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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 378 เดือนธันวาคม 2561
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 386 เดือนธันวาคม 2561
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ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

สวัสดีครับ
ทานประธานกรรมการและผูแทนสหกรณสมาชิกที่เคารพทุกทาน
ชสอ. จัดการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหสหกรณสมาชิกไดรวมกันพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับ
ทุนของ ชสอ. คุณลักษณะของคณะกรรมการดําเนินการ การพนจากตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
การดํารงตําแหนงผูต รวจสอบกิจการ อํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ และการพนจากตําแหนงผูต รวจสอบกิจการ ตลอดจนรวมกัน
พิจารณาปรับปรุงแกไขการกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารเลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูต รวจสอบกิจการ
ของ ชสอ. เพือ่ ใหสหกรณสมาชิกไดมสี ว นรวมสรรหาบุคคลทีม่ คี วามรู ความสามารถ เห็นแกประโยชนสว นรวม อุทศิ ตนในการเขามา
บริหารงาน ชสอ. อยางแทจริง และเพือ่ ใหผแู ทนสหกรณสมาชิกในเขตพืน้ ทีไ่ ดมโี อกาสเขามามีสว นรวมในการบริหารเพิม่ มากขึน้
ดวยการสรรหาผูแทนจากแตละเขตพื้นที่เขามารวมบริหารงาน ชสอ. อยางแทจริง
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ชสอ. รวมกับเขตพืน้ ทีส่ หกรณสมาชิก ชสอ. ทัว่ ภูมภิ าค จัดกิจกรรม “วันออมแหงชาติ ประจําป 2561”
อยางพรอมเพรียงกัน เพื่อรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ดานการออมและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต “อยูพอเพียง อยางมีความสุข
ดวยการออมอยางมีคุณคาตามวิธีสหกรณ”
ชสอ. รวมกับเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคกลาง และสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ จัดพิธีทอดถวายผาพระกฐิน
สามัคคี ณ วัดนํ้าบางามวิชา ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผมขอขอบคุณ
และรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสบําเพ็ญกุศลรวมกับทุกทาน ขออานิสงสแหงผลบุญ จงบันดาลใหทุกทานเจริญดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2561 ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใชรา งพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนกฎหมาย ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 148 เสียง ไมเห็นดวย 3 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง
ไมลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากนี้เลขาธิการ.... จะนําเสนอรางพระราชบัญญัติฯ ตอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารับรองและ
ดําเนินการกราบบังคมทูล เพื่อทรงพิจารณาโปรดเกลาฯ ประกาศใชเปนกฎหมายใชบังคับตอไป
FSCT News ฉบับนี้ ถือเปนฉบับสงทายปเกาตอนรับปใหม และเนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2562 ผมขออวยพร
ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณสมาชิกและครอบครัวทุกทาน ประสบแตความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอใหสมดังหวัง
และหวังวาเริม่ ตนปใหมนี้ จะเปนโอกาสอันดีในการเริม่ ตนสิง่ ใหม ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงชีวติ ของทุกทาน เพือ่ ใหประสบผลสําเร็จ
และพบเจอกับความสุขสมหวังตอไป สําหรับผมขอยืนยันวาจะบริหารจัดการและดูแล ชสอ. ซึ่งเปนของพวกเราทุกคนดวย
ความซื่อสัตย สีขาว สะอาด โปรงใส ตลอดไป และขอขอบพระคุณที่ไดใหการสนับสนุนกิจการ ชสอ. ดวยดีเสมอมา
ขอขอบคุณครับ
รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท

(ดร.วีระ วงศสรรค)
ประธานกรรมการ
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เขาพบแสดงความยินดี สหกรณจังหวัดนนทบุรี

วันจันทรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.สมนึก บุญใหญ ผูจ ดั การใหญ ชสอ. พรอมดวย นางประภาษร ทิพยดี รองผูจ ดั การใหญ
สํานักธุรกิจ นายนลทวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญสถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณออมทรัพย และนางอัจฉรา
ภักดีณรงค รองผูจ ดั การใหญสาํ นักบริหารงาน เขาพบ นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท สหกรณจงั หวัดนนทบุรี เพือ่ มอบกระเชาแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสเขาดํารงตําแหนงสหกรณจังหวัดนนทบุรี ณ สหกรณจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
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ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ.
เป น ประธานในพิ ธี ถ วายผ า กฐิ น พร อ มด ว ยคณะกรรมการดํ า เนิ น การ ที่ ป รึ ก ษา
ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณ ชสอ. ณ วัดนํ้าบางามวิชา
ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี วันเสารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โดยมีจํานวนเงินกฐินทั้งสิ้น 1,199,999 บาท ขออานิสงสแหงผลบุญจงอภิบาลทุกทาน
ใหปราศจากสรรพทุกข ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปทวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และ
ดลบันดาลใหเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจน
ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
วัดนํ้าบางามวิชา ตั้งอยูเลขที่ 8 บานนํ้าบา หมูที่ 4 ตําบลหนองเมือง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เปนวัดราษฎร สังกัดคณะสงฆ
มหานิกาย วัดมีที่ดินทั้งหมด 12 ไร เอกสารสิทธิ์เปน สค. 1 เลขที่ 9 สภาพโดยทั่วไป เมื่อป พ.ศ. 2443 เริ่มสรางศาลาการเปรียญ
เพื่อใหพระภิกษุสงฆและชาวบานไดใชในการประกอบพิธีการทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ และสรางศาลาธรรมสังเวชพรอมบูรณะเมรุ
ในป พ.ศ. 2557 - 2558 ปจจุบันวัดนํ้าบางามวิชามีพระสงฆอยูจําพรรษา จํานวน 6 รูป
เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 พระอธิการโสภณ รวมกับชาวบาน
ไดชวยกันดําเนินการกอสรางโบสถมาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ปจจุบัน
การกอสรางยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากยังขาดปจจัยในการกอสราง
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ไรฟไฟเซน (Raiffeisen) และหลักสหกรณของโลก
เมื่ อ กล า วถึ ง ประเทศเยอรมนี หลายคนคงจะทราบกั น ดี ถึ ง ความ
เขมแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประเทศหนึ่งของโลก ถึงแมในชวง
เวลาหนึง่ จะประสบความหายนะเปนอยางมากจากผลพวงของสงครามโลกทัง้
2 ครั้ง โดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นําโดยอดอฟ ฮิตเลอร อยางไรก็ตาม
เยอรมันสามารถฟนประเทศไดมาสูความเขมแข็งไดอยางรวดเร็ว เหตุผลหนึ่ง
เนือ่ งมาจาก เปนประเทศทีม่ เี ครดิตยูเนีย่ น หรืออุดมการณสหกรณเปนพืน้ ฐาน
ของประเทศมาเปนเวลายาวนาน ตั้งแตหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษ
ที่ 18 โดยในบทความนี้จะกลาวถึงประวัติของไรไฟเซน พิพิธภัณฑไรไฟเซน
ทีค่ นเยอรมันทําไวเปนทีร่ ะลึกถึงผูก อ ตัง้ เครดิตยูเนีย่ นแหงแรกของโลก รวมทัง้
