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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่31 ฉบบัที ่382 เดอืนเมษายน 2562

News

ทรงพระเจริญ



ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 34 ก วันที่ 20 มีนาคม 2562 ลงประกาศพระราชบัญญัติสหกรณ์  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยก�าหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท�าให้มีบทบัญญัติบางประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบ 

สหกรณ์ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อการพัฒนา คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพ 

แก่ระบบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพ่ิมการก�าหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ การก�าหนด

คณุสมบตัขิองกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติมอ�านาจหน้าทีข่อง 

นายทะเบยีนสหกรณ์เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมยิง่ข้ึน ก�าหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ์ วตัถปุระสงค์และขอบเขต

แห่งการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ก�าหนดหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เกี่ยวกับ 

การด�าเนินกิจการของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสหกรณ์เก่ียวกับผู้ตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติเกี่ยวกับ 

งบการเงนิ และบทบญัญตัเิกีย่วกบัการสอบบญัช ีเพ่ิมบทบญัญติัเกีย่วกบัการด�าเนนิงานและการก�ากบัดูแลสหกรณ์

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ด�าเนินกิจการในท�านองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็นการเฉพาะ และ

ก�าหนดให้มคีณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์เพือ่ให้การพิจารณาวนิจิฉัยอทุธรณ์สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมถงึก�าหนด

ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ�าจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกลุ่มเกษตรกร 

และปรับปรุงบทก�าหนดโทษและอัตราโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

มีผลบังคับใช้วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด2 ปีที่ 31 ฉบับที่ 382 เดือนเมษายน 2562

สามารถสแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562



ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 3ปีที่ 31 ฉบับที่ 382 เดือนเมษายน 2562

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

จากการที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ได้รับทราบจากสหกรณ์สมาชิกว่า ขณะน้ีสหกรณ์

หลายแห่งมีเงินล้นระบบ เนื่องจากสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์เป็นจ�านวนมาก สหกรณ์บางแห่งจึงแก้ปัญหาโดยการชะลอและ

จ�ากัดการรับเงินฝากจากสมาชิก  

ชสอ. ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�า “รุ่นพูนทรัพย์” 

วงเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.80% เพื่อรองรับเงินล้นระบบของสหกรณ์สมาชิกขึ้น รวมทั้ง

การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางการออมเงินเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  โดย ชสอ.

จะเปิดจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์ไปจนถึงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ที่น�าเงินมาลงทุนกับ ชสอ. นอกจากได้ผลตอบแทน 

ทีส่งูแล้ว ยงัสามารถเข้าร่วมโครงการรกัษาเสถียรภาพทางการเงนิได้ และสามารถสะสมแต้มยอดการฝากเพือ่รบัสทิธทัิศนศึกษา 

ดูงานกับฝ่ายเงินทุนได้ สหกรณ์ใดสนใจ ติดต่อได้ที่แผนกเงินรับฝาก โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 125 - 127 ได้เลยครับ 

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ

ตัวอย่าง สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกในอัตราดอกเบี้ย 3.00% สมาชิกและสหกรณ์จะได้รับผลตอบแทน ดังนี้

สหกรณ์รับฝาก
จากสมาชิก 

(อัตราดอกเบี้ย 
3.00%)

ดอกเบี้ยที่สหกรณ์
จ่ายให้สมาชิก 

ต่อเดือน

สหกรณ์ฝาก ชสอ. 
(อัตราดอกเบี้ย 

3.80%)

ดอกเบี้ย
ที่สหกรณ์ได้รับ 

ต่อเดือน

ส่วนต่าง 
ที่สหกรณ์ได้รับ              

ต่อเดือน 

ส่วนต่าง 
ที่สหกรณ์ได้รับ              

ต่อปี

100,000 บาท 250.00 บาท 100,000 บาท 316.67 บาท 66.67 บาท 800.00 บาท

1,000,000 บาท 2,500.00 บาท 1,000,000 บาท 3,166.67 บาท 666.67 บาท 8,000.00 บาท

10,000,000 บาท 25,000.00 บาท 10,000,000 บาท 31,666.67 บาท 6,666.67 บาท 80,000.00 บาท

ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ



ยินดีต้อนรับ ACCU

ครบรอบ 67 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นายต่อศักดิ์  
ยุทธรัตน์ กรรมการด�าเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย ์
และเครดิตในเอเชีย (ACCU) เนื่องในโอกาสเปิดส�านักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 อาคารส�านักงาน ชสอ. และร่วมสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน ชสอ. เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับนายโอภาส  
ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี และ 
ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิวชิรพยาบาล เพื่อกองทุนก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และกองทุน 
เครื่องมือแพทย์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 382 เดือนเมษายน 2562



Association of Asian Confederation of Credit Unions :  ACCU

มาเรียนรู้บทบาทหน้าที่หลักของ ACCU
 บทบาทหน้าที่ของ ACCU คือ การร่วมกับองค์การสมาชิกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตให้มีความมั่นคง 

เข้มแข็ง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนต่อไป โดยมีกิจกรรมและการด�าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาสถาบันสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต 

 (Institutional Development of Credit Unions throughout Asia)

2. โครงการบรรเทาปัญหาความยากจน และการจัดการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม (Poverty Alleviation and Microfinancing in Asia) 

และนวัตกรรมธุรกิจขนาดย่อมสหกรณ์ (Credit Union Microfinance Innovation: CUMI)

3. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในประเทศก�าลังพัฒนา

 (Credit Unions in Transition Economies)

4. โครงการผู้น�าในอนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต (Future Leaders in the Credit Union or Youth Marketing)   

และการเป็นผู้ให้การศึกษาด้านการพัฒนาสหกรณ์ (Development Educators Workshop)

5. โครงการพัฒนาผู้น�าสหกรณ์ 

  (Leadership Development เช่น หลักสูตร Credit Union Directors and CEOs Competency Courses และหลักสูตร Credit 

Union Governance Framework)

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรีในสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต

 (Women’s Empowerment in Credit Unions)

7. โครงการพัฒนาธุรกิจ 

 (Business Development)

8. โครงการสร้างตรากิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต 

 (Asian Credit Union Branding) 

 ACCU ได้ประสานความร่วมมือและส่งเสริมในการบริหารโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และ

เครดิต ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนาในระดับภูมิภาคเอเชีย Asian’s Development Education Program การจัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค 

Asian Credit Union Open Forum เป็นประจ�าทุกปี และโครงการออมทรัพย์ส�าหรับเยาวชน

 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสามัญของ ACCU
 1. มีสิทธิส่งผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และมีสิทธิลงคะแนนเสียง

 2. ผู้แทนอาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการของ ACCU 

  ในกรณีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการของ ACCU ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ACCU จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 3. มีสิทธิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Recognition Award)

 4. มีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรืออบรมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน

 5. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นอันดับแรกที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 6. มีสิทธิส่งผู้แทนเข้าสัมมนาทางวิชาการในหลักสูตรส�าหรับผู้บริหาร โดย ACCU จะรับผิดชอบค่าที่พัก หรือได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน

 7. มีสิทธิที่จะได้รับจดหมายข่าว “ACCU News and Highlight” จ�านวน 15 - 20 ฉบับ

 8. มีสิทธิที่จะได้รับรูปเล่มเอกสารรายงานเทคนิคทางด้านวิชาการ จ�านวน 3 - 5 เล่ม

 ACCU ได้จัดท�า “เครื่องมือในการบ่งชี้สถานภาพ” (Diagnostic Tool) ได้แก่ ACCESS Branding หรือทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแข่งขัน 

สูค่วามเป็นเลศิด้านบรกิารและความมัน่คง โดยสร้างตรากจิการแก่สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติในเอเชีย เพือ่ทีจ่ะส่งเสรมิมาตรฐานการปฏบิตังิาน  

