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editor’s talk 
บก.บอกกลาว 

 สวัสดีครับพบกับวารสารสหกรณ์ออมสินเช่นเคยนะครับ	 	 สำหรับวารสารสหกรณ์ออมสินฉบับนี้เป็นฉบับที่	 3		

ของปี	 2565	 ประจำเดือน	 พฤษภาคม	 –	 มิถุนายน	 2565	 โดยจะออกประชาสัมพันธ์ทุก	 2	 เดือนต่อฉบับ	 ซึ่งเวลาผ่านไปอย่าง

รวดเร็วเกือบครึ่งปีแล้ว	แต่โควิด-19	ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง	แต่ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงตามลำดับ	และ

ประชาชนก็เริ่มจะมีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวและวิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไวรัสโคโรนาโควิด-19	 ได้เป็นอย่างดี	 ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีน	การใส่หน้ากากอนามัย	การเว้นระยะห่าง	การดูแลรักษาตัวเอง	หมั่นล้างมืออยู่เสมอ	และไม่เดินทางไป

ในสถานที่ชุมนุมต่าง	 ๆ	 โดยไม่จำเป็นรวมทั้งสหกรณ์เองก็มีการจัดการ	 ในส่วนของสถานที่ทำงานมีมาตรการในการควบคุมดูแล

บริหารจัดการในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19	ได้เป็นอย่างดี	เช่น	การตรวจ	ATK	ถ้ามีหรือพบว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดมีการตรวจพบ

ว่ามีการติดเชื้อโควิด-19	ก็ให้มีการกักตัวและทำการรักษาตัวทันที	 เพื่อปองกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปยังเพื่อนร่วมงาน	หรือ

สมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์	 เป็นต้น	 และเมื่อมีการตรวจพบว่าเป็นปกติแล้วจึงจะมาปฏิบัติงานตามปกติต่อไป	 ในช่วง	 2	 –	 3	 ปี	

ที่ผ่านมานี้วารสารสหกรณ์ออมสินมีการกล่าวถึงเรื่องโควิด-19	 อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะไม่กล่าวถึงก็คงไม่ได้	 เพราะเจ้าโควิด-19	 นี้		

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมสิน	และเกิดผลกระทบต่อสมาชิกในหลาย	ๆ	เรื่อง	โดยสหกรณ์

เองก็ต้องนำมาพิจารณาในเรื่องของผลกระทบต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก	 และให้ความช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร	

แก่สถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 	 โดยในรอบ	 2	 เดือน	 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมสินมีการดำเนินการและกำหนดมาตรการในการให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกในหลายๆเรื่อง	 ซึ่งสมาชิกสหกรณ์เองคงจะได้เห็นจากข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 ของสหกรณ์	 หรือ

สมาชิกหลายท่านก็ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์เช่นเดียวกันซึ่งผมอยากจะขอสรุปสิ่งที่สหกรณ์ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา	

ใหท้า่นไดท้ราบกนัในบางเรือ่งทีส่ำคญั	ๆ	อาทเิชน่	 เรือ่งการขยายระยะเวลาการพกัชำระหนีเ้งนิตน้ใหก้บัสมาชกิ	 การขยายวงเงนิกู ้

รวม	จากเดิมไม่เกิน	12.5	ล้านบาท	เป็น	13.5	ล้านบาท	การเพิ่มวงเงินกู้สามัญจากเดิม	3.5	ล้านบาท	เป็น	4	ล้านบาท	การขยาย

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ฉุกเฉินจากเดิม	12	งวด	เป็น	15	งวด	และปลอดชำระเงินต้นงวดที่	1	–	3	มีการปรับหลักเกณฑ์การใช้

ตำแหน่งค้ำประกัน	 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท	 การถอนเงินผ่านช่องทางระบบงานสหกรณ์รวมทั้งเรื่องอื่น	 ๆ		

อีกมากมาย	 ทั้งนี้ก็เพื่อการให้ความช่วยเหลือให้กับสมาชิกทั้งสิ้น	 อย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่สหกรณ์ได้มีการดำเนินการไปนั้นก็คือ	

โครงการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานอันสืบเนื่องมาจากธนาคาร	

มีการประกาศขยายระยะเวลา	 การจ่ายเงินโบนัสออกไป	 ทำให้พนักงานได้รับเงินโบนัสช้ากว่ากำหนด	 สำหรับพนักงานที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์	และมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อครอบครัว	 เพื่อส่วนตัว	 เพื่ออุปโภคบริโภค	หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน	

สหกรณ์จึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกโดยได้กำหนดวงเงินกู้เป็นจำนวน	 2	 เท่าของอัตราเงินเดือนสมาชิกในปี	 2564		

แต่ไม่เกิน	 200,000.-บาท	 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ	 2.80	 ต่อปี	 ซึ่งในการจ่ายดอกเบี้ยของผู้ใช้บริการเงินกู้	

