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“สหกรณ�ก�าวไกล 

พร�อมรับใช�สมาชิก” 

editor’s talk 
º¡.ºÍ¡¡Å‹ÒÇ 

 สวัสดีครับทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัดทุกทานกระผม นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ ในฐานะ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมสินไดรับมอบหมายใหมาดูแลในเรื่องของการเผยแพรขอมูลขาวสารในแวดวงของสหกรณ

ออมสิน ผานวารสารสหกรณออมสิน โดยทำหนาที่บรรณาธิการวารสารสหกรณออมสินคนใหมตองขออนุญาต รายงานตัวตอทาน

สมาชิกสหกรณและขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนสมาชิกทุกทาน ผานวารสารสหกรณออมสินดวยนะครับในเรื่องของการรายงาน

ขาวคราวความเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสารตลอดจนกิจกรรมตางๆของสหกรณออมสิน ผานมายังเพื่อนสมาชิกสหกรณออมสิน 

ทุกทานไดรับทราบกันทั่วหนานะครับ 

 กอนจะเขาสูเนื้อหาตางๆภายในวารสารสหกรณออมสินฉบับนี้กระผมในนามของคณะกรรมการประชาสัมพันธสหกรณออมสิน

ในฐานะบรรณาธิการ ขอเปนตัวแทนใหกับสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณทานชาติชาย พยุหนาวีชัย  

ผูอำนวยการธนาคารออมสิน ที่ตอบการเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ใหกับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด และ 

ขอแสดงความยนิดกีบัทานผูชวยวฒุพิงษ ภริมยาภรณทีไ่ดรบัโอกาสใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการดำเนนิการสหกรณออมสนิชดุที ่

30 ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ทั้งทานที่เคยดำรงตำแหนงอยูแลวและทานที่เพิ่งไดรับความไววางใจใน

ฐานะคณะกรรมการคนใหม ใหเขามารวมเปนตัวแทนของสมาชิกเพื่อเขามาบริหารงานและกิจการของสหกรณออมสินชุดที่ 30  

ในครั้งนี้ดวยนะครับในรอบปที่ผานมาผมคิดวาสมาชิกสหกรณออมสินทุกทานคงจะมีความสุขกับการไดรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืน 

ในอัตรา 4.80 ซึ่งถือวาเพิ่มมากกวาทุกๆปที่ผานมา ซึ่งนั่นหมายถึงความเจริญเติบโตของสหกรณออมสิน รวมถึงการบริหารงานที่

บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสหกรณออมสินจึงขอแสดงความยินดีและดีใจกับสมาชิกทุกทานนะครับ 

 ทีนี้มาพูดถึงขาวคราวในแวดวงของคนออมสินกันบางดีกวาโดยผมคิดวาเปนนิมิตรหมายอันดีกับทั้งเพื่อนสมาชิกสหกรณ

ออมสินพนักงานลูกจางธนาคารออมสินลูกคาและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เขามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะ 

ชาวพมาที่หลั่งไหลเดินทางกันมาที่ธนาคารออมสินเปนจำนวนมาก เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา  

ธนาคารออมสินไดจัดใหมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูบาบุญชุม ญาณสังวโร เจาอาวาสวัดพระธาตุดอนเรืองสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมา ณ สนามฟุตบอล ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ และในโอกาสนี้ ทางธนาคารออมสินเองก็ไดบริจาคเงินจำนวน 

1 ลานบาท เพื่อทอดผาปาสมทบทุนสรางโรงทานและหอฉันสถานปฏิบัติธรรม ดอยเวียงแกว อ.เชียงแสน จ.เชียงรายอีกดวย ก็ถือได

วาเปนสิริมงคล และถือเปนโอกาสดีกับสมาชิกสหกรณออมสินทุกทาน ที่ เขารวมฟงพระธรรมเทศนาจากทานพระครูบาบุญชุมใน 

ครั้งนี้ โดยหลักธรรมคำสอนของทานก็คือใหเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีทำดีพูดจาดี และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค 

พระสัมมาสัมพุทธเจาแลวทุกคนจะอยูเย็นเปนสุข ปราศจากความทุกข กระผมใครขออนุโมทนาบุญกุศล จากการแสดงพระธรรม

เทศนาจาก พระครูบาบุญชุมในครั้งนี้ มายังสมาชิกสหกรณออมสินทุกทานใหประสบแตความสุขความเจริญกันทั่วหนานะครับ  