แนวคิดพื้นฐานสหกรณที่ไรไฟเซนกอกําเนิดขึ้นเปนเครดิตยูเนี่ยนและใชเปน
หลักการของสหกรณทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้
ไรฟไฟเซน (Friedrich Wilhelm Raiffeisen) (ค.ศ. 1818 - 1888)
ซึ่งเกิดพรอมนักสังคมวิทยาชื่อดัง ซึ่งเปนชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพล
อยางมากตอแนวคิดสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสตทวั่ โลก Karl Marx (ค.ศ. 1818 1883) ไรฟไฟเซนเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก เปนบุตรคนที่ 7
จากพี่นอง 9 คน ดวยเหตุที่เกิดมาในชวงที่ยุโรปกําลังปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงศตวรรษ 1800 สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ ใหญในชีวติ ของผูค นทัง้ แรงงานและการผลิต เมือ่ ดํารงตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีจงึ ไดพยายามหาทางชวยเหลือประชาชน
ชาวเยอรมันที่ตกทุกไดยาก ลําบาก ดวยวิธีการตาง ๆ ประกอบกับไดรับการศึกษาจากบาทหลวงในโบสถและไดรับการปลูกฝง
เรื่ อ งจริ ย ธรรมและศี ล ธรรม จึ ง มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ต  อ งการช ว ยเหลื อ คนยากลํ า บาก ดั ง นั้ น เรื่ อ งแรกที่ ไ รฟไฟเซนทํ า คื อ
เรื่องความอดอยากของประชาชน เขาไดรับโควตา
แป ง สาลี จ ากรั ฐ บาลแล ว นํ า มาแจกจ า ยให กั บ
ประชาชนเพื่อลดความอดอยาก เปนการชวยเหลือ
ทีไ่ มตอ งการผลกําไร หรือกําไรตอบแทน ตอมารวมมือ
กับคนในชุมชนสรางถนนกันเอง เพื่อนําผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาด ตอมา ไรไฟเซนเห็นวา
สิ่ ง ที่ ต  อ งช ว ยเหลื อ ประชาชนนอกเหนื อ ความ
อดอยาก คื อ การใหประชาชนมีเ งินทุนสําหรับ
การดํารงชีพและทํามาหากิน เขาจึงพูดคุยกับเศรษฐี
ในเมือง Weyerbusch แลวมีเศรษฐีจํานวนหนึ่ง
ยอมใหเงินทุนมาแกเขาจัดตัง้ เปน “สมาคมผูใ จบุญ”
ใหเกษตรกรกูดอกเบี้ยตํ่า และใหระยะเวลาผอนที่
ยาวขึ้ น วิ ธี ก ารนี้ เ ป น ที่ ส นใจของเกษตรกรเป น
จํานวนมาก อยางไรก็ตาม บางคนกูเ งินแลวเอาไปใช
ฟุมเฟอย ไมมีเงินมาจายคืน จนทําใหเศรษฐีบางคน
ถอนตั ว ออกไป ทํ า ให เ ขาต อ งคิ ด ใหม ถึ ง วิ ธี ก าร
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ชวยเหลือคน เพราะวิธีการชวยเหลือแบบนี้เศรษฐีเปนเจาของเงิน ประชาชนมิไดมีสวนรวม จึงไมรูสึกหวงแหน เปนเจาของ
จึงไดพยายามหาแนวทางใหประชาชนไดมโี อกาสและดําเนินกิจการดวยตนเอง โดยใชหลัก “ชวยเหลือตนเอง” ตอมาจึงไดจดั ตัง้
เปน “เฮดเดสดอฟเครดิตยูเนี่ยน” นับเปนเครดิตยูเนี่ยนแหงแรกของโลก ตอมาไดขยายงานเครดิตยูเนี่ยนออกไปเมืองตาง ๆ
และหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่ดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้
ดวยเหตุที่ไรฟไฟเซนสรางคุณูปการตอชาวเยอรมันขางตน จึงไดมีการสรางพิพิธภัณฑเพื่อรําลึกขึ้นและเปดตัวอยาง
เปนทางการเมืองป ค.ศ. 2000 โดยไดรบั การสนับสนุนจากเทศบาลทองถิน่ และหนวยงานภาครัฐ โดยภายในพิพธิ ภัณฑทตี่ งั้ อยู
ภายในอาคารเล็ก ๆ แตผเู ขาเยีย่ มชมไดศกึ ษาชีวติ และการทํางานของไรฟไฟเซนไดหลากหลายมุม ทัง้ ภาพเหมือนของไรฟไฟเซน
ภาพของเมืองฮัมม ซึ่งเปนบานเกิดของไรฟไฟเซนในสมัยเกา รวมทั้งสมบัติสวนตัวของไรไฟเซน โลรางวัลตาง ๆ
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คลินิกกฎหมาย

