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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่30 ฉบบัที ่369 เดอืนมนีาคม 2561

News

ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 4

วันมำฆบูชำ



ชสอ. ขอเชิญชวน บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านสหกรณ์ผ่านระบบ
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มากมาย เช่น  
คู่มือส�าหรับการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกต�าแหน่งของสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ ์
ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ตามสายงาน และให้มีความช�านาญเฉพาะทาง เอกสารประกอบ 
การฝึกอบรมทกุหลักสตูร ตัง้แต่ปี 2560 และท�าเนยีบวทิยากร ซึง่เป็นวทิยากรทีท่�าหน้าทีถ่่ายทอดความรู้ให้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ตั้งแต่ ปี 2558

สามารถติดตามข้อมูลความรู้ได้ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ชสอ. : www.fsct.com

2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 369 เดือนมีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์



ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ชสอ. ได้ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีขนาดใหญ่ และสหกรณ์ท่ีมีเงินเหลือ โดยเชิญชวน 
สหกรณ์ขนาดใหญ่เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น  
ผ่านโครงการรับเงินฝากประจ�า “รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี” ระยะเวลา 36 เดือน วงเงินฝากต้ังแต่ 300 - 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.75 - 3.95 ต่อปี และ “รุน่ออมทรพัย์เพ่ิมทว ีรุน่ 2” ระยะเวลา 36 เดอืน วงเงนิฝากตัง้แต่ 50 - 200 ล้านบาทข้ึนไป  
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.40 - 3.65 ต่อปี ท้ังน้ี อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัวงเงนิทีฝ่าก รายละเอยีดเงือ่นไขเป็นไปตามโครงการรบัเงนิฝากประจ�า 
รุน่ออมทรพัย์เพิม่ทวี และจะน�าเงินฝากน้ี มาจัดท�า “โครงการเงนิกูพ้เิศษเพือ่ช�าระเงนิกูส้ถาบนัการเงนิอืน่” ซ่ึงได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการ 
ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน น�าไปจ่ายคืนให้กับสถาบันการเงินอื่น

นอกจากนี้ ชสอ. ได้มอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ท่ีมีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานที่ดี ซึ่ง ชสอ. ได้ท�าการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ 1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความั่นคง 
ทางการเงินของสหกรณ์ 2. เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. เกณฑ์การประเมิน 
ด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ. ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
อย่างแท้จริง และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งได้ด�าเนินการเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานไปแล้ว 3 สหกรณ์  
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ครับ

ส�าหรบัการคดัเลอืกผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น ประจ�าปี 2560 มีสหกรณ์สมาชิก ให้ความสนใจ 
ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกฯ จ�านวนท้ังสิ้น 12 สหกรณ์ 13 ผลงาน ซึ่ง ชสอ. ได้จัดท�าหนังสือรวบรวม 
ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 13 ผลงาน ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fsct.com ส�าหรับ 
ผลการประกวดคัดเลือกฯ ผมจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งครับ

สุดท้ายน้ีขอเชิญสมาชกิสหกรณ์ท่ัวประเทศติดตามชมรายการจบักระแสข่าวสหกรณ์ ซ่ึงเป็นรายการรปูแบบใหม่ท่ี ชสอ. จดัท�าขึน้
เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารด้านสหกรณ์ให้ประชาชนทัว่ไปได้รบัทราบ มทีัง้เรือ่งของประเดน็ข่าวร้อน ความรูเ้รือ่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ 
และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ โดย ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก ซึ่งสามารถรับชมได้ทาง youtube channel :  
FSCT Channel หรือเข้ารับชมจากทางเว็บไซต์ www.fsct.com ครับ

ขอบคุณครับ
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พลโท
(ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



ชสอ. ร่วมเฝ้ำฯ รับเสด็จฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ณ ศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่ขอ จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงเยี่ยมศูนย ์การเรียนต�ารวจ 

ตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

ในการนี้  พลโท ดร.วีระ วงศ ์สรรค ์  

ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ ชสอ. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ และ 

ถวายรายงานการสนับสนุนงบประมาณ 

จ�านวน 1,200,000 บาท สร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน จ�านวน 1 หลัง โดย ชสอ. ร่วมกับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศบริจาคงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าว เพ่ือประโยชน ์

ในด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
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ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตร “กรรมการด�าเนินการใหม่” รุ่นที ่23

วันที่ 24-27 เมษายน 2561 

ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311



โครงกำร “ปฏิบัติธรรมน�ำสุข 
บุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์” ประจ�ำปี 2560

