรณ์  ธีระโชติ 

82 นาย  ประจักษ์ ปัญญากำพล 

83 นาย  บรรจง แปลงเงิน 

84 นาย  สุพจน์  วรชัยพิทักษ์ 

85 นาง  อุมาพร อ่อนไพบูลย์ 

86 นาง  สมคิด พงษ์ประเสริฐ 

87 นาย  วิชัย รักทรัพย์ 

88 นาย  ฉลอง สร้อยอึ้ง 

89 นาง  พิมพร  พลกำแหง 

90 นาง  นลินรัตน์  แน่นหนา 

91 นาง  สุนทรา พักตร์เพียงจันทร์ 

92 นาย  เริ่ม ชื่นตา 

93 นาง  ณัฐนันท์  สัตติยารักษ์ 

94 นาย  วรสิฐ  จารุจินดา 

95 นางสาว  กรรณิการ์  สายเพ็ชร 

96 นางสาว  ดวงฤดี ลักษมีวาสิน 

97 นาง  ภักดิ์  รื่นจิตต์ 

98 นาง  อุไรวรรณ  ศรีประเสริฐ 

99 นาง  วัฒนา  สุมนดิษย์ 

100 นาง  สุชาดา  อัศววงศาโรจน์ 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน พฤษภาคม 2559 

1 นาง  สุธินี มุขจั่น 

2 นาย  สนอง  หอมนิยม 

3 นาง  สมศรี บูรณะสัมฤทธิ์ 

4 นาง  กชพรรณ  บุนนาค 

5 นาย  สมเกียรติ ทัศนาจุรีสกุล 

6 นาง  นฤมล  อัสวานุวัตร 

7 นาง  สมนึก ธรรมสัญจร 

8 นาย  จงนำ  เปรมกมล 

9 นางสาว  อินทนิล ปลดเปลื้อง 

10 นาง  เบญจวรรณ  ตั้งชีวินศิริกุล 

11 นาย  สมนึก บุญประคม 

12 นาย  ประวิทย์ กางกั้น 

13 นาย  จำรัส  มะโนน้อย 

14 นาย  พันธ์  กุลบุตร 

15 นาย  พัฒนา กระเวนกิจ 

16 นาง  กัลยาณี  ศรีสวัสดิ์ 

17 นาย  ชัชชัย ชวนศิริมงคล 

18 นางสาว  ปติมา  ถวัลยรัตน์ 

19 นาง  เพิ่มบุญ  มากปลีก 

20 นาย  สุเมธ วรรณศิริ 

21 นาย  บุญจร  ชมโพธิ์ 

22 นาง  มาลินี วีณิน 

23 นางสาว  ศรัญญา เตรียมล้ำเลิศ 

24 นาง  จารุพักตร์ บุญมา 

25 นาง  วันดี หอมกลิ่น 

26 นาง  ไพเราะ สินชัยวุฒิวงศ์ 

27 นาย  สมหมาย  สุขสุเมฆ 

28 นาง  กนกพร  สอนเมือง 

29 นาง  สุมาลี โสมนรินทร์ 

30 นาย  นพพร พวงบุบผา 

31 นาย  วิบูลย์  รุ่งอรุณวรรณ 

32 นาง  จีริยา จินดาลัทธ 

33 นาย  วิสุทธิ์ วุฒิจินดาโรจน์ 

34 นาง  กัลยา  แซ่ก๊ก 

35 นางสาว  สายพิณ  อินทคง 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน มิถุนายน 2559 

1 นาย  พิมล วิกยานนท์   

2 นาง  กรองกาญจน์ วัฒนวิทย์   

3 นาย  อาคม  ลิมทโรภาส   

4 นาง  เนาวรัตน์ อ่วมแย้ม   

5 นาง  ประหยัด สามกษัตริย์   

6 นาย  เรืองยศ  เบญจพันธุ์   

7 นาย  สมสิทธิ์ โพธิบุตรา   

8 นาย  ประสิทธิ์ พิบูลศิริ   

9 นาง  วาสนา คำศิริรักษ์   

10 นาย  พิชัย แสงพิทักษ์   

11 นาย  วิเชียร กิ่งทอง   

12 นาง  อารยา ม่วงไทย   

13 นาง  รุ่งฤทัย เกิดชาญ   

14 นาย  สุนทร  ศรีบุญนาค   

15 นาง  อรพินท์ สุนทรศารทูล   

16 นาง  สุรางค์ กมลโชติ   

17 นาง  พัชนีรัศม์  ไชยกาญจน์   

18 นาย  สวัสด์รัตน ถวัลยรัตน์   

19 นาง  จินตนา  พัฒนจันทร์   

20 นาย  ระพินทร์ นนทชิต   

21 นาง  ประชุมพร  ศรีบุญเรือง   

22 นาย  สุธรรม  พงศ์พิพัฒน์พันธุ์   

23 นาย  กัมปนาท สุมนดิษย์   

24 นาย  แสวง คิลมัฐ   

25 นาย  นิพจน์ ศรีสมพร   

26 นาย  ขาว ปานเอียด   

27 นางสาว  หรรษา  วงษ์บาท   

28 นาย  พิศาล ถาวรรัตน์   

29 นาง  กฤษฎี เชียงโชติ 

30 นาง  วาสนา ยอดหงษ์ 

31 นาง  ทองสุข พึ่งเณร 

32 นาง  สุจิตรา ทันพิสิทธิ์ 

33 จ.อ.  ไสว คำศิริ 

34 นาย  ณัฐพล  ลันศรี 

35 นาย  จเร อุทยานานนท์ 

36 นาง  ประนอม จันทร์สวัสดิ์ 

37 นางสาว  สุคนธา ซื่อมาก 

38 นาง  ดวงพร  กิตติกาญจนารัตน์ 

39 นางสาว  กัลยา ภิญญะวรรณ 

40 นางสาว  ฐิติพร ปิณฑะคุปต์ 

41 นาย  ประพจน์  รบไพรี 

42 มล.  วริศรา  จรูญโรจน์ 

43 มล.  วราห์ เกษมศรี 

44 นาย  วิฑูรย์ ดีอนงค์ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

142 



สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน กรกฎาคม 2559 

1 นางสาว  ดาราวรรณ เชี่ยวศาสตร์  

2 นาง  บุบผา  โพธิ์คำ  

3 นาง  บุญเรือน  ญาโณทัย  

4 นาง  รพีพรรณ  วิเศษคามินทร์  

5 นาง  สดศรี  พุ่มท้วม  

6 นาย  สุรชัย กลั่นประเสริฐ  

7 นาย  สิริชัย ทรัพย์มิตร  

8 นางสาว  โศรดา นาคะประทีป  

9 นางสาว  อุไรวรรณ กาญจนรัตน์  

10 นาย  ธัชชัย  แย้มเกษสุคนธ์  

11 นาย  เดชา เพ็ชรพลาย  

12 นาย  ยงยุทธ น้อยวัฒนะ  

13 นาย  พัลลภ  สุขดวง  

14 นาย  ชื่น นรัตถรักษา  

15 นาง  ประยูร  ภาคพฤกษ์  

16 นาย  พิชัย  วลานันทฤทธิ์  

17 นาย  จำลอง  สมบุตร  

18 นางสาว  เกศินี  มะโนวงษ์  

19 นาย  เอกราช  ตุ๊สังวรณ์  

20 นาย  สมพงษ์  ปิยะศิลป์  

21 นาง  อรทัย  สุดชื่น  

22 นาย  จารึก  บุญภูงา  

23 นาง  สุพรรณี  คล้ายคลึง  

24 นาย  ยศพล  วชิรานุภาพ  

25 นาย  อภิชาติ ชมวงศ์  

26 นาง  อารมณ์ โพธิบุตรา  

27 นาง  สุภารัตน์ เกตุสมพงษ์  

28 นาง  ศรีประพัฒน์  ปัทมสูต  

29 นาง  สุทธิยา  สายพิบูลย์  

30 นางสาว  ทองสุข รามโกมุท  

31 นาย  วัฒนา ผาบชมภู  

32 นางสาว  ดุษณีย์ จันทร์ศรีสุริยวงศ์  

33 นาย  สังคม บุญญะรัง  

34 นาย  วิทยา พจนา  

35 นาย  วันชัย สงวนศักดิ์  

36 นาง  จิตรวรรณ ญาณทัศนีย์จิต  

37 นาง  อมราวดี  สงวนศักดิ์  

38 นาย  ประโยชน์ วราภิพงศ์  

39 นาง  ขนิฐา  การีสรรพ์  

40 นาง  ปทุมรัตน์ รอดทองคำ  
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน สิงหาคม 2559 

1 นาง  เพ็ญทิพย์  ดวงพัตรา 

2 นาง  เบญจวรรณ สาครวาสี 

3 นาย  อวยพร สุวรรณเดช 

4 นาย  ทรงชัย อารยวงศ์วาฬ 

5 นาง  ประไพ กองแก้ว 

6 นาง  นวลจันทร์ ปานจันทร์ 

7 นาง  ชูศรี ประภาสะโนบล 

8 นาย  มนตรี ลิ้มสำราญ 

9 นาย  ฉัตรชัย บุญเล็ก 

10 นางสาว  ณัฐสินี  ไชยภัทรรุจิกรณ์ 

11 นางสาว  เอมอร อภิสิทธิ์ 

12 นาย  ดุสิต วิรยศิริ 

13 นาย  เกษียร วรรณพฤกษ์ 

14 นาย  ประวีร์  พรรณเขียวหวาน 

15 นาง  วรรณี  บริบูรณ์ทรัพย์ 

16 นาง  วีรวรรณ แสนสุขสวัสดิ์ 

17 นาง  รัชฎาพร  วิมลจันทร์ 

18 นาย  สุรเดช  ศรีวิวัฒน์ 

19 นาง  แดรัตน์ สร่างนิทร 

20 นาง  พรรณชนก  เขียวพรหม 

21 นาย  วินัย บุญศรีสวัสดิ์ 

22 นาย  สุวรรณ แดงมณี 

23 นาง  จู ขันธพงษ์ 

24 นาย  วิชชา  แสนวงศ์ 

25 นาย  อำนวย เหรียญรุ่งโรจน์ 

26 นาย  เจริญเชาวน์ เหาตะวานิช 

27 นาย  ทรงวุฒิ วราตินันท์ 

28 นาง  สมหญิง โยธาการพินิจ 

29 นาย  รณรงค์  พหุลรัต 

30 นาย  อุทธรณ์  ชัยวาสี 

31 นาย  จุมพล ต้ออาษา 

32 นาย  องอาจ  เกื้อกูล 

33 นาง  ปุญภา  สุทธิวงศ์ 

34 นาง  สุนทรี สังข์กะนิษฐ์ 

35 นาย  ธวัชต์ ฉุนเทศ 

36 นาง  อำพร ทิมณีวรรณ์ 

37 นางสาว  ศรีวิไล แดงไสว 

38 นาง  นิธินันท์  ฐานุพงศ์ปกรณ์ 

39 นาง  บุปผา  ธนมิตรามณี 

40 นาง  อุทุมพร กล่ำอุไร 

41 นางสาว  สาริกา คล้ายหาญ 

42 นาย  เวศ พูลลาภ 

43 นาง  ดุษฎี พานิช 

44 นาย  วัลลภ แสงฉวี 

45 นาย  โชคชัย  พงษ์ประเสริฐ 

46 นาง  นันท์นภัส  โมเอม 

47 นาง  วิจิตรา  สีเลื่อม 

48 นาย  แนน  คำดี 

49 นาย  วีรวัฒน์  สากลวิจิตร 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน กันยายน 2559 

