
23 ตุลาคม 
วันปยมหาราช

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable”



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ แผนกประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารองคการ ชสอ.
 โทร. 0 2496-1199 ตอ 319-321

31 ตุลาคม วันออมแหงชาติ
ขอเชิญชวนสหกรณเขารวมกิจกรรม

วันออมแหงชาติ ประจําป 2557
ดวย มตคิณะรฐัมนตร ี เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2541 กาํหนดใหวนัที่ 31 ตลุาคม ของทกุป เปนวนัออมแหงชาต ิ

เพื่อใหประชาชนไดเหน็ถงึความสาํคญัและประโยชนของการออมทรพัย

 ชมุนมุสหกรณออมทรพัยฯ จงึขอเชญิชวนใหสหกรณออมทรพัยรวมกนัจดักจิกรรมสงเสรมิการออมขึ้นในสหกรณ 

รวมทั้งเขารวมกจิกรรมออมความด ีตามคณุธรรมที่พงึประสงค โดยเขารวมกจิกรรมดงันี้

การเขารวมกิจกรรม
1. สหกรณออมทรัพยที่ประสงคเขารวมกิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย ใหแจงตอบรับ

การเขารวมกิจกรรม โดยมีการรายงานผลการรณรงคการออมให ชสอ. ทราบ โดยกรอกขอมูลลงในใบรายงานผล

การระดมเงนิออม สงกลบัมายงั ชสอ. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557

 1.1 สงสาํเนาการรบัฝากเงนิของสมาชกิสหกรณ หรอืงบทดลองที่มหีนาที่การรบัฝากเงนิ 

 1.2 สงงบดลุแสดงยอดทนุเรอืนหุนของสหกรณ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และวนัที่ 20 ตลุาคม 2557

2. สหกรณที่ประสงคเขารวมกจิกรรมสงเสรมิคณุธรรม “มนีํ้าใจ” ใหแจงตอบรบัการเขารวมกจิกรรม โดยกรอกขอมลู

ลงในแบบฟอรมรายงานผล สงกลบัมายงั ชสอ. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557

กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย

โดยสหกรณออมทรัพยที่มีจัดกิจกรรมสงเสริมการออมที่มียอดการรับฝากเงิน และเพิ่มหุน
สูงสุด 50 สหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 20 ตุลาคม 2557 จะไดรับเข็มที่ระลึก
วนัออมแหงชาติ

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม “มีนํ้าใจ” 

โดยสหกรณที่มกีารจดัทาํกจิกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม (CSR) เชน กจิกรรมปลูกปาชายเลน 
กจิกรรมสนบัสนนุทนุการศกึษาแกเยาวชน หรอืกจิกรรมอนรุกัษสิ่งแวดลอม ที่ไดดาํเนนิการ
ตั้งแต 1 มกราคม - 20 ตลุาคม 2557 จะไดรบัใบประกาศเกยีรตคิณุ
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง สาํหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนตลุาคม ผมขอรายงานกจิกรรมที่สาํคญัใหทกุทานทราบ ดงันี้ครบั

เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน ที่ผานมา ผมและคณะกรรมการดาํเนนิการ ที่ปรกึษา ผูตรวจสอบกจิการ รวมถงึฝายจดัการ ไดรวมไหวสกัการะ
พระพทุธมงคลมหาอภปิูชนยี (พระประจาํ ชสอ.) สกัการะศาลพระพรหม พรอมทาํบญุเลี้ยงพระสงฆ จาํนวน 9 รูป เพื่อความเปนสริมิงคล 
เนื่องในโอกาสวนัครบรอบ 42 ป แหงการกอตั้ง ชสอ. ซึ่งตรงกบัวนัที่ 1 กนัยายน ของทกุป ผมตองขอขอบคณุทกุทานที่มสีวนขบัเคลื่อน 
ชสอ. ใหกาวหนามาจนถงึวนันี้

และเมื่อวนัที่ 16 กนัยายน ผมพรอมคณะผูบรหิารสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย และชมุนมุสหกรณตาง ๆ ไดเขายื่นหนงัสอืถงึ 
นายสรุชยั เลี้ยงบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิคนที่ 1 เพื่อขอรบัการสงเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาระบบสหกรณ โดย
ขอใหรางรัฐธรรมนูญที่กําลังดําเนินการอยู ใหมีบทบัญญัติใหรัฐสภา สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสหกรณใหเปนอิสระ
เหมอืนรฐัธรรมนญูฉบบัป พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550 พรอมเรงผลกัดนัการแกไข พ.ร.บ.สหกรณ มาตรา 50 มาตรา 41 และมาตรา 62 
และกาํหนดใหกรรมการดาํเนนิการสหกรณในสถานประกอบการไปปฏบิตัหินาที่ หรอืไปประชมุ อบรม/สมัมนา ไดโดยไมถอืเปนวนัลา