การรับสภาพหนี้
โดย นายณฐกร แกวดี

ตอนที่ ๑

การผิดนัดชําระหนี้ของสหกรณในปจจุบันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเกิดหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น ซึ่งสหกรณสวนหนึ่ง
มักจะใหสมาชิกผูกูและผูคํ้าประกันมาปรับโครงสรางหนี้เพื่อแกปญหาดังกลาว แตสหกรณบางแหงก็ใชวิธีการใหผูกูและผูคํ้าประกัน
มารับสภาพหนี้โดยไมเขาใจวาการรับสภาพหนี้มีผลทางกฎหมายอยางไร
การรับสภาพหนี้ คือ การกระทําใด ๆ ของลูกหนีต้ อ เจาหนีท้ เี่ ปนการยอมรับวาลูกหนีเ้ ปนหนีเ้ จาหนีจ้ ริง โดยตองกระทําการ
ดังกลาวภายในกําหนดอายุความ อันจะมีผลทําใหอายุความในมูลหนี้นั้นสะดุดหยุดลงทันที โดยใหเริ่มนับอายุความใหม
นับแตวันนั้นเปนตนไปตามอายุความในมูลหนี้นั้น ทั้งนี้เพราะมูลหนี้เดิมยังไมระงับจนกวาจะมีการชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิง หรือ
หนี้ขาดอายุความแลว เชน
(1) ลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ โดยลูกหนี้ลงชื่อไวเปนหลักฐาน ซึ่งอาจจะระบุจํานวนหนี้ไวหรือไมระบุจํานวนหนี้ไวก็ได แต
ตองมีขอความชัดเจนวา ลูกหนี้เปนหนี้เจาหนี้จริง และลูกหนี้จะชําระหนี้ดังกลาวใหแกเจาหนี้ในเวลาภายหนาดวย หากมิไดระบุเวลา
ชําระหนี้ไว เพียงแตรับวาเปนหนี้เจาหนี้เทานั้น ยังไมถือวาเปนหนังสือรับสภาพหนี้
(2) ลูกหนี้ชําระหนี้บางสวนแกเจาหนี้ มีไดในกรณีการกูยืมเงินกันซึ่งลูกหนี้ไดผอนชําระตนเงินบางสวนใหแกเจาหนี้แลว
(3) ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้ โดยอาจชําระดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
(4) ลูกหนี้ใหประกันไวแกเจาหนี้ เชน หลังจากลูกหนี้คางชําระหนี้แกเจาหนี้แลว ตอมาลูกหนี้นําทรัพยสินไปมอบใหเจาหนี้
ยึดถือไวเปนประกัน หรือลูกหนี้ออกเช็คใหเจาหนี้ยึดถือไวเปนประกันหนี้ หรือลูกหนี้หาบุคคลอื่นมาทําสัญญาคํ้าประกันหนี้ของตนไว
แกเจาหนี้
(5) การกระทําอื่น ๆ ของลูกหนี้ที่แสดงแจงชัดวาลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ ตามสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ เชน ลูกหนี้เขียน
จดหมายถึงเจาหนี้ ขอใหเจาหนี้ผอนผันเวลาชําระหนี้ของลูกหนี้ออกไปเปนตน
การรับสภาพหนี้ เปนเพียงหลักฐานแหงการสงวนสิทธิเรียกรองอันมีอยูในมูลหนี้เดิม และลูกหนี้รับวาจะชําระหนี้นั้น
ใหแกเจาหนี้ในเวลาภายหนานั้น มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงหนี้ จึงมิใชเปนการแปลงหนี้ใหม และมิใชเปน
การประนีประนอมยอมความทีต่ า งฝายตางระงับขอพิพาททีม่ ตี อ กัน หรือทีจ่ ะมีตอ กัน ดังนัน้ มูลหนีเ้ ดิมจึงยังไมระงับสิน้ ไป ผูค าํ้ ประกัน
ในมูลหนีเ้ ดิมก็ยงั ไมหลุดพนจากความรับผิด เวนแตมกี ารทําหลักฐานเปนหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีขอ ความชัดเจนวา เจาหนีก้ บั ลูกหนี้
ตกลงระงับขอพิพาทที่มีอยูแลวโดยใหเจาหนี้กับลูกหนี้ผูกพันกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่ทําไว อันถือวาเปนการประนีประนอม
ยอมความกัน ก็ยอ มทําใหมลู หนีเ้ ดิมระงับลง เมือ่ ลูกหนีผ้ ดิ นัดไมชาํ ระหนีต้ ามหนังสือรับสภาพหนี้ เจาหนีต้ อ งใชหนังสือรับสภาพหนีฟ้ อ งรอง
บังคับลูกหนี้ใหชําระหนี้เทานั้น ไมอาจนํามูลหนี้เดิมมาฟองรองไดอีก ทั้งนี้หนังสือรับสภาพหนี้ที่ทําไวจะตองมีลายมือชื่อของลูกหนี้ดวย
อันเปนสัญญาประนีประนอมยอมความที่มีผลบังคับได ดังนั้นถาไมมีขอความดังกลาว ก็ยอมไมเปนการประนีประนอมยอมความกัน
แตประการใด มูลหนี้เดิมจึงยังไมระงับ เวนแตมูลหนี้เดิมจะขาดอายุความไปแลว ในกรณีที่มูลหนี้เดิมยังไมระงับหลังจากทําหนังสือ
รับสภาพหนี้แลว ลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามกําหนดเวลาในหนังสือรับสภาพหนี้ เจาหนี้อาจฟองบังคับคดีใหลูกหนี้ชําระได โดยฟองตาม
มูลหนี้เดิมซึ่งยังไมระงับก็ได หรือฟองตามหนังสือรับสภาพหนี้ก็ได แตเจาหนี้จะฟองรองทั้งมูลหนี้เดิม และฟองตามหนังสือ
รับสภาพหนี้ไมได เพราะเปนฟองซอน หรือเปนฟองซํ้า
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สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เขาศึกษาดูงาน ชสอ.
รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.สมนึก
บุญใหญ ผูจัดการใหญ นางอัจฉรา ภักดีณรงค รองผูจัดการใหญสํานักบริหารงาน และ
ฝายจัดการ ชสอ. ใหการตอนรับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นําโดย
นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ พรอมคณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิกสหภาพ
เขาศึกษาดูงาน ชสอ. และรับฟงการบรรยาย เรือ่ ง “สมาชิกกับจิตวิญญาณ (เอกลักษณ) ของสหกรณ”
โดยมี นายสุรจิตต แกวชิงดวง ขาราชการบํานาญ กรมสงเสริมสหกรณ เปนวิทยากร ในวันอังคารที่
4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารสํานักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

