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ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 3ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ในเดือนนี้ มีวันส�ำคัญของขบวนกำรสหกรณ์ คือ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภำพันธ์ของทุกปี  
ผมขอเชิญชวนให้สหกรณ์สมำชิกร่วมร�ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณของพระรำชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ พระบิดำแห่ง 
กำรสหกรณ์ไทย และขออำรำธนำคุณให้ดวงวิญญำณของท่ำนจงคุ้มครองสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่ำนให้มีพลำนำมัย
สมบูรณ์ สุขภำพแข็งแรง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคง ตำมหลักกำรและวิธีกำรสหกรณ์

นอกจำกน้ี ชสอ. ได้มอบป้ำยสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภำพมำตรฐำนให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีกำรบริหำรจัดกำร 
อยู่ในเกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนที่ดี ซึ่ง ชสอ. ได้ท�ำกำรประเมินสหกรณ์จำกเกณฑ์ต่ำง ๆ 3 ดำ้น ได้แก่ 1) เกณฑ์กำรประเมิน
มำตรฐำนควำมม่ันคงทำงกำรเงินของ ชสอ. 2) เกณฑ์กำรประเมินตำมหลักธรรมำภิบำลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
3) เกณฑ์กำรประเมินด้ำนกำยภำพและกำรให้บริกำรของ ชสอ. ซึ่งเป็นกำรคัดเลือกจำกกำรแสวงหำสหกรณ์สมำชิกที่เป็นเลิศ
ในด้ำนกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงแท้จรงิ และเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสำธำรณชน ทัง้นีไ้ด้ด�ำเนนิกำรเปิดป้ำยสหกรณ์ออมทรพัย์คุณภำพ
มำตรฐำนไปแล้ว 5 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์ออมทรพัย์กรมกำรทหำรสือ่สำร จ�ำกดั 2) สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัขอนแก่น จ�ำกดั  
3) สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จ�ำกัด 4) สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขตรำด จ�ำกัด 5) สหกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช จ�ำกัด ครับ

ท้ำยนี ้ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมำชกิมำลงทุนกบั ชสอ. เพือ่บรหิำรเงนิอย่ำงมปีระสทิธภิำพในกำรลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่ี  
ตลอดจนเพื่อเป็นกำรจัดหำทุนไว้บริกำรเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมำชิก ซึ่ง ชสอ. ได้ออกเงินฝำกประจ�ำ “รุ่นพูนทรัพย์”  
วงเงิน 1 แสนบำทขึน้ไป ระยะเวลำ 60 เดอืน อตัรำดอกเบีย้ 3.80% ซึง่จะเปิดจ�ำหน่ำยไปจนถงึวนัที ่28 มถินุำยน 2562 สหกรณ์ 
ที่น�ำเงินมำลงทุนกับ ชสอ. นอกจำกได้ผลตอบแทนที่สูงแล้ว ยังสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงินได้ และ 
สำมำรถสะสมแต้มยอดกำรฝำกเพื่อรับสิทธิทัศนศึกษำดูงำนกับฝ่ำยเงินทุนได้ สหกรณ์ใดสนใจ ติดต่อได้ที่ ฝ่ำยเงินทุน 
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-110, 125-127 ได้เลยครับ และขอเชิญชวนท่ำนร่วมรณรงค์รวมพลัง “ฅนสหกรณ์จริง  
ต้องไม่กิน ไม่โกง” สีขำว สะอำด โปร่งใส

ขอขอบคุณสหกรณ์สมำชิกทุกท่ำนด้วยควำมเคำรพรักมำ ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณครับ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 

เป็นประธำนในพิธีเปิด และเขำ้ร่วมปฏิบัติธรรม พร้อมด้วย นายอุทัย ศรีเทพ 

กรรมการด�าเนินการ และ ดร.สมนกึ บญุใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ในโครงกำร 

“ปฏิบัติธรรมน�าสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่ำงวันที่ 24 - 26 

มกรำคม 2562 

โดยได้รับควำมกรุณำจำก พระอาจารย์ธิปกรณ์ สุขิโต เจ้าอาวาส

วัดถ�้ากฤษณาธรรมาราม (สำขำวัดสังฆทำน) มำเป็นองค์บรรยำยธรรมและ 

สอนกำรปฏิบัติตลอดโครงกำร เพื่อให้บุคลำกรและสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  

