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อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่29 ฉบบัที ่366 เดอืนธนัวาคม 2560

News



พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการ ชสอ.  
เข้าหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้กับศูนย์การเรียน 
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ โดยม ีพ.ต.อ.ปรชีา วงัปรชีา ผูก้�ากบัการ 
ต�ารวจตระเวนชายแดนที ่33 พร้อมคณะให้การต้อนรบัและร่วมหารอืดงักล่าว เนือ่งจากสภาพ 
เส้นทางการคมนาคมที่ไม่สะดวก ประชากรที่หมู่บ้านแม่ขอ จ�านวน 127 ครัวเรือน ประมาณ  
700 คน จงึมคีวามต้องการโรงเรยีนในหมูบ้่าน เพือ่ให้เดก็ ๆ  ในหมูบ้่านได้เรยีนหนงัสอือ่านออก 
เขียนได้ และไม่ต้องห่างครอบครัวและเดินทางไกลในการไปเรียนหนังสือ กก.ตชด. 33 จึงได้ 
จัดตั้ง ศกร.ตชด.บ้านแม่ขอขึ้น โดยระยะแรกยังไม่มีอาคารเรียน ได้ใช้อาคารอเนกประสงค์
บริเวณหน้าโบสถ์ของหมู่บ้านเป็นอาคารเรียนชั่วคราวไปก่อน ชสอ. เล็งเห็นถึงประโยชน ์
ในด้านการศกึษาและการพฒันาเยาวชนในระยะยาว จงึได้ปรบัเปลีย่นการสร้างอาคารกจิกรรม 
สหกรณ์นักเรียนเป็นการสร้างอาคารเรียนช้ันเดียว จ�านวน 4 ห้องเรียนแทน โดยจะร่วมมือ 
กบัเขตพืน้ทีส่หกรณ์ออมทรพัย์สมาชกิ ชสอ. และสหกรณ์สมาชกิทัว่ประเทศ ในการสร้างอาคาร 
เรียนดังกล่าว

2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560

ชสอ. เข้าหารือการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนให้กับศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  

บ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตร “คณะกรรมการอ�านวยการ”

ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการ 
“คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2560”

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561
ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ  โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 (คุณวินัย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303 - 307

โดยส่งผลงานนวัตกรรมมายัง ชสอ. ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ website ชสอ. www.fsct.com



ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ชสอ. ร่วมกับเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิกภาคใต้ สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าม่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสบ�าเพ็ญกุศลร่วมกับทุกท่าน ขออานิสงส์แห่งผลบุญ 
จงบันดาลให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

วันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ชสอ. ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั่วภูมิภาค จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ  
ประจ�าปี 2560” อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และคนไทยมีนิสัยรักการออม และการแบ่งปัน  
โดยร่วมกิจกรรมท�าบุญถวายเป็นพระราชกุศล และปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช พร้อมถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้น 
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

หลังจากที ่ชสอ. ได้ส่งหนงัสอื ไปยงันายกรฐัมนตร ีประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขอให้กรรมการในสถานประกอบการไปประชุมอบรมสัมมนา 
โดยไม่ถอืเป็นวันลา ขณะนีม้คีวามคบืหน้าจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่าได้มหีนงัสอืถงึผูว่้าราชการจงัหวดั 
ทุกจังหวัด เพื่อประสานขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้กรรมการสหกรณ์ในสถานประกอบการประกอบกิจการประชุม 
ประจ�าเดือนได้โดยไม่ถือเป็นวันลาแล้ว โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fsct.com ครับ

นอกจากน้ี ชสอ. ได้ออกโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ท่ีมีทุนด�าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท และ 
โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้าท่วม ในอัตราดอกเบ้ีย 3.59% ต่อปี และโครงการสินเชื่อ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ในอัตราดอกเบี้ย 3.59% ต่อปี โดยสหกรณ์กู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และให้สมาชิกกู้ 
รายละไม่เกิน 1 แสนบาท เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม ช่วยสร้างรายได้เพิ่มในการอยู่ดีกินดีตามวิถีสหกรณ์ สมาชิกที่สนใจ 
ใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ โทร 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216 , 223 และ 226 ครับ

FSCT News ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเนื่องในศุภวารดิถีข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2560 ผมขออวยพรให ้
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิกและครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมดังหวัง และหวังว่า
เริ่มต้นปีใหม่นี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ  ในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตของทุกท่าน เพื่อให้ประสบผลส�าเร็จและพบเจอกับ
ความสุขสมหวังต่อไป และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการ ชสอ. ด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณครับ

3ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560

พลโท
(ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีถวาย 
ผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เพื่อทอดถวาย ณ วัดท่าม่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560  
โดย ชสอ.ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ สหกรณ์ออมทรัพย ์
ในจงัหวดันครศรธีรรมราช และพทุธศาสนกิชน ยอดเงนิจากการทอดกฐนิรวมทัง้สิน้  
1,550,849 บาท

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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“วันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2560”

ชสอ. เดนิตามรอยเท้าพ่อ รณรงค์สหกรณ์สมาชกิ “รกัการออม”  
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ในปี 
2560 ชสอ. ร่วมกบัสหกรณ์สมาชกิ ชสอ. กรงุเทพฯ เขตพืน้ที ่1 และ 2  
จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2560” วันที่ 31 ตุลาคม 
2560 ณ ส�านักงาน ชสอ. เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และคนไทยในสังคมเดินตามรอยพ่อ ปลูกฝังนิสัยรักการออม และ 
การแบ่งปัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความ 
ส�าคญักบัการออม เป็นต้นแบบของความประหยดัจนได้รบัการยกย่อง 
เทิดทูนว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักออม” 

โดยกิจกรรมในวันน้ี ได้แก่ การร่วมปฏิญาณตนสืบสานพระราช- 
ปณิธาน พร้อมร่วมร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” พิธีท�าบุญ 
ถวายภัตตาหารเพล เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นอกจากนี ้ชสอ. ได้มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการออมขึน้ในสหกรณ์ ได้แก่ 
กจิกรรมการระดมเงนิออมของสหกรณ์ออมทรพัย์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วม 
โครงการฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม การรับฝากเงิน และเพิ่มหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560  
ตั้งเป้า 30,000 ล้านบาท เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวประเทศ จะได้น�าเงินไป 
บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์สู ่สังคม ซึ่งเป็น 
การด�าเนินการตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7  
การเอือ้อาทรต่อชมุชน และกจิกรรมออกตัว๋สญัญา 
ใช ้ เ งินเ งินฝาก รุ ่น “วันออมแห ่งชาติ ”  
อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน 2.50%

5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. สนบัสนนุ เขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ ชสอ. ภาคตะวนัออก

จัดสัมมนา “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ นายณฐกร แก้วดี กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน” และมอบเงินสนับสนุน จ�านวน 200,000 บาท ให้กับนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 
ภาคตะวันออก และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ส�าหรับการจัดโครงการอบรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง และมีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 80 คน จาก 38 สหกรณ์ 

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารงาน  
ชสอ.” แจ้งว่า ชสอ. ได้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากร
ของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. โดยเพิ่มคู ่สมรสของคณะกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์สมาชกิทีจ่ดทะเบยีนโดยถกูต้องตามกฎหมาย ค่าสงเคราะห์ศพ 3,000 บาท  
ค่าพวงหรีด ไม่เกิน 1,000 บาท รวมถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 
ชสอ. 8 ภาค ค่าสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท

การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ นางสุวพีร์ โพธิ์ค�า ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม 
และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 
บรรยายเรือ่ง หลกัการสหกรณ์ กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และบทบาทหน้าทีจ่รยิธรรม
ของผู้ตรวจสอบกิจการ และนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงค์ หัวหน้าส�านักงาน 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง บรรยายเรื่อง การด�าเนินกิจการ
ของสหกรณ์ 

นอกจากนี ้ได้เชญินางสาวศภุรดา โยธาทยั หวัหน้า
ส�านักงานตรวจบัญชีสระแก้ว บรรยายเรื่อง “เทคนิค 
การตรวจสอบกจิการ” และรายงานผลการตรวจสอบกจิการ  
และนางรตันาภรณ์ ชัยรตันวงค์ หวัหน้าส�านกังานตรวจบญัชี 
สหกรณ์ระยอง บรรยายเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบกิจการ 
และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ (ต่อ)
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แก้วดี

ล้มละลาย
(ตอนที ่1)

ฉบับที่แล้วได้พูดถึงการขอรับช�าระหน้ีว่าเจ้าหนี้ต้องยื่นค�าขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก�าหนดสองเดือน  
นับแต่วันโฆษณาค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (มาตรา 91) แต่หากสหกรณ์ให้สมาชิกผู้กู้โดยน�าอสังหาริมทรัพย์มาจ�านองเป็น 
หลักประกันการกู้ยืม สหกรณ์จะขอรับช�าระหนี้อย่างไร