อกีเพยีง 1 เดอืนกถ็งึวนัสาํคญัของขบวนการสหกรณออมทรพัยทั่วประเทศ นั่นกค็อื “วนัออมแหงชาต”ิ ประจาํป 2557 โดย ชสอ. 
รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก และสหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด กําหนดจัดขึ้นในวันเสารที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 ณ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยจะมงีานแถลงขาวการจดังานวนัออมแหงชาต ิประจาํป 2557 ขึ้นในวนัพฤหสับดทีี่ 2 ตลุาคม พ.ศ. 2557 
โดยในปนี้ ชสอ. กาํหนดจดักจิกรรมทรงเสรมิการออมทรพัย ออมความด ีไดแก กจิกรรมการระดมเงนิออมของสหกรณออมทรพัย การสงเสรมิ
คุณธรรม “มีนํ้าใจ” การเดินรณรงควันออมแหงชาติ สัมมนาวิชาการและมอบเข็มที่ระลึก กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคและพิธีเปดงาน
วันออมแหงชาติ ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อแสดงพลังแหงการออมของขบวนการสหกรณออมทรัพย
ทั่วประเทศรวมกัน สหกรณออมทรัพยที่สนใจเขารวมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกประชาสัมพันธ 
ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 319 - 321 

นอกจากนี้ ผมขอเชญิชวนสหกรณสมาชกิรวมสมทบทนุกอสรางอาคารกจิกรรมสหกรณโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานโปงลกึ 
ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ต.หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในป 2558 และขอเชิญสหกรณออมทรัพยรวมทําบุญทอดกฐินสามัคค ี
ประจาํป 2557 ณ วดัสระปทมุ ต.ไผรอบ อ.โพธิ์ประทบัชาง จ.พจิติร ตามกาํลงัทรพัยและศรทัธา โดยทกุทานสามารถเขาไปอานรายละเอยีด
เพิ่มเตมิได ทางเวบ็ไซต www.fsct.com ครบั

เพื่อเปนการตอบแทนความไววางใจ และขอบคุณสหกรณสมาชิกที่ลงทุนใน ชสอ. จึงไดจัดโครงการสัมมนาพรอมทัศนศึกษา 
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี (5 วนั 4 คนื) เพื่อเปนการตอบแทนสาํหรบัสหกรณสมาชกิที่ลงทนุในหุน และโครงการสมัมนาพรอมทศันศกึษา
ขอบคณุผูลงทนุใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุน สาํหรบัสหกรณที่ลงทนุในตั๋วสญัญาใชเงนิและเงนิรบัฝาก ระหวางป กบั ชสอ. โดยมยีอดฝากสงูสดุ 
จาํนวน 10 สหกรณ ซึ่งลงทนุในตั๋วสญัญาใชเงนิและเงนิรบัฝาก ระหวางปกบั ชสอ. ในรุนครบรอบ 42 ป ชสอ. และรุนวนัออมแหงชาต ิป 2557 
(อตัราดอกเบี้ยทายเลม) สอบถามเงื่อนไขการรบัสทิธิ์และรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่ ฝายเงนิทนุ ชสอ. โทรศพัท 0 2496 1199 ตอ 108 - 111 

แลวพบกนัใหมในฉบบัหนา ขอบคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ครบรอบ 42 ป ชสอ.

ชสอ. รับรางวัลจากกระทรวงแรงงาน

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวยคณะกรรมการดาํเนนิการ ที่ปรกึษา ผูตรวจสอบกจิการ และฝายจดัการ 
รวมไหวสกัการะพระพทุธมงคลมหาอภปิชูนยี (พระประจาํ ชสอ.) สกัการะศาลพระพรหม พรอมทาํบญุเลี้ยงพระสงฆ จาํนวน 9 รปู เพื่อความเปน
สริมิงคล เนื่องในโอกาสวนัครบรอบ 42 ป แหงการกอตั้ง ชสอ. ซึ่งตรงกบัวนัที่ 1 กนัยายน ของทกุป เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2557 ณ สาํนกังาน 
ชสอ.