“ปฏิบัติธรรมน�ำสุข บุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์”

รวมทั้งบุคลำกรของ ชสอ. ที่นับถือศำสนำพุทธ ได้ศึกษำและเข้ำใจ 

หลักธรรมของพุทธศำสนำและสำมำรถน�ำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน 

และชีวิตกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ชสอ. ได้ถวำยปัจจยั จ�ำนวนเงนิ 105,000 บำท โดยพระครปูลดัไพรนิทร์  

สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน นนทบุรี เป็นผู้รับมอบ โดยมีสมำชิก 

เข้ำร่วม จ�ำนวน 84 คน 39 สหกรณ์ ณ บ้านสว่างใจ วดัถ�า้กฤษณาธรรมาราม  

(สาขาวัดสังฆทาน) อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 เดือนกุมภาพันธ์ 2562



วัดถ�้ำกฤษณำธรรมำรำม เป็นวัดที่หลวงพ่อสนอง  

กตฺปุญโญ มีด�ำริให้สร้ำงเป็นที่พักสงฆ์ส�ำหรับปฏิบัติธรรมและ 

ฝึกอบรมสติปัฏฐำนสี่ (คอร์สสมำธิ) ส�ำหรับพระภิกษุ สำมเณร  

และนักบวชชำวไทยและต่ำงชำต ิลกัษณะภมูปิระเทศแต่เดมิเป็น 

ภูเขำแห้งแล้ง และป่ำเสื่อมโทรม เชื่อมต่อเป็นทิว มีถ�้ำมำกมำย 

แต่ปัจจุบันได้พัฒนำปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นป่ำสมบูรณ์ร่มรื่น  

มีกุฏิพระเรียงรำยตำมไหล่เขำ เป็นสัปปำยะที่เหมำะสมกับ 

ผู ้ที่แสวงหำควำมสงบทำงจิตใจ ตั้งแต่พื้นที่รำบเชิงเขำเลียบ 

เลำะไหล่เขำข้ึนไปตำมล�ำดับ มีกำรปลูกป่ำต้นกฤษณำและ

สมุนไพรจ�ำนวนมำก คำดว่ำในอนำคตอันใกล้จะได้ไม้ป่ำกฤษณำ

และไม้สมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์ เป็นผืนป่ำท่ีสงบเย็น เป็น 

สถำนที่รักษำสุขภำพกำยและจิตใจต่อไป
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ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกดั

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกองทัพบก จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ข้ำรำชกำรสรรพำกร จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สภำกำชำดไทย จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กำรบินกรุงเทพ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูกรมสำมัญศึกษำ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

โรงพยำบำลต�ำรวจ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทำงหลวง จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนยำสูบ จ�ำกัด

ขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ประจ�ำปี 2562
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คลินิกกฎหมาย

