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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่29 ฉบบัที ่365 เดอืนพฤศจกิายน 2560

News



พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสถติย์ชยั วรานนท์วานชิ รองประธานกรรมการ ชสอ. รบัผ้าพระกฐิน 

พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์  

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ วัดท่าม่วง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 365 เดือนพฤศจิกายน 2560

ชสอ. รับผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้วนัที ่31 ตลุาคมของทกุปี เป็น “วนัออมแห่งชาต”ิ เพือ่ส่งเสรมิให้คนไทยมนีสิยัรกัการออม รวมทัง้

เพือ่ให้ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัและประโยชน์ของการออมเงนิ ชสอ. ซึง่เป็นศนูย์กลางของสหกรณ์ออมทรพัย์ท่ัวประเทศ  

ได้มีการจัด “โครงการวันออมแห่งชาติ” เป็นประจ�าทุกปี เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เยาวชน และประชาชน

ท้ังประเทศ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการออมของวนัออมแห่งชาติ เหน็ถงึค่าของการออม และขบวนการสหกรณ์สามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง มีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยในปีนี้ ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก ชสอ. พื้นที่กรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2560” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ส�านักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ถนนนครอินทร์ 

อ�าเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุร ีรวมท้ังเขตพืน้ท่ีสหกรณ์สมาชกิในภมูภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศจดักจิกรรมขึน้อย่างพร้อมเพรยีงกนั  

เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และคนไทยในสังคมเดินตามรอยพ่อ ปลูกฝังนิสัยรักการออม และการแบ่งปัน  

ซึ่งตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส�าคัญกับ

การออมเป็นต้นแบบของความประหยัด จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักออม” 

โดยกิจกรรมในวันงานออมแห่งชาติปีนี้ มีการร่วมปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมร่วมร้องเพลง “รักพ่อ 

ไม่มีวันพอเพียง” พิธีท�าบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีถวาย 

ราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

นอกจากนี ้ชสอ. ได้มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการออมข้ึนในสหกรณ์ ได้แก่ กจิกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรพัย์  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเชิญชวน 

ให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม การรับฝากเงิน และเพิ่มหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 

31 ตุลาคม 2560 ตั้งเป้า 30,000 ล้านบาท เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศจะได้น�าเงินไปบริจาค 

เพื่อสาธารณประโยชน์สู่สังคม ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน 

ส�าหรบั ชสอ. ได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงนิและเงนิฝากรุ่น “วนัออมแห่งชาต”ิ อตัราดอกเบีย้ 12 เดือน 2.50% โดยเปิดจ�าหน่าย 

ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 15 พฤศจิกายน 2560 ครับ
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พลโท
(ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



ชาว ชสอ. ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง
น้อมร�าลึกในหลวง ร.9

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสอ.) น�าคณะกรรมการด�าเนนิการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมปลูกดอกดาวเรือง จ�านวน 2,000 ดอก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณรอบอาคาร
ส�านักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ชสอ. ได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองข้ึน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร�าลึก 
ในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยดอกดาวเรอืงนีจ้ะบานสะพรัง่พร้อมกนั 
ทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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ปีที่ 29 ฉบับที่ 365 เดือนพฤศจิกายน 2560



ชสอ. จัดพิธอีัญเชิญดอกไม้จันทน์ 
ใช้วันพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานน�าคณะผู้บริหาร และ 
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ประกอบพิธีอธิษฐานจิต ถวายราชสักการะหน้า 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 
อัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�านวน 9,999 ดอก วางบนพานหน้า 
พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบพิธีอธิษฐานจิตเป็นเวลา 89 วินาที ก่อนส่งมอบให ้
จังหวัดนนทบุรีส่งมอบให้กับกระทรวง 
มหาดไทย เพือ่ใช้ในงานพระราชพธิถีวาย 
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ก�าหนดจัดขึ้นวันที่ 26 ตุลาคม  
2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ 
แสดงความอาลัย เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ 
โถงชั้น 1 ส�านักงาน ชสอ.
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พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
เป็นประธานเปิดการสมัมนา เรือ่ง “ผลกระทบของเกณฑ์การ 
ก�ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชกิ”  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี  
โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี 