นอกจากนี้ ไดมพีธิกีารมอบสรอยคอทองคาํหนกั 1 บาท พรอมเขม็กลดั ชสอ. ใหแกเจาหนาที่ที่ปฏบิตังิานครบ 20 ป ในวนัที่ 1 
กนัยายน 2557 มอบโดย ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ เพื่อเปนขวญักาํลงัใจใหแกเจาหนาที่ในการปฏบิตังิาน ซึ่งถอืวาเจาหนาที่
ทุกทานเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา ชสอ. ใหเจริญกาวหนามาจนถึงทุกวันนี้ โดยในปนี้มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานครบ 20 ป 
จาํนวนทั้งสิ้น 8 คน

นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผู จัดการใหญ ชสอ. รับมอบประกาศ
เกียรติคุณจาก นายพาณิช จิตรแจง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ในงานสปัดาหความปลอดภยัในการทาํงานแหงชาตภิาคกลางตอนบน ประจาํป 2557 
เมื่อวนัที่ 22 สงิหาคม ที่ผานมา ณ โรงแรมวรบรุ ีอโยธยาฯ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
โดย ชสอ. ไดรับรางวัลชมเชย ดานการบริหารและคุ มครองความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน ระดบัจงัหวดั จากกระทรวงแรงงาน
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ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. ลงนามรวมกบั ผูชวยศาสตราจารย ดร.นชุนาถ มัง่คัง่ คณบด ีคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ในความรวมมอืทางวชิาการ จดัทาํโครงการจดัการศกึษาสาํหรบับคุลากรสหกรณออมทรพัย เพื่อความรวมมอื 
สงเสรมิ สนบัสนนุ ทางดานการศกึษาในการเสรมิสรางศกัยภาพบคุลากรสหกรณออมทรพัย และ ชสอ.ใหมคีวามรู ความสามารถ ทกัษะ 
และคณุวฒุเิพิ่มขึ้น สามารถดาํเนนิงานใหสหกรณออมทรพัยมคีวามเขมแขง็ และบรหิารงานไดดวยตนเองอยางยั่งยนื เมื่อวนัที่ 18 สงิหาคม 
ที่ผานมา ณ หองประชมุ 701 อาคารสาํนกังาน ชสอ.

โดยความรวมมอืกนันี้ ทั้งสองฝายจะรวมกนัดาํเนนิการจดักจิกรรมตาง ๆ  ไดแก การพฒันา
บคุลากรของสหกรณออมทรพัย การวจิยัเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ การจดัการฝกอบรม (ระยะสั้น 
และระยะปานกลาง) และการสมัมนา การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชในการพฒันาการบรหิาร
จดัการ การจดักจิกรรมระหวางขบวนการสหกรณและสถาบนัทั้งในและตางประเทศ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา ในสวนของ ชสอ. จะใหการ
สนบัสนนุขอมูลที่เกี่ยวของกบับคุลากร และการดาํเนนิงานของสหกรณออมทรพัยตาง ๆ  และ ชสอ. 
เพื่อประโยชนทางการศกึษา ใหการสนบัสนนุดานเจาหนาที่ อาคาร สถานที่ และสิ่งอาํนวยประโยชน

ที่จาํเปน เพื่อดาํเนนิงานในแตละกจิกรรม ประสานงานกบัสหกรณออมทรพัย และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดาํเนนิการตามโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค ซึ่งที่ผานมา ชสอ. ไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน รวมทั้งหมด 62 ทุน ทุนละ 30,000 บาท 
รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 1,860,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเปนการสนบัสนนุ
สงเสริมการศึกษาตอแกบุคลากรของสหกรณออมทรัพย
ตามวตัถปุระสงคของความรวมมอื

ทางดาน ดร.นชุนาถ มั่งคั่ง คณบด ีคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา บทบาทหนาที่ของ
มหาวทิยาลยันั้น จะดาํเนนิการจดัการศกึษา ถายทอด เผยแพร
ความรู สนบัสนนุดานอาคารสถานที่ อาจารยผูสอน วทิยากร 
นักวิจัย และเทคโนโลยีในการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ 
สรางและพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม 
สงเสรมิใหมกีารจดัทาํวจิยั วทิยานพินธ หรอืรายงานการศกึษา
คนควาอิสระ ของนิสิตที่ไดรับทุนทุกระดับ ในดานที่เกี่ยวของ
กบัสหกรณออมทรพัย

