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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่31 ฉบบัที ่381 เดอืนมนีาคม 2562

News



เช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
ฝ่ายจัดการ น�าโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดีน้อมร�าลึก 
พระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และการอ่านสารนายกรัฐมนตรี 
เนือ่งในวนัสหกรณ์แห่งชาต ิประจ�าปี 2562 โดยมผีูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ ผูแ้ทนชมุนมุสหกรณ์ระดับประเทศ ผูบ้รหิาร 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ข้าราชการ พนกังาน เข้าร่วมพธิ ีณ บริเวณลานพระอนสุาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่พิทยาลงกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

จากนั้น พร้อมกันที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
(สสท.) โดยม ีนายปรเมศวร์ อนิทรชมุนมุ และพลต�ารวจโท วิโรจน์  
สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ นายสมชาย รัตนอารี  
เลขานุการ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา  
กรรมการด�าเนินการ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบ
กจิการและฝ่ายจดัการ ชสอ. ร่วมพิธวีางพานพุ่มสักการะและกล่าว
สดุดีน้อมร�าลึกพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 

ประจ�าปี 2562 พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ 
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และ 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวต้อนรับ และยังมีบูธต่าง ๆ   
ของขบวนการสหกรณ์มากมายร่วมจ�าหน่ายสินค้า และ ชสอ. ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ 
ด้านการระดมทุน ณ บริเวณลานด้านหน้าสันนิบาตฯ

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�าปี 2562

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด2 ปีที่ 31 ฉบับที่ 381 เดือนมีนาคม 2562



ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 3ปีที่ 31 ฉบับที่ 381 เดือนมีนาคม 2562

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ชสอ.ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการ

คดัเลือก “ผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น ประจ�าปี 2561” เพือ่ให้บคุลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ซึง่เป็นสมาชกิของ ชสอ. ได้มโีอกาสเผยแพร่องค์ความรูจ้ากผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ ชสอ. จงึขอแสดง 

ความยินดีกับทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลในการน�าเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 

ประจ�าปี 2561 ในปีนี้ 

และในวนัดงักล่าว ชสอ. ได้มกีารจดั “พธิเีชญิธง” พิธเีปิดป้าย “ศนูย์พัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรพัย์”  

และมอบป้ายให้กับผูแ้ทนเขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ ชสอ. 8 ภมูภิาค เพือ่เป็นการร่วมรณรงค์รวมพลงั”ฅนสหกรณ์จรงิ ต้องไม่กิน  

ไม่โกง” สีขาว สะอาด โปร่งใส

ท้ายนีผ้มขอเชญิชวนสหกรณ์สมาชกิมาลงทนุกบั ชสอ. เพ่ือบริหารเงินอย่างมปีระสิทธภิาพในการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนทีด่ี  

ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ซึ่ง ชสอ. ได้ออกเงินฝากประจ�า “รุ่นพูนทรัพย์” วงเงิน  

1 แสนบาทขึ้นไป ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.80% ซึ่ง ชสอ.ต้องการระดมเงินฝากจากสมาชิกเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ชสอ.จะเปิดจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์ไปจนถึงวันที่  

28 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ที่น�าเงินมาลงทุนกับ ชสอ. นอกจากได้ผลตอบแทนที่สูงแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมโครงการ 

รักษาเสถียรภาพทางการเงินได้ และสามารถสะสมแต้มยอดการฝากเพื่อรับสิทธิทัศนศึกษาดูงานกับฝ่ายเงินทุนได้ สหกรณ์ใด

สนใจ ติดต่อได้ที่ แผนกเงินรับฝากประจ�า โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 125 - 127 ได้เลยครับ 

ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณครับ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



กจิกรรมการเชญิธง 10 ธงขึน้สูย่อดเสา เพือ่แสดงถงึพลงัของการเชือ่มโยงเครอืข่ายเขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชิก ชสอ.  
8 ภูมิภาค และองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

1. ธง ชสอ. 
2. ธง สมาคมและสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย หรือ ACCU
3.  ธง เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 1 
4.  ธง เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 2 
5.  ธง เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง 
6.  ธง เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก
7.  ธง เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
8.  ธง เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9.  ธง เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ 
10.  ธง เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ 
กิจกรรมมอบป้ายรณรงค์รวมพลัง “ฅนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง” ในปี 2562
หัวใจของการรณรงค์ ชสอ. ต้องการเห็นคนสหกรณ์ที่มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือความเป็นสขีาว สะอาด โปร่งใส ของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย จงึได้ร่วมกบัเขตพืน้ทีส่มาชกิ ชสอ.ทกุภมูภิาค ในการรวมพลัง 
คนสหกรณ์รณรงค์เรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ซื่อสัตย์สุจริต คือการยึดมั่นในความสัตย์จริง และสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ  
ไม่คดโกง 

