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ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นา

สร้ า งรากฐานที่ มั่ น คง
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ธนาคารออมสิน

โครงการธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน มุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกการรักการออมตั้งแต่
เยาว์วัย โดยการจัดให้มีธนาคารในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ขึ้น ในรูปแบบของธนาคาร ที่เรียกว่า “ธนาคารโรงเรียน” โดยมี
นั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ด ำเนิ น การ และมี ธ นาคารออมสิ น เป็ น ผู้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์และได้เรียนรู้
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
กว่ า 1 ทศวรรษ นั บ จากจั ด ตั้ ง ธนาคารโรงเรี ย นประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียนแห่งแรกที่เปิดดำเนินการ
เมื่อปี พ.ศ. 2541 จวบจน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2551 มีธนาคารโรงเรียน
รวม 261 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และในปี พ.ศ. 2552
ธนาคารออมสิน ตอกย้ำความสำเร็จเดินหน้าเปิดธนาคารโรงเรียน
เพิ่มจังหวัดละ 1 แห่ง หรือไม่น้อยกว่า 76 แห่ง และประมาณการ
ว่ า จะมี ก ารเติ บ โตของจำนวนบั ญ ชี สู ง ถึ ง 150,000 บั ญ ชี และ
จำนวนเงินออมเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท

โครงการกีฬาธนาคารโรงเรียน

“กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน” เป็นโครงการที่จัด
ขึ้นเพื่อให้สมาชิกธนาคารโรงเรียนที่อยู่ใน 261 แห่งทั่วประเทศ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนา
ทั ก ษะทางด้ า นกี ฬ า เพื่ อ เป็ น บั น ไดก้ า วสู่ ก ารศึ ก ษาในระดั บ
อุ ด มศึ ก ษาในโครงการช้ า งเผื อ กทางด้ า นกี ฬ าของมหาวิ ท ยาลั ย
ต่างๆ ตลอดจนเป็นนักกีฬาระดับประเทศในอนาคต และเติบโต
เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศต่อไป
ปี พ.ศ. 2552 ธนาคารได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 24
ล้านบาท เพื่อจัดการแข่งขันการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครูผู้ฝึกสอน
กีฬา เพื่อให้นักกีฬาของโรงเรียนต่างๆ ได้รับความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น โดยจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าธนาคารโรงเรี ย นออกเป็ น
4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล สตรีทบาสเกตบอล มินิวอลเลย์บอลและ
กรีฑา
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เพื่ อ อนาคตที่ ส ดใส

การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

ธนาคารออมสินร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ
ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อันเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งโครงการนี้
เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว 10 ปี ที่ธนาคารออมสินเป็นผู้ให้
การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ดำเนินงานจำนวน 80 ล้านบาท ผู้ชนะ
การประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนละ 100,000
บาท ส่วนนักเรียน จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท
ซึ่งเมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงจะนำมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและจะ
เป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป
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ห้องเรียนเคลื่อนที่ น้ำใจสู่ใต้

“ห้ อ งเรี ย นเคลื่ อ นที่ น้ ำ ใจสู่ ใ ต้ ” เป็ น โครงการที่ ธ นาคาร
ออมสิ น และมู ล นิ ธิ อ อมสิ น เพื่ อ สั ง คมดำเนิ น การสนั บ สนุ น และ
ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการ
มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็น
จุดเริ่มต้นให้องค์กรอื่นๆ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้าน
ที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ ใ ดเข้ า ไปดู แ ลในปั ญ หาซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากผลกระทบของ
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ออมสินอาสาพัฒนาสังคม

โครงการออมสินอาสาพัฒนาสังคมเป็นโครงการต่อเนื่องที่ให้
ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน ผ่านโครงการค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน ของนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งการมอบสิ่งของ
ช่วยเหลือ หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้ดีขึ้น ด้วย
การสนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายอาสาอย่างต่อเนือ่ งมากว่า 3 ปี
โดยในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของโครงการ ธนาคารได้กำหนด
แนวทางให้จดั กิจกรรมจิตอาสาภายใต้แนวคิดการแก้ไขวิกฤติโลกร้อน
ด้ ว ยการนำแนวพระราชดำริ ม าบู ร ณาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชน “ลดโลกร้อนสักนิด…ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
จำนวน 20 โครงการ
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ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน

โครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีเป้าหมายสำคัญ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน ปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่าน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนรวม 51 แห่งที่ธนาคารได้ให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาให้ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ และประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกร่วมว่า
ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
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ธนาคารชุมชน

ธนาคารชุมชน คือ การดำเนินงานในรูปแบบของธนาคาร
ออมสินสาขา แต่เป็นการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม โดยมีชุมชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ด้วยความมุ่งหวังให้
ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ในรูปแบบของการเสริมสร้าง
ความมีวินัยทางการเงินและส่งเสริมการออมทรัพย์ภายในชุมชน
ซึ่ ง เป็ น รากฐานที่ มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิ จ และนำเงิ น ออมที่ ร ะดมไว้ ไ ปจั ด สรรให้ เ กิ ดประโยชน์
เพื่อการพัฒนาภายในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ต่อไป ณ สิ้นปี 2551
ธนาคารออมสินมีธนาคารชุมชนรวม 18 แห่งทั่วประเทศ

พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

ธนาคารออมสินมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
แก่ประชาชนและชุมชนในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง ด้วยการให้
สินเชื่อ ควบคู่กับการให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และกลุ่มสหกรณ์ พร้อมจัดการฝึก
อบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
จัดการ และจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน
และกลุ่มองค์กรชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชน
โดยจัดให้มีมหกรรมสินค้าชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตโดยตรง ณ ธนาคารออมสินทั่วประเทศ

ธารน้ำใจออมสิน

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารออมสินได้ให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภัยหนาวและน้ำท่วม ด้วยการมอบ
ถุ ง ยั ง ชี พ และจั ด หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบือ้ งต้น พร้อมกับการออกมาตรการเร่งด่วนให้แก่ลกู ค้า
ทีป่ ระสบภัย เช่น การพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ธนาคารยั ง เป็ น สื่ อ กลางในการส่ ง ผ่ า นน้ ำ ใจของ
ประชาชนชาวไทยไปยังผู้ประสบภัยในต่างประเทศด้วย อาทิ ร่วม
กับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับเงินบริจาค
ผ่านบัญชีกองทุนน้ำใจไทยกู้ภัยพม่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ไซโคลนนาร์กีส โดยธนาคารออมสินได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใน
การโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนและได้ร่วมบริจาคเงิน 300,000 บาท
สมทบกองทุนดังกล่าว
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พิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
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ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ธนาคารออมสิ น ได้ ส นั บ สนุ น โครงการรั ก ษาและอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ต่างๆ ในโครงการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารโลกให้เป็นผู้บริหารโครงการ

โครงการค่ายศิลปะ Art for All

ธนาคารได้ร่วมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All จัด
กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้พิการในทุกภูมิภาคอย่างรอบด้าน โดยเน้น
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้ชีวิตควบคู่คุณธรรม
อย่างมีความสุขผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย

นในฐานะธนาคารเพื่อสังคม จึงไม่เพียงร่วมแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังมี
“ส่วบทบาทของธนาคารออมสิ
นร่ ว มในโครงการต่ า งๆ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม พร้ อ มสนั บ สนุ น ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ

พึ่งตนเองได้ ตลอดจนให้บริการสวัสดิการทางสังคม เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัย รู้จักการประหยัด
อดออม นอกจากนั้น ธนาคารยังได้ดำเนินการสนับสนุน ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยธนาคารเชื่อมั่นว่าการเติบโตไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม
ถือเป็นหน้าที่และพันธสัญญาหลักของธนาคารเพื่อตอบแทนคุณูปการของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

”
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จุ ด เด่ น ในรอบ 5 ปี
2547

งบกำไรขาดทุน

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากออมสิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้สุทธิจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
กำไรก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ1/
กำไรสุทธิ 	

27,925
7,815
20,110
2,825
22,935
10,872
12,063
138
11,925

สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ 	
เงินให้สินเชื่อ 	
หนี้สินรวม
เงินฝาก
ส่วนของทุน

665,911
261,733
346,317
598,041
580,229
67,870

2548

2549

2550

หน่วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2551

							
29,278
7,129
22,149
2,383
24,532
9,414
15,118
2,776
12,342

36,337
12,242
24,095
2,131
26,226
10,061
16,165
6,085
10,080

41,845
16,066
25,779
2,426
28,205
11,058
17,147
6,413
10,734

42,940
15,693
27,247
2,831
30,078
13,593
16,485
3,104
13,381

2.6
(2.3)
5.7
6.7
6.6
22.9
(3.9)
(51.6)
24.7

680,072
233,618
397,463
600,798
583,251
79,274

711,298
208,481
431,946
634,824
614,233
76,474

756,766
239,895
469,717
669,835
643,946
86,931

808,628
208,303
545,398
728,878
702,479
79,750

6.9
(13.2)
16.1
8.8
9.1
(8.3)

งบดุล								

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)

							

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROA)	 1.85 	 1.88 	 1.48 	 1.44 	 1.74 		
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย (ROE)	 17.90 	 17.90 	 12.91 	 12.81 	 16.27 		
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (NIM)	 3.12 	 3.37 	 3.54 	 3.45 	 3.55 		
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม	 35.35 	 29.73 	 26.15 	 24.98 	
29.70		
ค่าใช้จ่ายรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	 2.88 	 2.87 	 4.08 	 4.57 	 4.14 		
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน	 47.41 	 38.37 	 38.36 	 39.21 	
45.19		
รายได้รวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (เท่า)	 1.63 	 1.64 	 1.35 	 1.32 	 1.41 		
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก 	 59.69 	 68.15 	 70.32 	 72.94 	 77.64 		
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 	 28.50 	 25.47 	 22.26 	 22.30 	      15.48 2/
อัตราส่วนสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPLs) 	 2.70 	 3.60 	 3.82 	 3.67 	 3.31 		
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้	 94.86 	 81.17 	 107.28 	 139.67 	 148.39 	
พนักงาน 	
9,275
9,637
9,271
9,408
9,725	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
สาขา 		
587
588
592
597
598		
หน่วยให้บริการ 	
8
57
165
205
223		
เครื่อง ATM 	
498
690
881
1,005
1,128		
ธนาคารโรงเรียน 	
129
144
173
218
261		
1/
2/

รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และธนาคารเริม่ สำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ จากเกณฑ์ปกติตงั้ แต่ปี 2548 เพือ่ ให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปรับวิธีการคำนวณโดยไม่นับรวมกำไรสุทธิประจำปี 2551 เข้าเป็นเงินกองทุนของธนาคาร

ล้านบาท
15,000
10,000
5,000
0
12

กำไรสุทธิ

2547 2548 2549 2550 2551
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ร้อยละ
20.00
15.00
10.00
5.00
-

ROE

2547

2548

2549 2550

ร้อยละ
2.00
1.50
1.00
05.0
2551

ROA

2547

2548

2549

2550

2551

ร้อยละ ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
40
35
30
25
20
15
105
0
2547 2548 2549 2550 2551

ร้อยละ
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-

NPLs

2547

2548

2549

1,200
800
400
2550

2551

เครือข่ายการให้บริการ

2547

จำนวนสาขา

2548

2549

หน่วยให้บริการ

2550

2551

จำนวน ATM
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รายงานคณะกรรมการธนาคารออมสิ น

"

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2551 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง
จากปีก่อน จากปัญหาเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นมากโดยเฉพาะ
ในช่ ว ง 3 ไตรมาสแรก ปั ญ หาวิ ก ฤตการณ์ ท างการเงิ น ใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคการส่ ง ออก
และการท่ อ งเที่ ย วที่ ถื อ เป็ น ภาคธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า งรายได้ ห ลั ก
เข้ า ประเทศ ประกอบกั บ ปั ญ หาการเมื อ งภายในประเทศ 

ยิ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารบริ โ ภคและการลงทุ น ของภาคเอกชน
ชะลอลง เป็นเหตุให้เศรษฐกิจไทย ปี 2551 ขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2.6 ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.9

"

14
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นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ปี 2551 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียใหญ่หลวงของปวงชน
ชาวไทยและประเทศไทย ที่ต้องสูญเสียสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 2
มกราคม 2551 ในการนี้ธนาคารออมสินได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
ทีท่ รงมีตอ่ ปวงชาวไทยอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ และได้รบั พระบรมราชานุญาต
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวาย
พระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม
มหาราชวัง
นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นถึงความ
สำคัญของการออม โดยทรงเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียน
เซ็นต์หลุยส์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้
ยอร์นแมรี่ ณ โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา และในการเสด็จ
พระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมยุวเกษตรกร
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ปี 2551 และโครงการสโมสร
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.นครนายก ได้ ท รงลงพระนามาภิ ไ ธยและใส่ เ หรี ย ญที่ ก ระปุ ก
ออมสินธนาคารโรงเรียน ในนิทรรศการของธนาคารออมสินที่จัด
แสดงภายในงาน

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
ประธานกรรมการ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2551

ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากปีก่อน จากปัญหาเงินเฟ้อที่เร่งตัว
สูงขึ้นมากโดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรก ปัญหาวิกฤตการณ์
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการ
ส่งออกและการท่องเที่ยวที่ถือเป็นภาคธุรกิจที่สร้างรายได้หลักเข้า
ประเทศ ประกอบกับปัญหาการเมืองภายในประเทศ ยิ่งส่งผลให้
การบริ โ ภคและการลงทุ น ของภาคเอกชนชะลอลง เป็ น เหตุ ใ ห้
เศรษฐกิจไทย ปี 2551 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6 ลดลงจากปีก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ 4.9 1/ นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) ยั ง ได้ ป รั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยปรับลดจากร้อยละ 3.25
เมื่ อ สิ้ น ปี 2550 มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2.75 ในเดื อ นธั น วาคม 2551
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2551 เศรษฐกิจได้รับปัจจัยบวกที่
สำคัญจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ความตึงเครียด
ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เร่งด่วนของรัฐบาลใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น

เศรษฐกิจไทยในปี 2552

คาดว่าจะถดถอยลงจากปี 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2552 ไว้ที่ร้อยละ -1.0 - 0.0 สาเหตุ
ใหญ่ยังคงเป็นผลจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผ่าน
มายังภาคเศรษฐกิจจริง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการผลิต
1/

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2552
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การลงทุน การใช้จ่าย และการจ้างงานชะลอตัวลง เนื่องจากความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศยังไม่อาจเรียกกลับคืนมา
ได้ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผ่ า นทั้ ง นโยบายการคลั ง นโยบายการเงิ น และแผนกระตุ้ น
เศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศในระยะต่อไป โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในปี 2553 โดยจะมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ร้อยละ 2.0 - 4.0

ภาวะการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์

ฐานะการเงินของระบบธนาคารไทยยังคงมีเสถียรภาพ แม้ว่า
เศรษฐกิ จ ของประเทศจะชะลอตั ว ตามเศรษฐกิ จ โลก ซึ่ ง เป็ น
ผลกระทบจากปั ญ หาวิ ก ฤติ ภ าคการเงิ น ในสหรั ฐ ฯ โดยยั ง มี
ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการขยายสินเชื่อได้
เพิ่มขึ้น ความสามารถในการบริหารจัดการส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
ที่ ดี ขึ้ น และการขยายธุ ร กรรมบริ ก ารทางการเงิ น ที่ ส ร้ า งรายได้
ค่าธรรมเนียม ประกอบกับคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นจากการเพิ่มความ
รอบคอบและระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การติดตาม
ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด และการออกมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ไ ข
ปัญหาหนี้ค้างให้แก่ลูกค้า
สำหรับผลประกอบการของธนาคารออมสินประจำปี 2551 มี
กำไรสุทธิจำนวน 13,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน
2,647 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 ที่สำคัญจากค่าใช้จ่าย
หนี้สูญและสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลงร้อยละ 51.6 จากการที่
ธนาคารได้ตั้งสำรองส่วนเกินเพื่อให้มีจำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีก่อน ประกอบกับมีการติดตาม
และออกมาตรการเพื่อดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ทำให้อัตรา NPLs
ลดลงเหลือร้อยละ 3.31 จากร้อยละ 3.67 ในปี 2550 รวมทัง้ มีรายได้
ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 และรายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 โดย ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมี
สินทรัพย์รวม 808,628 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.9 มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 5 ของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยสินเชื่อขยายตัวร้อยละ
16.1 และเงินฝากขยายตัวร้อยละ 9.1
ทั้ ง นี้ ใ นปี 2551 ธนาคารออมสิ น มี ค วามก้ า วหน้ า ในการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
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การขยายเครือข่ายการให้บริการ

ธนาคารให้ ค วามสำคั ญ กั บ การขยายช่ อ งทางให้ บ ริ ก าร
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินของธนาคารได้ โดยได้เปิดสาขาเต็มรูปแบบ
1 สาขา คือสาขาเกาะลันตา เปิดหน่วยให้บริการ 10 แห่ง เพิม่ หน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่ในรูปแบบ “รถตู้ Mobile High-Tech” 10 คัน
ติดตั้งเครื่อง ATM 123 เครื่อง และเปิดธนาคารโรงเรียน 43 แห่ง
ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2551 ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศรวม 598 สาขา
หน่วยให้บริการรวม 223 หน่วย (รวมหน่วยให้บริการเรือเคลื่อนที่
2 ลำ และรถเคลื่อนที่ 30 คัน) เครื่อง ATM รวม 1,128 เครื่อง
และธนาคารโรงเรียนรวม 261 แห่ง

การพัฒนาธุรกิจและบริการ

เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการบริการทางการเงินทีห่ ลากหลาย
ครบวงจรมากขึ้ น ของลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ่ ม ธนาคารจึ ง ได้ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้าน
เงินฝาก ออกจำหน่ายพันธบัตรออมสิน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ
3.5 ต่อปี พร้อมได้รบั สิทธิค์ มุ้ ครองสุขภาพจาก บริษทั ทิพยประกันภัย
จำกัด (มหาชน) เพิ่มรูปแบบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (GSB LIFE)
3 แบบใหม่ เพื่อความคุ้มครองชีวิตด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ส่งผล
ให้มีผลิตภัณฑ์ GSB LIFE ทั้งสิ้น 14 แบบ จัดแคมเปญ “ฝากเงิน
ลุน้ ทอง” มอบโชคทองคำแท่ง 30 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
แก่ผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 36 ด้านสินเชื่อ ออกสินเชื่อ
พลังงานครัวเรือน และสินเชื่อเพื่อการศึกษา ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชน สินเชื่อสำหรับกลุ่ม
วิ ช าชี พ เฉพาะ เช่ น แพทย์ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ระบบก๊ า ซ NGV
สินเชื่อ GSB 3X เป็นการจับคู่ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออุปโภคบริโภคกับ
เงินฝากประจำของธนาคาร นอกจากนี้ยังได้ปรับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสินเชื่อ ให้เอื้อต่อสภาพเศรษฐกิจ อาทิ การขยายวงเงินกู้
สินเชื่อรายย่อยอเนกประสงค์ สินเชื่อสวัสดิการ และลดดอกเบี้ยแก่
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารประชาชนที่มีประวัติการชำระดี ด้านการลงทุน
ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เปิดกองทุนรวมออมสิน (M-GSB Fund) มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท
นอกจากนี้ ได้ตั้งกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 ร่วมกับกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้ า ราชการ หน่ ว ยงานด้ า นการลงทุ น ของรั ฐ บาลบรู ไ น
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัท
ประกั น ชี วิ ต นครหลวงไทย และบริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต
ด้านบริการทางการเงิน เปิดให้บริการหนังสือค้ำประกัน (L/G)

ใน 325 สาขาทั่วประเทศ เป็นตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยใน
การให้ บ ริ ก ารจ่ า ยแลกธนบั ต รใหม่ แ ละชำรุ ด และเป็ น ตั ว แทน
กรมการขนส่งทางบกในการรับชำระภาษีรถประจำปี ด้วยวิธีการ
หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
ในการขยายธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศ การประกันการส่งออก
การบริการทางการเงิน และการให้สินเชื่อและการลงทุนร่วมกัน ใน
รูปแบบ 1 สาขา 2 ธนาคาร

การดำเนินงานเพื่อสังคมและชุมชน

ให้ ร างวั ล แก่ โ รงเรี ย นและนั ก เรี ย นดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่
เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ พร้อมเดินหน้าโครงการต่อเนื่องจนครบ 10 ปี
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไซโคลนนาร์กีสในพม่าผ่าน
กองทุนน้ำไจไทยกู้ภัยพม่า มอบเงินสนับสนุนโครงการห้องเรียน
เคลื่อนที่น้ำใจสู่ใต้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
นักเรียนและครูในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจาก
โรงเรียนถูกลอบวางเพลิง ผ่านมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม พักชำระหนี้
เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย และมอบสิ่ ง ของที่ จ ำเป็ น ต่ อ การยั ง ชี พ เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดโครงการ “สิ่งพิเศษ เพื่อคนพิเศษ”
สำหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นภู เ ก็ ต ปั ญ ญานุ กู ล ซึ่ ง เป็ น เด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่องทางสติปัญญา การได้ยินและออทิสติก เป็นต้น

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ธนาคารมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 5 ปี พร้อมทั้งจัดทำแผน
เกลี่ยอัตรากำลัง สอบบรรจุลูกจ้างเป็นพนักงานใหม่กว่า 400 อัตรา
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร และเพิ่ม
อัตราตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขากว่า 125 อัตรา เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต จัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับ
ค่างานกลุ่มตำแหน่ง และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน
ตามผลงาน ศึกษา ทบทวน Competency ของหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งเพิ่มเติม Managerial Competency เพื่อกำหนดสมรรถนะ
ทางการบริหารของพนักงาน พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
(Performance Management System) พัฒนาและทดสอบระบบ
Human Resource Information System นอกจากนี้ ได้จัดทำ
โครงการประกวดจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น เพื่อให้รางวัลแก่
ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี และกระตุ้นให้เกิดการ
ตื่นตัวในการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
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การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

ธนาคารได้ ป รั บ โครงสร้ า งองค์ ก รโดยคำนึ ง ถึ ง หลั ก การ
ถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) รองรับการดำเนินกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented) และการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic
Value Management : EVM) ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง กระบวน
การปฏิบัติงานที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ
การแข่งขันทางธุรกิจ อาทิ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ
อนุมัติสินเชื่อ กระบวนการบริหารจัดการ NPLs และกระบวนการ
จัดการทรัพย์สิน (NPA) เตรียมระบบเครือข่าย Back-up and Non
Core Network เพื่ อ แยกการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ของระบบงานบริ ห าร
ภายในออกจากระบบให้บริการลูกค้า เพื่อรองรับช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ระบบให้บริการเดิมไปเป็นระบบ Core Banking ที่จะเริ่มให้บริการ
ในช่วงปี 2553 พัฒนา Credit Scoring สำหรับสินเชื่อเคหะ และ
Credit Rating สำหรับสินเชื่อรายใหญ่ และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
Fund Transfer Pricing (FTP) และ Asset Liability Management
(ALM) เพื่ อ รองรั บ การคิ ด ต้ น ทุ น ตามความเสี่ ย งที่ แ ท้ จ ริ ง
(Risk Based Pricing) โดยในรอบปี 2551 ธนาคารออมสินได้รับ
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ โดยเป็นสถาบันการ
เงินแห่งเดียวทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าวต่อเนือ่ งถึง 2 ปีซอ้ น และรางวัลสื่อ
สร้างสรรค์สุขภาพจิต สาขาสื่อโฆษณาโทรทัศน์ จากกรมสุขภาพจิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพือ่
ผูบ้ ริโภค ประเภทบริการ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของรางวัล
พิ เ ศษประเภทเพลงประกอบภาพยนตร์ โ ฆษณายอดเยี่ ย ม ของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสมาคมโฆษณาธุรกิจ
แห่งประเทศไทย จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “เศรษฐกิจพอเพียง”
ทิ ศ ทางการดำเนิ น งานปี 2552 ที่ จ ะมุ่ ง สู่ ก ารเป็ น สถาบั น
การเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดเป้าหมายเงินฝาก
เติบโตร้อยละ 5 เงินให้สินเชื่อเติบโตร้อยละ 6 และมีนโยบายและ
แนวทางการดำเนินงาน 4 ด้านหลัก ดังนี้
1. การเพิ่มและขยายธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย โดย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลาย ครบวงจร มี
เงื่อนไขที่จูงใจ และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ขยายการลงทุนในตราสารและกองทุนที่มีแนวโน้มดีและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพิ่มช่องทางการให้บริการโดยเฉพาะในศูนย์การค้าและ
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แหล่งชุมชน ที่เน้นความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการให้บริการ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบ CRM เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงและ
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการให้สินเชื่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชั้นดีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชน พร้อมทัง้ รณรงค์และเผยแพร่แบบอย่างการดำรงชีวติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ผ่านสื่อการเรียนรู้
ประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
3. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน โดยขยายการเปิดธนาคาร
โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพกับโรงเรียนและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างโอกาสทางการศึกษาในอนาคตสำหรับเยาวชนที่รักการออม ส่งเสริมและรณรงค์
การออมผ่านสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในวาระสำคัญร่วมกับ
หน่วยงานในส่วนกลางและองค์กรท้องถิ่น
4. การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการธุรกิจ กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารจัดการภายใน เพื่อให้สามารถสนับสนุน
การตลาด การให้บริการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
แข่งขันกับสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเชื่อมโยงกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานกับ
ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ตามแนวคิ ด EVM และระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยง เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่ง
ได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากประชาชนทุกระดับ ด้วยบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมทางการออม
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสามารถดำรงอยู่ ไ ด้ ท่ า มกลางสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป ล้ ว นเป็ น ผลจากความไว้ ว างใจและการสนั บ สนุ น ที่ ดี ยิ่ ง จากลู ก ค้ า
พันธมิตร และประชาชนทั่วไปที่มีต่อธนาคารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือร่วมใจ
เป็ น หนึ่ งเดี ย วของผู้บ ริห ารและพนัก งานทุก ท่าน ซึ่ ง คณะกรรมการขอขอบคุ ณ ด้ ว ย
ความจริงใจมา ณ โอกาสนี้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน ประจำปี 2551
คณะกรรมการธนาคารออมสินได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามคำสัง่ ธนาคารออมสินเฉพาะที่ 2-88/2550 เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
ซึ่งประกอบด้วย
1. นายสมพงษ์
วนาภา		ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร
วรฤทธิ์		กรรมการ
3. นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ		กรรมการ
4. นายสมชัย
จิตสุชน		กรรมการ
5. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ดูแลให้มีระบบ การตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
2. ดูแลให้มีระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้
3. ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของธนาคาร เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งทีส่ ำคัญ และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ แผนการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในของธนาคาร ประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบ
ภายนอก ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของธนาคาร
ข้อสังเกตและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานทั้งสอง สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พิจารณาผลการตรวจสอบและ
ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผน ประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานภายในธนาคารเพื่อติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่างๆ
สรุปผลและเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณา แจ้งให้ฝ่ายบริหารของธนาคารพิจารณาดำเนินการต่อไป
การตรวจสอบในรอบปี 2551 มีผลสรุปได้ดังนี้
1. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการยกระดับองค์กร
เป็นระดับสายงานและเพิ่มฝ่ายสอบทานสินเชื่อ กับงานกลยุทธ์และพัฒนางานตรวจสอบภายในเป็นส่วนงานของระบบงานตรวจสอบภายใน
กำลังจะจัดจ้างที่ปรึกษามืออาชีพภายนอกมาให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายงานตรวจสอบ
สำหรับระบบการควบคุมภายใน ได้ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหารเพื่อให้มีการควบคุมภายในเหมาะสม
นอกจากนี้ได้ติดตามให้ธนาคารทบทวนและกำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของธนาคารตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 ให้มีผลนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล กำหนดผู้รับผิดชอบ ติดตามการดำเนินงานตามกรอบเวลาอย่างจริงจังและมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ธนาคาร
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
2. ร่วมประชุมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและงบการเงินของธนาคาร 2 ครั้ง โดยได้หยิบยก
ข้อสังเกตของ สตง. หารือกับฝ่ายบริหารบางประเด็นเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสำหรับความเห็นในภาพรวมของความถูกต้อง
เพียงพอ และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะจัดส่งรายงานพร้อมความเห็นประมาณเดือนมีนาคม 2552
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3. ในส่วนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย ได้ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้
3.1 ทบทวนปรับปรุง และแก้ไขระเบียบว่าด้วยการพัสดุให้มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของธนาคาร มีการควบคุมภายในที่ดี โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะการบริหาร
สัญญาพัสดุของฝ่ายการพัสดุ ควรมีนิติกร ปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญาพัสดุ และเร่งรัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์
ณ วันสิ้นงวด ภายในกรอบเวลาอันสมควร
3.2 พิจารณาการออกระเบียบวิธีปฏิบัติในการให้สินเชื่อที่มีขนาดใหญ่โดยพิจารณาสภาพแวดล้อม ความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคาร
3.3 ปรับปรุงการลดขั้นตอนกระบวนการสอบสวนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลา
แล้วเสร็จ
4. สำหรับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการตรวจสอบติดตามผล ไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดตามระเบียบ
ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางด้านสินเชื่อและการลงทุนของธนาคาร ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
5. ตรวจสอบและติดตามการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งที่อาจมีปัญหา โดยได้ร่วมหารือกับฝ่ายบริหารและได้
บอกเลิกสัญญาเพื่อจำกัดความเสียหาย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551
6. ได้มีการปรับโครงสร้างระบบงานสินเชื่อ กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ แยกส่วนงานปฏิบัติ (Front Office) และส่วนงานสนับสนุน
(Back Office) ของทั้งสายสินเชื่อ และสายการลงทุนออกจากกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
7. ธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย โดยได้ตดิ ตัง้ กล้องวงจรปิดครบถ้วนทุกสาขา และกำลังเร่งรัดการปรับปรุง
ระบบรักษาความปลอดภัยองค์รวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อนึ่ง ธนาคารออมสินเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

			

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

			
			

(นายสมพงษ์ วนาภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการธนาคารออมสิ น

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
ประธานกรรมการ  

นางอรอนงค์ มณีกาญจน์
กรรมการ		     

อายุ 60 ปี

อายุ 60 ปี		

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา 	

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.E. (C.E.) LAMAR UNIVERSITY 		
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 			
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38

ตําแหน่งอื่น

• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• รองประธานกรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูล
		อสังหาริมทรัพย์
• กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน)
• กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

22

รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

• บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		

ตําแหน่งอื่น

• คณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
• คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
• คณะกรรมการบริหารกองทุน
สถาบันพระปกเกล้า

นายเชิดชัย ขันธ์นะภา
กรรมการ		

อายุ 60 ปี				

ประวัติการศึกษา

• B.A. Economics, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• M.A. & Ph.D. Economics,
University of Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา		

ตําแหน่งอื่น

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง		
• กรรมการบริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จำกัด

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการ

อายุ 59 ปี 		

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
Middle Tennessee State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 30 		
สำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร ปี 2543
• หลักสูตร Developing
Top Management Program
สถาบัน UK Government's Centre
ณ ประเทศอังกฤษ
	

ตําแหน่งอื่น

• รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 	
สำนักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายสมพงษ์ วนาภา
กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ 64 ปี
		

	

ประวัติการศึกษา	

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 		
(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.B.A. (Finance),
Michigan State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
• Diploma in Industrial 			
Development Programming
Institute of Social Studies,
The Netherlands
ประเทศเนเธอร์แลนด์
• นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
		

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ
อายุ 60 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 		
(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(D.B.A.) University of South Australia
ประเทศออสเตรเลีย
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 43

ตําแหน่งอื่น

• ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตําแหน่งอื่น

• ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า 		
กระทรวงพาณิชย์
• ประธานกรรมการบริหารโครงการ		
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (M.B.A.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ		
บรรษัทภิบาล บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน
จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบบริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด
รายงานประจำปี 2551 23

ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการธนาคารออมสิ น

พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี
กรรมการ

นายปัญจะ เสนาดิสัย
กรรมการ		

ประวัติการศึกษา	

ประวัติการศึกษา	

อายุ 57 ปี

	

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	

ตําแหน่งอื่น

• ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมาย
และสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
• กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

24
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ธนาคารออมสิน

อายุ 60 ปี		
• M.B.A., Suffolk University
ประเทศสหรัฐอเมริกา 	

ตําแหน่งอื่น

• กรรมการบริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์		
จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท เดวา
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 		
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

นายสมชัย จิตสุชน
กรรมการ		
อายุ 46 ปี

	

ประวัติการศึกษา	

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษา		
อังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Ph.D. Economics,
The University of British Columbia,
ประเทศแคนาดา

ตําแหน่งอื่น

• ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนเศรษฐกิจ
ส่วนรวม และการกระจายรายได้
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ		
กรรมการ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