โดย นำยณฐกร แก้วดี

กำรประนีประนอมยอมควำม

ตอนที่ 1

 สหกรณ์ออมทรัพย์หลำยแห่งประสบปัญหำสมำชิกสำยกู้ผิดนัดช�ำระหนี้ด้วยสำเหตุจำกควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้
ลดลง ท�ำให้สหกรณ์ต้องหำวิธีกำรช่วยเหลือสมำชิกโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สมำชิกด�ำรงชีพอยู่ได้ กำรปรับโครงสร้ำงหนี้  
กำรขยำยงวดช�ำระหนี้ หรือกำรประนีประนอมยอมควำม จึงเป็นแนวทำงที่สหกรณ์ได้น�ำมำช่วยเหลือสมาชิกสายกู้เหล่านั้น 
หลักกำรประนีประนอมยอมควำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๘๕๐ ได้ก�ำหนดไว้ว่ำ “อันว่ำประนีประนอม 
ยอมควำมน้ัน คือสัญญำซึ่งผู้เป็นคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยระงับข้อพิพำทอันใดอันหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ หรือจะมีขึ้นนั้น ให้เสร็จไปด้วย  
ต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน” ปัญหำท่ีมักเกิดขึ้นในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หรือกำรประนีประนอมยอมควำมคือ กำรตกลง 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรช�ำระหนี้ ตัวอย่ำงเช่น
  ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ ๒๓๔๙/๒๕๕๓ “สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้มีสาระส�าคัญเพียงว่า จ�าเลยที่ ๑ มีภาระหนี้สิน
กบัโจทก์ตามสญัญากู ้และตกลงปรบัปรุงโครงสร้างหนีโ้ดยการเปลีย่นแปลงการช�าระหนีเ้ท่านัน้ ไม่มกีารตกลงเปลีย่นแปลง
ในลักษณะท่ีต้องการระงับข้อพิพาทเดิม โดยต่างยอมผ่อนผันแก่กันและก�าหนดหนี้ขึ้นใหม่ ตามความหมายของค�าว่า
ประนีประนอมยอมความ ตาม ป.แพ่ง มาตรา ๘๕๐ จึงไม่ท�าให้หนี้เงินกู้ของจ�าเลยที่ ๑ ระงับไป ดังนั้นสัญญาจ�านองที่  
ว. ท�าไว้กับโจทก์เป็นประกันการช�าระเงินตามสัญญากู้เงินของจ�าเลยที่ ๑ จึงมีผลผูกพันอยู่ จ�าเลยที่ ๒ ในฐานะทายาท 
โดยธรรมของ ว. ต้องรับผิดต่อโจทก์”
 จำกค�ำพิพำกษำดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หำกเปรียบเทียบกำรกู้เงินพิเศษของสหกรณ์กับสมำชิกผู้กู้ 
จะมีผลผูกพันกันอันเป็นกำรระงับสัญญำกู้เดิม หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อกำรตกลงที่มีลักษณะผ่อนผันให้กันหรือไม่ ดังนั้นกำรขยำย
งวดช�ำระหนี้ให้แก่สมำชิกก็ต้องก�ำหนดระยะเวลำช�ำระหนี้ใหม่ให้ชัดเจน และที่ส�ำคัญต้องดูระเบียบด้วยว่ำสำมำรถผ่อนผัน 
ได้กี่งวด และอย่ำลืมควำมยินยอมของผู้ค�้ำประกันด้วย มิฉะนั้นจะเป็นเช่นนี้
 ค�ำพิพำกษำฎีกำ ๑๗๓๒/๒๕๕๐ “จ�าเลยท�าสัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ตามสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหาย
ของ ก. ต่อโจทก์ แต่เมื่อโจทก์และ ก. ได้ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ ก. จะต้องรับผิดชอบ  
ความรับผิดชอบของ ก. ที่เกิดจากสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหายและความรับผิดของจ�าเลยในฐานะผู้ค�้าประกัน 
จึงระงับสิ้นไป และท�าให้ ก. ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ตาม ป.แพ่ง มาตรา ๘๕๐ และ ๘๕๒  
เมื่อความรับผิดของ ก. ต่อโจทก์เปล่ียนเป็นความรับผิดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จ�าเลยในฐานะผู้ค�้าประกัน 
จึงหลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วย เนื่องจากหนี้ของ ก. ตามสัญญารับผิดชดใช้ความเสียหายระงับสิ้นไปแล้ว ตาม 
มาตรา ๖๙๘”
 กำรช่วยเหลอืให้สมำชกิมคีวำมเป็นอยูท่ีด่เีป็นหน้ำทีอ่ย่ำงหนึง่ของคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร แต่อย่ำลมืว่ำกำรด�ำเนนิกำร
ใด ๆ  ของคณะกรรมกำรต้องอยูใ่นขอบเขตของกฎหมำย ข้อบงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ด้วย หำกคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร
ท�ำงำนด้วยควำมรอบคอบ สหกรณ์มีควำมมั่นคง สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดี….แน่นอน
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ป้ำยสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภำพมำตรฐำน ชสอ.
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรทหำรสื่อสำร จ�ำกัด 
เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2561

รองศาสตราจารย์พเิศษ พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมกำรด�ำเนินกำร และฝ่ำยจดักำร ชสอ.  