ชสอ. จับมือ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรสหกรณออมทรัพย
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ชสอ. มอบเงินสนับสนุนชมรมผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการดาํเนนิการ 
ผูจัดการใหญ ชสอ. รวมงานและมอบเงินสนับสนุน 20,000 บาท ใหกับชมรมผูจัดการ
สหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย โดยมนีายประดษิฐ พลหงส ผูจดัการสหกรณออมทรพัย
ครูอุดรธานี จํากัด ประธานกรรมการและกรรมการ ชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย รบัมอบ ณ โรงแรม ลองบชี การเดนท โฮเตล็ แอนด สปา เมอืงพทัยา อาํเภอ
บางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีระหวางวนัที่ 22 - 24 สงิหาคม 2557 การจดังานครั้งนี้เปนงานยิ่งใหญแหงป 
เปนการพบปะผูจดัการสหกรณออมทรพัยจากทั่วประเทศ โดยไดรบัเกยีรตจิาก ดร.เฉลมิพล 

ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพธิเีปดและบรรยายพเิศษ เรื่อง ทศิทางการบรหิารงานและการพฒันาสหกรณของ ชสอ. 
ทาํใหผูเขารบัการสมัมนาไดรบัความรูและสามารถนาํปรบัใชในการปฏบิตังิานสหกรณเปนอยางด ีและไดรบัเกยีรตจิาก ดร.โอภาส กจิกาํแหง 

คณบด ีคณะบรหิารธรุกจิ วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม บรรยาย ทอลกโชว เรื่อง อาหารเสรมิเพื่อสขุภาพของสหกรณ สรางความประทบัใจ 
พรอมเสยีงหวัเราะกนัทั่วหนา นอกจากนี้ยงัมกีารประชมุใหญสามญัประจาํป 2557 ของชมรมฯ

ชวงเยน็ เปนงานเลี้ยงสงัสรรค แตงตวัสบาย ๆ  สไตลคาวบอย
หรอืสสีนัสดใส เริ่มจากงานมทุติาจติผูจดัการสหกรณที่เกษยีณอายุ
การทาํงาน พรอมทั้งไดสมัผสัความสนกุสนานกบังานเลี้ยงสงัสรรค 
ทาํใหผูเขารวมงานประทบัใจและมคีวามสขุทกุทาน แลวพบกนัใหม
ปหนา สาํหรบัสถานที่จดังานจะเปนที่ไหนจะแจงใหทราบอกีครั้ง
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อายุความกูยืมเงิน 
สหกรณออมทรัพย

โดย  นายประดิษฐ หัสดี 
รองประธานกรรมการ ชสอ. และเนติบัณฑิตไทย

หมายเหตุ คดขีาดอายุความ กรรมการสหกรณ ตองรบัผดิชอบตอสหกรณเปนการสวนตวั โดยใหกรรมการ

สหกรณชุดใหม ฟองกรรมการชุดที่ ทําใหคดีขาดอายุความ

คําวา “สหกรณ” มาตรา 4 พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ใหหมายความวา คณะบุคคลที่รวมกันดําเนินกิจการ
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตาม
พระราชบญัญตันิี้เมื่อจดทะเบยีนเปน “นติบิคุคล”

มาตรา 134 พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 “กลุมเกษตรกร” ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. 2511 ที่มอียูในวนัที่ 
พระราชบญัญตันิี้ใชบงัคบัเปนสหกรณ

คําพิพากษาฎีกาที่ 620/2555

 กรมประมง     โจทก

ระหวาง

 กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวนํ้าแหลมฟาผาที่ 1 กับพวก (ผูคํ้าฯ)  จําเลย

 

สญัญากูที่โจทกทาํกบัจาํเลยที่ 1 ตกลงกาํหนดชาํระเงนิตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวด ๆ  รวมทั้งหมด 3 งวดนั้น เปนเรื่องที่
คูสัญญาไดตกลงชําระหนี้เพื่อผอนทุนคืนเปนงวด ๆ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/33 (2) สิทธิเรียกรองของโจทก จึงมี
อายุความ 5 ป เมื่อจําเลยที่ 1 ผิดนัดชําระหนี้ ตั้งแตงวดที่ 2 โจทกอาจบังคับสิทธิเรียกรอง จําเลยที่ 1 ไดชําระหนี้
บางสวนแกโจทกครั้งสดุทายเมื่อวนัที่ 6 กมุภาพนัธ 2544 อนัเปนการรบัสภาพหนี้ตอโจทก ทาํใหอายคุวามสะดดุหยดุลง
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/14 (1) จงึตองเริ่มนบัอายคุวามใหมตั้งแตวนันั้นเปนตนมา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/15 วรรค 2 
เมื่อนบัถงึวนัที่ 9 กมุภาพนัธ 2550 ที่โจทกไดฟองคดกีเ็ปนเวลาเกนิกวา 5 ป ฟองโจทกขาดอายคุวาม