โครงการเสวนา “แนวทางการแกไขปญหาหนี้สินลนพนตัว
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณออมทรัพย”
เขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ.กทม. 1
นายวิ ศิ ษ ฐ ศรี สุ ว รรณ รองอธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม สหกรณ เปนประธานพิธีเปดโครงการเสวนา
“แนวทางการแกไขปญหาหนี้สินลนพนตัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณออมทรัพย”
เขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ.กทม. 1 ระหวางวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารฝกอบรมสวนกลาง
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรของสหกรณ
ไดทราบถึงแนวทางแกไขปญหาหนี้ลนพนตัว
โดยใชหลักปรัชญาการดําเนินชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุม เปาหมาย ประกอบดวย ฝายบริหาร
ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณ จํานวน 100 คน

รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค
ประธานกรรมการ ชสอ. ไดมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ
จํานวนเงิน 200,000 บาท ในการจัดโครงการครั้งนี้
พรอมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารของ
ชสอ.” ใหกับผูเขารวมโครงการฯ
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
ศูนยประสานงาน สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด ศึกษาดูงาน ชสอ.

รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ นายอุทัย ศรีเทพ กรรมการดําเนินการ
ดร.สมนึก บุญใหญ ผูจัดการใหญ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค รองผูจัดการใหญสํานักบริหารงาน พรอมดวยฝายจัดการ
ใหการตอนรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ศูนยประสานงาน สหกรณออมทรัพย
ครูนาน จํากัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ศูนยประสานงาน สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด เขาศึกษาดูงานดานการพัฒนาการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ เพื่อนําไป
ประยุกตและพัฒนาระบบของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ในวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม 603
อาคารสํานักงาน ชสอ.