2. รับผิดชอบต่อการกระท�าของตนเอง คือการมีจิตส�านึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพ
กฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท�าได้เสมอ หากมีการกระท�าผิดก็พร้อมที่จะยอมรับ

3. ความเป็นธรรมทางสังคม คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ 
เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการที่ไม่เอาเปรียบใคร เพราะคนที่ทุจริตคือคนที่เอาเปรียบคน

เชิญธง 8 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ขึ้นสู่ยอดเสา

ป้าย “ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์”

“นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2561”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วม “พิธีเชิญธง”  
พธิเีปิดป้าย “ศนูย์พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์” และมอบป้าย
รวมพลังรณรงค์ “ฅนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง” ร่วมกับผู้แทนเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชกิ ชสอ. 8 ภมูภิาค และ “การน�าเสนอและคดัเลอืกผลงานนวตักรรมการบรหิาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2561” ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 381 เดือนมีนาคม 2562



ประเภทผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วน�ามาพัฒนาต่อยอด
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
 ระดับดีมาก ได้แก่
 u สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ากัด
  ชื่อผลงาน “เรือ่งบตัรประชาชนเพ่ือการบรหิารสหกรณ์ 
   (ID Card for cooperative management)”
 ส�าหรับรางวัลน�าเสนอดีเด่น ได้แก่
 u สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ากัด
  ชื่อผลงาน “เรื่องบัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ 
   (ID Card for cooperative management)”

4. การมีจิตสาธารณะ คือการมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และนึกถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบในการกระท�า 
ของตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

5. เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือการด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ  
และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น 

การสร้างนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งเสริมให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. มีการจัดท�านวัตกรรม วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บคุลากรของสหกรณ์สมาชกิของ ชสอ. ได้มโีอกาสเผยแพร่องค์ความรูจ้ากผลงานนวตักรรม การบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
รวมทัง้ได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์
ต่อไป และสรุปผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดังนี้

ประเภทผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
 ระดับดีมาก ได้แก่
 u สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จ�ากัด 
  ชื่อผลงาน “โครงการประกวดนักลงทุนมืออาชีพ” 
 u สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด 
  ชื่อผลงาน “การพัฒนาเครดิต Scorecar” 
2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับด ีได้แก่
 u สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด 
  ชื่อผลงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร”
3. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
 u สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด 
  ชื่อผลงาน “CSS: Coop Support System ระบบสนับสนุนงานสหกรณ์”
 u สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ากัด
  ชื่อผลงาน “SMS Alert ระบบรายงานความเคลือ่นไหวทางธรุกรรมและทางการเงนิเพือ่สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครชูลบรีุ จ�ากดั” 
 u สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด 
  ชื่อผลงาน “เรื่องคลินิกสหกรณ์เฟส 1 (ตรวจสุขภาพทางการเงิน)” 
 u สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ�ากัด 
  ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”
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เปิดส�านักงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และ ดร.สมนึก  
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการบริหาร
ส�านักงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) เปิดอาคาร สฌ.สอ. และทอดผ้าป่าสมทบทุน 
สร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ  
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  
ณ อาคารส�านักงาน สฌ.สอ. นนทบุรี

ดร.ก๊ก ดอนส�าราญ กล่าวว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินการ 
ก ่อ ต้ังจากความตระหนักในการช ่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ยามเสียชีวิต โดยก ่อตั้ งเป ็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยขึ้น เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 53  
และต ่อมาก ่อต้ังเป ็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์สมาชิก 
ในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จ�านวน 8 สมาคม ได้แก่  
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมออมทรัพย์ครูไทย  
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์

สาธารณสุขไทย 3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ 4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 6. สมาคมฌาปกิจ 
สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
สถานประกอบการ และ 8. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2554 