1 นาง  นพวรวรรณ์  สมบัติศิริ  

2 นาง  สุพัฒนา ช่วงมณี  

3 นาง  สุทน พวงอินทร์  

4 นาย  สมจิตร์ กอแก้ว  

5 นาง  บุษกร  ทุมแสน  

6 นาง  ภัทราภรณ์  เที่ยงล้ำ  

7 นาง  อัจฉราวรรณ  วีระทรัพย์  

8 นาง  จุฑาทิพย์  พ้นภัย  

9 นาง  ปณยา  ภักดีเจริญ  

10 นาง  วนิดา แสงสว่าง  

11 นางสาว  วรัณยา แย้มเกษสุคนธ์  

12 นาง  สุมามาลย์  เวหัพพลา  

13 นาง  ปิยรัตน์  บุตรขัน  

14 นาง  วราภรณ์  ภาษาประเทศ  

15 นางสาว  อาสยา แย้มเกษสุคนธ์  

16 นางสาว  อรปุตตา  บุนนาค  

17 นาง  มณทิชา  ทิสายุกตะ  

18 นาง  ภิญญดา  ศรุตยาพร  

19 นาง  ชลลดา  เก็บศิริ  

20 นาง  กัลยา จันทรทิณ  

21 นาง  สุภาวดี  สัยกิจ  

22 นาง  บุษบา พงศาพิพัฒน์  

23 นางสาว  พรรณี ขันธพงษ์  

24 นาง  อัมพวรรณ อ่อนไพบูลย์  

25 นาง  ปารีรัฐ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  

26 นาย  ไชยยศ  รีบุตร  

27 นาง  พักตร์รำไพ เทพานนท์  

28 นาง  มาลี  ประภาพกุล  

29 นางสาว  ประทุม เปรมจิตต์ 

30 นาย  ประจวบ  พัฒนประเสริฐ 

31 นาง  สิริพร จิตร์ประวัติ 

32 นาง  วนิดา ลี้เจริญ 

33 นาย  พินิจ ผิวผ่อง 

34 นาย  ดำรงค์  จินตนา 

35 นาย  ปัญญา จันทะโก 

36 นาง  นิตยา จันทร์เทศ 

37 นาย  อภิชาติ วะนากลาง 

38 นาย  สมศักดิ์ ไชยนอก 

39 นาง  สุริยวรรณ อายุศนิล 

40 นาย  เฉลียว โชโต 

41 นาง  ธนกาญจน์  เพ่งเจริญธรรม 

42 นาง  ปิยะรัตน์  กลางชัยเดช 

43 นาย  อุดมสิน  กลมแป้น 

44 นาง  รัตนาภรณ์  ทองถม 

45 นาย  ไพฑูรย์ ศรจังหวัด 

46 นาย  เอิบ ชุมวงศ์ 

47 นาย  ทวี  เกิดแก้ว 

48 นาย  วิโรจน์  สามัคคีนนท์ 

49 นาย  ประทีป เหลืองอ่อน 

50 นาง  อังคณา นวรัตน์ ณ อยุธยา 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน ตุลาคม 2559 

1 นาย  ถิระ  เศรษฐชัย  

2 นาย  เฉลิมพล  เหล่าลดา  

3 นาย  สุนทร รักษาธรรม  

4 นาย  สาธิต เตียวไพรัช  

5 นางสาว  ธันย์ภัทร์  ญาโณทัย  

6 นาย  ฤาชัย  จันทนะภาพ  

7 นาง  อานิจตา ปิ่นแก้ว  

8 นาย  มนตรี  บุนนาค  

9 นาย  อุดม ยงยืน  

10 นาง  ศิริพร ปัญญาปฏิภาณ  

11 นาง  โศรยา  ไตรวิชชา  

12 นางสาว  สกาวรัตน์ พึ่งแก้ว  

13 นาง  ดวงจิตต์  หิรัญโร  

14 นางสาว  จุติพร  ใจมั่น  

15 นาง  อาจารีย์  สุวรรณมญี  

16 นาง  เจริญศรี  พัชรพงศ์สกุล  

17 นาง  เบญจา เกิดทอง  

18 นาง  มนวดี  เกิดกาญจน์  

19 นางสาว  กาญจนา เจริญนุช  

20 นางสาว  ธีรพร  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  

21 นาง  สุภาพร  ขันธสิทธิ์  

22 นางสาว  จริยา  จันทร์ปลั่ง  

23 นาง  พรทิพย์  มณีเพ็ชรเจริญ  

24 นางสาว  อาภาศรี วัฒกีกำธร  

25 นาง  สุชาดา เมฆปั้น  

26 นาง  นิฏฐณัฏฐ์  เดชะไกศะยะ  

27 นาง  พิริยวดี ศรีนวน  

28 นาง  ผุสดี  บุญเหลือ  

29 นาง  สายพิณ บุนนาค 

30 นาง  ณฐธยาน์  ติกขปัญโญวิศน์ 

31 นางสาว  อรัญญา  จินดารัตน์ 

32 นาง  ปราณี คูณนิล 

33 นางสาว  พิไลวรรณ  เผือกทอง 

34 นาง  มลิวัลย์  รุ่งฤทธิ์ 

35 นางสาว  บุญเรือน ประพรกุล 

36 นาง  มนัสสวาท  โชติเธียรชัย 

37 นาย  พงศ์สิริ จิตรประไพ 

38 นาง  เรวดี  จันทร์แจ่มใส 

39 นาย  ศราวุธ  อาจเทศ 

40 นาง  จริยา  ชื่นตา 

41 นาง  กัลยาณี  เกิดจิ๋ว 

42 นาย  ประวิทย์  เถื่อนวิถี 

43 นาย  สัจจา  ศิริวาจา 

44 นาง  ศิโรรัตน์  แรกเข้า 

45 นาย  ศิริพงษ์ สุวรรณกันธา 

46 นางสาว  สุรัชนา สิทธิหาญ 

47 นาง  ธนากร วงศ์เสนา 

48 นาง  เสาวรส เชื้อโชติ 

49 นาง  ดาราณี  วงศ์ศิริยานนท์ 

50 นาง  ทรงสิริ  พลอามาตย์ 

51 นาย  อนันต์ อุ่ยตระกูล 

52 นางสาว  ศิราณี เชิญถนอมวงศ์ 

53 นาย  อรุณ ชุ่มจำรัส 

54 นาย  นรินทร์ เตียววิริยะกุล 

55 นาย  วิเชียร รัตนคช 

56 นาย  กาญแก้ว พัฒนะนิกร 

57 นาย  พิสัณห์  อรุณมาศ 

58 นาง  สนทอง รัตนโชติ 

59 นาง  ศรีบุศรา มัณลโหตรา 

60 นาย  ไพบูลย์ ตีรกานนท์ 
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61 นาย  สิทธิชัย  สีหะเสน 

62 นาง  พรทิภา  จันทร์วัฒนา 

63 นาย  พลกร โพธิเจริญ 

64 นาย  สุวัฒน์  จันทรนิภา 

65 นาย  ทองเติม สระสม 

66 นางสาว  ดวงตา สถลนันทน์ 

67 นาย  มงคล  ชวาลกุล 

68 นาย  ศิริพงษ์  สาริกะวนิช 

69 นาย  ประทีป  อำภรณ์ 

70 นาง  ศรันยา ศิริขันธ์ 

71 นาย  ปิติ สุขประเสริฐ 

สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน พฤศจิกายน 2559 

1 นางสาว  พัชร์รัฐ ไพศาลสินทรัพย์ 

2 นาง  พรพิมล  พงษ์ประสพ 

3 นาย  พยัต เปี่ยมใจญาติ 

4 นาง  วีระวรรณ นิลช่วงศรี 

5 นางสาว  อัจฉรากิตติ  เชาว์พยัคฆ์ 

6 นาง  กานดา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

7 นาง  ธัญลักษณ์  มงคลเวส 

8 นาง  สมศรี  ประพันธ์โรจน์ 

9 ส.อ.  สำอาง  เต๋งจงดี 

10 นาง  วรรณา สุริยะวิภาดา 

11 นาง  สายพิน  สายทอง 

12 นาง  ทัศนะ  แพ่งนคร 

13 นาง  อางสนา  บุญสิทธิ์ 

14 นางสาว  ศิวาพรรณ พิกุล 

15 นาง  ประภัสสร  ธรรมทักษา 

16 นาง  เพียงกมล  เดินตามแบบ 

17 นาง  ภัทยาพร เอกสินธุ์ 

18 นางสาว  จุไรรัตน์  จินดาประเสริฐ 

19 นาง  นวลทิพย์ สมใจ 

20 นาย  ศักดา  ไชยโย 

21 นางสาว  วารินทิพย์  ดุมคำ 

22 นาย  พงษ์อมร  เชียงฝาง 

23 นาง  อุทุมพร ชุตินทราศรี 

24 นาย  อิทธิพัทธ์  กมลพิชิตพงศ์ 

25 นางสาว  อรุณโรจน์  ประทุมศรี 

26 นาง  รุจิกาญจน์ คูสกุล 

27 นาง  วิมลวรรณ  ศูนย์จันทร์ 

28 นางสาว  เพ็ญนภา  บุญศิริ 

29 นาง  กุลฤดี  รักการ 

30 นาย  สัมพันธ์  มังกรพันธุ์ 

31 นาง  ทิวาพร  ชมแสง 

32 นางสาว  จินดาหรา  จันทร์พิมพ์ 

33 นางสาว  อัญชลี  รสิตานนท์ 

34 นางสาว  จิรภา  คงมนัส 

35 นาย  สนิท ฌายีเนตร 

36 นาง  สุพรรณี น้ำแก้ว 

37 นาย  ทวี พรหมสุรินทร์ 

38 นาย  บังคม  บุญรัตนไพโรจน์ 

39 นาง  สุชาดา  โหตระกิตย์ 

40 นาง  นัฎจรี  วงษ์มะยุรา 

41 นางสาว  นรารัสมิ์ นิยมรัฐ 

42 นาย  ศุภโชค วรกฤษณพงศ์ 

43 นาง  สุจนี ไตรเดช 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน ธันวาคม 2559 