สหกรณออมทรัพยตํารวจพัทลุง จํากัด เขาศึกษาดูงาน ชสอ.
รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ดร.สมนึก
บุญใหญ ผูจัดการใหญ นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญสํานักธุรกิจ และนางอัจฉรา
ภักดีณรงค รองผูจัดการใหญสํานักบริหารงาน พรอมดวยฝายจัดการ ชสอ. ใหการตอนรับ
พันตํารวจโท ชํานาญ คงชู ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจพัทลุง จํากัด
และคณะ จํานวน 45 คน เขาศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องแนวทางการบริหารงานดานสินเชื่อ
ในวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม 601 อาคารสํานักงาน ชสอ.
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สรุปรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผานการลงมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
1. แกไขบทนิยามคําวา “สหกรณ” ในมาตรา 4 โดยกําหนดใหสมาชิกสหกรณตองเปนผูมีสัญชาติไทยเทานั้น
2. กําหนดใหผทู รงคุณวุฒใิ น คพช. (จํานวน 5 คน ตามวรรคหนึง่ ) คัดเลือกจากผูท มี่ คี วามเชีย่ วชาญในดานการบริหารสหกรณ
การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
3. กําหนดให คพช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ คณะอนุกรรมการการลงทุน และอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามความจําเปน โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญในแตละดาน ซึ่งมีการประชุมไมนอยกวาปละสี่ครั้ง
4. กํ า หนดให อํ า นาจนายทะเบี ย นสหกรณ ส ามารถออกคํ า สั่ ง ให มี ก ารตรวจสอบหรื อ ไต ส วนเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง
การดําเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ หรือใหจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ
5. เพิ่มอํานาจใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณสามารถรองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณกับ
บุคคลที่เกี่ยวของที่ทําใหสหกรณเสียหายได หากสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดีนั้น
6. กําหนดประเภทสหกรณทงั้ 7 ประเภทไวในกฎหมาย และหากจะมีสหกรณประเภทอืน่ ขึน้ ใหมใหกาํ หนดในกฎกระทรวง
สวนวัตถุประสงคและขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะดําเนินการไดของสหกรณแตละประเภทใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
7. กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ ดังนี้
(1) สมาชิกสมทบตองเปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ ซึ่งสหกรณทุกประเภทสามารถรับสมาชิกสมทบได
(2) สหกรณรา นคา สหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนีย่ นทีต่ งั้ อยูใ นสถานศึกษาอาจรับผูศ กึ ษาในสถานศึกษานัน้
ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะเปนสมาชิกสมทบได
(3) สมาชิกสมทบตองมีความสัมพันธกบั สหกรณ หรือสมาชิกสหกรณตามหลักเกณฑทนี่ ายทะเบียนสหกรณกาํ หนด
(4) สมาชิกสมทบสามารถกูยืมเงินจากสหกรณได แตตองไมเกินเงินฝากและหุนของตนเองจากสหกรณ
8. กําหนดใหสหกรณสามารถรับฝากเงิน จาก
(1) สมาชิก
(2) สหกรณอื่น
(3) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน
(4) นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน
9. กําหนดหนาที่และความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของสหกรณ
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ และเพิ่มลักษณะตองหามของกรรมการและผูจัดการ
10. แกไขคําวา “งบดุล” เปนคําวา “งบการเงิน”
กําหนดใหการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนีย่ น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณหารือรวมกับกระทรวงการคลังและธนาคาร
แหงประเทศไทย
11. กําหนดใหสหกรณตางประเภทกัน สามารถรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณได
12. กําหนดใหชุมนุมสหกรณระดับประเทศมีอํานาจรวมกับสหกรณสมาชิกของตน จัดสวัสดิการและการสงเคราะห
ของสมาชิกสหกรณและครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
13. กําหนดใหสหกรณจงั หวัดเปนนายทะเบียนกลุม เกษตรกรประจําจังหวัด สวนทีอ่ ยูใ นกรุงเทพมหานคร ใหผอู าํ นวยการ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เปนนายทะเบียนสหกรณ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 378 เดือนธันวาคม 2561
