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บก.บอกกลาว 

 สวัสดีทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ทุกทานพบกันอีกเชนเคยนะครับกับวารสารสหกรณ
ออมสิน วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆในแวดวงสหกรณออมสิน รวมทั้งเร่ืองราวนารูนาสนใจ
ตางๆ วารสารฉบับน้ีเปนฉบับประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2565 ซ่ึงเปนฉบับแรก ของป 2565 และเปนฉบับแรกของ 
คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ซ่ึงเปนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 แลวนะครับ โดยในชวงที่สิ้นป 2564 ที่ผานมาโดยปกติจะมีการ
ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ซ่ึงกำหนดไวเปนวันเสารที่สามของเดือนมกราคมในป 2565 ซ่ึงในคร้ังน้ีกำหนดไวเปนวันเสาร ที่ 22 
มกราคม 2565 แตเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 ยังคงมีการแพรระบาดอยางตอเน่ือง
โดยเฉพาะมีการแพรระบาดของไวรัสของโคโรนาสายพันธุใหม โอมิครอนซ่ึงระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยดวยคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณฯ โดยการนำของทานประธานวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ ประธานกรรมการ และคณะตองรวมกันพิจารณาในเร่ืองของการ
จัดการประชุมใหญประจำปในคร้ังน้ีอยางเหมาะสมใหสอดคลองและเขากับสถานการณโควิด-19 โดยตองมีการบริหารจัดการการวางแผน
ในการจัดการประชุมใหญฯ ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและเปนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานเขตพญาไท
และสำนักอนามัยฯ โดยไดจัดทำหนังสือขออนุญาตจัดการประชุมใหญ พรอมทั้งรายละเอียดการบริหารจัดการและการวางแผนวิธีการ
ดำเนินการพรอมจัดทำแผนผังในการจัดการประชุม รวมทั้งแนวทางในการคัดกรองสมาชิกเพ่ือเขารวมประชุมในคร้ังน้ีอยางเครงครัด  

ซ่ึงก็ไดรับการอนุญาตใหจัดการประชุมใหญในคร้ังน้ีไดไมเกิน 150 คนซ่ึงตามระเบียบในการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุม
อยางนอย 100 คน เมื่อไดรับการอนุญาตเปนที่เรียบรอยแลวคณะกรรมการสหกรณฯ จึงตองมารวมกันวางแผนบริหารจัดการในการ
ประชุมใหญ จนกระทั่งไดขอสรุปวาการจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 จะจัดข้ึนตามกำหนดการเดิมคือวันเสารที่ 22 มกราคม
2565 ณ หอประชุมเพชรรัตนธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ โดยจะเร่ิมต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ทั้งน้ีสหกรณคำนึงถึงการปองกัน
การแพรระบาดและความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสมาชิกและผูเกี่ยวของเปนหลัก จึงไดกำหนดใหอนุกรรมการจากสวนกลางและสาขา
ซ่ึงเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ โดยหนวยงานเปนผูคัดเลือกสงรายชื่อมาใหสหกรณเปนผูเขารวมประชุมใหญรวมกับสมาชิกผูเกี่ยวของและ
สมาชิกที่สนใจเขารวมประชุมใหญในคร้ังน้ีโดยสหกรณฯ จัดเตรียมความพรอมของการประชุมใหญอยางเหมาะสม โดยจัดใหมีการจัด 

