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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ฉบับนี้ ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า ในเดือนหน้าก็จะมาถึงการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559 ในวันเสาร์ที่
10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ผมขอเชิญสหกรณส มาชิกโปรดแตง ตัง้ ผูแ ทนสหกรณไ ปยัง ชสอ. ตามกาํ หนด ซึง่ ชสอ. จะรับผิดชอบคา พาหนะเดินทาง
และคาลงทะเบียนของผูแทนสหกรณ สหกรณละ 1 ทาน และใหสิทธิผูเขาสังเกตการณฟรี 1 ทาน ในสวนคาลงทะเบียน
สําหรับในปนี้ ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 คน (อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป) กรรมการดําเนินการ 10 คน
(ลําดับที่ 1 - 7 อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป และลําดับที่ 8 - 10 อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป) และผูตรวจสอบกิจการ 3 คน
(อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป) นอกจากนี้ยังมีการมอบโลเกียรติคุณแกสหกรณออมทรัพยที่สนับสนุนการใชธุรกรรมกับ ชสอ.
มากที่สุด สหกรณออมทรัพยดีเดน นักสหกรณดีเดน ชมรมสหกรณออมทรัพยดีเดน และผลงานนวัตกรรมดีเดน ซึ่งดําเนินการ
คัดเลือกโดย ชสอ. สามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.fsct.com หรือ FSCT News ฉบับนี้ครับ
การดาํ เนินงานของ ชสอ. ตลอดปท ผ่ี า นมา คณะกรรมการดาํ เนินการ ชุดที่ 44 ไดบ ริหารงานตามนโยบาย โดยยึดหลักการ
และอุดมการณสหกรณ สงผลให ณ สิ้นปบัญชี 2559 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ชสอ. มีจํานวนสหกรณ 1,079 สหกรณ
มีสนิ ทรัพยร วม 109,988.59 ลานบาท และสามารถบริหารสินทรัพยท มี่ อี ยูใ หเ กิดกาํ ไรสุทธิ 1,356 ลา นบาท โดย ชสอ. สามารถ
จายเงินปนผลไดในอัตรา 5.80% เทากับปกอน และเงินเฉลี่ยคืน 4.00% (ปีที่แล้ว 3.8%)
ตามที่มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เรื่องแนวทางการปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการ และกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ใหมีการกํากับดูแลทางการเงิน
เพื่อให้มีแนวทางเดียวกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ชสอ. ได้จัดตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำข้อเสนอ
แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้น และร่วมกับชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเยี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ช.ส.ค.) และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จัดสัมมนาเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นและเสนอตอสวนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และ ชสอ.
ได้ร่วมกับ ช.ส.ค. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและก�ำกับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน” และน�ำเสนอความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่... ) พ.ศ..... และ
แนวทางการปฏิรปู ระบบบริหารจัดการและก�ำกับกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นขึน้ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน
2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. โดยท่านสมาชิกสหกรณ์สามารถอ่านเนื้อหาการสรุปรายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ได้ทาง www.fsct.com ครับ
ขอบคุณครับ
พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560
ณ วัดร�่ำเปิง (ตโปทาราม) ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560
ณ สวนโมกขพลาราม อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560
ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พุทธมลฑล พระนครศรีอยุธยา

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
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“ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี นายสถิตย์ชัย
วรานนท์วนิช กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน
นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้
ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนา จ�ำนวน 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก
ได้รับทราบภารกิจ ชสอ. ด้านต่าง ๆ ที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์
อันดีร่วมกัน

ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิกจังหวัดอุดรธานี

สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จก.

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จก.

นายธนู มีสัตย์ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช
กรรมการด�ำเนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ นจั ง หวั ด อุ ด รธานี จ� ำ นวน 4 แห่ ง ได้ แ ก่ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
เสมาธรรมจักรอุดรธานี จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ�ำกัด
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู อุ ด รธานี จ� ำ กั ด และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข
จั ง หวั ด อุ ด รธานี จ� ำ กัด เพื่อพูดคุย รับ ฟง ปญ หา ใหขอเสนอแนะ ตอบขอซักถาม
และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข  า วสารซึ่ ง กั น และกั น ในเรื่ อ งการบริ ห ารงานของ ชสอ.
และการดําเนินงานของสหกรณ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา

สอ.ครูอุดรธานี จก.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จก.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560

7

คลินิกกฎหมาย

กฎหมายแรงงานกับ
การบริหารสหกรณ์
(ตอนที่ 1)

โดย นายณฐกร แก้วดี

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน
ทัง้ สิน้ ไม่วา่ เรือ่ งเงือ่ นไขการจ้างหรือการท�ำงาน ก�ำหนดวันและเวลาท�ำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อนื่
ของสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท�ำงาน ซึ่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
เรียกว่า “สภาพการจ้าง”
มักเกิดปัญหาในการบริหารสหกรณ์อยู่เสมอ ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการสหกรณ์ต้องการ ปรับลดค่าจ้างหรือ
สวัสดิการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลง จากที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่าสหกรณ์สามารถท�ำได้หรือไม่เพียงใด
คงต้องท�ำความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานก่อนว่าระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับค่าจ้างสวัสดิการหรือประโยชน์
อื่น ๆ ที่สหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น ถือเป็นสภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งผูกพันสหกรณ์ในฐานะนายจ้างให้ต้องปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในฐานะ
ลูกจ้างตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น สหกรณ์ของนายจ้างจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างมิได้ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นคุณกับลูกจ้างยิ่งกว่า
หลักกฎหมายดังกล่าวมิได้ปดิ กัน้ ให้คณะกรรมการสหกรณ์วา่ จะเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์มิได้ เป็นเพียงแต่การด�ำเนินการต้องท�ำตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
1. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ เป็นคุณกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยิ่งกว่าระเบียบเดิม
ที่ใช้บังคับอยู่ สหกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อน
2. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ ไม่เป็นคุณกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เช่น การปรับลด
ขั้นเงินเดือนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ลงจากเดิม สหกรณ์สามารถด�ำเนินการได้ 2 ประการ คือ
ประการแรก สหกรณ์ต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างก่อน หากเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอม
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นก็ไม่ผูกพันเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างที่เข้าท�ำงานก่อนประกาศยกเลิกระเบียบเดิม
(เทียบเคียงค�ำพิพากษาฎีกาที่ 2129/2549 และ 12710/2555)
ประการที่ ส อง สหกรณ์ ต ้ อ งยื่ น ข้ อ เรี ย กร้ อ ง เกี่ ย วกั บ สภาพการจ้ า งและระบุ ชื่ อ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มเจรจากั บ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างก็ต้องแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจากับนายจ้างด้วย ตามมาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
หากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ปฏิบัติท�ำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพการจ้างในสหกรณ์
ไม่เกิดขึ้น...แน่นอน
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โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อสหกรณ์สมาชิก
ชสอ. ได้ด�ำเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติ
งบลงทุน จ�ำนวน 436 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ส�ำคัญและใช้งบลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก ปีบัญชี 2558 ชสอ. ได้จ้างบริษัท
เมโทร ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ออกแบบ พัฒนาและติดตัง้ โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้
285,800,000 บาท นั้น ต่อมาได้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของโครงการฯ โดย ชสอ. ได้พยายามเจรจาเพื่อให้
โครงการฯ นี้ประสบผลความส�ำเร็จให้ได้ จากปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องของงานที่ได้ส่งมอบ
แต่ ชสอ. ก็พยายามเชิญบริษัทมาเพื่อเจรจากัน แต่บริษัทไม่เข้าเจรจาถึง 2 ครั้ง 2 คราว บริษัทยังได้ยื่นฟ้อง ชสอ. ท�ำให้
โครงการนี้ไม่เป็นไปตามที่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกคาดหวัง ซึ่ง ชสอ. จะหาแนวทางและวิธีแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็วต่อไป
ตามรายละเอียดใน FSCT News ฉบับเดือนที่ผ่านมา

ชสอ. ก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ฯ ต่อไปเพื่อให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานของสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. โดยมุ่งให้บริการ
ซอฟต์ แ วร์ ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ ห้ ทั ด เที ย มกั บ สหกรณ์ ส ากลทั่ ว โลก รวมทั้ ง ต้ อ งการให้ ส หกรณ์ ส มาชิ ก มี โ ปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศได้
โดยมี ชสอ. เป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ การด�ำเนินการของ ชสอ. ก็ยังคงเดินหน้าในโครงการจัดหาโปรแกรมฯ ต่อไป ซึ่งจะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน
เหมือนเดิม ตามที่เคยได้รับงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ คือ

การจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ชสอ. จะแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่พร้อมจะให้บริการ
กับสหกรณ์อยู่แล้ว โดยการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ ชสอ. ได้แก่
1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
4. บริษัทเอกชนที่ให้บริการระบบบริหารงานสหกรณ์ในปัจจุบัน
5. บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรมฯ
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การจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (Data Center)

ส�ำหรับในเรื่องของการจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์นั้น ชสอ. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานฯ ในเรื่องดังกล่าวและได้มีความคืบหน้า
และมีรายละเอียดคุณสมบัติงานของศูนย์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การจัดท�ำพื้นที่ในการบริหารจัดการ โดยการใช้พื้นที่ชั้น 4 ของ ชสอ. ประกอบไปด้วย
(1) ห้องทดลองใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (Show Room)
(2) ห้องท�ำงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์
(3) ห้อง Server
ส่วนที่ 2 การจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (Data Center) วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อจะได้รองรับปริมาณการใช้งานของสมาชิก ชสอ. เต็มรูปแบบและได้มาตรฐาน

การขับเคลือ่ นในโครงการจัดหาโปรแกรมฯ ของ ชสอ. ยังคงทีจ่ ะเดินหน้าต่อไป โดยคณะกรรมการด�ำเนินการจะด�ำเนินการ
ขอขยายระยะเวลางบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อที่ประชุมใหญ่ในปีนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ นี้
ให้ประสบความส�ำเร็จตามที่มวลสมาชิกของ ชสอ. ได้คาดหวังไว้
ทั้งนี้ หากสหกรณ์สมาชิก/สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ ชสอ. ต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของขบวนการสหกรณ์ สามารถ
แจ้งมายัง ชสอ. ตามช่องทางดังนี้ Email: info@fsct.com

10

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560

ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ. กทม. พื้นที่ 1 จัดสัมมนา
“วิเคราะห์เชิงลึก หลักการร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ 2560”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 100,000 บาท ให้กับ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรินทร์ สูอ�ำพัน ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
และคณะกรรมการชมรมฯ รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “วิเคราะห์เชิงลึก หลักการ
ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ 2560 และเชื่อมโยงเครือข่าย” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน 97 คน จาก 56 สหกรณ์
การเสวนาครั้งนี้ได้เชิญ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม และ
นายปราโมทย์ สรวมนาม ทีป่ รึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำกัด โดยมี นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและเลขานุการชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นผู้ด�ำเนินรายการ ประเด็นเสวนา เรื่อง
“วิเคราะห์เชิงลึก หลักการร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ 2560” โดย ครม. มีมติเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....สรุปสาระส�ำคัญดังนี้

1. ก�ำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
2. ก�ำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มอี ำ� นาจออกระเบียบหรือค�ำสัง่ และมีอำ� นาจด�ำเนินคดีตอ่ บุคคลทีก่ ระท�ำให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
และสั่งการให้สหกรณ์ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในสหกรณ์
3. ก�ำหนดให้การยื่นอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการออกค�ำสั่งทางการปกครองตามกฎหมาย
4. ก�ำหนดให้สหกรณ์สามารถรับเด็กและเยาวชนเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
5. ก�ำหนดให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่ต้องเว้นวรรคได้
6. ก�ำหนดให้มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนด�ำเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
7. ก�ำหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท�ำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
8. ก�ำหนดให้มกี องทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บรรดาสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อ�ำนวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. ก� ำ หนดการบั ญ ชี จั ด ระบบบั ญ ชี รวมถึ ง ก� ำ หนดชื่ อ ทางบั ญ ชี ใ หม่
ให้สอดคล้องกับระบบบัญชีสากล
10. ก�ำหนดให้มีการควบคุมสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยค�ำนึงถึง
ขนาด ความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สิน และการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
11. ปรับปรุงบทก�ำหนดโทษให้เหมาะสมในเชิงป้องกันและก�ำหนดอัตราโทษ
ขั้นต�่ำไว้ด้วย
12. รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจ
สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
13. ข้ อ เสนอปฏิ รู ป ระบบสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
โดยคณะท�ำงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
14. ปฏิรูปหน่วยงานและระบบการก�ำกับดูแล ปฏิรูประบบคุ้มครองสมาชิก
และความมั่นคงของสหกรณ์ ปฏิรูประบบบริหารกิจการ และปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์
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ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ. ภาคตะวันออก
จัดสัมมนา “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”
ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย
และกิจการพิเศษ ชสอ. มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท ให้กับ นายณฐกร แก้วดี
ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก และคณะกรรมการชมรมฯ รับมอบเงิน
สนับสนุนในการจัดโครงการอบรม เรื่อง “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” และการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมดีวารี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวน 106 คน จาก 49 สหกรณ์
การอบรมครั้ ง นี้ ไ ด้ เ ชิ ญ
นายชูเกียรติ ค�ำยิ่ง ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง “หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ”
รวมถึงเชิญ นางรัชนี ฤทธาภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ช�ำนาญการ ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี บรรยายเรื่อง
“การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์” และเชิญ นางสุนนั ทา ทิพย์ชนุ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการ ส�ำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ชลบุรี บรรยายเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบกิจการ
และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ”

ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดสัมมนา “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร.สามัคคี เดชกล้า ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ นายณฐกร แก้วดี กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท ให้กับ นายเชิดชัย สิงห์มหันต์
ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการชมรมฯ
รั บ มอบเงิ น สนั บ สนุ น ในการจั ด โครงการอบรม เรื่ อ ง “ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การขั้ น พื้ น ฐาน”
และการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปี
2559 เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมพีซี พาเลซ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน 83 คน จาก 40 สหกรณ์
การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์
บุรเนตร รักษาการสหกรณ์จงั หวัดสกลนคร ส�ำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสกลนคร บรรยายเรื่อง “การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” และได้เชิญ นายไมตรี สายจันดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
บรรยายเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ”
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด
มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภเู ก็ต จ�ำกัด

ทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2559
วันที่ 30 สิงหาคม 2559

จัดอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่สมาชิก
วันที่ 17 กันยายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จ�ำกัด
จัดกิจกรรม จิตอาสา ขอท�ำดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
วันที่ 28 ธันวาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจพังงา จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มุกดาหาร จ�ำกัด

สนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
วันที่ 6 มีนาคม 2560

ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือและฟืน้ ฟูผปู้ ระสบอุทกภัยด้านการเกษตร
กับกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 17 มกราคม 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560
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ครบรอบ 65 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 65 ปี และร่วมบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ครบรอบ 40 ปี สอ.ศธ.จก.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ฯ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

สอ.ครูนครพนม จก. ศึกษาดูงาน ชสอ.

นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจฯ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. พร้อมด้วย
ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด
เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์ ชสอ. และการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฯ เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุม 601 ส�ำนักงาน ชสอ.
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2559
ตามทีช่ มุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้จดั การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่นและนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น
ประจ�ำปี 2559 ซึ่งได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับ
การคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

ด้านบริหาร
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่มาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�ำกัด

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่มาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560
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นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

สาขานักวิชาการ
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

สาขานักบริหาร
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
1. นายภิรมย์ บุญเจือ
ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ เผือดจันทึก
รองประธานกรรมการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
1. นายเหรี่ยน เขียนโพธิ์
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สุทธิ พิกุลศิริ รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
ประธานกรรมการ
4. นายประเสริฐ อนุพันธ์
รองประธานกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จ�ำกัด

สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
นางทวัน เทพวรรณ์
ผู้จัดการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
นางรุจี ชื่นชม		
ผู้จัดการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
1. นางถวิล ปัญญางามเนตร
ผู้จัดการ
2. นายสมภาพ วิจารณ์
ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ำกัด

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ระยะเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 14 วัน

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป
20 ล้านบาทขึ้นไป
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 126 - 127

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
โครงการเงินกู้

เพื่อเป็นทุนหมุ นเวียนระยะสัน้
2 เพื่อการบริหารสหกรณ์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

ช� ำระคืน
(เดือน)

3.90
12
4.00
36
4.20
100
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226

เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ

News
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด

ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560

บรรณาธิการ
: นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์ ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา	
: นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