การเป็นเจ้าหนี้จ�านองถือว่าเป็นเจ้าหนี้มีประกันการขอรับช�าระหนี้จึงมีสิทธิแตกต่างจากเจ้าหนี้สามัญทั่วไป ตามมาตรา 
95 ก�าหนดไว้ว่า เจ้าหนี้มีประกันย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ซึ่งลูกหนี้ได้ให้ไว้ก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์โดยไม่ต้อง
ขอรับช�าระหนี้ แต่ต้องยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตรวจดูทรัพย์นั้น

มีปัญหาว่า ถ้าสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินโดยมอบโฉนดที่ดินยึดถือเป็นประกันโดยไม่ได้น�าไปจดนิติกรรมจ�านองต่อ 
เจ้าพนักงานที่ดิน สหกรณ์จะใช้สิทธิตามมาตรา 95 ได้หรือไม่ ดูค�ำพิพำกษำฎีกำท่ี 545/2504 “กู้เงินโดยมอบโฉนด 
ให้ยึดถือเป็นประกันไม่มีสิทธิยึดหน่วงตาม ป.พ.พ. มาตรา 241 จึงไม่ใช่เจ้ำหนี้มีประกัน ตำมมำตรำ 6” นั่นก็หมายความว่า  
สหกรณ์ต้องไปขอรับช�าระหนี้ภายในสองเดือนเช่นเดียวกับหนี้สามัญ

แต่ถ้าสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้ต้องการรับช�าระหนี้อย่างเจ้าหนี้สามัญ จะท�าได้มากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาปฏิบัติตาม
มาตรา 96 ดังนี้

(1) เมือ่ยนิยอมสละทรพัย์สนิอนัเป็นหลกัประกนัเพือ่ประโยชน์แก่เจ้าหนีท้ัง้หลาย แล้วขอรบัช�ำระหนีไ้ด้เตม็จ�ำนวน
(2) เมื่อไดบ้ังคับเอำแก่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช�าระหนี้ส�าหรับจ�ำนวนที่ยังขำดอยู่
(3) เมื่อได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขำยทอดตลำดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช�าระหนี ้

ส�าหรับจ�ำนวนที่ยังขำดอยู่
(4) เมื่อตีราคาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้ว ขอรับช�าระหนี้ส�าหรับจ�านวนที่ยังขาดอยู่...
การที่เจ้าหนี้มีประกันไม่ยื่นขอรับช�าระหนี้ ถือเป็นสิทธิที่ชอบของเจ้าหนี้ เพราะสามารถบังคับเอาหลักประกันท่ีลูกหนี้

ให้ไว้แก่ตนก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์ แม้ว่าต่อมาลูกหนี้จะถูกพิทักษ์ทรัพย์ หนี้ที่ประกันนั้นก็คงมีอยู่ แต่เจ้าหนี้มีประกันต้องใช้สิทธิ
ในการไม่ขอรับช�าระหนี้ตามมาตรา 95 หรือขอรับช�าระหนี้ตามมาตรา 96 เพียงประการเดียวเท่านั้น จะใช้สิทธิทั้ง 2 ประการ 
ไม่ได้ เพราะเป็นการขดัแย้งกนั และมาตรา 95 ไม่ต้องขอรบัช�าระหนี ้ถ้าใช้สทิธติามมาตรา 96 ต้องขอรบัช�าระหนีต้ามมาตรา 91  
ภายใน 2 เดือนด้วย

การขอรับช�าระหนีใ้นคดีล้มละลาย คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
ควรศึกษารายละเอียดว่าวิธีใดจะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์มากท่ีสุด  
โดยเฉพาะกรณีที่สหกรณ์เป็นเจ้าหน้ีมีประกันต้องตัดสินใจว่าจะขอรับ 
ตามมาตรา 95 หรือมาตรา 96 เพราะมีความแตกต่างเกี่ยวกับระยะเวลา 
การขอรับช�าระหนี้ หากคณะกรรมการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ สหกรณ์
ได้รับช�าระหนี้...แน่นอน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานสหกรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 กับงานสหกรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงม ี
พระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจ 
ส�าคัญที่จะเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อสอดส่องดูแล 
ทุกข์สุขของประชาชน รวมถึงได้พระราชทานวิธีการและแนวทางในการพัฒนา 
งานสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ บนรากฐานของการช่วยตนเอง ช่วยซึ่งกันและกัน ตามหลัก 
วิธีการสหกรณ์ที่แท้จริง และความสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู ่ทาง
เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทย

การพัฒนางานสหกรณ์ของพระองค์ปรากฏเด่นชัดในโครงการ 
จดัสหกรณ์ตามพระราชประสงค์ในลกัษณะหมูบ้่านสหกรณ์ ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นทัง้ 
สหกรณ์การเกษตร และศูนย์พัฒนาชนบท เพื่อเป็นตัวอย่างส�าหรับเกษตรกร 
ทัว่ไป เริม่ด้วยการจดัตัง้สหกรณ์ต่าง ๆ  ในจงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่ต่อมาได้ขยายงาน 
ลักษณะเดียวกันไปทั่วทุกภาคของประเทศ และได้พัฒนาเป็นสหกรณ ์
การเกษตรที่ม่ันคงในที่สุด ทั้งนี้พระองค์ได้พระราชทานท่ีดินส่วนพระองค ์
จ�านวนหน่ึงให้ทางราชการน�าไปจัดสรรให้ราษฎรใช้ท�าการเกษตรตามวิธีการ
สหกรณ์ด้วย

สหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระองค์ ได้ช่วยแก้ไข 
ปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจ�าหน่าย นอกจากนั้นยังท�า 
หน้าที่เป็นแหล่งให้การศึกษา ส่งเสริม เผยแพร่ และสาธิตการใช้เทคโนโลยี 
แก่เกษตรกรด้วย ทัง้นีว้ธิกีารดังกล่าวได้กลายเป็นแบบฉบับท่ีส่วนราชการต่าง ๆ   
ใช้ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรยากจนไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเองในเวลา 
ต่อมา

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกริ่นกันก่อน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ตั้งแต่วันท่ี  

13 ตุลาคม 2559 และมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ยังความเศร้าโศก 
เสียใจอย่างสุดซึ้งมาสู ่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ใคร่ขอถวาย 
ความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยการเรียบเรียงบทความเร่ือง  
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงานสหกรณ์” เนื้อหาหลักในบทความนี้ 
ได้มาจากค�าสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แด่พระองค์ท่าน เมื่อปี 
พุทธศักราช 2526 ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถด้านสหกรณ์และพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์มีต่อขบวนการสหกรณ์
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นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังได้ทรงแนะน�าส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร 
ในนิคมของกรมประชาสงเคราะห์ ตั้งสหกรณ์โคนมในหมู่ผู้เลี้ยงโคนม ท�าให้สมาชิกของสหกรณ์เหล่านั้นสามารถด�าเนินการผลิตและ 
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยพระวิจารณญาณอันลึกซึ้ง พระองค์ทรงทราบถึงจุดอ่อนปัญหา และอุปสรรคท่ีท�าให้สหกรณ์หลายแห่งไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 
ทรงประจกัษ์ว่า การจดัสหกรณ์ให้ส�าเรจ็สมความมุง่หมายนัน้ จ�าเป็นต้องให้สมาชกิมส่ีวนอย่างจรงิจงัในการบรหิารจดัการสหกรณ์ เพราะ
จะช่วยสร้างความเล่ือมใสศรทัธาในวธิกีารสหกรณ์ให้เกดิข้ึนกบัสมาชกิ อนัเป็นรากฐานส�าคญัของการพฒันาสหกรณ์ พระองค์ทรงให้ความ
ส�าคัญอย่างมากกับการให้การศึกษาอบรมแก่กรรมการสมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยมุ่งหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ของตน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมั่นคง

ในด้านการจัดหาทุนเพื่อการผลิตและการตลาดส�าหรับผลิตผลของสมาชิก  
พระองค์ทรงส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดหาน�้าและการบ�ารุงดิน  
จัดหาพันธุ ์พืช พันธุ ์สัตว์ เครื่องจักร เครื่องมือ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ รวมถึง  
เพ่ือเป็นทุนในการเก็บรักษาและการแปรรูปผลผลิต ยิ่งกว่านั้นยังทรงส่งเสริมให้มีการ 
จัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ ธนาคารปุ๋ย และธนาคารยารักษาโรคขึ้นอีกด้วย

นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงแนะน�าส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลในครัวเรือน 
ใช้เวลาว่างและแรงงานที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ด้วยการประกอบหัตกรรมต่าง ๆ  
ในครัวเรือน ทั้งยังทรงส่งเสริมให้สมาชิกและบุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 

อย่างทั่วถึง ท�าให้สมาชิกและครอบครัวสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสงบ และมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยิ่งไปกว่าน้ัน พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของงานสหกรณ์ ผ่านพระบรมราโชวาทที่พระราชทานต่อผู้น�าสหกรณ์ 

