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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

วันเสารที่ 10 มิถุนายน 2560 
ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร 

ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศสรรค)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

3ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560

สวัสดีครับ 
ทานประธานกรรมการและผูแทนสหกรณสมาชิกที่เคารพทุกทาน

ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ผมขอขอบคุณ ที่ปรึกษา กรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ 
คณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ชมรม ผูสอบบัญชี เจาหนาที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ ที่มีสวนสําคัญ
ในการสรางความสําเร็จ ความกาวหนา มั่นคงใหแก ชสอ. และสหกรณสมาชิก 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2559 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ชสอ. มีจํานวน
สหกรณสมาชิก 1,079 สหกรณ มีสินทรัพยรวม 110,018 ลานบาท และสามารถบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหเกิด
กําไรสุทธิ 1,356 ลานบาท นับวาเปนปที่มีผลการดําเนินงานที่ดีมาก ทั้งในดานการบริหารจัดการ การปรับปรุงแกไข
ระเบียบตาง ๆ และดานความม่ันคงทางการเงิน ภายใตการบริหารงานตามนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
อุดมการณสหกรณ 

นอกจากนี ้ผมพรอมดวยคณะกรรมการดาํเนินการ ชสอ. ไดรวมกับขบวนการสหกรณไทย จัดทาํแนวทางการปฏริปู
ระบบการบรหิารจดัการสหกรณออมทรัพย โดยใหความสาํคญัในการเสริมสรางความมัน่คงทางดานเสถยีรภาพทางการเงนิ
และความมัน่คงทางดานการบรหิารจดัการเชงิคณุภาพใหกับสหกรณออมทรพัย พรอมไดจัดทาํเกณฑมาตรฐานฯ เพือ่เปน
เครื่องมืออางอิงเทียบเคียงสูการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพย และเพื่อเปนเครื่องมือที่ใช
ในการเสริมสรางความมั่นคงทางดานเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงทางดานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ใหกับสหกรณออมทรัพย ชสอ. และนอกจากนี้ยังไดมีโครงการ “สหกรณออมทรัพยคุณภาพมาตรฐาน” ของ ชสอ. 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงานสหกรณออมทรัพยใหเปนไปตามเกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของสหกรณ
ออมทรัพยโดยการรับรองจาก ชสอ.

และในปหนา ชสอ. จะมุงเนนพัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยใหมีความรูความสามารถ ท้ังในสวนของ
คณะกรรมการ และฝายจัดการ ตามเกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของสหกรณออมทรัพย จัดโครงการอบรมสัมมนา
ใหกับสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ โดยผานการรับรองจากหนวยงานที่เก่ียวของ พรอมจัดต้ังศูนยพัฒนาบุคลากร
สหกรณออมทรัพย ศูนยการเรียนรูสหกรณออมทรัพย และศูนยนวัตกรรมสหกรณออมทรัพย เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพสหกรณออมทรัพยใหมีคุณภาพ บริหารงานองคกรอยางมีมาตรฐาน มีความกาวหนาในอนาคตอยางมั่นคง

ขอบคุณครับ

พลโท
(ดร.วีระ  วงศสรรค)
ประธานกรรมการ



ชสอ. จัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเรื่อง 
“แนวทางการปฏริปูระบบบรหิารจดัการและกาํกบัดูแล
กิจการสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียน” และ
นําเสนอความเปนมาของรางพระราชบัญญัติสหกรณ 
(ฉบบัที.่..) พ.ศ..... และแนวทางการปฏริปูระบบบรหิาร
จัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพย
และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน โดยมี พลโท ดร.วีระ 
วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธาน
ในพธิเีปด ดร.กก ดอนสาํราญ ทีป่รกึษา ชสอ. กลาวถงึ
ที่มาของรางพระราชบัญญัติ นายสุภาพ จันทรภิรมย 
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณเครดิตยู เนี่ยน

แหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) และนายคันศร คมภักดี รองผูจัดการใหญ 
ช.ส.ค. นําเสนอความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติสหกรณ พรอมดวย 
นายปราโมทย สรวมนาม และนายสรุจติต แกวชงิดวง คณะทาํงานจดัทาํ

ขอเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พรอมดําเนินการ
รับฟงความคิดเห็น มีผู แทนสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเขารวมกวา 300 คน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 
ณ หองประชุม 701 สํานักงาน ชสอ.

