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ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และอุดมการณ์สหกรณ์

1 กันยายน



2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 363 เดือนกันยายน 2560

¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�

ขอเชิญเขารับการฝกอบรม

ขอเชิญชวนสหกรณเขารวมโครงการสงเสริมการออม 
เนื่องในวันออมแหงชาติ 31 ตุลาคม 2560

ขอเชิญรวมบริจาคเพื่อชวยเหลือสหกรณออมทรัพย
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตร “หลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ”
ระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 1 ธันวาคม 2560
ณ สํานักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
(รับจํานวน 80 คน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ  โทร. 0 2496 1199 ตอ 308 (คุณวินัย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายสื่อสารองคการ หมายเลขโทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 319-321

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายสื่อสารองคการ หมายเลขโทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 319-321

เนื่องดวยในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกป เปนวันออมแหงชาติ ชสอ. ซึ่งเปนศูนยกลางของสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ 
1,085 สหกรณ รวมกับเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. 8 ภูมิภาค และสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ กําหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ โดยเชิญผูแทนเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ทุกภูมิภาค
เขารวมงาน

2. กิจกรรมเปดรับเงินฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน รุน “วันออมแหงชาติ ป 2560” ของ ชสอ.
3. กจิกรรมระดมเงนิออมของสหกรณออมทรัพย เพือ่ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช ซึ่งไดสงหนังสือเชิญชวนและแบบตอบรับไปยังสหกรรสมาชิกทั่วประเทศแลว

ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
โดยกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออม ไปยัง ชสอ. ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188

ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณออมทรัพยรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือสหกรณออมทรัพยและสมาชิกสหกรณในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยคร้ังใหญ ในโครงการ “สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนํ �าท่วม”

โดยโอนเงินบริจาคเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “สหกรณ์ช่วยเพื่อนสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แหง่ประเทศไทย” ธนาคารกรงุไทย จาํกดั สาขาวงศสวาง เลขท่ีบัญช ี193-0-15457-7 เพ่ือสงมอบแกสหกรณออมทรพัย
ในการใหความชวยเหลือตอไป

** หมายเหตุ ขอความกรุณาสงหลักฐานการโอนเงิน พรอมระบุชื่อหนวยงาน ไปยัง ชสอ. ฝายสื่อสารองคการ 
 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 เพื่อออกใบรับเงินใหกับสหกรณตอไป



ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศสรรค)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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สวัสดีครับ 
ทานประธานกรรมการและผูแทนสหกรณสมาชิกที่เคารพทุกทาน

วนัที ่1 กนัยายนของทกุป เปนวนัครบรอบการกอต้ัง ชสอ. โดยในปนี ้ชสอ. ไดดําเนนิกจิการมาครบ 45 ป ผมมีความรูสกึ
ปลาบปล้ืมยินดีอยางยิ่ง ซึ่ง ชสอ. ไดเริ่มกอรางสรางองคกรจากผูบริหารสหกรณออมทรัพย 81 ทาน ดวยทุนดําเนินงาน
เริ่มตน 1.97 ลานบาท จนปจจุบัน มีสหกรณสมาชิก 1,085 แหง สินทรัพยรวม 102,553.26 ลานบาท เปนชุมนุมสหกรณ
ระดบัประเทศทีท่าํหนาท่ีในการเปนศนูยกลางทางการเงนิ วชิาการ และการพฒันาเทคโนโลย ีโดยคาํนงึถงึประโยชนของสมาชกิ
และขบวนการสหกรณเปนสําคัญ ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการสรางความมั่นคง และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

สิ่งที่ทําให ชสอ. สามารถยืนหยัดเปนแกนนําของขบวนการสหกรณออมทรัพยไทยไดมาจนถึงปจจุบัน เปนเวลายาวนาน
ถึง 45 ป และยังไดรับการยอมรับจากขบวนการสหกรณในตางประเทศ ก็คือ ชสอ. ไดยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารแบบ “สีขาว สะอาด โปร่งใส” มีผลทําให บริษัท ทริสเรสติ้ง จํากัด จัดระดับความนาเชื่อถือให ชสอ. 
อยูที่ระดับ A- ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกรงทางการเงินและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

