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สารจากประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ทุกทาน 
 
  สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เร่ิมกอตั้งคร้ังแรกในปพุทธศักราช 2516 มีวัตถุประสงคที่
สําคัญประการหนึ่งคือ สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพยโดยชวยใหสมาชิกสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทางอันมั่นคง และไดรับประโยชนอันสมควร และไดดําเนินกิจการจนถึงปจจุบันนี้เปนปที่ 35 แลว ไดมีความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาโดยตลอด โดยยึดหลักผลประโยชนของสมาชิกสวนรวมเปนหลัก รวมทั้งใหบริการชวยเหลือ
และรวมมือแกสังคมและสาธารณกุศลตามควรแกโอกาสตามแนวคิดและปรัชญาของสหกรณ 
 

  ในป 2552 คาดวาความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและนานาชาติจะ
สงผลกระทบในการบริหารกิจการใหแกสหกรณไมมากก็นอย อยางไรก็ดีหากสหกรณไดรับความเขาใจจากสมาชิกใน
ความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกลาวจะทําใหสหกรณสามารถบริหารจัดการผานพนไปดวยดอีีก
คร้ังหนึ่ง สําหรับปทางบัญช ี2551 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย ทุนดําเนินการ รายไดและ
รายจาย รวมทั้งผลกําไร ดังรายละเอียดตาง  ๆที่ปรากฏในเอกสารรายงานกิจการ ประจําป 2551 ผลการดําเนินการที่ผาน
มาอยูในข้ันที่นาพึงพอใจพอสมควร อยางไรก็ดีสหกรณยังจะตองกาวพัฒนาตอไปอยางมั่นคงเพ่ือผลประโยชนของ
มวลสมาชิก 
  สําหรับในรอบปที่ผานมาสหกรณไดมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการใหสวัสดิการดานการใหเงินกูและ
ดานอื่น ๆ แกสมาชิก ดังนี ้
  1) เพ่ิมวงเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จากเดิมไมเกิน 9,000 บาท เปน 12,000 บาท 
  2) ขยายวงเงินกูสามัญ จากเดิมไมเกิน 500,000 บาท เปน 900,000 บาท และผูที่ไดรับการ
บรรจุเปนพนักงานเทศบาล หากสมัครเปนสมาชิกสหกรณสามารถย่ืนคําขอกูไดทันท ี
  3) ขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกูสามัญ จากเดิมไมเกิน 96 งวด เปน 108 งวด และให
สมาชิกสามารถปรับโครงสรางหนี้ไดเมื่อชําระหนี้เงินกูไปแลว 1 ป 
  4) พิจารณาปรับปรุงแนวทางการใหสมาชิกกูเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย 
  5) กรณีสมาชิกที่ถึงแกกรรมดวยเหตุการณของความไมสงบในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
สหกรณจะเพ่ิมเงินสงเคราะหใหอีกเปนกรณีพิเศษ 
 

  สมาชิกสามารถตรวจสอบการใหบริการและสวัสดิการตาง ๆ ไดทาง www.Munsaving.com 
 

  ในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที ่ 36 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ไดใหความรวมมือ ชวยเหลือ สงเสริมกิจการของสหกรณดวยดีตลอดมา ในฐานะ
ประธานกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่ของสหกรณ จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
ประสิทธิภาพ รวมมือรวมใจ รวมพลัง สรางความเจริญกาวหนา และความมั่นคงของสหกรณ เพ่ือรักษา
ผลประโยชนแกสมาชิกทุกทานตลอดไป 
 
     (ลงชื่อ)      วัลลภ  พร้ิงพงษ 

(นายวัลลภ  พริ้งพงษ) 
รองประธานกรรมการดําเนินการ ปฏิบัติหนาที่แทน 

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

http://www.Munsaving.com


คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
ชุดที่ 36 

 
 
    1. นายสมพร  ใชบางยาง ประธานกรรมการดําเนินการ  
       (ลาออก เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2551) 
    2. นายวัลลภ  พร้ิงพงษ รองประธานกรรมการดําเนินการ 
    3. นายจรินทร  จักกะพาก กรรมการดําเนินการและเหรัญญิก 
    4. นายธงชัย  วินัยจรูญ กรรมการดําเนินการและเลขานุการ 
    5. นางสาวพรศรี กิจธรรม กรรมการดําเนินการ 
    6. นายเสรี  ทองเทศ กรรมการดําเนินการ 
    7. นายถาวร  จันทรกลํ่า กรรมการดําเนินการ 
    8. นายสุรศักดิ ์ ตั้งวิริยะสกุล กรรมการดําเนินการ 
    9. นายสิทธิภาพ เมืองคุม กรรมการดําเนินการ 
  10. นางอภิรด ี  เกิดศิริ  กรรมการดําเนินการ 
  11. นายพิทักษ  ศรีสุระ  กรรมการดําเนินการ 
  12. นายประพนธ จันทรสวาง กรรมการดําเนินการ 
  13. นายธนูศักดิ ์ ขาวสนิท กรรมการดําเนินการ 
  14. นายวสวัตติ ์ สุทธิ  กรรมการดําเนินการ 
  15. นายสมศักดิ ์ เสรีพันธพานิช กรรมการดําเนินการ  
       (ถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2551) 
 

รายช่ือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 

    1. นายพงศโพยม วาศภูมิ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       (1 มีนาคม 2551 – 30 กันยายน 2551) 
    2. นายพีรพล  ไตรทศาวิทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       (1 ตุลาคม 2551 ถึงปจจุบัน) 
    3. นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
       (1 พฤศจิกายน 2551 ถึงปจจุบัน) 
    4. นายวสันต  วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
       (1 มีนาคม 2551 ถึงปจจุบัน) 
    5. นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ ขาราชการบํานาญ (1 มีนาคม 2551 ถึงปจจุบัน) 
 