ฉกุเฉนิโบนสัในครัง้นีผู้กู้จ้ะจา่ยอตัราดอกเบีย้เพยีงรอ้ยละ	1.80	ตอ่ป	ี และมลูนธิอิอมสนิเราชว่ยกนัออกใหส้มาชกิในอตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ	 1	 ต่อปี	 ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิออมสินเราช่วยกันที่ให้ความช่วยเหลือพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกในครั้งนี้ด้วย	 ล่าสุด	

เมื่อวันที่	 6	 พฤษภาคม	 2565	 คุณวุฒิพงษ์	 ภิรมยาภรณ์	 ประธานกรรมการ	 พร้อมด้วย	 คณะกรรมการดำเนินการ	 ที่ปรึกษา		

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมกันมอบเงินให้กับมูลนิธิออมสินเราช่วยกันอีก500,000.-บาทเพื่อร่วมสมทบทุนในการจ่ายดอกเบี้ย

เงินกู้โบนัสประจำปี	2564	ให้กับพนักงาน	และจ่ายเงินตอบแทนพิเศษช่วยเหลือลูกจ้างของธนาคารออมสินทุกคนอันเนื่องมาจาก

สถานการณ์โควิด-19	 ซึ่งเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่ผมนำมากล่าวให้สมาชิกได้รับทราบนั้น	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ	 และ	

การกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกซึ่งมีอีกมากมายหลายอย่างดังที่สมาชิกทุกท่านคงได้รับทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

นะครับ	

	 มาถึงวารสารฉบับนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีคอลัมน์อะไรบ้าง	 ก็อยากให้สมาชิกทุกท่านได้เข้ามาดูรายละเอียดจากวารสาร	

ฉบับนี้กันด้วยครับ	 ซึ่งเมื่อท่านได้อ่านแล้วก็ขอให้ช่วยส่งต่อให้สมาชิกท่านอื่น	 ๆ	 ได้ดูและรับทราบกันด้วย	 ที่สำคัญผมเอง	

อยากเนน้ใหส้มาชกิสหกรณท์ีย่งัไมม่	ีApplication	ของสหกรณ	์ขอใหด้าวนโ์หลดมาโดยดว่นครบั	รวมทัง้การตดิตามขอ้มลูขา่วสาร 

สหกรณ์ได้ทาง	Website	 และ	 Facebook	 ของสหกรณ์ออมสิน	 ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเองทั้งสิ้นครับ	 สำหรับฉบับนี้	

ขออนุญาตลาไปก่อน	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	 ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมสินทุกท่านประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ		

มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	มีเงินทองไหลมาเทมา	ปลอดโรคปลอดภัย	ห่างไกลจากโควิดทุกท่านนะครับ		
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หมายเหตุ :	 1.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	25	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	5,000.-	บาท	

	 2.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	30	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	6,000.-	บาท	

																	3.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	35	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	7,000.-	บาท	

สหกรณ์จะมอบให้กับสมาชิกเป็นทุนเรือนหุ้นในวันที่ครบกำหนดแต่ละเดือนของสมาชิกแต่ละท่าน	