ผมในฐานะประธานกรรมการ ชุดที่ 45 ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกแหง คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา 
ผูตรวจสอบกิจการทกุสมยั เจาหนาที ่ชสอ. ทกุทาน ทีเ่ปนพลงัสาํคญัในการบรหิารงานและรวมกนัสนบัสนนุ และพัฒนากิจการ 
ชสอ. ใหมีความเจริญกาวหนามาถึงทุกวันนี้

และตามที่พื้นที่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดเกิดภัยพิบัติจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญ และสงผลกระทบ
ทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนอพยพจากที่อยูอาศัย และกําลังตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน ชสอ. จึงไดจัด 
“โครงการสินเช่ือเพือ่ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ประสบภัยนํ�าท่วม” ขึ้น 
เพื่อใหสหกรณสมาชิกที่มีความประสงคใหความชวยเหลือสมาชิกสหกรณของตนไดมีเงินกูดอกเบ้ียตํ่าไปใชในการปรับปรุง
ซอมแซมที่อยูอาศัยและหรือจัดซื้อเครื่องนุงหม เครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ โดยมีอัตรารอยละ 3.75 ตอป 
วงเงินกูแตละสหกรณไมเกิน 50 ลานบาท ชําระไมเกิน 24 งวด โดยมีระยะเวลาปลอดเงินตน 6 เดือนแรก และ
จํากัดวงเงินกูตามโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท สหกรณใดสนใจเขารวมโครงการ สามารถติดตอไดที่ ฝายสินเช่ือ 
หมายเลขโทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 212-216, 223, 226 และ 227 ครับ

ขอบคุณครับ

พลโท
(ดร.วีระ  วงศสรรค)
ประธานกรรมการ
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ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.สมนึก บญุใหญ รองประธานกรรมการ 
และ ดร.ธานี กอบุญ กรรมการดําเนินการ ชสอ. ลงพื้นท่ีใหกําลังใจพี่นองสหกรณท่ีประสบอุทกภัย
พรอมมอบเงินชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหกับสหกรณออมทรัพยสมาชิก ชสอ. ดังนี้

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เดินทางไปมอบเงินชวยเหลือสหกรณออมทรัพยในจังหวัดสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร ที่ประสบอุทกภัย จํานวน 26 สหกรณ สหกรณละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 520,000 บาท ณ หองประชุม สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เดินทางไปมอบเงินชวยเหลือสหกรณออมทรัพยในจังหวัดกาฬสินธุ 
รอยเอด็ และยโสธร ทีป่ระสบอกุภัย จาํนวน 21 สหกรณ สหกรณละ 20,000 บาท รวมเปนเงนิทัง้สิน้ 420,000 บาท 
ณ หองประชุม สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มอบเงินชวยเหลือสหกรณออมทรัพยในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
16 สหกรณ สหกรณละ 20,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท ณ หองประชุม สอ.ขาราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด.

ชสอ. ขอสงกําลังใจใหผูประสบอุทกภัยทุกทาน ผานพนวิกฤตนี้และเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว
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ชสอ. จับมือ 6 หน่วยงาน MOU สร้างความเข้มแข็ง
ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีและงบการเงินได้

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานกุารรฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) โครงการสรางความเขมแข็งใหสหกรณจัดทําบัญชี
และงบการเงินได ระหวางนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด นายสุภาพ จันทรภิรมย ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด นายคุณวุฒิ 
ออสุวรรณ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จาํกดั นายวิฑูรย แนวพานชิ ประธานกรรมการดําเนนิการ
ชุมนุมสหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย จํากัด และนายสมชาติ 
ภาระสุวรรณ รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) เพือ่รวมมอืกนัในการพฒันาบคุลากรดานบญัชขีองสหกรณ 
และเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณใหจัดทําบัญชีและงบการเงินได 
ในงานสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม “Thailand Smart 
Cooperative 2017” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ



การสัมมนาและระดมความคิดเห็น
แนวทางการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก

ชสอ. จัดอบรมหลักสูตร 
ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 6

พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. กลาวเปดการสมัมนาและระดมความคิดเห็น
แนวทางการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก ซ่ึง ชสอ. มีเปาหมายท่ี
ตองการพัฒนา ชสอ. ใหเปนศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย โดยใหบริการ
โปรแกรมระบบงานสหกรณ
ออมทรัพย แบบศูนย  รวม
ที่ มีมาตรฐานทัดเทียมกับ

ชุมนุมสหกรณตางประเทศ มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใชงานของสหกรณสมาชิกของ ชสอ. และ
เพื่อใหสหกรณสมาชิกมีโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
ใชบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน ซึ่งในอนาคตยังมีนโยบาย
ตอยอดเชื่อมโยงการทําธุรกรรมกับธนาคารตาง ๆ ดวย

ชสอ. จัดอบรมหลักสูตรผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง รุนที่ 6 
(Advance SACCO Executive) 6th Batch ระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม - 
22 กันยายน 2560 โดยไดรับเกียรติจาก พลโท ดร.วีระ วงศสรรค 
ประธานกรรมการ ชสอ. เปน
ประธานในพธิเีปด พรอมดวย 

ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา กรรมการดําเนินการ ชสอ. กลาวตอนรับผูเขารับ
การฝกอบรมในครั้งนี้ โดยเปนผูบริหารสหกรณออมทรัพยจากทั่วประเทศ 
จํานวน 40 คน จาก 38 สหกรณ

6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แกวดี

คลินิกกฎหมาย

การประนีประนอม
ยอมความ

(ตอนที ่1)

สหกรณออมทรัพยหลายแหงประสบปญหาสมาชิกสายกูผดินดัชําระหนีด้วยสาเหตจุากความสามารถในการชําระหนีล้ดลง 
ทําใหสหกรณตองหาวิธีการชวยเหลือสมาชิกโดยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกดํารงชีพอยูได การปรับโครงสรางหนี้ การขยาย
งวดชําระหนี้ หรือการประนีประนอมยอมความจึงเปนแนวทางที่สหกรณไดนํามาชวยเหลือสมาชิกสายกู้เหล่านั้น หลักการ
ประนีประนอมยอมความประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๐ ไดกําหนดไววา “อันวาประนีประนอมยอมความนั้น
คือสัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอพิพาทอันใดอันหนึ่ง ซึ่งมีอยู หรือจะมีขึ้นนั้นใหเสร็จไปดวย ต่างยอมผ่อนผัน
ให้แก่กัน” ปญหาที่มักเกิดขึ้นในการปรับโครงสรางหนี้หรือการประนีประนอมยอมความ คือ การตกลงการเปลี่ยนแปลงการ
ชําระหนี้ ตัวอยางเชน

คาํพิพากษาฎกีาท่ี ๒๓๔๙/๒๕๕๓ “สญัญาปรบัปรงุโครงสรางหนีม้สีาระสาํคัญเพียงวา จาํเลยที ่๑ มภีาระหนีสิ้น
กบัโจทกตามสัญญากู และตกลงปรบัปรงุโครงสรางหนีโ้ดยการเปลีย่นแปลงการชาํระหนีเ้ทานัน้ ไมมกีารตกลงเปลีย่นแปลง
ในลักษณะที่ตองการระงับขอพิพาทเดิมโดยตางยอมผอนผันแกกันและกําหนดหนี้ขึ้นใหม ตามความหมายของคําวา
ประนีประนอมยอมความ ตาม ป.แพง มาตรา ๘๕๐ จึงไมทําใหหนี้เงินกูของจําเลยที่ ๑ ระงับไป ดังนั้นสัญญาจํานองที่ 
ว. ทําไวกับโจทกเปนประกันการชําระเงินตามสัญญากูเงินของจําเลยที่ ๑ จึงมีผลผูกพันอยู จําเลยที่ ๒ ในฐานะทายาท
โดยธรรมของ ว. ตองรับผิดตอโจทก”

