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สวัสดีครับ 
ทานประธานกรรมการและผูแทนสหกรณสมาชิกที่เคารพทุกทาน

ในโอกาสนี้ ผมและคณะกรรมการใหมทุกทานขอขอบคุณผูแทนสหกรณท่ีไดมอบความไววางใจเลือกผมใหทําหนาที่
ประธานกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ผมสัญญาวาจะมุงมั่นทุมเททํางานดวยความเสียสละ ซื่อสัตย โปรงใส 
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คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 44
ประธานกรรมการ

กรรมการดําเนินการ

ตําแหนง ประธานกรรมการ
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ตําแหนงงานปจจุบัน ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตําแหนงในสหกรณ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยวิทยาลัยปองกัน
 ราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร จํากัด

ตําแหนง รองประธานกรรมการ 
การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 โรงเรียนนายรอยตํารวจ เตรียมทหารรุน 1 วปรอ. 399 ปปร.8 
 วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.21)
ตําแหนงงานปจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท Rich Asia Steel จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในสหกรณ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-
 พิสูจนหลักฐานตํารวจ จํากัด

ตําแหนง รองประธานกรรมการ 
การศึกษา ปริญญาเอกทางสังคม Ph.D. Social Sciences Magadh University Bodh - Gaya
ตําแหนงงานปจจุบัน สาธารณสุขอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ตําแหนงในสหกรณ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จํากัด

ตําแหนง รองประธานกรรมการ 
การศึกษา ปริญญาเอก Ph.D. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
ตําแหนงงานปจจุบัน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สพป. สุรินทร เขต 2
ตําแหนงในสหกรณ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร จํากัด

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค

พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร

ดร.สามัคคี  เดชกลา

ดร.สมนึก  บุญใหญ
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ตําแหนง รองประธานกรรมการ 
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศบ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหนงงานปจจุบัน ผูอํานวยการบริษัทสยามสไมลโบรคเกอร
ตําแหนงในสหกรณ กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด

นายชัยยุทธ  มาศสุพงศ

ตําแหนง เลขานุการ
การศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณทิตทางรัฐประศาสนศาสตร 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
ตําแหนงงานปจจุบัน อาจารยประจําสถาบันการพูดแบบการทูต
ตําแหนงในสหกรณ กรรมการและเหรัญญิก สหกรณออมทรัพยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด

นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน

ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนงงานปจจุบัน ผูอํานวยการสวนสารสนเทศและเทคโนโลยีดานการปองกันรักษาปา
ตําแหนงในสหกรณ กรรมการผูจัดการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ

ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมเนติบัณฑิตยสภา
ตําแหนงงานปจจุบัน ทนายความ
ตําแหนงในสหกรณ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด

นายประดิษฐ  หัสดี

ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา ปริญญาเอก (Ph.D) University of the Philippines at Los Banos
ตําแหนงงานปจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัทพิบูลยชัยนํ้าพริกเผาไทยแมประนอม จํากัด
ตําแหนงในสหกรณ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

ดร.วิวัฒน  แดงสุภา



6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 28 ฉบับที่ 349 เดือนกรกฎาคม 2559

ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนงงานปจจุบัน รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวเฉียว จํากัด
ตําแหนงในสหกรณ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวเฉียว จํากัด

นายชัยรัตน  ปนนวน

ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา โรงเรียนพลตํารวจภูธร 9
ตําแหนงงานปจจุบัน ขาราชการบํานาญ
ตําแหนงในสหกรณ กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด

ร.ต.ต.จรัส  แสงวรรณลอย

ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนงงานปจจุบัน ทนายความ
ตําแหนงในสหกรณ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด

นายณฐกร  แกวดี

ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา ปริญญาโททางการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
ตําแหนงงานปจจุบัน ขาราชการบํานาญ
ตําแหนงในสหกรณ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสาคร จํากัด

นายสถิตยชัย  วรานนทวนิช

ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําแหนงงานปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม
ตําแหนงในสหกรณ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

นายธนู  มีสัตย
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ตําแหนง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําแหนงงานปจจุบัน นายแพทย สบ 5 กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตํารวจ
ตําแหนงในสหกรณ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

พ.ต.อ. นายแพทยดนุกฤต กลัมพากร

ตําแหนง ผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหนงงานปจจุบัน ขาราชการบํานาญ
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
ตําแหนงในสหกรณ ที่ปรึกษา สหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด

นายอุทัย ศรีเทพ

ตําแหนง ผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา กศม. (การศึกษามหาบัณฑิต) บริหารการศึกษา มศว.พิษณุโลก
ตําแหนงงานปจจุบัน ขาราชการบํานาญ
ตําแหนงในสหกรณ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด

นายเจิด  จันทโรทัย

ตําแหนง ประธานผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 M.Sc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan
 Senior Executive Program, Columbia University, New York, USA
 Epidemiology of Infectious Disease, Imperial College, London, UK
ตําแหนงงานปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 
ตําแหนงในสหกรณ สมาชิก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด

นายแพทยวิษณุกร  ออนประสงค

ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ชสอ.
ประชุมใหญสามัญประจําป 2559
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 พลโท ดร.วรีะ  วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. เขามอบชอดอกไมพรอมแนะนาํคณะกรรมการดาํเนนิการใหม และหารอืเกีย่วกบั
แนวทางการพัฒนาสหกรณกับ ดร.วิณะโรจน  ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นายปริญญา  เพ็งสมบัติ และ นายพิเชษฐ  
วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม ชั้น 6 กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร

 พลโท ดร.วีระ  วงศสรรค ประธานกรรมการ 
นําคณะผูบริหาร ชสอ. เขามอบชอดอกไมแสดงความยินดี 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ป สหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง 
จํากัด พรอมพิธีเปดตัวการใชบัตรเอทีเอ็มสหกรณ สํานักงาน
สหกรณ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2559

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธาน
กรรมการ ชสอ. รับมอบชอดอกไมแสดงความ
ยินดีจากหนวยงานตาง ๆ เน่ืองในโอกาส
เขารับตําแหนงประธานกรรมการ ชสอ.

• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด •

• เทศบาลตําบลบางสีทอง •

• สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด •
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คณะผู้แทนองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศจาก 
Ministry of Cooperatives and Poverty Alleviation of Nepal
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
 พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พลตํารวจโท มงคล กมลบุตร 
รองประธานกรรมการ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน เลขานุการและประธานกรรมการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ (รม.) นายณฐกร แกวดี กรรมการ รม. และฝาย
จัดการ ชสอ. ใหการตอนรับคณะผูแทนจาก Ministry of Cooperatives and Poverty 
Alleviation of Nepal ประเทศสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และเจาหนาท่ี
จากสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Association of Asian 
Confederation of Credit Unions: ACCU) จํานวน 7 คน เขาศึกษาดูงานกิจการ 
ชสอ. เพื่อวัตถุประสงคในการเตรียมการออกพระราชบัญญัติสหกรณฉบับใหมและเรียนรู
ถึงการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ สํานักงาน ชสอ.
 นอกจากนี้ ยังเขาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยสมาชิก ชสอ. อีก 2 แหง ไดแก  
สอ.จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั จก. และ สอ. โรงพยาบาลตาํรวจ จก. ในวนัที ่9 มิถนุายน 2559

7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณนักเรียน

คณะนักสหกรณ จากประเทศเนปาล ศกษาดูงาน

 พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. 

เขารวมงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณนักเรียน 

ประจําป 2559” จัดโดยกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งจัด

พรอมกันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงริเริ่มใหจัดการเรียนรู การสหกรณในโรงเรียน 

และเปนการสงเสริมการจัดการเรียนรู การสหกรณ

ใหแพรหลายไปทั่ว

ประเทศ โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เปนประธานในพิธีเปด ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ กลาวรายงาน มีขบวนการสหกรณไทย นักเรียน

และครู เขารวมงานประมาณ 800 คน เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 

ณ อาคารอเนกประสงค กรมราชองครักษ (เกียกกาย) กรุงเทพฯ
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด

มาไดที่ email : prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด
จัดโครงการคายเยาวชนสหกรณฯ
วันที่ 30 เมษายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2559 
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จํากัด
มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จํากัด
ทําบุญทอดผาปาสามัคคีประจําป 2559 ณ วัดนอยนางหงษ 
วันที่ 15 เมษายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด
มอบทุนการศึกษา ใหแกนักเรียนจาทหารเรือ ประจําปการศึกษา 2559 
วันที่ 22 เมษายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด
จัดโครงการสงเสริมศักยภาพชุมชนโพธิ์ทองรวมใจใหหนาบานนามอง 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
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สหกรณสมาชิกหลายแหงสอบถามกรณีเจาพนักงาน
บังคับคดีมีหมายบังคับคดีมาอายัดสิทธิเรียกรองในเงินคาหุ น 
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณท่ีถูกเจาหน้ีอื่น
ฟองตอศาล และขอใหเจาพนักงานบังคับคดีอายัดเงินดังกลาว
ของสมาชิกสหกรณ