ขอกราบนมัสการมา ณ ที่นี้ดวย 

 อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดวาจะไมกลาวถึงคงไมได เนื่องจากเปนเรื่องของความปลื้มปติของปวงชนชาวไทย อันสืบเนื่องมาจากวา

สำนักพระราชวังไดประกาศออกมาแลววาในระหวาง วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงในไมชานี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองใน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเปนพระมหากษัตริยองคที่ 10 แหงราชวงศ

จักรียังปลาบปลื้มมายังปวงชนชาวไทยทุกคนเปนอยางยิ่งและในโอกาสนี้ทางรัฐบาลก็ไดออกประกาศเชิญชวนประชาชนชาวไทย 

ทุกทานรวมกัน เฉลิมฉลองในงานพระราชพิธีดังกลาวดวยการรวมกันสวมเสื้อเหลือง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระองคทาน  

และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเพื่อนสมาชิกสหกรณออมสินรวมกันสวมใสเสื้อสีเหลืองเพื่อเฉลิมฉลองในงานพระราชพิธีนี้โดยทั่วหนากัน

นะครับซึ่งการใสเสื้อสีเหลืองในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึง 31 กรกฏาคม 2562 และขอถือโอกาสนี้ขอ

ถวายพระพรแดพระองคทานขอพระองคจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มา ณ โอกาสนี้ดวยครับ 

 เปนอยางไรกันบางครับ เมื่อวันอาทิตยที่ 24 มีนาคม 2562 ทานสมาชิกไดมีโอกาสไปเลือกตั้งกันหรือไมครับ ผมคิดวาหลังจาก

วารสารสหกรณฉบับนี้ออกมาถึงมือสมาชิกสหกรณกันแลวคงไดทราบกันวาใครที่จะมาดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

กันแลวนะครับ ซึ่งไมวาจะไดใครมาเปนนายกก็ตามใครจะมาเปนรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศก็ตามก็เปนเรื่องตามครรลองของ

ประเทศไทยซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแตชีวิตของเรายังคงตองอยูเพื่อตอสูดิ้นรนทำมา

หากินและเดินหนาตอไป ก็ขอใหสมาชิกทุกทานประสบแตความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรงกันทุกทานนะครับ 

สวนเนื้อหาภายในวารสารฉบับนี้ก็สามารถติดตามกันไดเลยนะครับทุกทาน ทายนี้โบนัสปนี้นาจะมากเปนพิเศษก็จัดสรรแบงปนเก็บ

หอมรอมริบกันไวบางใชสอยอยางประหยัดนะครับ เพราะเราไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร สหกรณจะคอยเปนหวงเปนใยและเปน

ที่พึ่งใหกับสมาชิกสหกรณออมสินเสมอ สวัสดีครับ 
         ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ÀÔÃÁÂÒÀÃ³ 
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ถือหุ�นสหกรณ�แล�วได�อะไร? 
 ทุนเรือนหุนหรือเงินสะสมรายเดือน สหกรณฯ 

จะเรียกเก็บจากสมาชิกทุกเดือนโดยหักจากเงินเดือน

การสงชำระคาหุนหรือเงินสะสมรายเดือนดังกลาวที่

จะไดเงินปนผลระหวางป 
 

สิทธิในการออมเงิน 
 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน 

จำกัด ใหบริการรับฝากเงินใหแกสมาชิก ทั้งหมด 2 

ประเภท คือ 

 1. เงินฝากออมทรัพย อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

2.5% 

 2. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25% 
 

สิทธิในการขอสินเชื่อ 
 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ใหบริการเงินกูแกสมาชิก 3 ประเภท คือ 

 1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 2. เงินกูสามัญ 

 3. เงินกูพิเศษ (หลักทรัพยค้ำประกัน) 
 

สิทธิได�รับสวัสดิการ 
 สหกรณไดจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เพื่อเปนเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก โดยการจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิก 

แบงออกเปน 3 กรณี ไดแก 

 1. จายเงินสวัสดิการใหสมาชิกที่มีระยะเวลาเปนสมาชิกครบ 25 ป 30 ป 35 ป และ 40 ป มีหลักเกณฑ ดังนี้ให

สมาชิกเมื่อครบระยะเวลาเปนสมาชิก  คนละ 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน) 

 2. จายเงินสวัสดิการใหสมาชิกที่เสียชีวิต  

 3. จายเงินสวัสดิการใหสมาชิกที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ดวยอุบัติเหตุ และสูญเสียอวัยวะ