ร่วมพิธีเปิดป้ำยให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภำพมำตรฐำนของ ชสอ. ซึ่งเป็นรำงวัลที่ ชสอ. เชิดชูเกียรติสหกรณ์ออมทรัพย ์

ทุกพื้นที่เขตสหกรณ์สมำชิก ชสอ. เพื่อแสดงให้เห็นว่ำสหกรณ์ทุกที่มีกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในเกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนที่ดี  

โดย ชสอ. ได้ท�ำกำรประเมินสหกรณ์จำกเกณฑ์ต่ำง ๆ 3 ด้ำน ได้แก่

1. เกณฑ์ประเมินมำตรฐำนควำมมั่นคงทำงกำรเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. 

2. เกณฑ์กำรจัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. เกณฑ์กำรประเมินด้ำนกำยภำพและกำรให้บริกำรของ ชสอ. 

กำรพจิำรณำสหกรณ์สมำชกิ ชสอ. ด�ำเนนิกำรจำกกำรสรรหำสหกรณ์สมำชกิทีเ่ป็นเลศิในด้ำนกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงแท้จรงิ 

และเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสำธำรณชน ซึง่สหกรณ์ออมทรพัย์ทัว่ประเทศมุง่มัน่บรหิำรงำนสหกรณ์ให้เจรญิเตบิโต ก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่คง 

และยั่งยืน ด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิกำรอย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรมแก่มวลสมำชิก ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนำ  

สรำ้งสรรค์ให้สหกรณ์ก้ำวไปอยำ่งมีคุณภำพ มีควำมมั่นคง น่ำเชื่อถือ และได้รับกำรยอมรับจำกมวลสมำชิก

ชสอ.  ขอแสดงควำมยนิดกีบัคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร และฝ่ำยจดักำรของสหกรณ์ในกำร มุง่มัน่ ปฏบิติังำนจนประสบควำมส�ำเรจ็  

และพฒันำคณุภำพชวีติสมำชกิอย่ำงย่ังยนื และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำสหกรณ์จะได้รักษำมำตรฐำนของสหกรณ์ สร้ำงควำมเชือ่ม่ัน 

ต่อสมำชิก และขบวนกำรสหกรณ์ต่อไป
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ�ำกัด 
เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จ�ำกัด 
เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2561



สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขตรำด จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2562

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 เดือนกุมภาพันธ์ 2562



รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบกระปุก 
ออมทรพัย์ให้กบัผูแ้ทนโรงเรยีนและหน่วยงำนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุแีละบรเิวณใกล้เคยีง  
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ�ำปี 2562

โดยมีโรงเรียนและหน่วยงำนที่ได้รับกำรสนับสนุน ดังนี้ 1) สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
2) ศูนย์พัฒนำเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนริมทำงรถไฟมักกะสัน 3) โรงเรียนวัดสนำมนอก  
4) โรงเรียนวัดชลอ 5) ศูนย์ปฏิบัติกำรต�ำบลบำงสีทอง 6) โรงเรียนมหำสวัสดิ์ (รำษฎรบ�ำรุง)  
7) โรงเรียนวัดจันทร์ 8) โรงเรียนเต็มรักศึกษำ 9) คณะกรรมกำรบริหำรอำคำรสงเครำะห์  
ทบ.ส่วนกลำง เกียกกำย 10) โรงเรียนวัดโชติกำรำม

ชสอ. ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2562 ณ ส�ำนักงำน ชสอ.

ค�าขวัญวันเด็กประจ�าปี 2562 “เด็ก เยำวชน จิตอำสำ ร่วมพัฒนำชำติ”

ชสอ. มอบกระปุกออมทรัพย์ 
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ�ำปี 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  
วงศ ์สรรค ์  ประธานกรรมการ  พร ้อมด ้วย  
ผศ. ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการด�าเนินการ  
ชสอ. เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรมหลักสูตร  
“กำรพฒันำสหกรณ์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบรหิำร 
จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.” ระหว่ำงวันที่  
25 - 26 มกรำคม 2562 และมอบเงินสนับสนุน 

จ�ำนวน 200,000 บำท ให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. 
ภำคตะวันออก