หองประชุมโดยกำหนดที่น่ัง โดยมีการเวนระยะหางใหเปนไปตามกำหนดไมเกิน 150 คน มีการทำความสะอาด พนยาฆาเชื้อบริเวณ
ภายในหอประชุมเพชรรัตน มีการกำหนดใหผูเขารวมประชุมจะตองมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ และแสดงผลการตรวจ ATK และจัดเตรียม
พยาบาลและอุปกรณตรวจวัด ATK กรณีที่ตองมีการตรวจและที่สำคัญสหกรณฯ คำนึงถึงสมาชิกสวนใหญที่ไมไดมารวมประชุมใหญ โดยได
รับความรวมมือจากฝายสื่อสารองคกรธนาคารออมสินมาบันทึกเทปถายภาพและถายทอดการประชุมใหญผานการไลฟสด Facebook 
สหกรณออมสินและกลุม GSB Community ของธนาคาร ซ่ึงการจัดการประชุมใหญในคร้ังน้ีสหกรณไดคำนึงถึงรายละเอียดตางๆในสวนที่
เกี่ยวของกับสถานการณโควิดระเบียบขอบังคับและที่สำคัญการจายเงินปนผลและเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก ซ่ึงจำเปนตองผานวาระการ
รับรองงบการเงินของสหกรณจากที่ประชุมใหญเปนที่เรียบรอยแลว และสิ่งสำคัญที่สุดที่สหกรณคำนึงถึงน้ันก็คือเร่ืองของการจายเงิน 

คาพาหนะใหกับสมาชิกในการมาเขารวมประชุมใหญ แตเน่ืองจากสถานการณโควิด-19 และความจำเปนที่จะตองมีการจำกัดสมาชิกใน
การเขารวมประชุมใหญใหเปนไปตามที่ไดรับการอนุญาตจากสำนักงานเขตพญาไทไมเกิน 150 คนสหกรณจึงไดกำหนดใหในป 2565 น้ี
สหกรณฯ จะไมมีการจายคาพาหนะใหกับสมาชิกแตจะมอบเงินเปนคาของขวัญและของที่ระลึกพิเศษใหกับสมาชิกสหกรณทุกคนดังน้ี 
 - สมาชิกสามัญ ไดรับเงินสดโอนเขาบัญชีเปนของที่ระลึกเปนเงิน 600.- บาท และคาของขวัญปใหมโดยโอนเขาทุนเรือนหุนเปน
เงิน 500.- บาท 
 - สมาชิกสมทบ(ลูกจางที่เปนสมาชิกสหกรณ)ไดรับเงินสดโอนเขาบัญชีเปนของที่ระลึกเปนเงิน 300.- บาท และคาของขวัญปใหม
โดยโอนเขาทุนเรือนหุนเปนเงิน 500.- บาท 
 สำหรับการจายเงินปนผลในคร้ังน้ีสมาชิกไดรับอยูที่ 4.9% และเฉลี่ยคืน 5% โดยโอนเขาบัญชีใหกับสมาชิก ซ่ึงทุกอยางเปนไป
ดวยความเรียบรอย ถึงแมจะมีบางอยางที่ขลุกขลักไปบางก็ไดรับการแกไขเปนที่เรียบรอยและไดรับการตอบรับจากสมาชิกสวนใหญเปน
อยางดี สำหรับที่ผมนำมาเลาใหฟงในคร้ังน้ีก็เพ่ืออยากใหสมาชิกรับทราบถึงความเปนมาตางๆจากเหตุการณที่ผานมาของการจัดการ
ประชุมใหญ ซ่ึงทานประธานและคณะกรรมการสหกรณใหความสำคัญและมีการประชุมแผนการดำเนินการเกือบจะทุกวันมีการปรับ
เปลี่ยนแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการใหสอดคลองกับสถานการณและเหตุการตางๆที่เกิดข้ึนมาโดยตลอด จนทุกอยางผานพนไปได
ดวยดี ซ่ึงตองขอขบพระคุณสมาชิกสหกรณทุกทานที่เขาใจถึงสถานการณตางๆที่เกิดข้ึนและใหความรวมมือเปนอยางดีมา ณ ที่น้ีดวย 
 ทีน้ีมากลาวถึงวารสารสหกรณออมสินฉบับน้ีกันบางดีกวานะครับ คอลัมนตางๆยังคงมีหัวขอเหมือนเชนเคย ที่มีการเพ่ิมเติม 