1 นางสาว  อารยา  เชษฐวัฒน์ 

2 นาง  ระวีวรรณ  สวนพลี 

3 นาง  อาภาภิรมย์  อยู่นุช 

4 มล.  วงศ์พันธ์ สถิตย์มั่น 

5 นางสาว  จำนง  สุทธวารี 

6 นาย  นพพร อภัยวงศ์ 

7 นาย  อำนวย ทองใบใหญ่ 

8 นาย  วิเศษ  เจริญเชื้อ 

9 นาง  วนิดา นาคมณี 

10 นาง  เพ็ญศรี สกุลเกียรติวงศ์ 

11 นาย  จรัล สิทธิแสงชัย 

12 นาง  นัจนันท์ หงษากล 

13 นาย  พีระภัทร ไพรศุภา 

14 นาง  อาภรณ์ ไตรระเบียบ 

15 นาง  วลัยพร พยัคฆมาศ 

16 นาง  เข็มทอง  อาจคงหาญ 

17 นาง  กาญจนา ทองอร่าม 

18 นาง  ภัทรภร พงษ์ประไพ 

19 นาย  วิเชียร  เจริญทรัพย์ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 
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เป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 30 ปี ประจำปี 2560 

สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน มกราคม 2560 

สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

1 นางสาว  วลัยพร โฆษจันทร 

2 นาง  กรรณิการ์ อนิลบล 

3 นางสาว  ตรีรัตน์  รังรักษ์ศิริวร 

4 นาย  เชิดชัย สงวนสินธุ์ 

5 นาย  ประถม ศิริสัมพันธ์ 

6 นาย  บัญญัติ เสนจันทร์ฒิไชย 

7 นางสาว  นภัทร  กิจเจริญสิน 

8 นาง  สายพิณ โลจายะ 

9 นาง  สมพร อิ่มฤทัย 

10 นาง  อาทรทิพย์ พวงมณี 

1 นาย  ลิขิต  กลิ่นถนอม 

2 นาย  ปรีชา เสนอคำ 

3 นาย  ธนายุทธ บูรณะบุตร 

4 นาย  บัญญัติ ศรีอุไร 

5 นาย  ไพรัช  เผือกทอง 

6 นางสาว  บุศรา  วีรกุล 

7 นาง  รอยรัก สีตะปะดล 

8 นางสาว  ดวงพร บุญดีศิริพันธ์ 

9 นาง  อำนวย เศษสิลา 

11 นาง  สุภาพร  เสร็จวัฒนารักษ์ 

12 นาง  ทองหล่อ เชื้อรอด 

13 นาง  สุนันทา พบทรัพย์ 

14 นางสาว  สุขวารี  เพ่งศรี 

15 นาย  จวน เผือกทอง 

16 นาง  สิมาพร แดงไสว 

17 นาย  สุรศักดิ์  สิริยากรนุรักษ์ 

18 นาง  เยาวภา โชติมน 

19 นาย  สุชาติ ตรีธรรม 

20 นาง  แสงทอง แก้วเฉลิมทอง 

10 นาย  วุฒิชัย  ทิสายุกตะ 

11 นาย  เฉลิมชัย  แซ่บ่าง 

12 นาง  อรกัญญา  สุนทรศารทูล 

13 นางสาว  อุษา  แฉ่งฉวี 

14 นาง  วัชรี แช่มช้อย 

15 นาย  บวร ประทุมมาลย์ 

16 ท.ญ.  ศศิธร ธีระเกษม 

17 นางสาว  สุภาว์ บุณยทัต 

18 นาง  พิไลพร  บุญลาโภ 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน มีนาคม 2560 

1 นาง  พเยาว์ จันทร์ล้อมวงศ์ 

2 นาย  อนิรุธ ใจสวัสดิ์ 

3 นาง  ชวนชื่น  ภักตร์นิลรัตน์ 

4 นางสาว  สุขุมาลย์ มูลิกา 

5 นาง  อารยา วงศาโรจน์ 

6 นาง  วิรารัตน์ นาควัชระ 

7 นาย  ประวิทย์  ประชารักษ์ 

8 นาย  วุฑฒิชัย สาครวาสี 

9 นาง  ดาภาภัทร พาสินนนท์ 

10 นาย  สหวิทย์  รุ่งวชิรา 

11 นาง  สมบัติ ถาใจ 

12 นาย  สอน สวัสดี 

13 นาง  จรัญ สินสมบุญ 

14 นาย  ประทิน  สมรภูมิ 

15 นาย  ฐานันดร  บุญทวี 

16 นาย  การุณ บุญชิต 

17 นาง  อัจฉราวลี อนุวัฒน์นนทเขตต์ 

18 นาง  บุญรัตน์  นิ่มนวล 

19 นาง  ประภาพรรณ พากเพียร 

20 นาง  อมรา จั่นวงษ์ 

21 นางสาว  กิ่งแก้ว ภิรมย์นาม 

22 นาง  ประพีร์ วิโรจน์ 

23 นางสาว  ฐิตาภา  ภิรมยาภรณ์ 

24 นาย  จิรบูรณ์ บูรณรัช 

25 นาง  สุรินทร์รัตน์ ทองทิพย์ 

26 นางสาว  ประพิมพ์พรรณ  บุญช่วย 

27 นางสาว  อุสาห์  อ่ำบำรุง 

28 นาย  นพดล กลางประพันธ์ 

29 นาง  สำรวย  บ่างตระกูลนนท์ 

30 นาง  ไพจิตร  เรียบร้อย 

31 นางสาว  อาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

32 นาย  ไกรโชติ  จิตตรุทธะ 

33 นาง  ชญานี พึ่งแย้ม 

34 นาย  สิทธิชัย แสงอรุณ 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน เมษายน 2560 

1 นาย  รังษี  เสนะวีณิน 

2 นางสาว  สุพิตรา  พิกุล 

3 นางสาว  ทัศนีย์ สถิตยุทธการ 

4 นาง  ปิยาภัสร์ เพชรวารา 

5 นาง  ฐิติรัตน์  มีโชติ 

6 นาง  ชุติมา สุขสวัสดิ์อำนวย 

7 นาง  อุษา ชื่นจิตต์ 

8 นาง  ศิริวรรณ มนัสไชยกุล 

9 นาย  สรรพนันท์  จันทาทิพวัฒน์ 

10 นาย  เทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ 

11 นาย  มนตรี  บุญดี 

12 นางสาว  นิสากร  หอไทย 

13 นาง  สุกัญญา ศิริมงคล 

14 นาง  บุษบา  ฤทธิ์เรืองนาม 

15 นาย  สมหวัง แฉล้มวารี 

16 นาย  กิตติ ศิริตันหยง 

17 นาย  จตุพร  นาคเนียม 

18 นาย  บุญเชิด ชื่นจิตต์ 

19 นาย  ภพกร  สง่าทองทัต 

20 นาย  บุญยิ่ง  ปู่เกตุแก้ว 

21 นาย  ปิ่นภพ  มีชูเวท 

22 นาย  อานุภาพ  แจ้งยุบล 

23 นาง  ปรียานันท์  เทพานนท์ 

24 นาย  สัมพันธ์  เทียนทอง 

25 นางสาว  ดารณี  ทวีสุข 

26 นางสาว  มนต์สิณี  เหล่าสุขสกุล 

27 นาง  ปณิตา  สารวิจิตร 

28 นาง  เสาวณี  สีมากุล 

29 นางสาว  จิราภรณ์ บุญช่วย  

30 นาง  ทัศนา แดงไผ่  

31 นาง  พวงเพ็ญ ศิริธร  

32 นาง  อรทัย บุญแลบ  

33 นางสาว  นวพร ธรรมิกนาท  

34 นาง  เพ็ญรุ่ง นทีทอง  

35 นางสาว  นุชจรินทร์ อภิชัยชาญกิจ  

36 นาง  พัชรี  มุกดาสนิท  

37 นาง  พิมพ์วไล  ศศิธนากรแก้ว  

38 ร.ต.ต.หญิง  ศรีสุดา  สุรกุล  

39 นาง  วนิดา พานิชยิ่ง  

40 นาง  ศิริพร  วงศ์แก้ว  

41 นาง  ปาริชาต จงเจริญพรสุข  

42 นาง  ศุภพร  เจียมแพ  

43 นางสาว  ชฎารัตน์ บุญอุดหนุน  

44 นาง  ศรีวิไล โชติช่วง  

45 นาง  ชลธิชา เชี่ยวโอสถ  

46 นาง  นุชจรินทร์ ศิริจันทร์  

47 นางสาว  รุ่งฤดี  โกยดุลย์  

48 นาย  วิชัย สมจิตร์  

49 นาย  สุพจน์  สุวรรณพิบูลย์  

50 นาง  สุภัทรา  พุทธวิริยะ  

51 นาง  ณัฐยา  รัตนไชย  

52 นาง  ผุสพรรณ์ วิสุชาติ  

53 นาย  ธีระ ทองบุญเรือง  

54 นาย  ธวัชชัย วงศ์สถิตย์  

55 นาย  พิทยา  โพธิ  

56 นาง  อุษา  แสงมณี  

57 นาย  ภมร  ถาวร  

58 นาย  ประสิทธิ์  รุ่งสงวนวงษ์  

59 นาง  สมบูรณ์ ปริยฉัตรกุล  

60 นาย  กิตติธัช วงศาสนธิ์ 
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61 นาย  สุเทพ  สุขใสย์ 