ชสอ. จัดสัมมนาเพือ่รับฟงความคิดเห็น
“แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและ

กํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนีย่น” 

ขอเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พรอมดําเนินการ
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หารือแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการ
และกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ 
พร อมดวยผู แทน ชสอ. ผู แทนชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ผู แทน
กรมสงเสริมสหกรณ ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ผู แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู แทน
ธนาคารแหงประเทศไทย รวมหารือผลกระทบ
แนวทางการปฏิรูประบบบริหาร จัดการและ

กํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ตามขอเสนอของกระทรวงการคลังในประเด็นหลัก ๆ คือ 
หนี้สินตอทุน อัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ประเภทของสินทรัพยสภาพคลอง และการฝากและลงทุนในหลักทรัพย 
เพื่อใหการปฏิรูปสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนนําไปสู การพัฒนาการบริหารจัดการอยางมีระบบมีมาตรฐาน 
โดยมี ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานในการประชุมหารือ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
ณ กรมสงเสริมสหกรณ

 ดร.วิวัฒน แดงสุภา พรอมดวย นายสถิตยชัย วรานนทวนิช 
กรรมการดําเนินการ นายโกวิท เกตุงาม ที่ปรึกษา ชสอ. เขาหารือการทํา
สัญญาการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานโปงลึก จังหวัดเพชรบุรี รวมกับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 
พรอมเขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จํากัด 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

หารือการสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ 
รร.ตชด.บานโปงลึก จ.เพชรบุรี
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พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการและ
ผูบริหาร ชสอ. เขารวมเวทีรับฟงความเห็นผูแทนสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพยมากกวา 
5 พันลานบาท “เกณฑกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย
และเครดิตยูเนี่ยน” มี ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ เปนประธาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ กรมสงเสริมสหกรณจะนําความเห็นของ 
ชสอ. และ ช.ส.ค. ที่ประชุมหารือรวมกันไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และจากผูแทนสหกรณในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 
ไปพิจารณาหารือรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของตอไปกอนทีจ่ะประกาศเกณฑในระยะแรกท่ีจะมีผลบังคบัใชในวนัท่ี 1 มถุินายน 2560 ทัง้นี้ 
กรมสงเสริมสหกรณยงัเปดรบัความคิดเหน็ผานทางเวบ็ไซตของกรมสงเสรมิสหกรณ www.cpd.go.th ไดตัง้แตวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
เปนตนไป

รวมเวทีแสดงความคิดเห็น 
“เกณฑกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน”
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แกวดี

คลินิกกฎหมาย

การเลิกจางลูกจางหรือเจาหนาที่สหกรณเปนปญหาหนึ่งที่สหกรณตองพิจารณาวาการเลิกจางนั้นเปนธรรมหรือไม 
เพราะหากการเลิกจางไมเปนธรรม สหกรณตองจายเงินคาชดเชยใหแกลูกจางหรือเจาหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน การเลิกจาง
ที่เปนธรรมตองพิจารณาจากการกระทําของเจาหนาที่หรือลูกจาง ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 
ไดกําหนดไววา นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้

1. ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
2. จงใจใหนายจางไดรับความเสียหาย
3. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
4. ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม 

และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีรายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน
5. ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม โดยไมมีเหตุอันสมควร
6. ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
นอกจาก 6 กรณีน้ีแลว หากสหกรณหรือนายจางไดเลิกจางเจาหนาท่ีหรือลูกจางแลว สหกรณตองจายคาชดเชย

ใหแกเจาหนาที่ที่ถูกเลิกจาง กรณีเชนนี้ถือวาสหกรณเลิกจางไมเปนธรรม การเลิกจางเจาหนาที่สหกรณนั้น คณะกรรมการ
ควรปฏบิตัติามข้ันตอนท่ีกาํหนดไวในขอบังคับเกีย่วกบัการทํางานโดยเครงครดั เชน การแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจรงิ 
หากการสอบสวนมีมูลความผิดก็แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อลงโทษตามระเบียบ เปนตน

