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บก.บอกกลาว 

“สหกรณ�ก�าวไกล 
พร�อมรับใช�สมาชิก” 

 

 สวสัดคีรบั เพือ่นสมาชกิสหกรณออมสนิทกุทาน พบกบัวารสารสหกรณออมสนิ ฉบบัประจำเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน 2564 

กันอีกแลวนะครับ สำหรับในชวงที่ผานมาตั้งแตปลายป 2563 จนถึงตนป 2564 และเรื่อยมาจนเกือบจะกลางป 64 แลวสิ่งที่ยังคงมี

ความกังวลและหวงใยกันอยูอยางตอเนื่อง คงจะหนีไมพนในเรื่องของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ที่ยังคงระบาด

อยางตอเนื่อง ซึ่งไมใชแคประเทศไทยเทานั้นที่ไดรับผลกระทบเรียกไดวาเกือบจะทั่วโลกเลยก็วาได ถึงแมวาในปจจุบันเริ่มจะมีการ

ผลิตวัคซีนกันไดแลวและมีการฉีดวัคซีนพรอมทั้งมีการจำหนายแจกจายและสงออกไปยังประเทศตางๆจากประเทศผูผลิตวัคซีน 

จากหลายๆบริษัทหลายๆยี่หอไปกันบางแลวก็ตาม ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีการฉีดวัคซีนกันไปแลวสวนหนึ่งสำหรับผูที่อยูในกลุม

เสี่ยง ผูมีโรคประจำตัวหรือปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบดูแลผูปวยเชน หมอ พยาบาลเจาหนาที่สาธารณสุขและผูมีสวนเกี่ยวของในการ

ดูแลตรวจรักษาตรวจสอบรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของกับโรคโควิด-19 รวมไปถึงผูสูงอายุและผูที่อยูในสถานที่ๆเกิดมีการระบาด

ติดตอจนเกิดคลัสเตอรระบาดตางๆ เชนชุมชนคลองเตยและสถานที่ใกลเคียงเปนตน ทีนี้มาพูดถึงเหตุการณในธนาคารออมสินกันบาง

ดีกวา ธนาคารออมสินเองก็ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 เชนเดียวกันไมวาจะเปนธนาคารออมสินสำนักงานใหญ

ซึ่งรวมถึงสหกรณออมสินและธนาคารออมสินสาขาดวยนับตั้งแตเทศกาลสงกรานตที่ผานมาประเทศไทยรวมทั้งธนาคารเองก็ไดรับ

ผลกระทบจากโควิด-19 มากขึ้นเปนประวัติการณที่เรียกวาสถานการณโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่รุนแรงมากที่สุด มีทั้งผูไดรับการ 

ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเปนจำนวนมากทุกวันและที่สำคัญที่สุดมีผูเสียชีวิตจากภัยพิบัติของโควิด-19 ในประเทศไทยเปนจำนวนมากเชน

เดียวกันโดยธนาคารออมสินและสหกรณก็ไดมีมาตรการตางๆเพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 อยางตอเนื่องตาม

ความเหมาะสมซึ่งเทาที่ผานมาก็สามารถดำเนินการแกไขใหเปนไปดวยดีไมวาจะเปนในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยการดูแล

เรื่องความสะอาดและปองกันเรื่องการปลอดเชื้อของสถานที่ การตรวจคัดกรองบุคคลทั้งภายในภายนอกที่เขามาภายในธนาคารการ

เวนระยะหางทางสงัคมดวยการปฏบิตังิานแบบ Work From Home แบบ 100% และลดจำนวนลงเหลอื 50% เมือ่สถานการณตางๆ 

ภายในธนาคารคอยๆคลี่คลายดีขึ้นการออกมาตรการใหความชวยเหลือตางๆทั้งของธนาคารเองและของสหกรณออมสินในที่นี้ผมจะ

กลาวถึงมาตรการของสหกรณออมสินเปนหลักโดยในภาพรวมสหกรณเองก็ไดดำเนินการตามมาตรการใหสอดคลองกับธนาคาร 

โดยเครงครัดอยูแลวพรอมทั้งใหความรวมมือสนับสนุนในเรื่องตางๆใหกับธนาคารและสมาชิกเชน สหกรณออมสินมอบเงินใหกับ