และแบบแผนการปฏิบัติงานที่ดีในสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเมื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้บ่งชี้สถานภาพเป็นคู่มือฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ได้อนุญาตให ้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แปลและจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมาชิก

 ส�านักงาน ACCU ปัจจุบันอยู่ท่ี อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ชั้น 5 เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์  

ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
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ประเด็นและข้อคิด
เพื่อการสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (5)

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

1 รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด และกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

เปิดส�านักงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

 บทความนี้จัดท�าขึ้นเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่ม

จากการสรุปสถานการณ์ของขบวนการฯ ผ่านปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ คน ทุน เครื่องไม้เครื่องมือ และระบบการบริหารจัดการ ขณะเดียวกัน 

จะชี้ถึงประเด็นปัญหาในภาพรวมของขบวนการฯ ท่ีควรได้รับการปรับปรุง พร้อมกับเสนอแนวทางการพัฒนาขบวนการฯ ให้ผู้ท่ีมีอ�านาจ 

ในบ้านเมืองและผู้เกี่ยวข้องพิจารณา 

สถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์
 ประเทศไทยน�าเอาระบบสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ พ.ศ. 2459 โดยมุ่งหวังให้เป็นองค์กร 

ของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันมีสหกรณ์จดทะเบียน 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ จ�าแนกได้ 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า ออมทรัพย์ บริการ และเครดิตยูเน่ียน  

คาดการณ์กันว่าในปี 2561 ขบวนการสหกรณ์มีสินทรัพย์รวมกันประมาณ 3 ล้านล้านบาท มีสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคน และมีผู้ท�างาน 

ในขบวนการ (กรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์) มากกว่า 100,000 คน จึงกล่าวได้ว่าสหกรณ์เป็นขบวนการท่ีมีศักยภาพ 

ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 แม้ว่าขบวนการสหกรณ์จะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างชัดเจน แต่จากการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พบว่ายังมีประเด็นเป็นปัญหา

ที่ท�าให้สังคมไม่เชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์ จึงควรทบทวนตัวเองเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง

 เมื่อพิจารณาปัจจัยส�าคัญภายใน หรือ 4Ms แล้ว กล่าวได้ว่า ขบวนการสหกรณ์มีทุนด�าเนินงานที่มั่นคงและมีระบบที่ท�าให้ทุนดังกล่าว

ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงมีความพร้อมท่ีจะขยายธุรกิจที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีศักยภาพที่จะก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 

และจ�าเป็นส�าหรบัการพฒันาสมาชกิ เช่น ธรุกจิธนาคาร ประกนั บรกิารรบัช�าระค่าใช้จ่าย และธรุกจิซอฟต์แวร์ เป็นต้น อย่างไรกด็ ีเมือ่พจิารณาถงึ 

ทรัพยากรบุคคลพบว่าสิ่งท่ียังขาดอยู่คือ ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในเรื่องของสหกรณ์ ในขณะที่กรรมการด�าเนินการจ�านวนหนึ่ง 

ยังติดบ่วงของค�าว่า “หนึ่งคน หนึ่งเสียง” เน้นการท�างานบริการและบริหารการเมืองมากกว่าบริหารธุรกิจ การก้าวก่ายงานกันระหว่างกรรมการ 

และฝ่ายจัดการยังพบเห็นอยู่ทั่วไป และเมื่อมองขบวนการสหกรณ์ในภาพรวมก็พบว่าด้วยโครงสร้างที่เป็นอยู่ (จากล่างขึ้นบน หรือจากสหกรณ์

ขั้นปฐมสู่ชุมนุมสหกรณ์) นั้นมีส่วนท�าให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ขาดเอกภาพ อ่อนแอ ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมในภาพรวมของขบวนการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ขณะเดียวกัน ยังพบว่าขบวนการสหกรณ์ยังขาดพิมพ์เขียวหรือแผนแม่บทที่ชี้ว่าขบวนการควรมีธุรกิจอะไรเป็นของตนเองบ้าง 

ขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังในขบวนการสหกรณ์ บุคลากรยังขาดความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน รวมถึงขาดการบริหารความ 

ได้เปรียบทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ระยะยาวของขบวนการ และขาดความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติต่าง ๆ ยิ่งกว่านั้น 

ยังพบว่าส่วนราชการท่ีท�าหน้าท่ีในการส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ยังมีมุมมองในการท�างานที่ต่างกัน และบางครั้งท�าให้เกิดปัญหา

ในการพัฒนางานสหกรณ์
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ข้อเสนอเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์
 แม้ว่าขบวนการสหกรณ์ยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ แต่หากพิจารณาสหกรณ์ด้วยมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติของการเป็นองค์กร 

ที่เน้นการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ขนาดของสินทรัพย์ในปัจจุบัน มูลค่าทางธุรกิจ ขนาดของประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  

และอืน่ ๆ  จะพบว่าขบวนการนีเ้ป็นขบวนการทีม่ศีกัยภาพและความเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้เป็นกลไกในการพฒันาประเทศ สิง่ทีร่ฐัควรท�าเพือ่พฒันา 

ให้ขบวนการนี้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนามากขึ้น ได้แก่

 1. ส่งเสริมและขยายแนวคิดทางสหกรณ์สู่ประชาชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยด�าเนินการอย่างจริงจังผ่านช่องทาง “บวร” คือ บ้าน  

(การปกครองส่วนท้องถิน่) วดั (ศาสนาทุกศาสนา) และโรงเรยีน นอกเหนอืจากทีไ่ด้ด�าเนนิการผ่านระบบบรหิารราชการส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค

 2. พัฒนาบุคลากรของขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ระบบและวิธีบริหาร 

จัดการสหกรณ์ รวมถึงให้มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยในระยะสั้น ภาครัฐควรร่วมมือ

กับขบวนการสหกรณ์ (ชุมนุมสหกรณ์ต่าง ๆ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูง จัดท�า

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมของบุคลากรสหกรณ์ ส่วนในระยะยาว เสนอให้จัดตั้งเป็น“ส�ำนักงำนบริหำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

ของสหกรณ์” (อาจเป็นองค์กรภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ) ให้ท�าหน้าท่ีประสานงานและ 

บริหารเครือข่ายสถาบันที่ให้การศึกษาอบรมทางด้านสหกรณ์ (ส�านักงานนี้ไม่จ�าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนเอง)

 3. ผลักดันอย่างจริงจังให้มีการร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ ทั้งที่เป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน

 4. เพื่อให้ระบบการเงินภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและสมบูรณ์มากขึ้น ควรจัดตั้งหรือจัดให้มีสถาบันการเงินกลางของขบวนการ

สหกรณ์ ในสภาพความเป็นจริง ในขบวนการสหกรณ์มีทั้งสหกรณ์ที่มีเงินเหลือและเงินขาด แต่ด้วยปัญหาบางประการท�าให้การช่วยเหลือกัน 

ในขบวนการสหกรณ์ยังมีข้อจ�ากัด และการบริหารเงินในภาพรวมของทั้งระบบสหกรณ์มีประสิทธิภาพต�่ากว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ ในระยะสั้น 

รัฐควรปรับปรุงการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้มีประสิทธิภาพและด�าเนินงานสอดคล้อง

กับความต้องการของขบวนการสหกรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนในระยะยาวควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินกลางของ 

ขบวนการสหกรณ์ขึ้น ซึ่งอาจท�าโดยพัฒนาชุมนุมสหกรณ์แห่งใดแห่งหนึ่งที่มีศักยภาพขึ้นมาท�าหน้าที่ดังกล่าวแทนการตั้งใหม่ก็ได้ 

