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 ¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�กรรมการช่วยเกา                                     ถาม-ตอบ 

     ถาม :  ปจจุบันสหกรณออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ 

จำกัด มีการปลอยสินเชื ่อแบบใดบาง?

ตอบ : สินเชื ่อที ่สหกรณฯปลอยใหสมาชิกไดกู มีหลายรูปแบบ เชน สินเชื ่อเงินกู แบบสามัญ  

สินเชื ่อเงินกู เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เงินกู เพื ่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกู เพื ่อการเคหะ และเงินกู 

เพื ่อปลดเปลื ้องหนี ้ส ิน จากสถาบันการเงินอื ่น ๆ และกำลังจะมีร ูปแบบอื ่น ๆ ออกมาอีก

แลวจะแจงใหทราบ  สำหรับสมาชิกที ่มีขอสงสัยหรืออานแลวไมเขาใจเงินกู แตละประเภท 

เชิญสอบถามที่คณะกรรมการไดทุกทาน หรือผูที ่ทานไดลงคะแนนคัดเลือกมาเปนกรรมการ 

หรือโทรมาที ่ 02 6286775 สหกรณออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ จำกัด ของเราครับ  

ถาคิดจะกูอยางกลัวเรื ่องถาม  ไมถามไมรู  ไมมีใครรู ทุกเรื ่อง 
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สวัสดี      ปใหม       ไทยบรรจบ
วาระครบ      รอบนี้   ศรีสมัย
ขออำนาจ     แหงคุณ  พระรัตนตรัย
อำนวยชัย    บันดาล  ประทานพร
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รายงานการจายเงินทุนสาธารณประโยชน เดือน เมษายน 2562

  - คาของเยี่ยมสมาชิกเขาโรงพยาบาล  จำนวน  2  ราย

  - เงินชวยบำเพ็ญกุศลศพสมาชิกและญาติ  จำนวน 2 ราย

รายงานการจายเงินทุนสาธารณประโยชน เดือน เมษายน 2562
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(อัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นลง โดยอางอิงอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารแหงประเทศไทย)

2. เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ

   2.1  ทุนสำรอง      จำนวน     29,458,254.09 บาท

   2.2  ทุนเรือนหุน        จำนวน   435,871,970.00  บาท

   2.3  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ    จำนวน    213,595,533.82 บาท

   2.4  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (สะสมทรัพย) จำนวน    2,671,400.00 บาท

   2.5  เงินทุนอื่น ๆ         จำนวน          462,402.68 บาท

 รวมยอดเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ    จำนวน    682,059,560.59 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ค. 2556ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ค. 2556 1. จำนวนสมาชิก  ถึงวันที่  31  มี.ค. 62   จำนวน 1,123  คน1. จำนวนสมาชิก  ถึงวันที่  31  มี.ค. 62   จำนวน 1,123  คน
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ข่าวสหกรณ์

1. นายไพฑูรย  พวงลำใย

2. นายสมบูรณ  สงวนสุข

3. นายประดับเกียรติ  จ ินดาลัทธ

4. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ

5. นายไพรัช  ทับทิม

6. นางนิลวรรณ  เทียนกุล

7. นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ ์
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         วัสดีสมาชิกทุกทาน กลับมาแลว!!  หลังจากที ่หายไปนาน  

          ตั ้งแตบัดนี ้เปนตนไปคาดวาจะไดพูดคุยกับสมาชิกทุกเดือนและ  

          คิดว าสมาชิกหลายๆทานคงจะคิดถึงสารสัมพันธของสหกรณ 

และอยากทราบความเคลื่อนไหวของสหกรณเชนกัน  แตสำหรับผูที ่จะกูอยางเดียวก็จะคิดถึง

สหกรณเปนระยะ ๆ หลังจากที่กูเต็มพื้นที่แลว สำหรับผูที่จะออมก็คงจะไมรูวาสหกรณออมทรัพย

สำนักขาวกรองแหงชาติ จำกัด ของเรา ก็พรอมที ่จะ

ตอนรับสมาชิกที่ตองการออมตลอดเวลา ทุกวันเชนกัน  

 หลังจากที ่มีการประชุมใหญสามัญของสหกรณ

ออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ จำกัด ตั ้งแตวันที ่ 

27 กุมภาพันธ 2562 และมีการเลือกตั้งกรรมการใหม

เขามาทำงานแทนกรรมการที่หมดวาระเปนที่เรียบรอย

แลว ตามรายชื่อดังนี ้
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 สหกรณออมทร ัพย สำน ักข าวกรองแห งชาต ิ  จำก ัด ได  เป ดโครงการร ับฝากเง ิน