“ทั้งนี้ การจัดตั้งสมาคมดังกล่าว เพื่อท�าการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของ 
สมาชิก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  
และได้ท�าการจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีเป้าหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1,093 สหกรณ์ สมาชิก 3,215,811 คน ซึ่ง 8 ปีที่ผ่านมา ด�าเนินการสงเคราะห์ศพไปแล้ว  
หลายหมื่นล้านบาท ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของระบบสหกรณ์ที่จะจัดสวัสดิการและประกันสินเชื่อ
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร แก้วดี

การประนีประนอมยอมความ

ตอนที่ 2

 การให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ส่วนใหญ่จะให้คูส่มรสยนิยอม หรือเป็นพยานในหนงัสือกูย้มืด้วย ความส�าคญัการให้คูส่มรส
ยินยอม หรือเป็นพยานก็เพื่อให้คู่สมรสรับรู้การกู้ยืม ซึ่งในทางกฎหมายแล้วถือว่าคู่สมรสได้ให้สัตยาบันในการท�าสัญญากู้ยืม 
ดังกล่าวแล้วท�าให้หนี้กู้ยืมนั้นเป็นหนี้ร่วมของสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1490(4) ทันที ดังนั้น
การท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความกบัสมาชกิผูผิ้ดนดัช�าระหนีก้ต้็องได้รับความยนิยอมจากคูส่มรสเช่นเดียวกนั ดงัตวัอย่าง
 ค�ำพิพำกษำฎีกำที่ 7631/2552 สามีจ�าเลยท�าสัญญากู้ยืมเงินโดยมีจ�าเลยซึ่งเป็นภริยาลงลายมือชื่อเป็นพยาน 
ในสญัญา จงึถอืได้ว่าจ�าเลยได้ให้สตัยาบนัในการท�าสัญญากูย้มืเงินดังกล่าว หนีกู้ย้มืเงินจึงเป็นหนีร่้วมของสามจี�าเลยและจ�าเลย 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1490(4) โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ทุกคนพร้อมกัน ให้ลูกหนี้ 
ช�าระหนี้เป็นส่วน ๆ  หรือจะฟ้องลูกหนี้ทีละคนจนกว่าจะได้รับช�าระหนี้ครบถ้วนก็ได้ตามมาตรา 291 
 คดีก่อนโจทก์ฟ้องสามีจ�าเลยให้ช�าระหนี้กู้ยืมเงินโจทก์ ไม่ได้ฟ้องจ�าเลยคดีนี้เป็นจ�าเลยในคดีดังกล่าวด้วย สามีจ�าเลย 
ซึ่งเป็นจ�าเลยในคดีก่อนกับจ�าเลยคดีนี้จึงไม่ได้เป็นคู่ความเดียวกัน ฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ�้าโจทก์ฟ้อง
 สามีจ�าเลยให้ช�าระหนี้กู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน ต่อมาโจทก์กับสามีจ�าเลยได้ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน 
ซึ่งศาลช้ันต้นได้มีค�าพิพากษาตามยอมและคดีถึงท่ีสุดแล้ว ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นย่อมท�าให้สิทธิ 
เรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวของโจทก์ระงับสิ้นไป โดยโจทก์ได้ถือสิทธิใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 852 การที่สามีจ�าเลยท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์โดยจ�าเลย 
ไม่ได้ร่วมด้วยจึงไม่มีผลผูกพันจ�าเลย ประกอบกับจ�าเลยไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาประนีประนอมยอมความจึงฟ้องให้จ�าเลย 
รับผิดไม่ได้
  ข้อสังเกต ที่น่าสนใจจากค�าพิพากษาคดีนี้
 1. ภรรยาลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ยืมก็ถือว่าได้ให้สัตยาบันแล้ว ซึ่งเป็นผลให้หนี้กู้ยืมเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามี
ภรรยา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1490(4)
 2. เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องพร้อมกันให้ช�าระหนี้เป็นส่วนๆ หรือจะฟ้องทีละคนจนกว่าจะได้รับช�าระหนี้ครบถ้วนก็ได้  
ตามมาตรา 291
 3. การฟ้องคดีทีละคนไม่เป็นฟ้องซ�้าเพราะไม่ใช่คู่ความเดียวกัน
 4. กรณีมีการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย เพราะสิทธิเรียกร้องตาม 
สัญญากู้ยืมเดิมระงับแล้ว
 ดังนั้น ถ้าสหกรณ์ต้องการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกับสมาชิก หรือลูกหนี้ คณะกรรมการด�าเนินการอย่าลืม 
ให้คู ่สมรสมาเซ็นยินยอมหรือเป็นพยานด้วย มิฉะนั้นคู ่สมรสจะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยาทันที  
ดังค�าพิพากษาฎีกานี้ การใช้ความระมัดระวังในการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความให้ดี ไม่มีหนี้สูญ…..แน่นอน
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเนชั่น