อายุ 60 ปี		

อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา	

• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		

ตําแหน่งอื่น

• กรรมการบริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรีส์
จำกัด (มหาชน)

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Mini M.B.A. รุ่น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Management Development
Program for Middle Manager
ของ Standard Chartered
ประเทศสิงคโปร์
• วุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคาร
และสถาบันการเงิน รุน่ ที่ 4
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย
• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 17
ปี 2547) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตําแหน่งอื่น

• กรรมการบริษทั ไออาร์พซี ี จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2551 25

ธนาคารออมสิน

คณะผู้ บ ริ ห ารธนาคารออมสิ น

3

2

1

4

1. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินอาวุโส

3. นายยงยุทธ ตะริโย
รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
กลุ่มปฏิบัติการ

4. นายธัชพล กาญจนกูล
รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
กลุ่มบริหารการเงิน
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ธนาคารออมสิน

1

2

3

6

5

4

1. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล

3. นายประกิจ ชีพภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ SMEs

4. นายสิรวิชญ์ สงวนสันติกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อและบริหารการเงิน

5. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานกิจกรรมชุมชน

รายงานประจำปี 2551 27

ธนาคารออมสิน

คณะผู้ บ ริ ห ารธนาคารออมสิ น

4

3

2

1

6

5

1. นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารเงินและธุรกิจต่างประเทศ

3. นางสาวดวงตา จตุรภัทร์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานนโยบายและกลยุทธ์

4. นางสาวปทุม คุ้มทอง
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

5. นายสุวัฒน์ จันทรท่าจีน
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 2

6. นายสุทธิ สัตตบงกช
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 4
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ธนาคารออมสิน

5

4

2

3

1

6

1. นายศิริชัย วงศาโรจน์
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 3

2. นางขวัญใจ เตชะเสน
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานการเงิน

3. นางสาวผุสสดี เต้าประยูร
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบ

4. นายชุมพล พิมเสน
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย

5. นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 1

6. นายนำพร ยมนา
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานเงินฝาก ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
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ธนาคารออมสิน

โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นงาน

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร
บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

• ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

สายงานกิจการสาขา 1
• ธนาคารออมสินภาค 1
• ธนาคารออมสินภาค 2
• ธนาคารออมสินภาค 3

สายงานกิจการสาขา 2
• ธนาคารออมสินภาค 4
• ธนาคารออมสินภาค 5
• ธนาคารออมสินภาค 6
• ธนาคารออมสินภาค 7

สายงานกิจการสาขา 3

• ธนาคารออมสินภาค 8
• ธนาคารออมสินภาค 9
• ธนาคารออมสินภาค 10
• ธนาคารออมสินภาค 11

สายงานกิจการสาขา 4

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อเพื่อสังคม

สายงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานตรวจสอบ

• ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
• ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
• ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่และธุรกิจ
• ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• งานกลยุทธ์และพัฒนางานตรวจสอบภายใน

• ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร
• ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
และธรรมาภิบาล

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายวิจัย
• สำนักงานกองทุน
พัฒนาเมืองในภูมิภาค

• ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
• ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

คณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

   กลุ่มบริหารการเงิน

       กลุ่มลูกค้าบุคคล

     กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

      กลุ่มปฏิบัติการ

กลุ่มนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานบริหารเงินและ
ธุรกิจต่างประเทศ

สายงานวิเคราะห์และ
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล

สายงานวิเคราะห์และ
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ SMEs

สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
และบริหารการเงิน

สายงานนโยบายและกลยุทธ์

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานเงินฝาก ธุรกิจบริการ
และอิเล็กทรอนิกส์

สายงานวิเคราะห์และ
พัฒนาธุรกิจสินเชื่อขนาดใหญ่
และภาครัฐ

• ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
• ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
• ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ
• ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการเงิน
และธุรกิจต่างประเทศ
• ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน

• ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
• ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
• ฝ่ายบริหารเงิน
• ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
• ฝ่ายการค้าต่างประเทศ

สายงานการเงิน

• ฝ่ายการบัญชี
• ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ
• ฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค
• ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล

• ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
• ฝ่ายสินเชื่อเคหะ
• ฝ่ายบัตรเครดิต

• ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก
• ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต
• ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์

สายงานกิจกรรมชุมชน

• ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
• ฝ่ายสินเชื่อประชาชน
• ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน

• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1
• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 2

• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ
• ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจลิสซิ่งและแฟคตอริ่ง

• ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
• ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
• ฝ่ายพัฒนาองค์กร
• ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและช่องทางการบริการ

• ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
• ฝ่ายบริหารโครงการและคุณภาพ
• ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสารสนเทศ
• งานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สายงานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย
• ฝ่ายกฎหมาย
• ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล
• ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ
• ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
• ฝ่ายการพัสดุ
• ฝ่ายบริหารงานกลาง

• ธนาคารออมสินภาค 12
• ธนาคารออมสินภาค 13
• ธนาคารออมสินภาค 14

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
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การพั ฒ นาธุ ร กิ จ และการบริ ห ารงาน
การพัฒนาธุรกิจ

ในปี 2551 ธนาคารออมสิน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้
บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับให้ครอบคลุม
ในทุกวัตถุประสงค์ การให้ความสำคัญกับลูกค้าในลักษณะ Customer
Centric นี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใส่ ใ จในความต้ อ งการของลู ก ค้ า
อย่างสม่ำเสมอ ให้บริการลูกค้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ธุรกิจบริการของธนาคารได้อย่างสอดคล้อง
กับรูปแบบการดำเนินชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

ธุรกิจสินเชื่อ

ธนาคารออมสินจัดเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจฐานราก แม้กระนั้น ธนาคารก็
มิได้ละเลยระบบเศรษฐกิจอื่นที่เป็นส่วนประกอบในการผลักดันระบบ
เศรษฐกิจหลักของประเทศ ดังนั้นธนาคารจึงศึกษา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
สินเชื่อเดิม ทั้งในส่วนของสินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อเพื่อสังคม
สินเชือ่ สำหรับลูกค้าบุคคล และสินเชือ่ สำหรับกลุม่ ธุรกิจ ให้มคี วามยืดหยุน่
เหมาะสมกับตลาด และสามารถแข่งขันได้อยู่เสมอ
นอกจากการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ เดิ ม แล้ ว ในปี 2551
ธนาคารยั ง ได้ พั ฒ นาและออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ใหม่ รวมถึ ง การจั ด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายเสนอเงื่ อ นไขพิ เ ศษเพื่ อ มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
ประกอบไปด้วย
1. สินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
คือ ผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์
เภสัชกร และพยาบาล โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลป์หรือ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้สิทธิพิเศษ
อนุมัติวงเงินสินเชื่อเคหะร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
สูงสุด 10 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
2. GSB 3X ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เชื่อมโยงระหว่างการออมเงินกับ
การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ สำหรั บ ลู ก ค้ า เงิ น ฝากประจำของธนาคารที่ มี
การออมกับธนาคารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี วัตถุประสงค์การกู้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค มีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี ใช้สมุดเงินฝากประจำ
ค้ำประกันในสัดส่วน 1 ใน 3 ของวงเงินกู้ โดยทำการคัดเลือกลูกค้าเงิน
ฝากประจำของธนาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการขยายฐานการให้
สินเชื่อบุคคล ควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้าเงินฝากของธนาคาร
3. สินเชื่อพลังงานครัวเรือน ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับกระทรวง
พลังงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถกูเ้ งินจากธนาคารฯ
เพือ่ นำไปซือ้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยไม่คดิ ดอกเบีย้
รวมทัง้ เพือ่ เป็นช่องทางในการนำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์พลังงาน และใช้พลังงาน
ทดแทนอย่ า งแพร่หลาย อันเป็นการส่งเสริมมาตรการการประหยัด
พลังงาน ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน และเพื่อเป็นการให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการของภาครัฐ ตลอดจนเพื่อเป็นการ
เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องธนาคารที่ มี ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบในสั ง คม
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โดยกระทรวงพลังงานได้มีเงินกองทุน 1,000 ล้านบาท สำหรับจัดสรร
เงินผ่านสถาบันการเงินปล่อยกู้ให้แก่ภาคประชาชน ซึ่งธนาคารออมสิน
ได้รับการจัดสรรวงเงินสำหรับโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จำนวน
250 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามตั้งแต่วันที่
30 พฤษภาคม 2551 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
4. สินเชื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานหน่วยงานเอกชน เป็น
สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในสังกัด
หน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคง โดยธนาคารออมสินจะทำข้อตกลง
ร่วมกับหน่วยงาน ในการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน
ของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อนำไปชำระหนี้ เป็นการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานในหน่วยงานให้ดีขึ้น
5. โครงการสวัสดิการสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีบ้านเป็นของตนเอง ด้วยข้อเสนอพิเศษกว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไป
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อเคหะ Smile Package
สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินอื่นที่อยู่ระหว่าง
การผ่อนชำระ และมีประวัติการผ่อนชำระที่ดี ที่ต้องการซื้อหรือไถ่ถอน
จำนองที่ดินพร้อมอาคาร และหรือขอกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของลูกค้าในช่วงที่เศรษฐกิจ
เริ่มชะลอตัว
7. การให้บริการออก LG เพิ่มจาก 64 สาขา เป็น 325 สาขา
ในปี 2551 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริการ
ออกหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น แก่ ลู ก ค้ า ใน 5 ประเภท ได้ แ ก่ การยื่ น ซอง
ประกวดราคา การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ หนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น ผลงาน
การชำระเงินล่วงหน้า การเบิกเงินประกันผลงาน และการค้ำประกัน
ประเภทอื่นๆ
8. สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือ Trade Finance เป็น
อีกหนึ่งความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารออมสินกับธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งธนาคารมีความภาคภูมิใจที่ได้
สร้างขึ้นเพื่อดูแลลูกค้า และผู้ประกอบการธุรกิจการค้าต่างประเทศที่มี
ธุรกรรมนำเข้า หรือ/และส่งออก ทั้งการเปิดและแก้ไข L/C สินเชื่อเพื่อ
การนำเข้าภายใต้ L/C (Trust Receipt : T/R under L/C) และการจัด
ทำหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า (Shipping Guarantee) รวมถึง
สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit : P/C) การเรียกเก็บ/การรับ
ซื้อ/การรับซื้อลดเอกสารสินค้าออก และเอกสารสินค้าออกภายใต้ L/C
เป็นต้น
9. สิ น เชื่ อ แฟคตอริ่ ง ซึ่ ง เป็ น การรั บ ซื้ อ สิ ท ธิ ค วามเป็ น เจ้ า หนี้
ที่ธนาคารออมสินมุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่
ลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร หรือผู้ประกอบการทั่วไปที่มีความต้องการ
เงิ น สดหมุ น เวี ย นในกิ จ การแต่ มี ข้ อ จำกั ด ด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ ค้ ำ ประกั น
โดยการนำบัญชีลูกหนี้ที่มีอยู่มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอวงเงิน
สินเชื่อจากธนาคาร เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มศักยภาพในการขยาย
ตัวกิจการ ทำให้ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ สามารถทำธุรกิจวางแผนการผลิต
และขยายตลาดร่วมกันได้อย่างคล่องตัว

ธุรกิจเงินฝาก

ภารกิ จ ด้ า นการออม ถื อ เป็ น ภารกิ จ หลั ก ที่ ธ นาคารออมสิ น
ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะการปลูกฝังการออมให้แก่เด็ก
และเยาวชนซึ่ ง ถื อ เป็ น อนาคตของชาติ ดั ง นั้ น ในปี 2551 ธนาคาร
ออมสินจึงเปิดธนาคารโรงเรียนเพิ่มอีก 43 แห่งทั่วประเทศ หนึ่งใน
จำนวนนั้น คือ ธนาคารโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็น
ธนาคารโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งแรกของธนาคารออมสิน ส่งผล
ให้ภาพรวม ธนาคารออมสินเปิดให้บริการธนาคารโรงเรียนแล้วกว่า 261
แห่งทั่วประเทศ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย และบริการใหม่ในปี 2551 ได้แก่
1. งานส่งเสริมธุรกิจเงินฝากสัญจร GSB Savings & Life ประจำปี
2551 จัดขึน้ ทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เพือ่ ให้ประชาชนในทุกภูมภิ าค สามารถเข้าถึง
บริการเงินฝากของธนาคารได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดขึ้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต และอุดรธานี ตามลำดับ
2. ส่ ง เสริ ม การขายสลากออมสิ น พิ เ ศษ งวดที่ 36 "ฝากเงิ น
ลุ้นทอง" มอบโชคทองคำแท่ง 30 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
ส่งผลให้ในระยะเวลา 2 เดือน ธนาคารออมสินมียอดเงินฝากสลากสูงถึง
เกือบ 40,000 ล้านบาท
3. พั น ธบั ต รออมสิ น (คุ้ ม ครองสุ ข ภาพ) ให้ บ ริ ก ารร่ ว มกั บ
พันธมิตร คือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขเงิ น ฝากเผื่ อ เรี ย กพิ เ ศษใหม่ ใ ห้ มี
ความน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการออมเงินของประชาชนใน
ทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “คนธรรมดา ก็พิเศษได้”
5. GSB LIFE เงิ น ฝากคุ้ ม ครองชี วิ ต 3 รู ป แบบใหม่ ที่ เ น้ น
การฝากระยะสั้น ให้ความคุ้มครองยาวนาน และจ่ายผลประโยชน์ให้
ผู้ฝากอย่างคุ้มค่า คือ ออมสินสบายใจ ออมสินเงินได้รายเดือน และ
ออมสิ น เกษี ย ณสุ ข ดั ง นั้ น ในปั จ จุ บั น ธนาคารออมสิ น จึ ง มี เ งิ น ฝาก
คุ้มครองชีวิตให้บริการรวม 14 แบบ

บริการทางการเงิน

บริการทางการเงินเพื่อตอกย้ำแนวคิดเติมเต็มธุรกรรมทุกความ
ต้องการของลูกค้าในปี 2551 ประกอบด้วย
1. การรับชำระภาษีรถประจำปี เพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
ประชาชนผู้ใช้รถ โดยหักจากบัญชีเงินฝากทั่วประเทศ ตามโครงการ
ที่ จั ด ขึ้ น ร่ ว มกั บ กรมการขนส่ ง ทางบก โดยธนาคารออมสิ น เปิ ด
ให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ด้วยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
(Direct Debit)
2. การให้บริการบัตรออมสินวีซ่า เดบิต รูปแบบใหม่ ออกแบบ
เพื่ อ ต้ อ นรั บ มหกรรมกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก 2008 โดยธนาคารออมสิ น เป็ น
ธนาคารแรกที่ได้รับอนุญาตจากวีซ่า และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
(International Olympic Committee : IOC) ให้ออกบัตรออมสิน วีซ่า
เดบิต รูปแบบใหม่ในภาพกีฬาว่ายน้ำและเทนนิส เพื่อสื่อความหมายถึง
การเฉลิมฉลองกีฬาของมวลมนุษยชาติ สำหรับลูกค้าที่สมัครหรือขอทำ
บัตรใหม่ทุกรายในปี 2551

3. การให้บริการ Payment Online ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้
บริการรับชำระทั้งสิ้น 68 หน่วยงานในปี 2551 ครอบคลุมในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปใน
การชำระค่าสินค้าและบริการ โดยผ่านสาขาของธนาคารที่ให้บริการ
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ช่องทางการให้บริการ

ในปี 2551 ธนาคารออมสินเปิดหน่วยให้บริการเพิ่ม 9 แห่ง
ได้แก่ หน่วยให้บริการลำไทร ซึ่งธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินแห่ง
แรกที่เปิดให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทร และ
พื้นที่ใกล้เคียง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ บางกะปิ เนินพลับหวาน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ศูนย์การค้า
บิ๊กซี จ.แพร่ จามจุรีสแควร์ ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
สถานีขนส่งสายใต้ และศูนย์การค้าเพียวเพลส อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองรอบนอก รวมถึงหน่วยให้บริการ
EXIM Bank ที่เกิดขึ้นตามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ในการขยายธุ ร กรรม
ระหว่างธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย ในการตกลงใช้พื้นที่สาขาร่วมกันเพื่อให้บริการทางการเงิน
ในรูปแบบ 1 สาขา 2 ธนาคาร ณ สิ้นปี 2551 ธนาคารออมสินมีหน่วย
ให้บริการรวมทั้งสิ้น 223 แห่ง
นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังเปิดให้บริการสาขาเต็มรูปแบบเพิ่ม
1 สาขา คือ สาขาเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ รวม ณ สิน้ ปี 2551
ธนาคารมีสาขาให้บริการ 598 แห่ง สำหรับการให้บริการรถเคลื่อนที่
Mobile High-Tech ซึ่งสามารถให้บริการได้แบบออนไลน์นั้น ธนาคาร
ได้ขยายการให้บริการเพิ่มอีก 10 คัน กระจายอยู่ตามจุดให้บริการใน
พื้นที่ที่ไม่มีสาขาของธนาคารตั้งอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งผลให้ใน
ปัจจุบันธนาคารออมสินมีรถเคลื่อนที่ Mobile High-Tech ให้บริการรวม
ทัง้ สิน้ 30 คัน และมีเครือ่ ง ATM ให้บริการรวม 1,128 เครือ่ ง ณ สิน้ ปี 2551

การบริหารงาน

ธนาคารออมสิ น ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การบริ ห ารงานทุ ก ด้ า น
เพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าให้ได้อย่างดีเยีย่ ม และสร้างความประทับใจ
สูงสุด ดังนั้นธนาคารจึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจหลักของธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น
6 กลุ่มงาน 17 สายงาน 67 ฝ่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อการเติบโตของธนาคารอย่างมั่นคง
และยั่งยืน
นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญในการสร้างขวัญ กำลังใจ
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า โดยการปรับ
โครงสร้างเงินเดือน และจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับ
บริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยจัดอบรม 428 รุ่น ในปี 2551 มีผู้ผ่าน
การอบรมทั้ ง สิ้ น 35,364 คน ทั้ ง นี้ ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง ความสุ ข และ
พรั่ ง พร้ อ มไปด้ ว ยความรู้ ค วามสามารถของพนั ก งาน ย่ อ มนำมาซึ่ ง
ความกระตือรือร้นที่จะแสดงศักยภาพ และทุ่มเทเพื่อผลักดันให้ธนาคาร
ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป
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รายงานวิ เ คราะห์ ผ ลการดำเนิ น งานและฐานะทางการเงิ น
หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากออมสิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้สุทธิจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย1/
กำไรก่อนหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ2/
กำไรสุทธิ
1/
2/

ปี 2550

42,940
15,693
27,247
2,831
30,078
13,593
16,485
3,104
13,381

41,845
16,066
25,779
2,426
28,205
11,058
17,147
6,413
10,734

1,095
(373)
1,468
405
1,873
2,535
(662)
(3,309)
2,647

2.6
(2.3)
5.7
16.7
6.6
22.9
(3.9)
(51.6)
24.7

รวมโบนัสกรรมการและพนักงาน
รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้

1. ผลการดำเนินงาน
ในปี 2551 ธนาคารมีกำไรสุทธิ จำนวน 13,381 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี 2550 จำนวน 2,647 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.7 ทีส่ ำคัญจาก
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและสำรองหนี้สงสัยจะสูญต่ำกว่าปีก่อนจำนวน
3,309 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.6 เนือ่ งจากปีกอ่ นมีการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มจากจำนวนที่คำนวณตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง
เพือ่ ให้มจี ำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบ
กับรายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ จากการขยายตัวของสินเชือ่ และรายได้
ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นสามัญเพื่อลดความเสี่ยงและ
เพิ่มอัตราผลตอบแทน แม้ว่าค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะจากการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ตามภาวะตลาดทั่วโลก
เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผน กำไรสุทธิปี 2551
สูงกว่าแผนจำนวน 2,881 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.4 โดยเฉพาะ
จากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ ตามปริมาณสินเชื่อที่สูงกว่า
แผน เงิ น ปั น ผลจากหุ้ น สามั ญ และการบริ ห ารส่ ว นต่ า งอั ต รา
ดอกเบี้ย ทำให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงกว่าแผน ประกอบกับการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ำกว่าแผน จากการบริหารจัดการสินทรัพย์
ให้มีคุณภาพดีขึ้น
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การเปลี่ยนแปลง 
จำนวน
ร้อยละ 
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1.1 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ

			 ในปี 2551 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
สุทธิจำนวน 27,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 1,468
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 จากการที่มีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัลลดลง ดังนี้
			 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ เพิ่มขึ้นจำนวน
2,557 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 จากปีก่อน ตามอัตราการขยายตัว
ของสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพที่ขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นถึงร้อยละ 27.1 จากปีก่อน จากการขยายกลุ่มลูกค้า
• รายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและ
			 ตลาดเงิน ลดลงจำนวน 1,367 ล้านบาท หรือ
			 ร้ อ ยละ 47.5 จากปี ก่ อ น จากอั ต ราดอกเบี้ ย
			 ในตลาดเงินที่ปรับตัวลดลง
		 • รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน ลดลง
			 จำนวน 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากปีก่อน
			 ตามภาวะตลาดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
			 ทางการเงินทั่วโลก
• ค่ า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย และเงิ น รางวั ล สลากออมสิ น
			 ลดลงจากปี ก่ อ น จำนวน 373 ล้ า นบาท หรื อ
			 ร้อยละ 2.3 จากปริมาณเงินฝากประจำที่ลดลง

1.2 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

		 ในปี 2551 ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน 2,831 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 405 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 ส่วนใหญ่เป็นกำไรจาก
การขายหุ้นสามัญ ค่าธรรมเนียมเงินกู้ รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากการรับชำระ
ค่าเบี้ยประกันภัย
	

1.3 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

		 ในปี 2551 ธนาคารมีคา่ ใช้จา่ ยทีม่ ใิ ช่ดอกเบีย้ จำนวน 13,593 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 2,535 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.9 ส่วนใหญ่มาจาก
		 • การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,994
			 ล้านบาท โดยเฉพาะมูลค่าเงินลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศที่ปรับ
			 ลดลงตามภาวะตลาดทั่วโลก
		 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 191 ล้านบาท หรือร้อยละ
			 3.3 โดยเฉพาะจากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
			 ร้ อ ยละ 7.5 ประกอบกั บ มี จ ำนวนพนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2551
			 จำนวน 317 คน
		 • ค่ า ตอบแทนหน่ ว ยงานในการชำระสิ น เชื่ อ เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 141
			 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.3 ตามปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
• ค่ า ใช้ จ่ า ยโบนั ส เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 138 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 9.7
			 ตามผลกำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่าปีก่อน
	

1.4 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

		 ในปี 2551 ธนาคารตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มตามเกณฑ์
กระทรวงการคลัง และสำรองส่วนเกิน เพือ่ ให้มจี ำนวนใกล้เคียงกับเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จำนวน 3,104 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 3,309 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 51.6 และมีการตัดหนี้สูญจำนวน 382 ล้านบาท

2. ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2551

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของทุน

808,628
728,878
79,750

ปี 2550  

756,766
669,835
86,931

การเปลี่ยนแปลง 
จำนวน
ร้อยละ

51,862
59,043		
(7,181)

6.9		
8.8		
(8.3)

ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจำนวน 808,628 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51,862 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 จาก
สิ้นปี 2550 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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2.1  สินเชื่อและเงินฝาก

		 ณ 31 ธันวาคม 2551 ยอดสินเชือ่ ของธนาคารมีจำนวน 545,398 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 75,681 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 จากสิ้นปี 2550 ดังนี้
• สินเชื่อรายใหญ่ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 29,075 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.3
		 จากสิ้นปี 2550 ประกอบด้วย 
			 - สินเชื่อภาครัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 24,796 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.8
				 จากสิ้นปี 2550
			 - สินเชื่อเอกชนขนาดใหญ่ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4,279 ล้านบาท หรือ
				 ร้อยละ 17.5 จากสิ้นปี 2550
• สินเชื่อรายย่อย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 46,606 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3
		 จากสิ้นปี 2550 ประกอบด้วย
			 - สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2,948 ล้านบาท หรือ
				 ร้อยละ 10.9 จากสิ้นปี 2550
			 - สินเชื่อบุคคลทั่วไป ขยายตัวเพิ่มขึ้น 43,246 ล้านบาท หรือร้อยละ
				 19.6 จากสิ้นปี 2550
			 - สินเชื่อบุคคลฐานราก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 791 ล้านบาท หรือร้อยละ
				 4.7 จากสิ้นปี 2550
			 - สินเชื่อเคหะ ลดลงจำนวน 379 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 จาก
				 สิ้นปี 2550
			 - ทั้งนี้ในปี 2551 ธนาคารมีการตัดหนี้สูญสินเชื่อรายย่อยรวมจำนวน
				 382 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อรายใหญ่   
- สินเชื่อภาครัฐ
- สินเชื่อเอกชนขนาดใหญ่
สินเชื่อรายย่อย  
- สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
- สินเชื่อเคหะ
- สินเชื่อบุคคลทั่วไป
- สินเชื่อบุคคลฐานราก
		
รวม

31 ธ.ค. 51

สัดส่วน

31 ธ.ค. 50

สัดส่วน

119,070
90,391
28,679
426,328  
29,903
115,402
263,434
17,589
545,398

21.9  
16.6
5.3
78.1
5.5
21.1
48.3
3.2
100

89,995
65,595
24,400
379,722
26,955
115,781
220,188
16,798
469,717

19.2
14.0
5.2
80.8
5.7
24.7
46.8
3.6
100

เปลี่ยนแปลง (%)

32.3
37.8		
17.5		
12.3
10.9		
(0.3)		
19.6
4.7		
16.1

เงินฝาก ณ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 702,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58,533 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 จากสิ้นปี 2550 จาก
กิจกรรมส่งเสริมการขายของสลากออมสิน "ฝากเงินลุ้นทอง" และการปรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษในแต่ละช่วงที่มีการแข่งขันอัตราดอกเบี้ย

36

รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงินฝาก

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไม่ถึง 6 เดือน
- 6 เดือนไม่ถึง 1 ปี
- 1 ปีขึ้นไป
		
รวม

31 ธ.ค. 51

สัดส่วน

1,824
252,937
447,718
82,205
26,747
338,766
       702,479

0.3
36.0
63.7
11.7
3.8
48.2
100

31 ธ.ค. 50

1,891
238,236
403,819
40,431
27,307
336,081
     643,946

สัดส่วน

0.3
37.0
62.7
6.3
4.2
52.2
100

เปลี่ยนแปลง (%)

(3.5)		
6.2	
10.9		
103.3		
(2.1)		
0.8		
9.1

ณ 31 ธันวาคม 2551 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก เท่ากับร้อยละ 77.6 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.9 ณ สิ้นปี 2550
	

2.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

		 เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิมีจำนวน 208,303 ล้านบาท ลดลง 31,592 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.2 จากสิ้นปี 2550 จาก
พันธบัตรที่ครบอายุแล้วธนาคารชะลอการลงทุนต่อ เพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาดจากผลกระทบของภาวะวิกฤตทางการเงินทั่วโลก
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงินลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
			 รวม

31 ธ.ค. 51

สัดส่วน

47,107
159,509
1,687
     208,303

22.6
76.6
0.8
100

31 ธ.ค. 50

56,734
181,412
1,749
     239,895

สัดส่วน

23.7
75.6
0.7
100

เปลี่ยนแปลง (%)

(17.0)		
(12.1)		
(3.5)		
(13.2)

2.3 ส่วนของทุน

		 ณ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารมีส่วนของทุนจำนวน 79,750 ล้านบาท ลดลง 7,181 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 จากสิ้นปี
2550 โดยส่วนของทุนต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 9.9
การดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ประเภทเงินลงทุน

เงินกองทุนทั้งสิ้น		
เงินกองทุนชั้นที่ 1
สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนทั้งสิ้น : สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 : สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท

2551

2550

เปลี่ยนแปลง (%)

61,566
78,194
397,758
15.48%
19.66%

84,294
(27.0)		
82,136
(4.8)		
378,014
5.2		
22.30%			
21.73%

เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 61,566 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.48 ของสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งมีส่วน
ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 78,194 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.66 ของสินทรัพย์เสี่ยง สูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดไว้ที่ร้อยละ 8.50 แต่ต่ำกว่าปี 2550 เนื่องจากปี 2551 ธนาคารปรับวิธีการคำนวณโดยไม่นับรวมกำไรสุทธิปี 2551 เข้าเป็นเงิน
กองทุนของธนาคาร
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2.4 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

		 ธนาคารมีสินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป (ค้างชำระเกิน 3 เดือน) ที่หยุดรับรู้รายได้แล้ว ณ สิ้นปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น
18,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 822 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม ร้อยละ 3.31 ลดลงจากร้อยละ 3.67
ณ สิ้นปี 2550 จากการเร่งติดตามแก้ไขหนี้ตามลำดับความสำคัญ ตลอดจนการอนุมัติสินเชื่อด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการชำระหนี้เป็นสำคัญ

3. ผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจปี 2551 ที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ด้านการเงิน				

แผน

ผล

เงินฝากเพิ่มสุทธิ 	
สินเชื่อเพิ่มสุทธิ 		
เงินลงทุนเพิ่ม (ลด) สุทธิ 	
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 	
กำไรสุทธิ 		
NIM (ร้อยละ) 		
NPLs ของสินเชื่อรวม (ร้อยละ)

23,000 	
31,000 	
12,900 	
2,150 	
10,500 	
3.24 	
4.36

58,533
75,681
(14,799)1/
2,831
13,381
3.54
3.31

1/ ต่ำกว่าแผน เนื่องจากธนาคารมีนโยบายให้ลดการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาด จากผลกระทบจากภาวะวิกฤตการเงินโลก

ด้านที่มิใช่การเงิน

ในปี 2551 ธนาคารสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่สำคัญ ดังนี้

โครงการ Core Banking

• จัดซื้อระบบได้ในเดือนมิถุนายน 2551
• จัดทำรายงาน Gap Analysis และ Detail Requirement แล้วเสร็จ
คาดว่าจะใช้งานจริงได้ในปี 2553

โครงการพัฒนาระบบ FTP และ ALM
• จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําข้อกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
		 ในการจัดหาและร่วมคัดเลือกระบบงาน
• จัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของระบบงานแล้วเสร็จ
		 คาดว่าจะใช้งานจริงได้ในปี 2553
โครงการขยายเครือข่ายสาขา
• เปิดสาขาใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ สาขาเกาะลันตา
และหน่วยให้บริการ
• เปิดหน่วยให้บริการ 10 แห่ง ได้แก่ หน่วยให้บริการลำไทร      
		 อมตะนคร เดอะมอลล์ บางกะปิ บิ๊กซี แพร่ เนินพลับหวาน จามจุรีสแควร์ 	

		 อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ขนส่งสายใต้ เพียวเพลส และธนาคารเพื่อการส่งออก
		 และนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

38

รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

โครงการติดตั้งให้บริการเครื่อง ATM
• ติดตั้งให้บริการเครื่อง ATM เพิ่ม
		 ในแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า
		 หน่วยงานราชการ และพื้นที่ที่มี
		 ศักยภาพ จำนวน 123 เครื่อง
โครงการขยายจุดให้บริการ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

• เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่ม 20 แห่ง
• เปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศ
		 เพิ่ม 90 แห่ง 	
แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• พันธบัตรออมสิน อายุ 2 ปี ชนิด
		 คุ้มครองสุขภาพ
• GSB LIFE 3 รูปแบบใหม่ ได้แก่
		 ออมสินสบายใจ ออมสินเงินได้	

		 รายเดือน และออมสินเกษียณสุข
• สินเชื่อพลังงานครัวเรือน สินเชื่อ
		 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อเพื่อ
		 ติดตั้งระบบก๊าซ NGV และ
		 สินเชื่อ GSB 3X
• เปิดกองทุนรวมออมสิน (M-GSB
		 Fund)
• ให้บริการหนังสือค้ำประกัน
		 (Letter of Guarantee : L/G)
• ขยายธุรกรรมด้านธุรกิจ
		 ต่างประเทศ ร่วมกับธนาคาร
		 เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
		 ประเทศไทย (EXIM Bank)
		 ในรูปแบบ 1 สาขา 2 ธนาคาร
แผนงานฝึกอบรมอาชีพและ
• อบรมกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้ความรู้
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ลูกค้า		 ด้านการบริหารจัดการ 1,643 กลุม่
และกลุ่มองค์กรชุมชน
และสนับสนุนงบประมาณ เพือ่ จัด
ให้ มี โ ปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ง าน	
		 สถาบันการเงินชุมชน 50 กลุ่ม
• อบรมอาชีพเน้นผู้ประกอบการ
		 รายใหม่ 1,702 คน และอบรม
		 เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
		 5,548 คน
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เสี ย งสะท้ อ น

การออมสำหรับหนู มันหมายถึง “การไม่เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์”
นางสาวสุภาภรณ์ แอรอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ‘จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์’ จ.ตราด
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2551  