ออมทรัพยพิเศษ (สะสมทรัพย 2) เพื่อเสริมสราง

ว ิน ัยทางการเง ินด วยการออมทร ัพย อย าง

สม่ำเสมอและตอเนื ่อง สหกรณฯจึงประกาศ

กำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการ ฝาก -ถอน 

เงินออมทรัพยพิเศษ (สะสมทรัพย 2) ดังนี ้

 1. สมาชิกผูฝากเงินที่มีความประสงคใหสวน

ราชการผู จ ายเง ินห ัก ณ ที ่จ าย เง ินได รายเด ือนฝากเข าบ ัญชีเง ินฝากออมทรัพย พ ิเศษ 

(สะสมทร ัพย   2) ของตน เช นเด ียวก ับการห ักส งค าห ุ นรายเด ือน ให ย ื ่นคำร องต อฝ าย

การเง ินสหกรณ

 2. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบสามารถเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ (สะสมทรัพย 2) 

ไดตั ้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 ธันวาคม 2562

 3. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองฝากเงินออมทรัพยพิเศษ (สะสมทรัพย 2) เปนรายเดือน

       โดยมีเงื ่อนไขดังตอไปนี้

                3.1 จำนวนเงินฝากตามอัตราที ่ตกลงไวกับสหกรณ

            เปนรายเดือนโดยหักจากเงินไดรายเดือน ฝากขั้นต่ำ 

            300 บาท แตไมเกิน 10,000 บาท

               3.2 สมาชิกสมทบที่ไมมีเงินไดรายเดือนใหฝากเงินตาม

            อัตราที่ตกลงไวกับสหกรณ ภายในไมเกินวันที่ 5 ของ

            ทุกเดือน

                4. อ ัตราดอกเบ ี ้ยเง ินร ับฝากออมทร ัพย พ ิ เศษ  

            (สะสมทรัพย 2) รอยละ 3.00 ตอปถาหากมีการ

                       ถอนเง ินฝากหร ือหย ุดการฝากรายเด ือน   

                                              สหกรณจะคิดดอกเบี ้ยใหในอัตราเง ินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ ตั้งแตวันที่สหกรณรับฝาก    

 5. ให คำนวณอ ัตราดอกเบ ี ้ย

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (สะสมทรัพย 2)

เปนรายวัน เมื ่อสมาชิกฝากเง ินครบ

กำหนด 12 เดือนแลวสมาชิกไมถอน

เงินฝากเกิน 7 วันถือวาสมาชิกตกลง

ฝากเงินออมทรัพยพิเศษตอไป

 6. เง ื ่อนไขขอกำหนดอื ่น ๆ ให

เปนไปตามระเบียบสหกรณที่กำหนดไว
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            เปนรายเดือนโดยหักจากเงินไดรายเดือน ฝากขั้นต่ำ 
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เปนไปตามระเบียบสหกรณที่กำหนดไว



คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ จำกัด ชุดที่ 28 

ไดประชุมเมื ่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 
คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ จำกัด ชุดที่ 28 

ไดประชุมเมื ่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 
คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ 

 1. นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์  ประธานกรรมการ 

 2. นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร กรรมการ

 3. นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ  กรรมการ

 4. นางนิลวรรณ  เทียนกุล  กรรมการ

 5. นายไพรัช  ทับทิม  เลขานุการ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. นายบำเพ็ญ  สะลอยรัมย     ประธานคณะทำงาน

 2. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ   คณะทำงาน

 3. นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ      คณะทำงาน

 4. วาที ่ ร.ต.กิตติพันธ แจมสุวรรณ    คณะทำงาน

 5. นายไพรัช ทับทิม        เลขานุการ

            คณะทำงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA) 

 1. น.ส.วาสนา วิมุกตานนท ประธานคณะอนุกรรมการ 

 2. นางพนัสดา จรูญสมิทธิ์  อนุกรรมการ 

 3. นายไพบูลย คละจิตร  อนุกรรมการ

 4. นายวีรศักดิ์ ทิพยมณเฑียร เลขานุการ

       คณะอนุกรรมการ

 5. น.ส.กัญญาณัฐ  เทียนหลำ ผูชวยเลขานุการ

       คณะอนุกรรมการ

 

 สมาชิกทราบแลววาผูแทนที่ทานเลือกเขามาเปนกรรมการบริหารงานสหกรณฯ ทำหนาที่

อะไรแลว หากสมาชิกตองการทราบขอมูลที ่เกี ่ยวกับสหกรณฯหรือขอมูลตาง ๆ ของการทำ

นิติกรรมประเภทตาง ๆ  เชิญสอบถามไดที ่กรรมการทุกทาน แตถาทานถามแลวตอบไมได 

คราวหนาอยาเลือกเขามา (55555555)  อีกนิดวาจะไมบอกแลว ขณะนี ้สหกรณฯ ของเรา

กำลังพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารระหวางสหกรณกับสมาชิก อดใจ รอแปบไมนานเกินรอ