ข้ึนมาสำหรับในปน้ีน้ันก็คือ สหกรณไดกรรมการทานใหมซ่ึงก็ไมใชใครที่ไหนเปนอดีตกรรมการสหกรณที่เวนชวงไปกลับมาก็เลยใหกลับมา
เขียนคอลัมน กฏหมายนารูสบายๆสไตลนิติภูมิที่จะมาใหความรูดานกฏหมายใหกับสมาชิกไดรับทราบกันอีกคร้ัง ทายน้ีผมใครขอใหสมาชิก
ทุกทานประสบแตความสุขความเจริญทั้งชีวิตครอบครัวและหนาที่การงานปลอดโรค ปลอดภัย หางไกลจากโควิดในคร้ังน้ีไปดวยดีกัน 

ทุกๆทานนะครับแลวพบกันใหมฉบับหนานะครับ 

 

ชัยโรจน จันทรทาจีน 
  ประธานคณะกรรมการวางแผนและประชาสัมพันธ 
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ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 03 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นางอวยพร   บุญโญพิชัย     
นางสาวปยนุช   สัตตรัตนขจร     
วาท่ีร.ต. หญิงชสร   อินทรแกว     
นางสาวสุมาลี   อิสี     
นางพันธทิพย   ตรีสารศรี     
นางจิราพร   อิ่มเกิด     
นางอรฤดี   สังโยคะ     
นางผัสพร   คงคา     
นางสาวศิริลักษณ   เจตอารีทรัพย     
นางนันทนภัส   ชายเกลี้ยง     
นางจริยาพร   หมั่นตั้งธรรม     
นางสาวจิรวรรณ   ศรีนพคุณ     
นางสาวบุษกร   ศรีนาค     
นางสาวรติรส   จันทรเพ็ญ     
นายเอกรินทร   อภิบาล     
นางรุจิลาภา   ขุนทอง     
นางสาวจรรยา   อินทอง     
นางอัจฉรา   เฟองชูชาติ     
นางสาวขวัญชนก   กาญจนวิบุญ     
นางวรรณี   สวางนาน     
นางประภัสสร   รมโพธิ์เงิน     
นางนิภาพร   บุญเพิ่ม     
นางมลฑาทิพย   สิงหกัณฑ     
นายสมชาย   กุลอารียรัตน     
นางอรทิรา   ประพฤติ     
นางสาวณปภัช   สรอยคำ     
นางศรินทร   ประดับญาติ     
นางสุภาภรณ   โสวะ     
นางศิรินาถ   กาละดี     
นายฐากร   กันทะบัวตอง     
นางจีรภรณ   จอมนงค     

นางกมลรัตน   วัชระภาสร     
นายสมผล   มีมั่งคั่ง     
นายวรชาติ   ภิรมยเนตร     
นางสาทร   ใจตรง     
นางสาวฉัตรพร   แคมจันทึก     
นายกรภัทร   คงกุลวัฒนะ     
นางธันยาภัทร   สุวรรณอัมพร     
นางปาริชาติ   เพ็ชรคง     
นายจักรกฤช   นอยจันทร     
นางสาวอัญชลี   ชำนาญกิจ     
นางพิไลวรรณ   นิตยโชติ     
นางพัชราวดี   โสมนัส     
นางอัญชลี   กุลภัทรแสงทอง     
นางสาววิทชุสุดา   อิ่มเพ็ชร     
นางรัตนาวดี   ธรรมปริยัติ     
นางรุงทิพย   ชาติรักษา     
นางจารุวรรณ   วันเทาแกว     
นางณัฐกานต   ผิวงาม     
นางโชคอารีย   เพชรรุณ     
นายชัยรัตน   ชาติเกษมชัย     
นายพิชิตชัย   เรืองเดชา     
นางดลกมล   แผพุมทรัพย     
นางสาวบุษรินทร   ทรงศรีสวัสดิ์    
 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นายบุญสืบ   นุชยงค     
นางจงรักษ   ขาวไชยมหา     
นางดารารัตน   หิรัญวัฒน     
นางวัฒนา   ศรีวรานันท     
นายรักษพล   หลอยกร     
นายอนุรักษ   จังตระกูล     
นายพลวัสน   เรืองนทีกิจ     