มูลนิธิออมสินเราชวยกันเปนจำนวนเงิน 1 ลานบาท การดำเนินการตออายุประกันโควิด-19 กับบริษัททิพยประกันภัยในวงเงิน

100,000.-บาท ใหกับสมาชิกทุกคนอีก 1 ป (เริ่ม 26 ก.พ.2564 ถึง 25 ก.พ.2565) ผมขอสรุปรายละเอียดคราวๆในเรื่องตางๆของ

สหกรณออมสินที่มีการดำเนินการในรอบเดือนที่ผานมา เพื่อแจงใหสมาชิกทราบดังนี้คือสหกรณขยายเวลาขอรับทุนการศึกษาบุตร

ของสมาชิกไปจนถึง 31 พ.ค.2564 ขยายเวลาชวยเหลือสมาชิกที่ยื่นกูโครงการ Anti Covid-19 ไปจนถึง 30 มิ.ย.2564 ขยายเวลา

พักชำระหนี้เงินตนออกไปจนถึง 31ธ.ค.2564 สหกรณใหความชวยเหลือใหกับสมาชิกที่กูเงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (โบนัส) ซึ่งปจจุบัน

ธนาคารจายโบนัสใหพนักงานเรียบรอยแลวสหกรณปรับเวลาเปด-ปดทำการและใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานแบบ Work From Home 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ออกไปจนถึง 31 พ.ค.2564 สหกรณปรับเพิ่มการขอกูเงินสามัญสามารถยื่นคำขอ

กูผานระบบออนไลนได สหกรณขยายวันถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษและลงรับดอกเบี้ยออกไปจนถึง 31 พ.ค.2564 สมาชิกที่

ประสบวินาศภัยสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะหกรณีประสบวินาศภัยโดยสมาชิกสามารถยื่นคำขอมายังสหกรณได รวมทั้งเรื่อง

การที่สมาชิกสหกรณไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 สามารถยื่นคำขอปรับโครงสรางหนี้มายังสหกรณเพื่อพิจารณาไดซึ่ง

จะเห็นไดวาสหกรณออมสินมีการดำเนินการเพื่อสมาชิกในสถานการณโควิด-19 มากมายหลายตอหลายเรื่องและจะยังคงดำเนินการ

อยางตอเนื่องตอไปเพื่อใหสมกับคำขวัญที่วา “สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก” ลาสุดสหกรณไดใหความชวยเหลือไปยัง 

หนวยงานภายนอกเนื่องในสถานการณโควิด-19 โดยไดมอบเงินชวยเหลือสมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดรอน  โดยไดมอบเงินให

กับโรงพยาบาล  เขต  สถานีตำรวจ  วัดและชุมชนตางๆในละแวกไกลเคียงเปนเงินสถานที่ละ 50,000.-บาท พรอมอาหารและน้ำดื่ม 

จำนวน 20 แหงเปนเงิน 1.2 ลานบาทสวนภายในก็มีการมอบอาหารกลางวันพรอมน้ำดื่มใหกับแมบาน รปภ. และพนักงานขับรถของ

ธนาคารอีกดวย ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการชวยเหลือสรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคลากรประจำหนวยงานทุกๆสถานที่ในการปฏิบัติหนาที่ใน

สถานการณโควิด-19 

 จากสถานการณ COVID-19 ดังกลาวที่เกิดขึ้น สหกรณออมสินมีความหวงใยตอสมาชิกสหกรณทุกทานเปนอยางมาก และ

ขอใหสมาชิกทุกทานปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตในชวงนี้อยางมีสติรอบคอบและระมัดระวังตนเองอยูเสมอ โดยไมตระหนกมีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวมเพื่อคนรอบขางอยางจริงจัง สหกรณจะอยูเคียงขางและขอเปนกำลังใจใหกับสมาชิกสหกรณ

ทุกทาน ขอบารมีของเสด็จพอ ร.6 ไดโปรดดลบันดาลใหสมาชิกทุกทานปลอดภัยจากโรครายพิษภัยของโควิด-19 ไปดวยดี แลวเรา