ดวยอุบัติเหตุ 
 

สิทธิอื่นๆ 
 1. ใหการสงเคราะหแกสมาชิกผูประสบวินาศภัย ซึ่งสมาชิกที่มีสิทธิ์ไดรับการสงเคราะหจากสหกรณ จะตองมี

ระยะเวลาเปนสมาชิกตอเนื่องตั้งแต 1 ปขึ้นไป 

 2. ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกฯ  

 3. คาธรรมเนียมการโอนเงินอัตราพิเศษในอัตราพันละ 0.50 บาทตอครั้ง เศษของพันนับเปนหนึ่งพันบาท ทั้งนี้ 

ตองไมต่ำกวา 10 บาท แตไมเกิน 500.- บาท และคาใชสายระบบ ONLINE ครั้งละ 20.-บาทกรณีฝากตางเขตพื้นที่ 

ONLINE 

รายละเอียดทั้งหมด 
อานไดที่ www.gsb-coop.com 
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สวัสดีครับ ทานสมาชิก Gsb coop ทุกทานครับ  

 

 คุยกันกอน อยาเพิ่งงง นะครับ คอลัม Blogกระดาษ@Coop  นี้คืออะไร  

 Blog¡ÃÐ´ÒÉ@Coop เปนบทความเล็กๆ  เลาสูกันฟง เกี่ยวขาวสารตางๆ ดาน เทคโนโลยี ใหมๆ ดาน IT Digital 

มือถือ หรืออะไรใหมก็ไดที่นาสนใจครับ  ผมคงตองขอออกตัวกอนวา ผมไมไดจบมาทางดาน IT ไมไดมีวุฒิการศึกษาจาก

สถาบันดาน IT แตอยางใด เพียงแตเปนคนที่ใชเครื่องไมเครื่องมือ กับประสบการณที่ทำงาน และการเรียนรูดวยตนเอง

มากวา 25 ป เทานั้น ประกอบกับผมไมเคยเขียนคอลัมนมากอน ดังนั้นการพูดคุยของผม จึงขออนุญาตใชภาษาบานๆ ใน

การเลาสูกันฟงนะครับ หากมีอะไรผิดพลาดไปบางก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวยครับ 

 เรื่องเลาประจำฉบับ  

 - สหกรณฯ เรากับการพัฒนาระบบ  คงเปนที่ทราบกันดีแลวนะครับวาตอนนี้ สหกรณเรามี App มือถือกันแลว  

มีใครยังไมมีบางครับ? ใครมีแลวก็ยินดีดวยครับ ทานเปนคนทันสมัย มั่กๆ ใครยังไมมีก็สามารถดาวนโหลดมาใชกันไดนะ

ครับ ซึ่งจะมีใหโหลดไดทั้งมือถือระบบ  Iosและ Android มีประโยชน มากๆ  ตอจากนี้ไป สหกรณก็คงจะมีบริการที่ปรับ

เปลี่ยนไป ในการใหบริการในรูปแบบ IT มากยิ่งขึ้น เชน จะนำระบบบัตรอิเลคโทรนิค มาใชในการ ฝาก- ถอนเงิน จาก

สหกรณ ซึง่ปจจบุนักอ็ยูระหวางดำเนนิการประสานกบัธนาคารในการเชือ่มตอระบบบรกิารนะครบั คาดวานาไดใชในเรว็ๆ นี ้

ซึ่งผมเองก็เปนสวนหนึ่งแหละครับในการชวยขับเคลื่อนใหมีบริการดังกลาว และผมก็หวังวาจะถูกใจทานสมาชิกนะครับ 

เพราะเวลาที่เราตองการจะฝาก จะถอน จะโอนเงินเขา หรือ เอาเงินออกจากบัญชีสหกรณ ตอไปในอนาคตเราก็ไมตองรอ

แลวละครับทุกทาน เย! 