นางดวงใจ   กุศลฉันท     
นายณรงคชัย   กลาบกลาง     
นายบรรพต   สุตมุข     
นางนฤมล   อาทิเกิด     
นายสมชาย   พรนราทิพย     
นางวราพร   แกวชินพร     
นายชยุตม   ณ พัทลุง     
นางพวงเพชร   เผาฉาน     
นางสุธาทิพย   ตั้งจิตวินัย     
นางสาวกัญญา   แตงออน     
นายปรีชา   สิงขรัตน     
นายสุรพันธ   พูลทวี 
 

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นางสาววลัยพร   โฆษจันทร     
นางกรรณิการ   อนิลบล     
นางสาวตรีรัตน   รังรักษศิริวร     
นายบัญญัติ   เสนจันทรฒิไชย     
นางสาวนภัทร   กิจเจริญสิน     
นางสายพิณ   โลจายะ     
นางสมพร   อิ่มฤทัย     
นางอาทรทิพย   พวงมณี     
นางสุภาพร   เสร็จวัฒนารักษ     
นางทองหลอ   เช้ือรอด     
นางสุนันทา   พบทรัพย     
นางสาวสุขวารี   เพงศรี     
นางสิมาพร   แดงไสว     
นายสุรศักดิ์   สิริยากรนุรักษ     
นายสุชาติ   ตรีธรรม     
นางแสงทอง   แกวเฉลิมทอง    

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 เดือนมกราคม 2565 
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ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 25 »‚ 
นางสาวสัญญลักษณ   วรากุลพิรัตน     
นางฉัตรวีรยา   ปยศิริลักษิกา     
นางสาวทัศนีย   สิทธิชูรักษ     
นางสาวจิตรลดา   วรานุจิตต     
นางสาวรอกียะ   แซมา     
นางอรชร   บุญรัตนไพโรจน     
นางไอลดา   ไชยาเผือก     
นายยุทธนา   จิตตานนท     
นางวชิรภรณ   ธรรมจินดา     
นางกฤษณา   โกฏฉกรรจ     
นางสาวเยาวลักษณ   วงศเรือไชย     
นางสาวชนารัญช   โพธารส     
นางจันทิรา   ทรวงทองหลาง     
นางกรรณิการ   ปานดวง     
นางสาวจันทรา   เหลืองกิตติกอง     
นางอัจฉรา   ทิพยวงค     
นางสาวณัฐชยา   พวงทอง     
นายสมบัติ   แปะอุย     
นายอิทธิ   บุญรอด     
นายสาธิต   น้ำจันทร     
นางสาวดลพร   ถนนแกว     
นางสาวรัตติยา   วงศวิศิษฐ     
นายประชา   บรรณสาร     
นายสมพร   สุกุล     

    

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 30 »‚ 
นางสาวอังคนางค   พรมดำ     
นายพัว   ชูระมาน     
นางธาราทิพย   หงสศิริวัฒน     
นายวิรัตน   ปทมานนท     
นางสาวสายทิพย   วัฒนะจิตพงศ     
นายศักดิ์ชัย   ศรีฟา     
นายกฤษณ   ประมวลสุข     
นางสาวณัฐชานันท   รูปกลม     
นางสาวสุภาพร   นพการุณ     
นางศรีนวล   อภิษิเถกราช     
นางสุพิณ   ผลกล่ำ     
นางสาวกนกรัตน   บุญแตง     
นายยอดชาย   ธูปทอง     
นางสมสุข   อภัยวงศ     
นางเนตรพิมพ   ธรฤทธ์ิ     
นางปรางมาศ   เธียรธนู     
นายสุพล   จีนสมบุญ     
นายปทมาสน   สังขแสงใส     
นายเกษม   ทองเจริญสุข    