จะผานวิกฤตนี้ไปดวยกัน 

 ....สวัสดี....แลวพบกันใหมนะครับ 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚  

นายกฤษณะ   เงาธรรม      

นายมีโชติ   มะระหยก      

นายนิวัฒน   บุญชัยสิทธิ์      

นางสาวอรอนงค   ศรีชลวัฒนา      

นายนคร   สุวรรณกาศ      

นายสมพงษ   ใจกลา      

นางสุดารัตน   สมคำ      

จ.อ.ชนสิษฎ   ทรัพยมนตรี      

นายสุรศักดิ์   ทองแถม      

นางแจมศรี   ไชยลาภ      

นางอภิญญา   บุญกูล      

นางรัชฎา   วรรณลุกขี      

นางสาวจรวยพร   ทัพวิโรจน      

นายอธิปญ   กังหันทิพย      

นางสุภาพร   ดวนใหญ      

นางสาวชนัดดา   เทียบแกว      

นางสุวรา   นุตยางกูร      

นางฐิติรัตน   บุญประคม      

นางสาวอังคณา   สนธิเณร      

นางสาวรวีวรรณ   เนียมคำ      

นายทศพร   เธียรธนู      

นางนันทกาญจน   อริยะสกุลทรัพย      

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚  

นางนงนาถ   ศิริวัฒนเวชกุล     

นางเพ็ญพร   สวนสุข     

นายชัยรัตน   จันทรโพธิ์     

นางศุภลักษณ   คูวัฒนานุกูล     

นายวิชัย   บุญรุง     

นางสาวอุทัยวรรณ   บัณฑิตภักดิ์     

นางสาวศุธี   นอยพงษ     

นางเฉลิมศรี   ครองสิน     

นางพัชรินทร   ถิรมนสิทธิ     

นางเบญจา   คุณประทุม     

นางสาวสุภัทรา   จุฑายรรยง     

 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚  

นางสุธินี   มุขจั่น     

นายสนอง   หอมนิยม     

นางกชพรรณ   บุนนาค     

นายสมเกียรติ   ทัศนาจุรีสกุล     

นางนฤมล   อัสวานุวัตร     

นายจงนำ   เปรมกมล     

นางสาวอินทนิล   ปลดเปลื้อง     

นางเบญจวรรณ   ตั้งชีวินศิริกุล     

นายสมนึก   บุญประคม     

นายประวิทย   กางกั้น     

นายจำรัส   มะโนนอย     

นายพัฒนา   กระเวนกิจ     

นางกัลยาณี   ศรีสวัสดิ์     

นายชัชชัย   ชวนศิริมงคล     

นางสาวปติมา   ถวัลยรัตน     

นางเพิ่มบุญ   มากปลีก     

นายสุเมธ   วรรณศิริ     

นายบุญจร   ชมโพธิ์     

นางสาวศรัญญา   เตรียมล้ำเลิศ     

นางจารุพักตร   บุญมา     

นางไพเราะ   สินชัยวุฒิวงศ     

นายสมหมาย   สุขสุเมฆ     

นางกนกพร   สอนเมือง     

นางสุมาลี   โสมนรินทร     

นายนพพร   พวงบุบผา     

นายวิบูลย   รุงอรุณวรรณ     

นางจีริยา   จินดาลัทธ     

นายวิสุทธิ์   วุฒิจินดาโรจน     

นางกัลยา   แซกก     

นางสาวสายพิณ   อินทคง     

 

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

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

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

สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิกแตละทาน 

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนพฤษภาคม 2564 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚  

