
ดร.ประเสริฐ เช้ือพานิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ. 
ร่วมการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที ่สอ.กปภ. ประจ�าปี 2558 ระหว่าง
วนัที ่10 - 11 ตลุาคม 2558 ณ บ้านสวนส้มทพิย์ รสีอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบรุี

“ก่อนใช้ควรคิด
เก็บออมเป็นนิจ
เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2558

รายได้	 										199,681,566.49	บาท
ค่าใช้จ่าย													86,872,680.61	บาท
ก�าไรสุทธิ										112,808,885.88	บาท	

รายรับ - รายจ่าย ปี 2558

บอกเล่าเก้าสิบ

มุ่งมั่นด�าเนินงาน	บริหารอย่างมั่นคง	ด�ารงไว้ซึ่งคุณธรรม	น�าการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่171	ประจ�ำเดือน ตุลาคม	2558

ภาพข่าวเล่าเรื่อง
 สวสัดีครบัท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภมิูภาค 
จ�ากัด ในฉบับนี้ผู ้เขียนได้รับค�าถามจากสมาชิกที่เป็นผู ้ค�้าประกันว่า 
หากสมาชิกที่ตนค�้าประกันเงินกู้ผิดนัดไม่ช�าระหนี้ให้สหกรณ์ มีโอกาสใด
ที่ผู้ค�้าประกันจะพ้นความรับผิดบ้าง จึงได้ค้นหลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบค�าบรรยายของท่านอาจารย์ปรเมศวร์ 
อนิทรชมุนมุ รองอธบิดอียัการ ส�านกัคดีอาญา มาบอกเล่าให้อ่านกนั ดงันี้
 ผู้ค�้ำประกันจะพ้นควำมรับผิดก็ต่อเมื่อ
 1. หนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
 2. ถ้าหน้ีที่ค�้าประกันได้ก�าหนดวันช�าระหน้ีไว้แน่นอนแล้ว ผู้
ค�า้ประกันไม่จ�าต้องช�าระหนีก่้อนถงึก�าหนดเวลาช�าระ และหากเจ้าหนีย้อม
ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี ้อนัจะต้องช�าระ ณ เวลามกี�าหนดแน่นอน ผูค้�า้ประกนั
ก็เป็นอันหลุดพ้นความรับผิด เว้นแต่ผู้ค�า้ประกันได้ตกลงด้วยในการผ่อน
เวลา
 3. เมือ่หน้ีถงึก�าหนดช�าระแล้ว ผูค้�า้ประกนัขอช�าระหนีแ้ทนลกูหน้ี 
ถ้าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับช�าระหนี้ผู้ค�้าประกันก็เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิด
 4. เมื่อเจ้าหนี้เรียกร้องให้ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้แล้ว ผู้ค�้าประกัน
มสีทิธดิงัต่อไปนี ้คอื ผูค้�า้ประกันมสีทิธจิะขอให้เจ้าหนีไ้ปเรยีกให้ลกูหนีช้�าระ
หนี้ก่อนได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเสียแล้ว 
หรือไม่ปรากฎว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาจักร และแม้เจ้าหน้ี
จะได้เรียกให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีก่อนแล้ว จึงมาเรียกให้ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้ 
ซึง่ท�าให้ผูค้�า้ประกนัไม่สามารถใช้สทิธดิงักล่าวแล้วได้กต็าม ถ้าผูค้�า้ประกนั
พสิจูน์ได้ว่า ลกูหนีน้ัน้มทีางช�าระหนีไ้ด้และการท่ีจะช�าระหนีน้ัน้ไม่เป็นการยาก

ดังนี้ เจ้าหนี้ต้องไปบังคับให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ก่อน ส่วนในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน เมื่อผู้ค�้าประกันร้องขอเจ้าหนี้จะต้องเอา
ทรัพย์นั้นเป็นการช�าระหนี้เสียก่อน หากไม่พอช�าระหนี้จึงจะเรียกให้ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้ส่วนที่เหลือได้
 ในกรณีที่ผู้ค�้าประกันได้ช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้ เท่าจ�านวนที่ตนได้ชดใช้แทนลูกหนี้ไปแล้ว รวมทั้ง
ความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการค�้าประกัน เช่น ผู้ค�้าประกันไปกู้ยืมเงินมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วต้องเสียดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ในต้นเงิน
ที่ใช้แก่เจ้าหนี้ เช่น ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ไปจนกว่าลูกหน้ีจะช�าระหน้ีเสร็จแก่ผู้ค�้าประกัน เป็นต้น ถ้าเจ้าหน้ีมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ เมื่อผู้ค�้าประกันได้ช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว ผู้ค�้าประกันย่อมรับช่วงสิทธิดังกล่าวไปด้วย (อ้างอิง ป.พ.พ.มาตรา 686 700 701 688 
689 693 และมาตรา 702)
 ในการด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ค�้าประกัน สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค�้าประกันซ่ึงมิใช่ลูกหน้ีช้ันต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอก
ที่ยอมผูกพันตนในการที่จะช�าระหนี้แทนลูกหนี้เท่านั้น ดังนั้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้จะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค�้าประกันภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และจะไม่เรียกให้ผู้ค�้าประกันช�าระหน้ีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึง ผู้ค�้าประกันแต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค�้าประกัน
ที่จะช�าระหน้ีเมื่อหนี้ถึงก�าหนดช�าระ และหากสหกรณ์มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัด ผู้ค�้าประกันจะหลุดพ้นจาก
ความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ันบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นก�าหนด
หกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด (อ้างอิง ป.พ.พ.มาตรา 686 701 และมาตรา693)