คดีนี้ขาดอายุความ โจทก ตองฟองจําเลยภายในอายุความ 5 ป โดยตองฟองคดีภายในวันท่ี 5 
กุมภาพันธ 2549 คดีจึงไมขาดอายุความ แตโจทก มาฟองวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 ทําใหคดีขาดอายุความ

 

สรุป

1. อายคุวามกูยมื (สหกรณ) กาํหนดชาํระหนี้เปนงวด ๆ/เดอืน อายคุวาม 5 ป นบัตั้งแตการชาํระหนี้ครั้งสดุทาย

2. ในกรณกีูยมืเงนิ ผูกูถงึแกความตาย อายคุวาม 1 ป นบัตั้งแต ทายาทของสมาชกิสหกรณมาขอรบัเงนิสวสัดกิาร
สหกรณ (คาํพพิากษาฎกีาที่ 3544/2549)
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ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก 
จัดสัมมนา “บริหารสหกรณอยางชาญฉลาด : 

บริหารแบบปราชญสหกรณ”
ชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัออก จดัโครงการสมัมนา 

“บรหิารสหกรณอยางชาญฉลาด : บรหิารแบบปราชญสหกรณ” 

ในวนัที่ 10 - 11 สงิหาคม 2557 ณ โรงแรม ด ีวาร ีจอมเทยีน บชี พทัยา 
จ.ชลบรุ ีโดยมผีูเขารบัการสมัมนา จาํนวน 85 คน จาก 44 สหกรณ

ดร.เฉลิมพล  ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหเกยีรติ
เปนประธานในพธิเีปดการอบรม และบรรยายพเิศษเรื่อง บทบาท
ของ ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณสมาชิก ซึ่งปจจุบันมีปญหา
การบริหารจัดการสหกรณในดานความรู ความสามารถของ
ผูบรหิารสหกรณ การทจุรติภายในสหกรณ การลงทนุเชงิแสวงหา
ผลประโยชนของผู บริหาร รวมถึงวิกฤตของสหกรณที่เกิดขึ้น 
มีการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงและไมกอใหเกิดรายได 
ทาํใหมผีลกระทบตอสหกรณ ผลตอบแทน กาํไร ลดลง ความเชื่อมั่น ศรทัธา ของสมาชกิลดลง ผลตอบแทนของสมาชกิลดลง สถาบนั
การเงินลดความเชื่อถือ แหลงเงินทุนที่จะปลอยกูหายากขึ้น ซึ่งการแกไขวิกฤตและผลกระทบสหกรณ ตองรวมมือกันแกไขในภาพรวม 
เรงสรางความเชื่อมั่นกบัผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสมาชกิสหกรณ บทสรปุ สหกรณตองตระหนกั และเตรยีมตวัใหพรอม เนนการวางแผน
ระยะยาวมากกวาระยะสั้น ใหความสําคัญกับสภาพคลองมากกวาผลกําไร ชสอ. ไดเตรียมการเขาพบ คณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
(คสช.) ในประเดน็ การหกัเงนิ ณ ที่จาย ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 การเขาระบบเครดติบูโรของ
สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2552 
มาตรา 41 วาระการดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 การเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะของสหกรณออมทรัพย การมีสวนรวมเปนสมาชิกสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการนําสิทธิ์ในบําเหน็จ
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับสหกรณออมทรัพย และ ชสอ. ไดกําหนดจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2557 
ในวันเสารที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง ชสอ. และชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ภาค รวมกับชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคตะวันตก รวมถึงโครงการออมทรัพยออมความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มสีหกรณออมทรพัยเขารวมโครงการ 19 สหกรณ โครงการสงเสรมิและเผยแพรผลงานนวตักรรมสหกรณออมทรพัย ประจาํป 2557 ชสอ. 
รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ภาค โครงการสัมมนาพรอมทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุน และโครงการ
ทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนในหุนของ ชสอ. ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ) และไดมอบเกียรติบัตรใหคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกที่บริหารงานประสบความสําเร็จ ไดรับโล ชมรมสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2557 

พรอมดวย นายเอนก นาคดิลก กรรมการเชื่อมโยง
เครือข ายและกิจการพิเศษ ผู รับผิดชอบชมรม
สหกรณออมทรพัยภาคตะวนัออก และ ชสอ. ไดมอบ

เงนิสนบัสนนุการจดัอบรม จาํนวน 170,000 บาท 
โดยมี นายณฐกร แกวดี ประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก เปนผูกลาว
รายงาน