“

ทุนการศึกษาที่ได้มา ช่วยครอบครัวหนูได้เยอะมาก เพราะน้องชายกำลังอยู่ในวัยเรียน แม่ก็ทำอาชีพรับจ้าง ส่วนพ่อตาบอดมา
ประมาณ 5 ปีแล้ว เงินก้อนนี้หนูก็ใช้เป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี จบแล้วจะได้มีงานดีๆ ทำ เพื่อให้แม่ได้พักบ้าง การออมสำหรับหนู
มันหมายถึง “การไม่เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์” ปกติหนูจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ เพื่อจะได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าจริงๆ อยากให้
โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆ เพราะยังมีคนที่ยากลำบาก รอคอยการช่วยเหลือแบบหนูอีกเยอะ และทั้งนี้อยากฝากให้เยาวชนทุกคนตั้งใจเรียน
ช่วยงานพ่อแม่ เมื่อมีโอกาสดีๆ อย่างโครงการนี้ ก็ให้รีบคว้าไว้ เพื่ออนาคตของตนเอง

”
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นางสาวสุภาภรณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ครูที่ปรึกษากิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประจำปี 2551

พระพุทธศาสนานั้นมีหลายแง่ หลายมุม หลายคม
หลายเหลี่ยม อยู่ที่เราว่าหยิบเหลี่ยมไหนมาใช้
และใช้อย่างถูกวิธี ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเราจะได้
เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่มีคุณภาพ

“

สำหรับโรงเรียนของเรานั้นให้ความสำคัญและพยายามส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียนของเราอย่างต่อเนื่อง แต่ที่เห็น
ผลชัดเจนจริงๆ คือ โครงงาน เลิกมาสาย ได้เป็นนักบิณฑบาต โอกาสทำดี ถวายองค์จักรี ภูมิพลฯ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพของ
เด็กนักเรียนของเราได้อย่างดียิ่ง การที่วัดได้ช่วยดึงเด็กสู่เส้นทางที่เป็นมงคลชีวิต ทำให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยเกเรได้โดยไม่ต้องสอน
แต่เขากลับซึมซับและเรียนรู้ข้อดีของการทำความดีได้ด้วยตนเอง ดังเช่น รางวัลที่ธนาคารออมสินมอบให้เขาภูมิใจมาก เป็นประวัติศาสตร์
สำหรับตัวเขา เป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียนที่เขาได้มีส่วนร่วม
พระพุทธศาสนานั้นมีหลายแง่ หลายมุม หลายคม หลายเหลี่ยม อยู่ที่เราว่าหยิบเหลี่ยมไหนมาใช้ และใช้อย่างถูกวิธี ผลลัพธ์ที่ตามมา
คือเราจะได้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่มีคุณภาพ และรางวัลนี้ก็เปรียบเสมือนดังปุ๋ยที่ทำให้เมล็ดนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และผลิดอกออกผลแห่ง
ความดีได้อย่างไม่สิ้นสุด

”
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นายสุเทพ สพโชค (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายอำนาจ พวงกระแสร์ (อบต.)
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านแหลมศอก จ.ตราด

“

เมื่อก่อนชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงชายฝั่งจะอยู่กันไม่ค่อยรอด เพราะทรัพยากรใน
ทะเลเสื่อมโทรมมาก แต่ก็พึ่งจะเริ่มอยู่ดีกินดีขึ้นเมื่อสองปีให้หลังมานี่ เพราะธนาคาร
ออมสิน สาขาตราด ได้เข้ามาให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ตั้งแต่เริ่มทำโครงการแรกจนมาถึง
“โครงการบ้านปลา” ที่ประสบความสำเร็จมาก การสร้างที่เพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยให้
สัตว์น้ำ กลายเป็นแหล่งทำมาหากินที่ยั่งยืนให้ชุมชนสามารถมีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้
อย่างสบายๆ ทางธนาคารออมสินได้เข้ามาให้บริการและให้การดูแล แนะนำถึงที่ จนถือ
เป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้านซะด้วยซ้ำ

”

‘โครงการบ้านปลา’ ที่ประสบความสำเร็จมาก ในการสร้างที่เพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัย
ให้สัตว์น้ำ กลายเป็นแหล่งทำมาหากินที่ยั่งยืนให้ชุมชน
42
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พระอาจารย์สุบิน ปณีโต
ผู้นำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และ
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรของชีวิต
วัดไผ่ล้อม จ.ตราด

ถือว่าโชคดีที่ธนาคารออมสินเข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการบริหาร
การจัดการ ทำให้กลุ่มที่ตั้งขึ้น และชาวบ้านสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดี

“

ตอนนี้สังคมไทยจะบริโภคมากกว่าออม และไม่ค่อยเกื้อกูลกันเหมือนแต่ก่อน ซึ่งถือเป็น
สิ่งที่ต้องช่วยกันแก้ไข สิ่งที่อาตมาทำ คือ ลงสู่ชุมชน ช่วยพูดและแนะนำวิธีการแก้ปัญหา
หลายๆ ชุมชนมีปัญหาเรื่องการเป็นหนี้นอกระบบเยอะ เราจึงส่งเสริมให้มีการออมในชุมชน
มีการตั้งกลุ่ม เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเอง และเป็นรากฐานที่ดีให้ลูกหลานในอนาคต แต่ถ้าไม่
พอก็ให้ไปขอความช่วยเหลือจากสถาบันทางการเงิน ดังเช่น ธนาคารออมสิน ซึ่งถือว่าโชคดีที่
ธนาคารออมสินเข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการบริหารการจัดการ ทำให้กลุ่ม
ที่ตั้งขึ้น และชาวบ้านสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดี การปล้นจี้ ลักเล็กขโมยน้อย การเอารัด
เอาเปรียบกันก็ลดน้อยลง สังคมก็ร่มเย็นเป็นสุข ประเทศก็มั่นคงขึ้น

”
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จากที่ได้ร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน ได้ประโยชน์มากค่ะ ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม
รู้จักการใช้เงิน มีความรับผิดชอบมากขึ้น และสนุกกับการออม

คณะนักเรียนผู้ดูแลธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

“

เริ่มแรกนั้น ธนาคารออมสินสาขาราชดำเนินมาช่วยฝึกอบรมให้ พร้อมมอบอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในธนาคาร
โรงเรียนของเรา ในเรื่องตำแหน่ง ความรับผิดชอบ เราต่างเลือกกันเองตามความถนัดของแต่ละคนค่ะ อย่างเช่น
ผู้จัดการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม พนักงานบัญชี ตรวจสอบยอดเงิน เป็นต้นค่ะ จากที่ได้ร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ได้ประโยชน์มากค่ะ ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการใช้เงิน มีความรับผิดชอบมากขึ้น และสนุก
กับการออม นอกจากนั้นก็จะชักชวนเพื่อนๆ ให้มาฝากเงิน ด้วยการอธิบายข้อดีของการออม และความสะดวกสบายที่
มีธนาคารอยู่ในโรงเรียนค่ะ
ขอบคุ ณ ธนาคารออมสิ น ที่ ใ ห้ โ อกาสดี ๆ ทำให้ นั ก เรี ย นได้ รู้ จั ก การออมมากขึ้ น ได้ ป ระสบการณ์ จ ริ ง จาก
การทำงาน สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้ในอนาคตค่ะ

”
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นางสุวินิต อุบลเลิศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

นางวาสนา บู่ศรี
เจ้าของร้านจำหน่ายและซ่อมรองเท้า
จ.เพชรบุรี

เงินที่กู้มานั้นก็เอาไปขยายกิจการ ซื้อของเข้าร้าน ทำให้การทำธุรกิจและความเป็นอยู่
ดีขึ้น ประทับใจในบริการของธนาคาร เขาใส่ใจลูกค้ามาก

“

ทำธุรกิจรองเท้ามาประมาณ 15 ปีแล้วค่ะ เริ่มรู้ข่าวการให้
สินเชือ่ โครงการธนาคารประชาชนเมือ่ 5 ปีทแี่ ล้ว เห็นว่าดอกเบีย้ ถูก
และผ่อนระยะยาวจึงตัดสินใจใช้บริการ และใช้ติดต่อกันมาเรื่อยๆ
เงิ น ที่ กู้ ม านั้ น ก็ เ อาไปขยายกิ จ การ ซื้ อ ของเข้ า ร้ า น ทำให้
การทำธุรกิจและความเป็นอยู่ดีขึ้น ประทับใจในบริการของธนาคาร
เขาใส่ใจลูกค้ามาก มีการมาเยี่ยม และดูแลให้คำปรึกษาตลอด
ไม่เคยทิ้งลูกค้าหรือปล่อยให้เราแก้ปัญหาเพียงลำพัง ชอบตรงจุดนี้
แหละค่ะ ทำให้เราไม่เปลี่ยนใจไปไหน

”
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ทิ ศ ทางและนโยบายการดำเนิ น งานในปี 2552
ตามแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2552-2555 กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง เพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย
เฉพาะเศรษฐกิจฐานราก โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็นสถาบันเพื่อการลงทุน
และการพัฒนา 2) เป็นสถาบันเพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ 3) เป็นสถาบันเพือ่ การออม
พร้อมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์และนำธนาคารออมสินไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป้าหมายธุรกิจ ปี 2552-2555 ธนาคารกำหนดให้สินทรัพย์เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6
และกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 โดยทิศทางและนโยบายการดำเนินงานในปี 2552 ดังนี้
1. การเพิ่มและขยายธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินให้มีความหลากหลาย ครบวงจร มีเงื่อนไขที่จูงใจ และสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ขยายการลงทุ น ในตราสารและกองทุ น ที่ มี แ นวโน้ ม ดี แ ละเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ เพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ โดยเน้นความทันสมัยและใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสม
ผสานในการให้บริการ โดยเฉพาะในศูนย์การค้าและแหล่งชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
CRM เพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงและเหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนระดับฐานรากได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบด้ ว ยการให้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชั้นดีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการและการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์และ
เผยแพร่แบบอย่างการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและกลุ่มองค์กร
ชุมชน ผ่านสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
3. การส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน โดยขยายการเปิดธนาคารโรงเรียน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพกับโรงเรียนและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้เกิด
วินัยการออมในโรงเรียน จัดกิจกรรมเพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยรักการออม และสร้างโอกาส
ทางการศึกษาในอนาคตสำหรับเยาวชนที่รักการออม ส่งเสริมและรณรงค์การออมผ่านสื่อ
ทุกรูปแบบ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในวาระสำคัญร่วมกับหน่วยงานในส่วนกลาง
และองค์กรท้องถิ่น
4. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการธุรกิจ กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง และกระบวนการบริหารจัดการภายใน เพื่อสามารถสนับสนุนการตลาด การให้
บริการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอืน่
รวมถึงเชื่อมโยงกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงานกับระบบ Balanced Scorecard
(BSC) ตามแนวคิด EVM และระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเป้าหมายธุรกิจปี 2552 ธนาคารกำหนดให้เงินฝากเติบโตร้อยละ 5 สินเชื่อ
เติบโตร้อยละ 6 เงินลงทุนเติบโตร้อยละ 1 รายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นเติบโตร้อยละ
13 และกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 6
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2552 อาจมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก จนส่งผลกระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายและกฎระเบียบที่ธนาคารต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล พฤติ ก รรมลู ก ค้ า และพั ฒ นาการของคู่ แ ข่ ง ขั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว
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การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปี 2551 ถือได้ว่าเป็นปีที่สถาบันการเงินได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการเงิน
โลก พร้อมกับปัญหาความไม่สงบของการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจภายใน
ประเทศชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง แต่ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ธนาคารออมสิน
แสดงฐานะการเงินที่รักษาระดับการเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลประกอบการมีกำไรสุทธิสูงกว่า
เป้าหมาย ซึ่งฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการที่ธนาคารสามารถบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของ
ธนาคาร รวมทั้งสร้างความเจริญเติบโตแก่ธนาคารได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทาง
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
สาระสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในปี 2551 มีดังนี้

1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารจัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่สามารถสนับสนุนการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะกรรมการระดับนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ธนาคาร (Board of Director) มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม (Enterprise Risk Management : ERM) ของธนาคาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่เสนอแนะ
นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร กำกับดูแล
และอนุมัติการใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) มีหน้าที่ดูแลระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีคณะกรรมการระดับปฏิบัติการ เพื่อดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละด้านที่สำคัญ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน (Asset and Liability Management Committee) คณะกรรมการพิจารณา
สินเชื่อ คณะกรรมการสินเชื่อและการลงทุน คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านการ
ทุ จ ริ ต ของธนาคารออมสิ น นอกจากนี้ ธนาคารยั ง กำหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานแต่ ง ตั้ ง
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Officer : ORO) เพื่อ
ทำหน้าที่ประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารกำหนด
ในระดั บ การจั ด การ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของหน่ ว ยงาน ให้ มี ก าร
ถ่วงดุลอำนาจและมีความเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความรอบคอบรัดกุม
โดยให้มีการแยกระหว่างหน่วยงานธุรกิจการตลาดกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย
วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานธุรกิจการตลาด อาทิ
มี ก ารแยกหน่ ว ยงานที่ ท ำหน้ า ที่ วิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ ออกจากหน่ ว ยงานธุ ร กิ จ การตลาด
มีการตั้งสายงานบริหารความเสี่ยงและขยายงานบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็น
ฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต โดยเพิ่ ม หน่ ว ยงานที่ ท ำหน้ า ที่ ก ลั่ น กรองสิ น เชื่ อ
เพือ่ สอบทานการอำนวยสินเชือ่ ให้มคี ณุ ภาพ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ฝา่ ยสอบทานสินเชือ่
อยู่ภายใต้สายงานตรวจสอบ เพื่อให้การควบคุมภายในมีความชัดเจนในอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสอดรับกับทิศทางธุรกิจ
ของธนาคาร
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2. การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร

ธนาคารได้ ว างกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งเชิ ง บู ร ณาการ
(Enterprise Risk Management) โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ
การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารจัดการ
ธนาคารด้านอื่นๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบแผนกลยุทธ์ สร้าง
โอกาสทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความน่าเชื่อถือให้
กับธนาคารในระยะยาว ได้แก่ การระบุปัจจัยเสี่ยง การวัดหรือ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง การติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย ง และ
การรายงานความเสี่ยง
ในระดับองค์กร ธนาคารมีการจัดทำนโยบายและคู่มือการ
บริหารความเสีย่ ง และจัดทำแผนทีค่ วามเสีย่ ง (Risk Map) พร้อมทัง้
กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้ในการติดตามและ
ควบคุ ม ความเสี่ ย ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (Executive Information System)
เพื่ อ รายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Monitoring)
ต่อผู้บริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์
ในระดับหน่วยงาน ธนาคารกำหนดให้ทกุ หน่วยงานมีการจัดทำ
รายงานประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control
Self Assessment : RCSA) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงของการปฏิบัติงาน
ประเมินระดับความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ผลเป็ น รายไตรมาส ทั้ ง นี้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง
ความสำคั ญ มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ และปลู ก ฝั ง ให้ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อองค์กร
ธนาคารจำแนกความเสี่ยงเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีสาระสำคัญแต่ละด้าน ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึง
การนำแผนไปปฏิ บั ติ ไ ม่ เ หมาะสม ทำให้ ไ ม่ ส ามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ อั น จะส่ ง ผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุนหรือการดำรงอยู่ของธนาคาร
ในปี 2551 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่สำคัญมาจากปัจจัยเสี่ยง
ของความผันผวนทางเศรษฐกิจ การขาดเสถียรภาพทางการเมือง
และการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงในอุ ต สาหกรรมการเงิ น ทั้ ง ทางด้ า น
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เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ผลิตภัณฑ์และการบริการ ดังนั้น
การวางแผนกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร
จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการวิเคราะห์และคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
เพื่อสร้างกลไกที่จะนำแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ผลักดัน
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added)
และสามารถสนองตอบการเปลี่ ย นแปลงของปั จ จั ย ความเสี่ ย ง
ได้ อ ย่ า งทั น เวลา ธนาคารมี ก ารดำเนิ น การจั ด การความเสี่ ย ง
ด้านกลยุทธ์ ดังนี้
1. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2552 - 2555) นำหลั ก การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT
Analysis) มาใช้ เ ป็ น กรอบในการกำหนดแผนดำเนิ น งานของ
ธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง
การคลัง ทิศทางเศรษฐกิจและสังคม สะท้อนขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น
2. มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่อ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มากำหนดเป้าหมายในแต่ละสถานการณ์จำลอง
(Scenario) ได้แก่ สภาวะที่ดีที่สุด (Best Case) สภาวะปกติ
(Base Case) และสภาวะวิกฤต (Worst Case) ทั้งนี้ เพื่อหา
มาตรการสำรองในกรณีผลดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ ร องรั บ กั บ ระบบบริ ห าร
จั ด การเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เชิ ง เศรษฐศาสตร์ (Economic Value
Management : EVM)
4. มีการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักเป็น
ระบบ Core Banking System เพื่อตอบสนองและเพิ่มคุณภาพ
การบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
5. ธนาคารได้นำระบบ Competency Based Management
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของธนาคาร
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร (Learning
Organization) อันจะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธนาคาร
6. มี ก ารติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์
โดยกำหนดตั ว ชี้ วั ด ผลการดำเนิ น งาน (Key Performance
Indicators : KPIs) ที่สะท้อนความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ถ่ายทอดจากระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงาน และระดับ
หน่ ว ยงาน มี ก ารติ ด ตามและรายงานผลเป็ น รายสั ป ดาห์ ต่ อ
คณะจั ด การ รายงานผลเป็ น รายเดื อ นต่ อ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่
การเงิน (CFO) คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ในสัญญา ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน หรือ
จงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา รวมถึ ง การที่ คุ ณ ภาพของลู ก หนี้
อาจเสื่ อ มถอยลง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ รายได้ แ ละเงิ น
กองทุนของธนาคาร
ในปี 2551 สถานการณ์วกิ ฤตสินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์คณุ ภาพต่ำ
(Subprime Mortgage Loan) ในสหรัฐฯ สั่นคลอนความมัน่ คงของ
สถาบั น การเงิน ทั่วโลก รวมทั้ ง สถาบัน การเงิน ในประเทศไทย
ธนาคารออมสินตระหนักว่า ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นปัจจัยหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนของธนาคาร จึงเร่งปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต โดยหลักสำคัญ
คื อ การยึ ด ถื อ การอำนวยสิ น เชื่ อ ตามมาตรฐานสากล มี ก าร
ถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่
อย่ า งชั ด เจนระหว่ า ง ผู้ ท ำหน้ า ที่ ด้ า นการตลาด การวิ เ คราะห์
การอนุมัติสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ โดยมี
เป้าหมายร่วมกัน คือ สนับสนุนการขยายตัวของสินเชื่อได้อย่างมี
คุณภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. พั ฒ นานโยบายสิ น เชื่ อ (Credit Policy) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางมาตรฐานในการอำนวยสิน เชื่ อ รวมถึ ง คำสั่ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ
และกระบวนการในการอนุมัติสินเชื่อ
2. พัฒนาระบบ Credit Scoring เพื่อช่วยคัดกรองคุณภาพ
ลูกค้า ประกอบการตัดสินใจพิจารณาสินเชื่อรายย่อย
3. พัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า
สินเชื่อรายใหญ่ (Credit Rating)
4. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเภทและขนาดลู ก ค้ า เช่ น มี ก ารแบ่ ง แยก
หน่ ว ยงานที่ ท ำหน้ า ที่ ด้ า นการตลาดและการวิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ
ออกจากกัน เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
5. จัดอบรม พัฒนาทักษะด้านเครดิต และสนับสนุนการ
สร้ า งวั ฒ นธรรมการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
ต่อเนื่อง
6. การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านต่างๆ
อาทิ
6.1 การติดตามและควบคุมการกระจุกตัวของสินเชื่อ
มิให้มีอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป โดยจำแนกตามประเภท
สินเชื่อ อุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ และประเภทธุรกิจ

6.2 มีการกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ เงินลงทุน
และภาระผู ก พั น สู ง สุ ด (Single Lending Limit) เพื่ อ กระจาย
ความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
6.3 กำหนดนโยบายการสอบทานสินเชื่อรายใหญ่และ
รายย่อย นโยบายในการทบทวนคุณภาพสินทรัพย์ การติดตาม
คุณภาพสินทรัพย์
6.4 การบริหารสินทรัพย์ที่มีปัญหา ธนาคารได้จัดจ้าง
บริ ษั ท ติ ด ตามหนี้ จ ากภายนอก จั ด ให้ มี ร ะบบศู น ย์ ข้ อ มู ล
หนี้ค้างชำระและการติดตามหนี้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการติดตาม
หนี้ที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ ย งด้ า นตลาด หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
การเคลื่ อ นไหวของอั ต ราดอกเบี้ ย ความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร
ในปี 2551 วิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ทำให้สถาบัน
การเงิ น ชั้ น นำหลายแห่ ง ประสบปั ญ หาด้ า นสภาพคล่ อ งจนต้ อ ง
ประกาศภาวะล้มละลาย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรับตัวลดลงและเกิดความผันผวนสูง ในขณะที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลในตลาดตราสารหนี้มีความผันผวน โดยมีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงสิ้นปี 2551 ประกอบกับความขัดแย้งทางการเมือง
ภายในประเทศยังเป็นปัจจัยลบสำคัญของตลาดเงินและตลาดทุน
คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้ติดตามสถานะพอร์ต
การลงทุ น อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ที่ จ ะสามารถควบคุ ม ความเสี่ ย ง
ด้ า นตลาดให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ เหมาะสมกั บ นโยบาย
การดำเนิ น งานของธนาคารและของหน่ ว ยงานที่ ก ำกั บ ดู แ ล
นอกจากนี้ ยั ง ยึ ด หลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล
สรุปในสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market
Risk Management Policy)
2. พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น ปั จ จั ย เสี่ ย ง
ด้านตลาด ประกอบด้วย
2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่หรืออายุสัญญาคงเหลือระหว่างสินทรัพย์และ
หนี้ สิ น (Repricing Gap) พร้ อ มทั้ ง พิ จ ารณาผลกระทบของ
การเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis) ของอัตราดอกเบีย้ ต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income: NII) ในอนาคตของธนาคาร
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2.2 การวัดและประเมินมูลค่าความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ทำธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและภายใต้ภาวะปกติ เช่น ค่า Value at Risk
(VaR) ซึ่งเป็นการวัดความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors)
ภายใต้ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) และระยะเวลาถือครอง (Holding
Period) ทีก่ ำหนด โดยธนาคารได้มกี ารทดสอบความแม่นยำ (Back Testing) ของเครือ่ งมือ
วัดความเสี่ยงในรูปของแบบจำลอง VaR อย่างสม่ำเสมอ การวัดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ที่มีต่อราคาตราสารหนี้ (Present
Value of 1 basis point : PV01) การวัดความผันผวนของพอร์ตตราสารทุนเมื่อเทียบ
กับตลาด โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta Coefficient) การวัดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
(Market Factor Sensitivity) และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market)
เงินลงทุนของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น
2.3 การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์
ไม่ ป กติ ห รื อ ภาวะวิ ก ฤตที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยการเปลี่ ย นแปลงปั จ จั ย เสี่ ย งต่ า งๆ ที่ มี
ผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
2.4 การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารมีการกำหนด
เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) สำหรับธุรกรรม ทั้งในบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการ
ธนาคาร โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ
อาทิ การกำหนด PV01 Limit, VaR Limit และ Stop Loss Limit นอกจากนี้ มีการ
จัดทำรายงานสถานะการลงทุนและความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการที่ ธ นาคาร
ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากการไม่สามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถหาเงิน
มาชำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร
ในปี 2551 สินทรัพย์สภาพคล่องโดยรวมของระบบการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
เคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากลับเข้ามาฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ ในขณะที่ความต้องการสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจชะลอตัวลง ธนาคารพาณิชย์เพิ่ม
ความระมั ด ระวั ง ในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ สำหรั บ ธนาคารออมสิ น มี ค วามเสี่ ย งด้ า น
สภาพคล่องอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับ
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า จะสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพัน
ทางการเงินและตามที่กฎหมายกำหนดตลอดเวลา โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารเงินมีหน้าที่
ในการบริหารและดูแลสภาพคล่องประจำวัน และมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน (ALCO) ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลสภาพคล่องโดยรวมของธนาคาร รวมถึงมี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม
ธนาคารได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยสรุปดังนี้
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1. จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในสถานการณ์ปกติ
และภาวะวิกฤต
2. ธนาคารมี เ ครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง
ประกอบด้วย
2.1 รายงานฐานะสภาพคล่องสุทธิ (Liquidity Gap Report) โดยจัดทำทั้ง
แบบอายุคงเหลือตามสัญญา และ แบบปรับพฤติกรรม พร้อมทั้งทำการทบทวนและ
ทดสอบความแม่ น ยำ (Back Testing) ของสมมติ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ พฤติ ก รรม
อย่างสม่ำเสมอ
2.2 การวั ด และประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งโดยใช้ อั ต ราส่ ว น
ทางการเงิน เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก
เป็นต้น
2.3 การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อประเมินความมั่นคงและ
ความสามารถของธนาคาร ในการรองรับความเสียหายจากสถานการณ์ในทางลบ
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
3. มีการติดตามและรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับ
งานบริหารสภาพคล่องและการจัดหาเงินทุนในกรณีที่เกิดวิกฤตสภาพคล่อง
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่อง
มาจากกระบวนการ ระบบงาน บุคลากร และเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
รายได้ เงินกองทุน รวมถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธนาคาร ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการจึงอาจปรากฏอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หน่วยงาน รวมถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ลูกค้า รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร
ในปี 2551 สถาบันการเงินต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีแนวโน้มที่
เพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายขอบเขตความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ธนาคารออมสินจึงได้เร่งพัฒนาเครื่องมือ และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน กำหนดให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร และให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจแก่พนักงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่กระบวนการ
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. พัฒนานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk
Management Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้มี
มาตรฐานการปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
2. พัฒนาเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ได้แก่
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2.1 การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมความ
เสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) โดย
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายของงาน เพื่อจัดลำดับความสำคัญ พร้อมทั้งจัด
ทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการติดตามและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส และให้หน่วยงาน
ทบทวนการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 การรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss
Data Collection) หน่วยงานต้องรายงานข้อมูลเหตุการณ์ ความ
เสียหายตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายเดือน หรือ
รายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือเกิดความเสียหายรุนแรง
เพื่อดำเนินการติดตามแก้ไข และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
2.3 การพัฒนาดัชนีวัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Key
Risk Indicators : KRIs) ธนาคารมีการพัฒนาดัชนีวัดความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นสัญญาณแจ้งเตือนก่อนที่ความเสียหาย
จะเกิดขึ้น โดยมีการจัดทำ KRIs ทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงาน
2.4 การจัดทำโครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management : BCM) การจัดทำแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนกู้ระบบงานเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
(Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบรรเทาความรุนแรง และลดผลกระทบที่
อาจส่งผลให้ระบบและการดำเนินงานของธนาคารหยุดชะงัก อาทิ
ภั ย ธรรมชาติ การจลาจล การก่ อ การร้ า ย การเกิ ด โรคระบาด
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจและบริการของธนาคารเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง หรือกลับมาดำเนินการได้ในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้ง
ธนาคารจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery
Center : DRC) สำหรับระบบงานเงินฝาก (Teller) และระบบ
บริการเงินด่วน (ATM) พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
นอกสถานที่ ท ำการ (Off-Site Back up) สำหรั บ ระบบงาน
สนับสนุนที่สำคัญ อาทิ ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเช็ค ระบบ
บริหารเงิน เป็นต้น
2.5 การดูแลมาตรฐานสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความ
ปลอดภัย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของธนาคาร เพื่อลดและ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การมีระบบป้องกันการถูก
โจรกรรมและวินาศกรรม (Theft) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (Fire)
และความชื้ น ระบบป้ อ งกั น ไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ งและไฟฟ้ า ลั ด วงจร
(Electrical Supply Interference) เป็นต้น
2.6 การปรับปรุงระดับความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อ
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ป้องกันการถูกโจมตี และการแพร่กระจายของไวรัส โดยได้มีการ
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารในสำนั ก งานใหญ่ ที่ มี
คุณสมบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส มีระบบตรวจจับ
ผู้บุกรุกด้านสารสนเทศ และระบบตรวจสอบช่องโหว่ของเครื่อง
แม่ข่าย นอกจากนี้ ยังมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยง
และปรั บ ปรุ ง นโยบายมาตรฐาน วิ ธี ป ฏิ บั ติ ด้ า นความปลอดภั ย
สารสนเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมความตระหนักด้านความ
ปลอดภัยสารสนเทศให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
2.7 การป้องกันการกระทำทุจริตเกี่ยวกับบัตร ATM/
บัตร VISA Debit ธนาคารได้วางมาตรการป้องกันการกระทำทุจริต
เกี่ ย วกั บ บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ ที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยพิ จ ารณาทบทวนวงเงิ น และจำนวนครั้ ง ของการ
ทำธุรกรรมในหนึ่งวัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับลูกค้าและ
พนักงาน รวมทั้งการเพิ่มเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
2.8 การติดตามและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
มีการติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสหรือรายงานทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายถึง ความ
เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ หรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ มาตรฐาน และ
แนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกธนาคาร ซึ่ ง อาจทำให้ เ กิ ด ความเสี ย หายทางการเงิ น
ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ในปี 2551 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ที่สำคัญมาจากการเพิ่มความเข้มงวด ในการกำกับดูแลสถาบัน
การเงินตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีมาตรฐาน
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล ธนาคารออมสิ น ตระหนั ก ถึ ง ความ
จำเป็ น ของการสร้ า งพื้ น ฐานการบริ ห ารธนาคาร โดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ
การดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. จัดตั้งฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล ตาม
แนวทางการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน
(Compliance) ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มงานบริหาร

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อทำหน้าที่ควบคุม ดูแล
บริหารการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด และจรรยาบรรณให้
เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน
2. ปรับปรุงโครงสร้างของสายงานตรวจสอบ โดยจัดตั้งเป็น
ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงาน
ใหญ่และธุรกิจ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสอบทาน
สินเชื่อ งานกลยุทธ์และพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการ
สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ วิ เ คราะห์ ข้ อ บกพร่ อ งของ
กฎเกณฑ์ที่ตรวจพบ นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กฎระเบียบ
ต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
3. การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยธนาคารได้จัดทำ
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ออกระเบียบการ
ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) พร้อม
ทั้งจัดทำชุดสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณ
เพื่ อ เผยแพร่ แ ละรณรงค์ ใ ห้ เ กิ ด แนวทางปฏิ บั ติ ส ำหรั บ พนั ก งาน
ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ
โครงการรางวั ล คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมดี เ ด่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
และพนั ก งานผู้ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร
4. การส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
ออมสิน (Corporate Social Responsibility : CSR) ธนาคารจัดตั้ง
คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดแนวทาง รวมทั้ง จัดทำแผนงาน
เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม
5. ธนาคารมี ก ารติ ด ตามความเสี่ ย งของการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบจากหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง โดย
สายงานตรวจสอบ สายงานบริหารความเสีย่ ง ฝ่ายกำกับการปฏิบตั งิ าน
และธรรมาภิ บ าล รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการธนาคารอย่ า งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ มี ก ารทบทวน
กฎเกณฑ์และดูแลแก้ไขการปฏิบัติต่างๆ ให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด
อาทิ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้าย (ROSCs ด้าน
AML/CFT) และการปฏิบัติตามเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 (IAS39) เป็นต้น

นอกจากการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว
ธนาคารยังให้ความสำคัญกับระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่
ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ความสูญเสีย หรือ
ผลขาดทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ค าดหมาย ตลอดจนเพี ย งพอต่ อ การรองรั บ
กฎระเบียบของทางการ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งถือได้ว่าธนาคารออมสิน
มีความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุน โดย ณ สิ้นปี 2551 ธนาคารมี
ระดับของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ร้อยละ 15.48 สูงกว่าเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 8.5) ค่อนข้างมาก และแม้ว่า
ธนาคารจะยั ง ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎเกณฑ์ ข องธนาคาร
แห่งประเทศไทย แต่ธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อม ติดตาม
ระดั บ ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น มี ก ารทดลองคำนวณเงิ น
กองทุ น เพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ด้ า นตลาด และด้ า น
ปฏิบัติการ รวมถึงได้พัฒนาการคำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์
(Economic Profit) ตามหลักการของระบบบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) โดยรายงานต่อผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ
ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ
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การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการธนาคารออมสิน อำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และ
จัดการ