ซ่ึงหากคณะกรรมการไมปฏบิติัตามขอบงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน และทาํใหสหกรณตองเสยีหายจากการจายเงนิชดเชยให
แกเจาหนาที่ไปโดยไมมีความผิด คณะกรรมการอาจตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นได และนอกจากคาชดเชย ลูกจาง
หรือเจาหนาทีท่ีถ่กูเลกิจางโดยไมเปนธรรมกย็งัมสีทิธฟิองศาลเพ่ือเรยีกรองคาเสยีหายไดอกีสวนหนึง่ตางหาก ซ่ึงจะไดเทาไหรนัน้
สุดแลวแตการพิจารณาของศาล ซ่ึงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงานมาตรา 49 ไดกําหนด
เกี่ยวกับการเลิกจางไววา “การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจางลูกจาง
ผูนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูน้ันเขาทํางานตอไปในอัตราคาจาง
ท่ีไดรบัในขณะทีเ่ลกิจาง ถาศาลแรงงานเหน็วาลกูจางกบันายจางไมอาจทาํงานรวมกนัตอไปได ใหศาลแรงงาน
กําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทนโดยใหศาลคํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทํางาน
ของลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเม่ือถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจาง และเงินคาชดเชยที่ลูกจาง
มีสิทธิไดรับ ประกอบการพิจารณา”

กอนการเลิกจาง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณควรใชดุลยพินิจใหรอบคอบเพราะเปนเรื่องละเอียดออนที่มีผลตอ
การดํารงชีพของลูกจางหรือเจาหนาที่สหกรณ แตหากจําเปนตองเลิกจางก็ไมควรละเลยขั้นตอนตาง ๆ  ที่กําหนดไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานและกฎหมายแรงงาน เมื่อดําเนินการเชนนี้แลวคณะกรรมการพนความรับผิด.....แนนอน

กฎหมายแรงงานกับ
การบริหารสหกรณ 

(ตอนที ่2)



ตามที่ ชสอ. ไดดําเนินโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก และไดจาง
บริษัท เมโทร ซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณออมทรัพย 
และบริษัทฯ ไดยื่นฟอง ชสอ. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ตามที่ไดรายงานใน FSCT News ฉบับที่แลวนั้น
มีความคืบหนาในการเจรจาเพื่อยุติขอพิพาท

โดยศาลจังหวัดนนทบุรี ไดนัดไกลเกลี่ยทั้ง 2 ฝาย คือ ชสอ. กับบริษัท เมโทรฯ มีผูแทนผูบริหารทั้งสองฝาย
เขาไกลเกล่ีย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผลของการไกลเกลี่ยสรุปไดคือ ทั้ง 2 ฝายยินดีที่จะมีการเจรจา
พูดคุยเพื่อลงรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการตอไปในแตละเรื่องนั้น เพื่อหาขอสรุปรายงานตอศาล 
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

ซึ่งการเจรจาลงรายละเอียดการไกลเกลี่ยระหวาง ชสอ.กับบริษัท เมโทรฯ ไดมีการเจรจากันแลว 2 ครั้ง
สวนความคืบหนา ชสอ. จะรายงานใหทราบใน FSCT News ฉบับตอไป

โครงการจัดหา
โปรแกรมสหกรณออมทรัพย
เพื่อสหกรณสมาชิก

8 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.สมนึก บุญใหญ รองประธานกรรมการ ชสอ. เขารวมงาน
แถลงขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ชี้แจงกรณีสหกรณเคหสถานนพเการวมใจฯ ถูกสั่งเลิก ยืนยันไมกระทบผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมศุภชัย ชั้น 2 สํานักงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด 