 5. สนบัสนนุให้มกีารพฒันาและใช้ระบบ IT กลางของขบวนการสหกรณ์อย่างเป็นรปูธรรม โดยดงึเอาทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมาหารอืและวาง

แนวทางการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินการของขบวนการสหกรณ์มีเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

 6. ปรับโครงสร้างการบริหารการส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐใหม่ ให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อความเป็นอิสระ

ของขบวนการสหกรณ์ ทั้งนี้ ในระยะยาวเสนอให้จัดตั้ง “ส�ำนักงำนพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ” ขึ้น เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานส่งเสริม

สหกรณ์ โดยรวมเอา คพช. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กพส. และส�านักงานบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ 

เข้าด้วยกัน ทั้งนี้องค์การใหม่ควรตั้งขึ้นในรูปของ “องค์กำรมหำชน” 

 7. ผลักดันให้มีการจัดท�าพิมพ์เขียวโครงสร้างของขบวนการสหกรณ์ใหม่ เพื่อรองรับและส่งเสริมการเจริญเติบโตของขบวนการสหกรณ์ 

ในอนาคต รวมถงึสนบัสนนุให้มกีารสร้างหรอืจดัตัง้องค์กรต่าง ๆ  ตามทีก่�าหนดไว้ในพมิพ์เขยีวอย่างจรงิจงั โดยมกีรอบระยะเวลาในการด�าเนนิการ 

ชัดเจน

 8. ผลักดันให้น�าผลประโยชน์จากการได้รับยกเว้นภาษีมาบริหารเพื่อประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ในภาพรวม เช่น น�าไปตั้งกองทุน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งกองทุนพัฒนาระบบ IT เพื่อการจัดการสหกรณ์ ตั้งกองทุนหรือระบบรองรับความเส่ียงจากปัญหาเศรษฐกิจ และ 

ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงสร้างระบบสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น 

 9. แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดไว้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน

ส่งท้ายก่อนจาก
 ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์บ้างต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอข้างต้นจะไม่มี 

ผลในทางปฏบิตัเิลยหากภาครฐัโดยเฉพาะส่วนราชการทีก่�ากบัดแูลงานสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ยงัมคีวามเข้าใจในเรือ่งของ “การสหกรณ์”  

ไม่ตรงกัน (หลายเรื่องตรงกันข้ามกัน) และมีทัศนคติต่อกันในเชิงลบ ทั้งสองฝ่ายคงต้องหันกลับไปทบทวนตัวเองใหม่ และทิ้งทัศนคติเชิงลบ 

ออกไปพร้อม ๆ กับค้นหาและใช้ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อกันเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้กลายเป็นกลไก 

หรือเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 382 เดือนเมษายน 2562



 

 

ชสอ.
ศึกษาดูงาน
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ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จก.

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. น�าคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร  
“การเงิน การบญัช ีและการบรหิาร ส�าหรบักรรมการด�าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นท่ี 1 เข้าศึกษาดูงาน Cooperative 
Bank of Vietnam (CBV) ซึ่งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารงาน ผลการด�าเนินงาน การเอื้ออาทรต่อ 
สมาชิกและชมุชน อนัจะเป็นประโยชน์ในการน�าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันางานสหกรณ์ต่อไป ระหว่างวนัที ่7 - 9 มนีาคม 2562  
ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2562 นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ส�านักธุรกิจ  
กล่าวให้การต้อนรับ นางประภาพร ธนวิรุฬห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์
พนักงานธนาคารทหารไทย จ�ากัด และคณะ จ�านวน 5 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.  
เก่ียวกับการบรหิารงาน การลงทุน และสทิธปิระโยชน์จากการเป็นสมาชกิ ชสอ. เพ่ือน�าแนวคดิ 
นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี



 

 

ชสอ.
ศึกษาดูงาน
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 สอ.สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จก.
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ 