การจัดสัมมนาครั้งนี้ ไดเชิญ ดร.เฉลิมพล 

ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง 
“บทบาทผูบริหารสหกรณออมทรัพยในยุคการ

เปลีย่นแปลง” ในดานการเปลี่ยนแปลงในโลกยคุใหม 
การบรหิารในสภาวะการเปลี่ยนแปลง บทบาทผูบรหิาร
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สหกรณออมทรัพยในยุคการเปลี่ยนแปลง บทสรุปโลกปจจุบัน “ยุคโลกาภิวัตน 
(Globalization) การเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว การแขงขันทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น วทิยาการทางเทคโนโลย ีและการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอยางไมคาดฝน 
สหกรณออมทรพัยที่อยูโดดเดี่ยว จะอยูไดดวยความยากลาํบาก ดงันั้น การปรบัตวั
เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และเชิญ นายวรเทพ 

ไวทยาวิโรจน บรรยายเรื่อง การบริหารการเงินในสหกรณ (เงินทองของตองรู) 
การเจริญเติบโตของสหกรณนั้น สวนสําคัญสวนหนึ่งอยูที่การจัดการดานการเงิน
อยางทรงประสทิธภิาพ หรอืกลาวอยางงาย ๆ กค็อื การที่สหกรณสามารถใชเงนิ
ใหทาํงานอยางสมัฤทธผิลนั่นเอง เงนิในสหกรณหรอืที่เรยีกกนัวา “ทนุดาํเนนิงาน” นั้น 

จะตองเขาใจวาจะตองบริหารใหเกิดผลประโยชนตอบแทนอยางคุมคา ซึ่งการบริหาร
การเงินของสหกรณยอมแตกตางไปจากการบริหารการเงินในองคกรเชิงพาณิชยทั่วไป 
เพราะเงินสหกรณเปนเงินของมวลสมาชิกที่นํามารวมกัน เพื่อหวังการออมและ
เสริมสรางความมั่นคงในชีวิต จึงไมพรอมจะยอมรับความเสี่ยงไดมากนัก ฉะนั้น ผูที่มี
หน าที่และความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานการเงินของ
สหกรณ จึ งต  อ งธํ า ร ง ไว  ซึ่ ง

เจตนารมณของสมาชิกดวยการนําเงินสหกรณไปบริหารตามหลักการสหกรณ 
และหลกัธรรมาภบิาล 

ในครั้งนี้ ไดมกีารจดังานเลี้ยงสงัสรรค แฟนซ ี ผูเขาสมัมนาจากสหกรณ
ออมทรพัยภาคตะวนัออก รวมงานและแตงกายดวยชดุนานาชาต ิเปนที่สนกุสนาน
แกผูเขารวมสมัมนา

สอ.กลุมบริษัทพรีเมียร จก. เขาศึกษาดูงาน 
ดาน IT และโครงการซอฟตแวรสําหรับสมาชิก

เมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม ที่ผานมา ณ หองประชมุ 
302 สํานักงาน ชสอ. พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธ์ิ 
นายเอนก นาคดิลก กรรมการดําเนินการ และ
ฝายจดัการ ชสอ. ใหการตอนรบัสหกรณออมทรพัยกลุม
บรษิทัพรเีมยีร จาํกดั นาํโดย นายเอกพนัธุ  นวลเมือง 
รองประธานกรรมการและคณะเขาเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงาน ดาน IT และโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ
ออมทรพัยสาํหรบัสหกรณสมาชกิ

ความคบืหนาโครงการจดัหาโปรแกรมสหกรณออมทรพัยสาํหรบัสหกรณ
สมาชกินั้น ตามที่ ชสอ.ไดจาง บรษิทัที่ปรกึษาโครงการฯ ทาํหนาที่ดาํเนนิการพสิจูน
ประสทิธภิาพของโปรแกรม (POC) โดยมบีรษิทัที่เสนอราคาไวเขารบัการพสิูจนฯ 
ซึ่งผลของการพสิูจน คอื บรษิทัไมผานการพสิูจนเนื่องจากไมตรงกบัคณุสมบตัิ
ที่ ชสอ. ตองการและบริษัทที่ปรึกษาไดจัดทํากรอบสถาปตยกรรมโปรแกรม
สหกรณออมทรัพย รวมถึงคุณสมบัติของโปรแกรมสหกรณออมทรัพย
เสรจ็เรยีบรอยแลว และ ชสอ.ไดแตงตั้งคณะทาํงานศกึษาแนวทางจดัหาโปรแกรม
สหกรณออมทรัพยขึ้นเพื่อหาแนวทางใหมในการจัดหาและบริการโปรแกรมที่ดี
และเหมาะสมกบั ชสอ. และสหกรณสมาชกิ
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การบริหารเงินและการบริหารสภาพคลองของสหกรณ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. 