ผศ.ดร.จุมพล พูนภัทรชีวิน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด พรอมดวยคณะผูบริหาร
และนายพเิชษฐ วริยิะพาหะ รองอธบิดีกรมสงเสรมิสหกรณ ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณและผูตรวจสอบกจิการของสหกรณออมทรพัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกันแถลงขาวเกี่ยวกับกรณีท่ีมีกระแสขาววาสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด นําเงิน
ไปลงทุนในสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ จํากัด จํานวน 915 ลานบาท ในยุคสมัยท่ี รศ.ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา ดํารงตําแหนง
ประธานสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ตอมา กรมสงเสริมสหกรณไดตรวจสอบพบความผิดปกติของการดําเนินงานที่ผิดวัตถุประสงค
และสั่งยุบเลิกสหกรณเคหสถานนพเการวมใจฯ เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ท่ีผานมา พรอมกับแจงสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเสนทางการเงินของสหกรณเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 และรองทุกข 
ตอตํารวจเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อดําเนินคดีกับคณะกรรมการสหกรณนพเการวมใจฯ กรณีซื้อที่ดินราคาสูงเกินจริงดวยนั้น 
ซึ่งกรณีดังกลาวไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณและความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ จนทางสหกรณฯ เกรงวาอาจจะนํา
ไปสูความตื่นตระหนกและแหมาถอนเงินฝากหรือลาออกจากสมาชิกสหกรณในที่สุด 

ผูบริหารฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด พรอมผูแทนจากหนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณ จึงรวมกัน
แถลงขาวเพ่ือสรางความเช่ือมั่นตอสมาชิกของสหกรณและประชาชนท่ัวไปวา สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 
ยังคงสามารถดําเนินงานไดตามปกติ การลงทุนนําเงินไปฝากกับสหกรณตาง ๆ มีสัดสวนท่ีไมมากนักเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุนกู
หรือการลงทุนแบบอื่น และอยากสรางความมั่นใจวาสหกรณยังคงมีสภาพคลองทางการเงินพรอมที่จะใหบริการแกสมาชิกได

สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ 
ชี้แจงกรณีสหกรณเคหสถานนพเการวมใจฯ ถูกสั่งเลิก 

ยืนยันไมกระทบผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
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ศึกษาดูงาน ชสอ.ศึกษาดูงาน

นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาที่แทน
ผูจัดการใหญ ชสอ. สงมอบนํ้าดื่ม จํานวน 600 ขวด ใหแกสํานักงาน
ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดันนทบรีุ เพ่ือใหบริการประชาชน 
เมือ่วนัท่ี 7 เมษายน 2560 ณ จุดบริการประชาชน ชวงเทศกาลสงกรานต

นายนลทวัช สมาธิ รองผู จัดการใหญ ปฏิบัติหนาที่แทน
ผูจัดการใหญ ชสอ. มอบนํ้าดื่ม จํานวน 600 ขวด พรอมทั้งเขารวม
พิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 2560 จังหวัดนนทบุรี และพิธีปลอยขบวนรถรณรงค
ปองกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2560 ณ บริเวณ
ชั้น 1 โซน C ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 เมษายน 2560
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสระบุรี จํากัด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขรอยเอ็ด จํากัด

วันที่ 26 เมษายน 2560
คณะผูนําสหกรณจาก NATCCO ประเทศฟลิปปนส
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ชสอ. ชวยเหลือสงคม 
มอบนํ้าดื่มใหแกหนวยงานในจังหวัดนนทบุรี



พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล จัดโดย กรมสงเสริมสหกรณ ระหวางวันที่ 7 - 8 เมษายน 2560 โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ 
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานกลาวเปดโครงการ และนางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญฯ ชสอ. เขารวมประชุม
รับฟงหลักเกณฑ รวมกับผูแทนขบวนการสหกรณจากทั่วประเทศ จํานวนกวา 300 คน ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ชสอ. รวมรับฟงหลักเกณฑการประเมิน
สหกรณสขาวดวยธรรมาภิบาล

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560

พลตํารวจโท มงคล กมลบุตร 
รองประธานกรรมการ ชสอ. เขารวม
งานการประชุมใหญสามัญประจําป 
2560 ของชุมนุมสหกรณ  เครดิต
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด โดยมี 
ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ เปนประธาน
ในพิธีเปด พรอมทั้งมอบโลประกาศ

เกียรติคุณใหกับสหกรณและบุคคลท่ีสรางชื่อเสียงใหกับขบวนการสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพฯ 

ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จาํกดั เปนสถาบนัแหงศูนยกลาง
และผูนําทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาคน 
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้น พรอมมีอาชีพและความรูนําไป
พัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ปจจุบันมีสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
จํานวนกวา 1,200 แหง มีสมาชิกรายบุคคลกวา 1,300,000 คน

ชสอ. เขารวมงานประชุมใหญฯ 
ของ ช.ส.ค. ป 2560
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การใหเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป 2560

ชสอ. ไดจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประจําทุกป โดยสนับสนุนแบบตอเน่ืองใหแกเด็กนักเรียนมูลนิธิ
รวมจิตตนอมเกลาฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นป และอีกสวนหนึ่งสนับสนุนในโครงการตาง ๆ 
ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

สําหรับในป 2560 ชสอ. ไดจัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนเงิน 839,500 บาท โดยคณะกรรมการจัดสรรเงินทุน
ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรสนับสนุน จํานวน 69 โครงการ ดังนี้

ชมรม สอ. ภาค
ที่เสนอ ที่ โรงเรียนที่ไดรับทุน จังหวัด ชื่อโครงการ จํานวนเงิน 

(บาท)

ตะวันตก

1 โรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี) ราชบุรี โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 12,500

2 โรงเรียนบานหวยดวน นครปฐม โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 12,500

3 โรงเรียนวัดชองลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) สมุทรสงคราม โครงการนํ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน 12,500

4 โรงเรียนวัดปากบอ (เหลืองราษฎรบํารุง) สมุทรสาคร โครงการอาหารกลางวัน 12,500

5 โรงเรียนบานเนินรัก เพชรบุรี โครงการศูนยการเรียนรูวิชาสหกรณในโรงเรียน 12,500

6 โรงเรียนวัดนางพิมพ สุพรรณบุรี โครงการสงเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน 12,500

7 โรงเรียนบานหวยใหญ ประจวบคีรีขันธ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

12,500

ภาคใต

8 โรงเรียนบานบางไทร นครศรีธรรมราช โครงการนํ้าดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับนักเรียนและประชาชน 12,500

9 โรงเรียนบางกุง ระนอง โครงการสหกรณโรงเรียน 12,500

10 โรงเรียนบานแยะ นราธิวาส โครงการสหกรณโรงเรียน 12,500

11 โรงเรียนบานสามแยก ตรัง โครงการสหกรณในโรงเรียน 12,500

12 โรงเรียนอนุบาลทับปุด พังงา โครงการเด็กดีมีเงินออม โรงเรียนอนุบาลทับปุด 12,500

13 โรงเรียนวัดทาหยี สงขลา โครงการนํ้าดื่มเถาคันเพื่อสุขภาพ 8,500

14 โรงเรียนบานทากุน ปตตานี โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน 8,500

15 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สุราษฎรธานี โครงการนํ้าดื่ม 12,500

16 โรงเรียนบานสะเอะใน ยะลา โครงการสหกรณรานคาและออมทรัพย 12,500

17 โรงเรียนบานละมุ ชุมพร โครงการจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 12,500

18 โรงเรียน ตชด. บานสานแดง สตูล โครงการนํ้าดื่ม สรางศาลาไอโอดีน 12,500

ภาคตะวันออก

19 โรงเรียนชุมชนบานอางเวียน ชลบุรี โครงการพัฒนาและจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 12,500

20 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สมุทรปราการ โครงการการปลูกพืชไรดิน (Hydroponics) 12,500

21 โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎรรังสรรค) ฉะเชิงเทรา โครงการสงเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียนเพื่อ
นอมนําสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

12,500

22 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ ระยอง โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนการแกปญหานักเรียน
อานไมออก เขียนไมได

12,500

23 โรงเรียนบานวังรี สระแกว โครงการปรับปรุงสหกรณโรงเรียนบานวังรี 12,500

24 โรงเรียนบานดาน ปราจีนบุรี โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการปฏิบัติ 12,500

25 โรงเรียนบานทับสงฆ จันทบุรี โครงการหองเรยีนพอเพยีง “ผลติภณัฑชนัโรง ภมิูปญญาทองถิน่สูชมุชน” 12,500

26 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎรบํารุง) ตราด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 12,500