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถน�ำเกณฑ์
มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. ไปใช ้
ในกำรประเมินสหกรณ์ และจัดท�ำแนวทำงกำรพัฒนำสหกรณ์ 
ในอนำคตได้ ณ โรงแรมฮอร์สชูพอยท์ รีสอร์ท พัทยำ จังหวัดชลบุรี

เขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ภำคตะวันออก
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รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย  
นายณฐกร แก้วดี กรรมการด�าเนินการและ
ฝ่ำยจัดกำร ชสอ. ร่วมให้กำรต้อนรับ สมำคม
สมำพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย 
(Association of Asian Confederations of 
Credit Unions: ACCU) ได้น�ำคณะศึกษำดูงำน 
จำกสหพันธ์สหกรณ์ไรไฟน์เซนแห่งประเทศ
เยอรมนี (German Cooperative) Raif-
feisen Confederation (DGRV), ธนำคำร
แห ่ งชำติ  สปป.ลำว และคณะกรรมกำร
สหพันธ์สหกรณ์ (Federation of Savings 
and Credit Union committees (FSCU)  

จำกประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว จ�ำนวน 12 คน เข้ำศึกษำดูงำนขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย กฎหมำย  
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ กำรจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อน�ำผลกำรศึกษำดูงำน ชสอ. ไปปรับใช้ในกำรจัดตั้ง  
“ชุมนุมสหกรณ์” แห่ง สปป.ลำว ต่อไป เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2562 ณ ส�ำนักงำน ชสอ. นนทบุรี

นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยฝ่ำยจัดกำร ชสอ. น�ำโดย  
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน  
ให้กำรต้อนรับสมำคมสมำพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian  
Confederation of Credit Unions: ACCU) น�ำคณะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิทยำกรจำกสหกรณ ์
ระหว่ำงประเทศ หลกัสตูร “Trainers Training on Building Transformative Leaders Who Drive  
the Integration of Financial Cooperative Networks” จ�ำนวน 34 คน จำก 3 ประเทศ ได้แก่  
อนิโดนเีซยี เนปำล และฟิลปิปินส์ เข้ำเยีย่มชมกจิกำรและศกึษำดงูำนด้ำนผลกำรด�ำเนนิงำนของ ชสอ. 
ในวันที่ 18 มกรำคม 2562 ณ ส�ำนักงำน ชสอ. นนทบุรี

ACCU น�ำคณะเข้ำศึกษำดูงำน FSCT 

หลักสูตรอบรมวิทยำกร 3 ประเทศ
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 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) แถลงนโยบำย 6 ด้ำน 

เดนิหน้ำพฒันำสหกรณ์เข้มแขง็ ปฏริปูระบบบรหิำรจดักำรภำยใต้หลกัธรรมำภบิำล พร้อมกระจำยอ�ำนำจบรหิำรสูร่ะดบัจังหวดั 

เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2561 ณ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดยเปิดเผยว่ำ จะเดนิหน้ำบรูณำกำรส่งเสรมิ พัฒนำกจิกำรสหกรณ์ทกุประเภท ให้มคีวำมเจริญก้ำวหน้ำ สู่ควำมเข้มแขง็  

เสริมสรำ้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสหกรณ์ทั้งภำยในและตำ่งประเทศ ผำ่นนโยบำยกำรพัฒนำ 6 ด้ำน ได้แก่

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล พร้อมจัดต้ังกองทุนกลำง และพัฒนำสู่กำรเป็นธนำคำร  

(Coop Bank) ยกระดับระบบกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสหกรณ์ โดยมีกำรจัดตั้ง “วิทยำลัยสหกรณ์” พร้อมร่วมมือกับ 

สถำบนักำรศึกษำ จดัหลกัสตูรอบรม “ฟร”ี ทีเ่อือ้ต่อกำร “พฒันำนกัสหกรณ์มอือำชพี” และพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(DATA CENTER) เพื่อให้ได้ “คนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม” เข้ำสู่ระบบ “อย่ำงมืออำชีพ”

2. กำรกระจำยอ�ำนำจบรหิำรสูร่ะดบัจงัหวัด ให้มอี�ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรแทนสนันบิำตสหกรณ์ เพือ่ลดต้นทนุค่ำใช้จ่ำย  

