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สารประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ทุกท่าน 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคลากร
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล เพื่อให้บริการแก่สมาชิกตามหลักการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน       
โดยการส่งเสริมการออมทรัพย์ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินในคราวท่ีจำเป็น เป็นการจัด
สวัสดิการแบบหน่ึงให้แก่บุคลากรของเทศบาล  
 

  ในรอบปีที่ผ่านมาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบกับ
สมาชิก สหกรณ์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับสมาชิก โดยการพักชำระหน้ี         
พักชำระค่าหุ้น และให้บริการเงินกู้ในอัตราดอกเบ้ียต่ำ  
 

  ภายใต้การบริหารงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเงิน สังคม       
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ี
ได้มีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงท่ีมีผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมต่อ
การบริหารงานของสหกรณ ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล  จำก ัด          
ได้ปรับนโยบาย ปรับตัว ปรับแนวความคิด และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จากการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการฯ ที่มีวิสัยทัศน์ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ทำให้ใน
ปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด มีผลประกอบการที่ดี ตามที่แสดงในรายงานกิจการ ประจำปี 
2563  
 

  ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ชุดที่ 48 ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ สนับสนุนการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
ด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ทุกท่าน ได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด มีความเจริญก้าวหน้า เป็นกิจการ    
ที่มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกทุกท่านต่อไป 
 

                                                      
(นายประยูร  รัตนเสนีย์) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
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คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
ชุดท่ี 48 

.................................. 
 
  1. นายประยูร  รัตนเสนีย์ ประธานกรรมการดำเนินการ 
  2. นายสันติธร  ย้ิมละมัย รองประธานกรรมการดำเนินการ  
  3. นางจิรพัฒน์  เธียรพานิช กรรมการดำเนินการและเหรญัญิก  
  4. นายวสวัตต์ิ    สุทธิ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
  5. นางสาวพรศรี   กิจธรรม  กรรมการดำเนินการ 
  6. นายเป่ียมศกัด์ิ  ตันนิรัตร์ กรรมการดำเนินการ 
  7. นายไพศาล  บัวแตง  กรรมการดำเนินการ 
  8. นายธัชพล    อภิรติมัย กรรมการดำเนินการ 
  9. นายนิคม    พลาพล  กรรมการดำเนินการ 
  10. นายวิรัตน์    จิระศรีไพฑูรย์ กรรมการดำเนินการ 
  11. นายสทุร    บุญสิริชูโต กรรมการดำเนินการ 
  12. นายอนิรุจ    อารีย์  กรรมการดำเนินการ 
  13. นายสุริยะมงคล   ศรีสุระ  กรรมการดำเนินการ 
  14. นายคม    แสงบำรุง กรรมการดำเนินการ 
  15. นายคนองพล   เพ็ชรรื่น   กรรมการดำเนินการ 
 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 

 1. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย (4 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน) 
 2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (4 กมุภาพันธ์ 2563  
     ถึง 30 กันยายน 2563) 
 3. นายนิรัตน์  พงษ์สิทธถิาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน) 
 4. นายขจร  ศรีชวโนทัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (4 กุมภาพันธ์ 2563  
     ถึงปัจจุบัน) 
 5. นายทวี  เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (4 กุมภาพันธ์ 2563  
     ถึงปัจจุบัน) 
 6. นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  ข้าราชการบำนาญ (4 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน) 
 7. นายวีระยุทธ  เอ่ียมอำภา ข้าราชการบำนาญ (4 กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 
 

  1. นายวสันต์ วรรณวโรทร ข้าราชการบำนาญ 
  2. นายธนา   ยันตรโกวิท ข้าราชการบำนาญ 
  3. นายถาวร   จันทร์กล่ำ ข้าราชการบำนาญ 
  4. นายเจรญิชัย  พัศดารกัษ ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ 
      จังหวัดระยอง 
  5. นายสรณะ   เทพเนาว์ ข้าราชการบำนาญ 
  6. นายธงชัย ชัยรุ่งเรือง ข้าราชการบำนาญ 
  7. นายเสรี   ทองเทศ  ข้าราชการบำนาญ 
  8. นายฉลองศกัด์ิ  อักษรด ี ข้าราชการบำนาญ 
  9. นายสทิธิศักด์ิ  สวนอินทร ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร เทศบาลนครนครปฐม  
      จังหวัดนครปฐม 
  10. นายสมศักด์ิ  ลาภอดิศร ข้าราชการบำนาญ 
  11. นางศจี โพธิปักษ์ ข้าราชการบำนาญ  

 

คณะอนุกรรมการเงินกู้ 
 

   1. นายวสวัตต์ิ    สุทธิ  ประธานอนุกรรมการ 
   2. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   3. นายเปี่ยมศกัด์ิ  ตันนิรัตร์ อนุกรรมการ 
   4. นายสุทร  บุญสิริขูโต  อนุกรรมการ 
   5. นายสุริยะมงคล ศรีสรุะ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกฯ 
 

   1. นายสุทร    บุญสิริชูโต ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายวสวัตต์ิ  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   3. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายเปี่ยมศักด์ิ  ตันนิรัตร์ อนุกรรมการ 
   5. นายอนิรุจ  อารีย์  อนุกรรมการ 
   6. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   7. นายคม  แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   8. นายคนองพล  เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   9. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   10. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   11. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   12. นายวิรัตน์  จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
   13. นายถาวร    จันทร์กล่ำ อนุกรรมการ 
   14. นายสรณะ    เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   15. นายเจริญชัย  พัศดารกัษ ์ อนุกรรมการ 
   16. นางสาวเรไร  รัตนานนท์ อนุกรรมการ 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 48 
 

  1. นายวสันต์ วรรณวโรทร ข้าราชการบำนาญ 
  2. นายธนา   ยันตรโกวิท ข้าราชการบำนาญ 
  3. นายถาวร   จันทร์กล่ำ ข้าราชการบำนาญ 
  4. นายเจรญิชัย  พัศดารกัษ ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ 
      จังหวัดระยอง 
  5. นายสรณะ   เทพเนาว์ ข้าราชการบำนาญ 
  6. นายธงชัย ชัยรุ่งเรือง ข้าราชการบำนาญ 
  7. นายเสรี   ทองเทศ  ข้าราชการบำนาญ 
  8. นายฉลองศกัด์ิ  อักษรดี ข้าราชการบำนาญ 
  9. นายสทิธิศักด์ิ  สวนอินทร ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร เทศบาลนครนครปฐม  
      จังหวัดนครปฐม 
  10. นายสมศักด์ิ  ลาภอดิศร ข้าราชการบำนาญ 
  11. นางศจี โพธิปักษ์ ข้าราชการบำนาญ  

 

คณะอนุกรรมการเงินกู้ 
 

   1. นายวสวัตต์ิ    สุทธิ  ประธานอนุกรรมการ 
   2. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   3. นายเปี่ยมศักด์ิ  ตันนิรัตร์ อนุกรรมการ 
   4. นายสุทร  บุญสิริขูโต  อนุกรรมการ 
   5. นายสุริยะมงคล ศรีสรุะ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกฯ 
 

   1. นายสุทร    บุญสิริชูโต ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายวสวัตต์ิ  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   3. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายเปี่ยมศักด์ิ  ตันนิรัตร์ อนุกรรมการ 
   5. นายอนิรุจ  อารีย์  อนุกรรมการ 
   6. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   7. นายคม  แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   8. นายคนองพล  เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   9. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   10. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   11. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   12. นายวิรัตน์  จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
   13. นายถาวร    จันทร์กล่ำ อนุกรรมการ 
   14. นายสรณะ    เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   15. นายเจริญชัย  พัศดารกัษ ์ อนุกรรมการ 
   16. นางสาวเรไร  รัตนานนท์ อนุกรรมการ 
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   17. นายกฤษดา  สมประสงค ์ อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย 

 

   1. นางสาวพรศรี  กิจธรรม ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายวสวัตต์ิ  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   3. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   4. นายเปี่ยมศักด์ิ  ตันนิรัตร์ อนุกรรมการ 
   5. นายอนิรุจ  อารีย์  อนุกรรมการ 
   6. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   7. นายคม  แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   8. นายคนองพล  เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   9. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   10. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   11. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   12. นายวิรัตน์  จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
   13. นายถาวร    จันทร์กล่ำ อนุกรรมการ 
   14. นายสรณะ    เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   15. นายเจริญชัย  พัศดารกัษ ์ อนุกรรมการ 
   16. นางสาวเรไร  รัตนานนท์ อนุกรรมการ 
   17. นายกฤษดา  สมประสงค ์ อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการข้อบังคับ ระเบยีบ และกลั่นกรองงาน 
 

   1. นายเปี่ยมศักด์ิ  ตันนิรัตร์ ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายวสวัตต์ิ  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   3. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   5. นายอนิรุจ  อารีย์  อนุกรรมการ 
   6. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   7. นายคม  แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   8. นายคนองพล  เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   9. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   10. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   11. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   12. นายวิรัตน์  จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
   13. นายถาวร    จันทร์กล่ำ อนุกรรมการ 
   14. นายสรณะ    เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   15. นายเจริญชัย  พัศดารกัษ ์ อนุกรรมการ 
   16. นางสาวเรไร  รัตนานนท์ อนุกรรมการ 

   17. นายกฤษดา  สมประสงค ์ อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแผนยุทธศาสตร์ 
 

   1. นายถาวร      จันทร์กล่ำ ประธานอนุกรรมการ 
   2. นางจิรพัฒน์    เธียรพานิช อนุกรรมการ  
   3. นางสาวพรศรี    กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายเปี่ยมศกัด์ิ    ตันนิรัตร ์ อนุกรรมการ 
   5. นายวสวัตต์ิ    สุทธิ  อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร      บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ    อารีย ์ อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม    แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล   เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล    บัวแตง อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล    อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายวิรัตน์    จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
   14. นายเจริญชัย    พัศดารักษ ์ อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม    พลาพล อนุกรรมการ 
   16. นายสรณะ    เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   17 นายฉลองศักด์ิ  อักษรด ี อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต    สุวรรณศิลป ์ อนุกรรมการ 
   19. นางสาวเรไร    รัตนานนท ์ อนุกรรมการ 
   20. นายกฤษดา    สมประสงค ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการ การเงนิ และการลงทนุ  
 

   1. นายถาวร  จันทรก์ล่ำ ประธานอนุกรรมการ 
   2. นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช อนุกรรมการ  
   3. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายเปี่ยมศกัด์ิ  ตันนิรัตร์ อนุกรรมการ 
   5. นายวสวัตต์ิ สุทธิ  อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย์  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล บัวแตง  อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายวิรัตน์ จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
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   17. นายกฤษดา  สมประสงค ์ อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย 

 

   1. นางสาวพรศรี  กิจธรรม ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายวสวัตต์ิ  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   3. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   4. นายเปี่ยมศักด์ิ  ตันนิรัตร์ อนุกรรมการ 
   5. นายอนิรุจ  อารีย์  อนุกรรมการ 
   6. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   7. นายคม  แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   8. นายคนองพล  เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   9. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   10. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   11. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   12. นายวิรัตน์  จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
   13. นายถาวร    จันทร์กล่ำ อนุกรรมการ 
   14. นายสรณะ    เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   15. นายเจริญชัย  พัศดารกัษ์ อนุกรรมการ 
   16. นางสาวเรไร  รัตนานนท์ อนุกรรมการ 
   17. นายกฤษดา  สมประสงค ์ อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการข้อบังคับ ระเบยีบ และกลั่นกรองงาน 
 

   1. นายเปี่ยมศกัด์ิ  ตันนิรัตร์ ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายวสวัตต์ิ  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   3. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   5. นายอนิรุจ  อารีย์  อนุกรรมการ 
   6. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   7. นายคม  แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   8. นายคนองพล  เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   9. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   10. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   11. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   12. นายวิรัตน์  จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
   13. นายถาวร    จันทร์กล่ำ อนุกรรมการ 
   14. นายสรณะ    เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   15. นายเจริญชัย  พัศดารกัษ์ อนุกรรมการ 
   16. นางสาวเรไร  รัตนานนท์ อนุกรรมการ 