ส�านักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน และเจ้าหน้าท่ี ชสอ. ให้การต้อนรับ  
นายอนันท์ ปะเกียร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จ�ากัด และคณะ  
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ชสอ. โดย นางสุนทรี ถาวร  
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ บรรยาย ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี

สอ.กรมทางหลวง จก.
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู ้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู ้จัดการใหญ่ส�านักธุรกิจ นางอัจฉรา  

ภักดีณรงค์ รองผูจั้ดการใหญ่ส�านกับรหิารงาน และเจ้าหน้าที ่ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ากัด  
จ�านวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ.  
โดย นายทัศนัย เซ่งรักษา ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย พร้อมได้น�าคณะศึกษาตัวอย่างระบบงานจริง 
ในส่วนของระบบการเงนิ ระบบสนิเชือ่ และระบบบญัช ีเพือ่น�าไปปรบัประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบงานของสหกรณ์ต่อไป  
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี



เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ ชสอ. ภาคกลาง จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การพฒันาคณุภาพชวีติบุคลากรสหกรณ์ออมทรพัย์ตาม 
ศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน โดยมี นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง เป็นประธาน 
ในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีต�าบลทัพทัน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและแนะน�าที่มา 
ของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี นายยุทธนา ชุ่มจิต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ บรรยายผลการด�าเนินงานของ ชสอ. 
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อ�าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน 40 สหกรณ์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 
มีนาคม 2562

จากน้ันผู้เข้าร่วมสมัมนาได้เรยีนรูต้ามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกท�าอาชีพจากวสิาหกจิชุมชนเทศบาลต�าบลทพัทนั  
โดยทีมวิทยากรจากส�านักงานเทศบาลต�าบลทัพทัน และกลุ่มวิชาชีพ ฝึกการท�าพวงกุญแจจากเศษผ้า และฝึกการท�าธูปสมุนไพร  
ไล่ยุง ไล่แมลง

ช่วงเย็น ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์ เปิดงานเลี้ยง โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. พร้อมบรรยายพิเศษ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนร่วมแสดงพลัง ฅนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง มอบงบประมาณ
สนับสนุนตามแผนงานของเขตพื้นที่ จ�านวน 200,000 บาท พร้อมจับสลากมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมสแกน QR Code 
เข้ากลุ่ม Line@FSCT เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จาก ชสอ.

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  
เรื่อง นโยบายการบริหารงานด้านการเงิน ชสอ. และการส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
โดยเขตพ้ืนที่ฯ ได้เชิญสมาชิกที่ท�าอาชีพเสริมรายได้มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และสร้างจิตส�านึกในการด�าเนินชีวิตบนพื้นฐาน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรัฐวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง สร้างงาน สร้างเงินให้กับชุมชน 
พร้อมสนับสนุนงบประมาณ จ�านวน 200,000 บาท ในการจัดกิจกรรมของเขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
“โครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตามศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม  
เจริญธานี จ.ขอนแก่น
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 

เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก จัดสัมมนาเรื่อง เจาะลึกกฎหมายสหกรณ ์
ฉบับใหม่ และแนวทางการออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ พร้อมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ระหว่างวันท่ี  
2 - 3 มีนาคม 2562 โดยมี พลต�ารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ ชสอ.  
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุนตามแผนงานและงบประมาณของเขตพ้ืนท่ี จ�านวน 
150,000 บาท และร่วมกันรณรงค์ ฅนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง 

ในช่วงเช้า ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  
เกี่ยวกับกฎกระทรวงและประกาศนายทะเบียนที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

ในช่วงบ่าย เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกกฎหมายฉบับใหม่ และแนวทางการออกกฎกระทรวงทั้ง 12 ฉบับ โดย นายณฐกร 
แก้วด ีประธานกรรมการเขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวนัออก หลงัจากนัน้ได้มกีารประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี โดยได้เรียนเชิญ 
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ในฐานะที่ปรึกษาเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก ได้พูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
และอธิบายถึงข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการของ ชสอ. ที่จะเกิดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจร่วมกันกับสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ฯ ส่วนการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
ของเขตพื้นที่ ชสอ.ภาคตะวันออก ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีและได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการของเขตพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย 