 
 
 



รายช่ือที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่36 
 

    1. นางศจ ี  โพธิปกษ ท่ีปรึกษาดานระบบการเงินและการคลัง 
    2. นายธงชัย   ชัยรุงเรือง ท่ีปรึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป 
    3. นายสิทธิพล  วงษดนตรี ท่ีปรึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป 
    4. นายสุกิจ  วัฒนวงค ท่ีปรึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป 
    5. นายนิคม  พลาพล  ท่ีปรึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป 
    6. นายคนองพล เพ็ชรร่ืน  ท่ีปรึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป 
    7. นายรังสรรค เอ่ียมบุตรลบ  ท่ีปรึกษาดานกฎหมายและการบริหารงานบุคคล 

 
คณะอนุกรรมการเงินกู 

 

     1. นายเสรี  ทองเทศ ประธานอนกุรรมการ 
     2. นายสิทธิภาพ เมืองคุม อนกุรรมการ 
     3. นายถาวร  จันทรกลํ่า อนกุรรมการ 
     4. นายสุรศักดิ ์ ตั้งวิริยะสกุล อนกุรรมการ 
     5. นางสาวพรศรี กิจธรรม อนกุรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

และคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัย 
 

   1. นายสิทธิภาพ เมืองคุม ประธานอนกุรรมการ 
   2. นายธงชัย  วินัยจรูญ อนกุรรมการ 
   3. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนกุรรมการ 
   4. นายเสรี  ทองเทศ อนกุรรมการ 
   5. นายสมศักดิ ์ เสรีพันธพานิช อนุกรรมการ (ถึงแกกรรม) 
   6. นายถาวร  จันทรกลํ่า อนกุรรมการ 
   7. นายสุรศักดิ ์ ตั้งวิริยะสกุล อนุกรรมการ 
   8. นางอภิรด ี  เกิดศิริ  อนกุรรมการ 
   9. นายพิทักษ  ศรีสุระ  อนกุรรมการ 
 10. นายประพนธ จันทรสวาง อนกุรรมการ 
 11. นายธนูศักดิ ์ ขาวสนิท อนกุรรมการ 
 12. นายวสวัตติ ์ สุทธิ  อนกุรรมการ 
 13. นางจิรพัฒน เธียรพานิช อนกุรรมการ 
 14. นายบรเมศร ธีระคําศรี อนกุรรมการ 
 15. นางสาวเรไร รัตนานนท อนกุรรมการ 
 16. นางสาวสายสัมพันธ ธันยปาลิต อนกุรรมการและเลขานุการ 

 



คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบของสหกรณออมทรัพย  
 

   1. นายธนูศักดิ ์ ขาวสนิท ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายธงชัย  วินัยจรูญ อนุกรรมการ 
   3. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายเสรี  ทองเทศ อนุกรรมการ 
   5. นายสมศักดิ ์ เสรีพันธพานิช อนุกรรมการ (ถึงแกกรรม) 
   6. นายถาวร  จันทรกลํ่า อนุกรรมการ 
   7. นายสุรศักดิ ์ ตั้งวิริยะสกุล อนุกรรมการ 
   8. นางอภิรด ี  เกิดศิริ  อนุกรรมการ 
   9. นายพิทักษ  ศรีสุระ  อนุกรรมการ 
 10. นายประพนธ จันทรสวาง อนุกรรมการ 
 11. นายสิทธิภาพ เมืองคุม อนุกรรมการ 
 12. นายวสวัตติ ์ สุทธิ  อนุกรรมการ 
 13. นางจิรพัฒน เธียรพานิช อนุกรรมการ 
 14. นายบรเมศร ธีระคําศรี อนุกรรมการ 
 15. นางสาวเรไร รัตนานนท อนุกรรมการ 
 16. นางสาวสายสัมพันธ ธันยปาลิต อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
ผูตรวจสอบกิจการ 
นายสุวิช  เติมพรเลิศ 
 
ผูสอบบัญชีไดรับอนุญาต 
นายชาตรี  ศิริพานิชกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย 
 

  ฝายบริหาร 
  1. นางสาวสายสัมพันธ ธันยปาลิต ผูจัดการ 
  2. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช ผูชวยผูจัดการ 
  3. นายบรเมศร  ธีระคําศรี หัวหนาฝายอํานวยการ 
  4. นางสาวเรไร  รัตนานนท หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
 

  ฝายอํานวยการ 
  งานบริหารทั่วไป 
    1. นายภากร  ศรีประพัฒน หัวหนางานธุรการ 
    2. นายกฤษดา  ธรรมวิหาร เจาหนาท่ี 
    3. นางวิชญาดา เชยมาลัย เจาหนาท่ี 
    4. นางสุภัค  วงษงามขํา เจาหนาท่ี 
    5. นางสุรีพร  อดุลยเจริญ เจาหนาท่ี 
    6. นางฉว ี  กองทอง เจาหนาท่ี 
    7. นางสาวรัชนีบูลย ล้ิมรสสุข เจาหนาท่ี 
    8. นายปยะ  โสภาพ  เจาหนาท่ี 
    9. นางพัทธศรัณย ศรีออน  เจาหนาท่ี 
  10. นายโกเมศ   มาอินทร เจาหนาท่ี 
  11. นางสาวเมษญา กิจตระกูล เจาหนาท่ี 
  12. นายฐิติโชต ิ  ศรีด ี  เจาหนาท่ี 
  13. นางอุษณีย  ช่ืนสมทรง เจาหนาท่ี 
 

  งานสารสนเทศ 
  1. นายปญญา  ลักษณิยานนท หัวหนางานสารสนเทศ 
  2. นายไวพจน  หินวิเศษ เจาหนาท่ี 
  3. นายองอาจ  ซ่ือฐากร  เจาหนาท่ี 
  