การอายัดสิทธิเรียกรองในเงินคาหุ นของสมาชิกที่มีอยู ใน
สหกรณ ถึงแมวา พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 42 วรรคสอง
ไดกําหนดไววา ในระหวางท่ีสมาชิกยังไมสิ้นสุดลงหามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรอง หรืออายัดคาหุนของ
สมาชิกผูนั้นก็ตาม แตสิทธิเรียกรองในเงินดังกลาวไมอยูในขอยกเวนในความรับผิดแหงการบังคับคดีตามประมวลวิธี
พิจารณาความแพงมาตรา 286 เจาพนักงานบังคับคดีชอบที่จะมีคําส่ังอายัดหุนของสมาชิกสหกรณได และสหกรณ
ตองสงเงินคาหุนใหเจาพนักงานบังคับคดีเมื่อสมาชิกผูนั้นพนจากการเปนสมาชิก กรณีนี้ยังไมหวงสมาชิกเทาไหรเพราะ
สหกรณจะสงเงินใหเจาพนักงานคดีก็ตอเมื่อสมาชิกพนจากการเปนสมาชิกแลว ซ่ึงในระหวางเปนสมาชิกก็ยังมีโอกาส
ลดคาหุน งดสงคาหุน หรือกูยืมเงินจากสหกรณเพ่ือใหสหกรณนําเงินกูมาหักกลบลบหนี้กับเงินคาหุนตามกฎหมาย
สหกรณ กอนที่จะนําเงินคาหุนสงเจาพนักงานบังคับคดี

สําหรับอายัดเงินปนผล และเฉลี่ยคืนนั้นถึงแมวาสมาชิกจะมีสิทธิไดรับตอเมื่อที่ประชุมใหญอนุมัติก็ตาม แตเมื่อ
สิทธิเรียกรองเกิดข้ึนแลว สหกรณตองนําเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสงเจาพนักงานบังคับคดีตามที่อายัด หากสหกรณ
ไมนําสงเจาพนักงานบังคับคดีอาจมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน (ดูดานหลังหมายบังคับคดี) แตถาหากสหกรณเห็นวา
สมาชิกผูนั้นมีหนี้สินกับสหกรณ และตองการใชสิทธิยึดหนวง หรือหักลบกลบหนี้ตามกฎหมาย สหกรณตองยื่นคํารอง
ตอศาล เพื่อขอใชสิทธิดังกลาว หรือหากสมาชิกมีความเดือดรอนตองการเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนไปใชในครอบครัว
ก็ตองยื่นคํารองตอศาล เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งใหสหกรณสงเงินปนผลและเฉล่ียคืนใหแกเจาพนักงานบังคับคดีบางสวน
ก็ได สิ่งที่สําคัญท่ีสมาชิกตองเตรียม คือ เอกสารหลักฐานตางๆ ย่ืนตอศาลเพื่อแสดงใหศาลเห็นวามีความเดือดรอน
จริงๆ เชน การเลี้ยงดูบิดา มารดา ที่ชราภาพ หรือปวย และการศึกษาเลาเรียนบุตร เปนตน เมื่อศาลรับคํารองและจะ
ทําการไตสวนคํารองแลวมีคําสั่งตอไป

ตามที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาตางฝายก็มีสิทธิ และหนาที่ตอกันตามกฎหมาย เจาพนักงานบังคับคดีมี
อํานาจหนาที่ในการยึด หรืออายัดทรัพยสินตามที่เจาหนี้รองขอและนําทรัพยสินเหลานั้นออกขายทอดตลาด
เพื่อนําเงินมาใหเจาหนี้ตามพิพากษา สหกรณก็มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลหากเห็นวาการบังคับคดีนั้นมีผลกระทบ
ตอสหกรณ และมีหนาท่ีสงเงินใหเจาพนักงานบังคับคดีตามหมายอายัด หรือตามคําสั่งศาล สวนสมาชิกสหกรณ
ที่ถูกอายัดเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนก็มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอลดสัดสวนการสงเงินใหเจาพนักงานบังคับคดี 
เปนตน