นางสาวศิริรัตน   ศรีเอี่ยม      

นายเทวา   พงศพฤทธิวัฒน      

นายไพรัตน   นนทศิลา      

นายนิกร   พรพลทอง      

นางสาวมัญชุ   วราดุล      

นายศิระ   เจริญกุล      

นางวรพรรณ   ปยพันธุ      

นางขวัญหลา   รักธรรม      

นางโสภิดา   ไชยสม      

นายอธิปตย   สีจันทรแจง      

นางอุษณีย   ทับทิม      

นายสุรศักดิ์   นวมโคกสูง      

นางษุภชฎา   สุรางค      

นายคเนศวร   ทองเกตุ      

นางสาวนภาภรณ   บุรณพิพัฒนกุล     

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚  

นางเพียงจิต   พันธไชยศรี      

นางธาวินี   ตันพานิชกุล      

นางสาวพจนา   เพ็ชรวารี      

นางสุนันทา   เฉยตรองการ      

นางสาวศิริรัตน   แพรประเสริฐ      

นางสาววัลยา   มงคลเกษม      

นางสาวนิภาพร   พงษโสภา      

นางบุษราคัม   ขัตติยานุวัฒน      

นางวัลภา   เมาลานนท      

นางศิราณี   ชวงประยูร      

นางเสาวนีย   ตันติพจนโสภา      

นางสาวสมพร   ประสงคนิมิตกิจ      

นางสุนันทา   ชื่นชู      

นางสาวฐพัชร   บุญลาภวงศสกุล      
 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚  

นางกรองกาญจน   วัฒนวิทย     

นายอาคม   ลิมทโรภาส     

นางเนาวรัตน   อวมแยม     

นางประหยัด   สามกษัตริย     

นายเรืองยศ   เบญจพันธุ     

นายประสิทธิ์   พิบูลศิริ     

นางวาสนา   คำศิริรักษ     

นายพิชัย   แสงพิทักษ     

นายวิเชียร   กิ่งทอง     

นายสุนทร   ศรีบุญนาค     

นางอรพินท   สุนทรศารทูล     

นางสุรางค   กมลโชติ     

นางพัชนีรัศม   ไชยกาญจน     

นายสวัสดรัตน   ถวัลยรัตน     

นางจินตนา   พัฒนจันทร     

นายระพินทร   นนทชิต     

นางประชุมพร   ศรีบุญเรือง     

นายสุธรรม   พงศพิพัฒนพันธุ     

นายกัมปนาท   สุมนดิษย     

นายขาว   ปานเอียด     

นางสาวหรรษา   วงษบาท     

นายพิศาล   ถาวรรัตน     

นางกฤษฎี   เชียงโชติ     

นางวาสนา   ยอดหงษ     

นางทองสุข   พึ่งเณร     

นางสุจิตรา   ทันพิสิทธิ์     

นายณัฐพล   ลันศรี     

นายจเร   อุทยานานนท     

นางประนอม   จันทรสวัสดิ์     

นางสาวสุคนธา   ซื่อมาก     

นางดวงพร   กิตติกาญจนารัตน     

นางสาวกัลยา   ภิญญะวรรณ     

นางสาวฐิติพร   ปณฑะคุปต     

นายประพจน   รบไพรี     

มล.วริศรา   จรูญโรจน     

มล.วราห   เกษมศรี     

นายวิฑูรย   ดีอนงค     

ขาวสารสหกรณออมสนิ  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนมิถุนายน 2564 

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

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

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

สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิกแตละทาน 



05 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

สาระนารู 

 สำหรับการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดมี 7 ขอแนะนำดังนี้  

  สองวันกอนและหลังการฉีดวัคซีนใหงดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผอน 

ใหเพียงพอ  

  วันที่ฉีดควรกินน้ำอยางนอย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล  

  ฉีดแขนขางที่ไมคอยถนัด และหลังฉีดสองวันอยาใชแขนนั้น อยาเกร็งยกของหนัก  

  หลังฉีดแลวเจาหนาที่จะใหรอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที   

  ถามีไข หรือปวดเมื่อยมากทนไมไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่ง

เม็ดซ้ำไดถาจำเปนแตใหหาง 6 ชั่วโมง หามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด  

  การฉีดวัคซีนโควิดควรหางกับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญอยางนอย 1 เดือนและ  

  ถากินยาละลายลิ่มเลือดอยู ก็ใหกินยาตามปกติ แตเมื่อฉีดยาแลวใหกดนิ่งตรงตำแหนงที่ฉีดตออีก  

1 นาที 

 