  งานสินเช่ือ 
  1. นางสาวเบญจา สมจิตร  หัวหนางานสินเช่ือ 
  2. นางบังอร  ชูผล  เจาหนาท่ี 
  3. นางเจติยา  ประทุมเมือง เจาหนาท่ี 
  4. นายขันทอง  ภูผล  เจาหนาท่ี 
  5. นางสุธัญญา  หุตะแพทย เจาหนาท่ี 
  6. นางประภรณ  วิเศษสังข เจาหนาท่ี 
  7. นางสมบัต ิ  หลูศรียกุล เจาหนาท่ี 
  8. นางสาวสุรียพร จารุภักต ิ เจาหนาท่ี 



  9. นางสาวดิรัติยา คชพิมพ  เจาหนาท่ี 
         10. นายไพฑูรย  ถาวร  เจาหนาท่ี 
 
  งานเรงรัดหนี้สิน 
  1. นางพิชชาภรณ อ่ิมอวม  หัวหนางานเรงรัดหนีสิ้น 
  2. นางประภาพร จันทรเรือง เจาหนาท่ี 
  3. นางธนพร  มาอินทร เจาหนาท่ี 
 

  ฝายการเงินและบัญชี 
  งานการเงิน 
  1. นางสาวพรรัชดา วราภักดิ ์ หัวหนางานการเงิน 
  2. นางบุษราภรณ ศรีสุวรรณ เจาหนาท่ี 
  3. นางจีราพร  บัวแตง  เจาหนาท่ี 
  4. นางสาวชอลัดดา ชวยกระจาง เจาหนาท่ี 
  5. นางสาววีรวรรณ ดีรักษา  เจาหนาท่ี 
  6. นายทรงพล  กองทอง เจาหนาท่ี 
  7. นางสาววิภาดา วิชัยดิษฐ เจาหนาท่ี 
  8. นางสาวรัชนิดา พงษาวิรารักษ เจาหนาท่ี  
 
  งานบัญชี 
  1. นางประภาพร ชาติชนา  หัวหนางานบัญชี 
  2. นางสุพิชา  ภักด ี  เจาหนาท่ี 
  3. นางขวัญจิต  จันทวิช  เจาหนาท่ี 
  4. นางสาวพรกมล สมพงษ  เจาหนาท่ี 
  5. นางเพียงเพ็ญ แจมกระจาง เจาหนาท่ี 
  6. นายปราโมทย ประสิทธ์ิวัฒน เจาหนาท่ี 
  7. นางสาวสุชาดา พุดทองคํา เจาหนาท่ี 
  8. นางสาวกัลยวรรณ กมลาสน ณ อยุธยา เจาหนาท่ี 
 
  งานตรวจสอบและคืนหุนหนี ้
    1. นางนันธิมา  เขียวทอง หัวหนางานตรวจสอบและคนืหุนหนี ้
    2. นางอรชพร  แจงกิจจา เจาหนาท่ี 
    3. นางอัจชรี  เพียรชาง เจาหนาท่ี 
    4. นางสาวลัดดาวรรณ วงศมานพกุล เจาหนาท่ี 
    5. นางธัญวลัย  ถนิมกาญจน เจาหนาท่ี 
    6. นางฐิตา  สุภนันตชาต ิ เจาหนาท่ี 
    7. นางเรณ ู  สุขทาพูด เจาหนาท่ี 



    8. นางสมพร  ธรรมสโรช เจาหนาท่ี 
    9. นางฐิติมา  ตันบันลือ เจาหนาท่ี 
  10. นางสาวอรอนงค วัชรสินธุ เจาหนาท่ี 
  11. นางมัชฌิมา  สุทธิลออ เจาหนาท่ี 
 
  งานจัดเก็บรายได 
    1. นางณัชญสรัล ฐิติกรโยธิน หัวหนางานจัดเก็บรายได 
    2. นางพิยาพร  ภูผล  เจาหนาท่ี 
    3. นางจินตนา  ทัศนา  เจาหนาท่ี 
    4. นางสาวศรีสังวาลย สุดใจ  เจาหนาท่ี 
    5. นางสาวเจียระไน ฐิติกรโยธิน เจาหนาท่ี 
    6. นางสาวทิพวัลย ศุภกรรต ิ เจาหนาท่ี 
    7. นางทรงพร  นาคถมยา เจาหนาท่ี 
    8. นางสาวสุมลชฎี วิสมิตะนันทน เจาหนาท่ี 
    9. นางสาวภูวนิดา หุตะแพทย เจาหนาท่ี 
  10. นางสาวหทัยทิพย โพธิประเสริฐ เจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการบริหารงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการเงินกู คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ คณะอนุกรรมการพิจารณา
ใหทุนการศึกษาบุตรและ
ใหการสงเคราะหสมาชิก

ผูประสบภัย 
 

ผูชวยผูจัดการ 

หัวหนาฝายการเงินและบัญชี หัวหนาฝายอํานวยการ 

งานการเงิน งานบัญชี งานจัดเก็บรายได 

งานบริหารท่ัวไป งานสินเชื่อ งานเรงรัดหนี้สิน งานสารสนเทศ 

งานตรวจสอบและคืนหุนหนี้ 

 

ที่ประชุมใหญสามัญ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการ 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ผูจัดการ 

 

สมาชิก 

ท่ีปรึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอมูล 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 



ป 
จํานวนสมาชิก ทุนการศึกษาบุตร 

  
ทุนสาธารณประโยชนสมทบ

หนวยงานอ่ืน 

  (ราย) (ราย) (บาท) (บาท) 
2541      20,088   274       692,000              133,500  
2542      30,467   312       825,000                69,600  
2543      30,128   365       951,000                48,000  
2544      30,540   452    1,152,000              123,500  
2545      31,857   577    1,484,000              197,854  
2546      32,946   580    1,516,000              126,000  
2547      36,071   701    1,874,500                60,000  
2548      39,272   699    1,854,000                31,000  
2549      44,131   844    2,183,500                11,000  
2550      45,316   855    2,372,000                10,000  
2551      44,985   864    2,553,500                11,000  
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แผนภูมิแสดงจํานวนสมาชิก ป 2541 - 2551
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สําหรับการใชทุนสาธารณประโยชน กรณีใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ป 2552 ดังน้ี 