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารออมสิ น พ.ศ. 2489 กำหนดอำนาจหน้ า ที่ ใ น
การควบคุม กำกับ และจัดการธนาคารออมสินไว้ ดังนี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจและหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ของธนาคารออมสิน
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารออมสิน” ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่ น อี ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 คนแต่ ไ ม่ เ กิ น
13 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการและ
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
ธนาคารออมสิน อำนาจหน้าที่ที่ว่านี้ให้รวมถึง
(1) แต่งตั้งหรือถอดถอนจากตำแหน่ง และกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการ
ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(2) ตั้งหรือเลิกสาขาและตัวแทน
(3) กำหนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขแห่งธุรกิจประเภทต่างๆ
(4) กำหนดระเบียบและข้อกำหนดของธนาคารออมสินเกี่ยวกับการบริหารและการ
ดำเนินงาน
(5) เสนองบดุล ฐานะการเงิน และรายงานประจำปี
(6) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง
หรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนจากตำแหน่งของพนักงาน
(7) เรียกประกันจากพนักงาน กำหนดเงินเดือน เงินบำเหน็จรางวัล หรือเงินอื่น
ของพนักงาน
ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการและงาน
ของธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ และข้อกำหนดของ
ธนาคารออมสิน ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) บรรจุ แต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอน
จากตำแหน่งของพนักงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กำหนด
(2) กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารและการปฏิบัติงานของ
พนั ก งาน ทั้ ง นี้ โดยไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ นโยบาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ กำหนดของ
คณะกรรมการ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 กำหนดให้คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 13 คน และให้ผู้อำนวยการ
ธนาคารออมสิน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการธนาคารออมสิน ชุดที่
ดำรงตำแหน่งในปี 2551 มีดังนี้
1. นายวิสุทธิ์
ศรีสุพรรณ
ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์
มณีกาญจน์
กรรมการ
3. นายเชิดชัย
ขันธ์นะภา
กรรมการ
4. นางดวงสมร
วรฤทธิ์
กรรมการ
5. นายสมพงษ์
วนาภา
กรรมการ
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6. นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
กรรมการ
7. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์
กรรมการ
				
(ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2551)
8. พลตำรวจโทเจตน์
มงคลหัตถี
กรรมการ
9 นายปัญจะ
เสนาดิสัย
กรรมการ
10. นายสมชัย
จิตสุชน
กรรมการ
11. นายวิศิษฐ์
วงศ์รวมลาภ
กรรมการ
				
(รักษาการแทน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
				
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2551)
12. นายเลอศักดิ์
จุลเทศ
กรรมการและเลขานุการ
				
(ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2551)
คณะกรรมการธนาคารออมสิน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร รวมถึง
กำหนดขอบเขตทั่วไปและเงื่อนไขธุรกิจประเภทต่างๆ ในปี 2551 คณะกรรมการธนาคารออมสินมีการประชุม 17 ครั้ง และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย รวม 11 ชุด เพื่อช่วยคณะกรรมการธนาคารออมสินกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้บรรลุตามนโยบาย และ
เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งแต่ละคณะจะมีการประชุมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อทราบหรือ เพื่อพิจารณา ได้แก่
• คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• คณะกรรมการพิจารณารางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน
• คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
• คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
• คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร

1. นายวิศิษฐ์
วงศ์รวมลาภ
2. พลตำรวจโทเจตน์
มงคลหัตถี
3. นายปัญจะ
เสนาดิสัย
4. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน		
5. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
6. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายบริหารการเงิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ 				
กรรมการ				
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการควบคุมติดตามการบริหารงานให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
พิจารณาเห็นชอบ
2. เสนอแนะทิศทาง และหลักเกณฑ์การลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
พิจารณาเห็นชอบ
3. พิจารณาอนุมัติการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นของธนาคารตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
4. ควบคุม และติดตามการลงทุน การให้สินเชื่อ และการประกอบธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของธนาคาร
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5. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ ทั่ ว ไปและหนี้ ที่ มี ปั ญ หา การประเมิ น มู ล ค่ า หลั ก ประกั น การตั ด หนี้ สู ญ และ
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุน ตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
6. เสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล โดยเฉพาะพนักงานระดับฝ่ายขึ้นไป ให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน
พิจารณาเห็นชอบ
7. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้าง และพิจารณาอนุมัติงบประมาณและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของธนาคาร รวมทั้ง
การเพิ่มรายการขึ้นใหม่หรือลดรายการให้น้อยลงตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ

1. นางดวงสมร
วรฤทธิ์
2. นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ
3. นายวิศิษฐ์
วงศ์รวมลาภ
4. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
5. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 		
6. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
7. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายนโยบายและกลยุทธ์
8. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พิจารณานโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีของธนาคาร
2. พิจารณางบประมาณประจำปีของธนาคาร
3. พิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของธนาคาร
4. ติดตามผลการปฏิบัติงานของธนาคาร
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสมพงษ์
วนาภา
2. นางดวงสมร
วรฤทธิ์
3. นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
4. นายสมชัย
จิตสุชน
5. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ดูแลให้มีระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้
ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของธนาคาร ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย
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1.
2.
3.
4.

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารออมสินรับรองความเป็นอิสระของกรรมการธนาคารในคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ดังนี้
นายสมพงษ์
วนาภา			
ประธานกรรมการ
นางดวงสมร
วรฤทธิ์ 			
กรรมการ
นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ 			
กรรมการ
นายสมชัย
จิตสุชน			
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

นายเชิดชัย
ขันธ์นะภา 			
นายคณิศ
แสงสุพรรณ 			
นางจันทิมา
สิริแสงทักษิณ 			
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส 			
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง 			

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ติดตามประเมินผลและทบทวนนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ร่วมพิจารณากำหนด และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานของธนาคาร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นายไพรัช
ธัชยพงษ์
2. นายจุลสิงห์
วสันตสิงห์
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 26 มีนาคม 2551)
3. นายสมชัย
จิตสุชน
4. นางจันทิมา
สิริแสงทักษิณ
5. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
7. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
8. ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน 		
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ)
10. ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดทิศทาง และนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารออมสิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับแผนธุรกิจของธนาคาร
2. กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจหลัก (Core Banking System) ให้เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายของธนาคาร
3. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย และให้คำแนะนำคณะกรรมการตามความเหมาะสม
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
1. พลตำรวจโทเจตน์ 			 มงคลหัตถี 			
2. นายสมพงษ์ 			 วนาภา 			
3. นางอรอนงค์ 			 มณีกาญจน์ 			
4. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 			
5. รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส 			
6. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 			
7. ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์องค์กร			

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ ด้านบุคลากร ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเห็นชอบ
2. กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของธนาคารในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้เป็นพลวัตรและยั่งยืน
3. เสนอแนะกรอบอัตรากำลังคน และวิธีการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ ความรอบรู้ รวมทั้งบุคลิกภาพ
และจิตสำนึกที่ดี
5. กำกับดูแล และให้คำปรึกษาในการจ้างสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอกหรือที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลของธนาคารให้เหมาะสม
6. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

1. พลตำรวจโทเจตน์
มงคลหัตถี
2. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 9 คน
3. ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 9 คน
4. รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
งานเงินเดือนและสวัสดิการ
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งานของธนาคาร ตลอดจนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคารออมสิน
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และธนาคารออมสิน
4. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
6. แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองงานในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
7. ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กำหนด

คณะกรรมการพิจารณารางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางดวงสมร
วรฤทธิ์
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน		
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน
นายวันชัย สอนศิร		
ิ
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฎิบัติงานและธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน
2. รวบรวมใบสมัคร ข้อมูล และผลงานของผู้บริหาร ที่สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
3. พิจารณาคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของสายงาน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก
ผู้บริหาร เพื่อรับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ตามจำนวนรางวัลที่ธนาคารกำหนด
4. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิสุทธิ์
พลตำรวจโทเจตน์
นายประสงค์
นายกฤษฎา
นางจินดา

ศรีสุพรรณ
มงคลหัตถี
วินัยแพทย์
อุทยานิน
เทพพัตรา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะ
ต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 กำหนดไว้
2. กำหนดผลตอบแทน และเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
3. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไข
ในสัญญาจ้าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินโดยเร็ว

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
1. นายวิสุทธิ์
ศรีสุพรรณ
2. นายศิริพล
ยอดเมืองเจริญ
3. นางอรอนงค์
มณีกาญจน์
4. นายปัญจะ
เสนาดิสัย
5. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 					
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่ความรับผิดชอบ          

1. เสนอแนะหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทำงาน
บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. พิจารณาประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน ภายใต้
ข้อตกลงที่ทำไว้กับคณะกรรมการธนาคารออมสิน และตามเงื่อนไขสัญญาจ้างทำงานบริหาร
3. เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้อำนวยการธนาคารออมสินต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
4. เสนอแนะอัตราเงินค่าตอบแทนเพิ่มให้กับผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นรายปี ตามระดับผลการประเมิน ผลการทำงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่คณะกรรมการธนาคารออมสินให้ความเห็นชอบ ตามข้อ 1.
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อเพื่อสังคม  

1. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 		
2. นายเชิดชัย ขันธ์นะภา 		
3. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 		
4. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง 		
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายกิจกรรมชุมชน 		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ 	

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ และประเภทธุรกรรมสินเชื่อเพื่อสังคมต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน
2. เสนอแนะสั ด ส่ ว นวงเงิ น ให้ กู้ ยื ม สู ง สุ ด ของสิ น เชื่ อ เพื่ อ สั ง คมแต่ ล ะประเภท รวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ เ งื่ อ นไข และอั ต ราดอกเบี้ ย
การให้กู้ยืมเงินดังกล่าว
3. ควบคุมดูแล ติดตามการให้สินเชื่อเพื่อสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของธนาคาร
4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธนาคารออมสินทราบ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

ผลประโยชน์ตอบแทนและโบนัสกรรมการ

1. เบี้ยประชุม (ปรับปรุงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547)
• ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับ
			 เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ หากกรรมการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอื่นๆ มากกว่า 1 คณะ
			 ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น
• ประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นๆ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นที่
			 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่เฉพาะเรื่องให้ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
2. โบนัส
2.1 ฐานการคำนวณโบนัส
			 • ร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิที่นำมาคำนวณโบนัส แต่ไม่เกินคนละ 60,000 บาท
			 • ถ้ามีกำไรสุทธิสูงกว่า 100 - 11,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 - 60,000 บาทต่อปี ตามระดับของ
			 ผลกำไร และถ้ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอีกทุกๆ 2,000 ล้านบาท ได้รับโบนัสเพิ่มคนละ 10,000 บาท
			 • ประธานกรรมการได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีกร้อยละ 25
2.2 ฐานการคำนวณโบนัสกำหนดไว้ในช่องผลงานระดับ 3 (ดี) และเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากฐานผลงานระดับ 3 (ดี) เป็นร้อยละ
			 ตามระดับผลงานที่ดีขึ้นหรือต่ำลง ตั้งแต่ร้อยละ 25 - 100 ของฐานการคำนวณโบนัส
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จำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2551

ในปี 2551 ธนาคารออมสินมีการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน 17 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 20 ครั้ง คณะกรรมการ
แผนงานและงบประมาณ 10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 9 ครั้ง
คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ 5 ครั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณารางวั ล จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณดี เ ด่ น ธนาคารออมสิ น 5 ครั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 5 ครั้ง และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่คณะกรรมการแต่ละคณะได้รับ ดังนี้
คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท)

โบนัส (บาท)1/

ค่าตอบแทนรวม (บาท)

-

คณะกรรมการธนาคารออมสิน
1,280,000.00
2,822,019.27
4,102,019.27
คณะกรรมการบริหาร
322,500.00		
322,500.00
คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ
197,000.00		
197,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ
560,000.00		
560,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
56,000.00		
56,000.00
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
63,500.00		
63,500.00
คณะกรรมการบริหารด้านโครงสร้าง องค์กร บุคลากร
217,500.00		
217,500.00
ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน				
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
89,500.00		
89,500.00
- คณะกรรมการพิจารณารางวัลจริยธรรมและ
17,500.00		
17,500.00
จรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน	
- คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
25,000.00		
25,000.00	
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
152,500.00		
152,500.00	
ค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน				
- คณะกรรมการนโยบายสินเชื่อเพื่อสังคม
-			
-		
		
รวม
2,981,000.00
2,822,019.27
5,803,019.27
	
1/

โบนัสคณะกรรมการธนาคารออมสินประจำปี 2550 (รับปี 2551)
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะปี 2551
รายนาม
กรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคารออมสิน
บริหาร
แผนงานและ
งบประมาณ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง บริหารการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารโครงสร้าง กิจการสัมพันธ์ พิจารณารางวัล สรรหา
องค์กร บุคลากร
จริยธรรมและ ผู้อำนวยการ
ค่าตอบแทน 

จรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน
และสวัสดิการ
ดีเด่น
พนักงาน
ธนาคารออมสิน

คณะกรรมการ       
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

16/17

8/8

-

-

-

-

-

-

-

5/5

3/3		

2. นางอรอนงค์ มณีกาญจน์

15/17

-

-

-

-

-

9/9

-

-

-

6/6		

3. นายเชิดชัย ขันธ์นะภา

15/17

-

-

-

6/6

-

-

-

-

-

-		

4. นางดวงสมร วรฤทธิ์

16/17

-

10/10

12/12

-

-

-

-

5/5

-

-		

5. นายสมพงษ์ วนาภา

13/17

-

-

12/12

-

-

9/9

-

-

-

-		

6. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

11/17

-

-

10/12

-

-

-

-

-

-

3/3		

7. นายสมชัย จิตสุชน

15/17

-

-

10/12

-

5/6

-

-

-

-

-		

8. พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี

17/17

11/12

-

-

-

-

9/9

5/5

-

5/5

2/3		

9. นายปัญจะ เสนาดิสัย

16/17

20/20

-

-

-

-

-

-

-

-

5/6		

10. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

17/17

20/20

9/10

-

-

2/3

5/5

-

4/4

-

-		

11. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

4/5

3/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-		

5/5

-

-

3/3

1/1

-

1/1

-

-		

(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 26 มีนาคม 2551)		
12. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

7/7

10/10

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน			
(ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551)

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

คุณสมบัติคณะกรรมการ

คณะกรรมการธนาคารออมสินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 กำหนดไว้

- การติดตามผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนดให้ธนาคารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินทุกครั้งที่มี
การประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับมติที่ประชุม และให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนิน
การให้ทราบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน และคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเป็นประจำ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงการจัดให้มีรายงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการลงทุน โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินเป็นประจำ
ทุกเดือน พร้อมสรุปผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินได้กำหนดบทบาทของคณะกรรมการธนาคารออมสิน เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
ของธนาคารประจำปี 2551 โดยกำหนดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินทำการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ แบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการธนาคารออมสินประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของกรรมการ (Self Assessment) และแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ (Board Evaluation) รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารออมสินต่อที่ประชุม เพื่อนำ
ไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคารต่อไป

การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ

- ธนาคารได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธนาคารออมสิน
บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารออมสิน การดำเนินงานที่สำคัญของธนาคารออมสิน พร้อมจัดส่งเอกสารข้อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน เช่น คู่มือกรรมการธนาคาร คู่มือกฎหมายธนาคารออมสิน คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
ผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารออมสิน รายงานประจำปี ตลอดจนรายงานทางการเงินปีปัจจุบันแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- ธนาคารได้จัดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินทุกท่าน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้เข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และสถาบันต่างๆ
รวมทั้งได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน
สัญจรในภูมิภาคต่างๆ มีการจัดให้คณะกรรมการธนาคารออมสินได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการให้บริการของธนาคารออมสินสาขา
ดูงาน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มลูกค้า คู่ค้า ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ทราบสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
สภาพสังคมในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเหมาะสม
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กิ จ กรรมเด่ น ในรอบปี 2551
ต้อนรับ อธส. คนที่ 14
• นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
อาวุ โ ส พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ คนที่ 14
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

• รับมอบธงสัญลักษณ์และจัดกิจกรรมโครงการ “จากวันแม่ถึง
วันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี”

• พิ ธี ม อบรางวั ล โรงเรี ย นและนั ก เรี ย นดี เ ด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ประจำปี
2551 โดยจัดขึน้ เป็นปีที่ 2 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนไทยทำความดี มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการออม พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง
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ส่งเสริมการออม
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ยอห์นแมรี่
ณ โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551 จัดขึ้นด้วยแนวคิด “เด็กไทยหัวใจเรียนรู้”
พร้อมทั้งแจก “ปิ่นโตพอเพียง” เป็นที่ระลึกสำหรับเด็กๆ และเยาวชนของชาติทุกคนที่
ฝากเงินกับธนาคารออมสิน

• เปิดธนาคารโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่ง
แรก ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อ.สันกำแพง
จ.เชี ย งใหม่ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก การออมแก่
เยาวชนไทย ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้
เรี ย นรู้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการธนาคาร
โดยในปี 2551 เปิ ด ธนาคารโรงเรี ย นเพิ่ ม
จำนวน 42 แห่ง

• จัดงานวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม พร้อมมอบ “กระปุกออมสินยีราฟ” ในแนวคิด
มองการณ์ไกลกับการออมเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต แก่ผู้ที่ฝากเงินตั้งแต่
100 บาทขึ้นไป
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กิจกรรมพิเศษ
• นายเลอศั ก ดิ์ จุ ล เทศ ผู้ อ ำนวยการธนาคารออมสิ น นำผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
แสดงมุทิตาจิตต่ออดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอคำแนะนำในการบริหารธนาคารออมสิน ณ สำนักงานใหญ่

• ร่ ว มงานมหกรรมการเงิ น Money Expo 2008 ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และเชียงใหม่

• จับรางวัลจากกิจกรรมพิเศษ “ฝากเงิน...ลุ้นทอง” กับสลาก
ออมสินพิเศษ งวดที่ 36
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์
• ทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี เพื่ อ สมทบทุ น สร้ า งเขื่ อ นหิ น กั้ น คลื่ น
ล้ อ มรอบวั ด ขุ น สมุ ท ราวาส (ขุ น สมุ ท รจี น ) ต.แหลมฟ้ า ผ่ า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

• ช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมนำ
ถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปแจกจ่าย ในพื้นที่อำเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี

• "สิ่งพิเศษ เพื่อคนพิเศษ" นำนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต ร่วมทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พร้อมมอบเงิน
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬา เครื่อง
ดนตรี และอุปกรณ์ฝึกสมอง
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
• เปิดตัวผลิตภัณฑ์ GSB LIFE เงินฝาก...คุ้มครองชีวิต 3 รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือก
แก่การฝากเงินแบบมีกรมธรรม์คุ้มครองชีวิต

• ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ในการขยายธุ ร กรรม ใน
รูปแบบ 1 สาขา 2 ธนาคาร ระหว่างธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM
BANK) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศและ
ประชาชนทั่ ว ไปสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น อย่ า ง
ครบวงจร

• ขยายเส้นทางบริการทางการเงินถึงบ้าน โดยเพิ่มจำนวนรถตู้
Mobile High-Tech จำนวน 10 คั น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทาง
การเงินเต็มรูปแบบ ทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่อ รวมจำนวน
รถตู้ Mobile-Tech ทั้งสิ้น 30 คัน
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
• ร่วมงาน “มหกรรมมั่นใจไทยแลนด์ ดีแน่ถูกแน่ เพื่อคนไทย”
ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยนำผลิตภัณฑ์เงินฝาก
และสิ น เชื่ อ ภายใต้ เ งื่ อ นไขพิ เ ศษมากมาย พร้ อ มด้ ว ยสิ น ค้ า
คุณภาพดี ราคาถูกจากผู้ผลิต ซึ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
มาให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง มี ก ารแนะนำและฝึ ก อบรมอาชี พ แก่ ผู้
ร่วมงาน

• ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันขจัดความยากจนสากล โดยออกบู๊ทส่งเสริมการออมและ
จัดอบรมสร้างอาชีพเสริมเพื่อบรรเทาความยากจน พร้อมทั้งให้บริการและให้คำปรึกษา
ด้านสินเชื่อแก่ผู้มาร่วมงาน ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

• เปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ให้ลูกค้าของธนาคารจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ "ตลาดนัด
ออมสิน สินค้าชุมชน" ในช่วง 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน

• มอบร่มสนามพร้อมผ้ากันเปื้อนให้แก่พ่อค้าและแม่ค้าในเขต
พญาไท เพือ่ ร่วมสนับสนุนโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร
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รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี
เสนอ คณะกรรมการธนาคารออมสิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบดุลเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบกำไรขาดทุนเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารออมสิน ซึ่งผู้บริหารของ
ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี  
้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ธนาคารใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารของธนาคาร
เป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.3.2 ธนาคารได้ซื้อหุ้นสามัญบริษัทแห่งหนึ่ง จำนวน 3,014.26 ล้านบาท จากกระทรวง
การคลังเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 โดยกระทรวงการคลังขายแบบกำหนดเวลารับซื้อคืน กำหนดราคารับซื้อคืนและกำหนดอัตรา
ผลตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งเป็นการไม่สละการควบคุมในหุ้นสามัญให้ธนาคาร จึงเป็นลักษณะการให้กู้ยืมโดยมีหุ้นสามัญ
เป็นหลักประกันถือเป็นเงินให้กู้ยืม (เงินให้สินเชื่อ) แต่ธนาคารบันทึกจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินลงทุนตามวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีผลกระทบทำให้เงินลงทุนแสดงมูลค่าสูงไปจำนวน 3,014.26 ล้านบาท และเงินให้
สินเชื่อแสดงมูลค่าต่ำไปด้วยจำนวนเดียวกัน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบต่องบการเงินของเรื่องที่กล่าวในวรรคสาม งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงานที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะธนาคาร การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะธนาคาร และกระแส
เงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของธนาคารออมสิน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 2.3 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4 เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเงินทุนเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารออมสินประเภทสอง

(คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา)
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
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(นางสาวจิราภรณ์  พิริยะกิจไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

งบดุ ล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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งบดุ ล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

72

รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

งบกำไรขาดทุ น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของทุ น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นของทุ น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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งบกระแสเงิ น สด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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ทำเนี ย บสายงาน
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

นางขวัญใจ เตชะเสน

นายวุฒิชัย ปุณณลิมปกุล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานการเงิน

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

นายนำพร ยมนา

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลูกค้าบุคคล
รักษาการ รองผูอ้ ำนวยการธนาคารออมสิน กลุม่ ลูกค้าธุรกิจ
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มนโยบาย
และบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานเงินฝาก ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์

นายยงยุทธ ตะริโย

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธัชพล กาญจนกูล

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารการเงิน

นางสาวอรุณรักข์ วัฒนศิริธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาการบริหารกิจการที่ดี

นายชุมพล พิมเสน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายวิรัช นิยมแย้ม

นางสาวดวงตา จตุรภัทร์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและกลยุทธ์

นางจันทร์เพ็ญ นพคเชนทร์

นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางพัสวี จันทร์ลอย

• สายงานผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นางสาวภาณุลักษณ์ พลไชยา

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสีย่ ง

ฝ่ายเลขานุการธนาคาร

ร้อยโทปรัชญา ไทยกล้า

นางณัชชา รัตนเพชร์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานแผนงานบริหารบุคคล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเลขานุการธนาคาร

นางชุดาพันธ์ ทางสวัสดิกุล

นางสาวฤดีวรรณ ฐิติญาณะกร

นางสาวอลิสา ชาติเชื้อ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบุคลากร

นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร

นางสุกัญญา เตชะอารีรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจกรรมชุมชน

นางศิริรัตน์ ยิ้มถนอม

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานเงินเดือนและสวัสดิการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ SMEs

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง

นายสิรวิชญ์ สงวนสันติกุล

นางสาวพนิดา ศุขะธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อและบริหารการเงิน

รองผูอ้ ำนวยการฝ่าย งานเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร

ทันตแพทย์หญิงศศิธร ธีระเกษม

นายประกิจ ชีพภักดี

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอโนมา หอวิเชียร

นางศิริรัตน์ ภาณุเสต

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริการทางการแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานอำนวยการ

ฝ่ายวิจัย

นางสาวสมศรี กมลวัชรชัย

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสารบรรณกลาง

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัย

นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ

นางสาวคำนวน วงษ์ตา

นางสาวผุสสดี เต้าประยูร

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัย

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบ

นางวรรณยุพา กระแสสินธุ์

นายประพนธ์ สุริวงษ์

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค

รองผูอ้ ำนวยการฝ่าย งานประชาสัมพันธ์ภายในและภาพลักษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิจัย

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1

นางณัฐพร จำรัส

นางนพวรรณ ศรีนาวาวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนกิจกรรม

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานวิจัย

นายศิริชัย วงศาโรจน์

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล

ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3

นายไพโรจน์ สว่างตระกูล

นางสาวจิตติมา พานิชการ

นายสุทธิ สัตตบงกช

ผูอ้ ำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับการปฏิบตั งิ านและธรรมาภิบาล

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 4

นางสาวพรรณพิศ คงลาภ

นางสุณิพสา ปูรณโชติ

นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานกำกับระเบียบธนาคาร

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานบริหารเงินและธุรกิจต่างประเทศ

นางดวงใจ กุศลฉันท์

ว่าที่ร้อยตรีเชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานกำกับธุรกิจธนาคาร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานส่งเสริมการตลาด

นางสาวปทุม คุ้มทอง

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
สายงานผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายสุวัฒน์ จันทรท่าจีน

ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2

นางทิพย์ประภา รักษพลเดช
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กลุ่มบริหารการเงิน

นางอุไรวรรณ ศรีประเสริฐ

นายโชคชัย วงศาโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานตรวจสอบธุรกิจเงินฝาก
สินเชื่อและบริการ

นางกัญญดา หิรัญดิษฐ์

นายบุญรักษ์ สาริมาน

ฝ่ายธุรกิจการลงทุน

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานสนับสนุนการขายและลูกค้าสัมพันธ์

ผูเ้ ชีย่ วชาญ ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่และธุรกิจ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานตรวจสอบกลยุทธ์และกิจกรรมพิเศษ

นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย

สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นางสาวสุมณฑา ฉิมช้าง

นางบุญรัตน์ นิ่มนวล

นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• สายงานตรวจสอบ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานบริหารเงินและ
ธุรกิจต่างประเทศ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานลงทุนตราสารทุน

นางนิตยา เอมเอี่ยม

นางสาวอัจฉรีย์ สุธาเทพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานตรวจสอบระบบงาน

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายธุรกิจการลงทุน
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจร่วมทุนและ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

นางสาวศิริวรรณ สุขสมบูรณ์วัฒนา

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

• สายงานบริหารเงินและธุรกิจต่างประเทศ

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานตรวจสอบปฏิบัติการ
และบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุภาวดี จิตตวิตติ

นางอังคณา อ้นมณี

นางอารยา ยมนา

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสอบทานสินเชื่อ 1

ผู้เชี่ยวชาญ สายงานตรวจสอบ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานกลยุทธ์และพัฒนางานตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้

• สายงานบริหารความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

นางสาวปัทมา สืบแสง

นางบุษบาบังอร รพิพันธุ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสอบทานสินเชื่อ 2
ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา

ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
นางสาวจงลักษณ์ ปองเงิน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจตราสารหนี้
นายปรวีร์ เมาลานนท์
นายนธี ยี่ภู่

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานตรวจสอบ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา

นางสาวธัญญวดี วงศ์สมุทร

นายมนตรี บุญดี

นางสาวชญาดา พงษ์ศรัทธาสิน

นายกิตติ ปิ่นรอด

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานตรวจสอบภายในสายสาขา 1

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

นางสาวภาวิณี ชูชม

นางปิยาภัสร์ เพชรวารา

นางวิดา ภูษิตประภา

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานตรวจสอบภายในสายสาขา 2

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
และสภาพคล่อง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารสภาพคล่อง

นายกิตติ ศิริตันหยง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานตรวจสอบภายในสายสาขา 3

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

นางบุณยอร ธีรนิติ

รองผูอ้ ำนวยการฝ่าย งานบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานค้าตราสาร
ฝ่ายบริหารเงิน

นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต

นายศิริชัย ไพศาลนันทน์

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

นางมณฑาทิพ โอภาส

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานตรวจสอบภายในสายสาขา 4

นายอภิวัฒน์ กวีรัชตเชวง

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจปริวรรต

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

นายวิชัย ชูวิเศษสุข

ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่และธุรกิจ

นายเจษฎา ตุลยกิจวัตร

นางสาวเพ็ญศรี อารีรักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจโอนเงินตราต่างประเทศ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานนโยบายสินเชื่อ

นายชัชวาล พฤทธิ์ลาภากร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาธุรกิจและการขาย

นายประธาน บันทัดทอง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่และธุรกิจ

นายสมชาย ตันสุวรรณ

ฝ่ายการค้าต่างประเทศ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานกลั่นกรองสินเชื่อ

นายวิศิษฏ์ คงคุณากุล

นางสาวณัฏฐวรรณ จิราพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการค้าต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่และธุรกิจ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานตรวจสอบการเงินและทรัพย์สิน

นางอริยวดี อริยไตรรัตน์
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รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริการธุรกิจเพื่อการนำเข้า

นายสืบสกุล ชุ่มฤทัย

นางสาวดวงรัตน์ ไทยวัฒนานุกูล

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริการธุรกิจเพื่อการส่งออก

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารศูนย์เงินสดและห้องมั่นคง

• สายงานการเงิน

นางประสานศรี นิ่มทองคำ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานการเงินส่วนกลาง

ฝ่ายการบัญชี

ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล

นางนงนุช ภูพิพัฒน์ผล

นางอรทัย พลชัย

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล

นางสุนันท์ แสวงศรี

นางพรพิมล พงษ์ประสพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานนโยบายและประมวลบัญชี

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจการเงินส่วนบุคคล 1

นางปราณี บุศยพงศ์ชัย

นางสาวรุ้งฟ้า ไชยะบุรินทร์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานข้อมูลกลาง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจการเงินส่วนบุคคล 2

นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานหักล้างบัญชี

กลุ่มลูกค้าบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนระบบงานบัญชี

• สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ลูกค้าบุคคล

นางพิมพ์ปภา อินทิพย์

นางวัชรา ภาระสิงห์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีเจ้าหนี้และทรัพย์สินถาวร

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ
สินเชื่อลูกค้าบุคคล

นางศิริพร ตรงมา

นางสาวสอาดศรี สุรชัย

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีบริหาร

ฝ่ายสินเชื่อบุคคล

ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ

นางสาวพรรณสรร ทองบุนนาค

นางสมรวดี ผลประเสริฐ

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานการเงิน
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ

นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อบุคคล 1

นางกิ่งแก้ว สุทธิวานิช

นายชัยณรงค์ จริยะปัญญา

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีสินเชื่อ
กลุ่มลูกค้าบุคคลและธุรกิจ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อบุคคล 2

นางสาวรังสิมา สินาคม

ฝ่ายสินเชื่อเคหะ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบัญชีสินเชื่อ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานบัญชีสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์

นางสาวจุฑามาศ เอกเผ่าพันธุ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีสินเชื่อประชาชน
ฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค
นายไพรัตน์ นาคะป่า

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค
นางชนิดา โฆษจันทร

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อเคหะ
นางสุรางคนา รอดวรรณะ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเคหะ 1
นางนภาพรรณ กาญจนะโภคิน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเคหะ 2
นางสาวจุฑารัตน์ ธัญญางค์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเคหะ 3
นางวัฒนา คงมณี

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเคหะ 4

นางสมหญิง สร้อยคำ

ฝ่ายบัตรเครดิต

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค

นายธีระ ทองประเสริฐ

นางสาวสุรีย์ อัตน์ญานติรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารเงินสดและเช็ค
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์กระจ่าง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานเรียกเก็บและหักบัญชี

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัตรเครดิต
นางปรางมาศ เธียรธนู

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาธุรกิจบัตรเครดิต

• สายงานเงินฝาก ธุรกิจบริการและ
อิเล็กทรอนิกส์
นายพุทธพร จูวงส์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานเงินฝาก ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก
นางสาวภาวินี นพตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก
นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก
นางสาวบุญศิริ พูลสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานควบคุมธุรกิจ
นายวรสิฐ จารุจินดา

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการธุรกิจ
นางสาวสุภา โรจน์พูนผล

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาธุรกิจและการขาย
ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต
นางสาวกฤษณา ฟองธนกิจ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานเงินฝาก ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต
นางนุชนาฎ แตงน้อย

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพิจารณารับฝาก
นายบุญคง จิรสุนทร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริการกรมธรรม์
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินไหมทดแทน
นางสาวอารีย์ วงศ์วานรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาธุรกิจและการขาย
ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
นายสัณฐาน อยู่ศิริ

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวรัตนา บรรยงคนันท์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธุรกิจบริการ
นางสาวธารินี คงสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานสนับสนุนธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
นางกาญจนา ปฏิสังข์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีธุรกิจ
นางสาวพัชรินทร์ โกสโร