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนพฤษภาคม 2565 

สมาชิกครบ 25 ปี 
นางกฤษณา			สุขเจริญ					

นายจักรพงศ์			นันทสุคนธ์					

นางปรียา			หมอนเขื่อน					

นางสาวรุจิรัตน์			พิชิตธนปัญญา					

นางสาวเรณู			จาตัน					

นางรักษยา			ศิริบริรักษ์					

นายธนวัฒน์			ศรีประภาวงศ์					

นายนพรัตน์			เจริญสุข					

นายบุญรอด			รักศิริ					

นางสาววิไลลักษณ์			ริ้วงาม					

นางศิริวรรณ			ไพศาลนันทน์					

นายณกรณ์			คงพุ่มชื่น					

นายทรงพล			จิตต์ณรงค์					

นางเนตรนภา			ผาติชล					

นางสาวมยุรี			จั่นมา				
    

สมาชิกครบ 30 ปี 
นายวิชาญ			พันธุ์ยิ่งยก					

นางสาวศิวิไล			อุทัยพจน์					

นายสนธิ			วัชรเวท					

นายณรงค์			เสมโซ๊ะ					

มล.กลิ่นแก้ว			เกษมสันต์					

นายสุพงษ์			สีหะเสน					

นางจิรนันท์			นิตินันทน์					

นางสาวสุนิสา			วารินศิริรักษ์					

สมาชิกครบ 35 ปี 
นางฉันทนา			อมรวิวัฒน์พงศ์					

นายไกรณรงค์พร			สุขเจริญฤทธ์					

นายสมพร			วีระบริรักษ์					

นางสาวนวลนิตย์			ลิ้มพงศธร					

นางสุวัลลี			ตันหยงมาศกุล					

นางศรีจรวย			เทศพิทักษ์					

นายเสรี			กันน้อย					

นายประสบพร			อาจชนะศึก					

นางสาวสุรีพร			รวมทรัพย์					

นายสมเกียรติ			ภักดีนิติ					

นายสุรพล			กุลอึ้ง					

นายธีรนันต์			ฮ้อเจริญทรัพย์					

นายทนงศักดิ์			ลักษณ์สง่า					

นางสาวสุภาภรณ์			พจนาอารีย์วงศ์					

นายธนคุปต์			โพธิ์นา					

นายปราโมทย์			น่วมภักดี					

นายประหยัด			อุปนันท์					

นายพิชิต			กาเจริญ					

นายพิษณุ			ไกรทอง					

นายทวีสิน			หิรัญพันธุ์					

นายสุวิทย์			อุ่นกาศ					

นายบัญชา			เวียงคำ					

นายสวง			หลิ่มเทศ					

นางรวีวรรณ			บุญไพศาลบันดาล					

นายยุนนท์			กำจร					

นายชวลิต			ธีรานนท์					

นายธีระนันต์			แสงทอง					

นายสุชา			ไพมณี		 	 	 	

นายสุจินต์			ชื่นธรรมรักษ์					

นายประเสริฐ			ไพเมือง					

นายปรีชา			ออสุคนธ์โรจน์					

นายกิตติภูมิ			ยิ้มแย้ม					

นางทศพร			ชาติกานนท์					

นางสาวดวงรัตน์			ไทยวัฒนานุกูล					
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หมายเหตุ :	 1.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	25	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	5,000.-	บาท	

	 2.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	30	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	6,000.-	บาท	

																	3.	ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ	35	ปี	จะได้รับ	ทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน	7,000.-	บาท	

สหกรณ์จะมอบให้กับสมาชิกเป็นทุนเรือนหุ้นในวันที่ครบกำหนดแต่ละเดือนของสมาชิกแต่ละท่าน	