สิ่งที่สําคัญคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการไมควรฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานบังคับคดี เพราะมีโทษ
ทางอาญา และหากคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการไมเห็นดวยกับคําสั่ง เจาพนักงานบังคับคดีก็ตองใชสิทธิ
ทางศาล เมื่อปฏิบัติตามคําแนะนํานี้ไซร ทานจะอยูรอดปลอดภัยแนนอน

คลินิคกฎหมาย

การบังคับคดี (ตอนจบ)
โดย  นายณฐกร  แกวดี
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 พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธาน
กรรมการ นําคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. 
เขาเฝาฯ รบัเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานการ
สนับสนุนการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ 
โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานควนตะแบก 

ชสอ. สนับสนุน 
การสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ รร.ตชด.บานควนตะแบก

อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดย ชสอ. 
สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางจํานวน 495,000 บาท เพื่อใหนักเรียน
ใชเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติดานการสหกรณ
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 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 คือ วันที่พระพุทธเจาไดทรงประกาศ
พระพุทธศาสนาเปนคร้ังแรก หลังจากตรัสรูได 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปญจวัคคีย
ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดบรรลุธรรมและขอบวชเปนพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 
จงึถอืวาวนันีม้พีระรตันตรยัครบองคสามบรบิรูณครัง้แรกในโลก คือ มทีัง้พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ 

 พระธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกปจจวัคคียทั้ง 5 เรียกวา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” 
มีใจความสําคัญเปนหลักธรรมสําคัญ 2 ประการ คือ 

à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑ¹ÍÒÊÒÌËºÙªÒ

 1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เปนขอปฏิบัติที่เปนกลาง ๆ  ถูกตองและเหมาะสมที่จะใหบรรลุถึงจุดหมายได มีหลักปฏิบัติเปนองค
ประกอบ 8 ประการ เรียกวา มรรคมีองค 8 ไดแก 
  1) สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รูเขาใจถูกตอง เห็นตามที่เปนจริง 
  2) สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทําสิ่งที่ดีงาม 
  3) สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กลาวคําสุจริต 
  4) สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ คือ ทําการที่สุจริต 
  5) สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบอาชีพสุจริต 
  6) สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วทําดี 
  7) สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทําการดวยจิตสํานึกเสมอ 
  8) สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตใหแนวแนมั่นคงไมฟุงซาน 

 2. อริยสัจ 4  แปลวา ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ไดแก 
  1) ทุกข ไดแก ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย 
  2) สมุทัย ไดแก เหตุเกิดแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหา 
  3) นิโรธ ไดแก ความดับทุกข รูเทาทันโลกดําเนินชีวิตดวยปญญา 
  4) มรรค ไดแก กระบวนวิธีการแกปญหา คือ มรรคมีองค 8 
 กิจกรรมวนัอาสาฬหบชูา คอื การทาํบญุ ตกับาตร รกัษาศลี ฟงพระธรรมเทศนา และสวดมนต ในตอนคํา่กจ็ะมกีารเวยีนเทยีน พทุธศาสนกิชน
ทั้งหลายควรเขาวัด เพื่อนอมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเปนการชวยชะลางจิตใจใหปลอดโปรงผองใส

ขอเชิญเขารับการฝกอบรม

1. หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 5 

2. หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ” 

ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2559 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ต่อ 308-311



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

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 28 ฉบับที่ 349 เดือนกรกฎาคม 2559

พิมพที่ : หจก. อรุณการพิมพ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

News

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

วงเงิน
อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลา 14 วัน

1 ล้านบาทขึ�นไป 1.10 1.15

10 ล้านบาทขึ�นไป 1.20 1.25

20 ล้านบาทขึ�นไป 1.30 1.35

ตัง้แตวนัที ่ 12 เมษายน 2559  เปนตนไปออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
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ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี�ย
ตามประกาศ

อัตราดอกเบี�ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน

ชําระคืน
(เดือน)

ระยะสั�น 4.60% 4.43% 12

ระยะปานกลาง 5.05% 4.86% 36

ระยะยาว 5.15% 4.95% 100

อัตราดอกเบี้ย

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...
รุน “7 วัน และ 14 วัน”