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานพัฒนาธุรกิจและการขาย
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• สายงานกิจกรรมชุมชน

ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 2

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

นายกิตติพงศ์ บุญยิ่ง

นางสาวอุสุมา ปิงมอย

นางสาวเสาวนีย์ วงษ์ม่วง

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจกรรมชุมชน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อธุรกิจ SMEs 4

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

นางสุวรรณี สุมิตรเหมาะ

นายวุฒิชัย มหาโภคา

ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อธุรกิจ SMEs 5

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

นายสุพจน์ อาวาส

นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์

หม่อมหลวงพรพรต นวรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อธุรกิจ SMEs 6

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานประเมินราคาหลักทรัพย์

นางสาวปัฐมวรรณ บุญวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 1
นางธนารักษ์ รามัญวงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ 2
ฝ่ายสินเชื่อประชาชน
นางรำไพ บุญลาภ

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อประชาชน
นางสุจินตนา หงษ์ทอง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อประชาชน 1
นางสุรางค์รัตน์ โพธิ์ประเสริฐ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อประชาชน 2

• สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ขนาดใหญ่และภาครัฐ
ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานทบทวนราคาประเมินหลักทรัพย์

นางสาวประพิมพ์พรรณ บุญช่วย

ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ  

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ
สินเชื่อขนาดใหญ่และภาครัฐ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

นางจีรนันท์ เขตสกุล

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนระบบงานสินเชื่อ
นางพัชรา ติรนวัฒนานันท์

ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจลิสซิ่งและแฟคตอริ่ง

นางชลธิรา อารยวงศ์วาฬ

นายพรลภัส กองธนาศิริกุล

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานธนาคารอิสลาม
นางบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม

ผู้ เ ชี่ ย วชาญอาวุ โ ส สายงานวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาธุ ร กิ จ
สินเชื่อขนาดใหญ่และภาครัฐ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจลิสซิ่งและแฟคตอริ่ง

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน

นายธนายุ โคสุวรรณ

ฝ่ายพัฒนาสังคมและชุมชน

นายศิริชัย เรือนทอง

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานข้อมูลเครดิต
นางสาววรางคณา อุทัยรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานสนับสนุนข้อมูลสินเชื่อ

นายภูวนารถ ชูชม

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจลิสซิ่งและแฟคตอริ่ง

ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการเงินและธุรกิจต่างประเทศ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนากลุ่มและส่งเสริมอาชีพ

นางสาวชาลินี คันธวณิช

นางนิรมล มงคลกิจงาม

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อธุรกิจแฟคตอริ่ง 1

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารการเงินและธุรกิจต่างประเทศ

นางโชติกา บัวสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานกิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

• สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
SMEs

กลุ่มปฏิบัติการ

• สายงานปฏิบตั กิ ารสินเชือ่ และบริหารการเงิน

นางสาวกันยารัตน์ สถานทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการบริหารการเงิน

นายคณิต เต็มผลทรัพย์

นางสาวพัชร์รัฐ ไพศาลสินทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อและบริหารการเงิน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานเงินโอนบาทเนต

นายปริญญา เนียมปูน

รองผู้อำนวยการฝ่าย
สายงานวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ SMEs

ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

นางนงนาถ ศิริวัฒน์เวชกุล

นางอุษา ชื่นจิตต์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน

ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

นางสาวดารณี ทวีสุข

นางสาวประภาพร ยศไทย

นางบุษกร กำพลวิชิตพัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการการลงทุน

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1

นางม่วงงาม คูวิจิตรสุวรรณ

นางพิกุล ปัทมาลัย

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานพิธีการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1

นางสาวปิยะรัตน์ คัมภีรยส

นางจนาพร ประหยัดทรัพย์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SMEs 1
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อธุรกิจ SMEs 2
นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสินเชื่อธุรกิจ SMEs 3
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ฝ่ายปฏิบัติการการลงทุน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีการลงทุน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพิธีการสินเชื่อธุรกิจ SMEs

• สายงานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย

นางสุมาลัย เกษบุรมย์

นายพงษ์พันธ์ จงจิระศิริ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนสินเชื่อ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย

ฝ่ายกฎหมาย

นายทรงกลด มงคลวัจน์

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

นายบุญเชิด ชื่นจิตต์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย

นางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์

นายสายชล สังฆรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
นางสาวฐนิตา วิรุฬหกุล

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานนิติกรรมสัญญา

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบัญชีและนิติกรรม

นายสิรสิทธิ์ รัตตานุกูล

ฝ่ายการพัสดุ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานคดี

นายสันตริน โกศล

นายสุรกิจ พูลผล

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการพัสดุ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารคดีและบังคับคดี
นายมงคล วายุภาท

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสอบสวนและอุทธรณ์

นายสมชาย ไชยาคำ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารพัสดุ
นายสุรินทร์ ศิริจันทร์

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานบริหารแผนงานและงบประมาณ 1
นายประมุข บันทัดทอง

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานบริหารแผนงานและงบประมาณ 2
นางสาวสุนันทา สุวรรณพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานจัดหาพัสดุ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานสนับสนุนแผนงานและงบประมาณ

นายไกวัล วรเทพนิตินันท์

ฝ่ายบริหารงานกลาง

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล

นายรักเร่ ช่วงกรุด

นางปทุมรัตน์ รอดทองคำ

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารงานกลาง

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาองค์กร

นายธวัชชัย บุญนอก

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารงานกลาง

ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานบริหารและพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล

นายธงชัย สุมา
นางวิภาดา วัฒนสินธุ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานอสังหาริมทรัพย์

นายศุภชัย ดิษสาริบุตร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาองค์กร
นางสาวกนกกาญจน์ เงินยวง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนากระบวนการธุรกิจ

นายบุญเอก มายิ่งเจริญ

นายทรงชัย อารยวงศ์วาฬ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานปฏิบัติการพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล 1

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารโครงการก่อสร้าง

ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและช่องทางการบริการ

นายธีรวิช จิตตวิตติ

นางสาวบุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์

นายมานิตย์ บุญช่วย

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนงานบริการ
และรักษาความปลอดภัย

ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและช่องทางการบริการ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานปฏิบัติการพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล 2
ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

กลุ่มนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์
• สายงานนโยบายและกลยุทธ์

นายโชคชัย คุณาวัฒน์

นายไพศักดิ์ แก้วกำเหนิดพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและกลยุทธ์

นายบุญชอบ แสงภักดี

นางพาลาภ ลิขิตขจร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารและพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและกลยุทธ์

นายสุวิทย์ หวังธรรมนูญ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานปฏิบัติการพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นางพรรณโสภา จิตชัยกรณ์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานปฏิบัติการพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ SMEs 1

นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์
นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานนโยบายและกลยุทธ์

นายอนุรักษ์ นักจารย์

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและช่องทางการบริการ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
นางสาวเอมอัชนา แรงขำ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อและช่องทางการบริการ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
นางสาวจุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารช่องทางการบริการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

• สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางดาราณีย์ นิธิศรัณย์

นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์พงษ์

นางสมใจ ติ่งเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานปฏิบัติการพัฒนาหนี้ลูกค้าธุรกิจ SMEs 2

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานประเมินผล 1

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย
นางกรรณิการ์ เฉลิมช่วง

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย

นางปณิตา สารวิจิตร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานประเมินผล 2

ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

นางจุฑารัตน์ งามสม

นางสาวเรณู กิจเกษม

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานข้อมูลเพื่อการบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
นายสมชาย อนันต์สถิตย์สิน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานวิเคราะห์ธุรกิจ
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นางสาวกาญจนา วงศ์ชัยสุริยะ

นายธเนศ อนุสถิตย์วัฒนา

นางพิมพ์ใจ ไชยโชติช่วง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานออกแบบระบบงาน

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตบางเขน

นายจักรพรรดิ นิยมจันทร์

นายโชคชัย ปานดำรงค์

นางสาวจินตนา คงมนัส

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานพัฒนาโปรแกรม

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานบริหารและติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตมหาดไทย

นางสาวภัสรา ภาระกิจโลหะ

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานพัฒนาเร่งด่วนตามนโยบาย

นางสาวสมศรี แสงชลินทร์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารเทคนิคคอมพิวเตอร์
นางสาวพรทิพย์ เรืองอินทร์

นางสาวดาวรุ่ง อารีรัชชกุล

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 1
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตราชวัตร
ธนาคารออมสินภาค 2

นางสาวเยาวเรศ จำจด

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนบริการคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสถาปัตยกรรมระบบงาน

นายพงศ์วิชช์ พิชวงศ์

นายไพโรจน์ พิชยศาศวัตกุล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2

ฝ่ายบริหารโครงการและคุณภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคเหนือ
นายพฤทธิพงศ์ เต้าประยูร

นางสุนุชา ตังคไชยนันท์

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 2

นายสราวุธ ณ นคร

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการและคุณภาพ

นางทรรศนีย์ สังแก้ว

นางสาวมนต์สิณี เหล่าสุขสกุล

นายสัจจะ ชุมอักษร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตบางรัก

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารโครงการและคุณภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้

นางกาญจนา กาญจนศักดิ์

นายอมร สุขสมบูรณ์

นางสาวพรพิมล อาจสาคร

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารโครงการและคุณภาพ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 2
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี

• สายงานกิจการสาขา 1

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตคลองจั่น

นางสาววารุณี เรืองพรวิสุทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารโครงการ

นายสมหมาย อุดมทรัพย์

นายสถิตย์พงศ์ บุศยพงศ์ชัย

นางศิริพร ฉั่วดำรงกุล

นายธงชัย ชีวะการ

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานติดตามโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา 1

นางสาวแก้วกาญจน์ ลิมเรืองวุฒิกุล

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 2
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพระโขนง

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานประกันคุณภาพ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา 1

นางมัณฑนา รวดเร็ว

ธนาคารออมสินภาค 1

นางลดาวัลย์ ศรีโสภิต

นางรัชนีวรรณ วัชรางกูร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานตรวจสอบคุณภาพ
นางศิริพร ปัญญาปฏิภาณ

นายพิมุข สัตยอุดม

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานสนับสนุนกระบวนการพัฒนาระบบ

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 1

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอุทัยพร รัตนนิมิตร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพร้อมพงษ์

นางสาวชลิตา ศรีลาจันทร์

ธนาคารออมสินภาค 3

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 1

นางแก้วขวัญ แสงจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา 1
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3

นายพาวิชช์ รัตนโกมล

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 1

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางปรัศนีย์ เสถียรไทย

นางธัญลักษณ์ คงวรรณ

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค งานธุรกิจเงินฝาก
(สำนักพหลโยธิน)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตปทุมธานี

นางสาวบุญศรี นิธิไพจิตร

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวชิราวัชร์ มหาทัพกฤษ

นางพวงเพ็ชร์ สุวรรณเวช

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค งานธุรกิจสินเชื่อ
(สำนักพหลโยธิน)

นางสาวจรัญญา อจลานนท์

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 3
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตศิริราช
นางสาวเพชรี สหายฟ้า

นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ

นางวิไลวรรณ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตบางแค

รองผู้อำนวยการฝ่าย งานบริหารคลังข้อมูล

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค งานธุรกิจเงินฝาก
(สำนักราชดำเนิน)

นายไพบูลย์ ถิระสัตย์

ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสารสนเทศ
นางสาวประดา เสมรบุณย์

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสารสนเทศ
นางรวงทอง จิตตรีพล

รองผู้อำนวยการฝ่าย
งานบริหารและสนับสนุนคอมพิวเตอร์
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ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนนทบุรี

นางยุพาภรณ์ พีรภูติ

นางธีรวรรณ บุญยินดี

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 1
รักษาการ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค
งานธุรกิจสินเชื่อ (สำนักราชดำเนิน)

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตราษฎร์บูรณะ

• สายงานกิจการสาขา 2

นายวีระณัฎฐ์ บุญนวน

นายอานุภาพ แจ้งยุบล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา 2

ธนาคารออมสินภาค 4

นางนิตยา มัชฌิมา

ธนาคารออมสินภาค 9

นายยุทธนา ลรรพรัตน์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์

นายมงคล เปียเมือง

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 4

นายชาญชัย ฝอยทอง

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา 3
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9

นายประเสริฐ สาธุวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 4

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 6
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตน่าน

นายวินัย โพธิ์ทอง

นายปุมเอก สุขโกษา

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 6
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุโขทัย

นายดิเรก รวมทรัพย์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
นายสุริยน ตั้งทวี

ธนาคารออมสินภาค 7

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตลพบุรี

นางพิมล ปัญจสวัสดิ์วงศ์

นายสุรศักดิ์ นิพัทธ์โยธิน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสระบุรี

นายสวง ลีลาวณิชย์

นางจินตวีร์ กำเนิดเพชร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงราย

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1

นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์

นายจุมพล คุณประทุม

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
นางผอบทอง เหมือนสิงห์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
นายเชิดชัย สงวนสินธุ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด
นายเสรี ควรรณสุ

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 1
นายเกียรติศักดิ์ โชควรกุล

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 9
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตขอนแก่น 2

นายเสน่ห์ สุขแสง

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 4
รักษาการ ผูอ้ ำนวยการธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2

นายเทอดศักดิ์ บุญมาประเสริฐ

ธนาคารออมสินภาค 5

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3

นายปรีมล วงษ์ม่วง

นางสาววันเพ็ญ ไวยพัฒน์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 5
นายอัศวิน ศิวะสกุล

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 7
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตลำพูน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร

นางยุพิน ต๊ะสาร

นายมนัส พิรณฤทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 7
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพะเยา

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา 3
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10

นางรุ่งรัตน์ กลิ่นมาลี

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 5
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์
นายสมบัติ เนียมนัดถุ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิจิตร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
นายจำลอง สมบุตร

• สายงานกิจการสาขา 3

นางสาวชนิดา ทิพย์พิลา

ธนาคารออมสินภาค 8

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี

นายเจนจัด พลไพรินทร์

นายกิตติภูมิ แพ่งพิพัฒน์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์

นายพัฒนา กระเวนกิจ

นายสุริยะ กาฬบุตร

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 9
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตยโสธร
นายสมควร สุวรรณประภา

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 9
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์
ธนาคารออมสินภาค 10

นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1
นายกิตติพงศ์ เนตรพระ

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 10
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2
ร้อยตำรวจตรีหญิงอุบลรัตน์ นัทธิกูล

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 10
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 3

นางรำไพ แสงเมฆ

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองคาย

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 5
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตตาก

นายสุภชัย พรหมเนาว์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ

ธนาคารออมสินภาค 6

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 8
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสกลนคร
นายสุวิทย์ ติรโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 10
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์

นายทวีศักดิ์ ช่วงประยูร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 6

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 8
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเลย

นายวิเชียร ขลุ่ยทอง

นายอิทธิพล ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตลำปาง

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1

นายชาติชาย ละมั่งทอง

นายยงศักดิ์ ตันอาสุวงกุล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตแพร่

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2

นายประเสริฐ กองจันทร์
นางโศภิต ไชยณรงค์

นางอนามัย ประเปรียว

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุรินทร์

นายสมิต จางพานิชย์

นายชาติชาย อุมะวรรณ

ธนาคารออมสินภาค 11

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 8
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครพนม

นายปรีชา กีรพิมล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11
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ธนาคารออมสิน

นายวีระ ศิลมัฐ

นางอาภาพร รัตนคช

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 11

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 13
รักษาการ ผูอ้ ำนวยการธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 2

นางสมหญิง เปรมประเสริฐ

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตระยอง
นางเบ็ญจะ สุวรรณกุล

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 11
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา
นายพิพัฒน์ ทรงสมบัติชัย

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
นางอัจฉรา เมืองคุ้ม

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 11
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2

นางจันทิรา โกประพัฒน์พงศ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
นายโกมล ตรีตรง

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 1
นายเรวัตร ศฤงคาร

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 13
รักษาการ ผูอ้ ำนวยการธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี 2
ธนาคารออมสินภาค 14

นางวชิรา การะเกด

นางรสริน โศจิพันธุ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 14

นายเดช ธีรสุนทรกุล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตจันทบุรี

• สายงานกิจการสาขา 4
นายจำนงค์ ศิริยศ

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา 4
นางขนิฐา การีสรรพ์

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานกิจการสาขา 4
ธนาคารออมสินภาค 12
นายประยุทธ์ สุกก่ำ

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 12
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครปฐม
นายพินิจ ผิวผ่อง

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
นางศรีรัตนา สท้านไตรภพ

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 12
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
นางฉวีวรรณ ศรีเกตุ

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 12
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
นายประสบชัย สุภาพจน์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตราชบุรี
ธนาคารออมสินภาค 13
นายเสริมศักดิ์ สุนทรวราภาส

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 13
นายมานิต วรรณคง

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตชุมพร
นายสนธิญา รัตนะรัต

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1
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ธนาคารออมสิน

นายชุมโชค จิระพงศ์ศักดิ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
นางภัทราวดี ตันสกุล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
นางวิภาพร เลอเลิศกุล

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตตรัง
นายวิทยา พิเชียรโสภณ

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 14
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนราธิวาส
นางจารุพันธ์ เมืองสง

ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารออมสินภาค 14
รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพัทลุง

ทำเนี ย บสาขา
ธนาคารออมสินภาค 1

อาคาร 2 ชั้น 8 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-8472-3, 0-2299-8183, 0-2299-8188,
0-2299-8476
โทรสาร 0-2299-8184, 0-2299-8472, 0-2299-8473,
0-2299-8187, 0-2299-8477, 0-2299-8475
สำนักพหลโยธิน - งานธุรกิจเงินฝาก

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเมือง

ธนาคารออมสินสาขา มหาดไทย

ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารออมสินสาขา เทเวศร์

326 หมู่ที่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2566-2606, 0-2928-1900
โทรสาร 0-2566-2606 กด 15

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2562-0716, 0-2579-7556
โทรสาร 0-2562-0716

ภายในกระทรวงมหาดไทย ถนนเฟื่องนคร แขวงราชบพิตร
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2622-0288, 0-2223-8287
โทรสาร 0-2223-8287
250/7-9 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2628-7400, 0-2282-6365, 0-2282-6366
โทรสาร 0-2282-6366

470 อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056, 0-2299-8000
ต่อ 010136, 010118-9, 010120-31
โทรสาร 0-2279-9567, 0-2279-9056

ธนาคารออมสินสาขา ยุติธรรม (ถนนรัชดาภิเษก)

บริเวณอาคารที่จอดรถศาลอาญา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
โทร. 0-2541-2638, 0-2541-2762
โทรสาร 0-2541-2762

1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-8537, 0-2282-4333
โทรสาร 0-2281-8537

สำนักพหลโยธิน - งานธุรกิจสินเชื่อ

593/5-6 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2939-3106, 0-2513-3661, 0-2513-8311
โทรสาร 0-2513-3661

159 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2281-6757, 0-2282-8505
โทรสาร 0-2281-6757

470 อาคาร 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2270-1562, 0-2279-9368, 0-2299-8205, 0-2278-5478,
0-2278-5826, 0-2299-8474
โทรสาร 0-2270-1562, 0-2299-8205
สำนักราชดำเนิน - งานธุรกิจเงินฝาก

40 อาคาร ง. ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1887, 0-2225-5864, 0-2225-5863, 0-2224-1893
โทรสาร 0-2224-1893
สำนักราชดำเนิน - งานธุรกิจสินเชื่อ

40 อาคาร ง. ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2224-1905, 0-2226-2052, 0-2224-1941, 0-2225-5866,
0-2225-5862, 0-2224-1886
โทรสาร 0-2224-1892
• ธนาคารออมสินเขตบางเขน
1712-14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-2117, 0-2513-2226, 0-2513-2315
โทรสาร 0-2513-2096
ธนาคารออมสินสาขา บางเขน

1712-14 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-7074, 0-2513-2778, 0-2513-7019
โทรสาร 0-2513-2778
ธนาคารออมสินสาขา จตุจักร

ภายในกองอำนวยการตลาดนัดจตุจักร ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2618-3052-3, 0-2272-4580-2
โทรสาร 0-2618-3052
ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย 4

1748-1750 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2933-7700, 0-2530-5210, 0-2933-6789
โทรสาร 0-2933-7700, 0-2530-5210

ธนาคารออมสินสาขา ลาดพร้าว

ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

เลขที่ 126-128 ชั้น BC1 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2143-9858-60
โทรสาร 0-2143-9858-60
ธนาคารออมสินสาขา สะพานใหม่

363/8-9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2970-3762, 0-2521-2612, 0-2970-4985
โทรสาร 0-2970-4985 กด 103, 107
หน่วยให้บริการกรมการกงสุล

123 ชั้น 2 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5743, 0-2574-5745
โทรสาร 0-2574-5743
หน่วยให้บริการเจ เจ มอลล์

ชั้นใต้ดินอาคารเจ เจ มอลล์ ห้อง G26-27
588 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2265-9192, 0-2265-9193
โทรสาร 0-2265-9192
หน่วยให้บริการไอ ที สแควร์

ศูนย์การค้าไอ ที สแควร์ ชั้น 1
333/100 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2576-1624
โทรสาร 0-2576-1624
• ธนาคารออมสินเขตมหาดไทย
ภายในกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิตร
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2225-5867, 0-2225-5865
โทรสาร 0-2225-5865

ธนาคารออมสินสาขา ทำเนียบรัฐบาล

ธนาคารออมสินสาขา นางเลิ้ง

ธนาคารออมสินสาขา บางลำภูบน

23-26 ถนนสิบสามห้าง แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2280-5371, 0-2281-9687, 0-2281-9307
โทรสาร 0-2281-9687
ธนาคารออมสินสาขา ปากคลองตลาด

239 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-8365, 0-2223-2377
โทรสาร 0-2223-2377

ธนาคารออมสินสาขา หน้าพระลาน

25-27 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-2876, 0-2224-8060-1
โทรสาร 0-2221-2876
หน่วยให้บริการปากคลองตลาด (เรือ)

239 ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 08-1899-1404
โทรสาร 0-2223-2377

• ธนาคารออมสินเขตห้วยขวาง
2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9438, 0-2277-9266, 0-2277-9284
โทรสาร 0-2277-9435
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยขวาง

2000/2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-4199, 0-2692-5657,
0-2692-7500, 0-2692-6923
โทรสาร 0-2692-6923

ธนาคารออมสินสาขา กระทรวงการคลัง

ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-5898, 0-2271-2444
โทรสาร 0-2271-2444
รายงานประจำปี 2551 109

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา ชัยสมรภูมิ

417/14 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-9345, 0-2644-8800, 0-2644-9865, 0-2644-9866
โทรสาร 0-2354-9345 กด 13

ธนาคารออมสินสาขา รามอินทรา กม. 7

ธนาคารออมสินสาขา รามคำแหง 2

ธนาคารออมสินสาขา ลาดกระบัง

ธนาคารออมสินสาขา สามย่าน

ธนาคารออมสินสาขา ดินแดง

168,170 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2510-9716, 0-2519-3584, 0-2944-4444,
0-2949-5277
โทรสาร 0-2510-9716

ธนาคารออมสินสาขา ราชวัตร

1793 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2739-2873, 0-2326-9390, 0-2326-9955
โทรสาร 0-2326-9955

ธนาคารออมสินสาขา ศรีย่าน

30 หมู่ที่ 2 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร. 0-2543-1185, 0-2543-1429, 0-2966-1295
โทรสาร 0-2543-1185

ธนาคารออมสินสาขา สวนจิตรลดา

2225-7 ซอย 51/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-1146, 0-2319-9139, 0-2718-6889
โทรสาร 0-2319-9139

ธนาคารออมสินสาขา สะพานแดง

ภายในศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 2
5/5-6 หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2947-5949, 0-2947-5950
โทรสาร 0-2947-5949

53/32 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2643-4242
โทรสาร 0-2643-3796
981/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1788, 0-2241-4511
โทรสาร 0-2241-1788
785-787 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-0295, 0-2241-0364, 0-2244-8903
โทรสาร 0-2243-0295
อาคารธนาคารออมสินเฉลิมพระเกียรติ ภายในบริเวณ
พระราชวังสวนจิตรลดา ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2668-3458-9
โทรสาร 0-2668-3459
1 ถนนเตชะวณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1374, 0-2243-4514, 0-2241-2012
โทรสาร 0-2241-1374 กด 13

ธนาคารออมสินภาค 2

ธนาคารออมสินสาขา หนองจอก

1529,1531 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-4810, 0-2215-1482, 0-2216-8230, 0-2216-8554,
0-2611-9966
โทรสาร 0-2216-8230

ธนาคารออมสินสาขา หัวหมาก

133 ซอย 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2215-7816, 0-2216-6339, 0-2216-7548
โทรสาร 0-2612-0070

หน่วยให้บริการแฟชั่น ไอส์แลนด์

ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ ชั้น 2
319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2160-5113-4

หน่วยให้บริการเดอะมอลล์ บางกะปิ

• ธนาคารออมสินเขตบางรัก
1231 ชั้น 3 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6181-2, 0-2630-9420
โทรสาร 0-2630-6182

ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 2
โทร. 0-2363-3317-8
โทรสาร 0-2363-3318

659 ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7419, 0-2662-7725-9
โทรสาร 0-2662-7481, 0-2662-7724

• ธนาคารออมสินเขตถนนเพชรบุรี
1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2254-4453, 0-2650-1663, 0-2650-1076
โทรสาร 0-2650-1663

• ธนาคารออมสินเขตคลองจั่น
152 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2374-0371
โทรสาร 0-2733-1556

1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2253-2939, 0-2651-6300, 0-2650-1644 ต่อ 101-106
โทรสาร 0-2253-2939

ธนาคารออมสินสาขา คลองจั่น

152 ชั้น 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-9409, 0-2374-1343
โทรสาร 0-2374-1343
ธนาคารออมสินสาขา มีนบุรี

179 หมู่ที่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2517-1241, 0-2517-8908, 0-2918-6895
โทรสาร 0-2517-1241
ธนาคารออมสินสาขา รามคำแหง

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0897, 0-2319-1020, 0-2718-5929
โทรสาร 0-2718-5929
110 รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
ถนนบางนา-ตราด กม. 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2316-4605, 0-2752-7057
โทรสาร 0-2316-4605

ธนาคารออมสินสาขา อุรุพงษ์

หน่วยให้บริการจามจุรีสแควร์

ธนาคารออมสินสาขา บางรัก

1231 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9748, 0-2630-9808
โทรสาร 0-2630-9808
ธนาคารออมสินสาขา จักรวรรดิ

ธนาคารออมสินสาขา ถนนเพชรบุรี

327-335 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-7564, 0-2224-5307, 0-2225-9695
โทรสาร 0-2224-5307

ธนาคารออมสินสาขา คลองตัน

1652 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-7453, 0-2674-9750
โทรสาร 0-2674-7453, 0-2674-9750

ธนาคารออมสินสาขา มหานาค

2350/22 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-2879, 0-2292-0125, 0-2688-2159
โทรสาร 0-2292-0125

219-221 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2314-2323, 0-2319-8913, 0-2719-8465
โทรสาร 0-2719-8465
292/13-14 ถนนลูกหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9356, 0-2282-0376, 0-2628-2785
โทรสาร 0-2628-2785
ธนาคารออมสินสาขา ราชประสงค์

492/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2252-7319, 0-2255-3868
โทรสาร 0-2252-7319

ธนาคารออมสินสาขา ถนนจันทน์

ธนาคารออมสินสาขา บางคอแหลม

ธนาคารออมสินสาขา บางโพงพาง

747/131-132 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-8701, 0-2294-8705
โทรสาร 0-2294-8701
ธนาคารออมสินสาขา ป้อมปราบฯ

1/1-2 ถนนเสือป่า แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-3860, 0-2226-3042, 0-2622-9903
โทรสาร 0-2222-3860

ธนาคารออมสินสาขา สะพานดำ

90-92 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2222-0215, 0-2223-2376, 0-2621-2198
โทรสาร 0-2222-0215
ธนาคารออมสินสาขา สาทร

1657/1-2 ถนนเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2212-5444, 0-2674-7889, 0-2675-8920
โทรสาร 0-2212-5444
ธนาคารออมสินสาขา สาธุประดิษฐ์

604/128,134 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2284-0486, 0-2294-2071, 0-2682-0397, 0-2294-9980
โทรสาร 0-2284-0486
• ธนาคารออมสินเขตพระโขนง
1176 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-6034-7
โทรสาร 0-2391-6035
ธนาคารออมสินสาขา พระโขนง

1176 ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2391-1608, 0-2712-4086, 0-2713-5370
โทรสาร 0-2712-4115
ธนาคารออมสินสาขา คลองเตย

1210 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2671-2996
โทรสาร 0-2249-7951, 0-2671-2996
ธนาคารออมสินสาขา เจริญผล

1210-1212 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-0209, 0-2215-3962, 0-2612-5203
โทรสาร 0-2214-0209
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งมหาเมฆ

572/1-2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-5731, 0-2679-4763, 0-2286-7297
โทรสาร 0-2286-7297
ธนาคารออมสินสาขา บางนา

3040-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2393-7331, 0-2399-0417, 0-2744-8691
โทรสาร 0-2393-7331
ธนาคารออมสินสาขา พร้อมพงษ์

659 ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2662-7275-6, 0-2258-6077, 0-2258-0666
โทรสาร 0-2662-7274
ธนาคารออมสินสาขา หัวลำโพง

405 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-6340, 0-2214-0650
โทรสาร 0-2216-6340

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ
334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1479, 0-2313-4600
โทรสาร 0-2338-1479

• ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี
145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2589-9774
โทรสาร 0-2589-9884

334 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนราช อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 0-2338-1804, 0-2708-4581
โทรสาร 0-2708-4581

145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-3491-3
โทรสาร 0-2951-3494

ธนาคารออมสินสาขา บางบ่อ

ธนาคารออมสินสาขา คลองด่าน

471 หมู่ที่ 11 ถ.สุขุมวิท อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
โทร. 0-2330-1044, 0-2330-1112
โทรสาร 0-2330-1112
ธนาคารออมสินสาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

99 หมู่ที่ 10 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4280-4
โทรสาร 0-2134-4284
ธนาคารออมสินสาขา บางพลี

29 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2337-3304, 0-2337-3523
โทรสาร 0-2337-3523
ธนาคารออมสินสาขา ปู่เจ้าสมิงพราย

14/8-10 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2183-2040-42
โทรสาร 0-2183-2042
ธนาคารออมสินสาขา พระประแดง

48 ถ.ศรีเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-8764, 0-2463-9396
โทรสาร 0-2463-8764
ธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสดิ์

119/25-26 หมู่ที่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-3509, 0-2463-5029
โทรสาร 0-2463-5029
ธนาคารออมสินสาขา สมุทรปราการ

154 ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2389-4990, 0-2395-0613
โทรสาร 0-2395-0613
ธนาคารออมสินสาขา สำโรง

407 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท (เชิงสะพานสำโรง) อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2384-1410, 0-2394-2264, 0-2394-3670
โทรสาร 0-2394-3670
หน่วยให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

999 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2134-4478
โทรสาร 0-2134-4479
หน่วยให้บริการอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

ภายในศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 2
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2394-4005, 0-2394-4007

ธนาคารออมสินภาค 3

145 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-1573-6
โทรสาร 0-2951-1572

ธนาคารออมสินสาขา ติวานนท์

ธนาคารออมสินสาขา แคราย

115/30-32 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2580-0984, 0-2588-4779, 0-2951-0572, 0-2951-1122
โทรสาร 0-2588-4779
ธนาคารออมสินสาขา เตาปูน

416/12 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2585-6143, 0-2585-8825, 0-2910-3905, 0-2910-4833
โทรสาร 0-2910-3905
ธนาคารออมสินสาขา นนทบุรี

137 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2525-0216, 0-2526-2995, 0-2526-6518, 0-2967-3207
โทรสาร 0-2525-0216
ธนาคารออมสินสาขา บางกรวย

84/1-4 ถ.บางกรวย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0-2447-5108, 0-2447-5586, 0-2883-6977
โทรสาร 0-2883-7837
ธนาคารออมสินสาขา บางบัวทอง

26/1 หมู่ที่ 2 ถ.บางกรวย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0-2571-2460, 0-2571-3611, 0-2571-7970, 0-2920-3428
โทรสาร 0-2571-7970
ธนาคารออมสินสาขา บางใหญ่

107 หมู่ที่ 2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2595-1625, 0-2595-1939, 0-2924-9465
โทรสาร 0-2595-1625
ธนาคารออมสินสาขา ประชาชื่น

หมู่บ้านปูนซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2585-0667, 0-2586-0733, 0-2587-1762, 0-2911-1780
โทรสาร 0-2587-1762
ธนาคารออมสินสาขา ปากเกร็ด

100/19-21 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-3376, 0-2583-4616, 0-2583-8419, 0-2960-6310
โทรสาร 0-2583-3376
ธนาคารออมสินสาขา พงษ์เพชร

205/84-85 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2580-1696, 0-2954-1039, 0-2954-1960
โทรสาร 0-2954-1039