62 นาย  สากล บรรลือหาญ 

63 นางสาว  วันวิสาข์ ศรีฟ้า 

64 นาง  อรุณศรี ภิญโญธิรางกูร 

65 นาย  เรวัตร ศฤงคาร 

66 นาง  แววตา ทองจันทร์ 

67 นาง  นวลน้อย ทองตัด 

68 นาย  เรืองวุฒิ สมนึก 

69 นาย  ประสาท  เจตนาภิวัฒน์ 

70 นาย  ธนู เหมะ 

71 นางสาว  นันทนา ชัยศิริ 

72 นาย  ดนัย มากปลีก 

73 นาย  สาธิต  สมบูรณ์เหลือ 

74 นาง  อมรรัตน์  สายนาค 

75 นาย  สมศักดิ์  ยืนยาว 

76 นางสาว  ผกามาศ  ศาสนบัณฑิต 

77 นางสาว  เพ็ญศรี อารีรักษ์ 

78 นาง  บุณยอร  ธีรนิติ 

79 นางสาว  ฐิติมา  มโนหมั่นศรัทธา 

80 นาย  พิษณุ  วุฒิประสิทธิ์ 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน พฤษภาคม 2560 

1 นาง  ฉันทนา  อมรวิวัฒน์พงศ์ 

2 นาย  ไกรณรงค์พร  สุขเจริญฤทธ์ 

3 นาย  สมพร วีระบริรักษ์ 

4 นางสาว  นวลนิตย์  ลิ้มพงศธร 

5 นาง  สุวัลลี ตันหยงมาศกุล 

6 นาง  ศรีจรวย เทศพิทักษ์ 

7 นาย  เสรี กันน้อย 

8 นาย  ประสบพร อาจชนะศึก 

9 นาง  เรไร ศรีธรรมรงค์ 

10 นางสาว  สุรีพร  รวมทรัพย์ 

11 นาย  ภาคภูมิ เม่นประเสริฐ 

12 นาย  ปรีชา  เหลี่ยมทอง 

13 นาย  ไพฑูรย์  กาญจนปาณ 

14 นาย  สมเกียรติ  ภักดีนิติ 

15 นาย  สุรพล  กุลอึ้ง 

16 นาย  เฉลิมพล ยุวรัตน์ 

17 นาย  ธีรนันต์  ฮ้อเจริญทรัพย์ 

18 นาย  สุวรรณ  ธรรมเจริญกุล 

19 นาย  ทนงศักดิ์  ลักษณ์สง่า 

20 นาย  มานัส  พัฒน์วิชัยโชติ 

21 นางสาว  สุภาภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ 

22 นาง  นิรมล  วุฒิสารวรากรณ์ 

23 นาย  สมเดช  พรหมทิพย์ 

24 นาย  วิรัตน์  ด้วงทวี 

25 นาย  ธนคุปต์  โพธิ์นา 

26 นาย  ปราโมทย์ น่วมภักดี 

27 นาย  ประหยัด  อุปนันท์ 

28 นาย  เอกณรงค์ เจริญแสง 

29 นาย  จะเด็จ  มาลัย 

30 นาย  สมศักดิ์  ธัชยพงษ์ 

31 นาย  พิชิต  กาเจริญ 

32 นาย  ชัยณรงค์  สุรินทวงศ์ 

33 นาย  สงบ  ดู่อินทร์ 

34 นาย  พิษณุ ไกรทอง 

35 นาย  ทวีสิน  หิรัญพันธุ์ 

36 นาย  ธนวัฒน์  สมณะ 

37 นาย  นิคม  มณีวรรณ์ 

38 นาย  สุวิทย์ อุ่นกาศ 

39 นาย  บัญชา เวียงคำ 

40 นาย  ธงชัย  มโนคำ 

41 นาย  สวง  หลิ่มเทศ 

42 นาง  รวีวรรณ บุญไพศาลบันดาล 

43 นาย  ยุนนท์  กำจร 

44 นาย  กฤช  เล็กปรีดิ์เปรม 

45 นาย  ยุทธพงศ์  ทิสายุกตะ 

46 นาย  ชวลิต  ธีรานนท์ 

47 นาย  ธีระนันต์  แสงทอง 

48 นาย  สุชา  ไพมณี 

49 นาย  สุจินต์ ชื่นธรรมรักษ์ 

50 นาย  ทวีสิทธิ์  โสมปาน 

51 นาย  ประเสริฐ ไพเมือง 

52 นาย  ปรีชา ออสุคนธ์โรจน์ 

53 นาย  ชม วงศ์ช่วย 

54 นาย  กิตติภูมิ  ยิ้มแย้ม 

55 นาง  ทศพร  ชาติกานนท์ 

56 นางสาว  ดวงรัตน์ ไทยวัฒนานุกูล 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน มิถุนายน 2560 

1 นาย  เทียม สุวรรณรัตนโอสถ 

2 นาง  สุภาพรรณ เพ็ชร์ศิริพันธุ์ 

3 นาง  ประทุม  กมลินทร์ 

4 นาย  เชิดศักดิ์  เศรษฐชัย 

5 นาง  กัญชลิกา  เศรษฐชัย 

6 นาง  อมลภา  มั่นหมาย 

7 นาย  ธวัชชัย บุญญลักษม์ 

8 นาง  วัชรา บุญทองใหม่ 

9 นางสาว  บุษบงค์  รวมทรัพย์ 

10 นางสาว  สุวิมล จงพัฒนพงศ์ 

11 นางสาว  ศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ 

12 นาย  สุริยนต์ พิมพา 

13 นาย  บุญลือ  นกอยู่ 

14 นาง  ดุษฎี  ศรีสุวรรณ์ 

15 นาย  สุวรรณ นิ่มทองคำ 

16 นาง  นันทนา  ภูบุญทอง 

17 นาง  วิมลรัตน์  พุกพูน 

18 นางสาว  วรวีร์  แสงภู่ 

19 นาย  ศรศรี  ช่างแก้ว 

20 นาย  สมศักดิ์ ปานธานี 

21 นาย  นริศ  คงวิบูลย์เทพ 

22 นาย  สุรพล  เพียรสิริกนิษฐ์ 

23 นาย  เด่น โจกตะคุ 

24 นาง  รัชฎาพร ชูประยูร 

25 นาย  นิพนธ์ ผ่านจังหาร 

26 นาง  ณัฐพัชร์  ขวัญเมืองเดิม 

27 นาย  สายัณห์  รัชชุศุภกาญจน์ 

28 นาง  สายใจ มีพันธุ์ 

29 นางสาว  จงลักษณ์  ปองเงิน 

30 นาง  เปรมวิภา ทุ่งทอง 

31 นางสาว  ชุติมา  ติปยานนท์ 

32 นางสาว  มาลี  คงมนัส 

33 นาง  รวิภาส  เมธยะประภาส 

34 นาย  ศิลป์ฟ้า  บุญคุณศักดิ์ 

35 นาย  ไพรัตน์ นาคะป่า 

36 นาย  นเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ 

37 นางสาว  อรพินธ์  เรืองขจร 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน กรกฎาคม 2560 

1 นางสาว  ทิพาพร ป้องกันยิง 

2 นาง  ศิริวรรณ  ประเสริฐชัย 

3 นางสาว  สุรีรัตน์ ภู่มณี 

4 นางสาว  สอาดศรี  สุรชัย 

5 นาง  บุหงา  บำรุงเอื้อ 

6 นาย  ชำนาญ ชนะสูงเนิน 

7 นาง  เพ็ญศรี รัตนไชย 

8 นางสาว  พรเฉลย ทองแพทย์ 

9 นาย  ประสงค์ นิ่มขำ 

10 นาง  วไลภรณ์ บารัดเร 

11 นาย  สำเภา พุกพูน 

12 นางสาว  วิมล วรสวัสดิ์ 

13 นาง  จิดาภา  ชาญณรงค์ 

14 นาย  วิทยา  นาบำรุง 

15 นาย  ประเสริฐ  ปั้นชื่น 

16 นาย  บุญส่ง ทรัพยากร 

17 นาง  กรองกาญจน์  ปรัชญานนท์ 

18 นาย  จเร  สุวรรณสิทธิ์ 

19 นาย  พิสุทธิ์  จันทร์พานิช 

20 นาย  สละ ตำนานจิตร 

21 นาง  จุฑาทิพย์  คุลีลัง 

22 นาย  เกียรติศักดิ์ สมบัติมี 

23 นาย  อุทิศ  นุรักษ์ 

24 นาง  นวลตา  ล้วนประเสริฐ 

25 นาย  วิโรจน์ ทองบุญชู 

26 นางสาว  จิระพันธ์  ชูนอง 

27 นาย  สุขคำ  ศรีวิชัย 

28 นาย  อรุณ ลาวัณย์วิภู 

29 นาย  รุ่งเรือง งามลักษณ์ 

30 นาย  วิษณุ  เอี่ยมสอาด 

31 นางสาว  นิลวรรณ เล็กเจริญสุข 

32 นาย  อรรณวรัต พรหมปัทมะ 

33 นาย  ทวีศักดิ์ ช่วงประยูร 

34 นาย  ชาลี เมตไตรย์ 

35 นาย  ประจักษ์ไชย ไชยวณิชย์ 

36 นางสาว  เบญจรัตน์ บุญประคอง 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน สิงหาคม 2560 