 ข่าวสุขภาพ “ปั่นจักรยำน” ต้านโรคไม่ติดต่อ
เ รื้ อ รั ง  ของส� า นักงานกองทุนส นับสนุน       
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เมือ่ธนัวาคม 2557 
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรม
อนามยั ได้กล่าวถงึประโยชน์ของการป่ันจกัรยาน
ไว้โดยสรปุว่า ขณะนีท้ัว่โลกก�าลงัให้ความส�าคญั
กับโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสขุภาพ ทัง้การ

บริโภคอาหารและออกก�าลังกายที่ไม่เหมาะสม โดยองค์การอนามัยโลก
ได้คาดการณ์ว่าในปี 2558 ทัว่โลกจะมคีนทีม่นี�า้หนักเกินมาตรฐาน 2,300 ล้านคน 
คนอ้วน 700 ล้านคน ซึ่งภาวะน�้าหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน ส่งผลให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 2.8 ล้านคน
           ทั้งนี้ การปั่นจักรยานเป็นประจ�าทุกวัน วันละ 30 นาที จะช่วยให้
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ
ดีขึ้น ท�าให้หัวใจและปอดท�างานได้ดี สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะ
โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั และการป่ันจกัรยานทีถ่กูวธิยีงัช่วยลดแรงกระแทกบรเิวณ
หัวเข่า ข้อเท้า ช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับและกระดูกแข็งแรง ส�าหรับผู้ที่
ต้องการลดน�้าหนัก การปั่นจักรยานสามารถช่วยเผาผลาญพลังงานได้เป็น
อย่างดี โดยค�านวณจากผู้ที่น�้าหนักตัว ประมาณ 70 กิโลกรัมหากปั่นจักรยาน
ที่ความเร็ว 8 กิโลเมตร ในเวลา 30 นาที จะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 
240 กิโลแคลอรี่ และปฏิบัติเป็นประจ�าในเวลา 1 เดอืน จะสามารถลดน�า้หนกั
ได้ประมาณ 1 กิโลกรมั นอกจากน้ีการปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ ยังช่วยลดมลพิษและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางในชีวิต
ประจ�าวันอีกด้วย

  ดังนั้น สอ.กปภ.จึงขอเชิญชวนสมาชิก
ป่ันจกัรยานเพือ่สขุภาพกนั อย่างน้อยหากท่านไม่สะดวก
และไม่ต้องการปั่นจักรยานตามถนนก็ลองพิจารณา
ใช้เป็นจักรยานตั้งพื้นปั่นที่บ้านไปชมทีวีไป ก็เป็นอีก
ทางเลือกที่ได้ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเช่นกัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

http://coop.pwa.co.th   e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสำร. 0 2521 6296

อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก/เงินกู ้ณ ปัจจุบนั
เงินฝากประเภทจ�ากัดจ�านวน        3.75%  ต่อปี
เงินฝากประเภทไม่จ�ากัดจ�านวน                    3.00%  ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ                      3.00%  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ                            6.50%  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล           6.00%  ต่อปี

ท่ีมำ :  ส�ำนักงำนกองทุนสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ 

http://www.thaihealth.or.th

มมุห่วงใยสมาชกิ

เนื่องด้วย สอ.กปภ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มหนังสือ

ตั้งผู้รับพินัยกรรม และยังมีสมาชิกจ�านวนมากยังไม่ได้ท�าหนังสือ

ตั้งผู้รับพินัยกรรม ดังนั้นขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ตั้งผู้รับพินัยกรรม

หรือต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ด�าเนินการให้ครบถ้วน

สมาชิกโปรดทราบ

8,852

8,852

8,933
54ต.ค. 58

16 ตุลาคม 2558

81

81

54

ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 
ได้จัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี 2558 ปรากฏว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด 
มีผลอยู่ในระดับ ดีเลิศ 