   17. นายกฤษดา  สมประสงค ์ อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแผนยุทธศาสตร์ 
 

   1. นายถาวร      จันทร์กล่ำ ประธานอนุกรรมการ 
   2. นางจิรพัฒน์    เธียรพานิช อนุกรรมการ  
   3. นางสาวพรศรี    กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายเปี่ยมศักด์ิ    ตันนิรัตร ์ อนุกรรมการ 
   5. นายวสวัตต์ิ    สุทธิ  อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร      บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ    อารีย ์ อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม    แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล   เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล    บัวแตง อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล    อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายวิรัตน์    จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
   14. นายเจริญชัย    พัศดารักษ ์ อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม    พลาพล อนุกรรมการ 
   16. นายสรณะ    เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   17 นายฉลองศักด์ิ  อักษรดี อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต    สุวรรณศิลป ์ อนุกรรมการ 
   19. นางสาวเรไร    รัตนานนท ์ อนุกรรมการ 
   20. นายกฤษดา    สมประสงค ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการ การเงนิ และการลงทนุ  
 

   1. นายถาวร  จันทรก์ล่ำ ประธานอนุกรรมการ 
   2. นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช อนุกรรมการ  
   3. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   4. นายเปี่ยมศักด์ิ  ตันนิรัตร์ อนุกรรมการ 
   5. นายวสวัตต์ิ สุทธิ  อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย์  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรสีุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบำรุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล บัวแตง  อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายวิรัตน์ จิระศรีไพฑูรย์ อนุกรรมการ 
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   14. นายเจริญชัย  พัศดารกัษ ์ อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายสรณะ   เทพเนาว์ อนุกรรมการ 
   17. นายฉลองศักด์ิ อักษรดี อนุกรรมการ 
   18. นายบัณฑิต สุวรรณศิลป์ อนุกรรมการ และเลขานุการ 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

นายสุวิช  เติมพรเลิศ 
 

ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต 
 

นายปิติพัฒน์  พัฒน์ธนฐานโชค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
 

ฝ่ายบริหาร 
  1. นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป์  ผู้จัดการ 
  2. นางสาวเรไร  รัตนานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  3. นายกฤษดา  สมประสงค ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  4. นางประภาพร  ชาติชนา  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
 

ฝ่ายอำนวยการ 
   งานบริหารท่ัวไป 
  1. นายโกเมศ   มาอินทร์ รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  2. นางสาวเมษญา กิจตระกูล เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
  3. นางสาวปิยมาศ ละมูลน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
  4. นายศรัณย ์  ม่วงย้ิม  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
  5. นางสาวจันทร์นภา ชัยอนุรักษ์ เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
  6. นายปิยะ  โสภาพ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  7. นายฐิติโชติ  ศรีดี  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  8. นายปราโมทย์  ประสิทธ์ิวัฒน์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  9. นางสาวณัฐนียา จิตตมาเส เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  10. นายชาครติ  ไพเราะ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  11. นายพิพัฒน์พงษ์ รุ่งแสง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

  งานสารสนเทศ 
  1. นายปัญญา  ลักษณิยานนท ์ หัวหน้างานสารสนเทศ 
  2. นายไวพจน์  หินวิเศษ  เจ้าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูล 
  3. นายองอาจ  ซื่อฐากร  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  

   งานสินเช่ือ 
  1. นายขันทอง  ภู่ผล  รักษาการหัวหน้างานสินเช่ือ 
  2. นางขวัญจิต  จันทวิช  เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  3. นางเรณู  สุขท่าพูด เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  4. นางสาวปราณี  ขาวเจริญ เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  5. นางสาวพรรษมน วงษ์งามขำ เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  6. นางสาวกฤษณา แจ้งเอี่ยม เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
 

   งานเร่งรัดหน้ีสิน 
  1. นางสุพิชา  ภักดี  หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน 
  2. นางเพียงเพ็ญ  แจ่มกระจ่าง เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 
  3. นางธนพร  มาอินทร์ เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 
  4. นายณัฐพล  กลิ่นสุคนธ ์ เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน  
  5. นางสาวปารีณารัชต์ วิสมิตะนันทน์ เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 
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รายนามเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
 

ฝ่ายบริหาร 
  1. นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป์  ผู้จัดการ 
  2. นางสาวเรไร  รัตนานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  3. นายกฤษดา  สมประสงค ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
  4. นางประภาพร  ชาติชนา  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
 

ฝ่ายอำนวยการ 
   งานบริหารท่ัวไป 
  1. นายโกเมศ   มาอินทร์ รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  2. นางสาวเมษญา กิจตระกูล เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
  3. นางสาวปิยมาศ ละมูลน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
  4. นายศรัณย ์  ม่วงย้ิม  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
  5. นางสาวจันทร์นภา ชัยอนุรักษ์ เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
  6. นายปิยะ  โสภาพ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  7. นายฐิติโชติ  ศรีดี  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  8. นายปราโมทย์  ประสิทธ์ิวัฒน์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  9. นางสาวณัฐนียา จิตตมาเส เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  10. นายชาคริต  ไพเราะ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  11. นายพิพัฒน์พงษ์ รุ่งแสง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

  งานสารสนเทศ 
  1. นายปัญญา  ลักษณิยานนท ์ หัวหน้างานสารสนเทศ 
  2. นายไวพจน์  หินวิเศษ  เจ้าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูล 
  3. นายองอาจ  ซื่อฐากร  เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  

   งานสินเช่ือ 
  1. นายขันทอง  ภู่ผล  รักษาการหัวหน้างานสินเช่ือ 
  2. นางขวัญจิต  จันทวิช  เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  3. นางเรณู  สุขท่าพูด เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  4. นางสาวปราณี  ขาวเจริญ เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  5. นางสาวพรรษมน วงษ์งามขำ เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  6. นางสาวกฤษณา แจ้งเอี่ยม เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
 

   งานเร่งรัดหน้ีสิน 
  1. นางสุพิชา  ภักดี  หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน 
  2. นางเพียงเพ็ญ  แจ่มกระจ่าง เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 
  3. นางธนพร  มาอินทร์ เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 
  4. นายณัฐพล  กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน  
  5. นางสาวปารีณารัชต์ วิสมิตะนันทน์ เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 
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ฝ่ายการเงินและบญัชี 
   งานการเงิน 
  1. นางสาวพรรัชดา วราภักด์ิ  หัวหน้างานการเงิน 
  2. นางจีราพร  บัวแตง  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  3. นางสาววรดา  ชวยกระจ่าง เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  4. นางสาววีรวรรณ ดีรักษา  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  5. นายทรงพล  กองทอง  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  6. นางสาววิภาดา วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  7. นางรัชนิดา  ดีพร้อม  เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
 
   งานบัญชี 
  1. นางสาวเบญจา สมจิตร  หัวหน้างานบัญชี 
  2. นางสาวสุชาดา พุดทองคำ เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
  3. นางประภารัตน์ กลิ่นสุคนธ ์ เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
 
   งานจัดเก็บและตรวจสอบ 1 
  1. นางสาวศรีสังวาลย์ สุดใจ  รักษาการหัวหน้างานเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 1 
  2. นางบังอร  ชูผล  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
    3. นางสาวณฐินีวรัท ฐิติกรโยธิน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  4. นางประภาพร  จันทร์เรือง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  5. นางสาวภูวนิดา หุตะแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  6. นางพิมพ์ญะภัส หุตะแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  7. นางสาวดิรัติยา คชพิมพ์  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  8. นางสาวหนึ่งนิชภัสร์ ศุภกรรติ  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  9. นางสาวกนกวรรณ   ทวีมาก  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  10. นางสาวนฤมล ธรรมคุณศร ี เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
 
   งานจัดเก็บรายได้และตรวจสอบ 2 
  1. นางนันธิมา  เขียวทอง หัวหน้างานจัดเก็บและตรวจสอบ 2 
  2. นางเจติยา  ประทุมเมือง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  3. นางสาวพรกมล สมพงษ์  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  4. นางสมบัติ  หลูศรียกุล เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  5. นางสาวสุรีย์พร จารุภักติ  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  6. นางประภรณ์  วิเศษสังข์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  7. นางสาวมัชฌิมา ฉ่ำมะนา  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  8. นางสาวหทัยทิพย์ โพธิประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
  9. นายบัณฑิตย์    จันทวิช  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บและตรวจสอบ 
 
 
 

โครงสรา้งการบริหารงานสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานเทศบาล จาํกดั 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี หวัหนา้ฝ่ายอํานวยการ 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานจัดเกบ็และตรวจสอบ 1 

งานบริหารทั่วไป 

งานสนิเช่ือ 

งานเร่งรัดหน้ีสนิ 

งานสารสนเทศ 

งานจัดเกบ็และตรวจสอบ 2 

ผูจ้ดัการ 

คณะอนุกรรมการเงินกู้ คณะอนุกรรมการ
ข้อบังคับ ระเบียบ  
และกล่ันกรองงาน 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้การ
สงเคราะห์สมาชิก
ผู้ประสบภัย 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา 

ให้ทุนสง่เสริม
การศึกษาบุตร 

 

ที่ประชุมใหญ่สามญั 

  คณะกรรมการดําเนินการ 

 

สมาชิก 

ที่ปรึกษา 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

คณะอนุกรรมการการเงินและการลงทุน 
คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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ประจาํปี 2563 
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      รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
 

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ดังต่อไปน้ี 
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 
เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2516 และได้เริ่มประกอบธุรกิจ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2516 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2563 
ปรากฏผลการดำเนินกิจการ ดังน้ี 
  1. รายงานกิจการท่ัวไป นับต้ังแต่วันก่อต้ังและเริ่มประกอบธุรกิจเป็นต้นมา ปรากฏว่า ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 7,755,027,490.00 บาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 
8,088,238,771.04 บาท และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 1,341,271,583.37 บาท โดยทุนดำเนินการที่ใช้ 
ส่วนใหญ่มาจากทุนของสหกรณ์ฯ เอง นับได้ว่าสหกรณ์ฯ ได้อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกในด้านการออมทรัพย์ 
และการให้เงินกู้ ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยประโยชน์ตามสมควร 
 

  2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 
 

รายการ ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

+ เพิ่ม/บาท 
- ลด/บาท 

2.1 จำนวนสมาชิก 44,918 44,680 238
2.2 ทุนดำเนินงานท้ังหมด 10,752,994,455.59 10,408,372,548.33    344,621,907.26 
2.3 ทุนเรือนหุ้นทีช่ำระแล้ว 7,755,027,490.00 7,517,455,872.25    237,571,617.75 
2.4 ทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ 1,002,406,751.10 933,980,115.80     68,426,635.30 
2.5 เงินรับฝาก 1,341,271,583.37 1,304,846,917.89     36,424,665.48 
2.6 เงินให้กู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกสิน้ปี 8,088,238,771.04 7,724,600,466.47    363,638,304.57 
2.7 รายได้ 659,834,312.90 665,709,029.06 - 5,874,716.16 
2.8 ค่าใช้จ่าย 103,559,627.19 106,958,292.51 - 3,398,665.32 
2.9 กำไรสุทธิ 556,274,685.71 558,750,736.55 - 2,476,050.84 

 

  3. สมาชิกภาพ 
 

รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ รวม 
1. สมาชิกต้ังแต่ต้นปี 39,689 4,991 44,680
2. สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2,460 714 3,174
3. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 2,172 764 2,936
4. สมาชิกคงเหลือสิน้ปี 39,977 4,941 44,918
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  4. ทุนเรือนหุน้ 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้/ลดลง ร้อยละ
สมาชิกถือหุ้นต้นปี 7,517,455,872.25 7,278,881,320.00 238,574,552.25 3.28
สมาชิกถือหุ้นเพ่ิมระหว่างปี 656,564,797.75 726,511,910.75 -69,947,113.00 -9.63
สมาชิกถอนหุ้นระหว่างปี 418,993,180.00 487,937,358.50 -68,944,178.50 -14.13
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือสิ้นปี 7,755,027,490.00 7,517,455,872.25 237,571,617.75 3.16