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ปรับปรุงการพิจารณาอุทธรณโดยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณ ทัง้ ของสหกรณและกลุม เกษตรกรภายในหกสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั อุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด โดยตองมีการประชุมไมนอยกวาปละสี่ครั้ง
14. แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษ ดังนี้
(1) ใชชื่อสหกรณหรือกลุมเกษตรกรในทางธุรกิจ โดยมิไดเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกร จําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท จนกวาจะเลิกใช
(2) ไมมาชี้แจง ไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(3) ขัดขวาง หรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียนสหกรณ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
(4) ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการตามมาตรา 22 จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(5) ดําเนินกิจการของสหกรณนอกขอบเขตแหงกิจการของสหกรณตามมาตรา 33/1 วรรคสอง จําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(6) ดําเนินกิจการของสหกรณผิดวัตถุประสงคของสหกรณ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(7) ฝาฝน ไมจดั การรักษาทรัพยสนิ ของสหกรณ หรือไมสง มอบทรัพยสนิ สมุดบัญชี เอกสาร และสิง่ อืน่ ใดแกผชู าํ ระบัญชี
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
(8) ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) และ (13) ปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท
(9) ฝาฝน ไมแกไขขอบกพรอง หรือระงับการดําเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการตามมาตรา 89/3
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(10) กรรมการหรือผูจ ดั การสหกรณเปนผูล งมติใหสหกรณดาํ เนินการหรืองดเวน หรือเปนผูด าํ เนินการหรือรับผิดชอบ
ไดกระทําหนาที่ของตนโดยทุจริต จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับไมเกินหาแสนบาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.fsct.com
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กิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR)
ภายใตโครงการ “ปนฝน...ปนสุข”
สหกรณ อ อมทรั พ ย ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด ไดจัด
โครงการเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR) ภายใต
โครงการ “ปน ฝน...ปนสุข” เมือ่ วันอาทิตยที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อสงมอบเงิน
สนับสนุนการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณกีฬา
ตาง ๆ เชน ชุดโตะปงปองพรอมอุปกรณ
ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบอล รวมถึงโตะนักเรียนอุปกรณการเรียน ใหกับโรงเรียนโรตารี่ 1
บานพุนํ้ารอน อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
ทัง้ นีเ้ ปนการมอบโอกาสในการเรียนรู รวมถึง
พัฒนาศักยภาพดานรางกายและสติปญญา
ของนอง ๆ ใหมสี ขุ ภาพทางกายและทางใจทีด่ ี
กาวไปสูก ารเติบโตเปน เยาวชนของชาติสบื ไป

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 378 เดือนธันวาคม 2561
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รมขนาด 30 นิ้ว
ราคา 190 บาท



รมขนาด 22 นิ้ว
ราคา 180 บาท



รมขนาด 16 นิ้ว
ราคา 80 บาท

สั่งซื้อสินคาไดที่

www.fsctshop.lnwshop.com

รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ สนใจติดตอไดที่ : ฝายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ตอ 105, 106, 121, 122

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจํา

“รุนวันออมแหงชาติ 2561”
ตั้งแต 2 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2561

วงเงิน

อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี ) 24 เดือน

1 ล้านบาทขึ�นไป
100 ล้านบาทขึ�นไป
300 ล้านบาทขึ�นไป
600 ล้านบาทขึ�นไป

3.80
3.90
4.00
4.10

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ตอ 109-111

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี )

เงินกู้ ระยะยาว

4.38

เงินกู้ ระยะกลาง

4.12

เงินกู้ ระยะสัน�

3.87

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ตอ 212-216, 223 และ 226
News
ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด

ปที่ 30 ฉบับที่ 378 เดือนธันวาคม 2561

จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com
พิมพที่ : หจก. อรุณการพิมพ โทร. 0 2282 6033-4