ÊÁÒªÔ¡¤Ãº 35 »‚ 
นายธนายุทธ   บูรณะบุตร     
นายบัญญัติ   ศรีอุไร     
นางสาวบุศรา   วีรกุล     
นางสาวดวงพร   บุญดีศิริพันธ     
นางอำนวย   เศษสิลา     
นายเฉลิมชัย   แซบาง     
นางอรกัญญา   สุนทรศารทูล     
นางสาวอุษา   แฉงฉวี     
นางวัชรี   แชมชอย     
นายบวร   ประทุมมาลย     
ท.ญ.ศศิธร   ธีระเกษม     
นางสาวสุภาว   บุณยทัต     
นางพิไลพร   บุญลาโภ    

ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

หมายเหตุ : 1. ผูที่เปนสมาชิกครบ 25 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 5,000.- บาท 
 2. ผูที่เปนสมาชิกครบ 30 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 6,000.- บาท 
                 3. ผูที่เปนสมาชิกครบ 35 ป จะไดรับ ทุนเรือนหุนเปนจำนวน 7,000.- บาท 
สหกรณจะมอบใหกับสมาชิกเปนทุนเรือนหุนในวันที่ครบกำหนดแตละเดือนของสมาชิกแตละทาน 
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อาการของโอไมครอน 
 â¤ÇÔ´ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�âÍäÁ¤ÃÍ¹ (Omicron) ËÃ×Í B.1.1.529 variant à»š¹àª×éÍâ¤ÇÔ´ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� ãËÁ‹·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ 
¡ÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¢Í§ÂÕ¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 50 µÓáË¹‹§ ¶Ù¡ÃÒÂ§Ò¹¤ÃÑé§áÃ¡ã¹áÍ¿ÃÔ¡ÒãµŒ  ã¹¢³Ð¹Õé ä´ŒÁÕ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´ä»ÂÑ§»ÃÐà·È
µ‹Ò§æ·ÑèÇâÅ¡ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ·Ñé§ã¹·ÇÕ»áÍ¿ÃÔ¡ÒãµŒ ÂØâÃ» ÍàÁÃÔ¡Ò àÍàªÕÂ ÍÍÊàµÃàÅÕÂ ·ÓãËŒÍ§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ä´Œ
»ÃÐ¡ÒÈãËŒà»š¹ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�·Õè¹‹Ò¡Ñ§ÇÅ (Variants of Concern : VOC) ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Å‹ÒÊǾ    
â¤ÇỐ ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� âÍäÁ¤ÃÍ¹áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Í×è¹ÍÂ‹Ò§äÃ ? 
 â¤ÇÔ´ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�âÍäÁ¤ÃÍ¹ (Omicron) ËÃ×Í B.1.1.529 variant à»š¹àª×éÍâ¤ÇÔ´ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� ãËÁ‹·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ 
¡ÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¢Í§ÂÕ¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 50 µÓáË¹‹§ ¶Ù¡ÃÒÂ§Ò¹¤ÃÑé§áÃ¡ã¹áÍ¿ÃÔ¡ÒãµŒ  ã¹¢³Ð¹Õé ä´ŒÁÕ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´ä»ÂÑ§»ÃÐà·È
µ‹Ò§æ·ÑèÇâÅ¡ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ·Ñé§ã¹·ÇÕ»áÍ¿ÃÔ¡ÒãµŒ ÂØâÃ» ÍàÁÃÔ¡Ò àÍàªÕÂ ÍÍÊàµÃàÅÕÂ ·ÓãËŒÍ§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ä´Œ
»ÃÐ¡ÒÈãËŒà»š¹ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�·Õè¹‹Ò¡Ñ§ÇÅ (Variants of Concern : VOC) ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Å‹ÒÊǾ    
â¤ÇỐ ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� âÍäÁ¤ÃÍ¹á¾Ã‹àª×éÍä Œ́àÃçÇ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ ? 