สัมมนา เรื่อง “ผลกระทบของเกณฑ์การก�ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก”

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ร่วมบรรยายพเิศษเกีย่วกบันโยบายการก�ากบัดแูล 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งแนวทางที่จะด�าเนินการ คือ 1. การจัดท�าเกณฑ์ 
การก�ากับดูแลสหกรณ์ หาจุดร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง ธปท.  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยจะรับฟังความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์  
น�ามาปรับหาจุดร่วม โดยสหกรณ์ต้องเดินต่อไปได้ 2. การพัฒนา 
บุคลากรสหกรณ์ โดยยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ให้เนื้อหา 
มคีวามทนัสมยั มคีณุภาพ อบรมอย่างเข้มข้น เพือ่ให้บคุลากรของสหกรณ์ 
มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 3. หน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์  
ปัจจบุนัอตัราหนีส้นิต่อคนเพิม่มากขึน้ สหกรณ์ควรจะจดัสมดลุระหว่างหนีสิ้นและเงนิออมให้มากขึน้ เพิม่สัดส่วนการออม ลดปัญหาหนีส้นิของสมาชกิ  
ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับสหกรณ์ ป้องกันวิกฤตทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อถึงวันเกษียณ สมาชิกควรจะได้มีเงินออมเหลือ 
ไว้ใช้มากกว่ามีแต่หนี้สิน

จากน้ันเป็นการเปิดเวทีเสวนาผลกระทบของเกณฑ์การก�ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรพัย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชกิ โดย นายปรเมศวร์ อนิทรชมุนุม 
รองประธานกรรมการ ชสอ. รศ.ทพ.สรุนิทร์ สอู�าพนั รองประธานกรรมการ สอ. 
คณะทนัตแพทย์มหดิล จก. นายรุง่โรจน์ สรวฒุพิบิลูย์ นกัวชิาการช�านาญพเิศษ 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และ นายอนนัต์ ชาตรปูระชวีนิ คณะท�างานจดัท�าข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูปฯ ด�าเนินการเสวนาโดย ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการด�าเนินการ 
ชสอ. เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้สหกรณ์รับทราบในการด�าเนินการจัดท�าเกณฑ์
การก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลกระทบต่อ ชสอ. 

และสหกรณ์ออมทรัพย์ในมุมมองด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
รับฟังความคิดเห็นของผู ้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อเกณฑ์ 
การก�ากับดูแลฯ ที่ผ่าน ครม. เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 เพื่อที่  
ชสอ. จะได้ประมวลสรปุความคดิเหน็น�าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ต่อไป
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แก้วดี

ล้มละลาย
(ตอนที ่1)

ในการบริหารสหกรณ์ มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง กฎหมายล้มละลายเป็นอีกฉบับหนึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ในกรณสีมาชกิสหกรณ์ไปก่อหนีภ้ายนอกจนถกูศาลพทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด หากสหกรณ์ละเลยไม่ขอรบัช�าระหนีต้ามระยะเวลา
ที่ก�าหนดก็อาจเกิดหนี้สูญได้ ดังนั้นคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องติดตามพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงให้มากอย่างใกล้ชิด

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 (1) ได้ก�าหนดไว้ว่า “เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว  
เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์แต่ผูเ้ดยีวมอี�านาจจดัการและจ�าหน่ายทรพัย์สนิของลกูหนี ้หรอืกระท�าการทีจ่�าเป็นเพือ่ให้กจิการ
ของลูกหนี้ที่ค้างอยู่ให้เสร็จส้ินไป” แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาหรือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีแพ่งไว้แล้ว แต่คดียังอยู ่
ระหว่างพิจารณาก็ตาม (มาตรา 27) เจ้าหนี้ต้องยื่นค�าขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ภายในก�าหนดสองเดือน นับแต่วันโฆษณา 
ค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (มาตรา 91) เห็นได้ว่าเมื่อลูกหนี้หรือสมาชิกสหกรณ์ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สหกรณ์ในฐานะ 
เจ้าหน้ีต้องรีบไปขอรับช�าระหนี้ภายในสองเดือน และในระหว่างนี้ต้องระวังอย่าให้สมาชิกที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์กู้ยืมเงินเด็ดขาด  
เพราะการท�าสญัญากูย้มืจะตกเป็นโมฆะ และผูค้�า้ประกนักจ็ะหลดุพ้นความรบัผดิไปด้วย ทัง้นี ้เพราะอ�านาจการจดัการทรพัย์สนิ
เป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว สมาชิกผู้กู้ไม่มีอ�านาจกระท�าการใด ๆ 