1.1  ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 จํานวน 830 ทุน เปนเงินทั้งสิ้น  

      1,972,000.00 บาท 

1.2  ทุนประเภทตอเน่ืองระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตร ีปที่ 1) ประจําป 2552 

      ทุนละ 16,000.00 บาท จํานวน 16 ทุน เปนเงินทั้งสิ้น 256,000.00 บาท 

1.3  ทุนประเภทตอเน่ืองระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตร ีปที่ 2) ประจําป 2551 - 2552 

      ทุนละ 16,000.00 บาท จํานวน 5 ทุน เปนเงนิทั้งสิ้น 80,000.00 บาท 

1.4  ทุนประเภทตอเน่ืองระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตร ีปที่ 3) ประจําป 2550 - 2551 - 2552 

      ทุนละ 16,000.00 บาท จํานวน 13 ทุน เปนเงินทั้งสิ้น 208,000.00 บาท 

1.5  ทุนประเภทตอเน่ืองระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตร ีปที่ 4) ประจําป 2549 - 2550 - 2551 - 2552 

      ทุนละ 16,000.00 บาท จํานวน 2 ทุน เปนเงินทั้งสิ้น 32,000.00 บาท 

1.6  ทุนประเภทตอเน่ืองระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตร ีปที่ 5) ประจําป 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 

      ทุนละ 16,000.00 บาท จํานวน 2 ทุน เปนเงินทั้งสิ้น 32,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 868 ทุน เปนเงิน 2,580,000.- บาท (สองลานหาแสนแปดหมื่นบาทถวน) 
 
 



รายละเอียดแสดงทุนดําเนินการ, ทุนเรือนหุน และกําไรสุทธ ิต้ังแต ป 2541 - 2551 

    

ป ทุนดําเนินการ ทุนเรือนหุน กําไรสุทธ ิ

2541 1,602,058,969.91 934,717,330.00 159,209,329.89 

2542 1,921,474,894.99 1,253,941,554.00 162,224,612.03 

2543 2,521,205,884.96 1,427,720,080.00 200,205,884.96 

2544 2,853,338,073.34 1,632,211,360.00 216,526,776.23 

2545 3,127,513,323.31 1,879,572,960.00 216,987,153.34 

2546 3,487,387,238.15 2,159,692,220.00 213,260,869.60 

2547 4,272,596,074.10 2,466,661,560.00 203,325,913.10 

2548 5,113,674,985.64 2,827,466,910.00 243,860,446.54 

2549 5,651,708,763.85 3,292,170,120.00 297,368,504.36 

2550 5,838,252,376.24 3,727,258,243.25 338,133,121.31 

2551 5,687,332,309.00 4,075,578,460.00 315,440,233.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการสงเคราะหสมาชิก ต้ังแต ป 2542 – 2552 
 

ถึงแกกรรม อุบัติเหตุ อัคคีภัย วาตภัย/อุทกภัย/วินาศภัย รวม 
ป 

ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน ราย เงิน 
2541 105 2,313,000 99 168,050 2 14,500 1 500 207 2,496,050 
2542 104 2,360,000 92 145,000 3 17,500 50 76,700 249 2,599,200 

2543 150 2,986,000 106 124,000 5 19,000 116 245,000 377 3,374,000 

2544 129 2,600,500 92 158,600 3 10,000 491 1,050,700 715 3,819,800 

2545 140 4,160,000 111 193,800 3 27,000 967 1,820,000 1,221 6,200,800 

2546 134 4,815,000 86 128,500 6 30,500 242 353,750 468 5,327,750 

2547 121 4,800,000 79 137,500 11 48,000 90 122,000 301 5,107,500 

2548 122 5,167,000 59 135,000 5 35,000 107 176,000 293 5,513,000 

2549 110 4,540,000 59 120,900 3 14,500 1,648 2,024,000 1,817 8,893,900 

2550 110 4,980,000 83 165,800 5 33,000 274 421,950 472 5,600,750 

2551 91 4,340,000 66 101,950 4 33,000 175 257,500 336 4,732,450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผูสอบบัญชี 
ประจําป 2551 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผูตรวจสอบกิจการ 

ประจําป 2551 
 



รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 
เสนอ  ที่ประชุมใหญสามัญสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
  ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป 2551  
เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2551 มีมติเลือกตั้งใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 ตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 51 (4)  นั้น 
  ขาพเจาไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปน
ประจําทุกเดือน และในโอกาสนี ้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญตามขอบังคับของ
สหกรณฯ ขอ 51 (4) โดยสรุปไดดังตอไปนี ้
  1. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
      1.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและการควบคุมดานการบัญชีและการเงิน 
      1.2 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ 
  2. ขอบเขตของการตรวจสอบ 
      2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
      2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณฯ 
      2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
  3. การปฏิบัติการดานบัญชีและคอมพิวเตอร 
      3.1 สหกรณฯ ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลดานการบัญชี เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน 
และเงินใหกู ผลการประมวลคอมพิวเตอรสําหรับงานการบัญชีและการรับฝากเงินของสหกรณฯ เรียบรอย
เปนปจจุบัน และการบันทึกบัญชีมีเอกสารหลักฐานประกอบครบถวน ระบบคอมพิวเตอรสําหรับงานการ
จัดเก็บคาหุนและเงินใหกูเปนไปอยางเรียบรอยถูกตองและทันเหตุการณ 
      อนึ่ง สหกรณฯ มีการควบคุมยอดคงเหลือรายตัวของทุนเรือนหุน เงินใหกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉิน และเงินใหกูสามัญ โดยใชระบบคอมพิวเตอร และมีการสอบยันกับระบบการดรายตัวซ่ึงบันทึก
รายการดวยมือ โดยเจาหนาท่ีประจําหนวยเปรียบเทียบกันมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงในปจจุบันไดพัฒนาการ
ยกเลิกการจัดทําดวยมือแลว และผลสรุปออกมาเปนท่ีเช่ือถือและสามารถตรวจสอบความถูกตองได 
      3.2 ฝายจัดการมีการนําเสนรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางบัญชีตอ
คณะกรรมการดําเนินการอยางเพียงพอ และสมํ่าเสมอเปนประจําทุกเดือน 
  4. การควบคุมการเงิน 
      ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการรับจายและเก็บรักษา
เงิน กําหนดใหสหกรณฯ เก็บรักษาเงินสดไดไมเกิน 300,000.- บาท เวนแตในกรณีวันรุงขึ้นเปนวันหยุดทํา
การของธนาคาร แตเปนวันทําการปกติของสหกรณฯ หรือเปนวันประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ใหเก็บรักษา
เงินไดไมเกิน 500,000.- บาท 



      สหกรณฯ ดํารงเงินสดคงเหลือไดตามระเบียบฯ โดยเงินสดมียอดคงเหลือ ณ วันส้ิน
เดือนถัวเฉล่ีย 262,411.63 บาท  
      ท้ังนี ้ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 โดยสหกรณฯ มีเงินสด
คงเหลือครบถวน จํานวนเงิน 175,794.66 บาท ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชี 
  5. การบริหารงานของสหกรณ 
      สหกรณฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย มีความกาวหนาทางธุรกิจ และเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดในขอบังคับ โดยสามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกสมาชิกซ่ึงสวนใหญเปนการบริการ
เงินใหกูแกสมาชิก และการรับฝากเงิน นอกจากนี้ สหกรณฯ สามารถเรงรัดสมาชิกท่ีผิดนัดการชําระหนี้อยาง
จริงจัง ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ และตามขั้นตอนของกฎหมาย 
  6. การดําเนินงานของสหกรณ 
      6.1 สมาชิกของสหกรณฯ เม่ือตนปมีสมาชิก จํานวน 45,316 คน เขาใหมระหวางป 
จํานวน 3,136 คน ลาออกระหวางป จํานวน 3,467 คน ณ วันส้ินปสหกรณฯ มีสมาชิก จํานวน 44,985 คน 
การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพเปนไปตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
      6.2 การใหเงินกูแกสมาชิก 
            สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 2 ประเภท คือ 
            - เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน   ในวงเงินไมเกินหนึ่งเทาของเงินเดือน 
            - เงินกูสามัญ  ในวงเงินจํากัดขั้นสูงไมเกิน 900,000.- บาท 
      ในระหวางป 2551 สหกรณฯ จายเงินกูท้ังส้ิน 3,147.9 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบป
กอนจายเงินกู 2,833.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 314.5 ลานบาท คิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.09 

ป 2551 ป 2550 เพ่ิม (ลด) 
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน รอยละ รายการ 
สัญญา (ลานบาท) สัญญา (ลานบาท) สัญญา (ลานบาท) (จํานวนเงิน) 

เงินกูฉุกเฉิน 2,127 16.6 3,647 22.5 (1,520) (5.90) (26.22) 
เงินกูสามัญ 12,542 3,131.3 11,631 2,810.9 911 320.4 11.40 

รวม 14,669 3,147.9 15,278 2,833.4 609 314.5 11.09 
 

      การใหเงินกูเปนไปตามขอบังคับและระเบียบวาดวยเงินกู ท้ังนี้จากการสุมตรวจสัญญา
เงินกู ปรากฏวามีหลักฐานการเปนหนี้ครบถวน 
  การใหเงินกู  เงินใหกูคาง ณ วันส้ินป แสดงเปรียบเทียบไดดังนี ้
 

รายการ ป 2551 
(บาท) 

ป 2550 
(บาท) 

เพ่ิม/(ลด) 
(บาท) รอยละ 

ลูกหนี้ตัวแทนหักสงเงิน 36,452,074.66 69,220,798.86 (32,768,724.20) (47.34) 
เงินกูฉุกเฉินลวงหนา 20,000.00 23,500.00 (3,500.00) (14.89) 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 2,248,960.00 2,936,137.75 (687,177.75) (23.40) 
เงินกูสามัญ 4,618,184,579.50 4,600,343,940.25 17,840,639.25 0.39 

รวม 4,656,905,614.16 4,672,524,376.86 (15,618,762.70) (0.33) 



  สําหรับป 2551 สหกรณฯ ไดคิดดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกในอัตรารอยละ 8.00 บาทตอป 
  สหกรณฯ มีลูกหนี้ท่ีตามคําพิพากษาของศาล 5 ราย เปนเงิน 382,114.68 บาท และ
ลูกหนี้ท่ีผอนชําระไมเปนไปตามเงื่อนไขคางชําระ 12 ราย จํานวน 1,784,379.58 บาท ซ่ึงไดกันสํารอง 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเพียงพอแลว 
 

  6.3 การรับฝากเงิน 
        เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 
 

รายการ ป 2551 
(บาท) 

ป 2550 
(บาท) 

เพ่ิม/(ลด) 
(บาท) รอยละ 

ยอดยกมาตนป 758,694,110.50 835,689,390.93 (76,995,280.43) (9.21) 
รับฝาก 73,808,315.97 166,419,512.58 (92,611,196.61) (55.65) 
ถอน 98,239,060.54 243,414,793.01 (145,175,732.47) (59.64) 

คงเหลือ 734,263,365.93 758,694,110.50 (24,430,744.57) (3.22) 
 