ชสอ. ร่วมกับ เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.  
8 ภูมิภาค จัด โครงการ “ปฏิบัติธรรมน�าสุข บุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์” ประจ�าปี 2560 ระหว่างวันที่  
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดร�่าเปิง (ตโปทาราม)  
ส�านักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่  

โดยมี พระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าอาวาส วัดร�่าเปิง (ตโปทาราม)  
เจ้าส�านักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 ประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 
ฝ่ายสงฆ์ และ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด เป็นประธาน 
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการและพิธีขึ้นพระกรรมฐาน

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมือง มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
หากประสบกับปัญหาต่าง ๆ  แล้วไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของปัญหาได้ ก็จะท�าให้เกิดความเครียดขึ้น ส่งผลกระทบ 
ไปถงึชวีติและประสทิธภิาพในการท�างานลดลง ซึง่ผู้ทีส่ามารถประพฤติปฏบิตัติามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาได้ ก็จะสามารถ
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้เข้มแข็ง พัฒนาสติปัญญาให้มีความรอบคอบ เมื่อท�างานแล้วประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
สามารถตั้งรับกับปัญหาได้ดีข้ึน สามารถน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน รวมถึงชีวิต 
การท�างานและการปฏิบัติงานสหกรณ์ได้อย่างเป็นผลดีและมีประสิทธิภาพ เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
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พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
เปิดเผยว่า ชสอ. ได้ร่วมประชุมหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่มีเงินเหลือ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการขึน้อัตราดอกเบีย้เงนิกูจ้ากสถาบนั
การเงินอื่น เบื้องต้น ชสอ. ได้เชิญชวนสหกรณ์ขนาดใหญ่ 

เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ ผ่านโครงการรับเงินฝากประจ�า รุ ่นออมทรัพย์เพ่ิมทวี  
ระยะเวลา 36 เดอืนวงเงินฝากต้ังแต่ 300 - 1,000 ล้านบาทข้ึนไป อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 - 3.95 ต่อปี  
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินท่ีฝาก รายละเอียดเง่ือนไขเป็นไปตามโครงการรับเงินฝากประจ�า  
รุ่นออมทรัพย์เพ่ิมทวี และจะน�าเงินฝากนี้ มาจัดท�า “โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช�าระเงินกู้สถาบัน 
การเงินอื่น” ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เพื่อให้บริการเงินกู้แก ่
สหกรณ์สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน น�าไปจ่ายคืนให้กับสถาบันการเงินอื่น
 ส�าหรับรายละเอียดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช�าระเงินกู้สถาบันการเงินอื่น ได้แก่ 1. อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้โครงการฯ ปัจจุบันอัตราร้อยละ 4.20,4.35 และ 4.50 ต่อปี โดยผันแปรตามอัตราหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 2. วงเงินกู้เท่ากับ 
ทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ารองของสหกรณ์ แต่ไม่เกินยอดหนี้ที่ช�าระคืน และกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน 
และวงเงินกู้ประจ�าปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ กู้ได้สหกรณ์ละ 1 สัญญา ขณะท่ีเง่ือนไขการกู้ สหกรณ์ผู้กู้อาจมีหนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ โดย ชสอ. จะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์ตามอัตราหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ การกู้ให้เป็นรายการกู้ใหม ่
เพื่อน�าเงินไปใช้ช�าระหนี้สถาบันการเงินอื่นเท่านั้น ไม่ให้เป็นรายการหักลบสัญญากู้เดิมของ ชสอ. ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันรับเงินกู้  
สหกรณ์ต้องไม่ช�าระคืนเงินกู้ให้กับ ชสอ. ก่อนก�าหนดเฉพาะสัญญาเงินกู้นี้ หากมีช�าระคืนเงินกู้ก่อนก�าหนด คิดเบ้ียปรับร้อยละ 5  
ของยอดเงินที่ช�าระก่อนก�าหนด และภายหลังรับเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้กู้ส่งหลักฐานการช�าระให้ ชสอ. เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือ รายการ
เคลื่อนไหวยอดหนี้ที่แสดงยอดหนี้ลดลง การก�าหนดช�าระคืน เป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 60 งวด 
 “ชสอ. ได้เตรียมวงเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากการข้ึนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น 
จ�านวน 15,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถไปขอยื่นกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งความประสงค์จะให้การช่วยเหลือได้โดยตรง”
 พลโท ดร.วีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนหลักประกันในการขอยื่นกู้ จะต้องมีกรรมการด�าเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้  
หรือใช้ใบรับเงินฝากประจ�า และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ 
ใบรับเงินฝากประจ�า ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หากสหกรณ์มีอสังหาริมทรัพย์ท่ีปลอดภาระจ�านอง และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ�านวนเงินกู้จ�านอง 
เป็นประกัน โดย ชสอ. จะให้กู้ในอัตราดังนี้ 1. ที่ดินที่ว่างเปล่า น�ามาจ�านองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน

จากทางราชการ หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 
น�ามาจ�านองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของ 
ราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ได้รับความเห็นชอบ จากส�านักงาน คณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้น 
ของสหกรณ์ท่ีถืออยูใ่น ชสอ. คณะกรรมการด�าเนนิการสามารถ 
พิจารณาให้กู้โดยไม่มีหลักประกันได้

ชสอ. เตรียมวงเงินกู้ 15,000 ล้ำน ช่วยสหกรณ์สมำชิก  
ผ่ำนโครงกำรเงินกู้พิเศษเพื่อช�ำระเงินกู้สถำบันกำรเงินอื่น  
หลังสถำบันกำรเงินอื่นปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย
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อ

คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แก้วดี

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก 
สมทบสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นทีส่งสยักนัว่าระเบยีบดงักล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 หรอืไม่  
เพราะในมาตรา 41 ได้ก�าหนดให้ นายทะเบยีนสหกรณ์ประกาศก�าหนดประเภทของสหกรณ์ทีส่ามารถรบัสมาชกิสมทบได้  
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามที่
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ
 หากพิจารณาตามมาตรา 41 แล้ว นายทะเบียนมีอ�านาจเพียงก�าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบ
เท่านั้น ส่วนคุณสมบัติและอื่น ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นเป็นอ�านาจท่ีประชุมใหญ่ท่ีจะก�าหนดไว้ในข้อบังคับ แต่นายทะเบียน 
ก�าหนดระเบียบในข้อ 4 ว่า รายการเกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การขาดจากสมาชิก และสิทธิ หน้าที่ ของสมาชิกสมทบ 
ส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภทที่จะก�าหนดในข้อบังคับให้ถือปฏิบัติดังนี้
 4.1 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยและให้สหกรณ์แต่ละประเภทก�าหนด 
ข้อบังคับได้ไม่เกินหลักเกณฑ์นี้
  (1) สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
   (1.1) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก
   (1.2) บุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ
 นอกจากน้ันในข้อ 4.3 ยังก�าหนดการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบไว้ว่า ให้ก�าหนดข้อบังคับเพิ่มเติมว่า  
ในกรณีสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  
ตามข้อบังคับ ให้เป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพด้วย ซ่ึงก็เป็นเรื่องใหม่และ 
แปลกที่นายทะเบียนมาใช้อ�านาจแทนที่ประชุมใหญ่ โดยบังคับให้สหกรณ์ก�าหนดคุณสมบัติเหล่านั้นไว้ในข้อบังคับ เท่านั้น 
ยังไม่พอ ระเบียบข้อ 5 ยังก�าหนดไว้อีกว่า ข้อบังคับสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนไปแล้ว และขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้สหกรณ์แก้ไข 
เพิม่เตมิข้อบงัคบัในคราวประชมุใหญ่ของสหกรณ์ทีจ่ะมข้ึีนในครัง้แรกถดัจากวนัท่ีระเบียบนีใ้ช้บังคบั ซ่ึงมคีวามหมายว่าข้อบงัคบัเดมิ 
ของสหกรณ์ยังใช้บังคับอยู่จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว แต่ระเบียบข้อ 6 ก�าหนดไว้ว่า  
นับแต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับให้สหกรณ์ระงับการให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิมที่ขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ ซ่ึงมองว่าระเบียบนี้ขัดแย้งกันเอง และไม่สอดคล้องกับ 
มาตรา 41 หากมปัีญหาในทางปฏบิตัคิงต้องน�าคดขีึน้สูศ่าลเพือ่วนิจิฉยัว่า 
ระเบียบนายทะเบียนดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือไม่เพียงใด
 ค�าถามที่ได้รับจากสหกรณ์สมาชิกอยู่เสมอภายหลังจากระเบียบ
นี้มีผลใช้บังคับ ก็คือสหกรณ์ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย  
ก็ขอแนะน�าให้คณะกรรมการด�าเนินการปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมท่ี 
มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ก�าหนดจนกว่าจะมี 
การแก้ไขข้อบังคับตามที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ …..รับรองปลอดภัย….
แน่นอน

สมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์
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ภำพของสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่พึงปรำรถนำ

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองประธานกรรมการ ชสอ.

ภำพของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่พึงปรำรถนำ
ภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผมอยากเห็น ...

 เป็น “องค์กรท่ีมีประสิทธิผล (มีประโยชน์ต่อสมาชิก)” คือ สามารถตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ไขปัญหา 

ของสมาชิกได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงเวลาของชีวิต ทั้งในด้านการเงิน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ ด้านอื่น ๆ ที่ชีวิต

ของสมาชกิในแต่ละช่วงมคีวามต้องการ (ความต้องการในแต่ละช่วงชวีติไม่เหมอืนกัน) ทัง้นี ้การให้บรกิารบางเรือ่งสหกรณ์อาจไม่ต้องลงมอื

ท�าเองโดยตรง แต่เป็นผู้จัดการให้สมาชิกได้รับบริการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการในราคาที่ยุติธรรม เป็นผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกดีขึ้น

 เป็น “องค์กรท่ีมีประสิทธภิาพ” คอื นอกจากสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชกิตามทีก่ล่าวถงึแล้วนัน้ การตอบสนอง 

ยังต้องเสียต้นทุนต�่า (สมาชิกเสียค่าใช้จ่ายน้อย และสังคมโดยรวมสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย) และสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

ทันต่อความต้องการของสมาชิก ซึ่งสหกรณ์จ�าเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการและบริการที่ดี

 เป็น “องค์กรท่ีมีความทันสมัย” คือ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด 

เรื่องเวลา และ สถานที่ สอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ความเป็นองค์กรทันสมัยถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการท�าให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรด้วย

เกริ่นกันก่อน
 แม้ว่าขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์จะมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็และชดัเจน โดยปัจจบุนั

ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์รวมกันมากกว่า 2.2 ล้านล้านบาท (ท้ังนี้นักวิชาการบางท่าน 

คาดการณ์ว่าถ้าข้อมูลครบถ้วนจริงๆ สินทรัพย์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์อาจมีมากถึง  

2.56 ล้านล้านบาท) ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มากกว่า 130 แห่ง ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 

5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผู้บริหารงานภาครัฐจ�านวนมากยังมองสหกรณ์ในมุมมองที่เป็นลบ เช่น ...

 “เป็นองค์กรที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้า พึ่งตนเองไม่ได้ เป็นภาระของภาครฐั” ...
 “ท�างานไม่มีประสิทธิภาพ ตั้งขึ้นมาตั้งนานแล้วยงัไม่สามารท�าให้สมาชิกลืมตาอ้าปากได้”…
 “มีการโกงกนัอย่างมากมาย” ...
 “เป็นตวัสร้างปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชน” …
 “เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงต�่า เสี่ยงสูง อาจล้มลงเมื่อไรก็ได้” ...

 แม้ว่า มมุมองข้างต้น อาจเกดิจากความเข้าใจทีไ่ม่ถกูต้อง และเกดิจากผูม้องใช้ความรู้สึกมากกว่า 

เหตุผลและข้อเทจ็จรงิในการตดัสินใจถึงภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ อย่างไรกต็าม คงต้องยอมรบัความจรงิว่า  

สหกรณ์บางส่วนเองกม็กีารด�าเนนิการไม่ถกูต้อง ค�าถามส�าคญัประการหนึง่ทีต้่องช่วยกนัหาค�าตอบกค็อื  

“ลักษณะท่ีควรเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีดีหรือท่ีพึงปรารถนาเป็นอย่างไร?” ทั้งนี้ 

ลกัษณะดังกล่าวอาจแตกต่างกนัไปตามมมุมองของแต่ละคน ในทีน่ีผ้มขอฉายภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ดีที่ผมอยากเห็น ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสหกรณ์ออมทรัพย์บ้าง ไม่มากก็น้อย
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 เป็น “องค์กรใสสะอาด” คือมีความโปร่งใส พร้อมให้มี

การตรวจสอบการด�าเนินงานตลอดเวลา ด�าเนินการโดยยึดหลัก

การและกติกาต่าง ๆ ของสหกรณ์อย่างจริงจัง รวมถึงด�าเนินการ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