ปัญหาที่มักจะเกิดแก่สหกรณ์ก็คือ สหกรณ์ไม่ทราบว่าสมาชิกผู้กู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และไม่สามารถขอรับช�าระหนี้ 
ได้ภายในก�าหนดสองเดือน ซึ่งอาจท�าให้สหกรณ์ไม่สามารถรับช�าระหนี้จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ได้ ในกรณีเช่นนี้สหกรณ์ 
ยังมีทางขอขยายเวลาช�าระหนี้ได้ หากมีพฤติการณ์พิเศษ หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจยื่นค�าขอได้ภายในเวลาอันสมควร ดังเช่น 

ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 6270/2538 “เมื่อปรากฎว่าค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็ดี การโฆษณาค�าสั่งพิทักษ์ก็ดี ได้กระท�าใน
ชื่อใหม่ของจ�าเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ร้องไม่อาจทราบว่าจ�าเลยที่ 1 และที่ 2 ถูกพิทักษ์เด็ดขาด กรณีนี้ถือว่าเป็น
พฤติการณ์พิเศษที่ผู้ร้องไม่อาจยื่นค�าขอรับช�าระหนี้ภายในก�าหนด และถือเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้ร้องจึงมีสิทธิยื่นขอขยายระยะ
เวลาหลังจากสิ้นระยะเวลาก็ได้ แต่ต้องยื่นค�าขอขยายระยะเวลาเสียภายในเวลาอันสมควร….” เห็นได้ว่าสหกรณ์ยังมีหนทาง 
ที่จะขอรับช�าระหน้ีได้แม้จะพ้นก�าหนดไปแล้ว และปัจจุบันกฎหมายใหม่ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้สามารถยื่นค�าร้องต่อศาล 
เพื่อให้ศาลมีค�าสั่งให้เจ้าหนี้สามารถขอรับการช�าระหนี้ได้อีกด้วย

หนี้ที่ขอรับช�าระหน้ีได้ในคดีล้มละลายจะต้องเป็นหนี้เงินเท่านั้น แต่ถ้าสหกรณ์รับจ�านองบ้านพร้อมท่ีดินหรือที่ดิน 
ของสมาชิกไว้ จะขอรับช�าระหนี้อย่างไร โปรดติดตามตอนที่ 2 

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องหมั่นตรวจสอบสมาชิกผู้กู้อย่างสม�่าเสมอว่าถูกฟ้องล้มละลายหรือไม่ ตาม website  
ของกรมบังคับคดี หากมีสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จะได้
ขอรับช�าระหนี้ได้ภายในระยะเวลาก�าหนด เมื่อท�าเช่นนี้ไม่มีหนี้สูญ 
…..แน่นอน
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ชสอ. นำ คณะกรรมการดำ เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
เข้าร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ ACCU ประจำ ปี 2560

สมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติในเอเชยี (Association  
of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) จัดการสัมมนา 
ทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 
22 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Galadari เมืองโคลัมโบ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่ง ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของ ACCU 
ได้ส่งบุคลากร ประกอบด้วย กรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที ่ชสอ. เข้าร่วมการสมัมนาทางวชิาการและประชมุใหญ่ดงักล่าวด้วย 

ส�าหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการซึ่งจัดก่อนหน้าการประชุมใหญ ่
รวม 2 วัน คือ วันที่ 20 - 21 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “การร่วมกันสร้าง
สะพานเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้คนและชุมชน” 
(Credit Union Networks Building Bridges Together to Create Value 
for People and Communities) เป็นการสัมมนาเก่ียวกับความสัมพันธ ์
อันยาวนานระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับการพัฒนาความส�าคัญของ 
การรวมเครือข่ายเข้าด้วยกัน ภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีแท้จริง  
ข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการพัฒนาในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