จากคําพิพากษาดังกลาวจะเห็นไดว าการปรับโครงสรางหนี้หากเปรียบเทียบการกู เงินพิเศษของสหกรณกับ
สมาชิกผูกูจะมีผลผูกพันกันอันเปนการระงับสัญญากูเดิมหรือไม ขึ้นอยูกับขอการตกลงที่มีลักษณะผอนผันใหกันหรือไม ดังนั้น
การขยายงวดชําระหนี้ใหแกสมาชิกก็ตองกําหนดระยะเวลาชําระหน้ีใหมใหชัดเจน และท่ีสําคัญตองดูระเบียบดวยวาสามารถ
ผอนผันไดกี่งวด และอยาลืมความยินยอมของผูคํ้าประกันดวย มิฉะนั้นจะเปนเชนนี้

คาํพพิากษาฎกีา ๑๗๓๒/๒๕๕๐ “จําเลยทาํสญัญาค้ําประกนัการชาํระหนีต้ามสญัญารบัผดิชดใชความเสยีหาย
ของ ก. ตอโจทก แตเมื่อโจทกและ ก. ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับคาเสียหายที่ ก. จะตองรับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบของ ก. ที่เกิดจากสัญญารับผิดชดใชความเสียหายและความรับผิดของจําเลยในฐานะผูค้ําประกันจึง
ระงับสิ้นไป และทําให ก. ตองรับผิดตอโจทกตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ตาม ป.แพง มาตรา ๘๕๐ และ ๘๕๒ 
เมื่อความรับผิดของ ก. ตอโจทกเปลี่ยนเปนความรับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จําเลยในฐานะผูค้ําประกัน
จึงหลุดพนจากความรับผิดไปดวย เนื่องจากหนี้ของ ก. ตามสัญญารับผิดชดใชความเสียหายระงับสิ้นไปแลว ตามมาตรา 
๖๙๘”

การชวยเหลอืใหสมาชกิมคีวามเปนอยูทีดี่เปนหนาท่ีอยางหนึง่ของคณะ
กรรมการดาํเนนิการ แตอยาลมืวาการดาํเนนิการใด ๆ  ของคณะกรรมการตอง
อยูในขอบเขตของกฎหมาย ขอบงัคบั และระเบยีบของสหกรณดวย หากคณะ
กรรมการดําเนินการทํางานดวยความรอบคอบ สหกรณมีความมั่นคง สมาชิก
มีคุณภาพชีวิตที่ดี….แนนอน
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พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.เสกสรรค ทองศรี 
กรรมการดาํเนนิการ ชสอ. เฝารบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสเสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเปนประธานเปดพระอนสุาวรยีพระราชวรวงศเธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ ณ สหกรณวดัจนัทร จาํกดั 
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวัดพษิณุโลก ผูทรงจดัตัง้สหกรณข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทย มชีือ่เรยีกวา “สหกรณวดัจันทร
ไมจํากดัสนิใช” จดทะเบียนเมือ่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ 2459 จากนัน้เสด็จพระราชดําเนนิเยีย่มชมภายในสาํนกังานสหกรณวดัจนัทร จาํกดั 
และทอดพระเนตรนิทรรศการสหกรณและพิพิธภัณฑสหกรณ โดยมีพสกนิกรทุกหมูเหลารวมเฝารับเสด็จจํานวนมาก เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2560

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิด
พระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
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ศึกษาดูงาน ชสอ.ศึกษาดูงาน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
สหกรณออมทรัพยครมูหาสารคาม จํากัด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560
สหกรณออมทรัพยครเูลย จํากัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
สหกรณออมทรัพยครลูําปาง จํากัด

วันที่ 29 กรกฏาคม 2560
สหกรณออมทรัพยสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร จํากัด