เปนประธานพิธีเปดการอบรมหลักสูตรการบริหารเงินและ

การบริหารสภาพคลองของสหกรณ และบรรยายเรื่อง

การบรหิารเงนิของสหกรณ เมื่อวนัที่ 19 สงิหาคม ที่ผานมา 

ณ สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยมผีูสนใจเขาอบรม

จาํนวน 50 คน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย พลโท ดร.วีระ วงศสรรค และ พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต กลัมพากร 
รองประธานกรรมการ และทมีงาน ชสอ. ใหความสาํคญั และขอบคณุสาํหรบัสหกรณผูลงทนุใน ชสอ. เพื่อสรางความเชื่อมั่น และใหความมั่นใจ
กับการบริหารงานดานการเงินที่มีประสิทธิภาพของ ชสอ. โดยประธานกรรมการ ยึดหลักอุดมการณสหกรณ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ไมแสวงหากาํไร เงนิทนุหมนุเวยีนในขบวนการสหกรณ ใหมคีวามเขมแขง็และกาวหนายิ่งขึ้น พรอมเชญิชวนสหกรณใหเขารวมโครงการ
ทศันศกึษาขอบคณุ สาํหรบัผูลงทนุในหุนของ ชสอ. ประจาํป 2557 ณ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี (ปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ) ทกุ ๆ  10 ลานบาท 
ตอ 1 สทิธิ์/ทาน ตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน - 28 พฤศจกิายน 2557 และโครงการทศันศกึษาขอบคณุผูลงทนุใน ชสอ. ทกุ ๆ 50 ลานบาท 
ตอ 1 สหกรณ/คน ที่ลงทนุในรุนครบรอบ 42 ป รุนวนัออมแหงชาต ิป 2557 และมยีอดฝากสูงสดุ ระหวางวนัที่ 1 เมษายน - 30 ธนัวาคม 
2557

ออมทรัพยกาวหนา สหกรณกาวไกล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายเงินทุน 0 2496 1199 ตอ 108 - 111, 125 - 127
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ชสอ. รวมแสดงความยินดีวันสถาปนาสํานักงาน ปปง.

กีฬาเชื่อมโยงสัมพันธขบวนการสหกรณ ครั้งที่ 6

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงนิ
สนับสนุนใหกับพันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) เนื่องใน
โอกาสวนัคลายวนัสถาปนาครบรอบ 15 ป โดยทางสาํนกังาน ปปง. 
จะนําไปมอบใหแก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทางสํานักงาน ปปง. จัดขึ้นเปนประจําทุกป 
เนื่องในวนัคลายวนัสถาปนา ณ โรงแรมตะวนันา ถนนสรุวงศ กทม. เมื่อวนัที่ 19 สงิหาคม ที่ผานมา

ขบวนการสหกรณร วมกันจัดงานกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ 
ขบวนการสหกรณ ครั้งที่ 6 ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
ที่ผานมา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตรมเกลา ลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ โดยมี บริษัท สหประกันชีวิตจํากัด (สีขาว) เปนเจาภาพจัดงาน และมีหนวยงานตาง ๆ เขารวมงาน ไดแก ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด (สีฟา) ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (สีเหลือง) ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
(สีนํ้าเงิน) ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณบริการเดินรถ จํากัด (สีชมพู) สวนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
สาํนกังานสงเสรมิสหกรณเขตพื้นที่ 1 และ สาํนกังานสงเสรมิสหกรณเขตพื้นที่ 2 (สมีวง) โดยไดรบัเกยีรตจิาก นายธรรมศิริ ไชยรัตน ผูแทนจาก
กรมสงเสรมิสหกรณซึ่งเปนผูรเิริ่มการแขงขนักฬีาเชื่อมโยงสมัพนัธขบวนการสหกรณ เปนประธานในพธิเีปด

ในสวนของ ชสอ. นําทีมโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย พ.ต.อ. นายแพทยดนุกฤต กลัมพากร 
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นางสาวสมหมาย สราญจิตร และนายชุมพล คําปา กรรมการดําเนินการ 
และฝายจดัการ ชสอ. กวา 50 คน รวมเปนนกักฬีาและกองเชยีร