 à¹×èÍ§¨Ò¡â¤ÇỐ ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�âÍäÁ¤ÃÍ¹ÁÕ¡ÒÃ¡ÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¢Í§ÂÕ¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 50 µÓáË¹‹§ â´Â 32 µÓáË¹‹§à¡Ố ¢Öé¹º¹
â»ÃµÕ¹Ë¹ÒÁáËÅÁ (Spike protein) «Öè§à»š¹â»ÃµÕ¹·Õè äÇÃÑÊãªŒ ã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹à«ÅÅ�¢Í§Á¹ØÉÂ� áÅÐ¾º¡ÒÃ¡ÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø�·Õè
Ê‹Ç¹µÑÇÃÑº (Receptor binding domain) «Öè§äÇÃÑÊãªŒ̈ ÑºÂÖ́ ¡Ñºà«ÅÅ�¢Í§Á¹ØÉÂ�ÁÒ¡¡Ç‹Ò 10 µÓáË¹‹§ ÁÒ¡¡Ç‹ÒÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�
à´ÅµŒÒ (B.1.617.2 variant) ·Õèà»š¹ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�ËÅÑ¡·ÕèÃÐºÒ´ã¹»̃¨¨ØºÑ¹ ¨Ö§·ÓãËŒ äÇÃÑÊÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÊÙ‹Ã‹Ò§¡ÒÂÁ¹ØÉÂ� ä´Œ§‹ÒÂ
¢Öé¹áÅÐá¾Ã‹¡ÃÐ¨ÒÂä Œ́ÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ áÅÐÁÕá¹Çâ¹ŒÁ·Õè̈ ÐËÅºÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹ ·Ñé§ÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹¨Ò¡ÇÑ¤«Õ¹áÅÐÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹¸ÃÃÁªÒµÔ ã¹ 
¼ÙŒ·Õèà¤ÂµỐ àª×éÍâ¤ÇỐ -19 ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Í×è¹ÁÒáÅŒÇ ·ÓãËŒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§ÇÑ¤«Õ¹·Õè ãªŒÍÂÙ‹ ã¹»̃¨¨ØºÑ¹ÍÒ¨Å´Å§   
â¤ÇỐ ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� âÍäÁ¤ÃÍ¹ÁÕÍÒ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ ? 
 ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅã¹àº×éÍ§µŒ¹ ¾ºÇ‹Ò¼ÙŒ·ÕèµỐ àª×éÍÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�âÍäÁ¤ÃÍ¹äÁ‹ ä´ŒÁÕÍÒ¡ÒÃáµ¡µ‹Ò§¨Ò¡â¤ÇỐ ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Í×è¹æªÑ́ à̈ ¹ 
â´ÂÍÒ¨ÁÕÍÒ¡ÒÃ ä¢Œ »Ç´àÁ×èÍÂµÒÁµÑÇ »Ç´ËÑÇ Í‹Í¹à¾ÅÕÂ äÍáËŒ§æ à»š¹µŒ¹   
â¤ÇỐ ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� âÍäÁ¤ÃÍ¹ÃØ¹áÃ§¡Ç‹ÒÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Í×è¹ËÃ×ÍäÁ‹ ? 
 ¢³Ð¹ÕéÂÑ§äÁ‹ÁÕ¢ŒÍÁÙÅªÑ´à¨¹Ç‹Òâ¤ÇÔ´ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø� âÍäÁ¤ÃÍ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¡Ç‹Òâ¤ÇÔ´ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�Í×è¹æËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂÙ‹ ã¹
ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅáÅÐÈÖ¡ÉÒà¾ÔèÁàµÔÁ   
àÃÒ¤ÇÃ»‡Í§¡Ñ¹µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ ? 
 ÃÑºÇÑ¤«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹â¤ÇỐ ãËŒ¤ÃºµÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ 
 ãÊ‹Ë¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂ 
  àÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§ 
 ËÅÕ¡àÅÕèÂ§Ê¶Ò¹·ÕèáÍÍÑ́  Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÍÒ¡ÒÈäÁ‹¶‹ÒÂà· 
 ÅŒÒ§Á×Íº‹ÍÂæ Ù́áÅÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ 
  à½‡ÒÃÐÇÑ§áÅÐÊÑ§à¡µÍÒ¡ÒÃÍÂÙ‹àÊÁÍ ¶ŒÒÁÕÍÒ¡ÒÃ¼Ố »¡µÔ¤ÇÃÃÕºµÃÇ¨ËÒàª×éÍËÃ×Íä»¾ºá¾·Â� 
 