ที่มา : กรมอนามัย 



ผลการดำเนนิงานสหกรณ 

06 ขาวสารสหกรณออมสิน  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 



07 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

2 
ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�·Õè 24 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò â¤ÇÔ´-19 
·ÓãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ÊË¡Ã³�
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ â´Â¤Ø³ÊÃÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡ÉÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊË¡Ã³� ¤Ø³»¯ÔÀÒ³  
Í¹ØÊÃ³�¾Ò¹Ôª ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
¡ÒÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�ä´Œà´Ô¹·Ò§ä»ÁÍºà§Ô¹
ª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁ·º·Ø¹à¾×èÍºÃÃà·Ò¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹ 
à»š¹à§Ô¹ 50,000.-ºÒ· ¾ÃŒÍÁÍÒËÒÃáÅÐ 
¹éÓ´×èÁ ãËŒ¡Ñº âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒªÇÔ¶Õ âÃ§¾ÂÒºÒÅ
ÃÒÁÒ¸Ôº´Õ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¢µÃÒªà·ÇÕáÅÐà¢µ¾ÞÒä· 
à¾×èÍà»š¹¢ÇÑÞáÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã»ÃÐ¨Ó 
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè ãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹
ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´ –19 
 

1 
ÇÑ¹·Õè 27 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ â´Â¤Ø³ÇØ²Ô¾§É� ÀÔÃÁÂÒÀÃ³�  
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ä´ŒÁÍºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÍÁÊÔ¹àÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹ à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹  
1 ÅŒÒ¹ºÒ· (Ë¹Öè§ÅŒÒ¹ºÒ·¶ŒÇ¹) â´ÂÁÕ¤Ø³à·Í´¸ÃÃÁ ÊØÇÔªÒÇÃ¾Ñ¹¸Ø� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÍÁÊÔ¹àÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹ à»š¹¼ÙŒÃÑº 
ÁÍºà§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁÍÑÞªÑ¹ ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ 

COOP
EVENT



08 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

4 
ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 27 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò â¤ÇÔ´-19 
·ÓãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡  
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ â´Â¤Ø³ÊÃÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡ÉÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊË¡Ã³� ¤Ø³»¯ÔÀÒ³ 
Í¹ØÊÃ³�¾Ò¹Ôª ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�ä´Œà´Ô¹·Ò§ä»ÁÍºà§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁ·º·Ø¹ 
à¾×èÍºÃÃà·Ò¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹ à»š¹à§Ô¹ 50,000.-ºÒ· ¾ÃŒÍÁÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓ´×èÁ ãËŒ¡Ñº âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÁ§¡Ø®à¡ÅŒÒ 
âÃ§¾ÂÒºÒÅÊ§¦� ÇÑ´ÍÀÑÂ·ÒÂÒÃÒÁ (ÇÑ´ÁÐ¡Í¡) ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ´ØÊÔµ áÅÐÊ¶Ò¹ÕµÓÃÇ¨¹¤ÃºÒÅºÒ§«×èÍ à¾×èÍà»š¹
¢ÇÑÞáÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè ãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇỐ -19 

3 
ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ 25 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ ä´ŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃÁÍºÍÒËÒÃ áÅÐ 
¹éÓ´×èÁãËŒ¡ÑºáÁ‹ºŒÒ¹ Ã»À. áÅÐ¾¹Ñ§Ò¹¢ÑºÃ¶ ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ â´Â¤Ø³ÇØ²Ô¾§É� ÀÔÃÁÂÒÀÃ³� »ÃÐ¸Ò¹ÊË¡Ã³�Ï ¹ÒÂÊÃÈÑ¡´Ôì 
¾Ø·¸ÃÑ¡ÉÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊË¡Ã³� ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÁÍºÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹áÅÐ¹éÓ´×èÁ ãËŒ¡ÑºáÁ‹ºŒÒ¹ 
Ã»À. áÅÐ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ à¾×èÍà»š¹¢ÇÑÞáÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè ã¹ª‹Ç§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´-19  
ãËŒ¼‹Ò¹ä»ä´Œ´ŒÇÂ´Õ 