สําหรับผลการแขงขันกีฬาในครั้งนี้ชุมนุมสหกรณการเกษตรฯ เปนผู ควาแชมป ประเภทกีฬา
ฟุตบอลไปครอง นอกจากนี้ ยังมีการแขงขันกีฬามหาสนุกอีกมากมาย ซึ่งผลรวมคะแนนการแขงขัน 
ชมุนมุสหกรณออมทรพัยฯ ไดคะแนนรวมเปนอนัดบัที่ 2 รองจากชมุนมุสหกรณเครดติยูเนี่ยนฯ ซึ่งควาคะแนน
รวมอันดับ 1 ไปครอง นอกจากนี้ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ยังไดรับรางวัลมิตรภาพมาอีกหนึ่งรางวัล 
โดยบรรยากาศการแขงขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรคในภาคคํ่าเต็มไปดวยความสนุกสนานและความสามัคคีของบุคลากรทั้ง 9 หนวยงาน 
สาํหรบัในปตอไป ชมุนมุสหกรณการเกษตรฯ จะเปนเจาภาพจดังานกฬีาเชื่อมโยงสมัพนัธขบวนการสหกรณ ครั้งที่ 7 ประจาํป 2558
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
มอบทนุการศกึษาบตุรสมาชกิประจาํป 2557

วนัที่ 29 เมษายน 2557

สหกรณออมทรัพยศึกษาศาสตร จํากัด
มอบทนุชวยเหลอื คาอปุกรณการศกึษา แกบตุรหลาน

ของสมาชกิสหกรณ ประจาํปการศกึษา 2557 
วนัที่ 22 พฤษภาคม 2557

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํากัด
มอบทนุสนบัสนนุการศกึษาประเภท “ทนุเรยีนด”ี ประจาํป 2557 

วนัที่ 5 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด
มอบทนุการศกึษาบตุรสมาชกิประจาํป 2557

วนัที่ 30 เมษายน 2557

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
มอบทนุสวสัดกิารเพื่อสงเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิ 

วนัที่ 27 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด
จดัทอดผาปาสามคัค ีเพื่อซื้อเตยีงผูปวยมอบใหแก 

รพ.พระนารายณมหาราช 
วนัที่ 5 กรกฎาคม 2557
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สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย...เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอม
รายละเอียดมาไดที่ E-mail: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบบัตอไปคะ

สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด 
มอบเงนิสนบัสนนุโครงการของโรงเรยีนวดัทาสะตอื 

จงัหวดัปราจนีบรุ ีวนัที่ 10 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
จดัการสอบขอรบัทนุอดุหนนุบตุรสมาชกิสหกรณฯ ประจาํป 2557

วนัที่ 23 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด
พธิมีอบทนุสงเสรมิการศกึษาของบตุรสมาชกิ ประจาํปการศกึษา 2557 

วนัที่ 31 กรกฎาคม 2557

 สหกรณออมทรัพยจังหวัดลพบุรี จํากัด
จดัโครงการสงเสรมิการออมเพื่อเฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีครบรอบ 60 พรรษา 
ณ โรงเรยีนบานซบัจาํปา วนัที่ 24 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
จดัโครงการอบรมอาชพีเสรมิ 2557 

หลกัสูตร “การปลูกผกัปลอดสารพษิระบบไฮโดรโปนกิส”
วนัที่ 27 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด
มอบทนุการศกึษาบตุรสมาชกิสหกรณ ประจาํป 

วนัที่ 5 สงิหาคม 2557
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แนะนําสินคาใหม ชสอ.

กระเปาเปใบใหญ 250 บาท กระเปาเปใบกลาง 220 บาท

กระเปาเปใบเล็ก 200 บาทกระเปาลองชอง 100 บาท  (มาใหม 4 สี!!)

สนใจสินคาติดตอไดที่ ฝายธุรกิจเสริม ชสอ. โทร.0 2496 1199  ตอ 121, 122

15ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557



จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู 2 ถนนนครอนิทร ตาํบลบางสทีอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ชาํระคาฝากสงเปนเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตนไป 
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ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี�ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่: ฝายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

วงเงิน
ระยะเวลา 9 เดือน ระยะเวลา 20 เดือน

อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

 1 ล้านบาทขึ�นไป 4.10 4.60

 5 ล้านบาทขึ�นไป 4.20 4.70

 10 ล้านบาทขึ�นไป 4.30 4.80

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ตัง้แตวนัที ่16 กนัยายน - 14 พฤศจกิายน 2557ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