  เป็น“องค์กรแห่งการมีส่วนร่วม” และ “องค์กร
ประชาธิปไตย” คือการด�าเนินงานวางอยู่บนพื้นฐานของการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ รับฟังความคิดเห็นของ

ทุกคนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจจะยึดเอาเสียงส่วน

ใหญ่และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ

 เป็น “องค์กรท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม” คือ นอกจาก 

เป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกแล้ว สหกรณ์ต้องแสดง

บทบาทในการพัฒนาองค์กรแม่ (องค์กรที่สมาชิกของสหกรณ์

ท�างาน) ชุมชน และ สังคม ที่สหกรณ์ต้ังและด�าเนินการอยู ่  

ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ว่าด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชน

 เป็น “องค์กรที่มีความยั่งยืน” คือสามารถด�ารงอยู่อย่างมีพัฒนาการ และ เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคมอย่างต่อเนื่องไป

ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกันของสหกรณ์ทุกระดับอย่างจริงจัง มีภาพอนาคตของขบวนการสหกรณ์ (มีพิมพ์เขียว

ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์) ร่วมกัน มีการวางระบบหรือความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และเทคโนโลยี และที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือต้องมีการให้การศึกษาอบรมด้านสหกรณ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ส่งท้ำยก่อนจำก
 เพื่อให้เป็นไปตามที่ปรารถนา สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องด�าเนินการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน การท�างานทุกอย่างต้องค�านึงถึงกฎ

กติกา ไม่มีการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วม 

และรับผิดชอบของทุกฝ่าย รวมไปถึงต้องค�านึงถึงความคุ ้มค่าของ 

การด�าเนินการด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ต้องเป็น  

“องค์กรธรรมาภิบาล” นั่นเอง
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คณะผู้บริหำรมอบกระเช้ำสวัสดีปีใหม่

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ ชสอ. เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่ นายโอภาส  
ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีความมั่นคง  
เข้มแข็ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์

นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร 
รองอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายโอภาส ทองยงค์  
อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2561
คณะผู้น�าสหกรณ์ NATCCO จากประเทศฟิลิปปินส์
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ขอเชิญเข้ำร่วมสัมมนำ 

เรื่อง “Fin Tech and Cashless Society
สถำนกำรณ์และแนวทำงกำรปรับตัวของขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย”
พร้อมทัศนศึกษำ ณ ประเทศญี่ปุ่น (โอกินำวำ)
 ครัง้ที่ 1 : วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561 

 ครัง้ที่ 2 : วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2561 

 ณ ส�านักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311



 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร.สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย  
นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ นายณฐกร แก้วดี  
กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ มอบเงินสนับสนุน จ�านวน 150,000 บาท ให้กับ นายสมคิด 
ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ และ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบเงินสนับสนุน ในการจัดโครงการสัมมนา เร่ือง  
“การบริหารความเสี่ยงและเทคนิคการควบคุมภายใน” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 
ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายวิราช ป้อมบ้านต้า 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูชยีงราย จ�ากดั กล่าวต้อนรบัสหกรณ์สมาชกิ 
รวมถึงการแสดงความยินดีกับ ประธานกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
เขตพืน้ทีภ่าคเหนอื ทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง และมผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา 177 คน จาก 35 สหกรณ์

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ และนายณฐกร แก้วดี บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูป 
ระบบการเลือกตั้ง ชสอ..” ในเรื่องขององค์ประกอบ คณะกรรมการด�าเนินการ ที่มาของ 
ประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนนิการ การสรรหาและการเลือกตัง้ การพ้นจากต�าแหน่ง 
ประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการ รวมถึงผู้ตรวจสอบกิจการ ท่ีมาผู้ตรวจสอบ 
กิจการ จ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการ วาระการด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ รวมถึง  
ชสอ. ได้จดัท�าหนงัสอืเวยีนไปยงัสหกรณ์สมาชิก ขอความร่วมมอืตอบแบบส�ารวจความคดิเหน็ 
สหกรณ์สมาชิกกบัการปฏรูิประบบการเลอืกต้ัง ชสอ. โดยน�าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการของสหกรณ์พิจารณาตอบแบบส�ารวจ และส่งกลับไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 