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  
พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย 
ฝ่ายจัดการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู ้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์  
รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน ชสอ. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์  
ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ น�าคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�านวน 108 คน เข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับการด�าเนินงานของ ชสอ. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และ 
เข้าใจถึงการด�าเนินงานของ ชสอ. ในฐานะที่เป็นผู้น�าของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่าย 
สื่อสารองค์การ เป็นวิทยากรบรรยาย จบการบรรยาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมถาม-ตอบเรื่องเก่ียวกับสหกรณ์ พร้อมมอบ
กระปุกออมทรัพย์ตึก ชสอ. เป็นรางวัล ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2562 นายต่อศกัดิ ์ยทุธรตัน์ ประธานสือ่สารองค์การ พร้อมด้วยฝ่ายจดัการ ดร.สมนกึ บญุใหญ่  
ผูจ้ดัการใหญ่ นางอจัฉรา ภกัดณีรงค์ รองผูจ้ดัการใหญ่ส�านกับรหิารงาน ชสอ. ให้การต้อนรบัคณะอาจารย์และนสิติ นกัศกึษา 
คณะบริหารธุรกจิและรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเนช่ัน ศนูย์การศกึษาบางนา จ�านวน 35 คน เข้าศกึษาดงูาน ชสอ. เกีย่วกบั 
การด�าเนินงานของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นวิทยากร
บรรยาย และนักศึกษาได้แสดงความสนใจซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเปรียบเทียบ 
กับธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุค 4.0 พร้อมมอบกระปุกออมทรัพย์ตึก ชสอ.  
เป็นรางวัลแก่คณะอาจารย์และนักศึกษา ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี



 

 

ชสอ.
ศึกษาดูงาน

9ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 381 เดือนมีนาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ากัด

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วิชาชีพสถานประกอบการและเอกชน 
ภาคตะวันออก

เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2562 รองศาสตราจารย์พเิศษ พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และนายอทุยั ศรเีทพ  
กรรมการด�าเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสมพร เจือจันทึก ประธานกรรมการ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย  
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ากัด เข้าศึกษา 
ดูงาน ชสอ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารเงินของสหกรณ์ รวมท้ังทิศทางการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัต ิ
สหกรณ์ฉบบัใหม่ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสหกรณ์ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยม ีดร.สมนกึ บญุใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่  
บรรยายสรปุ พร้อมด้วยนางประภาษร ทิพย์ด ีรองผูจ้ดัการใหญ่ส�านกัธรุกจิ และนางสนุทร ีถาวร ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารองค์การ 
ร่วมตอบข้อซักถาม ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ ่

ส�านกับรหิารงาน พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรบัคณะกรรมการด�าเนนิการชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์วชิาชีพสถานประกอบการ

และเอกชน ภาคตะวนัออก จ�านวน 17 คน เข้าศกึษาดงูานและเรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรหิารงานทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ีและวธิแีก้ปัญหา 

ในการบริหารงานอย่างบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของชมรมฯ ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี



ประเมินการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยน 
ในประเทศไทย ตามโครงการประเมินภาคการเงิน  (FSAP)

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานสหกรณ์ 
ระหว่างประเทศไทย & ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์  
ตามโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program-FSAP) โดยเป็นโครงการความร่วมมือ 
ระหว่างกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ซึง่จะประเมนิการก�ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย หัวข้อการสัมภาษณ์ ชสอ. ในครั้งนี้จะเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์  
และบทบาทของ ชสอ. ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ น�าโดย Mr. Juan Buchenau และ  
Ms. Ana Maria Aviles โดยมี นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานสื่อสารองค์การ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
บรรยายสรุป พร้อมด้วยนางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ส�านักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ส�านัก
บริหารงาน และนางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ ส�านักงาน ชสอ.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และนายต่อศักดิ์  
ยทุธรตัน์ ประธานสือ่สารองค์การ ชสอ. ให้การต้อนรับ Ms. Elenita V. San Roque ผูอ้�านวยการสมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์
และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Union: ACCU) และคณะผู้แทน
การเงินสหกรณ์และสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Credit Union League: RCUL)  
และสหพนัธรฐัคาซคัสถาน จ�านวน 30 คน เข้าศกึษาดงูาน ชสอ. และแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการบรหิารงานสหกรณ์ และ 
แนวทางก�ากับดแูลขบวนการสหกรณ์ของภาครฐั ระหว่างประเทศไทย ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศสหพันธรัฐคาซคัสถาน  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของทั้ง 3 ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่  
ผู้จัดการใหญ่ บรรยายสรุป พร้อมด้วยนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน และนางสุนทรี ถาวร  
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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Association of Asian Confederation  