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด มีทุนเรือนหุ้นยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จำนวน 7,755,027,490.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 237,571,617.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.16        
  5. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ จำนวน 1,341,271,583.37 บาท 
  6. เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ ไมม่เีงินกู้ยืม  
  7. การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  
 

เงินให้กู้ ปี 2563 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

+ เพิ่ม/บาท 
- ลด/บาท

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 250,641,415.29 279,067,752.89 -28,426,337.60
2. เงินกู้สามัญ 2,412,065,415.50 2,600,676,200.00 -188,610,784.50

รวมท้ังส้ิน 2,662,706,830.79 2,879,743,952.89 -217,037,122.10
 

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7.25 บาทต่อปี  
 
  8. กำไรสุทธ ิ
      ในป ี2563 สหกรณ์ฯ มกีำไรสทุธิ จำนวน 556,274,685.71 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายรับ 659,834,312.90 บาท
รายจ่าย 103,559,627.19 บาท
กำไรสุทธ ิ 556,274,685.71 บาท 

 
        9. การใหส้วัสดิการแก่สมาชกิ 
      สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก      
ในรอบปี 2563 ได้ให้สวัสดิการแก่สมาชิกทั้งสิ้น 1,234 ราย เป็นเงิน 9,395,500.00 บาท ดังน้ี 
 

ลำดับ รายการ จำนวนราย จำนวนเงิน 
1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 1,047 3,468,000.00
2 สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 44 67,000.00
3 สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอุทกภัย  33 77,500.00
4 สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบวาตภัย 8 20,000.00
5 สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย 2 8,000.00
6 สงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  100 5,755,000.00

 รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน 1,234 9,395,500.00
 

 
 
 
 
1. สมาชิก, ทนุดำเนนิการ, ทุนเรือนหุน้ และทนุสำรอง ต้ังแต่ ปี 2553 – 2563 

ปี จำนวนสมาชิก ทุนดำเนนิการ ทุนเรือนหุน้ ทุนสำรอง 
2553 46,126 6,226,906,920.84 4,625,365,794.00 418,406,644.68
2554 50,167 6,860,604,691.99 4,858,046,625.50 450,836,377.34
2555 50,992 7,737,298,331.49 5,140,546,925.50 487,999,296.06
2556 49,713 8,453,523,524.77 5,394,128,394.00 529,741,811.63
2557 49,311 9,047,238,113.18 5,712,027,012.00 575,891,311.63
2558 49,577 9,389,909,174.75 6,042,353,736.25 672,254,569.00
2559 48,866 10,143,223,457.22 6,461,611,660.25 725,758,805.20
2560 47,286 9,715,200,428.45 6,875,204,140.00 778,743,143.14
2561 46,277 10,076,934,008.74 7,278,881,320.00 835,079,108.44
2562 44,680 10,408,372,548.33 7,517,455,872.25 892,420,721.58
2563 44,918 10,752,994,455.59 7,755,027,490.00 948,295,795.24

 

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ ต้ังแต่ ปี 2553 - 2563
     

ปี เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ เงินรับฝากประจำ

2553 4,596,128,000.00 36,907,300.00 720,384,735.06 - 
2554 3,941,483,000.00 81,927,100.00 680,250,087.87 - 
2555 4,579,063,600.00 136,903,171.86 663,056,013.02 - 
2556 4,762,192,300.00 143,252,382.75 662,328,408.08 - 
2557 3,952,822,300.00 153,901,530.75 648,086,574.95 - 
2558 3,688,680,800.00 208,967,459.77 759,912,370.75 - 
2559 3,464,547,600.00 261,920,189.35 1,071,363,630.56 - 
2560 3,003,406,900.00 266,168,772.75 1,220,651,480.35 - 
2561 2,589,775,900.00 271,473,097.68 1,243,877,995.23 - 
2562 2,600,676,200.00 279,067,752.89 1,304,846,917.89 - 
2563 2,412,065,415.50 250,641,415.29 1,341,271,583.37 - 

ผลการดำเนินงาน 
ตั้งแต่ ปี 2553 - 2563 
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  4. ทุนเรือนหุน้ 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้/ลดลง ร้อยละ
สมาชิกถือหุ้นต้นปี 7,517,455,872.25 7,278,881,320.00 238,574,552.25 3.28
สมาชิกถือหุ้นเพ่ิมระหว่างปี 656,564,797.75 726,511,910.75 -69,947,113.00 -9.63
สมาชิกถอนหุ้นระหว่างปี 418,993,180.00 487,937,358.50 -68,944,178.50 -14.13
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือสิ้นปี 7,755,027,490.00 7,517,455,872.25 237,571,617.75 3.16

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด มีทุนเรือนหุ้นยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จำนวน 7,755,027,490.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 237,571,617.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.16        
  5. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ จำนวน 1,341,271,583.37 บาท 
  6. เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ ไมม่เีงินกู้ยืม  
  7. การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  
 

เงินให้กู้ ปี 2563 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

+ เพิ่ม/บาท 
- ลด/บาท

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 250,641,415.29 279,067,752.89 -28,426,337.60
2. เงินกู้สามัญ 2,412,065,415.50 2,600,676,200.00 -188,610,784.50

รวมท้ังส้ิน 2,662,706,830.79 2,879,743,952.89 -217,037,122.10
 

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7.25 บาทต่อปี  
 
  8. กำไรสุทธ ิ
      ในป ี2563 สหกรณ์ฯ มกีำไรสทุธิ จำนวน 556,274,685.71 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายรับ 659,834,312.90 บาท
รายจ่าย 103,559,627.19 บาท
กำไรสุทธ ิ 556,274,685.71 บาท 

 
        9. การใหส้วัสดิการแก่สมาชกิ 
      สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก      
ในรอบปี 2563 ได้ให้สวัสดิการแก่สมาชิกทั้งสิ้น 1,234 ราย เป็นเงิน 9,395,500.00 บาท ดังน้ี 
 

ลำดับ รายการ จำนวนราย จำนวนเงิน 
1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 1,047 3,468,000.00
2 สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 44 67,000.00
3 สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอุทกภัย  33 77,500.00
4 สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบวาตภัย 8 20,000.00
5 สงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย 2 8,000.00
6 สงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  100 5,755,000.00

 รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน 1,234 9,395,500.00
 

 
 
 
 
1. สมาชิก, ทนุดำเนนิการ, ทุนเรือนหุน้ และทนุสำรอง ต้ังแต่ ปี 2553 – 2563 

ปี จำนวนสมาชิก ทุนดำเนนิการ ทุนเรือนหุน้ ทุนสำรอง 
2553 46,126 6,226,906,920.84 4,625,365,794.00 418,406,644.68
2554 50,167 6,860,604,691.99 4,858,046,625.50 450,836,377.34
2555 50,992 7,737,298,331.49 5,140,546,925.50 487,999,296.06
2556 49,713 8,453,523,524.77 5,394,128,394.00 529,741,811.63
2557 49,311 9,047,238,113.18 5,712,027,012.00 575,891,311.63
2558 49,577 9,389,909,174.75 6,042,353,736.25 672,254,569.00
2559 48,866 10,143,223,457.22 6,461,611,660.25 725,758,805.20
2560 47,286 9,715,200,428.45 6,875,204,140.00 778,743,143.14
2561 46,277 10,076,934,008.74 7,278,881,320.00 835,079,108.44
2562 44,680 10,408,372,548.33 7,517,455,872.25 892,420,721.58
2563 44,918 10,752,994,455.59 7,755,027,490.00 948,295,795.24

 

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ ต้ังแต่ ปี 2553 - 2563
     

ปี เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ เงินรับฝากประจำ

2553 4,596,128,000.00 36,907,300.00 720,384,735.06 - 
2554 3,941,483,000.00 81,927,100.00 680,250,087.87 - 
2555 4,579,063,600.00 136,903,171.86 663,056,013.02 - 
2556 4,762,192,300.00 143,252,382.75 662,328,408.08 - 
2557 3,952,822,300.00 153,901,530.75 648,086,574.95 - 
2558 3,688,680,800.00 208,967,459.77 759,912,370.75 - 
2559 3,464,547,600.00 261,920,189.35 1,071,363,630.56 - 
2560 3,003,406,900.00 266,168,772.75 1,220,651,480.35 - 
2561 2,589,775,900.00 271,473,097.68 1,243,877,995.23 - 
2562 2,600,676,200.00 279,067,752.89 1,304,846,917.89 - 
2563 2,412,065,415.50 250,641,415.29 1,341,271,583.37 - 

ผลการดำเนินงาน 
ตั้งแต่ ปี 2553 - 2563 

19



3. รายได้, รายจ่าย, กำไรสทุธิ และทนุสะสมต่าง ๆ ต้ังแต่ ปี 2553 – 2563 
 

ปี รายได ้ รายจ่าย กำไรสุทธิ ทุนสะสมตา่ง ๆ 
2553 383,037,874.16 59,465,157.50 323,572,716.66 74,368,844.62 
2554 437,907,804.11 67,051,976.64 370,855,827.47 65,392,613.01 
2555 502,429,467.40 85,996,463.08 416,433,004.32 66,834,430.26 
2556 580,075,422.58 118,626,409.33 461,449,013.25 76,230,059.56 
2557 644,934,684.93 158,762,786.14 486,171,898.79 92,467,361.01 
2558 673,711,937.36 139,669,575.39 534,042,361.97 48,501,976.23 
2559 702,994,347.22 173,150,967.86 529,843,379.36 76,621,683.50 
2560 700,471,457.02 137,111,804.00 563,359,653.02 66,261,868.19 
2561 677,459,733.10 104,043,601.75 573,416,131.35 59,352,923.36 
2562 665,709,029.06 106,958,292.51 558,750,736.55 41,559,394.22 
2563 659,834,312.90 103,559,627.19 556,274,685.71 54,110,955.86 

 
4. การจัดสรรสวัสดิการให้แกส่มาชิก ต้ังแต่ ปี 2553 – 2563 

 
 

ปี 
ทุนการศึกษาบุตร ถึงแก่กรรม อุบัติเหตุ อัคคีภัย วาตภัย/อุทกภัย/

วินาศภัย รวมทั้งส้ิน 

ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท

2553 865 2,632,000 106 5,030,000 81 120,038 3 20,500 609 994,000 1,664 8,796,538

2554 1,036 3,076,000 120 6,330,000 56 101,195 3 21,500 2,277 3,985,000 3,492 13,513,695

2555 1,064 3,231,500 100 5,460,000 79 179,300 3 10,500 2,468 5,078,500 3,714 13,959,800

2556 1,054 3,166,500 122 5,750,000 62 123,300 4 37,500 137 214,500 1,379 9,291,800

2557 1,049 3,184,000 124 7,100,000 47 85,400 - - 75 163,500 1,295 10,532,900

2558 1,049 3,176,500 95 5,690,000 40 67,900 4 37,500 18 36,300 1,206 9,008,200

2559 1,007 3,028,000 126 6,930,000 32 56,500 2 18,500 78 163,500 1,245 10,196,500

2560 1,030 3,268,000 115 6,550,000 58 110,693 3 24,000 610 1,289,000 1,816 11,241,693

2561 1,045 3,450,000 117 6,740,000 55 95,550 3 19,000 185 439,500 1,405 10,744,050

2562 1,036 3,332,000 120 6,610,000 62 124,300 - - 339 781,050 1,557 10,847,350

2563 1,047 3,468,000 100 5,755,000 44 67,000 2 8,000 41 97,500 1,234 9,395,500
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รายงานผูส้อบบญัชี
ประจําปี 2563 
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รายงานผู้ตรวจสอบกจิการ 
ประจาํปี 2563 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
สำหรบัปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 
เสนอ  ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
 