การสัมมนาคร้ังนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรือ่ง “การบรหิารความเสีย่ง” ซึง่สรปุสาระส�าคญั คอื  
แหล่งทีม่าของความเสีย่ง ผลกระทบทีเ่กิดจากความเสีย่ง องค์ประกอบหลกัของการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึ 
ขณะนี้ภาครัฐได้ก�าหนดเกณฑ์การก�ากับ ด้านธรรมาภิบาล ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ 
ก�าหนดอ�านาจหน้าทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการ รวมทัง้ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเงนิลงทุน ประเภทของเงนิลงทนุ 
ประเภทของ ตลาดการเงนิ ตลาดตราสารหนี ้และตราสารทุน ตลาดเงนิ ความเสีย่งการลงทุนในตราสารต่าง ๆ   
และวนัที ่7 มกราคม 2561 ได้เชญิ นายอนนัต์ ชาตรปูระชวิีน อดตีผูจ้ดัการใหญ่ ชสอ. เป็นวทิยากรบรรยาย  

เรื่อง “เทคนิคการควบคุมภายใน” 
ซึง่สรปุสาระส�าคญั ความหมาย และวตัถุประสงค์ของการควบคมุ
ภายใน โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ตามแนว COSO และการประเมินผลการควบคุมภายใน
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ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ภำคเหนือ



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

มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจตรัง จ�ำกัด
ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภำคใต้

บริจาคเงินและสิ่งของในโครงการแบ่งรอยยิ้ม  
ปันความสุข ให้กับ บ้านเอื้อพร อ.ละแม จ.ชุมพร 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม “โครงการปลูกต้นไม้ 
ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง”
วันที่ 14 ตุลาคม 2560

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ�ำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด

จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
วันที่ 16 กันยายน 2560

มอบเงนิทนุสาธารณประโยชน์ สนบัสนนุการจดัท�าโครงการ 
ศูนย์เรียนรู ้การแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทน และ
โครงการศนูย์การเรียนรู้การบ�าบดัและใช้ประโยชน์จากขยะ  
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน วันที่ 4 สิงหาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์นำวิกโยธิน จ�ำกัด



พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิด 

พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท ให้กับ 

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคกลาง โดยมี นายสมควร ทองฤทธิ์  

ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ากัด รับมอบ ณ โรงแรม 

ชัยนาทธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์  

2561 การจัดสัมมนาครั้งนี้ ชสอ. สนับสนุนวิทยากร คือ นายปรเมศวร์  

อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าท่ีและ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการด�าเนนิการ ผูต้รวจสอบกจิการ และเจ้าหน้าที ่กบัการบริหาร 

ความเสี่ยงปี 2561 และนายอุทัย ศรีเทพ ผู้ตรวจสอบกิจการ บรรยายเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์

กับฌาปนกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์เครือข่ายส่งผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน 240 คน

ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ภำคใต้

ชสอ. สนับสนุนเครือข่ำยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภำคกลำง

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดการอบรม 
หลกัสตูร “ผู้ตรวจสอบกจิการขัน้พืน้ฐาน” จดัโดย เขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ ชสอ. ภาคใต้  
วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมด้วย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช รองประธาน 
กรรมการ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ นายปรีชา ดุลยการัณย์ และ นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์  
กรรมการด�าเนินการเข้าร่วม โดย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช น�าเสนอเรื่องการปฏิรูป 

ระบบการเลือกตั้ง ชสอ. และ นางสาวณิชาพร สังฆะโต  
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบญัชแีละการสอบบญัช ีส�านักงานตรวจบญัช ี
สหกรณ์ที่ 9 น�าเสนอเรื่อง เทคนิคตรวจสอบกิจการ และ 
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 369 เดือนมีนาคม 2561



โครงการสัมมนาพร้อมทศันศกึษา 
ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ณ ประเทศจีน (ปักกิ่ง)
วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2560

14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 369 เดือนมีนาคม 2561



สั่งซื้อสินค้าได้ที่  www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 369 เดือนมีนาคม 2561



จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
เลขท่ี 199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรีุ 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 30 ฉบับที่ 369 เดือนมีนาคม 2561

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

เงินฝากประจ�า

ออมทรพัย์กับ ชสอ. ดอกเบ้ียสงู... ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111

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

บริการด ีมีเฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตรำแบบ
ไม่มี เฉลี่ยคืน

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 3.59

โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้าท่วม 3.59

โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 3.59

รุ่น ออมทรัพย์เพิ่มทวี
วงเงิน อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 36 เดือน

300  ล้านบาทขึ้นไป 3.75

 500  ล้านบาทขึ้นไป 3.85

1,000  ล้านบาทขึ้นไป 3.95