ขอบคุณขอมูลจาก โรงพยาบาลสินแพทย 
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...กฎหมายนารู... 

ขอบคุณขอมูลจาก : กระทรวงยุติธรรม 
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ผลการดำเนินงานสหกรณ 

                                                ประเภท                                                         อัตราดอกเบ้ีย 
 ออมทรัพย 2.00 
 ออมทรัพยพิเศษ 100,000 - 10,000,000 บาท 2.40 
 ออมทรัพยพิเศษ 10,000,001 - 30,000,000 บาท 2.20 
 ออมทรัพยพิเศษ 30,000,001 บาท ขึ้นไป 2.05 

                                               ประเภท อัตราดอกเบ้ีย 
 เงินกูฉุกเฉิน , สามัญ 4.70 
 เงินกูพิเศษ 4.50 
 เงินกูสมุดเงินฝากออมทรัพยพิเศษค้ำประกัน 3.15 
 เงินกูโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 (บุคคลค้ำประกัน) 4.60 
 เงินกูโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 (หลักทรัพยค้ำประกัน) 4.45 
 เงินกูสามัญโครงการ ANTI COVID-19 4.50 
 เงินกูสามัญโครงการสนับสนุนสมาชิกปฏิบัติงานตามมาตรการ 4.40 
 เงินกูสามัญ (เพื่อนชวยเพื่อน) 4.25 



08 ขาวสารสหกรณออมสิน  
มกราคม - กุมภาพันธ 2565 

ÇÑ¹·Õè 22 Á¡ÃÒ¤Á 2565 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ ¨Ñ´»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨Ó»‚ 2564 â´Â¡ÒÃ¨Ñ´
»ÃÐªØÁãËÞ‹¤ÃÑé§¹Õé ·Ò§ÊË¡Ã³�Ï ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒà»š¹ä»µÒÁÁÒµÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤µÒÁ·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡ÓË¹´áÅÐá¨Œ§ãËŒÊË¡Ã³�
·ÃÒºáÅŒÇ¹Ñé¹ â´Â¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹¤ÃÑé§¹Õé¨Ðà»š¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ÊË¡Ã³�Ï áÅÐÊÁÒªÔ¡à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¨Ó¹Ç¹äÁ‹à¡Ô¹ 150 ¤¹ 
µÒÁ·ÕèÊË¡Ã³�Ï ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒµ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾ÞÒä·à·‹Ò¹Ñé¹ â´ÂÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹Í×è¹æ ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ¼‹Ò¹·Ò§äÅ¿ŠÊ´ 
Facebook ÊË¡Ã³�ÍÍÁÊÔ¹áÅÐ¡ÅØ‹Á GSB Community 

COOP
EVENT
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COOP
EVENT

ÇÑ¹·Õè 22 Á¡ÃÒ¤Á 2565 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¸Ôä·ÃãËÞ‹ 2.5 ÅŒÒ¹ºÒ· (ÊÍ§ÅŒÒ¹ËŒÒáÊ¹¶ŒÇ¹),  
ÁÙÅ¹Ô¸ÔÍÍÁÊÔ¹àÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹ à»š¹¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹ 2 ÅŒÒ¹ºÒ· (ÊÍ§ÅŒÒ¹ºÒ·¶ŒÇ¹), ÊÁÒ¤ÁºÓ¹ÒÞ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ 1 áÊ¹  
(Ë¹Öè§áÊ¹ºÒ·¶ŒÇ¹) áÅÐÊËÀÒ¾ 
áÃ§§Ò¹ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹  
5 ËÁ×è ¹ºÒ· (ËŒÒËÁ×è ¹ºÒ·¶ŒÇ¹)  
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ à¾ªÃÃÑµ¹ ¸¹Ò¤ÒÃ
ÍÍÁÊÔ¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ 