โดยในช่วงเช้าของการสัมมนาเป็นพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงาน 
454 คน จาก 22 ประเทศ ณ โรงแรม Galadari เมืองโคลัมโบ ซึ่งในครั้งนี้  
มนีกัสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติยเูนีย่นจากประเทศไทยเข้าร่วมงานทัง้สิน้ 
20 คน ทางเจ้าภาพ ซึ่งได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศศรีลังกา 
(The Federation of Thrift and Credit Cooperative Societies Ltd.:  

FTCCS หรือ SANASA Federation) ได้มีการจัดเตรียมการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และมี Dr.Moon, Chul-sang  
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งสาธารณรฐัเกาหล ี(National Credit Union Federation of Korea: 
NACUFOK) และประธานกรรมการ ACCU กล่าวต้อนรับ 

นอกจากนี้ ยังมี Mr.Serge Gosselin ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดของ Developpement International Desjardins (DID)  
กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดด้วย

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ได้รับเกียรติจาก ACCU ขึ้นรับรางวัล Recognition Award ในฐานะ 
นกัสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นแห่งภมูภิาคเอเชยี ในพธิเีปิดดงักล่าวอกีด้วย ซึง่เมือ่เสรจ็สิน้พธิเีปิดกเ็ป็นการถ่ายภาพหมูท่ีร่ะลกึของแต่ละประเทศ  
ตามล�าดับ
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ส�าหรับหัวข้อการสัมมนา 2 วัน โดยวิทยากรชั้นน�าจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่  
แคนาดา ไทย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง เนปาล และเกาหลี เป็นต้น

วันแรก - สัมมนารวม ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ต้นแบบธุรกิจสหกรณ์ (SANASA)”
    สัมมนารวม ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การร่วมกันสร้างคุณค่าแก่ผู้คนและชุมชน”
  สัมมนารวม ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ระดับของการบูรณาการเครือข่ายสหกรณ ์
ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย: การประเมินสถาบันโดยการใช้ TOP 3”
   สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
   กลุ่ม 1.1 การแบ่งปันทรพัยากร หวัข้อ “การบรหิารจดัการกองทุนของ 
เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน”
   กลุ่ม 1.2 การวางมาตรฐาน หัวข้อ “วินัยของเครือข่าย - การสร้าง 
ธรรมาภิบาลให้เข้มแข็งผ่านการก�ากับดูแลและกลยุทธ์ภายใน”
   กลุ่ม 1.3 เครือข่ายธรรมาภิบาล หัวข้อ “การบริหารจัดการแนวคิด:  
ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลง และความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน”   
โดยในค�่าคืนแรกนี้ มีงานเลี้ยงรับรองอาหารค�่าโดยเจ้าภาพ “Sri Lankan Night”  
ซึ่งมีดนตรีและการแสดงมากมาย

วันที่สอง  - สัมมนารวม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความคืบหน้าของรูปแบบการช�าระเงินของ 
ACCU (ACCU  Payment Platform: APP) - KAYA ประเทศฟิลิปปินส์” 
   สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
   กลุ่ม 2.1 การแบ่งปันทรัพยากร หัวข้อ “การเป็นผู ้น�าเครือข่าย 
สหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนด้านนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกัน” 
   กลุ่ม 2.2 การวางมาตรฐาน หัวข้อ “การวางมาตรฐานกระบวนการ
ทรัพยากรมนุษย์ (HR Process) เพื่อเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน”
   กลุ่ม 2.3 เครอืข่ายธรรมาภบิาล หวัข้อ “กลไกความปลอดภยัภายใน:  
กองทุนเสถียรภาพและการก�ากับดูแลความเสี่ยงโดยชุมนุม”
   สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
    กลุ่ม 3.1 การแบ่งปันทรพัยากร หวัข้อ “การสร้างวฒันธรรมสหกรณ์:  
เอกภาพ และความสม�่าเสมอในคุณค่าของการสื่อสาร” 
   กลุ่ม 3.2 การวางมาตรฐาน หัวข้อ “มาตรฐานของนโยบายและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อรับประกันการให้บริการที่มีคุณภาพแก่สมาชิก”
   กลุ่ม 3.3 เครอืข่ายธรรมาภบิาล หวัข้อ “การจดัหาเงนิทนุอย่างยัง่ยนื
ของโครงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน”
  สัมมนารวม ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การจัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs)” 
  สัมมนารวม ครั้งที่ 6 สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา

ในคืนสุดท้ายนี้ เป็นการเลี้ยงอาหารค�่าแบบ “International 
Night” ซึ่งมีการประมูลของที่ระลึกนานาชาติ รวมถึงการแสดงดนตรี
จากประเทศเจ้าภาพและวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายประจ�าชาติจาก 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละประเทศ

ส�าหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่
ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคือ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดย National Confederation of Cooperatives -  
Philippines (NATCCO) ร่วมกับ Philippine Federation of Credit  
Cooperatives (PFCCO) ในเดือนกันยายน ปี 2561
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การอบรมครัง้น้ีได้เชญิ นางสพุนิ ศรสีะอาด ผูอ้�านวยการกลุม่ตรวจการ ส�านกังานสหกรณ์ 
จังหวัดล�าพูน บรรยายเรื่อง หลักการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายมานะ โภคินมาศ  
หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ล�าพูน บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ นางพวงทอง ปานอุทัย  
บรรยายเรือ่ง การด�าเนนิกจิการสหกรณ์ และ นายชยัณรงค์ กณัหา ประธานผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์การเกษตรเมอืงศรสีะเกษ จ�ากดั  
บรรยายเรื่อง ประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการ 

วันที่ 10 กันยายน 2560  
ได ้ เชิญ นางวรางคณา รักษาดี และ 
นางสาวอัญชลี  นวลศรี  นักวิชาการ 
ตรวจสอบบัญชีช�านาญการ ส�านักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ล�าพูน บรรยายเรื่อง 
เทคนิคการตรวจสอบกิจการ และรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการ

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ
วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคล�าพูน  

อ.เมือง จ.ล�าพูน พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สามัคคี เดชกล้า 
รองประธานกรรมการ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย และ 
กจิการพเิศษ มอบเงินสนบัสนนุ จ�านวน 200,000 บาท ให้กบั นายสมคดิ ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการ 

เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ และ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบเงินสนับสนุน  
ในการจดัโครงการอบรม เรือ่ง “ผูต้รวจสอบกจิการขัน้พืน้ฐาน” และมผีูเ้ข้าร่วมอบรม  
จ�านวน 136 คน จาก 25 สหกรณ์ 

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ บรรยายพเิศษ เรือ่ง “นโยบายการบรหิารงาน ชสอ.”  
แจ้งว่า ชสอ. ขอเรยีนเชิญคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค ทกุท่าน  
เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง ปฏิทินเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค  
ระเบียบ ชสอ.ว่าด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค  
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มอาชีพ ชมรม
ผู ้จัดการ และชมรมเจ ้าหน้าที่  ในวันที่  

27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 365 เดือนพฤศจิกายน 2560



พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  
พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่  
ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุน 
ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู ้ป ่วยโรคตาเลนส์ตาเทียม  
โรงพยาบาลศิริราช (แทนดอกไม้แสดงความยินดี)  
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมงานวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 
ครบรอบ 39 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนชุมชนรอบข้างสหกรณ์ การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และพิธีท�าบุญเลี้ยงพระเพล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 จากสมาชิกเริ่มต้นเพียง 167 คน ทุนด�าเนินงาน  
15,570 บาท ในสมัยท่านอธิบดีถนอม เปรมรัศมี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ปัจจุบัน มีสินทรัพย์รวมกว่า 17,000 ล้านบาท มีสมาชิกกว่า  
30,000 คน (สมาชิก 13,170 คน สมาชิกสมทบ 18,116 คน) ซ่ึงกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ทั่วประเทศ จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิก ส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 365 เดือนพฤศจิกายน 2560

ครบรอบ 45 ปี กรมส่งเสรมิสหกรณ์

ครบรอบ 39 ปี สอ. กรมป่าไม้ จก.