พรอมกับโปรโมชั ่นใหมของเงินกู ร ูปแบบตาง ๆ  เพื ่อจัดการหนี ้ส ินของสมาชิกที ่ต องการ

ปลดปลอยจากพันธนาการของสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่โหดราย มาอยูกับ สหกรณฯ ของเรา   

คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ 

 1. นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์  ประธานกรรมการ 

 2. นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร กรรมการ

 3. นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ  กรรมการ

 4. นางนิลวรรณ  เทียนกุล  กรรมการ

 5. นายไพรัช  ทับทิม  เลขานุการ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. นายบำเพ็ญ  สะลอยรัมย     ประธานคณะทำงาน

 2. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ   คณะทำงาน

 3. นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ      คณะทำงาน

 4. วาที ่ ร.ต.กิตติพันธ แจมสุวรรณ    คณะทำงาน

 5. นายไพรัช ทับทิม        เลขานุการ

            คณะทำงาน

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA) 

 1. น.ส.วาสนา วิมุกตานนท ประธานคณะอนุกรรมการ 

 2. นางพนัสดา จรูญสมิทธิ์  อนุกรรมการ 

 3. นายไพบูลย คละจิตร  อนุกรรมการ

 4. นายวีรศักดิ์ ทิพยมณเฑียร เลขานุการ

       คณะอนุกรรมการ

 5. น.ส.กัญญาณัฐ  เทียนหลำ ผูชวยเลขานุการ

       คณะอนุกรรมการ

 

 สมาชิกทราบแลววาผูแทนที่ทานเลือกเขามาเปนกรรมการบริหารงานสหกรณฯ ทำหนาที่

อะไรแลว หากสมาชิกตองการทราบขอมูลที ่เกี ่ยวกับสหกรณฯหรือขอมูลตาง ๆ ของการทำ

นิติกรรมประเภทตาง ๆ  เชิญสอบถามไดที ่กรรมการทุกทาน แตถาทานถามแลวตอบไมได 

คราวหนาอยาเลือกเขามา (55555555)  อีกนิดวาจะไมบอกแลว ขณะนี ้สหกรณฯ ของเรา

กำลังพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารระหวางสหกรณกับสมาชิก อดใจ รอแปบไมนานเกินรอ

พรอมกับโปรโมชั ่นใหมของเงินกู ร ูปแบบตาง ๆ  เพื ่อจัดการหนี ้ส ินของสมาชิกที ่ต องการ

ปลดปลอยจากพันธนาการของสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่โหดราย มาอยูกับ สหกรณฯ ของเรา   

๓๓๖๖

นายประดับเกียรติ  จินดาลัทธนายประดับเกียรติ  จินดาลัทธ

นายประดับเกียรติ  จินดาลัทธนายประดับเกียรติ  จินดาลัทธ

นายวัธนชัย ทองประเสริฐนายวัธนชัย ทองประเสริฐนายบำเพ็ญ สะลอยรัมย นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย 

วาที ่ ร.ต.กิตติพันธ  แจมสุวรรณวาที่ ร.ต.กิตติพันธ  แจมสุวรรณ

นายไพรัช  ทับทิม             นายไพรัช  ทับทิม             

นายไพรัช  ทับทิม             นายไพรัช  ทับทิม             

นางนิลวรรณ เทียนกุลนางนิลวรรณ เทียนกุล

น.ส.วาสนา วิมุกตานนท                น.ส.วาสนา วิมุกตานนท                

นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร 

นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร นายไพบูลย คละจิตรนายไพบูลย คละจิตร

น.ส.กัญญาณัฐ  เทียนหลำน.ส.กัญญาณัฐ  เทียนหลำ
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นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์

นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์



จัดสรรใหคณะกรรมการเขาดำรงตำแหนงคณะการทำงานตาง ๆ ดังนี ้ 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ ชุดที่ 28 ประกอบดวย

 1. นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ  ประธานกรรมการ

 2. นายทศนารถ  นุตาคม  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3. นายพงษเทพ  โพธิรังสิยากร รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4. นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ กรรมการ 

 5. นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์  กรรมการ

   6. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ กรรมการ

       7. นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ  กรรมการ

 8. นายบำเพ็ญ  สะลอยรัมย         กรรมการ 

 9. นายไพฑูรย  พวงลำใย  กรรมการ

 10. วาที ่ ร.ต.กิตติพันธ   แจมสุวรรณ กรรมการ

 11. นางนิลวรรณ  เทียนกุล  กรรมการ  

 12. นายไพรัช  ทับทิม  กรรมการ

 13. นายสมบูรณ  สงวนสุข  กรรมการ

 14. น.ส.วาสนา  วิมุกตานนท   เหรัญญิก

 15. นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร ลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ 