ช่วงเย็น เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ราตรีสีแดง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในภาค ด้วยบรรยากาศแห่งความสุข 
ของความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน 60 สหกรณ์ ณ โรงแรม Grand Jomtien Palace Pattaya จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการด�าเนินการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ของ ชสอ.” โดยมี นายชัยสิทธิ์ สุขมาก  
รองประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม จัดโดย เขตพื้นที่ 
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ กรรมการด�าเนินการ ผู้จัดการ และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ฯ ประกอบด้วย เขตคลองเตย คลองสามวา  
คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง บางกะปิ บางเขน บางซ่ือ บางนา บึงกุ่ม ประเวศ พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ลาดพร้าว 
วังทองหลาง วัฒนา สวนหลวง สะพานสูง สายไหม หนองจอก หลักสี่ และห้วยขวาง จ�านวน 81 คน 29 สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประเมนิสหกรณ์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความมัน่คงทางการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์ สามารถวเิคราะห์
ผลการประเมินฯ และจัดท�าแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

และในช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็นส�าหรับแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ตนเองต่อไป ณ ส�านักงาน ชสอ. นนทบุรี
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ชสอ. เปิดสัมมนาบริหารการเงินภายใต้กฎหมายใหม่
เมือ่วนัท่ี 22 มนีาคม 2562 ชสอ. จัดการสมัมนา “แนวทางการบริหารการเงนิ 

ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  

วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา และนายปราโมทย์  

สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 

บรรยาย “แนวทางการบรหิารการเงนิภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” เพ่ือให้สมาชิก

ได้ทราบถึงแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่  

และสามารถน�าไปใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 

สัมมนา จ�านวน 210 คน 100 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมช้ัน 7 อาคารสวัสดิการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) นนทบุรี

ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ปัจจุบันการบริหารเงินเป็นกิจกรรมหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกเหนือจาก

ธุรกรรมสินเชื่อ การระดมเงินทุน เงินกู้และเงินฝากประเภทต่าง ๆ  ผู้บริหารสหกรณ์จึงมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารเงิน  

เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่สมาชิก และน�าไปใช้ในการสนบัสนนุสมาชกิตามวตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้ของสหกรณ์ ทัง้นี ้การบรหิารเงนิ 

จะต้องท�าอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ใหม่ การบริหารเงินของสหกรณ์  

มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยไม่ได้ยึดก�าไรสูงสุด ฉะนั้น การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ใน 

กฎเกณฑ์ กติกา และระเบียบของแต่ละสหกรณ์ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
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ช่องทำงรับข้อมูลขำ่วสำร ชสอ.ชองทางรับขอมูลขาวสาร ชสอ. 
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CSR ออมทรัพยเ์พื่อสังคม

สอ.กฝร. จ�ากัด สนับสนุนเงินก่อสร้างหอศิลป์ ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ ในวันท่ี 27 ก.พ. 62 โดยมี  
พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ประธานคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทนมอบเงิน จ�านวน 200,000 บาท



 กระเป๋าผ้าสปองค์ 802014
 ราคาใบละ  100 บาท

 กระเป๋า Shopping 802013
 ราคาใบละ  120 บาท

 เสื้อยืดคอวี 802107   
 ราคาตัวละ  150 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199  ต่อ 121, 122, 105, 106
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ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 มิถุนายน 2562

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

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 382 เดือนเมษายน 2562

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

เงินฝากประจ�าอัตราดอกเบี้ย

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

บรกิารด ีมเีฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ 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 ระยะเวลำ 60 เดือน 
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

100,000 บำทขึ้นไป 3.80

“รุ่นพนูทรัพย์”