1 นางสาว  ตรีคณา ศรีทองกุล 

2 นาง  สมศรี ทิพยทัศน์ 

3 นาง  จุฑามาศ  บุญมาตา 

4 นางสาว  พัชรินทร์  โกสโร 

5 นาง  อมรรัตน์ วัฒนกิจ 

6 นาง  สุมาลัย  เกษบุรมย์ 

7 นาง  สุวรรณี  สุขุมกาญจนะ 

8 นาง  สุภาณี ศุกรเศษ 

9 นาง  ชุติมา  สิงหารุณ 

10 นาง  เสาวณีย์ รักษ์แก้ว 

11 นางสาว  เนาวรัตน์  กุหลาบเพ็ชรทอง 

12 นาง  เทียนทิพย์ ลอยแก้ว 

13 นาย  ถาวร  ไฝ่ศรี 

14 นาย  สมชัย  พลเยี่ยม 

15 นาย  สุรัตน์  ชาคุณ 

16 นาง  ปัทมา อักษรทิพย์ 

17 นาง  สุจิตรา พลอินทร์ 

18 นาง  เพ็ญพรรณ หงษ์ทอง 

19 นาย  ไชยยงค์  รีบุตร 

20 นางสาว  อมรา ชุติมาวงศ์ 

21 นาย  ชัชวาลย์ เผือกทอง 

22 นาย  อำนาจ ทองเพชร 

23 นาง  เกลียวทอง  ศักดินันท์ 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน กันยายน 2560 

1 นาย  ศิลป์ เหมือนสุทธวงศ์ 

2 นาง  ถิรวรรณ  เทียนสิงหเดช 

3 นางสาว  ทองอยู่ กลิ่นสุข 

4 นาง  อัญชฎา ชินประยูร 

5 นาง  กรองแก้ว สุขสมบูรณ์ 

6 นางสาว  พวงวัลย์ แผ่ประเสริฐ 

7 นางสาว  จงจิตต์  ทองสะพัก 

8 นาง  รำพึง ทองยัง 

9 นาง  สุภาวดี  หิมะเจริญ 

10 นาง  กัญญา รอดพิทักษ์ 

11 นาย  สุวัฒน์  รัตนชื่น 

12 นาง  บุบผา โนรีวงศ์ 

13 นาง  วาสนา  วิริยกรรม 

14 นางสาว  อังคณา  ศรีประเสริฐ 

15 นาย  สิน ทองดี 

16 นาย  ศุภวิชย์  ทับพิลา 

17 นาย  รุ่งศักดิ์ เอี่ยมชาญบรรจง 

18 นางสาว  วิไลวรรณ สายหยุดทอง 

19 นาย  มาโนช  คลำผิน 

20 นาย  โกศล อิ่มทั่ว 

21 นาย  ประกิต อำไพรัตน์ 

22 นางสาว  ชลิตา ศรีลาจันทร์ 

23 นาย  นิพนธ์ พิชิตกุล 

24 นาย  ประสิทธิ์  เก็บรักษา 

25 นาย  บัณฑูร อุบลประเสริฐ 

26 นาง  เพ็ญศรี เข็มศิริ 

27 นาง  ชลาทิพย์ ดีพลา 

28 นาย  ประสิทธิ์ มั่นมาก 

29 นาย  ธงชัย  ชีวะการ 

30 นาง  สุภาพ สุปัญโญ 

31 นาง  ชูศรี รุ่งเรือง 

32 นางสาว  วันเพ็ญ เชาวศิลป์ 

33 นาย  อภิชัย  วานิชากร 

34 นาง  ภัทรภร เอกธีรประภา 

35 นาง  ไพริน  ม่วงเขียว 

36 นาง  อัศนีย์  เจิมไทย 

37 นาย  สรศักดิ์ ธนโชติ 

38 นาง  อนงค์ ต้วมสูงเนิน 

39 นาง  อัจฉรีย์  สุขศิริ 

40 นาง  ศุรัตนา ทาแก้ว 

41 นาย  นพดล  ภักดีไทย 

42 นาย  อนันต์  ใจต๊ะวงศ์ 

43 นางสาว  สุวิมล พิชวงค์ 

44 นาย  นิรันดร์  หมื่นแสน 

45 นาย  คมสัน  มีลาภ 

46 นาย  บุรี  พรมพิลา 

47 นาง  อรุณี ทรายงาม 

48 นาย  ขจร นามใหญ่ 

49 นาง  อุษา นามศิริพงศ์พันธุ์ 

50 นาง  รัชตาภรณ์ ประจันตะเสน 

51 นาง  บังอร หัทยานันท์ 

52 นาย  ชลอ เพียรพิจิตร 

53 นาย  ไพฑูรย์ โคตะบุญมี 

54 นาย  มานิตย์ ไชยสุริยา 

55 นาย  จุมพล  คุณประทุม 

56 นาง  พรทิภา กลิ่นหอม 

57 นาง  สุภาวดี  อึ้งพรหมบัณฑิต 

58 นาย  พิมุข  สัตยอุดม 

59 นาย  ชาตรี  ชัยเจริญ 

60 นาง  อาภาพร รัตนคช  
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61 นาย  เจริญ แท่นทอง  

62 นาง  อาภรณ์ ขุทรานนท์  

63 นาย  ถกล สุขโข  

64 นาง  ไตรทิพย์ ภูลพิพัฒน์  

65 นาง  สุริยา รักษานาค  

66 นาย  สุเชษฐ์  เธียรกนิษฐ์  

67 นาง  สวาท จันทร์ฉาย  

68 นาย  น่วม ฟ้าร่มขาว  

69 นางสาว  ประภาภรณ์ ประทีปวณิช  

70 นาย  อนันต์ วงค์แสนศรี  

71 นาย  ทวี  งานทวีเลิศสิน  

72 นางสาว  อัธยา กฤษฎาธาร  

73 นาง  ศิริพร  คุนาพงษ์กิติ  

74 นาง  คัทลิยา อ่ำบุญ  

75 นาย  ประสพ กังวาลพัฒนศิริ  

76 นางสาว  เบญจมาศ ชินประยูร  

77 นาง  นารีรัตน์ พรหมหลำ  

78 นาย  สันตริน โกศล  

79 นาง  ศุภลักษณ์ สงวนสัตย์  

80 นาย  สรวิศ  วิทยาภาษิต  

สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน ตุลาคม 2560 

1 นาง  ธิดา  ประสานพานิช 

2 นาย  บุญเลิศ แสนทวีสุข 

3 นาย  คมสัน สหัสประทาน 

4 นาง  มณี ยิ้มแย้ม 

5 นาย  พินิจ ภูผา 

6 นาง  อรนุช  ดำเนินยุทธ 

7 นาง  จุไร  กรีวงษ์ 

8 นาย  สำเริง เพ็ชโรภาส 

9 นาย  ชนะ วีระปัญญาพล 

10 นาง  นภาพร  ราชนิยม 

11 นาง  อุไรรัตน์ บุญอากาศ 

12 นางสาว  แก้วกาญจน์ ลิมเรืองวุฒิกุล 

13 นาย  แสง  สายอุบล 

14 นาย  กอบโชค  ชมชื่นจิตต์ 

15 นาง  ดาว ดิเรกลาภ 
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สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน ธันวาคม 2560 

1 นาย  กำจัด  อ่ำบุญ 

2 นางสาว  อุปถัมภ์ พูลสวัสดิ์ 

3 นาย  สุจินต์ นวลชื่น 

4 นาย  องอาจ  จิตรีเที่ยง 

5 นาย  ศิริลักษณ์ ศุขอารีย์ 

6 นาย  ณรงค์ศักดิ์  เจือจันทร์ 

7 นาย  วันชัย  เกตุเห่ง 

สมาชิกครบ 30 ปี 

เดือน พฤศจิกายน 2560 

1 นาย  สุระ ศิวากาศ 

2 นาง  สุธีรา  สกุลอิสริยาภรณ์ 

3 นาง  สายสุรีย์ สายบัว 

4 นาย  สุภัทร์  ธรรมชาติ 

5 นาย  พรศักดิ์  สิงห์ดี 

6 นาง  ปิยนาถ ไชยขวัญ 

7 นาย  จุลศักดิ์ อธิกิจรุ่งเรือง 

8 นาย  ธงชัย  ลีธนกิจ 

9 นาง  เยาวนาถ ตรียุทธ 

10 นาย  ไกวัล  วรเทพนิตินันท์ 

11 นาย  อนุจิตต์ ใจสวัสดิ์ 

12 นาย  ทวีสิน ศรีรักษา 
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เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย 

ฉุกเฉิน ...โทรเลย 
 
 เหตุด่วนเหตุร้าย 191       1190 สอบถามเส้นทางบนทางด่วน 1543 

 โจรกรรมรถ 1192  หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1554 

 ตำรวจทางหลวง 1193  ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 

 ข้อมูลจราจร 1197  รับแจ้งอุบัติเหตุ รพ.ตำรวจ 1691 

 สถานีวิทยุ  จส.100 1137  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 1677 

 เรียกรถแท็กซี่ 1345     1661 ทีมล่าอสรพิษ 0890438445 

อาหารต้องห้าม ขณะท้องว่าง 
 

 1.  กล้วย เพราะกล้วยอุดมไปด้วยธาตุแมกนีเซียม การ

รับประทานกล้วย ขณะท้องว่าง จะทำให้ปริมาณธาตุแมกนีเซียมใน

เลือดสูงขึ้น ทำให้สูญเสียสัดส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียมไป 

เป็นการยับยั้ง การทำงานของหลอดเลือดหัวใจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างยิ่ง  

 2.  กระเทียม เพราะจะทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหาร ได้รับการ

กระตุ้นเกิด โรคกระเพาะอาหารอักเสบอย่างรุนแรง  

 3. ผัก การรับประทานผักอย่างเดียวขณะท้องว่าง จะทำให้กระเพาะ

อาหารเกิดอาการผิดปรกติ นอกจากนั้น ยังไม่ควรอาบน้ำ และออกกำลังกาย

ด้วยเช่นกัน เพราะการอาบน้ำและการออกกำลังกาย ในขณะที่ท้องว่าง จะทำให้เกิดอาการช็อก 

เนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำได้ง่าย  

 4. นมและนมถั่วเหลือง แม้ว่านมถั่วเหลืองจะอุดมไปด้วยโปรตีน 

แต่จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อกระเพาะอาหาร มีสารอาหารประเภท