  ตามท่ีที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเลือกต้ังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563           
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ข้อ 51 (2)  น้ัน 
  ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ         
เป็นประจำทุกเดือน และในโอกาสน้ี ขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ข้อ 51 (4) โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
      1.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและการควบคุมด้านการบัญชีและการเงิน 
      1.2 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
  2. ขอบเขตของการตรวจสอบ 
      2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
      2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ 
      2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
  3. การปฏิบัติการด้านบัญชีและคอมพิวเตอร์ 
      3.1 สหกรณ์ฯ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลด้านการบัญชี เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น 
และเงินให้กู้ ผลการประมวลโดยคอมพิวเตอร์สำหรับงานการบัญชี และการรับฝากเงินของสหกรณ์ฯ เรียบร้อย       
เป็นปัจจุบัน และการบันทึกบัญชีมีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานการจัดเก็บ      
ค่าหุ้นและเงินให้กู้เป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
      อนึ่ง สหกรณ์ฯ มีการควบคุมยอดคงเหลือรายตัวของทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
และเงินให้กู้สามัญ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และผลสรุปออกมาเป็นที่เช่ือถือ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
      3.2 ฝ่ายจัดการมีการนำเสนอรายงานผลการปฏิบั ติงานและข้อมูลทางบัญ ชีต่อ
คณะกรรมการดำเนินการอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน 
  4. การควบคุมการเงิน 
      ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
กำหนดให้สหกรณ์ฯ เก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 300,000.- บาท เว้นแต่ในกรณีวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดทำการของ
ธนาคาร แต่เป็นวันทำการปกติของสหกรณ์ฯ หรือเป็นวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้เก็บรักษาเงิน    
ได้ไม่เกิน 500,000.- บาท 
      สหกรณ์ฯ ดำรงเงินสดคงเหลือได้ตามระเบียบฯ โดยเงินสดมียอดคงเหลือ ณ วันส้ินเดือน    
ถัวเฉลี่ย 198,778.81 บาท  
      ทั้งนี้ ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยสหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ
ครบถ้วน จำนวนเงิน 169,933.32 บาท ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชี 
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  5. การบริหารงานของสหกรณ์ 
      สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีความก้าวหน้าทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อบังคับ โดยสามารถเอ้ืออำนวยประโยชน์แก่สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการเงิน
ให้กู้ การรับฝากเงิน และการให้สวัสดิการในด้านต่าง ๆ นอกจากน้ี สหกรณ์ฯ สามารถเร่งรัดสมาชิกที่ผิดนัดการ
ชำระหน้ีอย่างจริงจัง โดยเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และตามข้ันตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้ 
  6. การดำเนินงานของสหกรณ์ 
      6.1 สมาชิกของสหกรณ์ฯ เมื่อต้นปีมีสมาชิก จำนวน 44,680 คน เข้าใหม่ระหว่างปี จำนวน 
3,174 คน ออกระหว่างปี จำนวน 2,936 คน ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มีสมาชิก จำนวน 44,918 คน การรับสมาชิก
และการพ้นจากสมาชิกภาพเป็นไปตามข้อบงัคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
      6.2 การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
            สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
            - เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   ในวงเงินไม่เกินสามเท่าของเงินเดือน  
            - เงินกู้สามัญ   ในวงเงินจำกัดขั้นสูงไม่เกิน 2,000,000.- บาท 
 

      ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ทั้งสิ้น 2,662.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปีก่อน  
จ่ายเงินกู้ 2,879.8 ล้านบาท ลดลง 217.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.54 
 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ
ร้อยละ 

สัญญา (ล้านบาท) สัญญา (ล้านบาท) สัญญา (ล้านบาท)
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 22,137 250.6 35,676 279.1 (13,539) (28.5) (10.21) 
เงินกู้สามัญ 10,548 2,412.0 5,933 2,600.7 4,615 (188.7) (7.26) 

รวม 32,685 2,662.6 41,609 2,879.8   (8,924) (217.2) (7.54) 
 
      การให้เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ ทั้งน้ีจากการสุ่มตรวจสัญญาเงินกู้
ปรากฏว่ามีหลักฐานการเป็นหน้ีครบถ้วน การให้เงินกู้คงค้าง ณ วันสิ้นปี แสดงเปรียบเทียบได้ดังน้ี 
 

รายการ ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิ่ม/(ลด) 
(บาท) ร้อยละ 

ลูกหนี้ตัวแทนหักส่งเงิน 20,254,548.48 26,505,897.86 (6,251,349.38 (23.58) 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 257,710,235.68 210,042,907.54 47,667,328.14 22.69 
เงินกู้สามัญ 7,830,201,602.35 7,509,148,532.78 328,053,069.57 4.37 

รวม 8,108,166,386.51 7,745,697,338.18 326,469,048.33 4.68 
 
  สำหรับปี 2563 สหกรณ์ฯ ได้คิดดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 7.25 บาทต่อปี และ
คิดอัตราดอกเบ้ียโครงการเงินกู้สวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลการทบจากไวรัส COVID -19 ในอัตรา
ร้อยละ 6.00 บาทต่อปี 
 

 
 

  ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีลูกหน้ีตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 289 ราย เป็นเงิน 103.7 ล้านบาท 
และลูกหน้ีที่ผ่อนชำระไม่เป็นไปตามเง่ือนไขค้างชำระ และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินคดี จำนวน 544 ราย   
เป็นเงิน 76.8 ล้านบาท ซึ่งได้กันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว แม้ว่าสหกรณ์ฯ จะได้กันสำรอง 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว แต่ควรติดตามเร่งรัดให้สมาชิกชำระหน้ีตามกำหนดอย่างจริงจัง เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายสหกรณ์ฯ 
  6.3 การรับฝากเงิน 
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
 

รายการ 
ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิ่ม/(ลด) 
(บาท) ร้อยละ 

ยอดยกมาต้นปี 1,304,846,917.89 1,243,877,995.23 60,968,922.66 4.90 
รับฝากระหว่างปี 130,066,342.69 155,728,228.95 (25,661,886.26) (16.48) 
ถอนระหว่างปี 93,641,677.21 94,759,306.29 (1,117,629.08) (1.18) 
คงเหลือ 1,341,271,583.37 1,304,846,917.89 34,189,407.32 2.62 
 

  6.4 เงินรอตรวจสอบ ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มียอดเงินรอตรวจสอบคงค้าง จำนวน 36.54 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างรอสมาชิกส่งเอกสารหลักฐานมาให้สหกรณ์ฯ เพ่ือปรับปรุงในภายหลัง 
  6.5 เงินกู้ยืม 
       สหกรณ์ฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ให้สามารถกู้ยืมเงิน
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ มิได้กู้ยืมมาใช้ในการดำเนินงาน วันสิ้นปีไม่มี     
ยอดคงค้างชำระ  
  6.6 ทุนเรือนหุ้น 
       สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี 7,517.4 ล้านบาท ระหว่างปีเพ่ิมข้ึน 656.6 ล้านบาท   
และถอนคืนค่าหุ้น จำนวนเงิน 419.0 ล้านบาท คงเหลือสิ้นปี 7,755.0 ล้านบาท หุ้นเพ่ิมขึ้นสุทธิ จำนวนเงิน 
237.6 ล้านบาท เท่ากับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.16 
  6.7 เงินสำรองและทุนสะสม 
 

รายการ ยอดยกมาต้นปี เพิ่มระหว่างป ี ลดระหวา่งป ี ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม 63 

เงินสำรอง 892,420,721.58 55,875,073.66 - 948,295,795.24
ทุนสะสม 
- เพ่ือรักษาระดับอัตรา 
  เงินปันผล 19,360,000.00 200,000.00 - 19,560,000
- สาธารณประโยชน์ 16,749,626.86 25,077,273.89 12,499,654.67 29,327,246.08
- เพ่ือการจัดต้ังสำนักงาน 2,228,000.00 - - 2,228,000.00
- เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
  ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 3,221,767.38 - 226,057.58 2,995,709.78

รวม 933,980,115.82 81,152,347.55 12,725,712.25 1,002,406,751.12
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  5. การบริหารงานของสหกรณ์ 
      สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีความก้าวหน้าทางธุรกิจ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อบังคับ โดยสามารถเอ้ืออำนวยประโยชน์แก่สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการเงิน
ให้กู้ การรับฝากเงิน และการให้สวัสดิการในด้านต่าง ๆ นอกจากน้ี สหกรณ์ฯ สามารถเร่งรัดสมาชิกท่ีผิดนัดการ
ชำระหน้ีอย่างจริงจัง โดยเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้ 
  6. การดำเนินงานของสหกรณ์ 
      6.1 สมาชิกของสหกรณ์ฯ เมื่อต้นปีมีสมาชิก จำนวน 44,680 คน เข้าใหม่ระหว่างปี จำนวน 
3,174 คน ออกระหว่างปี จำนวน 2,936 คน ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มีสมาชิก จำนวน 44,918 คน การรับสมาชิก
และการพ้นจากสมาชิกภาพเป็นไปตามข้อบงัคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
      6.2 การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
            สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
            - เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   ในวงเงินไม่เกินสามเท่าของเงินเดือน  
            - เงินกู้สามัญ   ในวงเงินจำกัดขั้นสูงไม่เกิน 2,000,000.- บาท 
 

      ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ทั้งสิ้น 2,662.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปีก่อน  
จ่ายเงินกู้ 2,879.8 ล้านบาท ลดลง 217.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.54 
 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ
ร้อยละ 

สัญญา (ล้านบาท) สัญญา (ล้านบาท) สัญญา (ล้านบาท)
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 22,137 250.6 35,676 279.1 (13,539) (28.5) (10.21) 
เงินกู้สามัญ 10,548 2,412.0 5,933 2,600.7 4,615 (188.7) (7.26) 

รวม 32,685 2,662.6 41,609 2,879.8   (8,924) (217.2) (7.54) 
 
      การให้เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ ทั้งน้ีจากการสุ่มตรวจสัญญาเงินกู้
ปรากฏว่ามีหลักฐานการเป็นหน้ีครบถ้วน การให้เงินกู้คงค้าง ณ วันสิ้นปี แสดงเปรียบเทียบได้ดังน้ี 
 

รายการ ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิ่ม/(ลด) 
(บาท) ร้อยละ 

ลูกหนี้ตัวแทนหักส่งเงิน 20,254,548.48 26,505,897.86 (6,251,349.38 (23.58) 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 257,710,235.68 210,042,907.54 47,667,328.14 22.69 
เงินกู้สามัญ 7,830,201,602.35 7,509,148,532.78 328,053,069.57 4.37 

รวม 8,108,166,386.51 7,745,697,338.18 326,469,048.33 4.68 
 
  สำหรับปี 2563 สหกรณ์ฯ ได้คิดดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 7.25 บาทต่อปี และ
คิดอัตราดอกเบ้ียโครงการเงินกู้สวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลการทบจากไวรัส COVID -19 ในอัตรา
ร้อยละ 6.00 บาทต่อปี 
 

 
 

  ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีลูกหน้ีตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 289 ราย เป็นเงิน 103.7 ล้านบาท 
และลูกหน้ีที่ผ่อนชำระไม่เป็นไปตามเง่ือนไขค้างชำระ และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินคดี จำนวน 544 ราย   
เป็นเงิน 76.8 ล้านบาท ซึ่งได้กันสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว แม้ว่าสหกรณ์ฯ จะได้กันสำรอง 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว แต่ควรติดตามเร่งรัดให้สมาชิกชำระหน้ีตามกำหนดอย่างจริงจัง เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายสหกรณ์ฯ 
  6.3 การรับฝากเงิน 
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
 

รายการ 
ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เพิ่ม/(ลด) 
(บาท) ร้อยละ 

ยอดยกมาต้นปี 1,304,846,917.89 1,243,877,995.23 60,968,922.66 4.90 
รับฝากระหว่างปี 130,066,342.69 155,728,228.95 (25,661,886.26) (16.48) 
ถอนระหว่างปี 93,641,677.21 94,759,306.29 (1,117,629.08) (1.18) 
คงเหลือ 1,341,271,583.37 1,304,846,917.89 34,189,407.32 2.62 
 