ÇÑ¹·Õè 27 Á¡ÃÒ¤Á 2565 ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ ¹Óâ´Â ¤Ø³ÇØ²Ô¾§É� ÀÔÃÁÂÒÀÃ³�  
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè áÅÐµÑÇá·¹¨Ò¡ºÃÔÉÑ· ·Ô¾Â»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¨Ó¡Ñ´ 
Ã‹ÇÁÊÑ¡¡ÒÃÐ¾ÃÐ¾Ø·¸À¤ÇÒ»¯ÔÁÒ¡Ã ¾ÃÐºÃÁÃÒªÒ¹ØÊÒÇÃÕÂ�ÃÑª¡ÒÅ·Õè 6 ÈÒÅ¾ÃÐÀÙÁÔà¨ŒÒ·Õè áÅÐ¾ÃÐÃÙ»¡ÃÁ¾ÃÐ¡Óá¾§à¾ªÃ 
ÍÑ¤ÃâÂ¸Ô¹ ÀÒÂã¹ºÃÔàÇ³¸¹Ò¤ÒÃ ÍÍÁÊÔ¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§¨Ñ´¾Ô¸Õ·ÓºØÞàÅÕéÂ§¾ÃÐ¨Ò¡ÇÑ´ä¼‹µÑ¹ ¨Ó¹Ç¹ 9 ÃÙ» à¾×èÍ¤ÇÒÁ
à»š¹ÊÔÃÔÁ§¤Å à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊ ¤ÃºÃÍº 39 »‚ ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ´ ³ ·Õè·Ó¡ÒÃÊË¡Ã³�Ï 
¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ 
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ผูตรวจสอบกิจการ 

นายกรมธน ปุบผาโสมตระกูล นางสาวสุปรียา แกวใย นายปโยธร สวยรูป นายโรจนัสถ เนื้อเกลี้ยง นายพชรพล เหลาลดา 

แนะนำคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ 



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 

ชองทางการติดตอสหกรณ 
รองผูจัดการ 089-8965032 (คุณนันทวรรณ) 
รองผูจัดการ  097-2492354 (คุณกนกทิพ) 
------------------------------------------------ 

สายงานวิเคราะหสินเชื่อ 

02-299-8265 ถึง 66 
089-8965023 (คุณอนุรักษ), 098-2851059 (คุณอัครพงษ ) 
093-3293955 (คุณจินตนา), 063-0245515 (คุณฐาอ่ิมภรณ) 
ผูชวยสายงานสินเช่ือ : 098-4406799 (คุณกัญญา) 
------------------------------------------------ 

สายงานสนับสนุน/ธุรการ 

02-299-8267 

081-350-5463 (คุณปองพล) 
ผูชวยสายงานสนับสนุน : 098-5367299 (คุณจันทรา) 
------------------------------------------------ 

สายงานบัญช ี

050106 
ผูชวยสายงานบัญชี : 098-5258399 (คุณนุชุลี) 
------------------------------------------------ 

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

098-5346099 (คุณสุพัตรา) 
------------------------------------------- 

สายงานการเงิน 

098-2851060 
ผูชวยสายงานการเงิน :  098-4821499 (คุณอังคณา) 
------------------------------------------- 

สายงานบริหารคด ี 

092-8651191 (คุณศิริวรรณ) 
ผูชวยสายงานบริหารคดี : 098-5373899 (คุณวันเพ็ญ) 
------------------------------------------ 

งานบริหารหนี ้
02-299-8268 

089-896-5028 (คุณชลธิชา) 
ผูชวยสายงานบริหารหนี้ : 098-5319099 (คุณจิตรวิมล) 
------------------------------------------ 