27 โรงเรียนชุมชนบานคลองเหมือง นครนายก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกมะนาวในบอซีเมนต) 12,000

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

28 โรงเรียนบานหนองไผดุสิตประชาสรรค ขอนแกน โครงการสหกรณโรงเรียนบานหนองไผดุสิตประชาสรรค 12,500

29 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 12,500

30 โรงเรียนบานนกเหาะ มหาสารคาม โครงการปรับปรุงหองพยาบาลและวัสดุอุปกรณ 12,500
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ชมรม สอ. ภาค
ที่เสนอ ที่ โรงเรียนที่ไดรับทุน จังหวัด ชื่อโครงการ จํานวนเงิน 

(บาท)

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

31 โรงเรียนบานสามเสา ศรีสะเกษ โครงการกิจกรรมรานคาสหกรณโรงเรียนบานสามเสา 8,500

32 โรงเรียนบานพุทธรักษา สกลนคร โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางพระราชดําริ (เศรษฐกิจพอเพียง) 12,500

33 โรงเรียนบานกุดหัวชาง นครราชสีมา โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงสหกรณรานคาโรงเรียน 12,500

34 โรงเรียนบานสมปอยคายเมืองแสน หนองบัวลําภู โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณโรงเรียน 12,500

35 โรงเรียนชุมชนบานหัววัว (ราษฎรอุทิศ) บุรีรัมย โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนําเศรษฐกิจพอเพียง 12,500

36 โรงเรียนเหลาใหญวนาสณฑผดุงเวทย กาฬสินธุ โครงการกิจกรรมสหกรณโรงเรียนเหลาใหญวนาสณฑผดุงเวทย 12,500

37 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด อุดรธานี โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียน 12,500

38 โรงเรียนบานโคกลําดวน สุรินทร โครงการสหกรณนักเรียนโรงเรียนบานโคกลําดวน 12,500

39 โรงเรียนบานนํ้าทวม อํานาจเจริญ โครงการสหกรณโรงเรียน 8,500

40 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 รอยเอ็ด โครงการนํ้าดื่ม 12,500

41 โรงเรียนบานดงเย็น มุกดาหาร โครงการจัดหานํ้าดื่มในโรงเรียน ป 2560 12,500

42 โรงเรียนสังวาลยวิทย 1 บึงกาฬ โครงการนํ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน 12,500

43 โรงเรียนบานเหิบ นครพนม โครงการนครพนมวัยใส หัวใจสีเขียว โรงเรียนสีขาว 12,500

44 โรงเรียนบานนาสามัคคี อุบลราชธานี โครงการเลี้ยงไกพันธุไขสงเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน 12,500

ภาคกลาง

45 โรงเรียนวัดสวางอารมณ พระนครศรีอยุธยา โครงการปลูกพืชไรดิน (ไฮโดรโปนิกส) เพื่อการเรียนรู 12,500

46 โรงเรียนพลรมอนุสรณ มิตรภาพที่ 50 ลพบุรี โครงการธนาคารโรงเรียน (ออมวันนี้ใชวันหนา) 12,500

47 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห นนทบุรี โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษ 12,500

48 โรงเรียนวัดนอย สิงหบุรี โครงการสงเสริมสหกรณในสถานศึกษา 12,500

49 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ชัยนาท โครงการสงเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน 12,500

50 โรงเรียนวัดขุมแกว ปทุมธานี โครงการหองสมุด 12,500

51 โรงเรียนบานโปงเกง สระบุรี โครงการปรับปรุงหนาตางทาสีและเทพื้นพรอมปูกระเบื้อง
บริเวณหนาหองนํ้าอาคารอเนกประสงค

12,500

52 โรงเรียนวัดทาชุมนุม อางทอง โครงการกิจกรรมสหกรณนักเรียนครบวงจร 12,500

ภาคเหนือ

53 โรงเรียนบานเขาวง อุทัยธานี โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณโรงเรียนสูชุมชน 12,500

54 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน แพร โครงการรณรงคฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 8,500

55 โรงเรียนธงชัยวิทยา ลําปาง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 12,500