 1. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ       ประธานกรรมการ

 2. นายทศนารถ นุตาคม       รองประธาน คนที่ 1

 3. นายพงษเทพ โพธิรังสิยากร    รองประธาน คนที่ 2 

 4. นายเกรียงศักดิ์   สืบสายหาญ   ประธานกรรมการเงินกู

 5. นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์       ประธานกรรมการศึกษา

            และประชาสัมพันธ

 6. น.ส.วาสนา  วิมุกตานนท       เหรัญญิก

 7. นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร       เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู 

 1. นายเกรียงศักดิ์   สืบสายหาญ   ประธานกรรมการ

 2. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ   กรรมการ

 3. นายไพฑูรย  พวงลำใย      กรรมการ

 4. นายสมบูรณ สงวนสุข      กรรมการ

 5. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย      เลขานุการ

จัดสรรใหคณะกรรมการเขาดำรงตำแหนงคณะการทำงานตาง ๆ ดังนี ้ 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ ชุดที่ 28 ประกอบดวย

 1. นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ  ประธานกรรมการ

 2. นายทศนารถ  นุตาคม  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3. นายพงษเทพ  โพธิรังสิยากร รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4. นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ กรรมการ 

 5. นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์  กรรมการ

   6. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ กรรมการ

       7. นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ  กรรมการ

 8. นายบำเพ็ญ  สะลอยรัมย         กรรมการ 

 9. นายไพฑูรย  พวงลำใย  กรรมการ

 10. วาที ่ ร.ต.กิตติพันธ   แจมสุวรรณ กรรมการ

 11. นางนิลวรรณ  เทียนกุล  กรรมการ  

 12. นายไพรัช  ทับทิม  กรรมการ

 13. นายสมบูรณ  สงวนสุข  กรรมการ

 14. น.ส.วาสนา  วิมุกตานนท   เหรัญญิก

 15. นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร ลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการ 

 1. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ       ประธานกรรมการ

 2. นายทศนารถ นุตาคม       รองประธาน คนที่ 1

 3. นายพงษเทพ โพธิรังสิยากร    รองประธาน คนที่ 2 

 4. นายเกรียงศักดิ์   สืบสายหาญ   ประธานกรรมการเงินกู

 5. นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์       ประธานกรรมการศึกษา

            และประชาสัมพันธ

 6. น.ส.วาสนา  วิมุกตานนท       เหรัญญิก

 7. นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร       เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู 

 1. นายเกรียงศักดิ์   สืบสายหาญ   ประธานกรรมการ

 2. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ   กรรมการ

 3. นายไพฑูรย  พวงลำใย      กรรมการ

 4. นายสมบูรณ สงวนสุข      กรรมการ

 5. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย      เลขานุการ

๕๕๔๔

นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ
           ประธานกรรมการ

นายเชิดศักดิ์  สันติวรวุฒิ
           ประธานกรรมการ

     นายทศนารถ นุตาคม 
    รองประธานกรรมการ คนที่ 1

     นายทศนารถ นุตาคม 
    รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายวัธนชัย ทองประเสริฐนายวัธนชัย ทองประเสริฐ

นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย 

นายไพฑูรย  พวงลำใย นายไพฑูรย  พวงลำใย 

นายสมบูรณ สงวนสุขนายสมบูรณ สงวนสุข

นายพงษเทพ  โพธิรังสิยากร 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายพงษเทพ  โพธิรังสิยากร 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายเกรียงศักดิ์  สืบสายหาญ  นายเกรียงศักดิ์  สืบสายหาญ  

นายเกรียงศักดิ์  สืบสายหาญ  นายเกรียงศักดิ์  สืบสายหาญ  

น.ส.วาสนา วิมุกตานนท                น.ส.วาสนา วิมุกตานนท                นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร นายวีรศักดิ์  ทิพยมณเฑียร 

นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์นางพนัสดา  จรูญสมิทธิ์





จัดสรรใหคณะกรรมการเขาดำรงตำแหนงคณะการทำงานตาง ๆ ดังนี ้ 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ ชุดที่ 28 ประกอบดวย
จัดสรรใหคณะกรรมการเขาดำรงตำแหนงคณะการทำงานตาง ๆ ดังนี ้ 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสำนักขาวกรองแหงชาติ ชุดที่ 28 ประกอบดวย

นายสมบูรณ สงวนสุขนายสมบูรณ สงวนสุข