COOP
EVENT



09 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

COOP
EVENT

5 
ÇÑ¹ÈØ¡Ã�·Õè 28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò â¤ÇÔ´-19 
·ÓãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡  
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ â´Â¤Ø³ÊÃÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡ÉÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊË¡Ã³� ¤Ø³»¯ÔÀÒ³ 
Í¹ØÊÃ³�¾Ò¹Ôª ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�ä´Œà´Ô¹·Ò§ä»ÁÍºà§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁ·º
·Ø¹à¾×èÍºÃÃà·Ò¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹ à»š¹à§Ô¹ 50,000.-ºÒ· ¾ÃŒÍÁÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓ´×èÁ ãËŒ¡ÑºÇÑ´ä¼‹µÑ¹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ
ËŒÇÂ¢ÇÒ§áÅÐà¢µ´Ô¹á´§ âÃ§¾ÂÒºÒÅ·ËÒÃ¼‹Ò¹ÈÖ¡áÅÐÊ¶Ò¹ÕµÓÃÇ¨¾ÞÒä· à¾×èÍà»š¹¢ÇÑÞ áÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨ãËŒ
ºØ¤ÅÒ¡Ã»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè ãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´-19 



10 ขาวสารสหกรณออมสนิ  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

6  
ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�·Õè 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564 Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò â¤ÇÔ´-19 ·ÓãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹
µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃ
ÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ â´Â¤Ø³ÊÃÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡ÉÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊË¡Ã³� ¤Ø³»¯ÔÀÒ³ Í¹ØÊÃ³�¾Ò¹Ôª ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ 
áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�ä´Œà´Ô¹·Ò§ä»ÁÍºà§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁ·º·Ø¹à¾×èÍºÃÃà·Ò¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹ à»š¹à§Ô¹ 50,000.-ºÒ· ¾ÃŒÍÁ
ÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓ´×èÁ ãËŒ¡ÑºÇÑ́ ¹ŒÍÂ¹¾¤Ø³ Ê¶Ò¹ÕµÓÃÇ¨´ØÊÔµ ÇÑ́ µÐ¾Ò¹ Ê¶Ò¹ÕµÓÃÇ¨´Ô¹á´§ áÅÐÊ¶Ò¹ÕµÓÃÇ¨ ÊØ·¸ÔÊÒÃ à¾×èÍà»š¹
¢ÇÑÞ áÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·ÕèãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´-19 

COOP
EVENT

7 
ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564 Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò â¤ÇÔ´-19 ·ÓãËŒ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñé§»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ÊË¡Ã³� 
ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ â´Â¤Ø³ÊÃÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÃÑ¡ÉÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÊË¡Ã³� ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³�ä´Œà´Ô¹·Ò§ä»ÁÍºà§Ô¹ª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁ·º·Ø¹à¾×èÍºÃÃà·Ò¤ÇÒÁ
à´×Í´ÃŒÍ¹ à»š¹à§Ô¹ 50,000.-ºÒ· ¾ÃŒÍÁÍÒËÒÃáÅÐ¹éÓ´×èÁ ãËŒ¡ÑºÊ¶Ò¹ÕµÓÃÇ¨¹¤ÃºÒÅËŒÇÂ¢ÇÒ§ áÅÐÇÑ´
¾ÃËÁÃÑ§ÉÕ à¢µ ´Í¹àÁ×Í§ à¾×èÍà»š¹¢ÇÑÞáÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã»ÃÐ¨ÓË¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè ãËŒ¡Ñº
»ÃÐªÒª¹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤ÇÔ´ - 19 



อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

                        วงเงินฝาก                               อัตราดอกเบี้ย      
                                                                        รอยละ/ป 

 เงินฝากออมทรัพย    2.00      

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ* 

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

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

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

 ลำดับ                      ประเภท                                                   หมายเหตุ 

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

 3. เงินใหกู โดยใชสมุดเงินฝากค้ำประกัน 3.25 
 4. เงินใหกูแกสมาชิกกรณีผิดนัดชำระหนี้  

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

สาระนารูสหกรณออมสิน 

สามารถติดตอสหกรณฯ ไดดังนี้ 

ขาวสารสหกรณออมสนิ  
พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 

อัตราดอกเบี้ย 
รอยละตอป 

ใหบวกเพิ่มตามประเภทเงินกูรอยละ 2% 



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

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

สิ่งตีพิมพ ชำระคาไปรษณียากรแลว 

ใบอนุญาตที่ 92/2536 

ปทจ.สามเสนใน 

สิ่งตีพิมพ 

สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 