  6.4 เงินกูยืม 
        สหกรณฯ ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2551 ใหสามารถกูยืม
เงินภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท ในระหวางปสหกรณฯ ไมมีการกูยืมเพ่ิมแตมีการจายชําระหนี้คืน
ท้ังหมดจํานวน 519.5 ลานบาท ณ วันส้ินปไมมียอดคงคาง 
  6.5 ทุนเรือนหุน 
        สหกรณฯ มีทุนเรือนหุนเม่ือตนป 3,727.3 ลานบาท ระหวางปเพ่ิมขึน้ 661.5 ลานบาท 
และถอนคืนคาหุน จํานวนเงิน 313.2 ลานบาท คงเหลือส้ินป 4,075.6 ลานบาท หุนเพ่ิมขึ้นสุทธิจํานวนเงิน 
348.3 ลานบาท เทากับเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.34 
      6.6 เงินสํารองและทุนสะสม 
 

รายการ ยอดยกมาตนป เพ่ิมระหวางป ลดระหวางป ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม 51 

เงินสํารอง 320,830,059.65 34,116,211.56 - 354,946,271.21 
ทุนสะสม     
- เพ่ือรักษาระดับอัตรา
เงินปนผล 

15,460,000.00 1,000,000.00 - 16,460,000.00 

- สาธารณประโยชน 12,459,588.02 16,150,000.00 10,987,763.75 17,621,824.27 
- เพ่ือการจัดตั้ง
สํานักงาน 

38,960,000.00 2,000,000.00 - 40,960,000.00 

- เพ่ือชวยเหลือสมาชิกผู
คํ้าประกันเงินกูสามัญ 

2,722,276.95 - 99,467.40 2,622,809.55 

รวม 390,431,924.62 53,266,211.56 11,087,231.15 432,610,905.03 
 



        เงินสํารองและทุนท่ีเพ่ิมขึ้นระหวางป เกิดจากการจัดสรรกําไรสุทธิของป 2550 จํานวน 
53,266,211.56 บาท สวนการใชจายทุนสาธารณประโยชนและกองทุนชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันมีการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตามระเบียบฯ ครบถวน 
  7. ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ และฐานะการเงิน 
      7.1 ในรอบปสหกรณฯ มีรายไดท้ังส้ิน 387.4 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปกอนมี
รายได 436.1 ลานบาท ลดลง 48.7 ลานบาท มีคาใชจาย 72.0 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอน 97.94 ลาน
บาท คาใชจายลดลง 25.94 ลานบาท ทําใหปนี้มีกําไรสุทธิ 315.4 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปกอนมี
กําไรสุทธิ 338.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 22.7 ลานบาท หรือรอยละ 6.71 สําหรับคาใชจายท่ีลดลงท่ีเปน
สาระสําคัญไดแก ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากและดอกเบี้ยจายเงินกูยืม 
      รายจายของสหกรณฯ ในป 2551 จํานวน 72.0 ลานบาท แยกเปนรายจายเก่ียวกับ
ดอกเบี้ย 36.8 ลานบาท รายจายเก่ียวกับพนักงานเจาหนาท่ี 19.6 ลานบาท และรายจายดําเนินงาน 15.6 
ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 51.11 รอยละ 27.22 และรอยละ 21.47 ของรายจายรวมตามลําดับ 
      สหกรณฯ มีการตั้งงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ และครุภัณฑโดยใหถัวจาย
งบประมาณทุกหมวดทุกประเภทได ยกเวนหมวดครุภัณฑและคาปรับปรุงอาคารใหถัวจายไดเฉพาะหมวด 
สําหรับในป 2551 สหกรณฯ มีการตั้งงบประมาณไว (ไมรวมดอกเบี้ยจาย) โดยมีการจายจริงท่ีเกิดขึ้นไม
เกินงบประมาณท่ีตั้งไว โดยรายจายท่ีไดจายไปเปนไปตามระเบียบฯ ของสหกรณฯ 
      7.2 ฐานะการเงินโดยรวมของสหกรณฯ โดยสรุปนี ้สินทรัพยรวม 5,615.3 ลานบาท 
เปรียบเทียบกับปกอน 5,838.3 ลานบาท ลดลงจากปกอน 223.0 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.81 ลาน
บาท ขณะท่ีมีหนี้สินรวม 791.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอน 1,382.4 ลานบาท ลดลงจากปกอน 
590.7 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 42.73 และมีทุนของสหกรณฯ 4,823.6 ลานบาท เทียบกับปกอน 
4,455.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 367.8 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.25 
 
  ขาพเจาขอขอบพระคุณคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนผูจัดการและเจาหนาท่ีสหกรณฯ  
ทุกทานท่ีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของขาพเจาเปนอยางยิ่ง และขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทาน 
ท่ีมอบหมายความไววางใจเลือกตั้งขาพเจาในท่ีประชุมใหญ ใหเปนผูตรวจสอบกิจการของทาน 
 
 
                                                                               

 
(นายสุวิช  เติมพรเลิศ) 
ผูตรวจสอบกิจการ 

 
 

 
 
 



      การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2551 
  คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธ ิประจําป 2551 ตามนัยขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขอ 24 จํานวน 315,440,233.61 บาท (สามรอยสิบหาลานสี่แสนสี่หมื่นสอง-
รอยสามสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค) เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิโดยสรุปดังนี ้

ลําดับ รายการจัดสรรกําไร 
ป 2551 

จํานวนเงิน (บาท) 
% 

ป 2550 
จํานวนเงิน (บาท) 