ในโอกาส เช่น “... ควรจะมีการแพร่ขยายให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณ์นั้นเอง เป็นรากฐานที่ดีของระบบ 
ประชาธิปไตยอย่างส�าคัญ สอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์ ตลอดจนให้รู้ถึงคุณค่าของ 
ประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม...” (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้น�าสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2520) 

“... การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะท�าให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ และต้องเข้าใจว่า 
เป็นการสหกรณ์ที่เรียกว่าสหกรณ์แบบเสรี คือแต่ละคนต้องมีวินัยจริง แต่ว่าไม่อยู่ในบังคับของใครเลย อยู่ในบังคับของวินัยที่ตัวเองต้อง 
เป็นผูร้บัรอง...” (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผูน้�าสหกรณ์ภาคการเกษตรทัว่ประเทศ ณ ศาลาดสุดิาลยั เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2522)

ส่งท้ายก่อนจาก
ทีก่ล่าวมาข้างต้นชีใ้ห้เห็นถงึพระปรชีาสามารถด้านสหกรณ์และพระมหากรณุาธคิณุ 

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อขบวนการสหกรณ์ ดังนั้นพวกเรา 
ชาวสหกรณ์จงึควรสนองพระมหากรณุาธคิณุดงักล่าวด้วยการมุง่มัน่ท�างานเพือ่พฒันาสมาชกิ  
สหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น และ เป็นทีพ่ึง่หลกัของ
สังคมไทยได้อย่างแท้จริง

ผมใคร่ขอปิดท้ายบทความน้ีด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ผู้น�า
สหกรณ์ภาคการเกษตรทัว่ประเทศ ณ ศาลาดุสดิาลยั เมือ่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2520 ซึง่มลีกัษณะ 
เป็นการตกัเตอืนการท�างานของคนสหกรณ์ ดังน้ี “...สหกรณ์นีน่ะต้องอาศยัปัจจยัส�าคญัทีส่ดุ คอื  
ความสามคัค ีความซือ่สตัย์ ถ้าใครเข้ามาเป็นกลุม่กต้็องหวงัดซีึง่กนัและกนั ถงึจะให้กลุม่นัน้
เจริญได้ ถ้าเข้ามาในกลุ่มเพื่อเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มีหวังล้มแน่...”
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ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560



พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด 
โครงการสัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และภาวะเศรษฐกิจไทย 
ในปัจจุบัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการด�าเนินการ  
นายอุทัย ศรีเทพ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์ 
ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 ส�านักงาน 
ชสอ. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 147 คน จาก 108 สหกรณ์ 

การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญ นางสุจารี มนชน ผู ้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบ 2 สายก�ากับ 
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
โดยได้บรรยายเกี่ยวกับความส�าคัญของความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การระบุวัดความเส่ียงด้าน 
สภาพคล่องในส�านักงาน การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กฎเกณฑ์ใหม่ในการก�ากับดูแล 
สภาพคล่องส�านักงาน และความท้าทายในภายหน้า

การสัมมนาครั้งน้ีได้เชิญ นายไพบูลย์ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายนโนบายการเงิน  
นายกันตภณ ศรีชาติ ผู ้วิเคราะห์อาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
บรรยายเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ซ่ึงบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย: การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน และการด�าเนินนโยบายการเงิน  
ภาวะแนวโน้ม: เศรษฐกิจต่างประเทศ และเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

รวมถึงเชิญ นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตราสารหนี้ไทย 
บรรยายเรื่อง การลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตร หุ้นกู้ ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับรู้จักกับตลาดตราสารหนี้ 
พันธบัตร และหุ้นกู้ หลักเกณฑ์การลงทุนตราสารหนี้ของสหกรณ์ ผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้
และความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ 

และนางสาวภาคินี บานชื่น ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายเร่ือง การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน  

ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมด้านความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การก�ากับและควบคุมความเสี่ยง 
และตัวอย่างรายงานผลการบริหารและความเสี่ยงเงินส�ารองทางการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร. สามคัค ีเดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงนิสนบัสนนุการจดัโครงการเสวนา เรือ่ง “ปัญหาการด�าเนนิงาน 
สหกรณ์ และการพัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0” และการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.  

ภาคกลาง เป็นจ�านวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่  
7 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมโต่บักเส็ง อยุธยา  
ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี 
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. พื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมเป็น
จ�านวนมาก

โครงการสัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน  
และภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ส�านักงาน ชสอ.

ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง จัดสัมมนา
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ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 12 ตุลาคม 2560
Supporter Members ของ ACCU

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
Department of Agricultural Marketing and 

 Cooperatives (DAMC) ประเทศภฏูาน และ  
CARD Institute ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 19 ตุลาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ากัด

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช  
สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ฯ ชสอ. ร่วมงานแถลงข่าวพร้อมมอบดอกไม้ 
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด  
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากบริษัท ทริสเรตติ้ง ที่ระดับ  
BBB+ และผ่านการประเมนิสหกรณ์ออมทรพัย์คณุภาพมาตรฐานจาก ชสอ. 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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สอ.วชิรพยาบาล จก. 
ได้รับอันดับเครดิต BBB+



CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพ่ือสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด 

มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ชำวพฤหัสบดี จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ�าปี 2560 
จ�านวน 100 ทุน 
วันที่ 28 กันยายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กำฬสินธุ์ จ�ำกัด

จัดโครงมอบถังน�้าจากใจให้น้อง พร้อมอุปกรณ์กีฬา 
แก่โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจมหำสำรคำม จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาสมาชิกสหกรณ์ 
ประจ�าปี 2560
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (ปลูกต้นไม้) 
ประจ�าปี 2560 ณ สวนป่าชุมชนบ้านโสน จ.สุรินทร์
วันที่ 13 ตุลาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด



โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุน ชสอ.
ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฮอกไกโด) จ�านวน 3 รุ่น

รุ่นที่  1  วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2560, รุ่นที่  2  วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2560 
และ รุ่นที่  3  วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2560
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ชสอ. น�าคณะผู้น�าสหกรณ์ไทย
แลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการสหกรณ์  

ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ และ ดร.วนัทนา บ่อโพธิ์ ผูต้รวจสอบกจิการ ชสอ. น�าคณะผูน้�าสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย จ�านวน 20 ท่าน เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานสหกรณ์  
ทางด้านบริหารจัดการ การให้บริการด้าน IT การให้การศึกษาและฝึกอบรม และด้านสวัสดิการเพื่อชุมชนและสังคม โดยเข้าศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนเกียมอเตอร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนจีนนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยน 
ผู้น�าสหกรณ์ไทย-เกาหลี ประจ�าปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการของแต่ละสหกรณ์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายผลการด�าเนินงาน  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารสหกรณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (The Korean Federation of Community Credit  
Cooperatives : KFCC) ท�าหน้าที่เป็นสหกรณ์กลางในการก�ากับดูแล  
ให้ค�าแนะน�าทางการเงินแก่สหกรณ์ และควบคุมสภาพคล่องของ
สหกรณ์ ให้บริการด้านการประกัน การคุ้มครองเงินฝาก ให้การอบรม
และค้นคว้าวิจัยทางด้านสหกรณ์ ให้บริการและสนับสนุนทางด้าน IT 
รวมถงึการประชาสมัพนัธ์และการประสานงานกบัสหกรณ์ต่างประเทศ

ชสอ. และ KFCC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทวิภาคีร่วมกัน เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2536  
ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขบวนการสหกรณ ์
ออมทรัพย์ของทั้งสองประเทศ โดยเริ่มจากความร่วมมือในการจัด “โครงการแลกเปลี่ยน
ผู้น�าสหกรณ์ไทย-เกาหลี”  
เป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 
จนถงึปัจจบุนั เป็นปีที ่24 ซึง่ประสบ
ความส�าเร็จในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดี

14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560



15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223 และ 226

โครงกำรเงินกู้พิเศษ อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี เฉลี่ยคืน

 โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 3.59

 โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้าท่วม 3.59

ตั้งแต่ 6 พ.ย. 60 เป็นต้นไป



จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุ ี11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188  http://www.fsct.com   E-mail : info@fsct.com

บรรณาธิการ  :  นางสาวศิริพร  อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์  ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา : นางสาวพจนา  วาสิกรัตน์

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 29 ฉบับที่ 366 เดือนธันวาคม 2560

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226

บริการด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78
โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ 3.80 3.69
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ 3.70 3.59

รุ่น “ออมทรัพย์รับปีใหม่ ปี 2561”

วงเงิน
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

12 เดือน
 1  ล้านบาทขึ้นไป 2.20

 5  ล้านบาทขึ้นไป 2.30

10  ล้านบาทขึ้นไป 2.40
20  ล้านบาทขึ้นไป 2.50