แป้งอยู่ด้วย  

 5. น้ำตาลหรืออาหารหวาน ไม่ควรรับประทานอาหารหวาน หรือน้ำตาล เช่น น้ำอัดลม 

ช็อกโกแลต เพราะหากรับประทานขณะท้องว่าง จะทำให้โปรตีนรวมตัวกับน้ำตาลส่งผลต่อการดูดซึม

โปรตีนทุกชนิด และลดสมรรถภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดและไต  
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 6. ชา ที่แก่เกินไป ชาทำให้กรดเกลือในน้ำย่อย ในกระเพาะ

อาหารเจือจาง ส่งผลให้การทำงาน ของระบบย่อยอาหารลดลง และเกิด

อาการใจสั่น เวียนศีรษะ มือเท้าไม่มีแรง จิตใจไม่สงบ  

 7. ลูกพลับ ไม่ควรรับประทานลูกพลับในขณะที่ท้องว่าง เพราะกระเพาะอาหารจะหลั่ง

กรดเกลือออกมามาก หากไปรวมตัวกับยาง และสารแขวนลอยในลูกพลับ

แล้วจะทำให้เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ และเป็นแผลในกระเพาะอาหาร 

  

ที่มา http://ict4.moph.go.th/mophaccess/index.php 

 
 

เกร็ดความรู้ที่เราน่าจะรู้ตั้งนานแล้ว มีประโยชน์ ในชีวิตประจำวันมากเลย 
 

 1. วิธีดูไข่ที่เสีย : ไข่ที่สดจะจมน้ำ ไข่ที่ไม่ดีจะลอยขึ้นมาเลย! 

 

 2. รองเท้าใหม่กัดเหรอ? 

 

(1) ใส่ถุงเท้าหนาๆก่อนแล้วค่อยสวมรองเท้า 

(2) ใช้ไดร์เป่าผมเป่าลมร้อนที่รองเท้า สัก 5 นาที 

(3) แล้วยือขยายด้านในของรองเท้า 

(4) จากนั้นรอให้รองเท้าค่อยๆเย็นลง 

(5) ถอดถุงเท้าออกแล้วลองสวมรองเท้าอีกครั้ง 

สบายเท้าขึ้นเยอะเลย 

  

 3. เสื้อยืดซักแล้วหด ก่อนซักให้แช่เสื้อลงในน้ำแล้วใส่เจลแต่งผมลงไปนิดหน่อย แล้วใช้มือ

ดึงเสื้อในน้ำ จากนั้นผึ่งให้แห้งก็ไม่

หดแล้ว 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 161 



 

 4. ถ้าขี้เกียจแกะเปลือกไข่ หลังจากต้มไข่สุด

แล้ว ให้กระเทาะเปลือกไข่ทั้งสองด้านแล้วเป่าลมได้ แค่นี้

เปลือกไข่ก็หลุดออกมาง่ายๆแล้ว 

 

 

 

 

 5. หมอนแบบนี้ช่วยจัดท่านอนได้ แถมยัง

ประหยัดพื้นที่อีกด้วย! 

 

 

 

 6. อายไลน์เนอร์แห้งเขียนไม่ติด ใช้ไฟลนบริเวณดินสอสักครู่ก็จะกลับมาใช้ได้อีกครั้ง! 

 

 

 7. รองเท้าเปียกทำยังไงดี ขยำกระดาษหนังสือพิมพ์

ให้เป็นก้อนๆ ใส่ลงไปในรองเท้า ช่วยดูดความชื้น กำจัดกลิ่น 

และยังช่วยให้รองเท้าเป็นทรงอีกนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอาไปใช้ทำตามกันดูนะ ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลย! 

 

ที่มา : http://www.liekr.com/post_137375.html 
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5 อันดับสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก 
 

1. เสือชีตาห์ 

 เสือชีตาห์ครองตำแหน่งสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุด

ในโลก มันวิ่งด้วยสปีดสูงสุดได้ถึง 121 กม./ชม. 

ทำความเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง   

5 วินาที แรงกว่ารถสปอร์ตส่วนใหญ่เสียอีก  

 

2. ละมั่งเขาแหลม  

  แม้จะไม่ทราบความเร็วสูงสุดแน่ชัดในการ

วิ่งของละมั่งเขาแหลม แต่เท่าที่มีการวัดกันมาก็พบ

ว่ามันวิ่งได้เร็ว 98 กม./ชม. และมีแนวโน้มว่าจะ

เร็วได้ยิ่งกว่านี้อีก นอกจากนี้ขนาดปอดและหัวใจที่

ใหญ่ยังทำให้วิ่งได้อึดเสียยิ่งกว่าเสือชีตาห์ แม้ว่า

สุดท้ายมันก็ยังกลายเป็นเหยื่ออยู่ดี  

 

3. ละมั่งสปริงบ็อก 

 ละมั่งสปริงบ็อก หรือละมั่งแอฟริกา วิ่งได้

เร็วกว่า 100 กม./ชม. 

 

4. ม้าควอเตอร์ 

 

 ม้าสายพันธุ์อเมริกันนี้เป็นที่นิยมในการใช้

วิ่งแข่งระยะสั้นเหลือเกิน โดยเจ้าม้าควอเตอร์

สามารถวิ่งได้เร็วถึง 88 กม./ชม. 

 

 

5. วิลเดอร์บีสต์ 

 อันที่จริงวิลเดอร์บีสต์ก็จัดเป็นละมั่งชนิด

หนึ่ง ด้วยรูปร่างที่ใหญ่ทำให้มันถูกมองว่าน่าจะ

เคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว แต่ที่จริงมันสามารถวิ่ง

ได้เร็วถึง 80 กม./ชม. 

 
ข้อมูลและภาพจาก เว็บไซต์ list25 
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อาหารอาเซียน เมนูเด็ดของ 10 อาหารประจําชาติอาเซียน 
  

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  เฟซบุ๊ก Ambuyat Fans Club (Traditional Dish of Brunei) , 

mmm-yoso.typepad.com , thekitchn.com 

 

 การก่อตั้งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประเทศสมาชิก 

คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา นอกจาก

เป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกิน 

 เนื่องจากแถบอาเซียนมีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีเมนูอาหารที่น่า

รับประทาน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้เลือกมากมาย  ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดกับอาหารรสเลิศของ

ประเทศต่างๆ ทางกระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวม อาหารอาเซียน กับ 10 เมนูเด็ดของ 10 ประเทศ

อาเซียน 

 

1. ประเทศไทย  

 ต้มยำกุ้ง (Tom Yam Goong)  แค่เอ่ยชื่อก็เป็นที่ทราบ

กันดีอยู่แล้วว่า ต้มยำกุ้งเป็นอาหารคาวที่เหมาะสำหรับรับประทาน

กับข้าวสวยร้อน ๆ กลิ่นหอมของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบใน

ต้มยำกุ้ง นอกจากจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการ

เจริญอาหารได้เป็นอย่างดี 

 และเนื่องจากต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยว และเผ็ด

เป็นหลัก ทำให้รับประทานแล้วไม่เลี่ยน จึงทำให้ต้มยำกุ้งเป็น

อาหารที่ได้รับความนิยมในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึง  

ชาวต่างชาติเองก็ติดอกติดใจในความอร่อยของต้มยำกุ้งเช่นเดียวกัน 

 

2. ประเทศกัมพูชา 

          อาม็อก (Amok) เป็นอาหารคาวยอดนิยมของกัมพูชา   

มีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทย โดยเป็นการนำเนื้อปลาสดๆ ลวก

พริกเครื่องแกง และกะทิ แล้วทำให้สุกโดยการนำไปนึ่ง ซึ่งนอกจาก

จะใช้เนื้อปลาแล้ว อาจเลือกใช้เนื้อไก่แทนก็ได้ ส่วนสาเหตุที่คนใน

ประเทศกัมพูชานิยมรับประทานปลา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ

ของกัมพูชามีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ทำให้ปลาเป็นอาหารที่หา

รับประทานได้ง่าย 
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3. ประเทศบรูไน 

 อัมบูยัต (Ambuyat) เป็นอาหารยอดนิยมของ  

บรูไน มีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวแป้งจะเหนียวข้นคล้ายข้าวต้ม 

หรือโจ๊ก โดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก ตัวแป้งอัมบูยัต

เอง ไม่มีรสชาติ แต่ความอร่อยจะอยู่ที่การจิ้มกับซอสผลไม้

ที่มีรสเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด   

เช่น ผักสด เนื้อห่อใบตองย่าง หรือเนื้อทอด ทั้งนี้ การ  

รับประทานอัมบูยัตให้ได้รสชาติ ต้องรับประทานตอนร้อนๆ จึงจะดีที่สุด 

  

4. ประเทศพม่า 

 หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า 

โดยการนำใบชาหมักมาทานกับเครื่องเคียง เช่น กระเทียม

เจียว ถั่วชนิดต่างๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว เรียกได้ว่า 

มีลักษณะคล้ายคลึงกับเมี่ยงคำของประเทศไทย ซึ่งหล่าเพ็ด

นี้ จะเป็นเมนูอาหารที่ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรือ

เทศกาลสำคัญ ๆ ของประเทศพม่า โดยกล่าวกันว่า หาก

งานเลี้ยง หรืองานเฉลิมฉลองใด ไม่มีหล่าเพ็ด จะถือว่าการ

นั้นเป็นงานที่ขาดความสมบูรณ์ไปเลยทีเดียว 

 

5. ประเทศฟิลิปปินส์ 

 อโดโบ้ (Adobo) เป็นอาหารยอดนิยมของ

ประเทศฟิลิปปินส์ ทำจากเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ที่ผ่านการ

หมัก และปรุงรส โดยจะใส่น้ำส้มสายชู ซีอิ๊วขาว กระเทียม

สับ ใบกระวาน พริกไทยดำ นำไปทำให้สุกโดยอบในเตาอบ 

หรือทอด แล้วนำมารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ 

 ในอดีตอาหารจานนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทาง 

เนื่องจากส่วนผสมของอโดโบ้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 

เหมาะสำหรับพกไว้เป็นเสบียงอาหารระหว่างการเดินทาง 

ซึ่งปัจจุบันอโดโบ้ได้กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่นำมารับประทานกันได้ทุกที่ทุกเวลา 
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6. ประเทศสิงคโปร์ 