56 โรงเรียนบานสันหีบ สุโขทัย โครงการสหกรณพอเพียง 12,500

57 โรงเรียนบานเนินสะอาด พิษณุโลก โครงการจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 12,500

58 โรงเรียนอนุบาลทับคลอ พิจิตร โครงการสงเสริมการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน 12,500

59 โรงเรียนบานปาพลู ลําพูน โครงการฝกทักษะอาชีพและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ

12,500

60 โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค โครงการรักพี่ รักนอง ชวนเพื่อนพองรักษนํ้า 12,500

61 โรงเรียนบานปางขอน เชียงราย โครงการสรางโอกาส สรางอาชพี สรางอนาคต กจิกรรมการแปรรปูกาแฟ 12,500

62 โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี กําแพงเพชร โครงการอาหารเชาเพื่อนอง 12,500

63 โรงเรียนบานสะแลง พะเยา โครงการสื่อการเรียนการสอนแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได 12,500

64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บานแมสุยะ) แมฮองสอน โครงการการคดัแยกขยะและบรหิารจดัการขยะอยางถกูวธิ ีตามหลกั 3Rs 12,500

65 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ตาก โครงการปลูกพืชไรดินเพื่อชีวิตที่พอเพียง 10,000

66 โรงเรียนบานทุงขาวพวง เชียงใหม โครงการจัดทําที่ดื่มนํ้าสะอาดโรงเรียนบานทุงขาวพวง 12,500

67 โรงเรียนหมูหาสามัคคี อุตรดิตถ โครงการรักการอาน 12,500

กทม. พื้นที่ 1 68 โรงเรียนวัดสุทัศน กรุงเทพฯ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา 12,500

กทม. พื้นที่ 2 69 โรงเรียนแกวขําทับอุปถัมภ กรุงเทพฯ โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 12,500

รวมทั้งสิ้น 839,500
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด
มอบทุนสนับสนุนบํารุงหนวยสมาชิก 31 หนวย
 วันที่ 26 เมษายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด
จัดโครงการสรางบานเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

สหกรณ์ออมทรพัย์ตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 24 จํากดั

มอบทนุการศึกษาประจําป 2560 และทนุมลูนธิพิระราชวิสทุธโิสภณ 
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน) วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด
มอบเงินชวยเหลือสมาชิกสหกรณผูประสบอัคคีภัย
วันที่ 5 เมษายน 2560

สหกรณ์ออมทรพัย์ครูรอ้ยเอ็ด จาํกดั
สมทบทุนสรางพระอนุสาวรียพระบิดาแหงการสหกรณ เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 101 ป การสหกรณไทย วันที่ 20 เมษายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพังงา จํากัด
มอบชุดฝกซอมการแขงขันกีฬาฟุตบอลใหกับนักฟุตบอล
ซึ่งเปนบุตรหลานขาราชการตํารวจพังงา วันที่ 7 พฤษภาคม 2560



สั่งซื้อสินคาไดที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com 

รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ  
สนใจสินคาติดตอไดที่ ฝายธุรกิจเสริม 
0 2496 1199 ตอ 121, 122, 105, 106

เสื้อโปโลนาโนสีขาวขลิบดํา
ราคา 300 บาท

กระเปากีฬาใบเล็ก
ราคา ใบละ 220 บาท

เสื้อโปโลนาโนสีขาวขลิบดําเสื้อโปโลนาโนสีขาวขลิบดํา
ราคา 300 บาทราคา 300 บาท

แกวเก็บอุณหภูมิ
ราคา 120 บาท
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สินคาแนะนํา



จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
เลขท่ี 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตาํบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรีุ 11130
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ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

News

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ตอ 109 - 110, 126 - 127

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 - 216, 223 และ 226

บริการด ีมีเฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ. 
ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

โครงการเงินกู้ อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี)

ชําระคืน
(เดือน)

เงินกู้พิเศษ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 3.90 12
เงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 36
เงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 4.20 100

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

วงเงิน
อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลา 14 วัน
1 ล้านบาทขึ้นไป 0.60 0.65

10 ล้านบาทขึ้นไป 0.70 0.75

20 ล้านบาทขึ้นไป 0.80 0.85