และสรำ้งควำมใกล้ชิดระหวำ่งสหกรณ์ด้วยกัน

3. กำรจัดสรรงบประมำณที่เป็นธรรมให้แก่เครือข่ำยสหกรณ์ฯ และสะสมเงินท่ีเหลือเป็นกองทุนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำ

สันนิบำตสหกรณ์ฯ และขบวนกำรสหกรณ์สู่ควำมเข้มแข็ง และมั่นคง

4. เป็นผู้น�ำขบวนกำรสหกรณ์ในกำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้เหมำะสมและเอื้อต่อกำรพัฒนำสหกรณ์ พร้อมจัดตั้ง

ศูนย์ให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่สหกรณ์ทุกประเภท

5. กำรพัฒนำสู่สำกลด้วยระบบกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและบริกำรของสหกรณ์ ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำ 

ระหว่ำงสหกรณ์ โดยใช้ Brand Coop ซึ่งขณะนี้ทำงสันนิบำตสหกรณ์ฯ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ Coop กับ 

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และกระทรวงพำณิชย์เรียบร้อยแล้ว

6. สร้ำงควำมเข้มแข็งของขบวนกำรสหกรณ์ท้ัง 7 ประเภท และขยำยเครือข่ำยสหกรณ์ระดับชำติในรูปแบบ  

“สภำสหกรณ์แห่งชำติ” และส่งเสริมควำมร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทให้มีควำมเชื่อมโยงทั้งในและต่ำงประเทศ

 สสท. เดินหน้ำแถลงนโยบำย 6 ด้ำน 
พัฒนำสหกรณ์เข้มแข็ง ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำร 

ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 เดือนกุมภาพันธ์ 2562



14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เมือ่วนัที ่27 มกรำคม 2562 ดร.ธาน ีก่อบญุ รองประธานกรรมการ 
และนายวริาช ป้อมบ้านต้า กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. มอบเงนิสนบัสนนุ 
งบประมำณในกำรจัดซื้อชุดกีฬำ และค่ำอำหำรกลำงวัน จ�ำนวนเงิน  
30,000 บำท ให้แก่นกัเรียนโรงเรียนบ้ำนห้วยขม ต�ำบลแม่ยำว อ�ำเภอเมือง  
จงัหวดัเชยีงรำย ตำมโครงกำรทศันศกึษำ และกจิกรรมเพือ่สงัคม ขอบคณุ 
ผู้ลงทุนใน ชสอ.ประจ�ำปี 2561

กิจกรรมเพื่อชุมชนเเละสังคม (CSR)



รับสั่งท�ำสินค้ำของที่ระลึกเฉพำะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ำยธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122 

สั่งซื้อสินค้ำได้ที่  
www.fsctshop.lnwshop.com

 กระเป๋าหิ้วใหญ่อู่หลง - 802005 รำคำ  280 บำท

 กระเป๋าเป้พับเก็บได้ - 80211 รำคำ  250 บำท

 กระเป๋าเดินทางพับได้ - 802012 รำคำ  250 บำท

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 เดือนกุมภาพันธ์ 2562



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

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญำตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บำงกรวย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 380 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

เงินฝากประจ�า

ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2561 - 5 เมษายน 2562

ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 28 มิ.ย. 2562

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111, 125-127

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111, 125-127

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

บรกิารด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เงินกู้ ระยะยำว 4.38
เงินกู้ ระยะกลำง 4.12
เงินกู้ ระยะสัน้ 3.87

วงเงิน ระยะ 12 เดือน 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

 100,000 บำท ขึ้นไป 2.50

 1,000,000 บำท ขึ้นไป 2.70

 10,000,000 บำท ขึ้นไป 3.00

 50,000,000 บำท ขึ้นไป 3.30

 100,000,000 บำท ขึ้นไป 3.50

วงเงิน
ระยะ 60 เดือน 
อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

100,000 บำท ขึ้นไป 3.80

วงเงิน ระยะ 36 เดือน 
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

 1,000,000 บำทขึ้นไป 3.80

 50,000,000 บำทขึ้นไป 3.90

 100,000,000 บำทขึ้นไป 4.00

“รุ่นออมทรัพย์รับปีกุน”

“รุ่นพนูทรัพย์”