สมาชิกครบ 25 30 35 ปี เดือนมิถุนายน 2565 

สมาชิกครบ 25 ปี 
นายจิตติ			ศรีสวัสดิ์					

นายนพฉัตร			อัตถจรรยากุล					

นางสาวทองเจือ			ศีลสังวรคุณ					

นางวิลาวัณย์			จิตเต็มรัมย์					

นางสาวจิราพร			วิเชียรดี					

นางสายรุ้ง			กาวไธสง					

นายวิชัย			โง๊ะบุดดา					

นายวิสูตร			วรินธานนท์					

นางปริศนา			ดุลยวัตวรางกูร					

นางสุชานุช			เสงี่ยมงาม					

นางสาวสุวรรณา			จิตรัตน์					

นางพัชรินทร์			เกรียงเวทย์					

นางอารีรัตน์			อินทรทูต					

นางจิราพร			ช่วยรอด					

นางบวรวรรณ			เกิดทรัพย์					

นางสาวนิรนาท			จริยะปัญญา					

นายวัชระวิชญ์			เกลี้ยงปราณีต					

นางไมตรีจิต			เพชรประดับ					
    

สมาชิกครบ 30 ปี 
นายเฉลิมวุฒิ			หมัดอะดั้ม					

นายประจักษ์			เล่งเจ๊ะ					

นางสาวพรรณปพร			จันทรประยูร					

นางอรสา			วิสุทธิแพทย์					

นางสาวธันยาภรณ์			นาคสุข					

นายประสิทธิ์			วายุภาท					

นายกุศล			กิ่งจันทร์					

นายสิทธิชัย			คูสกุล					

นางนุชรี			วงศ์พันธ์					

นายวิทย์			กิจประสงค์					

นายชุมพล			ตนะศุภผล					

นางนนทวรรณ			ประสาทกิจ					

นางสาวพิมพ์พิศา			เกิดโภคทรัพย์					

นางสาวพรพิมล			ภักดีรณชิต					
     

สมาชิกครบ 35 ปี 
นายเทียม			สุวรรณรัตนโอสถ					

นางสุภาพรรณ			เพ็ชร์ศิริพันธุ์					

นางประทุม			กมลินทร์					

นายเชิดศักดิ์			เศรษฐชัย					

นางกัญชลิกา			เศรษฐชัย					

นางอมลภา			มั่นหมาย					

นายธวัชชัย			บุญญลักษม์					

นางสาวสุวิมล			จงพัฒนพงศ์					

นางสาวศรีเวียง			เทียนไพบูลย์ศิริ					

นายสุริยนต์			พิมพา					

นายบุญลือ			นกอยู่					

นางดุษฎี			ศรีสุวรรณ์					

นายสุวรรณ			นิ่มทองคำ					

นางนันทนา			ภูบุญทอง					

นางสาววรวีร์			แสงภู่					

นายสมศักดิ์			ปานธานี					

นายนริศ			คงวิบูลย์เทพ					

นายเด่น			โจกตะคุ					

นายนิพนธ์			ผ่านจังหาร					

นายสายัณห์			รัชชุศุภกาญจน์					

นางสายใจ			มีพันธุ์					

นางสาวจงลักษณ์			ปองเงิน					

นางเปรมวิภา			ทุ่งทอง					

นางสาวชุติมา			ติปยานนท์					

นางสาวมาลี			คงมนัส					

นายนเรนทร์			ปัญญาปฏิภาณ					

นางสาวอรพินธ์			เรืองขจร	 	 	 	
     



05 ข่าวสารสหกรณ์ออมสิน  
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

ขอบคุณข้อมูลดี	ๆ	:	www.1213.or.th	 05 05 

	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	-	Bank	of	Thailand	แนะนำกรณีที่เราโอนเงินผิด	ในยุคของการที่มีแอพพลิเคชั่น	Mobile	Banking	

ที่มาเปลี่ยนทำให้ชีวิตเราแสนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	แต่ก็แน่นอนว่า	ความสะดวกสบายนี้ก็อาจจะมาพร้อมความผิดพลาดเช่นกัน		

	 การโอนเงิน	หรือการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ	ผ่านแอพพลิเคชั่น	Mobile	Banking	สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	แต่ถ้าเร็ว

เกินไป	ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาดได้	จนอาจจะทำให้เราโอนเงินผิดบัญชีได้ซึ่งมีวิธีการจัดการ	ดังนี้		

	 1.	โอนเงินผิด	อย่าลืมเก็บ	e-Slip	เป็นหลักฐาน		

	 2.	แจ้งปัญหาไปยังธนาคารต้นทาง		

	 3.	ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ธนาคารร้องขอ	

	 4.	ธนาคารดำเนินการตรวจสอบ	คือ		

  	 กรณีโอนเงินผิดแต่ธนาคารเดียวกัน	ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรง	

  	 กรณีโอนผิดต่างธนาคาร	ธนาคารจะประสานงานกับธนาคารของผู้รับโอนผิด	

	 ทั้งนี้	 กรณีไม่ยินยอมคืนเงิน	 หรือ	 ติดต่อไม่ได้	 ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน	 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายต่อไป	
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...กฎหมายนารู... 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ	:	กระทรวงยุติธรรม	



                                                วงเงินฝาก                                           อัตราดอกเบี้ยรอยละ/ป 

 *เงินฝากออมทรัพย 1.90 

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ตั้งแต 100,000 บ. - 10,000,000 บ. 2.25 

  ตั้งแต 10,000,001 บ. - 30,000,000 บ. 2.00 

  ตั้งแต 30,000,001 บาท ขึ้นไป 1.90 

     ลำดับ                                        ประเภทเงินใหกู อัตราดอกเบี้ย/รอยละ 

 1. เงินใหกูฉุกเฉิน 4.50 

 2. เงินใหกูสามัญ 4.60 

 3. เงินกูพิเศษ 4.40 

 4. เงินใหกูสามัญ (เงินฝากค้ำประกัน) 3.05 

 5. *เงินใหกูสามัญ (พัฒนาชีวิต) 4.40 

 6. *เงินใหกูพิเศษ (พัฒนาชีวิต) 4.20 

หมายเหตุ :  *ออมทรัพย - > ฝากเพิ่มไดไมเกิน 500,000.- บาท ตอรอบการลงรับดอกเบี้ย 

 ออมทรัพยพิเศษ - > ฝากเพิ่มไดไมเกิน 250,000.- บาท ตอรอบการลงรับดอกเบี้ย 

หมายเหตุ :  - ไมรวมลูกหนี้คางชำระเกิน 3 เดือน/งวด (NPLs) 

 - (*) โครงการสิ้นสุดแลว 

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูสหกรณฯ 

ผลการดำเนินงานสหกรณ 
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วันที่ 1 เมษายน 2565 คุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  
คณะกรรมการดำเนนิการ และเจา้หนา้ทีส่หกรณ ์ รว่มถวายพานพุม่ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาวชริาวธุฯ พระมงกฎุเกลา้ 
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 109 ปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6   
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด นำโดย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์   
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมมอบเงินจำนวน 500,000 บาท
ให้กับมูลนิธิออมสินเราช่วยกัน เพื่อร่วมสบทบจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ โบนัส ปี 2564 ให้กับพนักงานและ
จ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้กับลูกจ้างของธนาคาร  
โดยม ีคณุเทอดธรรม สวุชิาวรพนัธุ ์ รองผูอ้ำนวยการ 
ธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคลประธาน
มูลนิธิออมสินเราช่วยกัน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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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 

………………………………………………………………………………………………………………………………..