  6.4 เงินรอตรวจสอบ ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มียอดเงินรอตรวจสอบคงค้าง จำนวน 36.54 ล้านบาท 
อยู่ระหว่างรอสมาชิกส่งเอกสารหลักฐานมาให้สหกรณ์ฯ เพ่ือปรับปรุงในภายหลัง 
  6.5 เงินกู้ยืม 
       สหกรณ์ฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ให้สามารถกู้ยืมเงิน
ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ มิได้กู้ยืมมาใช้ในการดำเนินงาน วันสิ้นปีไม่มี     
ยอดคงค้างชำระ  
  6.6 ทุนเรือนหุ้น 
       สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี 7,517.4 ล้านบาท ระหว่างปีเพ่ิมขึ้น 656.6 ล้านบาท   
และถอนคืนค่าหุ้น จำนวนเงิน 419.0 ล้านบาท คงเหลือสิ้นปี 7,755.0 ล้านบาท หุ้นเพ่ิมขึ้นสุทธิ จำนวนเงิน 
237.6 ล้านบาท เท่ากับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.16 
  6.7 เงินสำรองและทุนสะสม 
 

รายการ ยอดยกมาต้นปี เพิ่มระหว่างป ี ลดระหวา่งป ี ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธันวาคม 63 

เงินสำรอง 892,420,721.58 55,875,073.66 - 948,295,795.24
ทุนสะสม 
- เพ่ือรักษาระดับอัตรา 
  เงินปันผล 19,360,000.00 200,000.00 - 19,560,000
- สาธารณประโยชน์ 16,749,626.86 25,077,273.89 12,499,654.67 29,327,246.08
- เพ่ือการจัดต้ังสำนักงาน 2,228,000.00 - - 2,228,000.00
- เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
  ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 3,221,767.38 - 226,057.58 2,995,709.78

รวม 933,980,115.82 81,152,347.55 12,725,712.25 1,002,406,751.12
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        เงินสำรองและทุนที่เพ่ิมขึ้นระหว่างปี เกิดจากการจัดสรรกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 
558,750,736.55 บาท ส่วนการใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์และกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันมีการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตามระเบียบฯ ครบถ้วน 
  7. ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และฐานะการเงิน 
      7.1 ในรอบปีสหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 659.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีรายได้
665.7 ล้านบาท ลดลง 5.9 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 103.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 107.0 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายลดลง 3.5 ล้านบาท ทำให้ปีน้ีมีกำไรสุทธิ 556.3 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ   
558.7 ล้านบาท ลดลง 2.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.43 
      รายจ่ายของสหกรณ์ฯ ในปี 2563 จำนวน 103.5 ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายเก่ียวกับ
ดอกเบ้ีย 40.1 ล้านบาท รายจ่ายเก่ียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 30.2 ล้านบาท และรายจ่ายดำเนินงาน 33.2  ล้านบาท 
โดยคิดเป็นร้อยละ 38.74 ร้อยละ 29.18 และร้อยละ 32.08 ของรายจ่ายรวมตามลำดับ 
      สหกรณ์ฯ มีการต้ังงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ และครุภัณฑ์โดยให้ถัวจ่าย
งบประมาณทุกหมวดทุกประเภทได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์และค่าปรับปรุงอาคารให้ถัวจ่ายได้เฉพาะหมวด 
สำหรับในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีการต้ังงบประมาณไว้ (ไม่รวมดอกเบ้ียจ่าย) และมีการจ่ายจริงที่เกิดขึ้นไม่เกิน
งบประมาณที่ต้ังไว้ โดยรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปเป็นไปตามระเบียบฯ ของสหกรณ์ฯ 
      7.2 ฐานะการเงินโดยรวมของสหกรณ์ฯ โดยสรุปมี สินทรัพย์รวม 10,753.0 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับปีก่อน 10,408.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 344.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.33 ขณะที่   
มีหน้ีสินรวม 1,426.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 1,398.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 28.2 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.02 และมีทุนของสหกรณ์ฯ 9,326.6 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 9,010.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
จากปีก่อน 316.4 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.51 
 

  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
ทุกท่านท่ีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน    
ที่มอบความไว้วางใจเลือกต้ังข้าพเจ้าในที่ประชุมใหญ่ ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของท่าน 
 
 
 

 
 

(นายสุวิช  เติมพรเลิศ) 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 
 

  คณะกรรมการดำเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ตามนัยข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ข้อ 24 จำนวน 556,274,685.71 บาท (ห้าร้อยห้าสิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่น
สี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปดังนี้ 
 

ลำดับ รายการจัดสรรกำไร ปี 2563 
จำนวนเงิน (บาท) % ปี 2562 

จำนวนเงิน (บาท) % 

1 ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 55,627,468.57 10.00 55,875,073.66 10.00

2 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย         
 ร้อยละ 1 แต่ไมเ่กิน 30,000 บาท 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3 เงินปันผลตามหุน้ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 10 (5.30) (5.60)
 ต่อปี (จดัสรรในอัตราร้อยละ 5.30 ตอ่ปี) 392,685,334.75 70.59 400,072,300.00 71.60

4 เงินเฉล่ียคืนตามส่วนจำนวนรวมแห่ง (10.50)   (10.50)   
 ดอกเบ้ียเงินกู้ (ร้อยละ 10.50) 59,940,715.75 10.77 61,012,089.00 10.92

5 เงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ และกรรมการ          
 ไม่เกินรอ้ยละ 10 14,500,000.00 2.61 16,500,000.00 2.95

6 ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน   
 ร้อยละ 2 ของทุนเรอืนหุ้น 200,000.00 0.04 200,000.00 0.04

7 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินรอ้ยละ 10 33,291,166.64 5.98 25,061,273.89 4.48

8 กองทุนชว่ยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ - - - -

9 ทุนเพื่อการจัดตัง้สำนักงาน หรอืกองทุนต่าง ๆ - - - - 

  รวมทั้งสิ้น 556,274,685.71 100.00 558,750,736.55 100.00
หมายเหตุ     
ลำดับ รายการ ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค. 63 เมื่อรวม ปี 2563 

1 ทุนสำรอง 948,295,795.24 1,003,923,263.81

2 ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผล 19,560,000.00 19,760,000.00

3 ทุนสาธารณประโยชน์ 29,327,246.08 62,618,412.72

4 ทุนเพื่อการจัดตัง้สำนักงาน หรอืกองทุนต่าง ๆ 2,228,000.00 2,228,000.00

5 กองทุนชว่ยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 2,995,709.78 2,995,709.78

  รวม 1,002,406,751.10 1,091,525,386.31
 
 
 

50



      การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 
 

  คณะกรรมการดำเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ตามนัยข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ข้อ 24 จำนวน 556,274,685.71 บาท (ห้าร้อยห้าสิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่น
สี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปดังนี้ 
 

ลำดับ รายการจัดสรรกำไร ปี 2563 
จำนวนเงิน (บาท) % ปี 2562 

จำนวนเงิน (บาท) % 

1 ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 55,627,468.57 10.00 55,875,073.66 10.00

2 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย         
 ร้อยละ 1 แต่ไมเ่กิน 30,000 บาท 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3 เงินปันผลตามหุน้ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 10 (5.30) (5.60)
 ต่อปี (จดัสรรในอัตราร้อยละ 5.30 ตอ่ปี) 392,685,334.75 70.59 400,072,300.00 71.60

4 เงินเฉล่ียคืนตามส่วนจำนวนรวมแห่ง (10.50)   (10.50)   
 ดอกเบ้ียเงินกู้ (ร้อยละ 10.50) 59,940,715.75 10.77 61,012,089.00 10.92

5 เงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ และกรรมการ          
 ไม่เกินรอ้ยละ 10 14,500,000.00 2.61 16,500,000.00 2.95

6 ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน   
 ร้อยละ 2 ของทุนเรอืนหุ้น 200,000.00 0.04 200,000.00 0.04

7 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินรอ้ยละ 10 33,291,166.64 5.98 25,061,273.89 4.48

8 กองทุนชว่ยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามญั - - - -

9 ทุนเพื่อการจัดตัง้สำนักงาน หรอืกองทุนต่าง ๆ - - - - 

  รวมทั้งสิ้น 556,274,685.71 100.00 558,750,736.55 100.00
หมายเหตุ     
ลำดับ รายการ ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค. 63 เมื่อรวม ปี 2563 

1 ทุนสำรอง 948,295,795.24 1,003,923,263.81

2 ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผล 19,560,000.00 19,760,000.00

3 ทุนสาธารณประโยชน์ 29,327,246.08 62,618,412.72

4 ทุนเพื่อการจัดตัง้สำนักงาน หรอืกองทุนต่าง ๆ 2,228,000.00 2,228,000.00

5 กองทุนชว่ยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามญั 2,995,709.78 2,995,709.78

  รวม 1,002,406,751.10 1,091,525,386.31
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การคิดเงินปนัผล
อัตราเงินปนัผล 5.30% ต่อปี 

   

สมาชิกมีเงินค่าหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 200,000 บาท และส่งค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละ 
2,000 บาท และสหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.30 สมาชิกจะได้รับเงินปันผล ดังน้ี 
 

วัน เดือน ปี 
จำนวนเงินค่าหุ้น 

วิธีคำนวณ ปันผล 
(บาท) 

ยอดยกมา 1 มกราคม 2563 200,000 200,000 x 5.30 x 12 10,600.00 
100  12 

31 มกราคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 11 102.67 
100  12 

28 กมุภาพันธ์ 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 10 88.33 
    100   12 

31 มีนาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 9 79.50 
    100   12 

30 เมษายน 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 8 70.67 
    100   12 

31 พฤษภาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 7 61.83 
100  12 

30 มิถุนายน 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 6 53.00 
100  12 

31 กรกฎาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 5 44.17 
    100   12 

31 สิงหาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 4 35.33 
100  12 

30 กันยายน 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 3 26.50 
100  12 

31 ตุลาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 2 17.67 
    100   12 

30 พฤศจิกายน 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 1 8.83 
100  12 

31 ธันวาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 0 - 
100  12 

รวมเงินค่าหุน้ 224,000 รวมเงินปันผลที่สมาชิกได้รับ 11,188.50

สวสัดิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานเทศบาล จาํกดั 
 
ประเภท หลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหก้ารสงเคราะห ์ สิทธิประโยชนที์่สมาชิกไดร้บั 

 

สวสัดิการสมาชิกถงึแกก่รรม 
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วนั) 

 

1) กรณีเป็นสมาชกิไม่เกนิ 1 ปี  
2) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 1 ปี ไม่เกนิ 2 ปี 
3) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 2 ปี ไม่เกนิ 3 ปี 
4) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 3 ปี ไม่เกนิ 5 ปี 
5) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 5 ปี ไม่เกนิ 10 ปี 
6) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 10 ปี ไม่เกนิ 15 ปี 
7) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 15 ปี ไม่เกนิ 20 ปี 
8) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 20 ปี ไม่เกนิ 25 ปี 
9) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 25 ปีข้ึนไป 
 

 

- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 5,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 10,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 15,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 20,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 30,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 40,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 50,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 70,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 100,000 บาท 

 

สวสัดิการสมาชิกประสบอบุตัิเหต ุ
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วนั) 

 

 

- ถา้ใชเ้วลารกัษาพยาบาล และพกัรกัษาตวัไมเ่กนิ 7 วนั 
- ถา้ใชเ้วลารกัษารวมไมเ่กนิ 14 วนั 
- ถา้เกนิ 14 วนั แต่ไมเ่กนิ 30 วนั 
- ถา้เกนิ 30 วนั แต่ไมเ่กนิ 60 วนั 
- ถา้เกนิ 60 วนั แต่ไมเ่กนิ 90 วนั  
กรณีประสบภยัจนไดร้บัอนัตราย เช่น 
- สูญเสยีมอืหรอืเทา้หรอืสายตาสองขา้ง 
- สูญเสยีมอืหรอืเทา้ขา้งหนึ่งและสายตาอกีขา้งหน่ึง 
- สูญเสยีมอืและเทา้รวมสองอย่าง 
- ทพุลภาพจนเป็นเหตใุหไ้มส่ามารถประกอบอาชพีได ้
- สูญเสยีมอืหรอืเทา้หรอืสายตาเพยีงขา้งเดยีว 
 