วันที่ 7 สิงหาคม 2560
สหกรณออมทรัพยบริษัท อีซซูุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2560
สหกรณออมทรัพยครสูมุทรสาคร จํากัด

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด
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พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. รวมมอบดอกไม
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ป สหกรณออมทรัพย
กรมชลประทาน จํากัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สํานักงานสหกรณ 
ถ.สามเสน กรุงเทพฯ

นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ. และ
ประธานเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก 
พรอมดวย นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ เลขานุการ 
นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม นายทะเบียน นางอรนุช 
วิชานงค   กรรมการ และนายพีรทัด อุษณกรกุล 
อนุกรรมการเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก 

รวมมอบเงนิโครงการชวยเหลอืผูประสบอทุกภยัในภาคตาง ๆ  ใหแกคณะของเขตพืน้ที่
สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายเชิดชัย สิงมฑันต 
ประธานเขตพ้ืนท่ีสหกรณสมาชิก ชสอ. เปนผู รับมอบเพื่อนําไปชวยเหลือ
สมาชิกสหกรณท่ีไดรับความเดือดรอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเบ้ืองตน 
เปนเงินจํานวน 73,400 บาท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหนาอาคาร
สํานักงาน ชสอ.

หลังจากมอบเงินแลว คณะกรรมการเขตพื้นท่ีสหกรณสมาชิก ชสอ. 
ภาคตะวันออก ยังไดเขารวมโครงการประดิษฐดอกไมจันทนกับทาง ชสอ. ดวย

ครบรอบ 37 ปี 
สอ.กรมชลประทาน จก.

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. เขารวมพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี 
ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธาน
ในพิธี มีคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ผูบริหารสหกรณ และ
ผูนําชุมชนเทเวศร เขารวมพิธี ณ หองประชุม 126 กรมสงเสริมสหกรณ 
กรุงเทพฯ

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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ชสอ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด

มาไดที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จํากัด

มอบทุนสาธารณประโยชน จํานวนเงิน 10,000 บาท 
ในพิธีทอดผาปาสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย
ใหโรงพยาบาลควนขนุน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด

มอบทุนการศึกษานักเรียนประสบอุบัติเหตุตองตัดขา
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาอุทิศ อ.ท ามะกา 
จ.กาญจนบุรี วันที่ 23 มิถุนายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด

จดัโครงการตอยอดอุดมการณสหกรณแกยวุชนของสถานศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อปูพื้นฐานเรื่องการสหกรณใหกับ
เยาวชน ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ตําบลบานหลวง 
อาํเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม วนัที ่15-16 กรกฎาคม 2560

จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ของ และกิจกรรมแนะนํา
เน็ตประชารัฐแกโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จํากัด 
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14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 363 เดือนกันยายน 2560



สั่งซื้อสินคาไดที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com

กระเปาหิ้ว ขนาด 12 นิ้ว

รมขนาด  24 นิ้ว 

รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ สนใจติดตอไดที่ : ฝายธุรกิจเสริม 02 496 1199 ตอ 121, 122, 105, 106

ราคาใบละ 150 บาท

ราคา 280 บาท
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จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
เลขท่ี 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตาํบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย 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
ผูชวยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน  ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา : นางสาวพจนา  วาสิกรัตน

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 29 ฉบับที่ 363 เดือนกันยายน 2560

พิมพที่ : หจก. อรุณการพิมพ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

News

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ตอ 109 - 110, 126 - 127

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 - 216, 223 และ 226

บริการด ีมีเฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ.บริการด ีมีเฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ.
ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)

มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78
โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ 3.80 3.69
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ 3.70 3.59

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...
รุน “7 วัน และ 14 วัน”

วงเงิน
อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลา 14 วัน
1 ล้านบาทขึ้นไป 0.60 0.65

10 ล้านบาทขึ้นไป 0.70 0.75

20 ล้านบาทขึ้นไป 0.80 0.85