of Credit Unions: ACCU

มาท�าความรู้จักกับ ACCU
รองศาสตราจารย์พเิศษ พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  

(ชสอ.) เป็นผูแ้ทนเข้าร่วมการประชมุใหญ่ ครัง้ที ่37 ในฐานะสมาชกิสามญัของสมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติยเูนีย่น 

ในเอเชยี (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2561 ณ Crowne Plaza  

Manila Galleria กรงุมะนลิา ประเทศสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ ซ่ึงในการประชมุใหญ่ ปี 2561 ACCU ร่วมกบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ 

แห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Federation of Credit Cooperatives: PFCCO) และสมาพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ  

(National Confederation of Cooperatives: NATCCO) จัดสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของ ACCU ขึ้น และ 

มผีูแ้ทนสมาชกิสามญั 13 องค์การ จาก 10 ประเทศ รวมทัง้สมาชกิสมทบเข้าร่วมสงัเกตการณ์ ซึง่ในการประชมุใหญ่ ปี 2561 นี้  

รองศาสตราจารย์พเิศษ พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.ได้รบัการเลอืกตัง้เป็น 1 ในคณะกรรมการด�าเนนิการ 

ของ ACCU โดยด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1

คณะกรรมการชุดปัจจุบันของ ACCU จ�านวน 5 คน อยู่ในวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี มีรายชื่อดังนี้

คณะกรรมการ ต�าแหน่ง องค์การ ประเทศ

1. Mr. Younsik Kim ประธานกรรมการ NACUFOK เกาหลี

2. รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 FSCT ไทย

3. Atty. Soledad V. Cabangis รองประธานกรรมการ คนที่ 2 NATCCO ฟิลิปปินส์

4. Mr. Tien-Teng, Wu เลขานุการ CULROC ไต้หวัน

5. Mr. A.D. Walisinghe เหรัญญิก SANASA ศรีลังกา

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions:  

ACCU) เป็นสมาคมของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตระดับภูมิภาคเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์

ออมทรพัย์ สหกรณ์เครดติ และสถาบนัการเงนิทีม่ลีกัษณะการด�าเนนิงานคล้ายคลงึกนั โดยมชีมุนมุสหกรณ์ระดบัประเทศในทวปีเอเชยี

และแปซิฟิกเป็นสมาชิก มีสมาชิกทุกประเภทรวม 221 องค์การ 45,105 สหกรณ์ สมาชิกรายบุคคล 40.27 ล้านคน จาก 22 ประเทศ

ACCU ได้จัดต้ังเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2514 ในระยะแรกของการจัดตั้งสมาคม มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศเข้าเป็น 

สมาชกิของสมาคม 5 ประเทศ ได้แก่ ญีปุ่น่ ฮ่องกง สาธารณรฐัเกาหล ีฟิลปิปินส์ และไต้หวนั เพือ่ส่งเสรมิพฒันาและมบีทบาทในการสร้าง 

ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาคเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และยั่งยืน

นอกจากน้ี ACCU ยังเป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการติดต่อ 

ประสานงานให้กบัสมาชกิของสมาคม โดยให้บรกิารด้านเทคนคิวชิาการ การจดักจิกรรมและโครงการต่าง ๆ  ภายใต้แผนงานประกอบด้วย  

6 แผนงาน ดังนี้ การวางแผนและการพัฒนา การบริการสมาชิก การส่งเสริมสหกรณ์ การตลาดและการวิจัย การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  

และการให้การสนับสนุนมวลสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบัน สมาชิกของ ACCU แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภท REGULAR MEMBERS  จ�านวน 13 องค์การ 

2. ประเภท AFFILIATE MEMBERS จ�านวน 15 องค์การ 

3. ประเภท SUPPORTER MEMBERS จ�านวน 174 องค์การ

มาท�าความรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญของ ACCU กันได้ในฉบับหน้า...