 

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

 

สวสัดิการสมาชิกประสบสาธารณภยั 
เช่น อทุกภยั, วาตภยั, อคัคีภยั ฯลฯ 

(ยื่นเรื่องภายใน 90 วนั) 

 

- ทีอ่ยู่อาศยั ไดร้บัความเสยีหายจากภยัเป็นบางส่วน 
  หรอืท ัง้หลงั 
- ค่าเครื่องนุ่งห่มสาํหรบัผูเ้สยีหายและคนในครอบครวั 
  ไดร้บัความเสยีหาย 
- ค่าเครือ่งครวั เครื่องมอืประกอบอาชพีไดร้บั 
  ความเสยีหาย 
- ค่าเครื่องนอน (ผา้หม่ เสือ่ มุง้) ไดร้บัความเสยีหาย 
 

 

- จ่ายไมเ่กนิหลงัละ 7,500 บาท 
 
- จ่ายคนละ 500 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,500 บาท 
 
- จ่ายใหไ้มเ่กนิ 1,500 บาท 
 
- จ่ายใหไ้มเ่กนิ 1,500 บาท 
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การคิดเงินปนัผล
อัตราเงินปนัผล 5.30% ต่อปี 

   

สมาชิกมีเงินค่าหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 200,000 บาท และส่งค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละ 
2,000 บาท และสหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.30 สมาชิกจะได้รับเงินปันผล ดังน้ี 
 

วัน เดือน ปี 
จำนวนเงินค่าหุ้น 

วิธีคำนวณ ปันผล 
(บาท) 

ยอดยกมา 1 มกราคม 2563 200,000 200,000 x 5.30 x 12 10,600.00 
100  12 

31 มกราคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 11 102.67 
100  12 

28 กมุภาพันธ์ 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 10 88.33 
    100   12 

31 มีนาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 9 79.50 
    100   12 

30 เมษายน 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 8 70.67 
    100   12 

31 พฤษภาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 7 61.83 
100  12 

30 มิถุนายน 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 6 53.00 
100  12 

31 กรกฎาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 5 44.17 
    100   12 

31 สิงหาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 4 35.33 
100  12 

30 กันยายน 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 3 26.50 
100  12 

31 ตุลาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 2 17.67 
    100   12 

30 พฤศจิกายน 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 1 8.83 
100  12 

31 ธันวาคม 2563 2,000 2,000 x 5.30 x 0 - 
100  12 

รวมเงินค่าหุน้ 224,000 รวมเงินปันผลที่สมาชิกได้รับ 11,188.50

สวสัดิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานเทศบาล จาํกดั 
 
ประเภท หลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหก้ารสงเคราะห ์ สิทธิประโยชนที์่สมาชิกไดร้บั 

 

สวสัดิการสมาชิกถงึแกก่รรม 
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วนั) 

 

1) กรณีเป็นสมาชกิไม่เกนิ 1 ปี  
2) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 1 ปี ไม่เกนิ 2 ปี 
3) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 2 ปี ไม่เกนิ 3 ปี 
4) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 3 ปี ไม่เกนิ 5 ปี 
5) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 5 ปี ไม่เกนิ 10 ปี 
6) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 10 ปี ไม่เกนิ 15 ปี 
7) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 15 ปี ไม่เกนิ 20 ปี 
8) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 20 ปี ไม่เกนิ 25 ปี 
9) กรณีเป็นสมาชกิเกนิ 25 ปีข้ึนไป 
 

 

- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 5,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 10,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 15,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 20,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 30,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 40,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 50,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 70,000 บาท 
- จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หร้ายละ 100,000 บาท 

 

สวสัดิการสมาชิกประสบอบุตัิเหต ุ
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วนั) 

 

 

- ถา้ใชเ้วลารกัษาพยาบาล และพกัรกัษาตวัไมเ่กนิ 7 วนั 
- ถา้ใชเ้วลารกัษารวมไมเ่กนิ 14 วนั 
- ถา้เกนิ 14 วนั แต่ไมเ่กนิ 30 วนั 
- ถา้เกนิ 30 วนั แต่ไมเ่กนิ 60 วนั 
- ถา้เกนิ 60 วนั แต่ไมเ่กนิ 90 วนั  
กรณีประสบภยัจนไดร้บัอนัตราย เช่น 
- สูญเสยีมอืหรอืเทา้หรอืสายตาสองขา้ง 
- สูญเสยีมอืหรอืเทา้ขา้งหนึ่งและสายตาอกีขา้งหน่ึง 
- สูญเสยีมอืและเทา้รวมสองอย่าง 
- ทพุลภาพจนเป็นเหตใุหไ้มส่ามารถประกอบอาชพีได ้
- สูญเสยีมอืหรอืเทา้หรอืสายตาเพยีงขา้งเดยีว 
 

 

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

 

สวสัดิการสมาชิกประสบสาธารณภยั 
เช่น อทุกภยั, วาตภยั, อคัคีภยั ฯลฯ 

(ยื่นเรื่องภายใน 90 วนั) 

 

- ทีอ่ยู่อาศยั ไดร้บัความเสยีหายจากภยัเป็นบางส่วน 
  หรอืท ัง้หลงั 
- ค่าเครื่องนุ่งห่มสาํหรบัผูเ้สยีหายและคนในครอบครวั 
  ไดร้บัความเสยีหาย 
- ค่าเครือ่งครวั เครื่องมอืประกอบอาชพีไดร้บั 
  ความเสยีหาย 
- ค่าเครื่องนอน (ผา้ห่ม เสือ่ มุง้) ไดร้บัความเสยีหาย 
 

 

- จ่ายไมเ่กนิหลงัละ 7,500 บาท 
 
- จ่ายคนละ 500 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,500 บาท 
 
- จ่ายใหไ้มเ่กนิ 1,500 บาท 
 
- จ่ายใหไ้มเ่กนิ 1,500 บาท 
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หลักเกณฑ์การกู้เงิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานเทศบาล จำกัด 

พ.ศ. 2563 
.................................... 

 
1. หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 
 

1. วงเงินกู้ 3 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ (เม่ือได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกแล้วสามารถย่ืนกู้เงินได้ทันที)  

2. ระยะเวลาการผ่อนชำระ  20  งวดรายเดือน และต้องไม่เกินอายุราชการคงเหลือของผู้กู้  
3.  สมาชิกที่สง่เงินงวดชำระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้างวด  หรือชำระหนีเ้งินกู้เพือ่
เหตุฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของวงเงินกู้ตามสญัญาที่มีอยู ่ ให้กู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินสญัญาใหม่ 
โดยหักกลบลบหน้ีกับสัญญาเก่าได้  แต่ให้มสีัญญาเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเพียงสัญญาเดียว      

 
2.หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ 

 

  2.1 วงเงนิกู้สามัญและระยะเวลาการชำระคืนเงนิกู้ 
        2.1.1 วงเงินกู้สามัญ 
 

อายุการเป็นสมาชิก จำนวนเทา่ 
ของเงนิได้รายเดือน 

วงเงินกู้สามัญ 
ไม่เกิน (บาท) 

 

(1) เป็นสมาชิก 6 เดือน ยกเว้นสมาชิกซ่ึงได้รับการ 
     บรรจุเป็นพนักงานเทศบาลแล้วไม่น้อยกว่า   
     6 เดือน เมื่อได้รับการอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก 
     ของสหกรณ์แล้วสามารถย่ืนคำขอกู้เงินได้ทันที 
(2) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ป ี
(3) เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ป ี
(4) เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ป ี
(5) เป็นสมาชิก  5  ปีขึ้นไป  

 

15 
 
 
 

25 
35 
45 
50 

 

200,000 บาท 
 
 
 

300,000 บาท 
500,000 บาท 
800,000 บาท 

2,000,000 บาท 
(6) ผู้กูซ้ึ่งเป็นสมาชิก จะขอกู้เงินสามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกันได้แต่ไม่เกินร้อยละ 
    เก้าสิบห้าของจำนวนเงินค่าหุ้นท่ีมีอยู่  

 
เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผู้กู้รวมกับเงินประจำตำแหน่ง เงินคา่ตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมสำหรับ  
ตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ที่ได้รับจากทางราชการ 

 

       2.1.2 ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 
      ไม่เกิน 180 งวด ต้ังแต่เดือนแรกที่ผู้กู้ส่งคืนต้นเงินกู้สามัญพร้อมดอกเบ้ีย และต้อง
ไม่เกินอายุราชการคงเหลือของผู้กู้ 
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  2.2 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงิน 
       2.2.1 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และ/หรือเงินกู้สามัญ  
ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
 

อัตราเงนิเดือนของผู้กู้ เงินได้รายเดือนคงเหลือ*
ไม่เกิน 10,000 บาท 2,000 บาท 

เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท 2,500 บาท 
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท 3,500 บาท 
เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 25,000 บาท 4,500 บาท 
เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท 5,500 บาท 
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 35,000 บาท 6,500 บาท 
เกินกว่า 35,000 บาท ถึง 40,000 บาท 7,500 บาท 
เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 45,000 บาท 8,500 บาท 
เกินกว่า 45,000 บาท ถึง 50,000 บาท 9,500 บาท 
เกินกว่า 50,000 บาท ถึง 55,000 บาท 10,500 บาท 
เกินกว่า 55,000 บาท ถึง 60,000 บาท 11,500 บาท 

 
 

      2.2.2 ผู้กู้เงินสามัญโดยใช้เงนิคา่หุ้นค้ำประกนั ผู้กู้เงินสามญัโดยใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกัน เพียง
อย่างเดียว ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท 
 

3. หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
 

  3.1 ผู้ค้ำประกันต้องมีเงินเดือนตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 

วงเงินกู้สามัญ  จำนวนผู้ค้ำประกัน เงินเดือนของผู้คำ้ประกัน
 

(1) ผู้กู้เงินสามญั ไม่เกิน    
(2) ผู้กู้เงินสามญั ไม่เกิน    
(3) ผู้กู้เงินสามญั ไม่เกิน    
(4) ผู้กู้เงินสามญั ไม่เกิน    
(5) ผู้กู้เงินสามญั เกินกว่า  
 

 

500,000 บาท
600,000 บาท
800,000 บาท

1,000,000 บาท 

1,000,000 บาท 

 

1 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 
3 คน 

 

ไม่กำหนด 
ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท 
ไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท 
ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท 
ไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท 

 

  3.2 ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลาการชำระหน้ีของผู้กู้ 
  3.3 ผู้กู้เงินไมเ่กิน 500,000 บาท ให้มีผูค้้ำประกัน 1 คน 
  3.4 ผู้กู้เงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน 
  3.5 ผู้กู้เงินเกิน 1,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน 
  3.6 สมาชิกผู้มเีงินเดือนน้อยกว่า 18,000 บาท สามารถค้ำประกันสมาชิกอ่ืนได้ 2 คน  
  3.7 สมาชิกผู้มเีงินเดือนต้ังแต่ 18,000 บาท สามารถค้ำประกันสมาชิกอ่ืนได้ 3 คน  
  3.8 สมาชิกสามารถค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการต่าง ๆ   
ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด เพ่ิมได้อีก 1 สัญญา 
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4. หลักเกณฑ์อ่ืน 
 

      4.1 สมาชิกต้องชำระหน้ีเงินกู้สามัญรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หรือชำระหนี้เงินกู้
สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของวงเงินกู้ตามสัญญาที่มีอยู่ จึงจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญสัญญาใหม่ ยกเว้น เงินกู้
สามัญโดยใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกัน ผู้กู้ต้องชำระเงินกู้ไม่น้อยกว่าสามงวด จึงจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญสัญญาใหม่ ในการ
จ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะหักหน้ีเงินกู้สามัญคงเหลือตามสัญญาเดิมออกก่อน 
      4.2 สัญญาเงินกู้สามัญให้มีเพียงสัญญาเดียว ในการจ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะหักหน้ีเงินกู้
สามัญคงเหลือตามสัญญาเดิมออกก่อน 
      4.3 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ที่เป็นสมาชิกหรือยังมีหนี้
ค้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด จะพิจารณาให้เงินกู้ไม่เกินร้อยละ   
เก้าสิบห้าของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกรายน้ัน ๆ  
      4.4 สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันทุกราย ต้องส่งรายงานข้อมูลเครดิตของ
สมาชิกผู้กู้ เพ่ือประกอบการพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
      4.5 สมาชิกสามารถกู้เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดขึ้นได้อีก 1 สัญญา  