% 

1 ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 31,575,842.36 10.01 34,116,211.56 10.09 
2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย     
 รอยละ 5 แตไมเกิน 10,000 บาท 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 
3 เงินปนผลตามหุนในอัตราไมเกินรอยละ 10     
 ตอป (จัดสรรในอัตรารอยละ 6.00 ตอป) 224,276,809.00 71.10 238,045,362.75 70.40 
4 เงินเฉล่ียคืนตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย     
 เงินกูรอยละ 8.25 28,977,582.25 9.19 33,961,547.00 10.04 
5 เงินโบนัสแกกรรมการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที ่     
 ไมเกินรอยละ 10 12,000,000.00 3.80 13,000,000.00 3.84 
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2     
 ของทุนเรือนหุน 900,000.00 0.28 1,000,000.00 0.30 
7 ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 15,000,000.00 4.76 16,000,000.00 4.73 
8 กองทุนชวยเหลือสมาชิกผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ 700,000.00 0.22 - - 
9 ทุนเพื่อการจัดตั้งสํานักงาน หรือกองทุนตาง  ๆ 2,000,000.00 0.63 2,000,000.00 0.59 
  รวมทั้งสิ้น 315,440,233.61 100.00 338,133,121.31 100.00 

หมายเหตุ     
ลําดับ รายการ ยอดยกมา ณ 31 ธันวาคม 2551 เมื่อรวม ป 2551 

1 ทุนสํารอง 354,946,271.21 386,522,113.57 
2 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 16,460,000.00 17,360,000.00 
3 ทุนสาธารณประโยชน 17,621,824.27 32,621,824.27 
4 ทุนเพื่อการจัดตั้งสํานักงาน หรือกองทุนตาง  ๆ 40,960,000.00 42,960,000.00 
5 กองทุนชวยเหลือสมาชิกผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ 2,622,809.55 3,322,809.55 
  รวม 432,610,905.03 482,786,747.39 

 
 

 



สิทธิประโยชนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
ประเภท หลักเกณฑการพิจารณาใหการสงเคราะห สิทธิประโยชนที่สมาชิกไดรับ 

 

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม 
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน) 

 

1) กรณีเปนสมาชิกไมเกิน 5 ป 
2) กรณีเปนสมาชิกเกิน 5 ป ถึง 10 ป 
3) กรณีเปนสมาชิกเกิน 10 ป ถึง 15 ป 
4) กรณีเปนสมาชิกเกิน 15 ป ถึง 20 ป 
5) กรณีเปนสมาชิกเกิน 20 ป ถึง 25 ป 
6) กรณีเปนสมาชกิเกิน 25 ปข้ึนไป 
 

 

- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 20,000 บาท 
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 30,000 บาท 
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 40,000 บาท 
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 50,000 บาท 
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 70,000 บาท 
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 100,000 บาท 

 

สวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน) 

 

 

- ถาใชเวลารักษาพยาบาล และพักรักษาตัวไมเกิน 7 วัน 
- ถาใชเวลารักษารวมไมเกิน 14 วัน 
- ถาเกิน 14 วัน แตไมเกิน 30 วัน 
- ถาเกิน 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน 
- ถาเกิน 60 วัน แตไมเกิน 90 วัน  
กรณีประสบภัยจนไดรับอันตราย เชน 
- สูญเสียมือหรือเทาหรือสายตาสองขาง 
- สูญเสียมือหรือเทาขางหนึ่งและสายตาอีกขางหนึ่ง 
- สูญเสียมือและเทารวมสองอยาง 
- ทุพลภาพจนเปนเหตุใหไมสามารถประกอบอาชีพได 
- สูญเสียมือหรือเทาหรือสายตาเพียงขางเดียว 
 

 

- จายไมเกิน 1,000 บาท 
- จายไมเกิน 2,000 บาท 
- จายไมเกิน 3,000 บาท 
- จายไมเกิน 4,000 บาท 
- จายไมเกิน 5,000 บาท 
 
- จายไมเกิน 7,500 บาท 
- จายไมเกิน 7,500 บาท 
- จายไมเกิน 7,500 บาท 
- จายไมเกิน 7,500 บาท 
- จายไมเกิน 3,800 บาท 

 

สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย 
เชน อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย ฯลฯ 

(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน) 

 

- ท่ีอยูอาศัย ไดรับความเสียหายจากภัยเปนบางสวน 
  หรือท้ังหลัง 
- คาเครื่องนุงหมสําหรับผูเสียหายและคนในครอบครัว 
  ไดรับความเสียหาย 
- คาเครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีไดรับความเสียหาย 
- คาเครื่องนอน (ผาหม เสื่อ มุง) ไดรับความเสียหาย 
 

 

- จายไมเกินหลังละ 7,500 บาท 
 
 
- จายคนละ 500 บาท แตไมเกิน 2,500 บาท 
- จายใหไมเกิน 1,500 บาท 
- จายใหไมเกิน 1,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จะพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ ดังนี ้

 
         (1) ผลการศึกษา  25 % 
         (2) รายไดผูปกครอง 50 % 
         (3) จํานวนบุตร  25 %   
 

ผลการศึกษา คิดเปน
คะแนน รายไดผูปกครอง คิดเปน

คะแนน 
จํานวน 
บุตร/คน 

คิดเปน
คะแนน 

95.51 – 100 % 
คะแนนเฉลี่ย 3.80 – 4.00 

25 ต่ํากวา 10,001 50 5 25 

90.51 – 95.50 % 
คะแนนเฉลี่ย 3.60 – 3.79 

20 10,001 – 12,000 45 4 20 

85.51 – 90.50 % 
คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 3.59 15 12,001 – 13,500 40 3 15 

80.51 – 85.50 % 
คะแนนเฉลี่ย 3.20 – 3.39 10 13,501 – 15,000 35 2 10 

75.00 – 80.50 % 
คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.19 5 เกินกวา 15,000 ข้ึนไป 30 1 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑการขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกูสามัญ 
 