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 381 เดือนมีนาคม 2562



การเงิน การบัญชี การบริหาร รุ่นที่ 1
กรรมการด�าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

ชสอ. + กตส. + กสส.
จับมือเปิดหลักสูตร “การจัดท�าบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน  
การบัญชี และการบริหาร ส�าหรับกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงัสรรค์ ปิตปัิญญา ประธานคณะพฒันาบคุลากรและความมัน่คงสหกรณ์
ออมทรัพย์ ชสอ. ให้การต้อนรับ โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท 
ขึ้นไป เข้าร่วมอบรม จ�านวน 40 คน ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 ณ ส�านักงาน ชสอ.

ทั้งน้ี เพ่ือด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางในการก�ากับสหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียน โดยก�าหนดให้พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งต้องท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์  
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์ 
ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา ได้มีการหารือ 
ร่วมกันเพื่อก�าหนดหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมส�าหรับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 
ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดท�าบัญชีของ
สหกรณ์ขั้นสูง” ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ของสหกรณ์ด้านการจัดท�าบัญชี โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีมีความรู ้
เกี่ยวกับบัญชีของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี  
นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม 
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี
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ชสอ. ได้จดัท�าเวบ็ไซต์ศนูย์การเรยีนรูส้หกรณ์ออมทรพัย์ เพือ่รวบรวมองค์ความรูท้ีเ่กีย่วกบัสหกรณ์ออมทรพัย์  
ให้ส�าหรบับคุลากรสหกรณ์ออมทรพัย์และผู้ทีส่นใจเข้ามาค้นหาและศกึษาผ่านระบบ Internet ได้ทนัททีกุทีท่กุเวลา

ศนูย์การเรยีนรูส้หกรณ์ออมทรพัย์ มข้ีอมลูด้านสหกรณ์ส�าหรบัการศกึษาค้นคว้าทีน่่าสนใจ เช่น คูม่อืส�าหรบั 
การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกต�าแหน่งของสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ 
ให้มคีวามรู ้ทกัษะ และทศันคต ิเพือ่พฒันาบคุลากรสหกรณ์ตามสายงาน และให้มคีวามช�านาญเฉพาะทาง เอกสาร 

ประกอบการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปี 2560 และท�าเนียบวิทยากร ซ่ึงเป็นวิทยากรที่ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์  
ตั้งแต่ปี 2558 รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ี ชสอ. ได ้
จัดท�าขึ้น เช่น เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน 
ของสหกรณ ์ออมทรัพย ์  และได ้รวบรวมข ้อมูล 
การศึกษาดูงานสหกรณ์ระหว่างประเทศของ ชสอ.  
รวมถึงวิทยานิพนธ์ของบุคลากรของสหกรณ์ท่ีได้รับ 
การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์  และมหาวิทยาลัยทั่ ว ไป ตั้ งแต ่ 
ปี 2556 - ปัจจุบัน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และผู้ที่สนใจ 
ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้โดยผ่านระบบ Internet

แนะน�าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์   
โดยผ่านช่องทาง  www.fsct.com

วิธีเปิดหน้าเว็บศูนย์การเรียนรู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของ ชสอ. URL : http://www.fsct.com 3. สามารถเข้าดูข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ได้จากเมนูต่าง ๆ  
 ตามหมวดหมู่ที่ได้จ�าแนกไว้

2. Click Link   ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์    
 ด้านซ้ายมือในหน้าเว็บไซต์หลัก ชสอ.

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 381 เดือนมีนาคม 2562



14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 381 เดือนมีนาคม 2562



15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 381 เดือนมีนาคม 2562

ช่องทำงรับข้อมูลขำ่วสำร ชสอ.ชองทางรับขอมูลขาวสาร ชสอ. 
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News

เงินฝากประจ�าอัตราดอกเบี้ย

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

บรกิารด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

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

ประเภทเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ ระยะยำว 4.38

เงินกู้ ระยะกลำง 4.12

เงินกู้ ระยะสัน้ 3.87

วงเงิน ระยะ 60 เดือน 
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

100,000 บำทขึ้นไป 3.80

“รุ่นพนูทรัพย์”