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

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินของสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
พ.ศ. 2563 

 
หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 
(งวด) 

 

ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

 

ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า 
ของจำนวนเงินค่าหุ้น 

ที่ตนเองมีอยู่            

 

ไม่เกิน 10 งวด และต้องไม่เกิน
ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจ้าง
ของผู้กู้ 

 

  หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ 
  1. วงเงินกู้สามัญและระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 
      1.1 วงเงินกู้สามัญ 
 

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้สามัญ 
ไม่เกิน (บาท) ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ (งวด) 

 

(1) ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 
     ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(2) กู้เงินสามญัโดยใช้ค่าหุ้นได้ 
     ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า 
     ของค่าหุ้นที่มีอยู่  

 

ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า 
ของจำนวนเงินค่าหุ้น 

ที่ตนเองมีอยู่          

 

ไม่เกิน 24 งวด ต้ังแต่เดือนแรกที่ผู้กู ้
ส่งคืนต้นเงินกู้สามัญพร้อมดอกเบ้ีย  
และต้องไม่เกินระยะเวลาคงเหลือ 
ตามสัญญาจ้างของผู้กู้ 
 

 

  2. เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงนิ 
      2.1 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500.- บาท   
      2.2 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงินสามัญ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี 
 

อัตราเงนิเดือนของผู้กู้ เงินได้รายเดือนคงเหลือ 
 

(1) ไม่เกิน 10,000 บาท  
(2) เกินกว่า 10,000 - 15,000 บาท 
(3) เกินกว่า 15,000 – 20,000 บาท 
(4) เกินกว่า 20,000 – 30,000 บาท 
(5) เกินกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 
(6) เงินสามัญโดยใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกัน 
 

 

1,500 บาท 
2,000 บาท 
2,500 บาท 
3,000 บาท 
4,000 บาท 
1,000 บาท 

 

      2.3 เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผู้กู้รวมกับเงินเพ่ิมต่าง ๆ ที่ได้รับจากทาง
ราชการ 
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4. หลักเกณฑ์อ่ืน 
 

      4.1 สมาชิกต้องชำระหน้ีเงินกู้สามัญรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หรือชำระหนี้เงินกู้
สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของวงเงินกู้ตามสัญญาที่มีอยู่ จึงจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญสัญญาใหม่ ยกเว้น เงินกู้
สามัญโดยใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกัน ผู้กู้ต้องชำระเงินกู้ไม่น้อยกว่าสามงวด จึงจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญสัญญาใหม่ ในการ
จ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะหักหน้ีเงินกู้สามัญคงเหลือตามสัญญาเดิมออกก่อน 
      4.2 สัญญาเงินกู้สามัญให้มีเพียงสัญญาเดียว ในการจ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะหักหน้ีเงินกู้
สามัญคงเหลือตามสัญญาเดิมออกก่อน 
      4.3 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ที่เป็นสมาชิกหรือยังมีหนี้
ค้างกับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด จะพิจารณาให้เงินกู้ไม่เกินร้อยละ   
เก้าสิบห้าของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกรายน้ัน ๆ  
      4.4 สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันทุกราย ต้องส่งรายงานข้อมูลเครดิตของ
สมาชิกผู้กู้ เพ่ือประกอบการพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
      4.5 สมาชิกสามารถกู้เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดขึ้นได้อีก 1 สัญญา  

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

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินของสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
พ.ศ. 2563 

 
หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้ ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 
(งวด) 

 

ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

 

ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า 
ของจำนวนเงินค่าหุ้น 

ที่ตนเองมีอยู่            

 

ไม่เกิน 10 งวด และต้องไม่เกิน
ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจ้าง
ของผู้กู้ 

 

  หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ 
  1. วงเงินกู้สามัญและระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 
      1.1 วงเงินกู้สามัญ 
 

อายุการเป็นสมาชิก วงเงินกู้สามัญ 
ไม่เกิน (บาท) ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ (งวด) 

 

(1) ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 
     ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
(2) กู้เงินสามญัโดยใช้ค่าหุ้นได้ 
     ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า 
     ของค่าหุ้นที่มีอยู่  

 

ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า 
ของจำนวนเงินค่าหุ้น 

ที่ตนเองมีอยู่          

 

ไม่เกิน 24 งวด ต้ังแต่เดือนแรกที่ผู้กู ้
ส่งคืนต้นเงินกู้สามัญพร้อมดอกเบ้ีย  
และต้องไม่เกินระยะเวลาคงเหลือ 
ตามสัญญาจ้างของผู้กู้ 
 

 

  2. เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงนิ 
      2.1 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500.- บาท   
      2.2 เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงินสามัญ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปน้ี 
 

อัตราเงนิเดือนของผู้กู้ เงินได้รายเดือนคงเหลือ 
 

(1) ไม่เกิน 10,000 บาท  
(2) เกินกว่า 10,000 - 15,000 บาท 
(3) เกินกว่า 15,000 – 20,000 บาท 
(4) เกินกว่า 20,000 – 30,000 บาท 
(5) เกินกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 
(6) เงินสามัญโดยใช้เงินค่าหุ้นค้ำประกัน 
 

 

1,500 บาท 
2,000 บาท 
2,500 บาท 
3,000 บาท 
4,000 บาท 
1,000 บาท 

 

      2.3 เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผู้กู้รวมกับเงินเพ่ิมต่าง ๆ ที่ได้รับจากทาง
ราชการ 
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  3. หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
 3.1 ผู้กู้เงินสามัญต้องมีสมาชิกสมทบหรือสมาชิกค้ำประกัน 2 คน 
 3.2 ผู้ค้ำประกันต้องมีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจ้างหรืออายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาชำระหนี้ของผู้กู้ 
 3.3 สมาชิกสมทบคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับสมาชิกสมทบผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 
  4. หลักเกณฑ์อื่น 
 4.1 สมาชิกต้องชำระหน้ีเงินกู้สามัญรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หรือชำระหน้ีเงินกู้
สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่ของวงเงินกู้ตามสัญญาก่อน จึงจะมีสิทธิกู้เงินกู้สามัญสัญญาใหม่ โดยหักกลบ
ลบหน้ีกับสัญญาเงินกู้สามัญเดิม 
 4.2 สัญญาเงินกู้สามัญให้มีเพียงสัญญาเดียว ในการจ่ายเงินกู้สามัญ สหกรณ์จะหักหน้ีเงินกู้
สามัญ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินคงเหลือตามสัญญาเดิมออกก่อน 

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

หลักเกณฑ์การพิจารณาใหทุ้นสง่เสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จะพิจารณาจากปัจจยั 3 ประการ ดังนี ้
 

         (1) ผลการศึกษา  35 % 
         (2) รายได้ผู้ปกครอง 40 % 
         (3) จำนวนบุตร  25 %   
 

ผลการศึกษา คะแนน รายได้ผูป้กครอง คะแนน จำนวนบุตร/คน คะแนน
95.51 – 100 % 
คะแนนเฉลี่ย 3.80 – 4.00 35 ต่ำกว่า 15,000 40 3 คนขึ้นไป 25 

90.51 – 95.50% 
คะแนนเฉลี่ย 3.60 – 3.79 30 15,001 – 20,000 35 2 คน 20 

85.51 – 90.50% 
คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 3.59 25 20,001 – 25,000 30 1 คน 15 

80.51 – 85.50% 
คะแนนเฉลี่ย 3.20 – 3.39 20 25,001 – 30,000 25 - - 

75.00 – 80.50% 
คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.19 15 30,001 ขึ้นไป 20 - - 

 
 *หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ 
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การติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 
 

ที่อยู่ เลขที่ 15 ถนนราชบพิธ แขวงราชบพธิ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตอ่กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 

โทรศัพท์  : 0-2223-7788 (3 คู่สาย)   0-2225-4084 (อัตโนมัติ 2 คูส่าย) 
โทรสาร   : 0-2622-3203 (บริหารท่ัวไป)  0-2225-2403 (สารสนเทศ)   
  0-2222-2470 (สินเช่ือ)   0-2622-1595 (การเงิน) 
  0-2223-2681 (จัดเก็บ 1)  0-2223-2682 (จัดเก็บ 2) 
  0-2226-3077 (เร่งรัดหน้ีสิน) 
  www.munsaving.com   E-mail : info@munsaving.com 
 
 งานบริหารทั่วไป 

โทรสาร   :  0-2622-3203 
 

สอบถามเก่ียวกับการรับ – ส่งหนังสือ/สมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออก/การเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน/การ
เปล่ียนแปลงเพ่ิม/ลด ค่าหุ้น/การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด/ การชำระหน้ีรายเดือน/การโอนย้ายหน่วยงาน/โอนย้าย
ระหว่างสหกรณ์/การขอเปล่ียนแปลง ชื่อ – นามสกลุ/ การขอรับการสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม/สมาชิก
ประสบอุบัติเหตุ และสาธารณภัย/ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก/กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

หมายเลขภายใน 
(หมายเลขมือถือ)

  1. นายโกเมศ  มาอินทร์   รักษาการหัวหน้างาน
บริหารท่ัวไป 

เรื่องท่ีติดต่อ 106 
(086-335-5794) 

  2. นางสาวเมษญา  กิจตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
การเปล่ียนแปลงการเพ่ิม/ลดหุ้น 
และเงินงวดชำระหนี้/กองทุนช่วยเหลือ 
ผู้ค้ำประกัน

107 
(064-586-9256) 

  3. นางสาวปิยมาศ  ละมูลน้อย   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการ
ประชุม/ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 

113 

  4. นางสาวจันทร์นภา  ชัยอนุรักษ์ เจ้าหน้าท่ีทะเบียน การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ 101 
(083-099-2570) 

  5. นายศรัณย์  ม่วงย้ิม  เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
สมาชิกขอลาออก/การเปลี่ยนค้ำประกัน
โอนย้ายระหว่างสหกรณ์/เปลี่ยนแปลง  
ชื่อ - นามสกุล 

103 
(086-305-0920) 

  6. นายปิยะ  โสภาพ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานอ่ืน 102 
(095-385-8823) 

  7. ปราโมทย์ ประสิทธิ์วัฒน์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ สอบถามข้อมูลสมาชิกเบื้องต้น 105 
  8. นายฐิติโชติ ศรีดี เจ้าหน้าท่ีธุรการ ลงทะเบียนรักเอกสารท่ีส่งมายังสหกรณ์ 108 
  9. นางสาวณัฐนียา  จิตตมาเส เจ้าหน้าท่ีธุรการ ลงทะเบียนรักเอกสารท่ีส่งมายังสหกรณ์ 109 

  10. นายชาคริต  ไพเราะ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย/ 
ถึงแก่กรรม/การโอนย้ายหน่วยงาน 

110 
(083-096-5208)

  11. นายพิพัฒน์พงษ์  รุ่งแสง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ส่งเอกสารต่าง ๆ 112 
 
 
 
 
 

ID: LINE สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานเทศบาล จาํกดั 086-305-0917 
ID: LINE เจา้หน้าทีส่หกรณ์ฯ แต่ละท่าน คอืหมายเลขมอืถอืของเจา้หน้าทีท่่านนัน้ 
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 งานสินเช่ือ 
โทรสาร   :  0-2222-2470 
 

สอบถามเก่ียวกับการขอกู้เงินทุกประเภท หมายเลขภายใน 
(หมายเลขมือถือ)

  1. นายขันทอง ภู่ผล   รักษาการ 
หัวหน้างานสินเชื่อ สมาชิกสอบถามข้อมูลได้ทุกจังหวัด 300 