ประเภท หลักเกณฑและวงเงินใหกู ระยะเวลา 
การชําระเงินกู 

อัตรา
ดอกเบี้ย หลักการคํ้าประกัน 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
กูได 12,000 บาท หรือไมเกินคร่ึงหนึ่ง
ของเงินเดือน สุดแตจํานวนไหน
มากกวา 

1 – 4 งวด 8.00% - 

1) เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป 
     กูได 15 เทาของเงินเดือน  
     แตไมเกิน 150,000 บาท 

72 งวด 8.00% ผูคํ้าประกัน 1 คน 

2) เปนสมาชิก 1 ป แตไมเกิน 2 ป 
     กูได 25 เทาของเงินเดือน  
     แตไมเกิน 250,000 บาท 

84 งวด 8.00% ผูคํ้าประกัน 2 คน 

3) เปนสมาชิก 2 ป แตไมเกิน 5 ป 
     กูได 35 เทาของเงินเดือน  
     แตไมเกิน 350,000 บาท 

84 งวด 8.00% ผูคํ้าประกัน 2 คน 

4) เปนสมาชิก 5 ป แตไมเกิน 7 ป 
     กูได 40 เทาของเงนิเดือน  
     แตไมเกิน 500,000 บาท 

84 งวด 8.00% ผูคํ้าประกัน 2 คน 

5) เปนสมาชิก 7 ป แตไมเกิน 10 ป 
     กูได 45 เทาของเงินเดือน  
     แตไมเกิน 600,000 บาท 

84 งวด 8.00% ผูคํ้าประกัน 2 คน 

6) เปนสมาชิก 10 ปข้ึนไป  
     กูได 50 เทาของเงินเดือน  
     แตไมเกิน 900,000 บาท 

84 งวด 8.00% ผูคํ้าประกัน 2 คน 

เงินกูสามัญ 

7) ผูกูที่มีเงินคาหุนเกินกวาวงเงินที ่
     กําหนดไวขางตน สามารถกูเงิน 
     สามัญโดยใชหุนคํ้าประกันได 
     ไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนที่มีอยู 

84 งวด 8.00% ใชหุน 

1) ผูกูเงินสามญัตั้งแต 400,001 – 500,000 บาท จะตองมีผูคํ้าประกันที่มีเงินเดือนไมต่ํากวา 10,000 บาท 
2) ผูกูเงินสามัญตั้งแต 500,001 - 900,000 บาท จะตองมีเงินเดือนไมต่ํากวา 25,000 บาท และผูคํ้าประกัน 
     ตองมีเงินเดือนไมต่ํากวาคนละ 15,000 บาท  

 
 

 
 
 
 



หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอกูเงิน 
 

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  
 

อายุการเปนสมาชิก วงเงินกู ผอนชําระ 
(งวด) 

 

เปนสมาชิก 3 เดือน ยกเวนสมาชิกซ่ึงไดรับการ
บรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา 1 ป 
เม่ือไดรับการอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกของ
สหกรณแลวสามารถยื่นคําขอกูเงินไดทันที 

 

12,000 บาท หรือไมเกินคร่ึงหนึ่ง
ของเงินเดือน สุดแตจํานวนไหน
มากกวา 

 

1 – 4  

  

 2. เงินกูสามัญ 
 

อายุการเปนสมาชิก จํานวนเทา
ของเงินเดือน 

วงเงินกูสามัญ 
ไมเกิน (บาท) 

ผอนชําระ 
(งวด) 

ผูค้ําประกัน 
(คน) 

 

(1) เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป 
(2) เปนสมาชิก 1 ปขึ้นไป แตไมเกิน 2 ป 
(3) เปนสมาชิก 2 ปขึ้นไป แตไมเกิน 5 ป 
(4) เปนสมาชิก 5 ปขึ้นไป แตไมเกิน 7 ป 
(5) เปนสมาชิก 7 ปขึ้นไป แตไมเกิน 10 ป 
(6) เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป  

 

15 
25 
35 
40 
45 
50 

 

150,000 
250,000 
350,000 
500,000 
600,000 
900,000 

 

108 
105 
107 
107 
108 
108 

 

1 
2 
2 
2 
2 
2 

(7) ผูกูซ่ึงเปนสมาชิก จะขอกูเงินสามัญโดยใชคาหุนค้ําประกันก็ไดไมเกินรอยละเกาสิบของจํานวนเงินคาหุน 
      ท่ีมีอยู แลวนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบตอไป 

 

 
ตารางกําหนดเงินเดือนผูค้ําประกัน 

วงเงินกูสามญั  เงินเดือนของผูค้ําประกัน 
 

(1) ผูกูเงินสามัญ จํานวนไมเกิน 150,000 บาท  
(2) ผูกูเงินสามัญ ตั้งแต 150,001 – 400,000 บาท 
(3) ผูกูเงินสามัญ ตั้งแต 400,001 – 500,000 บาท 
(4) ผูกูเงินสามัญ ตั้งแต 500,001 – 700,000 บาท 
(5) ผูกูเงินสามัญ ตั้งแต 700,001 – 900,000 บาท 
 

 

ไมกําหนด 
ไมกําหนด 

ไมต่ํากวา 10,000 บาท 
ไมต่ํากวา 15,000 บาท 
ไมต่ํากวา 17,000 บาท 

 
 
 
 
 



ตารางรายไดสุทธิคงเหลือของผูกูเงินสามัญ 
 

อัตราเงินเดือน เงินเดือนคงเหลือ 
ไมตํ่ากวาเกณฑ 

 

(1) ไมเกิน 10,000 บาท  
(2) เกินกวา 10,000 - 15,000 บาท 
(3) เกินกวา 15,000 – 20,000 บาท 
(4) เกินกวา 20,000 – 30,000 บาท 
(5) เกินกวา 30,000 บาทขึ้นไป 
 

 

2,500 บาท 
3,000 บาท 
3,500 บาท 
5,000 บาท 
6,000 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