ธนาคารออมสินสาขา ไทรใหญ่ (ธนาคารชุมชน)

101 หมู่ที่ 2 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0-2581-8671
โทรสาร 0-2581-8670
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หน่วยให้บริการท่าน้ำนนทบุรี

137 หมู่ที่ 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2967-2015
โทรสาร 0-2967-2015
• ธนาคารออมสินเขตบางแค
709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2413-2234, 0-2804-6849, 0-2804-6903
โทรสาร 0-2413-2234
ธนาคารออมสินสาขา บางแค

709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2413-1108, 0-2413-1519, 0-2454-4857, 0-2454-0785
โทรสาร 0-2413-1519
ธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ์

180/13-15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่องหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2115, 0-2412-8781, 0-2866-6878
โทรสาร 0-2412-8781
ธนาคารออมสินสาขา ตลาดพลู

852-854 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-1017, 0-2466-4177, 0-2472-7981
โทรสาร 0-2466-4177
ธนาคารออมสินสาขา ตลิ่งชัน

170-170/1 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2434-4113, 0-2434-6242, 0-2881-4170 ต่อ 11-18
โทรสาร 0-2434-6242

หน่วยให้บริการเดอะมอลล์ บางแค

หน่วยให้บริการเพียวเพลส

• ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี
100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2909-7105, 0-2529-5666-7
โทรสาร 0-2909-7105

• ธนาคารออมสินเขตศิริราช
87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2848-9189, 0-2411-0737
โทรสาร 0-2848-9189

100 หมู่ที่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2529-3377, 0-2520-3789
โทรสาร 0-2529-3377

87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2411-2085, 0-2866-2916, 0-2848-9935
โทรสาร 0-2411-2085

อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 1
275 ม.1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-3692-3
โทรสาร 0-2454-3692-3

ธนาคารออมสินสาขา นวนคร

ธนาคารออมสินสาขา คลองหลวง

91/1-2 หมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2516-4949, 0-2516-5552, 0-2516-8520, 0-2902-9147
โทรสาร 0-2516-5552
ธนาคารออมสินสาขา คลอง 10 ธัญบุรี

42/2 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร. 0-2904-1178, 0-2546-1432
โทรสาร 0-2904-1178
ธนาคารออมสินสาขา ปทุมธานี

ธนาคารออมสินสาขา ท่าพระ

24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-6120, 0-2581-7949, 0-2978-0760
โทรสาร 0-2581-6120

ธนาคารออมสินสาขา บางพลัด

265/42-43 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2531-3072, 0-2567-2236
โทรสาร 0-2531-3072

ธนาคารออมสินสาขา วัดไทร

23 หมู่ที่ 4 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1238, 0-2599-1616, 0-2976-3067
โทรสาร 0-2599-1616

ธนาคารออมสินสาขา หมู่บ้านเศรษฐกิจ

35 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2569-1308, 0-2569-1820-1, 0-2987-0165
โทรสาร 0-2987-0165

31/14-16 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2457-8946, 0-2467-3866, 0-2467-1238
โทรสาร 0-2457-8946
3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2424-7630, 0-2435-6353, 0-2881-2189
โทรสาร 0-2435-6353
6/28-29 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2415-1370, 0-2893-2607
โทรสาร 0-2415-1370
221/28-29 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2444-0501, 0-2809-4936, 0-2444-2681
โทรสาร 0-2421-5662
หน่วยให้บริการขนส่งสายใต้

24/6 ม.8 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ชั้น G
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2894-6052, 0-2894-6053, 0-2894-6054,
โทรสาร 0-2894-6052
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อาคารศูนย์การค้าเพียวเพลส
ชั้น 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2549-8032, 0-2549-7546, 0-2549-8352
โทรสาร 0-2549-8032

ธนาคารออมสินสาขา ศิริราช

ธนาคารออมสินสาขา เจริญนคร

1411 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-6201, 0-2439-3858, 0-2860-3624
โทรสาร 0-2439-3858
ธนาคารออมสินสาขา เจริญพาศน์

379/20 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-1815, 0-2466-6638, 0-2891-2986
โทรสาร 0-2466-1815
ธนาคารออมสินสาขา ดาวคะนอง

ธนาคารออมสินสาขา รังสิต

1060 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2468-9233, 0-2476-1913, 0-2876-1824
โทรสาร 0-2468-9233

ธนาคารออมสินสาขา ลาดหลุมแก้ว

568/11-13 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2427-6960, 0-2428-1679, 0-2872-0683, 0-2872-2674
โทรสาร 0-28722-2674

ธนาคารออมสินสาขา ลำลูกกา

หน่วยให้บริการเมเจอร์ รังสิต

ภายในบริเวณเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
439 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-5006
โทรสาร 0-2567-5006
หน่วยให้บริการลำไทร

146/1-2 ตลาดคลอง 12 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-2563-1525
โทรสาร 0-2563-1526

ธนาคารออมสินสาขา ราษฎร์บูรณะ

ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ่

12 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2465-3231, 0-2472-7982, 0-2890-2934
โทรสาร 0-2465-3231
ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จเจ้าพระยา

291-293 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2437-2611, 0-2439-5483, 0-2863-1442
โทรสาร 0-2439-5483

ธนาคารออมสินภาค 4

129 หมู่ที่ 3 (ข้างศูนย์ราชการพระนครศรีอยุธยา)
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3533-6594-7
โทรสาร 0-3533-6594, 0-3533-6595, 0-3533-6597

• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1
129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6122, 0-3533-6014
โทรสาร 0-3534-6122

ธนาคารออมสินสาขา เจ้าพรหม

ธนาคารออมสินสาขา เดิมบางนางบวช

129 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123
โทรสาร 0-3534-6121

ธนาคารออมสินสาขา บางปะหัน

4/6 ถนนอยุธยา-บางปะหัน ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทร. 0-3538-1333, 0-3571-0059
โทรสาร 0-3538-1333

ธนาคารออมสินสาขา บางปลาม้า

ธนาคารออมสินสาขา คลองสวนพลู

ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (อยุธยา)

52 ถ.ท่าเรือ-พระพุทธบาท ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
โทร. 0-3522-3078, 0-3531-1123
โทรสาร 0-3534-1123
ธนาคารออมสินสาขา นครหลวง

126/3 หมู่ที่ 1 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.นครหลวง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร. 0-3535-9100, 0-3535-9500
โทรสาร 0-3535-9500
ธนาคารออมสินสาขา บางปะอิน

58 หมู่ที่ 6 ถ.ปราสาททอง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3526-1023, 0-3526-1440
โทรสาร 0-3526-1023
ธนาคารออมสินสาขา ประตูน้ำพระอินทร์

139/1-2 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
โทร. 0-3521-9565, 0-3574-6044
โทรสาร 0-3521-9565

9/51 ถนนนเรศวร ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-4784, 0-3524-5666
โทรสาร 0-3524-4784

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพรก

59 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านแพรก-อ่างทอง ต.สำพะเนียง
อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
โทร. 0-3538-6088, 0-3538-6492
โทรสาร 0-3538-6492

350 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 0-3557-8410, 0-3557-9005
โทรสาร 0-3557-8410	
263 หมู่ที่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทร. 0-3558-7363, 0-3558-7514
โทรสาร 0-3558-7363	
ธนาคารออมสินสาขา ศรีประจันต์

552-553 หมู่ที่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 0-3558-1481, 0-3558-1570
โทรสาร 0-3558-1481	
ธนาคารออมสินสาขา สองพี่น้อง

112/12 หมู่ที่ 4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร. 0-3523-9320, 0-3539-1323
โทรสาร 0-3539-1323

61 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร. 0-3553-1014, 0-3553-1833
โทรสาร 0-3553-1014	

84/11-13 ถนนอู่ทอง ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3525-1131, 0-3525-2374
โทรสาร 0-3525-2374

890 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.สามชุก อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร. 0-3557-1233, 0-3557-2019
โทรสาร 0-3557-1233	

ธนาคารออมสินสาขา ผักไห่

ธนาคารออมสินสาขา พระนครศรีอยุธยา

ธนาคารออมสินสาขา มหาราช

3/1 หมู่ที่ 4 ถนนชาญวิวัฒน์ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช
จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โทร. 0-3538-9123
โทรสาร 0-3538-9123
ธนาคารออมสินสาขา ลาดบัวหลวง

ธนาคารออมสินสาขา สามชุก

ธนาคารออมสินสาขา อู่ทอง

158 หมู่ที่ 6 ถนนท้าวอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1083, 0-3555-3044
โทรสาร 0-3555-1083

154 หมู่ที่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140
โทร. 0-3531-1123, 0-3531-1420
โทรสาร 0-3531-1123

196/1 หมู่ที่ 3 ถนนลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร. 0-3528-0123, 0-3537-9123
โทรสาร 0-3537-9123

• ธนาคารออมสินเขตสระบุรี
108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3633-3784
โทรสาร 0-3633-3784

231-233 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 0-3521-5223, 0-3527-1630
โทรสาร 0-3527-1630

402 ถนนวิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 0-3520-1234
โทรสาร 0-3520-1234

509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3621-1029, 0-3622-4033
โทรสาร 0-3621-1029

ธนาคารออมสินสาขา ภาชี

ธนาคารออมสินสาขา วังน้อย

ธนาคารออมสินสาขา อุทัย

1/1 หมู่ที่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0-3535-6123, 0-3535-6222
โทรสาร 0-3535-6123
หน่วยให้บริการอยุธยาพาร์ค

ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชั้น 2 ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3534-6446, 0-3534-6448
โทรสาร 0-3534-6446
• ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 2
9/51 ถนนนเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3532-3745
โทรสาร 0-3532-3745

ธนาคารออมสินสาขา เสนา

• ธนาคารออมสินเขตสุพรรณบุรี
24/15 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-5655
โทรสาร 0-3552-5655	

ธนาคารออมสินสาขา สระบุรี

ธนาคารออมสินสาขา แก่งคอย

236 ถ.สุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-4663, 0-3624-5163
โทรสาร 0-3624-5163
ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมอ

24/15 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
โทรสาร 0-3552-3020	

2 หมู่ที่ 5 ถ.บ้านหมอ-พระพุทธบาท ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี 18130
โทร. 0-3620-1177, 0-3630-0079
โทรสาร 0-3620-1177

1649 หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทร. 0-3559-1658-9
โทรสาร 0-3559-1658	

23 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120
โทร. 0-3626-6733, 0-3626-6994
โทรสาร 0-3626-6733

ธนาคารออมสินสาขา สุพรรณบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ดอนเจดีย์

ธนาคารออมสินสาขา ด่านช้าง

470 หมู่ที่ 1 ถนนสามชุก-ด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180
โทร. 0-3550-9644, 0-3559-5495
โทรสาร 0-3559-5495	

ธนาคารออมสินสาขา พระพุทธบาท

ธนาคารออมสินสาขา มวกเหล็ก

438 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
โทร. 0-3634-1054, 0-3634-1433
โทรสาร 0-3634-1054
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ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา วิหารแดง

ธนาคารออมสินสาขา หนองม่วง

ธนาคารออมสินสาขา สวรรค์วิถี

ธนาคารออมสินสาขา เสาไห้

108 หมู่ที่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร. 0-3639-1109, 0-3639-1123
โทรสาร 0-3639-1109

• ธนาคารออมสินเขตอ่างทอง
50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-4500
โทรสาร 0-3561-4500

ธนาคารออมสินสาขา โกรกพระ

167 ถ.เศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18140
โทร. 0-3637-0569, 0-3637-1234
โทรสาร 0-3637-1234

50/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 0-3561-1242, 0-3562-5115
โทรสาร 0-3561-1242

383 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง
จ.สระบุรี 18150
โทร. 0-3636-5202, 0-3637-7065
โทรสาร 0-3637-7065

ธนาคารออมสินสาขา หนองแค

• ธนาคารออมสินเขตลพบุรี
226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-4733
โทรสาร 0-3642-4733
ธนาคารออมสินสาขา วงเวียนสระแก้ว

226/36-38 ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1045, 0-3641-4256, 0-3642-0132
โทรสาร 0-3642-0132
ธนาคารออมสินสาขา โคกกะเทียม

75/1 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร. 0-3648-6217, 0-3648-6561
โทรสาร 0-3648-6217
ธนาคารออมสินสาขา โคกสำโรง

2 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 0-3644-1348, 0-3644-1800
โทรสาร 0-3644-1348
ธนาคารออมสินสาขา ท่าวุ้ง

321 หมู่ที่ 1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0-3648-1172, 0-3648-1188
โทรสาร 0-3648-1188
ธนาคารออมสินสาขา บ้านหมี่

61 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร. 0-3647-1074, 0-3662-8261
โทรสาร 0-3647-1074
ธนาคารออมสินสาขา พัฒนานิคม

140 ถ.ม่วงค่อม-ลพบุรี ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี 15140
โทร. 0-3649-1471, 0-3649-1500
โทรสาร 0-3649-1471
ธนาคารออมสินสาขา ลพบุรี

26/1 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1072, 0-3641-2585
โทรสาร 0-3641-1072
ธนาคารออมสินสาขา ลำนารายณ์

23 หมู่ที่ 5 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130
โทร. 0-3646-1181, 0-3663-0258
โทรสาร 0-3646-1181
114 รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

535 หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โทร. 0-3643-2249
โทรสาร 0-3643-2250

ธนาคารออมสินสาขา อ่างทอง

ธนาคารออมสินสาขา ท่าช้าง

2/1 หมู่ 6 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
โทร. 0-3659-5209, 0-3659-5244
โทรสาร 0-3659-5209
ธนาคารออมสินสาขา บางระจัน

126/1 หมู่ที่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0-3653-4721, 0-3659-1481
โทรสาร 0-3659-1481
ธนาคารออมสินสาขา ป่าโมก

554/ข หมู่ 2 ถ.เทศบาล ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130
โทร. 0-3562-3149, 0-3566-1335
โทรสาร 0-3566-1335
ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ทอง

483 หมู่ที่ 5 ถ.โพธิ์ทอง-แสวงหา ต.อ่างแก้ว
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทร. 0-3564-0050, 0-3569-1230
โทรสาร 0-3569-1230
ธนาคารออมสินสาขา วิเศษชัยชาญ

202/1 หมู่ที่ 7 ถ.แม่น้ำน้อย
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 0-3562-2052, 0-3563-1190
โทรสาร 0-3563-1190

310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
โทรสาร 0-5622-8453
143/1 หมู่ที่ 4 อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โทร. 0-5629-1212, 0-5632-0320
โทรสาร 0-5629-1212
ธนาคารออมสินสาขา ชุมแสง

19-21 ถ.แสงสันติสุข อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
โทร. 0-5628-2166, 0-5628-2697
โทรสาร 0-5628-2166
ธนาคารออมสินสาขา ตากฟ้า

340/1 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
โทร. 0-5624-1362, 0-5635-9148
โทรสาร 0-5624-1362
ธนาคารออมสินสาขา ตาคลี

300 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทร. 0-5626-1541, 0-5626-3039
โทรสาร 0-5626-1541
ธนาคารออมสินสาขา ท่าตะโก

371/14 หมู่ที่ 1 ถ.ท่าตะโก-นครสวรรค์ ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160
โทร. 0-5624-9333, 0-5636-0038
โทรสาร 0-5624-9333
ธนาคารออมสินสาขา นครสวรรค์

46 ถ.เวสสุวรรณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1225, 0-5622-9104
โทรสาร 0-5622-9104
ธนาคารออมสินสาขา บรรพตพิสัย

123/1 หมู่ที่ 2 ถ.บรรพตพิสัย-หนองสังข์ ต.ท่างิ้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โทร. 0-5627-9103, 0-5627-9510
โทรสาร 0-5627-9103
ธนาคารออมสินสาขา พยุหะคีรี

891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0-3652-0223, 0-3652-1489
โทรสาร 0-3652-1489

170/5 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 0-5634-1053, 0-5634-2017
โทรสาร 0-5634-1053

25/1 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0-3658-1515, 0-3658-3258
โทรสาร 0-3658-1515

765 หมู่ที่ 6 ถ.ลาดยาว-นครสวรรค์ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ 60150
โทร. 0-5627-1008, 0-5627-1340
โทรสาร 0-5627-1008

ธนาคารออมสินสาขา สิงห์บุรี

ธนาคารออมสินสาขา อินทร์บุรี

ธนาคารออมสินภาค 5

310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5623-1561-3, 0-5622-2419
โทรสาร 0-5622-2350
• ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์
310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-6510, 0-5623-1561-3 ต่อ 35
โทรสาร 0-5622-6510

ธนาคารออมสินสาขา ลาดยาว

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัว

51 หมู่ที่ 8 ถ.หนองบัว-ชุมแสง อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 0-5625-1333, 0-5632-3146
โทรสาร 0-5625-1333
• ธนาคารออมสินเขตกำแพงเพชร
30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1031
โทรสาร 0-5571-1031

ธนาคารออมสินสาขา กำแพงเพชร

ธนาคารออมสินสาขา บางมูลนาก

ธนาคารออมสินสาขา คลองขลุง

ธนาคารออมสินสาขา พิจิตร

30 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-1136, 0-5572-1671
โทรสาร 0-5571-1136
61 หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
โทร. 0-5572-4364, 0-5578-1437
โทรสาร 0-5578-1437
ธนาคารออมสินสาขา ตาก

319 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1147, 0-5554-0441
โทรสาร 0-5551-1147
ธนาคารออมสินสาขา นครชุม

160/12 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5579-9639, 0-5579-9139
โทรสาร 0-5579-9639
ธนาคารออมสินสาขา พรานกระต่าย

5 หมู่ที่ 4 ถ.ประเวศไพรวัน อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
โทร. 0-5576-1264, 0-5576-1507
โทรสาร 0-5576-1264
ธนาคารออมสินสาขา พบพระ

99/5 หมู่ที่ 15 ถ.ดอนเจดีย์-วาเล่ย์
ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทร. 0-5556-7171
โทรสาร 0-5556-7171
ธนาคารออมสินสาขา แม่ระมาด

41 ถ.ประเทืองถิ่น อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
โทร. 0-5663-1070, 0-5663-1559
โทรสาร 0-5663-1070
602/1 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1264, 0-5661-3555
โทรสาร 0-5661-1264
ธนาคารออมสินสาขา โพทะเล

763 หมู่ที่ 2 ถ.โพทะเล-บางมูลนาก อ.โพทะเล
จ.พิจิตร 66130
โทร. 0-5668-1147, 0-5668-1253
โทรสาร 0-5668-1147
ธนาคารออมสินสาขา ราชรถ

20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0-5661-3264, 0-5665-2925
โทรสาร 0-5661-3264
ธนาคารออมสินสาขา สากเหล็ก

282/9 หมู่ที่ 1 ถ.วังทอง-เขาทราย ต.สากเหล็ก กิ่งอ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร 66160
โทร. 0-5669-9232, 0-5669-9265
โทรสาร 0-5669-9232
ธนาคารออมสินสาขา สามง่าม

190 หมู่ที่ 13 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร อ.สามง่าม
จ.พิจิตร 66140
โทร. 0-5666-5562, 0-5669-1166
โทรสาร 0-5669-1166

ธนาคารออมสินสาขา แม่สอด

• ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์
30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-2450
โทรสาร 0-5671-2450

ธนาคารออมสินสาขา สลกบาตร

30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5671-1450, 0-5672-3091
โทรสาร 0-5671-1450

ธนาคารออมสินสาขา อุ้มผาง (ธนาคารชุมชน)

1101 หมู่ที่ 12 ถ.ชมฐีระเวช
ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
โทร. 0-5676-1590-1
โทรสาร 0-5676-1591

205/1 ถ.โสภิตบรรณลักษณ์ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
โทร. 0-5558-1175, 0-5555-3111
โทรสาร 0-5558-1175
299/4 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 0-5553-1084, 0-5554-2547
โทรสาร 0-5553-1084
1012 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร 62140
โทร. 0-5572-6375, 0-5577-1400
โทรสาร 0-5577-1400
ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ถ.สุขุมวัฒนะ 3 อ.อุ้มผาง
จ.ตาก 63170
โทร. 0-5556-1600, 0-5556-1601
โทรสาร 0-5556-1601
• ธนาคารออมสินเขตพิจิตร
22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1422
โทรสาร 0-5662-1422
ธนาคารออมสินสาขา ตะพานหิน

22-28 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110
โทร. 0-5662-1265, 0-5662-2092
โทรสาร 0-5662-1265

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบูรณ์

ธนาคารออมสินสาขา ชนแดน

ธนาคารออมสินสาขา ซับสมอทอด

128-129 หมู่ที่ 4 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร. 0-5673-1559, 0-5673-1221
โทรสาร 0-5673-1221
ธนาคารออมสินสาขา วิเชียรบุรี

908 หมู่ที่ 13 ถ.บุศราคัม ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร. 0-5675-4058, 0-5679-1444
โทรสาร 0-5679-1444
ธนาคารออมสินสาขา ศรีเทพ

36/6 หมู่ที่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
โทร. 0-5679-8821-2
โทรสาร 0-5679-8822

ธนาคารออมสินสาขา หนองไผ่

194 หมู่ที่ 16 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทร. 0-5678-1624, 0-5678-1881
โทรสาร 0-5678-1881
ธนาคารออมสินสาขา หล่มเก่า

580 ถ.นฤพัฒน์ หมู่ที่ 5 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 0-5670-9238, 0-5674-7185
โทรสาร 0-5670-9238
ธนาคารออมสินสาขา หล่มสัก

119 ถ.วจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. 0-5670-1040, 0-5670-2401
โทรสาร 0-5670-1040, 0-5670-2401
• ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี
220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0-5651-4577
โทรสาร 0-5651-4577
ธนาคารออมสินสาขา อุทัยธานี

220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0-5651-1070, 0-5652-0487
โทรสาร 0-5651-1070
ธนาคารออมสินสาขา ชัยนาท

60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 0-5641-1693, 0-5641-2576
โทรสาร 0-5641-1693
ธนาคารออมสินสาขา มโนรมย์

45/1 หมู่ที่ 3 ถ.มโนรมย์-อุทัยธานี ต.คุ้งสำเภา
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โทร. 0-5649-1111, 0-5649-1478
โทรสาร 0-5649-1111
ธนาคารออมสินสาขา ลานสัก

53/4 หมู่ที่ 9 ถ.หนองฉาง-ลานสัก อ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี 61160
โทร. 0-5652-2053, 0-5653-7085
โทรสาร 0-5653-7085
ธนาคารออมสินสาขา วัดสิงห์

51-52 ถ.ภูวสุวรรณวิถี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โทร. 0-5646-1111, 0-5646-1264
โทรสาร 0-5646-1111
ธนาคารออมสินสาขา สรรคบุรี

4/13 หมู่ที่ 8 ถ.เจ้ายี่พระยา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท 17140
โทร. 0-5648-1111, 0-5648-1280
โทรสาร 0-5648-1111
ธนาคารออมสินสาขา สรรพยา

347 หมู่ที่ 4 ถ.ชัยนาท-สิงห์บุรี อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โทร. 0-5649-9100, 0-5649-9238
โทรสาร 0-5649-9100
ธนาคารออมสินสาขา หันคา

274/2 หมู่ที่ 1 ถ.บรรจบวิถี อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โทร. 0-5642-2405, 0-5645-1009
โทรสาร 0-5645-1009
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ธนาคารออมสินสาขา หนองฉาง

276/1 หมู่ที่ 5 ถ.หนองฉาง-อุทัยธานี อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี 61110
โทร. 0-5653-1507, 0-5653-1077
โทรสาร 0-5653-1077

ธนาคารออมสินภาค 6

192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1599, 0-5541-4569, 0-5541-4570, 0-5541-6164,
0-5541-4571
โทรสาร 0-5541-4569, 0-5541-4571
• ธนาคารออมสินเขตอุตรดิตถ์
192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-7891, 0-5541-4190
โทรสาร 0-5541-7891, 0-5541-4190
ธนาคารออมสินสาขา คลองโพ

192 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-3481, 0-5544-0799
โทรสาร 0-5541-3481
ธนาคารออมสินสาขา กงไกรลาศ

66/5 หมู่ที่ 2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โทร. 0-5569-1019, 0-5569-1232, 0-5569-1031
โทรสาร 0-5569-1232
ธนาคารออมสินสาขา ตรอน

78/12 หมู่ที่ 2 ถ.รพช. ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทร. 0-5549-1109, 0-5549-1372
โทรสาร 0-5549-1109
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งเสลี่ยม

187/3 หมู่ที่ 8 ถ.เข้าอำเภอ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โทร. 0-5565-9021, 0-5565-9192
โทรสาร 0-5565-9192
ธนาคารออมสินสาขา น้ำปาด

26/3 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรานุรักษ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทร. 0-5548-1117, 0-5548-1447
โทรสาร 0-5548-1117
ธนาคารออมสินสาขา พิชัย

190/1 หมู่ที่ 3 ถ.มหาธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์ 53120
โทร. 0-5542-1032, 0-5542-1048
โทรสาร 0-5542-1032
ธนาคารออมสินสาขา ลับแล

180 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 0-5543-1073, 0-5545-0282
โทรสาร 0-5543-1073
ธนาคารออมสินสาขา ศรีสัชนาลัย

690 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย 64130
โทร. 0-5567-1088, 0-5567-1479
โทรสาร 0-5567-1479
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ธนาคารออมสินสาขา ศรีสำโรง

ธนาคารออมสินสาขา พรหมพิราม

ธนาคารออมสินสาขา สวรรคโลก

ธนาคารออมสินสาขา วังทอง

243 หมู่ที่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง
จ.สุโขทัย 64120
โทร. 0-5568-1362, 0-5568-1636
โทรสาร 0-5568-1636
66 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110
โทร. 0-5564-1613, 0-5564-1917
โทรสาร 0-5564-1613
ธนาคารออมสินสาขา สุโขทัย

94 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545
โทรสาร 0-5561-1545
ธนาคารออมสินสาขา อุตรดิตถ์

9 ถ.มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1063, 0-5544-2911, 0-5541-6995
โทรสาร 0-5541-1063
• ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก
26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5524-8984, 0-5524-3710
โทรสาร 0-5524-8984, 0-5524-3710
ธนาคารออมสินสาขา พิษณุโลก

26 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9431, 0-5525-8557
โทรสาร 0-5525-8557
ธนาคารออมสินสาขา ชาติตระการ

116 หมู่ที่ 6 ถ.ศรีสงคราม ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170
โทร. 0-5538-1437, 0-5538-1448
โทรสาร 0-5538-1448
ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะปราง

262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-8077, 0-5524-1524
โทรสาร 0-5521-8077, 0-5524-1524
ธนาคารออมสินสาขา นครไทย

303/1 หมู่ที่ 6 ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก 65120
โทร. 0-5538-8981, 0-5538-9027, 0-5538-9833
โทรสาร 0-5538-9027
ธนาคารออมสินสาขา นางพญา

16/113-114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-9881, 0-5525-8572
โทรสาร 0-5525-8572
ธนาคารออมสินสาขา บางกระทุ่ม

146 หมู่ที่ 4 ถ.ออมสินอุทิศ ต.บางกระทุ่ม
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทร. 0-5525-9351, 0-5539-1122
โทรสาร 0-5539-1122
ธนาคารออมสินสาขา บางระกำ

57/1 หมู่ที่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โทร. 0-5537-1039, 0-5537-1511
โทรสาร 0-5537-1039

271 หมู่ที่ 2 ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150
โทร. 0-5529-0546, 0-5536-9063
โทรสาร 0-5529-0546
517 หมู่ที่ 1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทร. 0-5531-1260, 0-5531-1427
โทรสาร 0-5531-1427
• ธนาคารออมสินเขตแพร่
492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5454-3463
โทรสาร 0-5454-3463
ธนาคารออมสินสาขา สูงเม่น

492 หมู่ที่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
จ.แพร่ 54130
โทร. 0-5463-1637, 0-5454-1496
โทรสาร 0-5454-1496
ธนาคารออมสินสาขา เด่นชัย

672 หมู่ที่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
จ.แพร่ 54110
โทร. 0-5461-3020, 0-5461-3992
โทรสาร 0-5461-3020
ธนาคารออมสินสาขา ท่าวังผา

651 หมู่ที่ 7 ถ.วรนคร อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทร. 0-5479-9110, 0-5479-9135
โทรสาร 0-5479-9110
ธนาคารออมสินสาขา นาน้อย

316 หมู่ที่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โทร. 0-5478-9116, 0-5478-9127
โทรสาร 0-5478-9127
ธนาคารออมสินสาขา น่าน

478 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
โทรสาร 0-5471-0252
ธนาคารออมสินสาขา ปัว

165 หมู่ที่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทร. 0-5479-1576, 0-5479-1241
โทรสาร 0-5479-1241
ธนาคารออมสินสาขา แพร่

76 ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0-5462-5844, 0-5462-7344, 0-5462-7343
โทรสาร 0-5462-7344
ธนาคารออมสินสาขา แม่จริม

243 หมู่ที่ 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 55170
โทร. 0-5476-9077, 0-5476-9079
โทรสาร 0-5476-9077
ธนาคารออมสินสาขา ร้องกวาง

53/1 หมู่ที่ 2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร้องกวาง
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โทร. 0-5459-7044, 0-5459-7295
โทรสาร 0-5459-7295
ธนาคารออมสินสาขา เวียงสา

464 หมู่ที่ 4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทร. 0-5478-1175, 0-5478-1696
โทรสาร 0-5478-1175

ธนาคารออมสินสาขา สอง

4 หมู่ที่ 6 ถ.บริพันธ์สงเคราะห์ ต.บ้านกลาง
อ.สอง จ.แพร่ 54120
โทร. 0-5459-1190, 0-5459-1626
โทรสาร 0-5459-1626
• ธนาคารออมสินเขตลำปาง
71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0-5423-1062
โทรสาร 0-5423-1062
ธนาคารออมสินสาขา สบตุ๋ย

71 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
โทรสาร 0-5422-3125
ธนาคารออมสินสาขา เกาะคา

441 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทร. 0-5428-1441, 0-5428-2017
โทรสาร 0-5428-2017
ธนาคารออมสินสาขา งาว

218 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงเหนือ อ.งาว
จ.ลำปาง 52110
โทร. 0-5426-1244, 0-5426-1255
โทรสาร 0-5426-1244
ธนาคารออมสินสาขา แจ้ห่ม

314/4 หมู่ที่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง 52120
โทร. 0-5427-1192, 0-5436-9692
โทรสาร 0-5427-1192
ธนาคารออมสินสาขา เถิน

129 หมู่ที่ 3 ถ.เถินบุรี ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทร. 0-5429-1189, 0-5429-2020
โทรสาร 0-5429-1189
ธนาคารออมสินสาขา แม่ทะ

23 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ทะ-ลำปาง ต.นาครัว อ.แม่ทะ
จ.ลำปาง 52150
โทร. 0-5428-9251, 0-5433-1566
โทรสาร 0-5433-1566
ธนาคารออมสินสาขา ลำปาง

15 ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0-5422-4648, 0-5422-7009
โทรสาร 0-5422-7009
ธนาคารออมสินสาขา วังเหนือ

559 หมู่ที่ 4 ถ.ขุนวัง ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร. 0-5427-9011, 0-5427-9099
โทรสาร 0-5427-9011
ธนาคารออมสินสาขา ห้างฉัตร

116/1 หมู่ที่ 6 ถ.ห้างฉัตร-เกาะคา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร
จ.ลำปาง 52190
โทร. 0-5426-9120, 0-5433-9081
โทรสาร 0-5426-9120
ธนาคารออมสินสาขาย่อย บิ๊กซีลำปาง

บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 (สาขาลำปาง)
65 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0-5423-1799
โทรสาร 0-5423-1799

ธนาคารออมสินภาค 7

4 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.ท่าศาลา
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6270-4
โทรสาร 0-5311-6275
• ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1430, 0-5374-4384
โทรสาร 0-5371-1430
ธนาคารออมสินสาขา กลางเวียง

491 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5080-1
โทรสาร 0-5371-5080
ธนาคารออมสินสาขา เชียงของ

142 หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 0-5379-1501, 0-5379-1153
โทรสาร 0-5379-1153
ธนาคารออมสินสาขา เชียงคำ

457 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทร. 0-5441-5040
โทรสาร 0-5445-1976
ธนาคารออมสินสาขา เชียงราย

513 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-1774, 0-5371-6710
โทรสาร 0-5371-1774 ต่อ 17
ธนาคารออมสินสาขา เชียงแสน

718 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร. 0-5365-0812
โทรสาร 0-5365-0812
ธนาคารออมสินสาขา จุน

92 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
โทร. 0-5442-0387, 0-5445-9229
โทรสาร 0-5445-9229
ธนาคารออมสินสาขา ดอกคำใต้

106 หมู่ที่ 3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
โทร. 0-5441-8276, 0-5449-1480
โทรสาร 0-5449-1480
ธนาคารออมสินสาขา เทิง

38/2 หมู่ที่ 1 ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย 57160
โทร. 0-5379-5503, 0-5379-5527
โทรสาร 0-5379-5503 ต่อ 11