(083-097-8535) 

  2. นางขวัญจิต จันทวิช เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ สมาชิกสอบถามข้อมูลได้ทุกจังหวัด 301 
(083-097-8537)

  3. นางเรณู สุขท่าพูด เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ สมาชิกสอบถามข้อมูลได้ทุกจังหวัด 302 
(086-305-0913)

  4. นางสาวปราณี  ขาวเจริญ เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ สมาชิกสอบถามข้อมูลได้ทุกจังหวัด 306 
(083-097-8536) 

  5. นางสาวพรรษมน  วงษ์งามขำ เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ สมาชิกสอบถามข้อมูลได้ทุกจังหวัด 307 
(083-099-2567)

  6. นางสาวกฤษณา  แจ้งเอี่ยม เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ สมาชิกสอบถามข้อมูลได้ทุกจังหวัด 308 
(083-097-8538)

 
 งานเร่งรัดหนี้สิน 
 

โทรสาร   :  0-2226-3077 
 

สอบถามเก่ียวกับอายัด หุ้น/เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน/กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน/การของด – ลด  
ส่งต้นเงินกู้สามัญ ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 

หมายเลขภายใน 
(หมายเลขมือถือ)

  1. นางสุพิชา  ภักดี หัวหน้างานเร่งรัดหน้ีสิน จังหวัดท่ีรับผิดชอบ 600 
(086-305-0914)

  2. นางธนพร มาอินทร์ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหน้ีสิน ทุกจังหวัด 602 
(086-305-0915)

  3. นายณัฐพล  กล่ินสุคนธ์ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหน้ีสิน ทุกจังหวัด 601 
(086-305-0915) 

  4. นางเพียงเพ็ญ  แจ่มกระจ่าง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหน้ีสิน ทุกจังหวัด 601 
(086-335-5793)

  5. นางสาวปารีณารัชต์ วิสมิตะนันทน์ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหน้ีสิน ทุกจังหวัด 601 
(086-335-5793)
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 งานสารสนเทศ 
 

โทรสาร   :  0-2225-2403 
 

     สอบถามเกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) หมายเลขภายใน 
(หมายเลขมือถือ)

  1. นายปัญญา ลักษณิยานนท์   หัวหน้างานสารสนเทศ เร่ืองท่ีติดต่อ 800 
(086-305-0917)

  2. นายไวพจน์ หินวิเศษ เจ้าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูล เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) 801 
(086-305-0917) 

  3. นายองอาจ ซ่ือฐากร   เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) 802 
(086-305-0918) 

 
 งานการเงิน 
 

โทรสาร   :  0-2622-1595 
 

สอบถามเก่ียวกับการจ่ายเงินกู้สามัญทุกประเภท/การโอนเงินชำระหนี้/การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์/
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

หมายเลขภายใน 
(หมายเลขมือถือ)

 1. นางสาวพรรัชดา วราภักด์ิ   หัวหน้างานการเงิน เรื่องท่ีติดต่อ 200 

 2. นายทรงพล กองทอง  เจ้าหน้าท่ีการเงิน จ่ายเงินกู้ทุกประเภท/ทุนการศึกษาบุตร/
ค่าตอบแทนตัวแทน/เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

201 
(086-305-0916)

 3. นางสาววีรวรรณ ดีรักษา เจ้าหน้าท่ีการเงิน การจ่ายเงินทุนสวัสดิการต่าง ๆ/เอกสารการ
โอนเงินชำระหนี้ 203 

 4. นางสาววิภาดา วิชัยดิษฐ เจ้าหน้าท่ีการเงิน จ่ายเงินกู้ทุกประเภท/ทุนการศึกษาบุตร/
ค่าตอบแทนตัวแทน/เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

206 
(086-305-0916) 

 5. นางรัชนิดา ดีพร้อม เจ้าหน้าท่ีการเงิน การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น 207 
(086-305-0916)

 6. นางสาววรดา  ชวยกระจ่าง เจ้าหน้าท่ีการเงิน จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ (เงินสด) 204 
(086-340-6530) 

 7. นางจีราพร บัวแตง เจ้าหน้าท่ีการเงิน เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 205 
(083-096-5209) 

 
 งานบญัช ี
 

โทรสาร   :  0-2622-1595 
 

การบัญชี หมายเลขภายใน 
(หมายเลขมือถือ)

 1. นางสาวเบญจา  สมจิตร หัวหน้างานบัญชี เรื่องท่ีติดต่อ 700 
 2. นางประภารัตน์  กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าท่ีบัญชี การบัญชี 701 
 3. นางสาวสุชาดา  พุดทองคำ  เจ้าหน้าท่ีบัญชี การบัญชี 702 
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 งานจัดเก็บและตรวจสอบ 1 
 
โทรสาร   :  0-2223-2681 
 

สอบถามเก่ียวกับการชำระเงินก่อนกำหนด/การชำระหนี้ค้าง/การคืนหุ้น/การคืนเงินเก็บเกิน/เงินปันผล 
และเงินเฉลี่ยคืน/การเรียกเก็บเงินได้รายเดือน

หมายเลขภายใน 
(หมายเลขมือถือ)

นางสาวศรีสงัวาลย์  สุดใจ รักษาการหัวหน้างานจัดเก็บ 
และตรวจสอบ 1 

จังหวัดท่ีรับผิดชอบ 400 
(086-335-5794) 

  1. นางสาวนฤมล ธรรมคุณศรี เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
และตรวจสอบ 

กระบี่/กาญจนบุรี/กาฬสินธ์ุ/
กำแพงเพชร 

409 
(083-099-2566) 

  2. นางสาวกนกวรรณ ทวีมาก เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
และตรวจสอบ

ขอนแก่น/จันทบุรี/ฉะเชิงเทรา 401 
(086-305-0912)

  3. นางสาวณฐินีวรัท  ฐิติกรโยธิน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
และตรวจสอบ 

ชลบุรี/ชัยนาท/ชัยภูมิ 404 
(086-305-0921) 

  4. นางประภาพร  จันทร์เรือง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
และตรวจสอบ 

ชุมพร/เชียงราย/เชียงใหม่/ตรัง/ตราด 405 
(086-335-5791) 

  5. นางพิมพ์ญะภัส  หุตะแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
และตรวจสอบ

ตาก/นครนายก/นครปฐม/นครพนม/
นครราชสีมา

407 
(083-099-2565)

  6. นางสาวภูวนิดา  หุตะแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
และตรวจสอบ

นครศรีธรรมราช/นครสวรรค์/นนทบุรี 406 
(086-378-8912)

  7. นางสาวดิรัติยา  คชพิมพ์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
และตรวจสอบ 

นราธิวาส/น่าน/บุรีรัมย์/ปทุมธานี 408 
(086-378-8911) 

  8. นางบังอร  ชูผล เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ    
และตรวจสอบ 

ประจวบคีรีขันธ์/ปราจีนบุรี/ปัตตานี/
พระนครศรีอยุธยา/พังงา 

402 
(086-378-8916) 

  9. นางสาวหนึ่งนิชภัสร์  ศุภกรรติ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
และตรวจสอบ

- 410 
(086-378-8913)
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 งานจัดเก็บและตรวจสอบ 2 
 
โทรสาร   :  0-2223-2682 
 

สอบถามเก่ียวกับการชำระเงินก่อนกำหนด/การชำระหนี้ค้าง/การคืนหุ้น/การคืนเงินเก็บเกิน/เงินปันผล 
และเงินเฉลี่ยคืน/การเรียกเก็บเงินได้รายเดือน

หมายเลขภายใน 
(หมายเลขมือถือ)

นางนันธิมา เขียวทอง   
 

หัวหน้างานจัดเก็บ
และตรวจสอบ 2 

จังหวัดท่ีรับผิดชอบ 500 
(086-305-0911) 

  1.               (ว่าง) เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ 

พัทลุง/พะเยา/พิจิตร/พิษณุโลก/เพชรบุรี 501 
(086-378-8916) 

  2. นางสาวสุรีย์พร  จารุภักติ 
 

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ

เพชรบูรณ์/แพร่/ภูเก็ต/มหาสารคาม/
มุกดาหาร/แม่ฮ่องสอน/ยโสธร/ยะลา 

506 
(086-378-8915)

  3. นางสาวหทัยทิพย์  โพธิประเสริฐ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ 

ร้อยเอ็ด/ระนอง/ระยอง/ราชบุรี 508 
(086-378-8918) 

  4. นางสาวมัชฌิมา  ฉ่ำมะนา เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ 

ลพบุรี/ลำปาง/ลำพูน/เลย/ศรีสะเกษ 509 
(086-378-8917) 

  5. นางเจติยา  ประทุมเมือง เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ

สกลนคร/สตูล/สมุทรปราการ/
สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร/สงขลา 

502 
(083-099-2568)

  6. นายบัณฑิตย์  จันทวิช เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ

สระบุรี/สิงห์บุรี/สุโขทัย/สุพรรณบุรี/ 
สุราษฎร์ธานี

503 
(086-335-5792)

  7. นางสาวพรกมล  สมพงษ์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ 

สุรินทร์/หนองคาย/อ่างทอง/อุดรธานี/
อุตรดิตถ์/อุทัยธานี 

503 
(064-586-9257) 

  8. นางสมบัติ  หลูศรียกูล เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ 

อุบลราชธานี/หนองบัวลำภู/สระแก้ว 
อำนาจเจริญ/บึงกาฬ/ส่วนกลาง 

505 
(083-099-2571) 

  9. นางประภรณ์  วิเศษสังข์ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ   
และตรวจสอบ

- 507 
(083-099-2499)
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พิมพ์ที่ บริษัท พี.เค.เค พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด 
89/148 หมู่ที่่ 1 ถ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร. 081-820-7763, 098-278-5013  E-mail : pkkting@gmail.com 

หลักการสหกรณ์ 
 
  หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้คุณคา่ของสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม” ซ่ึงประกอบด้วย หลักการที่สำคัญ ๗ ประการ กล่าวคือ 
  หลักการที่ ๑ การเปิดรับสมัครสมาชิกท่ัวไปและด้วยความสมัครใจ 
  สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลท้ังหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ 
และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เช้ือชาติ การเมือง 
หรือศาสนา 
  หลักการที่ ๒ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธปิไตย 
  สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตย ที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอยา่งแข็งขันในการกำหนด 
นโยบายและการตัดสินใจ บุรษุและสตรีผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผูแ้ทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิกในสหกรณ์ 
ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหน่ึงเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอ่ืนให้ดำเนินไป
ตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน 
  หลักการที่ ๓ การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
  สมาชิกสหกรณ์พึงมีส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์อย่างเป็นธรรม และควบคุมการใช้ทุนของสหกรณ์
ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้
ผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตามเง่ือนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราท่ีจำกัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรร
ผลประโยชน์ส่วนเกิน เพ่ือจุดมุ่งหมายประการใดประการหน่ึง หรือทั้งหมดดังต่อไปน้ี คือ เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์
ของตน โดยจัดให้เป็นทุนสำรองของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหน่ึงแห่งทุนนี้ต้องไม่นำมาแบ่งปันกัน เพ่ือประโยชน์แก่
สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 
  หลักการที่ ๔ หลักการปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
  สหกรณ์เป็นองค์การอิสระและพึ่งพาตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำเป็น 
ต้องมีข้อตกลง หรือผูกพันกับองค์การอ่ืน ๆ รวมถึงองค์การของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก 
สหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไข อันเป็นที่มั่นใจได้ว่า มวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตยและยังคงดำรงความเป็นอิสระของสหกรณ์ 
  หลักการที่ ๕ การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลขา่วสาร 
  สหกรณ์พึงให้การศึกษา และการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ตัวแทนสมาชิก ผู้จัดการ และพนักงาน
เพ่ือบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการให้ข่าวสารแก่
สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่เยาวชน และบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะ และคุณประโยชน์
ของสหกรณ์ได้ 
  หลักการที่ ๖ การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
  สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ 
  หลักการที่ ๗ ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน 
  สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน ตามนโยบายท่ีมวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ 
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