 ลักซา (Laksa) อาหารขึ้นชื่อของประเทศ

สิงคโปร์ ลักซามีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่กะทิ 

ทำให้รสชาติเข้มข้น คล้ายคลึงกับข้าวซอยของไทย โดย

ลักซาจะมีส่วนผสมของ กุ้งแห้ง พริก กุ้งต้ม และ

หอยแครง เหมาะสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหาร

ทะเลเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ลักซามีทั้งแบบที่ใส่กะทิ 

และไม่ใส่กะทิ ทว่า แบบที่ใส่กะทิจะเป็นที่นิยมมากกว่า 

  

7. ประเทศอินโดนีเซีย 

 กาโด กาโด (Gado Gado) อาหารยอดนิยมของ

ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยผัก และธัญพืชหลากหลาย

ชนิด  ทั้งแครอท มันฝรั่ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว นอกจากนี้ยัง

มีเต้าหู้ และไข่ต้มสุกด้วย กาโด กาโดจะนำมารับประทานกับซอส

ถั่วที่คล้ายกับซอสสะเต๊ะ อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องสมุนไพรใน

ซอส อาทิ รากผักชี หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ทำให้เมื่อ

รับประทานแล้วจะไม่รู้สึกเลี่ยนกะทิมากจนเกินไป 

  

8. ประเทศลาว  

 สลัดหลวงพระบาง (Luang Prabang Salad) 

เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติกลางๆ 

ทำให้รับประทานได้ทั้งชาวตะวันออก และตะวันตก โดย

ส่วนประกอบสำคัญคือ ผักน้ำ ซึ่งเป็นผักป่าที่ขึ้นตามริม

ธารน้ำไหล และยังมีส่วนประกอบอื่นๆ เช่น มันแกว 

แตงกวา มะเขือเทศ ไข่ต้ม ผักกาดหอม และหมูสับลวก

สุก ส่วนวิธีปรุงรสคือ ราดด้วยน้ำสลัดชนิดใส คลุก

ส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว และถั่วลิสงคั่ว 
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9. ประเทศมาเลเซีย 

 นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) อาหารยอดนิยม

ของประเทศมาเลเซีย โดยนาซิ เลอมัก จะเป็นข้าวหุงกับ

กะทิ และใบเตย ทานพร้อมเครื่องเคียง 4 อย่าง ได้แก่ 

ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น  ไข่ต้มสุก และถั่วอบ 

ซึ่งนาซิ เลอมักแบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตอง และมักทาน

เป็นอาหารเช้า แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นอาหารยอดนิยม

ที่ทานได้ทุกมื้อ และแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายแห่ง เช่น สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทย

ด้วย 

 

10. ประเทศเวียดนาม  

 เปาะเปี๊ยะเวียดนาม (Vietnamese Spring 

Rolls) ถือเป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่โด่งดังที่สุดของ

ประเทศเวียดนาม ความอร่อยของเปาะเปี๊ยะเวียดนาม 

อยู่ที่การนำแผ่นแป้งซึ่งทำจากข้าวจ้าวมาห่อไส้ ซึ่งอาจจะ

เป็นไก่ หมู กุ้ง หรือหมูยอ โดยนำมารวมกับผักสมุนไพร

อีกหลายชนิด เช่น สะระแหน่ ผักกาดหอม และนำมา

รับประทานคู่กับน้ำจิ้มหวาน โดยจะมีถั่วคั่ว แครอทซอย ไชเท้าซอย ให้เติมตามใจชอบ และบางครั้ง

อาจมีเครื่องเคียงอย่างอื่นเพิ่มด้วย   

 

          เมนูเหล่านี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ และเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพด้วย เพราะมีส่วนผสม

ของพืชผักสมุนไพรเป็นหลัก แถมยังมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์อีกต่างหาก  ถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปเยือน

ประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียน ก็อย่าลืมแวะเวียนไปลิ้มลองเมนูเด็ดเหล่านี้กัน 

GrabTaxi เป็น Application จองแท็กซี่ หรือ เรียกแท๊กซี่ให้มารับ โดยการใช้

งานผ่านมือถือของเรานี่แหละ ก็ไม่ต้องออกไปยืนตากแดด ตากฝนโบกอยู่

ข้างทางอีกแล้ว ถ้าอยู่ในเขต กทม. อาจจะเป็นประโยชน์มากๆ เพราะมี Taxi 

บริการเยอะมาก แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ก็อาจจะยังไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ 

คืออาจจะมีแท็กซี่ให้บริการในจำนวนที่น้อย ทำให้ยากต่อการเรียกใช้บริการ 

แต่ถ้าโหลดติดมือถือไว้ก็ดีไม่น้อย เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งการการเรียก  

แท๊กซี่ให้ง่ายขึ้น และปลอดภัยขึ้น เพราะคนขับ ที่อยู่ในระบบ GrabTaxi ผ่านการคัดกรองมาแล้ว ซึ่ง

หากคนขับแท๊กซี่คนไหนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็จะโดนตัดออกจากระบบ 
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ภาษีอากร 
 ภาษีอากร หมายถึง การที่รัฐบาล

เก็บเงินจากราษฎรและนำไปใช้ เพื่ อ

ประโยชน์ส่วนรวม 

 ภาษีอากรมี 2 ประเภท 

 1)  ทางตรง : ผู้ เสียภาษีผลัก

ภาระไปให้คนอื่นได้ยาก เช่น ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 

 2)  ทางอ้อม :ผู้ เสียภาษีผลัก

ภาระไปให้คนอื่นได้ง่าย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ที่จ่ายในร้านอาหาร) 

 อัตราภาษีอากร : มี 3 ประเภท 

 -แบบคงที่ : คือการที่จำนวนของฐานภาษีเปลี่ยนแปลงไป แต่อัตราภาษียังคงเท่าเดิม เช่น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 -แบบก้าวหน้า :คือการที่จำนวนของฐานภาษีมีจำนวนเพิ่มขึ้นและอัตราภาษีก็เพิ่มขึ้นด้วย 

เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 -แบบถดถอย :คือการที่จำนวนของฐานภาษีมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่อัตราภาษีกลับลดลง เช่น 

อัตราภาษีบำรุงท้องที่ 

 

มะเขือยาวเผา 
 มะเขือยาว เมื่อเผาจนสุกทั่วผลแล้ว ให้นำไปผ่านน้ำ หรือให้น้ำก๊อกไหลผ่านจะลอกเปลือก

ง่าย และมีสีเขียวน่ากิน 

 

เหงือกดี ด้วยน้ำชายามเช้า 
 องค์การอาหารและยา ของสหรัฐและสวีเดน บอก

ว่าการบ้วนปากในช่วงเช้าด้วยน้ำชา จะช่วยลดแบคทีเรียใน

ช่องปากได้ เนื่องจากสารโพลีฟีนอล จะช่วยยับยั้ง การเจริญ

เติบโตของแบคทีเรีย ที่เป็นต้นเหตุของฟันผุ ส่วนการดื่มชา

หลังมื้ออาหาร ก็ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคเหงือกได้ 
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เปลือยเท้า คลายเครียด 
 การย่ ำ เท้ า เปล่ า ไปบนทราย หรือ

สนามหญ้านุ่มๆ จะช่วยให้รู้ สึกผ่อนคลาย 

เนื่องจากการเดินเท้าเปล่า จะช่วยกระตุ้นการ

ไหลเวียนของเลือดเดินไวๆ ช่วยให้สุขภาพหัวใจ

แข็งแรงคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย แต่ยัง

ห่วงใยสุขภาพของตัวเองอยู่ลองใช้วิธีเดินขึ้น

บันได หรือให้ไวขึ้นอีกนิด อาจใช้เวลาเดินในช่วง

เช้าหรือ หลังเลิกงานเดินไปที่ป้ายรถเมล์สักสามสี่ป้าย หรือเดินลงบันได ให้ได้วันละ 20 นาที จะช่วย

บริหารหลอดเลือดหัวใจ ให้แข็งแรง และยังจะได้หุ่นผอมบางสมส่วนเป็นของแถม 

 

เติมไขมันดีๆ ให้ร่างกาย 
 ไขมันนั้น ไม่ได้เป็นผู้ร้ายซะทีเดียว เพราะไขมันมีอยู่หลายชนิด ไขมันที่เป็นมหามิตรกับ  

ร่างกายน่ะ หากร่างกายขาดแคลน อาจมีผลต่อการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค และทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย

ได้ เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว จากน้ำมันมะกอก น้ำมันถั่วและไขมันโอเมก้า 3 จาก

ปลา ซึ่งเป็นไขมันดีๆ ที่ไม่เพียงให้พลังงาน ทำให้มีเรี่ยวแรงแล้ว ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และหัวใจ

อีกด้วย 

 

รับแสงแดดอ่อน 
 มีข้อมูลจากการวิจัยระบุว่า ผู้หญิงที่ไม่ค่อยโดน

แดดเอาเสียเลย มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านม มากกว่า

ผู้หญิงที่อยู่ ในเมืองที่มีแดด เนื่องจากแสงแดด ช่วย

สังเคราะห์วิตามินดีในร่างกาย แต่การโดนแดดจัดในช่วง

บ่ายๆ ก็เป็นอันตรายเช่นกัน ควรรับแดดอ่อนๆ ในช่วงเย็นจะดีกว่า 

 

วิธีแก้หูอื้อ หูตึงด้วยสมุนไพร 
 อาการหูอื้อ หูตึง ส่วนหนึ่งเกิดจากขี้หูอุดตันอยู่ภายในโพรงหู และเมื่ออุดตันนานวันเข้าขี้หูก็

จะจับตัวเป็นก้อนแข็งจนทำให้เกิดปัญหาในการรับฟังเสียงพูดที่จะได้ยินไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ถ้าหาก

ไปพบแพทย์ หู ตา คอ จมูก ทางแพทย์ก็จะใช้เครื่องมือดูดขี้หูออกมา แต่สำหรับสูตรของไทยโบราณ

ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและพิสูจน์กันมาแล้วเห็นว่าได้ผลดีมากก็คือให้นำกระเทียมที่ปลอกเปลือกแล้ว

มาโขลกและคั้นเอาแต่น้ำมาหยอดหูจะทำให้ได้ยินเสียงการสนทนาได้ชัดเจนขึ้น.....  
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กลิ่นคาวปลา แก้ ไม่ยาก 
 ใช้ปลาสดทำอาหารจึงจะไม่มีกลิ่นคาวปลา แต่ในความเป็นจริงลองถ้าไม่ใช่ลูกทะเล บ้าน

ใกล้น้ำจริง ๆแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะได้กินปลาสด ๆได้ง่าย ๆ เคล็ดลับวิธีแก้กลิ่นคาวปลาไม่สดซึ่ง

เป็นสูตรที่ร้านอาหารต่างๆใช้กัน นำปลาที่สับแล้วไปล้างให้สะอาดและแช่ในน้ำแกว่งสารส้มสัก   

15 นาที นำขึ้นล้างอีกครั้ง ลงทำต้มยำ ทำแกง สุดแล้วแต่ชอบเพียงเท่านี้ก็จะได้กินปลาไม่เหม็นคาว

ราวกับกินปลาสดอยู่ริมทะเลเลยทีเดียว 
 

โรคร้อนในหรือปากเปื่อย  
 โรคร้อนในหรือโรคปากเปื่อยซึ่งมักจะเกิดในคน

ที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอขาด

ภูมิคุ้มกันเชื้อโรคในช่องปากโรคนี้เป็นโรคที่อาจจะดูไม่

ร้ายแรง แต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมารแก่ผู้เป็นได้ไม่น้อย 

เพราะกินดื่มอะไรก็ไม่สะดวก ปวดแสบปวดร้อนตรงแผล

บริเวณแผลที่พองอยู่ตลอดเวลา วิธีแก้ลองเอาเกลือป่นอมไว้ในปากสัก 10 นาที ทำอย่างนี้ทั้งเช้าและ

เย็น เกลือจะสมานแผลและฆ่าเชื้อโรคได้ดี อาการปากเปื่อยแผลพุพองจะทุเลาเร็วขึ้น 
 

แก้อาการคัน 
 ผื่นคัน แมลงกัดต่อย ลมพิษ เป็นอาการที่ไม่ร้ายแรง แต่สร้าง ความรำคาญกับผู้มีอาการ

เป็นอย่างมาก เนื่องจากพอคันขึ้นมาก็นึกอยากเกา แต่ยิ่งเกาก็จะยิ่งคัน ทั้งเมื่อเกามากๆยังอาจจะ

เป็นแผลเป็น เกิดริ้วรอยกระดำกระด่าง สำหรับผู้หญิงแล้วเป็นเรื่องใหญ่ในการรักษารอยแผลเหล่า

นั้นในเวลาต่อมาอย่างแน่นอน ถ้าเกิดอาการคันลองใช้สูตรยาแบบชาวบ้านโดยหาเปลือกกล้วยน้ำว้า

มาทาลงบนรอยแผลหรือเม็ดตุ่มที่คัน ทาไปแล้วจะ หายคันทันที ทั้งยังทำให้แผลเย็นอาการดีขึ้น   

มีคนเคยลองเอา ปลือกกล้วยหอม กล้วยไข่มาทาก็ว่าไม่หายเร็วเท่ากล้วยน้ำว้า หลังกินลูกได้วิตามิน

แล้วเปลือกนำมาทาแก้คันหายชะงัดนัก 
 

โรคขาดแคลเซียม 
 เราทราบกันดีว่าถ้าร่างกายขาดแคลเซี่ยมจะทำให้เป็นโรคกระดูกกร่อน ในยามแก่ตัวลงใคร

เป็นโรคนี้แล้วไม่ตายทันที แต่กลับทรมาน ปวดหลัง ไหล่ ไขกระดูก นักโภชนาการแนะนำว่าให้ดื่ม

นมเยอะๆตั้งแต่ยังเป็นสาว เพราะนมมีแคลเซี่ยมสูง แต่นมก็ทำให้อ้วนอีก มีอีกวิธีหนึ่งโดยแพทย์

แนะนำว่าควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ คนที่ทำงานนั่งเก้าอี้วันๆไม่ได้เดินไปไหนจะสูญเสีย  

แคลเซี่ยมมากกว่าคนที่ลุกเดินไปเดินมาบ้าง ดังนั้นหลังจากเลิกงานแล้วลองออกกำลังกายด้วยการ

เดินรอบบริเวณบ้านหรือที่ทำงานสักวันละ 30 นาทีจะช่วยให้ระดับแคลเซี่ยมในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น  

ได้มาก 
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วันหยุด ประจำปี 2559 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

วันพฤหัสบดี 1 มกราคม  วันขึ้นปีใหม่ 

วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 

วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา 

วันพุธ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

   และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

วันพุธ 13  เมษายน วันสงกรานต์ 

วันพฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์ 

วันศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ 

วันจันทร์ 2 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ 

วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 

วันศุกร์ 20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 

วันศุกร์ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี 

วันอังคาร 19 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 

วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันจันทร์ 24 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

วันจันทร์ 12 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 



ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ

เลือกตั้งฯ         

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558  สหกรณ์จัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเลือกตั้งฯ  

ณ หอประชุมเพชรรัตน  สมาชิกเข้าร่วมประชุม

และเลือกตั้งจำนวน  7,830  คน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ภาพกิจกรรม ป 2558 
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พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 สหกรณ์จัดพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้ง 32 ปี ณ ที่ทำการ

สหกรณ์ โดยมีพระมหาจำนง จรณธัมโม เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ 
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ทัวร์ธรรม อิ่มบุญ  อิ่มใจ 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558 สหกรณ์จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา 

วันวิสาขบูชา เพื่อน้อมนำคำสอนทางพุทธศาสนามาปฏิบัติ  ฝกสมาธิ ทำให้มีจิตใจที่สงบ มีสติเกิด

ปญัญาสามารถนำมาปรบัใชใ้นหนา้ทีก่ารงานและชวีติประจำวนั ณ วดัตาลเจด็ยอด จ.ประจวบครีขีนัธ ์



สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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..วางพานพุ่ม 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558   คุณสรศักดิ์  พุทธรักษา  ที่ปรึกษาสหกรณ์  รักษาการผู้จัดการสหกรณ์  

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 

ปีที่ 102  ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 

..สัมมนาขบวนการบริหารจัดการหนี้สหกรณ์ 

เมื่อวันที่ 24 - 25  เมษายน  2558  สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหนี้  

“ขบวนการบริหารจัดการหนี้สหกรณ์”  ณ  บ้านสวนหลวง  อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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สัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 21-22  มีนาคม 2558 สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ “การพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

การคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2558 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สหกรณ์จัดพิธีคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 
2558 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยเชิญผู้แทนจากสมาคมพนักงานบำนาญ  ผู้แทนจาก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาสหกรณ์  คุณชุมพล  พิมเสน  ประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการ  สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมจำนวน  1,000 ทุน  จำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 



สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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ประชุมจัดทำงบประมาณประจำปี 2559 และภารกิจ  

เมือ่วนัที ่8-9 สงิหาคม 2558 เจา้หนา้ทีส่หกรณป์ระชมุจดัทำงบประมาณ ประจำป ี2559 และภารกจิ 

เพื่อเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 

อนุมัติงบประมาณ  ณ  โรงแรมเอเวอร์กรีน  ฮิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

สหกรณ์มอบสลากออมสิน  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2558  คุณศิริชัย  วงศาโรจน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  และ

กรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนสหกรณ์มอบสลากออมสิน เพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่พนักงาน

ธนาคารออมสินที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ ประจำปี 2558  ณ หอประชุมบุรฉัตร 
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ประชุมและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  สอ.กฟผ. 

เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2558 ประธานกรรมการและเจา้หนา้ที ่รว่มสมัมนาและรว่มงานเลีย้งสงัสรรค ์

คืนแห่งดวงดาว สอ.กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 37  ณ สอ. กฟผ. บางกรวย 
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โครงการสัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 12 

เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2558  สหกรณ์

ออมสินในฐานะเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนา

ไตรภาคี ครั้งที่ 12 ร่วมกับ สอ.มก. และ 

สอ.กฟผ. กำหนดหัวข้อ @ การบริหารหนี้ โดย

คุณวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์ @ เครดิตบูโรดี

อย่างไร โดยคุณสุรพล  โอภาสเสถียร @ รู้ทันกฎหมายใหม่ โดยคุณปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  

ณ โรงแรม เซอร์เจมส์  รีสอร์ท  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ออมสินผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 คุณวุฒิพงษ์  ภิรมยาภรณ์  รองประธานกรรมการ  เป็นผู้แทนสหกรณ์

เข้ารับเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก ประจำปี 2558 จากสำนักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
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ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2559 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วม

ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

2559 ณ วังยาว  ริเวอร์ไซด์  จ.นครนายก 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  จัดโครงการ

สง่เสรมิพระพทุธศาสนา ใหส้มาชกิทีส่นใจรว่มทำบญุทอดกฐนิสามคัค ีณ วดัตาลเจด็ยอด ต.ศาลาลยั  

อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการสัมมนาสมาชิกบำนาญ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558  สหกรณ์จัด

โครงการสัมมนาสมาชิกบำนาญ ประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวล้ำนำหน้า  พัฒนาไปด้วยกัน  ณ โรงแรม

เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา 

วางพวงมาลา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 

โครงการเยี่ยมเยียนสมาชิกเขตนครราชสีมา 4  และเขตสระบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

สหกรณ์จัดโครงการเยี่ยมเยียนสมาชิกเขตนครราชสีมา 4 และเขตสระบุรี  ณ โรงแรมเขาใหญ่  

คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 



ที่ตั้งสำนักงาน 
สมาคมพนักงานบำนาญธนาคารออมสิน 
สำนักงานใหญ  ธนาคารออมสิน  อาคาร 2 ชั้น G 

เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400 
โทรศัพท  0-2299-9344,  0-2299-9341  โทรสาร  0-2299-9341 

E-Mail : gsb_pensioners@hotmail.com 