ธนาคารออมสินสาขา แม่จัน

6 หมู่ที่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 0-5377-1433, 0-5377-1456
โทรสาร 0-5377-1433
ธนาคารออมสินสาขา แม่สาย

80 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 0-5364-0781, 0-5373-1695
โทรสาร 0-5373-1695 ต่อ 14
ธนาคารออมสินสาขา เวียงป่าเป้า

17 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โทร. 0-5364-8794, 0-5378-1494
โทรสาร 0-5378-1494 ต่อ 14
• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1
67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-1524-5
โทรสาร 0-5321-1524 , 0-5324-4268
ธนาคารออมสินสาขา ประตูช้างเผือก

67/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5321-2409, 0-5322-1920
โทรสาร 0-5321-2409
ธนาคารออมสินสาขา เชียงใหม่

18-24 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5325-2198
โทรสาร 0-5323-4068
ธนาคารออมสินสาขา ดอยสะเก็ด

39 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5349-5507, 0-5349-6015
โทรสาร 0-5349-5507 ต่อ 14
ธนาคารออมสินสาขา ถนนทิพย์เนตร

96 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1500-1, 0-5327-6883
โทรสาร 0-5320-1500 ต่อ 12
ธนาคารออมสินสาขา ท่าแพ

312 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5323-3057, 0-5323-5576
โทรสาร 0-5323-3057 ต่อ 15
ธนาคารออมสินสาขา บวกครกหลวง

4 หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5311-6276-7
โทรสาร 0-5311-6276
ธนาคารออมสินสาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธนาคารออมสินสาขา ปง

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5322-1807, 0-5394-3681, 0-5389-2642
โทรสาร 0-5322-1807 ต่อ 18

ธนาคารออมสินสาขา พะเยา

8 หมู่ที่ 8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-1008, 0-5333-1200
โทรสาร 0-5333-1008 ต่อ 14

200 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โทร. 0-5442.9497, 0-5449-7230
โทรสาร 0-5449-7230

ธนาคารออมสินสาขา สันกำแพง

20 ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5443-1043, 0-5448-1390
โทรสาร 0-5448-1390

ธนาคารออมสินสาขา หนองหอย

ธนาคารออมสินสาขา พาน

2097 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1524, 0-5372-1910
โทรสาร 0-5372-1524 ต่อ 13

330/11-12 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5380-0880, 0-5314-0144
โทรสาร 0-5380-0880

รายงานประจำปี 2551 117

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขาย่อย เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

2 ชั้น G 194/2 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5327-0942
โทรสาร 0-5327-0943

• ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
288 หมู่ที่ 3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-1544, 0-5344-2253
โทรสาร 0-5344-1544
ธนาคารออมสินสาขา หางดง

288 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0-5344-2071-2
โทรสาร 0-5344-2072

• ธนาคารออมสินเขตลำพูน
186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 0-5356-3397-8
โทรสาร 0-5356-3398
ธนาคารออมสินสาขา ลำพูน

186 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 0-5351-1056, 0-5353-0435
โทรสาร 0-5351-1056 ต่อ 15, 16
ธนาคารออมสินสาขา จอมทอง

175/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร. 0-5334-1148, 0-5334-1724
โทรสาร 0-5334-1148 ต่อ 16
ธนาคารออมสินสาขา ดอยเต่า (ธนาคารชุมชน)

• ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี
39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6274, 0-4232-6620 ต่อ 13, 14
โทรสาร 0-4232-6274
ธนาคารออมสินสาขา บงคำ

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-5841, 0-4232-6278
โทรสาร 0-4232-6278
ธนาคารออมสินสาขา กุมภวาปี

93 หมู่ที่ 9 ถ.ศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี 41110
โทร. 0-4233-1363, 0-4233-1990
โทรสาร 0-4233-1363

ธนาคารออมสินสาขา ไชยปราการ

178/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทร. 0-5346-9239, 0-5346-9023
โทรสาร 0-5346-9023

ธนาคารออมสินสาขา เชียงดาว

367 หมู่ที่ 1 ถ.ลำพูน-ลี้ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทร. 0-5352-0221, 0-5352-0552
โทรสาร 0-5352-0221, 0-5352-0552 ต่อ 15

5 หมู่ที่ 1 ถ.อนุสาวรีย์เมืองน้ำโสม ต.ศรีสำราญ
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210
โทร. 0-4228-9056, 0-4228-9289
โทรสาร 0-4228-9289

164 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0-5368-1992, 0-5368-1164
โทรสาร 0-5368-1992 ต่อ 13

347 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ-ขอนแก่น ต.โนนสะอาด
อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240
โทร. 0-4239-2618, 0-4239-2657
โทรสาร 0-4239-2618

38/11 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0-5345-7040
โทรสาร 0-5345-7040 ต่อ 14
399 หมู่ที่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5345-5243
โทรสาร 0-5345-5243 ต่อ 11
ธนาคารออมสินสาขา ฝาง

55 หมู่ที่ 4 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5345-1153, 0-5345-1209
โทรสาร 0-5345-1153 ต่อ 15
ธนาคารออมสินสาขา พร้าว

303 หมู่ที่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โทร. 0-5347-4141-2
โทรสาร 0-5347-4142
ธนาคารออมสินสาขา แม่โจ้

9 หมู่ที่ 9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 0-5335-3394-5
โทรสาร 0-5335-3394-5 ต่อ 16
ธนาคารออมสินสาขา แม่แตง

193/1 หมู่ที่ 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. 0-5347-1312
โทรสาร 0-5347-1234
ธนาคารออมสินสาขา แม่ริม

114 หมู่ที่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 0-5329-7545, 0-5386-2445
โทรสาร 0-5329-7545, 0-5386-2445 ต่อ 14
ธนาคารออมสินสาขา สันทราย

307 หมู่ที่ 4 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 0-5349-2973
โทรสาร 0-5349-1768 ต่อ 15
ธนาคารออมสินสาขา สารภี

21/1 หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทร. 0-5332-1251, 0-5332-1908
โทรสาร 0-5332-1251 ต่อ 16

118 รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา ป่าซาง

ธนาคารออมสินสาขา แม่สะเรียง

ธนาคารออมสินสาขา แม่ฮ่องสอน

28 ถ.ประดิษฐ์จองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
โทรสาร 0-5361-2143
ธนาคารออมสินสาขา ลี้

481 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทร. 0-5397-9774-5
โทรสาร 0-5397-9774
ธนาคารออมสินสาขา สันป่าตอง

515 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร. 0-5331-1085, 0-5382-4116
โทรสาร 0-5331-1085 ต่อ 15
ธนาคารออมสินสาขา อมก๋อย (ธนาคารชุมชน)

ภายในที่ว่าการอำเภออมก๋อย
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โทร. 0-5346-7209
โทรสาร 0-5346-7209 ต่อ 14
ธนาคารออมสินสาขา ฮอด

479 หมู่ที่ 9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 0-5346-1364, 0-5346-1366
โทรสาร 0-5346-1364 ต่อ 12
ธนาคารออมสินสาขา ปาย

85/3 หมู่ที่ 1 ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร. 0-5369-9805, 0-5369-9906
โทรสาร 0-5369-9906 ต่อ 14

ธนาคารออมสินภาค 8

39 หมู่ที่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) ต.หนองบัว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-6276-7, 0-4232-6620 ต่อ 15
โทรสาร 0-4232-6276-7

ธนาคารออมสินสาขา น้ำโสม

ธนาคารออมสินสาขา โนนสะอาด

ธนาคารออมสินสาขา บ้านดุง

261 หมู่ที่ 10 ถ.บริบาลดำริ ต.ศรีสุทโธ
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
โทร. 0-4227-1309, 0-4227-1321
โทรสาร 0-4227-1321
ธนาคารออมสินสาขา บ้านผือ

190 หมู่ที่ 10 ถ.ชนบทบำรุง ต.บ้านผือ
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
โทร. 0-4228-1507, 0-4228-1234
โทรสาร 0-4228-1234
ธนาคารออมสินสาขา ประชารักษา

85/2 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-3545, 0-4234-7922
โทรสาร 0-4224-3545
ธนาคารออมสินสาขา เพ็ญ

230 หมู่ที่ 8 ถ.อุดรธานี-เพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี 41150
โทร. 0-4227-9072, 0-4227-9262
โทรสาร 0-4227-9262
ธนาคารออมสินสาขา โพศรี

559/25-27 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1888, 0-4234-3718
โทรสาร 0-4222-1888
ธนาคารออมสินสาขา วังสามหมอ

146 หมู่ที่ 8 ถ.เจริญเมือง ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี 41280
โทร. 0-4238-7752, 0-4238-7525
โทรสาร 0-4238-7525
ธนาคารออมสินสาขา หนองหาน

98 หมู่ที่ 10 ถ.อภัยสำราญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
โทร. 0-4226-1153, 0-4226-1296
โทรสาร 0-4226-1153

ธนาคารออมสินสาขา อุดรธานี

ธนาคารออมสินสาขา ถนนประชาราษฎร์

ธนาคารออมสินสาขา สกลนคร

• ธนาคารออมสินเขตเลย
119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-4875
โทรสาร 0-4281-4875

ธนาคารออมสินสาขา ดอนตาล

ธนาคารออมสินสาขา สว่างแดนดิน

108 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1143, 0-4224-7390, 0-4224-9778
โทรสาร 0-4224-9778

ธนาคารออมสินสาขา เลย

119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4281-3006, 0-4283-0632
โทรสาร 0-4281-3006
ธนาคารออมสินสาขา เชียงคาน

371/1 ถ.มะลิวัลย์ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โทร. 0-4282-1020, 0-4282-1598
โทรสาร 0-4282-1020
ธนาคารออมสินสาขา ด่านซ้าย

157 หมู่ที่ 14 ถ.เลย-หล่มสัก ต.ด่านซ้าย
อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร. 0-4289-1600-1
โทรสาร 0-4289-1601
ธนาคารออมสินสาขา นากลาง

209 หมู่ที่ 3 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำภู 39170
โทร. 0-4235-9217, 0-4235-9268
โทรสาร 0-4235-9268
ธนาคารออมสินสาขา โนนสัง

1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-4328, 0-4273-2615
โทรสาร 0-4271-4328
สำนักงานพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 7
ถ.เหมาลา ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โทร. 0-4268-9125, 0-4268-9315
โทรสาร 0-4268-9315
ธนาคารออมสินสาขา ท่าอุเทน

• ธนาคารออมสินเขตหนองคาย
736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-2979
โทรสาร 0-4242-2979

301 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-1259, 0-4254-1280, 042-541648
โทรสาร 0-4254-1280

736-738 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
โทรสาร 0-4241-1510

ธนาคารออมสินสาขา ธาตุพนม

ธนาคารออมสินสาขา นครพนม

34 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
โทรสาร 0-4251-3006

ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพง

509 หมู่ที่ 3 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โทร. 0-4248-5215, 0-4248-5302
โทรสาร 0-4248-5215

443 หมู่ที่ 4 ถ.จันทวงศ์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โทร. 0-4257-1060, 0-4257-1229
โทรสาร 0-4257-1229

76/12 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 0-4277-1177, 0-4277-1500
โทรสาร 0-4277-1177

ธนาคารออมสินสาขา ศรีบุญเรือง

164/1 หมู่ที่ 13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู 39180
โทร. 0-4235-3373, 0-4235-4068
โทรสาร 0-4235-3373
ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวลำภู

89 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทร. 0-4231-2032, 0-4231-2165
โทรสาร 0-4231-2165
• ธนาคารออมสินเขตสกลนคร
1734/1 หมู่ที่ 10 ถ.ประชาราษฎร์
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-6658
โทรสาร 0-4271-6658

ธนาคารออมสินสาขา เซกา

ธนาคารออมสินสาขา นาแก

460 หมู่ที่ 1 ถ.ปากชม-ศรีเชียงใหม่ อ.ปากชม จ.เลย 42150
โทร. 0-4288-1003, 0-4288-1064
โทรสาร 0-4288-1003
369 หมู่ที่ 8 ถ.ภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 0-4284-1376, 0-4284-1513
โทรสาร 0-4284-1376

ธนาคารออมสินสาขา หนองคาย

264 หมู่ที่ 10 ถ.ชุมนุมชน ต.เซกา อ.เซกา
จ.หนองคาย 43150
โทร. 0-4248-9110, 0-4248-9264
โทรสาร 0-4248-9110

16 หมู่ที่ 4 ถ.เจริญยงค์ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง
จ.นครพนม 48140
โทร. 0-4259-1224, 0-4259-1403
โทรสาร 0-4259-1403

ธนาคารออมสินสาขา วังสะพุง

374 หมู่ที่ 11 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
โทร. 0-4272-1065, 0-4272-1995
โทรสาร 0-4272-1065

69 หมู่ที่ 1 ถ.หลักเมือง ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม 48120
โทร. 0-4258-1215, 0-4258-1259, 0-4258-1294
โทรสาร 0-4258-1259

13 หมู่ที่ 3 ถ.ศุภกิจ ต.โนนสัง อ.โนนสัง
จ.หนองบัวลำภู 39140
โทร. 0-4237-5325, 0-4237-5349
โทรสาร 0-4237-5325
ธนาคารออมสินสาขา ปากชม

1707 หมู่ที่ 10 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1009, 0-4273-0463
โทรสาร 0-4271-1009

ธนาคารออมสินสาขา พังโคน

ธนาคารออมสินสาขา มุกดาหาร

122 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
โทรสาร 0-4261-1069
ธนาคารออมสินสาขา เรณูนคร

81 หมู่ที่ 2 ถ.ธาตุน้อย-นาเหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร
จ.นครพนม 48170
โทร. 0-4252-8120, 0-4257-9508
โทรสาร 0-4257-9508
ธนาคารออมสินสาขา วานรนิวาส

353 หมู่ที่ 4 ถ.เดื่อเจริญ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โทร. 0-4279-1127, 0-4279-1504, 0-4279-1510
โทรสาร 0-4279-1127
ธนาคารออมสินสาขา ศรีสงคราม

403 หมู่ที่ 1 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม 48150
โทร. 0-4259-9233, 0-4259-9253
โทรสาร 0-4259-9253

ธนาคารออมสินสาขา โซ่พิสัย

ธนาคารออมสินสาขา ท่าบ่อ

382 หมู่ที่ 3 ถ.สันติสุข อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โทร. 0-4240-1007, 0-4243-1025
โทรสาร 0-4243-1025
ธนาคารออมสินสาขา บึงกาฬ

45 หมู่ที่ 1 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ
จ.หนองคาย 43140
โทร. 0-4249-1243, 0-4249-1444, 0-4249-1231
โทรสาร 0-4249-1444
ธนาคารออมสินสาขา ปากคาด

161 หมู่ที่ 5 ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.โนนศิลา
อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โทร. 0-4240-4284, 0-4248-1107
โทรสาร 0-4240-4284
ธนาคารออมสินสาขา พรเจริญ

142 หมู่ที่ 7 ถ.พรเจริญ-โซ่พิสัย ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ
จ.หนองคาย 43180
โทร. 0-4248-7044, 0-4248-7058
โทรสาร 0-4248-7058
ธนาคารออมสินสาขา โพนพิสัย

66 หมู่ที่ 13 ถ.พิสัยสรเดช ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
โทร. 0-4240-5466, 0-4247-1243
โทรสาร 0-4247-1243
ธนาคารออมสินสาขา ศรีเชียงใหม่

440 ถ.ประชาอุทิศ ต.พรานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย 43130
โทร. 0-4245-1025, 0-4245-1049
โทรสาร 0-4245-1049
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293-293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-1261, 0-4323-6629, 0-4324-4944, 0-4324-3853
โทรสาร 0-4323-6629, 0-4324-1261
• ธนาคารออมสินเขตขอนแก่น
293 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-9815, 0-4323-7958, 0-4323-7957
โทรสาร 0-4323-7957
ธนาคารออมสินสาขา ศูนย์ราชการ

293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4324-4945, 0-4333-1089
โทรสาร 0-4324-4945
ธนาคารออมสินสาขา กระนวน

138/3 ถ.นิมิตเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 0-4325-1252, 0-4325-1717
โทรสาร 0-4325-1252
ธนาคารออมสินสาขา ขอนแก่น

248 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-5278, 0-4322-0765, 0-4322-1122,
0-4322-0575
โทรสาร 0-4322-5190
ธนาคารออมสินสาขา น้ำพอง

309-312 ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น้ำพอง
จ.ขอนแก่น 40140
โทร. 0-4343-1385, 0-4343-1441
โทรสาร 0-4343-1385
ธนาคารออมสินสาขา บ้านไผ่

713 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. 0-4327-2683, 0-4327-3360, 0-4327-3995
โทรสาร 0-4327-2683
ธนาคารออมสินสาขา พล

9 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.พล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4528, 0-4341-4875
โทรสาร 0-4341-4528

• ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
151/9 ชั้น 2 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-6444
โทรสาร 0-4481-6444

ธนาคารออมสินสาขา มหาสารคาม

151/9 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 0-4481-1719, 0-4482-2506
โทรสาร 0-4481-1719

ธนาคารออมสินสาขา กมลาไสย

ธนาคารออมสินสาขา ชัยภูมิ

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรสมบูรณ์

736 หมู่ที่ 1 ถ.เจริญสิน ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 0-4486-9104
โทรสาร 0-4486-9104
ธนาคารออมสินสาขา แก้งคร้อ

60 หมู่ที่ 12 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทร. 0-4483-1572, 0-4488-2763
โทรสาร 0-4488-2763
ธนาคารออมสินสาขา จัตุรัส

344 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โทร. 0-4484-0721, 0-4485-1433
โทรสาร 0-4485-1433
ธนาคารออมสินสาขา ชุมแพ

199/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร. 0-4331-1331, 0-4331-2015
โทรสาร 0-4331-1331
ธนาคารออมสินสาขา ภูผาม่าน (ธนาคารชุมชน)

บริเวณที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน
ถ.หนองเขียด-วังสวาป ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน
จ.ขอนแก่น 40350
โทร. 0-4339-6236, 0-4339-6239
โทรสาร 0-4339-6238
ธนาคารออมสินสาขา ภูเขียว

20/1 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร. 0-4486-1553, 0-4486-1555
โทรสาร 0-4486-1553
ธนาคารออมสินสาขา ภูเวียง

180/1 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4323-7892, 0-4333-2990
โทรสาร 0-4323-7892

18 หมู่ที่ 4 ถ.กุดฉิม-ภูเวียง ต.ในเมือง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น 40150
โทร. 0-4329-1219, 0-4329-1507
โทรสาร 0-4329-2102

110/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0787, 0-4332-1568
โทรสาร 0-4322-3044

247 ถ.เกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทร. 0-4328-9200, 0-4328-9504
โทรสาร 0-4328-9200

45 หมู่ที่ 4 ถ.หน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
โทร. 0-4344-6277, 0-4344-6010
โทรสาร 0-4344-6010

304/2 ถ.พาณิชย์จำรูญ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 36210
โทร. 0-4487-2121, 0-4487-2141
โทรสาร 0-4487-2121

ศูนย์การค้ายู พลาซ่า
123/1203 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4320-4218
โทรสาร 0-4320-4218

• ธนาคารออมสินเขตมหาสารคาม
924-927 ชั้น 3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-3183
โทรสาร 0-4372-1268

ธนาคารออมสินสาขา มะลิวัลย์

ธนาคารออมสินสาขา ศรีจันทร์

ธนาคารออมสินสาขา อุบลรัตน์ (ธนาคารชุมชน)

หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

120 รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา มัญจาคีรี

ธนาคารออมสินสาขา หนองบัวแดง

924-927 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0-4371-1002, 0-4372-3675
โทรสาร 0-4372-3675
25 หมู่ที่ 1 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร. 0-4383-1338, 0-4389-9134
โทรสาร 0-4389-9134
ธนาคารออมสินสาขา กาฬสินธุ์

190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1707, 0-4382-1216
โทรสาร 0-4381-1707
ธนาคารออมสินสาขา กุฉินารายณ์

342 หมู่ที่ 13 ถ.สมเด็จ-มุกดาหาร ต.บัวขาว
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 0-4385-1278, 0-4385-1499
โทรสาร 0-4385-1278
ธนาคารออมสินสาขา โกสุมพิสัย

136 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140
โทร. 0-4376-1453, 0-4376-1830
โทรสาร 0-4376-1830
ธนาคารออมสินสาขา เชียงยืน

511 หมู่ที่ 5 ถ.เชียงยืนพัฒนา ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม 44160
โทร. 0-4378-1091, 0-4378-1328
โทรสาร 0-4378-1091
ธนาคารออมสินสาขา ถีนานนท์

20/47 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-3292, 0-4382-1154
โทรสาร 0-4381-3292
ธนาคารออมสินสาขา บรบือ

16 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โทร. 0-4377-1489, 0-4377-1687
โทรสาร 0-4377-1687
ธนาคารออมสินสาขา พยัคฆภูมิพิสัย

370 ถ.วิชิตราษฎร์บำรุง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-0098, 0-4379-1424
โทรสาร 0-4379-1424
ธนาคารออมสินสาขา ยางตลาด

237 หมู่ที่ 20 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร. 0-4389-1581-2, 0-4389-1582
โทรสาร 0-4389-1581
ธนาคารออมสินสาขา วาปีปทุม

69 ถ.กฤษมานิต ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 0-4379-9056
โทรสาร 0-4379-9385
ธนาคารออมสินสาขา สมเด็จ

165 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150
โทร. 0-4386-1488, 0-4386-1508
โทรสาร 0-4386-1488

• ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด
125 ชั้น 3 ถ.สุริยะเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-8474
โทรสาร 0-4351-4098

ธนาคารออมสินภาค 10

ธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน

19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4426-3445-50
โทรสาร 0-4423-0154, 0-4424-1325

867 หมู่ที่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 0-4441-9214, 0-4441-9982
โทรสาร 0-4441-9214

125 ถ.สุริยะเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-1401, 0-4352-0342
โทรสาร 0-4351-1401

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 1
19 ชั้น 3 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-1114
โทรสาร 0-4424-3817

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ชั้น 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4439-3582-4
โทรสาร 0-4439-3584

447 ถ.ปัทมานนท์ ต.เมือง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 0-4358-9022, 0-4358-9376
โทรสาร 0-4358-9376

19 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-1326, 0-4420-5364
โทรสาร 0-4424-1326

• ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2
292/1 ชั้น 2 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์
ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4448-1888
โทรสาร 0-4448-1888

ธนาคารออมสินสาขา ร้อยเอ็ด

ธนาคารออมสินสาขา เกษตรวิสัย

ธนาคารออมสินสาขา กุดชุม

409 ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 0-4578-9077, 0-4578-9456
โทรสาร 0-4578-9077
ธนาคารออมสินสาขา คำเขื่อนแก้ว

110/1 หมู่ที่ 2 ถ.เหลี่ยมประดิษฐ์ ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร 35110
โทร. 0-4579-1299
โทรสาร 0-4579-1300
ธนาคารออมสินสาขา จตุรพักตรพิมาน

203 ถ.ปัทมานนท์ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 0-4356-1116, 0-4356-1147
โทรสาร 0-4356-1147
ธนาคารออมสินสาขา พนมไพร

43/2 ถ.พนมไพรพิทักษ์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด 45140
โทร. 0-4359-1091, 0-4359-1401
โทรสาร 0-4359-1091
ธนาคารออมสินสาขา โพนทอง

78 ถ.นิคมดำริห์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0-4357-1194, 0-4357-1401
โทรสาร 0-4357-1401
ธนาคารออมสินสาขา ยโสธร

208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 0-4571-2463, 0-4572-0826
โทรสาร 0-4571-2463

ธนาคารออมสินสาขา สุรนารี

ธนาคารออมสินสาขา ครบุรี

833 หมู่ที่ 4 ถ.ประชาชื่น ต.แชะ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0-4444-4021, 0-4444-4441
โทรสาร 0-4444-4021
ธนาคารออมสินสาขา โชคชัย

149/11 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0-4449-1260, 0-4449-1292, 0-4449-1477
โทรสาร 0-4449-1292
ธนาคารออมสินสาขา ด่านขุนทด

9/1 หมู่ที่ 14 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุดทด
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 0-4420-4033, 0-4438-9089
โทรสาร 0-4438-9089
ธนาคารออมสินสาขา ถนนจอมพล

525 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7147, 0-4425-7636, 0-4426-8053
โทรสาร 0-4425-7147
ธนาคารออมสินสาขา นครราชสีมา

428/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-2003, 0-4425-7497, 0-4427-2239
โทรสาร 0-4424-2003
ธนาคารออมสินสาขา ประตูชุมพล

8 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-3747, 0-4425-5081
โทรสาร 0-4426-0234
ธนาคารออมสินสาขา ปักธงชัย

หน่วยให้บริการเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ธนาคารออมสินสาขา พิมาย

292/1 หมู่ที่ 2 ถ.บูชายันต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา 30110
โทร. 0-4447-1821, 0-4428-5093
โทรสาร 0-4447-1821
ธนาคารออมสินสาขา คง

112 หมู่ที่ 8 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.เมืองคง อ.คง
จ.นครราชสีมา 30260
โทร. 0-4445-9166, 0-4446-9279, 0-4445-9022
โทรสาร 0-4445-9166
ธนาคารออมสินสาขา จักราช

299 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช
จ.นครราชสีมา 30230
โทร. 0-4439-9067, 0-4439-9247, 0-4439-9500
โทรสาร 0-4439-9067
ธนาคารออมสินสาขา ชุมพวง

79 หมู่ที่ 1 ถ.ชุมพวง-ทางพาด อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
โทร. 0-4447-7010, 0-4447-7030, 0-4447-7278
โทรสาร 0-4447-7010
ธนาคารออมสินสาขา โนนไทย

768 หมู่ที่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา 30220
โทร. 0-4438-1180, 0-4438-1268, 0-4438-1258
โทรสาร 0-4438-1268

24 ถ.ชยางกูร ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4578-1008, 0-4578-1309
โทรสาร 0-4578-1008

320/8-9 หมู่ที่ 2 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 0-4428-4390, 0-4444-1041, 0-4444-1047
โทรสาร 0-4444-1041

ธนาคารออมสินสาขา โนนสูง

328 ถ.ออมสินสงเคราะห์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 0-4353-2612, 0-4358-1401
โทรสาร 0-4358-1401

558 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0-4431-1561, 0-4431-4799, 0-4431-6011
โทรสาร 0-4431-1561

153 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0-4446-2010, 0-4446-1642, 0-4446-2310
โทรสาร 0-4446-1642

1/36 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4425-7498, 0-4426-2911
โทรสาร 0-4425-7498

84 หมู่ที่ 7 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โทร. 0-4447-9084, 0-4448-9173, 0-4447-9039
โทรสาร 0-4447-9084

ธนาคารออมสินสาขา เลิงนกทา

ธนาคารออมสินสาขา สุวรรณภูมิ

ธนาคารออมสินสาขา เสลภูมิ

222 ถ.แจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทร. 0-4353-3469, 0-4355-1401
โทรสาร 0-4355-1401
ธนาคารออมสินสาขา อาจสามารถ

7 หมู่ที่ 7 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด 45160
โทร. 0-4359-9075, 0-4359-9301
โทรสาร 0-4359-9075

76 ถ.ศรีธานี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โทร. 0-4437-9030, 0-4437-9379, 0-4437-9374
โทรสาร 0-4437-9379

ธนาคารออมสินสาขา ปากช่อง

ธนาคารออมสินสาขา บัวใหญ่

ธนาคารออมสินสาขา มุขมนตรี

ธนาคารออมสินสาขา ประทาย

ธนาคารออมสินสาขา สีคิ้ว

12/3 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 7 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0-4441-1080, 0-4441-1486
โทรสาร 0-4441-1080

• ธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์
21 ชั้น 3 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-6806
โทรสาร 0-4461-6806
รายงานประจำปี 2551 121

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา บุรีรัมย์

ธนาคารออมสินสาขา ศรีสะเกษ

ธนาคารออมสินสาขา กระสัง

ธนาคารออมสินสาขา กันทรลักษ์

50 หมู่ที่ 7 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 34170
โทร. 0-4549-1212
โทรสาร 0-4549-1212

ธนาคารออมสินสาขา กันทรารมย์

150/1 หมู่ที่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี 34150
โทร. 0-4520-3409, 0-4539-1031
โทรสาร 0-4539-1031

ธนาคารออมสินสาขา ขุขันธ์

49 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทร. 0-4536-1944
โทรสาร 0-4536-1130

ธนาคารออมสินสาขา ขุนหาญ

1/1 หมู่ที่ 11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี 34280
โทร. 0-4537-9250
โทรสาร 0-4537-9250

21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 0-4461-1218
โทรสาร 0-4461-1600
192 หมู่ที่ 9 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.กระสัง
อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
โทร. 0-4469-1009, 0-4469-1286
โทรสาร 0-4469-1009
ธนาคารออมสินสาขา ท่าตูม

237 หมู่ที่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 0-4459-1129, 0-4459-1499, 0-4459-1558
โทรสาร 0-4459-1499
ธนาคารออมสินสาขา นางรอง

371 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4462-2295, 0-4463-1998
โทรสาร 0-4463-1998
ธนาคารออมสินสาขา ประโคนชัย

297 หมู่ที่ 2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร. 0-4465-1019, 0-4467-1245
โทรสาร 0-4467-1245
ธนาคารออมสินสาขา ปราสาท

1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738, 0-4455-1281
โทรสาร 0-4455-1738
ธนาคารออมสินสาขา พุทไธสง

388 หมู่ที่ 1 ถ.อภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย์ 31120
โทร. 0-4465-5022, 0-4468-9060, 0-4465-5036
โทรสาร 0-4465-5022
ธนาคารออมสินสาขา ลำปลายมาศ

742 หมู่ที่ 9 ถ.ราษฎร์ดำริ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ 31130
โทร. 0-4462-3120, 0-4466-1439
โทรสาร 0-4466-1439
ธนาคารออมสินสาขา สตึก

49 หมู่ที่ 16 ถ.ท่าช้าง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โทร. 0-4462-7417, 0-4468-1075
โทรสาร 0-4468-1075
ธนาคารออมสินสาขา สุรินทร์

356 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4451-1010, 0-4451-4227
โทรสาร 0-4451-1010
ธนาคารออมสินสาขา หนองกี่

83 หมู่ที่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.หนองกี่ อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร. 0-4464-1413, 0-4464-1478, 0-4465-3189
โทรสาร 0-4464-1478
• ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ
1042/9 ชั้น 3 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4564-3436
โทรสาร 0-4561-4000

122 รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

1042/9 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-1095, 0-4561-2659
โทรสาร 0-4561-2659
59 หมู่ที่ 8 ถ.สินประดิษฐ์ ต.น้ำอ้อม
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4563-5826, 0-4566-1464, 0-4566-1822
โทรสาร 0-4566-1822
85/7 หมู่ที่ 14 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 0-4565-1216, 0-4565-1254
โทรสาร 0-4565-1216
766 หมู่ที่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0-4563-0505, 0-4567-1314
โทรสาร 0-4563-0505
52/2 หมู่ที่ 6 ถ.ขุนหาญ-พยุห์ ต.สิ อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ 33150
โทร. 0-4563-7615, 0-4567-9046
โทรสาร 0-4567-9046
ธนาคารออมสินสาขา รัตนบุรี

138 หมู่ที่ 9 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 0-4459-9095, 0-4459-9562
โทรสาร 0-4459-9095

ธนาคารออมสินสาขา เขมราฐ

ธนาคารออมสินสาขา เขื่องใน

ธนาคารออมสินสาขา เดชอุดม

ธนาคารออมสินสาขา นาจะหลวย

ธนาคารออมสินสาขา พิบูลมังสาหาร

5/5 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โทร. 0-4544-1186, 0-4544-1368, 0-4544-1586
โทรสาร 0-4544-1586
ธนาคารออมสินสาขา โพธิ์ไทร

ธนาคารออมสินสาขา ราษีไศล

อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โทร. 0-4549-6146
โทรสาร 0-4549-6147

ธนาคารออมสินสาขา ศีขรภูมิ

140 ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4532-1760, 0-4532-3553
โทรสาร 0-4532-1760

ธนาคารออมสินสาขา สังขะ

640 หมู่ที่ 19 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-1264, 0-4551-1036, 0-4545-2787
โทรสาร 0-4551-1036

39 หมู่ที่ 14 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 0-4568-1050, 0-4568-2507
โทรสาร 0-4568-1050
52 หมู่ที่ 2 ถ.เทพนิมิตร ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โทร. 0-4456-1286, 0-4456-1556
โทรสาร 0-4456-1286
213/1 หมู่ที่ 1 ถ.อภิสาร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทร. 0-4457-1040, 0-4457-1395
โทรสาร 0-4457-1395
ธนาคารออมสินสาขา อุทุมพรพิสัย

845 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ 33120
โทร. 0-4563-8273, 0-4563-8296
โทรสาร 0-4563-8296
• ธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี
1 ชั้น 3 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0326, 0-4525-5346
โทรสาร 0-4525-4545
ธนาคารออมสินสาขา อุบลราชธานี