 เรื่องเลาสูกันฟง  “TMRW” 
 มีเรื่องเลาใหฟงเกี่ยวกับอีกกาวหนึ่งของระบบธนาคารที่นายกะลาอยางผมไปไดขาวมา เคาเรียก  Mobile Bank 

ไมใช Mobile Banking นะครับ ขอย้ำ เพราะMobile Banking นะเยอะ แต Mobile Bank นะยังไมมีขาววาโดยธนาคาร 

UOB เปดตวั TMRW (Tomorrow) บรกิารธนาคารดจิทิลับนมอืถอืแบบเตม็รปูแบบ เพือ่ตอบโจทยพฤตกิรรมของคนรุนใหม, 

นำ Machine Learning มาใชงานในการเรียนรูพฤติกรรมและออกแบบอินเทอรเฟสใหเหมาะกับแตละคน ไปจนถึงการนำ

ธุรกรรมทุกอยางไดผานแอปพลิเคชันที่เดนที่สุดของบริการ TMRW คือการเปดบัญชีธนาคารผานออนไลน เริ่มจากกรอก

ขอมูลในตัวแอป, อัพโหลดรูปถายบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนดวยบัตรประชาชนและลายนิ้วมือผานตูธนาคาร ที่ทาง 

UOB วางเอาไวตามรานกาแฟอาทิ โอ บอง แปงหรือตามสถานีรถไฟฟาบีทีเอส รวมกันกวา 200 แหงทั่วกรุงเทพ 

 ดานความปลอดภัย UOB ยืนยันวาตัวตูดังกลาวไมมีการเก็บขอมูลใดๆ เอาไวในเครื่อง เมื่อลูกคายืนยันตัวตนเสร็จ

ทุกอยางจะถูกสงกลับไปยังเซิรฟเวอรของธนาคาร ขณะที่เรื่องการปลอมตัวเปนคนอื่น (identity theft) ธนาคารก็ยืนยันวา

ยังคงตองใชชิปบนบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนตามปกติ ซึ่งคอนขางปลอดภัยอยูแลว 

 โดยสวนตัวผมเทาที่ทราบจากผูใชงานจริง ขาววายังไมคอยจะ OK เทาไหร แตก็นั่นแหละครับ ของใหม ก็คง

ปรับปรุงกันไป แตอยากใหเราทาน ทราบวา เคาไปกันอีกขั้นแลวนะ! 

 

                                                                                บทความโดย ¹ÒÂ¡ÐÅÒ128bit 
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 สวัสดีครับพี่นองเพื่อนสมาชิกสหกรณฯ ทุกทาน กระผมนายชัยรัตน สรอยแสง เปนกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย รูสึกเปนเกียรติและยินดีที่ไดรับความไววางใจจากพี่นอง เพื่อนสมาชิก 

ทุกทาน ใหเปนตัวแทนเขามาบริหารสหกรณฯ ของพวกเรา กระผมจะใชความรูความสามารถบริหารงาน

สหกรณฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต และโปรงใส เพื่อใหสหกรณของพวกเราเจริญเติบโตอยางยั่งยืนมั่นคง ดวย

อุดมการณสหกรณ อันจะเปนที่พึ่งที่หวังของสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกัน กระผมมีโอกาสไดเขียนบทความ

เกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ที่นาจะเปนประโยชนตอพี่นองเพื่อนสมาชิก และขอขอบคุณพี่นอง เพื่อนสมาชิกที่ 

ไววางใจกระผมและคณะกรรมการสหกรณทุกๆทานดวยดีเสมอมา 
 

 สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกฎหมายมาตรา 22 และ 24 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ซึ่งผม 

เห็นวาเปนเรื่องที่นาสนใจ จึงนำมาเสนอใหสมาชิกไดรับรูเพื่อจะไดเปนประโยชนในการทำงานของทาน

สมาชิก 
 

 กรณีที่ 1 ในมาตราดังกลาวไดกำหนดไวโดยชัดแจงวา เมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยแลว ลูกหนี้หามี

อำนาจตอสูคดีใดๆ หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของตนไม เพราะกฎหมายบัญญัติใหเปนอำนาจของ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียว ดังนั้น เมื่อจำเลยถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว จำเลยจึงไมมีอำนาจ 

ดำเนินกระบวนการพิจารณา เกี่ยวกับทรัพยสินของตนไดไมวาในชั้นพิจารณาหรือในชั้นบังคับคดี (ฎีกาที่ 

1394/2551) การรองขอใหถอนการบังคับคดีหรือการรองคัดคานการขายทอดตลาด เปนการตอสูคดีใดๆ 

หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้อยางหนึ่งอันเปนอำนาจของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

จำเลยซึ่งเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษาและถูกศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวจึงไมมีอำนาจยื่นคำขอรองให

ถอนการบังคับคดี (ฎีกาที่ 6434/2557) 
 