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

มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 365 เดือนพฤศจิกายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ำกัด

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ประจ�าปี 2560

ณ โรงเรียนบ้านโอทะลัน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 

วันที่ 8 กันยายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด

จดัโครงการปฏิบตัธิรรมน�าชวีติ ส่งเสรมิให้คณะกรรมการ 
ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ได้พัฒนาหลักธรรม 
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 43 จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกในสังกัด กองร้อย  

ตชด.435 ที่มีผลการเรียนดี จ�านวน 34 ทุน รวมเงิน  

77,600 บาท วันที่ 26 สิงหาคม 2560

มอบเงินช่วยเหลือช่วยเหลือนกัเรียนทีบ้่านประสบอคัคีภยั
วันที่ 11 กันยายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครรำชสีมำ จ�ำกัด



พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง  
“ชสอ. กบัการพัฒนาสหกรณ์สมาชกิ” ในการจดัโครงการสมัมนาทางวชิาการ “การจดัตัง้ 
เขตพื้นที่สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 1 และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ”  
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
ถ.พิชัย กรุงเทพฯ

เขตพื้นที่สมาชิก ชสอ.กทม. 1

เขตพื้นที่สมาชิก ชสอ.กทม. 2
พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. และ 

ประธานกรรมการ เขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ ชสอ. กรงุเทพมหานคร  
พืน้ที ่2 เป็นประธานในพธิปิีด พร้อมมอบวฒุบิตัรให้แก่ผูเ้ข้าอบรม 
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” หลักสูตร 1 จ�านวน  
120 คน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 701  
ส�านักงาน ชสอ. โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน
รับรองรายชื่อจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 365 เดือนพฤศจิกายน 2560



ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ และ 
นายณฐกร แก้วดี เลขานุการ ชสอ.ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ�ากัด น�าคณะมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุง 
อาคารเรียนและสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลบ้านตาลเหนือ 
อ�าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่7 ตลุาคม 2560 โดย ชสอ.  
สนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 100,000 บาท และสหกรณ ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด สนับสนุน จ�านวน 100,000 บาท

จากน้ันล่องแพเดินทางไปมอบหนังสือและส่ิงของให้แก่ผู้แทนเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (คิดถึงวิทยา) สาขาห้องเรียนเรือนแพ อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน เมื่อวันท่ี  
8 ตลุาคม 2560 โดยห้องเรยีนเรอืนแพนีเ้ป็นสาขาของโรงเรยีนบ้านก้อจดัสรร โรงเรยีนขยายโอกาส 
ซึ่งเปิดสาขาที่ริมล�าน�้าปิงเหนือเขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ปี 2536 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ น�าคณะ

กรรมการด�าเนินการ ชสอ. เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 

อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เพือ่แสดงความยนิดใีนโอกาสเข้าด�ารง 

ต�าแหน่งใหม่ เมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2560 ณ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

เทเวศร์

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ น�าคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ชสอ. เข้าพบ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ 

บัญชีสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์

ชสอ. ร่วมกับ สอ.ครูเชียงใหม่ จก. จัดกิจกรรม CSR
โรงเรยีนอนบุาลบ้านตาลเหนอื จ.เชยีงใหม่ และโรงเรยีนบ้านก้อจดัสรร จ.ล�าพูน

แสดงความยนิดี 

14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 365 เดือนพฤศจิกายน 2560



สั่งซื้อสินค้าได้ที่  www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 02 496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

เสื้อโปโลนาโน
ราคา ตัวละ 310 บาท

กระเป๋าหิ้ว
ราคา ใบละ 100 บาท

กระเป๋าเป้ (ผ้า 1680) 
ราคา ใบละ 250 บาท

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 365 เดือนพฤศจิกายน 2560



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 365 เดือนพฤศจิกายน 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 - 110, 126 - 127

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

บริการด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ.

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยำยน - 15 พฤศจิกำยน 2560

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78
โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ 3.80 3.69
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ 3.70 3.59

รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2560”

วงเงิน อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 12 เดือน

 1  ล้านบาทขึ้นไป 2.20

 5  ล้านบาทขึ้นไป 2.30

10  ล้านบาทขึ้นไป 2.40
20  ล้านบาทขึ้นไป 2.50