1 ชั้น 2 ถ.นพคุณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4526-2218, 0-4524-3795
โทรสาร 0-4524-3795 ต่อ 19

ธนาคารออมสินสาขา วารินชำราบ

ธนาคารออมสินสาขา อำนาจเจริญ

หน่วยให้บริการถนนยุทธภัณฑ์

101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-0992, 0-4524-0993
โทรสาร -

ธนาคารออมสินภาค 11

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-7022-4 ต่อ 11-17
โทรสาร 0-3838-7025, 0-3838-7026
• ธนาคารออมสินเขตชลบุรี
55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-6181
โทรสาร 0-3838-6181
ธนาคารออมสินสาขา หนองมน

55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
โทรสาร 0-3838-2830

ธนาคารออมสินสาขา ชลบุรี

หน่วยให้บริการเนินพลับหวาน

ธนาคารออมสินสาขา ฉะเชิงเทรา

ธนาคารออมสินสาขา ถนนสุขประยูร

หน่วยให้บริการอมตะนคร

ธนาคารออมสินสาขา นครนายก

164 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-3815, 0-3828-2108, 0-3828-2384
โทรสาร 0-3828-2108
726/25-26 ถ.สุขประยูร ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000	
โทร. 0-3827-3816, 0-3828-3410
โทรสาร 0-3827-3816
ธนาคารออมสินสาขา บางละมุง

460 หมู่ที่ 4 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3822-2002, 0-3822-2012
โทรสาร 0-3822-2012
ธนาคารออมสินสาขา บ้านบึง

24 ถ.วิฑูรย์ดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0-3844-3131, 0-3844-3980
โทรสาร 0-3844-3131
ธนาคารออมสินสาขา พนัสนิคม

22 ถ.เมืองเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร. 0-3841-6777, 0-3846-2960
โทรสาร 0-3846-2960

13/234 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร 0-3804-1338
โทรสาร 0-3804-1339
68/7 ม.5 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0-3844-0234
โทรสาร 0-3844-0440
• ธนาคารออมสินเขตจันทบุรี
249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5560, 0-3939-5561
โทรสาร 0-3939-5560
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยสะท้อน

249 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
โทร. 0-3939-5494, 0-3939-5318
โทรสาร 0-3939-5494
ธนาคารออมสินสาขา ขลุง

29/1 ถ.เทศบาลสาย 1 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 0-3944-1065, 0-3944-1122
โทรสาร 0-3944-1065
ธนาคารออมสินสาขา เขาสมิง (ธนาคารชุมชน)

85/10 หมู่ที่ 4 ถ.พานทอง-หัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3845-1115, 0-3845-1976
โทรสาร 0-3845-1115

183/2-3 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง
จ.ตราด 23130
โทร. 0-3959-9155
โทรสาร 0-3959-9155

8/46-48 หมู่ที่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3842-3643, 0-3842-3690
โทรสาร 0-3842-3690

20 ถ.ประชานิยม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1029, 0-3932-1993, 0-3932-7925
โทรสาร 0-3932-7925

ธนาคารออมสินสาขา พานทอง

ธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา

ธนาคารออมสินสาขา ศรีราชา

111 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3831-1001, 0-3832-3111
โทรสาร 0-3831-1001
ธนาคารออมสินสาขา สวนอุตสาหกรรมศรีราชา

664/25-27 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ถนนหนองขาม
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1541, 0-3848-1542
โทรสาร 0-3848-1541
ธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ

359 หมู่ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล 7 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-3843-7117, 0-3843-7437, 0-3843-8544
โทรสาร 0-3843-7117
ธนาคารออมสินสาขา หัวกุญแจ

204/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 0-3820-1153, 0-3874-2539
โทรสาร 0-3820-1153
หน่วยให้บริการเมืองพัทยาใต้

205/23-24 หมู่ที่ 10 ถ.พัทยาใต้ 2 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 0-3842-8749
โทรสาร 0-3842-8749

หน่วยให้บริการศูนย์การค้า แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชั้น 4
90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0-3832-5482
โทรสาร 0-3832-5483

ธนาคารออมสินสาขา จันทบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ตราด

81-82 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 0-3951-1083, 0-3953-2040
โทรสาร 0-3951-1083
ธนาคารออมสินสาขา ถนนท่าแฉลบ

573-575 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-1137, 0-3932-8015
โทรสาร 0-3932-1137
ธนาคารออมสินสาขา ท่าใหม่

53 ถ.ราชกิจ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0-3943-1789, 0-3943-1066
โทรสาร 0-3943-1789

115 ถ.สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-1076, 0-3881-1716, 0-3881-7911
โทรสาร 0-3851-1076
2/1-380 ถ.ศรีเมือง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 0-3731-1295, 0-3731-3565
โทรสาร 0-3731-1295
ธนาคารออมสินสาขา บางคล้า

94 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3854-1076, 0-3854-1899, 0-3882-5259
โทรสาร 0-3854-1899
ธนาคารออมสินสาขา บางปะกง

239 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0-3853-1016, 0-3853-2082, 0-3853-2555
โทรสาร 0-3853-1016
ธนาคารออมสินสาขา บ้านนา

24 หมู่ที่ 5 ถ.สุวรรณศร อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 0-3738-1573, 0-3738-2019
โทรสาร 0-3738-1573
ธนาคารออมสินสาขา พนมสารคาม

685/5 หมู่ที่ 1 ถ.พนมพัฒนา อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 0-3855-1076, 0-3855-1555
โทรสาร 0-3855-1076
ธนาคารออมสินสาขา องครักษ์

148-150 หมู่ที่ 2 ถ.สายองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
โทร. 0-3739-1818, 0-3739-1833
โทรสาร 0-3739-1833
• ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
566 หมู่ที่ 17 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2658
โทรสาร 0-3728-2658
ธนาคารออมสินสาขา สี่แยกกบินทร์บุรี

566 หมู่ที่ 17 ถ.สายกบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร. 0-3728-2146, 0-3728-2288
โทรสาร 0-3728-2146
ธนาคารออมสินสาขา กบินทร์บุรี

177 หมู่ที่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร. 0-3936-4452, 0-3938-1010
โทรสาร 0-3938-1010

431 ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 0-3728-1195, 0-3728-2491
โทรสาร 0-3728-1195

• ธนาคารออมสินเขตฉะเชิงเทรา
106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-7075
โทรสาร 0-3851-7075

376/2 หมู่ที่ 2 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
โทร. 0-3729-1386
โทรสาร 0-3729-1386

ธนาคารออมสินสาขา สอยดาว

ธนาคารออมสินสาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์

106/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3881-2432, 0-3881-2589
โทรสาร 0-3881-2589

ธนาคารออมสินสาขา ประจันตคาม

ธนาคารออมสินสาขา ปราจีนบุรี

96 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
โทรสาร 0-3721-1077
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ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา วังน้ำเย็น

802 หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-1063, 0-3725-2014
โทรสาร 0-3725-1063
ธนาคารออมสินสาขา วัฒนานคร

1046-1047 หมู่ที่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 0-3726-1310
โทรสาร 0-3726-1310
ธนาคารออมสินสาขา ศรีมหาโพธิ

5 หมู่ที่ 3 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 0-3727-9241, 0-3727-9272
โทรสาร 0-3727-9272
ธนาคารออมสินสาขา สระแก้ว

268 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองจ.สระแก้ว 27000
โทร. 0-3724-1013, 0-3724-2978
โทรสาร 0-3724-1013
ธนาคารออมสินสาขา อรัญประเทศ

56 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 0-3723-2416, 0-3723-1023
โทรสาร 0-3723-1023
• ธนาคารออมสินเขตระยอง
307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3862-2936, 0-3862-2939
โทรสาร 0-3862-2936
ธนาคารออมสินสาขา เนินพระ

307/37 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-9042-4
โทรสาร 0-3861-9042-3
ธนาคารออมสินสาขา แกลง

16 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0-3867-1171, 0-3867-1784, 0-3867-1717
โทรสาร 0-3867-1784
ธนาคารออมสินสาขา บ้านค่าย

113 หมู่ที่ 2 ถ.อาทิตย์ประดิษฐาน ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
โทร. 0-3864-1009, 0-3864-1767
โทรสาร 0-3864-1009
ธนาคารออมสินสาขา บ้านฉาง

48/31 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130	
โทร. 0-3860-1043, 0-3888-0415
โทรสาร 0-3888-0415
ธนาคารออมสินสาขา เพ

232/1 หมู่ที่ 2 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร. 0-3865-1765, 0-3865-3260
โทรสาร 0-3865-1765
ธนาคารออมสินสาขา มาบตาพุด

85/1-2 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3868-1024, 0-3868-1300
โทรสาร 0-3868-1024
ธนาคารออมสินสาขา ระยอง

003 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 0-3861-1005, 0-3861-7270
โทรสาร 0-3861-1005
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ธนาคารออมสินภาค 12

ธนาคารออมสินสาขา อัมพวา

927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3144-7
โทรสาร 0-3441-3144-7

16 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3475-1195, 0-3475-2019
โทรสาร 0-3475-1195

• ธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร
927/16 ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-3148-9
โทรสาร 0-3441-3149

822 ถ.สุคนธวิท ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1112
โทรสาร 0-3441-1112

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสาคร

927/16 ชั้น 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 0-3441-1111, 0-3481-0909, 0-3481-1238
โทรสาร 0-3441-1111
ธนาคารออมสินสาขา กระทุ่มแบน

1322 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0-3447-1555, 0-3484-4897
โทรสาร 0-3447-1555
ธนาคารออมสินสาขา ดำเนินสะดวก

259 หมู่ที่ 8 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.ดำเนินสะดวก
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทร. 0-3224-1001, 0-3234-6235
โทรสาร 0-3224-1001
ธนาคารออมสินสาขา บางคนที

44/2 หมู่ที่ 6 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-1533, 0-3476-2019
โทรสาร 0-3476-1533
ธนาคารออมสินสาขา บางแพ

314/6 หมู่ที่ 5 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.บางแพ
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160	
โทร. 0-3238-1005, 0-3238-3599
โทรสาร 0-3238-1005
ธนาคารออมสินสาขา บ้านแพ้ว

52 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. 0-3448-1333, 0-3448-1579
โทรสาร 0-3448-1333
ธนาคารออมสินสาขา ปากท่อ

462/1 หมู่ที่ 1 ถ.ราษฎร์เกษม ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี 70140
โทร. 0-3228-1472
โทรสาร 0-3228-1472
ธนาคารออมสินสาขา เพชรสมุทร

592 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3472-0804, 0-3472-0806
โทรสาร 0-3472-0806

ธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม

330/38 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1234, 0-3471-6118
โทรสาร 0-3471-1234

หน่วยให้บริการมหาชัย

• ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
210 ชั้น 3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3451-7038
โทรสาร 0-3451-7038
ธนาคารออมสินสาขา กาญจนบุรี

210 ชั้น 2 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3462-0894, 0-3451-1582
โทรสาร 0-3451-1582
ธนาคารออมสินสาขา จอมบึง

225 หมู่ที่ 3 ถ.ราชบุรี-จอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี 70150
โทร. 0-3226-1241, 0-3226-1416, 0-3236-2051
โทรสาร 0-3226-1241
ธนาคารออมสินสาขา ทองผาภูมิ

301 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทร. 0-3459-9551, 0-3459-9312
โทรสาร 0-3459-9312
ธนาคารออมสินสาขา ท่ามะกา

1/22-23 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3454-1345, 0-3454-1459, 0-3454-1090
โทรสาร 0-3454-1090
ธนาคารออมสินสาขา ท่าม่วง

241/1 หมู่ที่ 3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3461-1001, 0-3461-1855, 0-3461-1614
โทรสาร 0-3461-1001
ธนาคารออมสินสาขา ท่าเรือ (กาญจนบุรี)

281 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร. 0-3456-1194, 0-3456-2019, 0-3456-2856
โทรสาร 0-3456-1194
ธนาคารออมสินสาขา บ้านโป่ง

169 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
โทรสาร 0-3221-1034
ธนาคารออมสินสาขา พนมทวน

248 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 0-3457-9220, 0-3463-0443
โทรสาร 0-3457-9220
ธนาคารออมสินสาขา โพธาราม

105 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร. 0-3223-1076, 0-3223-3394
โทรสาร 0-3223-1076

ธนาคารออมสินสาขา ราชบุรี

209-215 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 0-3231-2788, 0-3233-7045
โทรสาร 0-3233-7045
ธนาคารออมสินสาขา ลูกแก

82 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร. 0-3456-6446, 0-3456-6513
โทรสาร 0-3456-6446
• ธนาคารออมสินเขตนครปฐม
24,26,28 ชั้น 3 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3427-2551-2
โทรสาร 0-3427-2551

ธนาคารออมสินสาขา ประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารออมสินสาขา เพชรบุรี

ธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี

ธนาคารออมสินสาขา เขาย้อย

5 ชั้น 2 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3261-1550, 0-3261-1015
โทรสาร 0-3261-1015
603 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทร. 0-3268-1221, 0-3268-1710
โทรสาร 0-3268-1221
ธนาคารออมสินสาขา ค่ายธนะรัชต์

ธนาคารออมสินสาขา นครปฐม

125 หมู่ที่ 3 ศูนย์การทหารราบ ถ.ค่ายธนะรัชต์ ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทร. 0-3262-1695, 0-3255-5452
โทรสาร 0-3262-1695

ธนาคารออมสินสาขา กำแพงแสน

174 หมู่ที่ 11 ถ.สุขาภิบาล ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3267-1024, 0-3267-1996
โทรสาร 0-3267-1024

24,26,28 ชั้น 2 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-3951, 0-3427-2552, 0-3425-4636
โทรสาร 0-3425-4636
182 หมู่ที่ 1 ถ.พลดำริห์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3435-1379, 0-3435-1574
โทรสาร 0-3435-1379
ธนาคารออมสินสาขา นครชัยศรี

136/13-15 หมู่ที่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
โทร. 0-3433-1564, 0-3433-2097
โทรสาร 0-3433-2097
ธนาคารออมสินสาขา บางเลน

45/3 หมู่ที่ 8 ถ.พลดำริห์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร. 0-3439-1047, 0-3439-1123
โทรสาร 0-3439-1047
ธนาคารออมสินสาขา สนามจันทร์

243/33 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3424-2979, 0-3425-3979
โทรสาร 0-3425-3979
ธนาคารออมสินสาขา สามพราน

41 หมู่ที่ 7 ถ.เข้าที่ว่าการอำเภอสามพราน อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-3422-3410, 0-3431-1357, 0-3431-1500
โทรสาร 0-3431-1357
ธนาคารออมสินสาขา อ้อมใหญ่

11/4 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0-2420-3005, 0-2420-3655
โทรสาร 0-2420-3655
• ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์
5 ชั้น 3 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-3439, 0-3261-1810
โทรสาร 0-3260-3439

ธนาคารออมสินสาขา ทับสะแก

ธนาคารออมสินสาขา บางสะพาน

167/10 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทร. 0-3269-1234, 0-3269-1876
โทรสาร 0-3269-1234
ธนาคารออมสินสาขา ปราณบุรี

26/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1441, 0-3254-2446
โทรสาร 0-3262-1441

ธนาคารออมสินสาขา สามร้อยยอด

28 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทร. 0-3257-3275-6
โทรสาร 0-3257-3276
ธนาคารออมสินสาขา หัวหิน

21/2 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1041, 0-3253-2155
โทรสาร 0-3253-2155
หน่วยให้บริการหัวหิน

13/24 ถ.สระสรง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-6325-6
โทรสาร 0-3251-6326
• ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี
204 ชั้น 3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3240-1409
โทรสาร 0-3240-1409

204 ชั้น 2 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
โทรสาร 0-3242-5159
120 หมู่ที่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 0-3243-9845, 0-3256-2234
โทรสาร 0-3256-2234
ธนาคารออมสินสาขา ชะอำ

499/34 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-3243-3743, 0-3247-1135
โทรสาร 0-3247-1135
ธนาคารออมสินสาขา ท่ายาง

233/1 หมู่ที่ 1 ถ.ใหญ่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทร. 0-3243-7861, 0-3246-1555
โทรสาร 0-3246-1555
ธนาคารออมสินสาขา บ้านแหลม

386/2 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรบุรี-บ้านแหลม ต.บ้านแหลม
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110
โทร. 0-3248-1096, 0-3248-1978
โทรสาร 0-3248-1096
ธนาคารออมสินสาขา สะพานจอมเกล้า

1 ถ.พงษ์สุริยา ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-8222, 0-3241-8338
โทรสาร 0-3241-8222

ธนาคารออมสินสาขา หนองหญ้าปล้อง (ธนาคารชุมชน)

319 หมู่ที่ 8 ถ.หนองควง-หนองหญ้าปล้อง ต.ท่าตะคร้อ
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 0-3240-7214
โทรสาร 0-3240-7214

ธนาคารออมสินภาค 13
20 ชั้น 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2207, 0-7728-6207
โทรสาร 0-7727-2589

• ธนาคารออมสินเขตสุราษฎร์ธานี
103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-5712 ต่อ 201-205
โทรสาร 0-7731-1262
ธนาคารออมสินสาขา ถนนราษฎร์อุทิศ

20 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-4977, 0-7728-3143, 0-7728-7946
โทรสาร 0-7728-4977
ธนาคารออมสินสาขา กาญจนดิษฐ์

102/2 หมู่ที่ 1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร. 0-7737-9019, 0-7724-4883
โทรสาร 0-7737-9019
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ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา เกาะสมุย

ธนาคารออมสินสาขา สุราษฎร์ธานี

ธนาคารออมสินสาขา หลังสวน

ธนาคารออมสินสาขา คีรีรัฐนิคม

• ธนาคารออมสินเขตชุมพร
101/10 ชั้น 3 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-6444
โทรสาร 0-7750-6444

• ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช
15/2 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-0705
โทรสาร 0-7534-0705

101/10 ชั้น 2 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-4828, 0-7751-1150
โทรสาร 0-7751-1150

15/2 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
โทรสาร 0-7534-1013

12/1 หมู่ที่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0-7742-0508, 0-7742-1119
โทรสาร 0-7742-1119
176 ถ.หลังสถานีรถไฟ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
โทร. 0-7739-1116, 0-7739-1254
โทรสาร 0-7739-1116
ธนาคารออมสินสาขา ไชยา

465 ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร. 0-7743-1031, 0-7743-1998
โทรสาร 0-7743-1031
ธนาคารออมสินสาขา ดอนสัก

3 หมู่ที่ 5 ถ.ชลคราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี 84220
โทร. 0-7737-1300
โทรสาร 0-7737-1280

490-494 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-2019, 0-7728-3125, 0-7728-9387
โทรสาร 0-7727-2019

ธนาคารออมสินสาขา ชุมพร

ธนาคารออมสินสาขา กระบุรี

ธนาคารออมสินสาขา ท่าฉาง

151 ถ.สถาพร อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7789-1235, 0-7789-1322
โทรสาร 0-7789-1235

ธนาคารออมสินสาขา ท่าชนะ

244 หมู่ที่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร 86140
โทร. 0-7759-9252, 0-7758-4225
โทรสาร 0-7759-9252

88/1 ถ.พุนพิน-ไชยา หมู่ที่ 6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-7726-0468, 0-7738-9113
โทรสาร 0-7738-9113
393 หมู่ที่ 4 ถ.วิชิตภักดี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร. 0-7738-1242, 0-7738-1254
โทรสาร 0-7738-1242
ธนาคารออมสินสาขา บ้านนาสาร

45 ถ.วิเวก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทร. 0-7724-9192, 0-7734-1373
โทรสาร 0-7734-1373
ธนาคารออมสินสาขา พนม

52/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า
ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทร. 0-7739-9336
โทรสาร 0-7739-9336
ธนาคารออมสินสาขา พระแสง

21/1 หมู่ที่ 1 ถ.เทศบาลย่านดินแดง ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทร. 0-7725-0295, 0-7736-9116
โทรสาร 0-7736-9116
ธนาคารออมสินสาขา พุนพิน

103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7731-1314, 0-7731-2988
โทรสาร 0-7731-1314
ธนาคารออมสินสาขา เวียงสระ

209 หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0-7736-1192, 0-7736-1575
โทรสาร 0-7736-1192

126 รายงานประจำปี 2551

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา ท่าแซะ

ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งตะโก

77/32 หมู่ที่ 6 ถ.ชุมพร-เขาทะลุ ต.ทุ่งตะไคร
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
โทร. 0-7753-6607, 0-7753-6484
โทรสาร 0-7753-6607

16-18 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1151, 0-7754-1365
โทรสาร 0-7754-1151

ธนาคารออมสินสาขา ตลาดหัวอิฐ

ธนาคารออมสินสาขา ขนอม

118/1 ถ.อัครวิถี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทร. 0-7552-8044, 0-7552-9019
โทรสาร 0-7552-8044
ธนาคารออมสินสาขา จันดี

73 หมู่ที่ 3 ถ.จันดี-สวนขัน ต.จันดี อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7548-6485, 0-7548-6763
โทรสาร 0-7548-6485
ธนาคารออมสินสาขา ฉวาง

156 หมู่ที่ 2 ถ.ภักดีราษฎร์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โทร. 0-7548-1125, 0-7548-1511
โทรสาร 0-7548-1511
ธนาคารออมสินสาขา ชะอวด

229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-วังไผ่ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร. 0-7757-6530-1
โทรสาร 0-7757-6531

31 ถ.ประชาบำรุง ต.ชะอวด อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทร. 0-7538-1290, 0-7538-1511
โทรสาร 0-7538-1290

51/6 หมู่ที่ 7 ถ.เจริญรัฐ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร. 0-7758-6094, 0-7759-1111
โทรสาร 0-7759-1111

4 หมู่ที่ 3 ถ.เกียรติดำรง อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทร. 0-7538-6178
โทรสาร 0-7538-6050

ธนาคารออมสินสาขา ปฐมพร

ธนาคารออมสินสาขา ปะทิว

ธนาคารออมสินสาขา ปากน้ำชุมพร

106/1-2 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทร. 0-7752-1050, 0-7752-1059
โทรสาร 0-7752-1050
ธนาคารออมสินสาขา ระนอง

256/4 ถ.ท่าเมือง อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 0-7781-1542, 0-7781-2923
โทรสาร 0-7781-1542
ธนาคารออมสินสาขา สวี

404 ถ.รักษ์นรกิจ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. 0-7753-1205, 0-7753-1255
โทรสาร 0-7753-1255

ธนาคารออมสินสาขา เชียรใหญ่

ธนาคารออมสินสาขา ท่าศาลา

263/2 ถ.นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7533-0757, 0-7552-1129
โทรสาร 0-7552-1129
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งสง

19 ถ.รถไฟ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. 0-7541-1008, 0-7542-1318
โทรสาร 0-7541-1008
ธนาคารออมสินสาขา ทุ่งใหญ่

9 หมู่ที่ 2 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 0-7548-9097, 0-7548-9229
โทรสาร 0-7548-9097

ธนาคารออมสินสาขา นครศรีธรรมราช

ธนาคารออมสินสาขา ตะกั่วป่า

ธนาคารออมสินสาขา สทิงพระ

ธนาคารออมสินสาขา ปากพนัง

ธนาคารออมสินสาขา ทับปุด

ธนาคารออมสินสาขา สะบ้าย้อย

1509/4 ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7531-5541, 0-7534-5670, 0-7535-6025
โทรสาร 0-7534-5670
108 ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 0-7533-3409, 0-7551-7212
โทรสาร 0-7551-7212
ธนาคารออมสินสาขา ร่อนพิบูลย์

7/1 หมู่ที่ 12 ถ.ตลาดนอก อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7533-6092, 0-7544-1111
โทรสาร 0-7533-6092
ธนาคารออมสินสาขา สิชล

274 หมู่ที่ 1 ถ.สิชล-นครศรีธรรมราช อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทร. 0-7553-6233, 0-7553-6635
โทรสาร 0-7553-6635
ธนาคารออมสินสาขา หัวไทร

68/10 หมู่ที่ 8 ถ.หัวไทร-นครศรีธรรมราช
ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทร. 0-7538-9432, 0-7538-9638
โทรสาร 0-7538-9638
หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทรบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7538-4151
โทรสาร 0-7538-4151
• ธนาคารออมสินเขตภูเก็ต
125 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-9018
โทรสาร 0-7621-9018
ธนาคารออมสินสาขา ภูเก็ต

125 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7622-3032, 0-7621-1113
โทรสาร 0-7621-1113

ธนาคารออมสินสาขา เกาะยาว (ธนาคารชุมชน)

28/16 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160
โทร. 0-7659-7373
โทรสาร 0-7659-7231
ธนาคารออมสินสาขา คุระบุรี

575 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทร. 0-7649-1009, 0-7649-1333
โทรสาร 0-7649-1009
ธนาคารออมสินสาขา โคกกลอย

67 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
โทร. 0-7658-1402, 0-7658-1763
โทรสาร 0-7658-1763
ธนาคารออมสินสาขา ถลาง

169/10 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1502, 0-7631-1990
โทรสาร 0-7631-1990

1 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทร. 0-7642-1111, 0-7642-2532
โทรสาร 0-7642-2532
55/14 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุด
จ.พังงา 82180
โทร. 0-7659-9223-4
โทรสาร 0-7659-9224

13 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทร. 0-7439-7196
โทรสาร 0-7439-7031
29 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
โทร. 0-7437-7030
โทรสาร 0-7437-7173
ธนาคารออมสินสาขา สิงหนคร

72 หมู่ที่ 4 ถ.เพชรเกษม อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 0-7657-1194, 0-7657-1496
โทรสาร 0-7657-1194

280/23 หมู่ที่ 5 ถ.หัวเขาแดง-ระโนด อ.สิงหนคร
จ.สงขลา 90280
โทร. 0-7433-1958
โทรสาร 0-7433-1720

203 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
โทรสาร 0-7641-2110
ธนาคารออมสินสาขา ป่าตอง

90/177 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7455-8037
โทรสาร 0-7456-8037

ธนาคารออมสินภาค 14

• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 2
156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7426-1969
โทรสาร 0-7426-1969

ธนาคารออมสินสาขา ท้ายเหมือง

ธนาคารออมสินสาขา พังงา

132-138 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0-7634-0631, 0-7634-4258
โทรสาร 0-7634-4258
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-1222
โทรสาร 0-7431-1222
• ธนาคารออมสินเขตสงขลา 1
11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7444-1440
โทรสาร 0-7444-1440
ธนาคารออมสินสาขา สงขลา

11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0-7431-1018, 0-7432-4547
โทรสาร 0-7431-1018
ธนาคารออมสินสาขา จะนะ

1 ถ.ดำรงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. 0-7420-6465
โทรสาร 0-7420-7117
ธนาคารออมสินสาขา เทพา

33/1 ถ.เกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทร. 0-7437-6443, 0-7437-6288
โทรสาร 0-7437-6288
ธนาคารออมสินสาขา นาทวี

4 ถ.แปลงประดิษฐ์ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร. 0-7437-1021
โทรสาร 0-7437-1998
ธนาคารออมสินสาขา ระโนด

1 ถ.สุวรรณรังษี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร. 0-7439-3338
โทรสาร 0-7439-1095

หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยทักษิณ

ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่

156-158 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
โทรสาร 0-7424-3031
ธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ

474/51 ถ.คลองแงะ-นาทวี อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทร. 0-7454-1311, 0-7454-1031
โทรสาร 0-7454-1031
ธนาคารออมสินสาขา ควนเนียง

93 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทร. 0-7443-2338
โทรสาร 0-7438-6602
ธนาคารออมสินสาขา ปาดังเบซาร์

139 ถ.ศิริมงคล ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240
โทร. 0-7444-4125
โทรสาร 0-7452-1618
ธนาคารออมสินสาขา รัตภูมิ

254 หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำธร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร. 0-7438-8014
โทรสาร 0-7438-9114
ธนาคารออมสินสาขา ละงู

หมู่ 4 ถ.ละงู-ปากบารา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร. 0-7478-1211, 0-7478-1160
โทรสาร 0-7478-1106
ธนาคารออมสินสาขา ศรีภูวนารถ

54-54/1 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7423-1338, 0-7423-2624
โทรสาร 0-7423-2624
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ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา สะเดา

ธนาคารออมสินสาขา ยะหา

ธนาคารออมสินสาขา ควนขนุน

ธนาคารออมสินสาขา สตูล

ธนาคารออมสินสาขา รือเสาะ

ธนาคารออมสินสาขา ตะโหมด

101 ถ.กาญจนวนิช อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทร. 0-7441-1069
โทรสาร 0-7441-2445
13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923
โทรสาร 0-7471-1058
ธนาคารออมสินสาขา หาดใหญ่ใน

1064 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7425-3930
โทรสาร 0-7425-2889
• ธนาคารออมสินเขตปัตตานี
88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6975, 0-7333-3221
โทรสาร 0-7333-6975
ธนาคารออมสินสาขา ปัตตานี

88 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-4720
โทรสาร 0-7333-5107
ธนาคารออมสินสาขา โคกโพธิ์

120 ถ.เพชรเกษม อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
โทร. 0-7331-5487
โทรสาร 0-7343-1048
ธนาคารออมสินสาขา ตันหยงมัส

8 ถ.เทบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทร. 0-7367-1771
โทรสาร 0-7367-1042
ธนาคารออมสินสาขา ตากใบ

19 หมู่ที่ 3 ถ.ป้องนรภัย ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 96110
โทร. 0-7358-1498
โทรสาร 0-7358-1211
ธนาคารออมสินสาขา นราธิวาส

362/1 ถ.พิชิตบำรุง อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0-7351-4257
โทรสาร 0-7351-1068
ธนาคารออมสินสาขา บันนังสตา

85/7 ถ.สุขยางค์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130
โทร. 0-7328-9402
โทรสาร 0-7328-9462
ธนาคารออมสินสาขา เบตง

24 ถ.จันทโรทัย อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0-7323-0349
โทรสาร 0-7323-1413
ธนาคารออมสินสาขา ยะลา

435 ถ.สิโรรส-กรุงแสง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7324-4077
โทรสาร 0-7321-2390
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ธนาคารออมสิน

90 หมู่ที่ 2 ถ.สันติราษฎร์ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร. 0-7329-1259
โทรสาร 0-7329-1231
112/1-2 ถ.รือเสาะ-สนองกิจ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150
โทร. 0-7357-1678
โทรสาร 0-7357-1008

228 ถ.ควนขนุน-พัทลุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทร. 0-7468-1078
โทรสาร 0-7468-1206

ธนาคารออมสินสาขา สายบุรี

17/3 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง 93160
โทร. 0-7469-5037
โทรสาร 0-7469-5008

ธนาคารออมสินสาขา สุคิริน (ธนาคารชุมชน)

795 ถ.ปากพะยูน-หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
โทร. 0-7469-9026
โทรสาร 0-7469-9121

4/1 ถ.สุริยะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทร. 0-7341-1416
โทรสาร 0-7341-1018

อาคารภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอสุคิริน
หมู่ที่ 4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
โทร. 0-7365-6366
โทรสาร 0-7365-6366
ธนาคารออมสินสาขา สุไหงโก-ลก

11 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทร. 0-7361-5847
โทรสาร 0-7361-1047
ธนาคารออมสินสาขา สุไหงปาดี

258 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
โทร. 0-7365-1707
โทรสาร 0-7365-1707
• ธนาคารออมสินเขตตรัง
121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7559-0165
โทรสาร 0-7521-6042
ธนาคารออมสินสาขา ตรัง

121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8063, 0-7522-2913
โทรสาร 0-7521-8063
ธนาคารออมสินสาขา กระบี่

27 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7563-0167
โทรสาร 0-7561-1251
ธนาคารออมสินสาขา กันตัง

130 ถ.สถลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร. 0-7525-2929
โทรสาร 0-7525-1037
ธนาคารออมสินสาขา เขาชัยสน

598 ถ.เขาชัยสน-จงเก อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 0-7469-1245
โทรสาร 0-7469-1161
ธนาคารออมสินสาขา คลองท่อม

28/4 ถ.เพชรเกษม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร. 0-7564-0348
โทรสาร 0-7569-9207

ธนาคารออมสินสาขา ปากพะยูน

ธนาคารออมสินสาขา พัทลุง

9-11 ถ.นิวาส อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 0-7461-3081, 0-7461-3126
โทรสาร 0-7461-3126
ธนาคารออมสินสาขา ย่านตาขาว

1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
โทร. 0-7528-2180
โทรสาร 0-7528-1432
ธนาคารออมสินสาขา ห้วยยอด

454 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 0-7523-5244
โทรสาร 0-7527-1026
ธนาคารออมสินสาขา เหนือคลอง

1036 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่ 81130
โทร. 0-7569-1364
โทรสาร 0-7569-1509
ธนาคารออมสินสาขา อ่าวลึก

3/10 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร. 0-7563-4264
โทรสาร 0-7568-1508
ธนาคารออมสินสาขา เกาะลันตา

197/10 หมู่ 1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
โทร. 0-7566-8312
โทรสาร 0-7566-8313
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