 กรณีที่ 2 การที่ผูรองยื่นคำรองขอกันสวนจากเงินขายทอดตลาดที่ดินซึ่งจำเลยที่ 1 ผูลมละลายมี

กรรมสิทธิ์รวมอยูดวย ยอมมีผลเกี่ยวกับทรัพยสินของจำเลยที่ 1 อำนาจในการตอสูคดีนี้ของจำเลยที่ 1 จึง 

ตกอยูแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียว จำเลยที่ 1 หามีสิทธิดำเนินกระบวนการพิจารณาตอสูคดีดวย

ตนเองไม (ฎีกาที่ 8707/2555) 
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 สวัสดีครับพี่นองเพื่อนสมาชิกสหกรณฯ ทุกทาน กระผมนายชัยรัตน สรอยแสง เปนกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย รูสึกเปนเกียรติและยินดีที่ไดรับความไววางใจจากพี่นอง เพื่อนสมาชิก 

ชัยรัตน สรอยแสง 
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1 àÁ×èÍÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 23 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2562 ÊË¡Ã³�¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ªØ´·Õè 30  
¤ÃÑé§·‹Õ 2/2562 (ÊÑÞ¨Ã) 

COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT 

2 â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³� àÃ×èÍ§ “á¼¹§Ò¹ÊË¡Ã³� »‚ 2562” ÇÑ¹·Õè 23-24 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2562 

08 08 



COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT 3 
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 5 ÁÕ¹Ò¤Á 2562 ¤Ø³ÇØ²Ô¾§É� ÀÔÃÁÂÒÀÃ³� »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³� 
Ã‹ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹§Ò¹ÊË¡Ã³� ÃÇÁ¶Ö§ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�µ‹Ò§æ ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹·Õèà¢ŒÒÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ 
“¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹ ÃØ‹¹ 2 ³ ËÍ»ÃÐªØÁà¾ªÃÃÑµ¹ 

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 12 ÁÕ¹Ò¤Á 2562 ¤Ø³ÊØÃ¾Å ¨Ñ¹·Ã·‹Ò¨Õ¹ áÅÐ¤Ø³ÊØÀÒÇØ²Ô ´ÒÃÐÍÔ¹·Ã� ¡ÃÃÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊË¡Ã³� Ã‹ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ áÅÐãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹§Ò¹ÊË¡Ã³� ÃÇÁ¶Ö§ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�µ‹Ò§æ ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹·Õèà¢ŒÒ
ÃÑº¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ “¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ‹ ÃØ‹¹ 3 ³ ËÍ»ÃÐªØÁà¾ªÃÃÑµ¹” 

4 
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2562 àÇÅÒ 13.00 ¹. ÊË¡Ã³�ä´Œ́ Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨ÑºÃÒ§ÇÑÅãËŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÃ‹ÇÁ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ 
“á¤‹µÍº ¡çä´ŒÅØŒ¹” â´ÂÊË¡Ã³�ä´Œ·Ó¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈÃÒÂª×èÍÊÁÒªÔ¡¼ÙŒâª¤´ÕáÅŒÇ â´ÂÊÁÒªÔ¡¨Ðä´ŒÃÑºà»š¹ 
·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ ·‹Ò¹ÅÐ 200 ºÒ· ¨Ó¹Ç¹ 60 ÃÒ§ÇÑÅ ÀÒÂã¹à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2562 ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ 
µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍä´Œ·ÕèàÇçºä«µ� www.gsb-coop.com ËÃ×Í facebook : ÊË¡Ã³�ÍÍÁÊÔ¹ 
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COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT COOP EVENT 5 
¾Ô̧ ÕÇÒ§¾Ò¹¾Ø‹Á “ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¤ÃºÃÍº 106 »‚” ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�·Õè 1 àÁÉÒÂ¹ 2562 
³ ºÃÔàÇ³ÅÒ¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÒ¹ØÊÒÇÃÕÂ� ÃÑª¡ÒÅ·Õè 6 

6 µÑÇá·¹à¾×èÍ¹ 36 ÃÑºÁÍºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ “¡Ô̈ ¡ÃÃÁÊØÀÒ¾ºØÃØÉÍÍÁÊÔ¹ 36 ªÇ¹ÇÔè§” à¾×èÍâÃ§¾ÂÒºÒÅ
ÃÐÂÍ§ ¨Ó¹Ç¹ 5,000 ºÒ· ¨Ò¡ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ¨Ó¡Ñ́  
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