
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่30 ฉบบัที ่375 เดอืนกนัยายน 2561

News



✆	 ส�ำนักผู้บริหำร	 ต่อ	 204-206,	224,	225	 มือถือ		 06	3270	4727

✆	ฝ่ำยเงินทุน	 ต่อ	 108-111,	125-128	 มือถือ		 08	1754	0377

✆	ฝ่ำยสินเชื่อ	 ต่อ	 212-216,	223,	226,	227	 มือถือ		 08	1754	3044,	08	1839	7819

✆	ฝ่ำยธุรกิจเสริม	 ต่อ	 105-107,	121,	122	 มือถือ		 08	9202	2700

✆	ฝ่ำยสื่อสำรองค์กำร	 ต่อ	 312,	318-321,	334	 มือถือ		 08	1754	5933

✆	ฝ่ำยวำงแผน	 ต่อ	 303-307	 มือถือ		 08	1834	2043

✆	ฝ่ำยวิชำกำร	 ต่อ	 308-311,	333	 มือถือ		 08	1986	2248

✆	ฝ่ำยส่งเสริมกิจกำรสหกรณ์	 ต่อ	 313-317	 มือถือ		 08	1754	1322

✆	ฝ่ำยส�ำนักงำน	 ต่อ	 114-118,	804-806	 มือถือ		 08	9202	2600

✆	ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 ต่อ	 327-330	 มือถือ	 06	3270	4726

ดร.สมนึก  บุญใหญ่
ผู้จัดกำรใหญ่	ชสอ.	

ต่อ		203

หมำยเลขโทรศัพท์
ติดต่อฝำ่ยต่ำง	ๆ	ของ	ชสอ.

ส�ำนักงำน ชสอ. โทร. 0 2496 1199  ติดต่อโอเปอเรเตอร์ กด 0

นำงประภำษร  ทิพย์ดี
รองผู้จัดกำรใหญ	่ส�ำนักธุรกิจ
ต่อ	120 

นำยนลทวัช  สมำธิ
รองผู้จัดกำรใหญ่	สถำบันฯ
ต่อ	331

นำงอัจฉรำ ภักดีณรงค์
รองผู้จัดกำรใหญ่	ส�ำนักบริหำรงำน
ต่อ		211 
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3ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 375 เดือนกันยายน 2561

นำงอัจฉรำ ภักดีณรงค์
รองผู้จัดกำรใหญ่	ส�ำนักบริหำรงำน
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ควำมท้ำทำยสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและ 
ผลกระทบทำงสังคมต่อสหกรณ์และกิจกำรเพื่อสังคม

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์	 ประธานกรรมการ	ผศ. ดร.รังสรรค์  
ปิติปัญญา	กรรมการ	พร้อมด้วย	ดร.สมนึก บุญใหญ	่ผู้จัดการใหญ่	ชสอ.	ร่วมประชุม 
วิชาการนานาชาติ	 ประจ�าปี	 2561	 เรื่อง “ความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และผลกระทบทางสังคมต่อสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคม” (Challenges of  
Sustainable Development and Social Impacts on Cooperatives and 
Social	 Enterprises)	 จัดข้ึนโดย	 ภาควิชาสหกรณ์	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง	 ๆ	 ในวันศุกร์ที่	 3	 สิงหาคม	 2561	 
ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นท์	กรุงเทพฯ
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“กำรบังคับคดี กำรพิทักษ์ทรัพย์ 
มีผลอย่ำงไรกับสหกรณ์”

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์	ประธานกรรมการ	ชสอ.	กล่าวเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษ	ให้กับเขตพื้นที่

สหกรณ์สมาชกิ	ชสอ.ภาคตะวนัออก	เรือ่ง	“การบังคับคดี การพทิกัษ์ทรัพย์ มผีลอย่างไรกับสหกรณ์”	โดยม	ีดร.สมนกึ บญุใหญ่  

ผู้จัดการใหญ	่แนะน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการของ	ชสอ.	ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า	 100	คน	40	สหกรณ์	 และ	ชสอ. 

ได้สนับสนุนตามแผนงาน	 งบประมาณ	 จ�านวนเงิน	 200,000	 บาท	ณ	 โรงแรมไชยเชษฐ์รีสอร์ท	 เกาะช้าง	 จังหวัดตราด	 

ระหว่างวันที	่24	-	26	สิงหาคม	2561
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร	แก้วดี

นที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ........	 จ�านวน	 ๓	 ร่าง	 ได้แก	่ 

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	 (ฉบับประชาชน)	 ที่เสนอโดยประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 

(นายมงคลัตถ์	 พุกะนัตต์)	 ร่างฯ	 ท่ีเสนอโดยสมาชิก	 สนช.	 โดยพลเรือเอก	 ศักด์ิสิทธิ์	 เชิดบุญเมือง	 และร่างฯ	 

ที่เสนอโดยรัฐบาลที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว	ซึ่งพอสรุปสาระส�าคัญของทั้ง	๓	ร่าง	ดังนี้

 ๑.	 รำ่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับประชำชน)
  ๑.๑)	 มำตรำ	๑๕	 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์ 

แต่งตั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นรองนายทะเบียนไม่เกินสองคน	

  ๑.๒)	 มำตรำ	๕๐ กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบัการเลอืกต้ังอกีได้	แต่ไม่เกนิสองวาระ 

ติดต่อกัน	หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติก�าหนด 

  ๑.๓)	 มำตรำ	๑๐๕/๑	 เพื่อส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์	 ให้ชุมนุมสหกรณ์ 

ระดับประเทศมีอ�านาจร่วมกันกับสหกรณ์ของตนจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว	 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด	

 ๒.	 รำ่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ)	
  ๒.๑)	 มำตรำ	๔	 ค�านิยามค�าว่า	“สหกรณ์”	หมายความว่า	องค์กรอิสระของบุคคล	ซึ่งรวมกันด้วยใจสมัคร	 

เพ่ือสนองความต้องการและมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 โดยการด�าเนินกิจการที่เป็นเจ้าของร่วมกัน	 

และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

  ๒.๒)	 มำตรำ	๙	 ก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติ	

  ๒.๓)	 มำตรำ	๑๐	 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติ

  ๒.๔)	 มำตรำ	๑๓	 ให้คณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติมีการประชุมกันทุก	ๆ	เดือนเป็นอย่างน้อย	

  ๒.๕)	 มำตรำ	๑๔	 ให ้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติแต ่งต้ังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์		 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์	 คณะติดตามก�ากับการเงิน	 การบัญชี	 หรือคณะอื่นตามความจ�าเป็น	 โดยค�านึงถึง

ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

  ๒.๖)	 มำตรำ	๑๕	 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์	 ให้นายทะเบียนแต่งตั้ง

ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นรองนายทะเบียนไม่เกินสองคน

รำ่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	.........

ใ
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  ๒.๗)	 มำตรำ	 ๑๗	 ก�าหนดอ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์	 รองนายทะเบียนสหกรณ์	 ผู ้ตรวจการสหกรณ	์ 

ผู้สอบบัญช	ีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

  ๒.๘)	 มำตรำ	๒๑	 ในกรณีที่กรรมการ	 ผู้จัดการ	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	 หรือบุคคลใด	 ๆ	 ท�าให้สหกรณ์เสียหาย	 

ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข	์หรือฟ้องคดีให้นายทะเบียนสหกรณ์	หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์	หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์

  ๒.๙)	 มำตรำ	๒๒	 (๒)	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติในส่วนที่เป็นเหตุให้เกิด 

ข้อบกพร่อง	หรือเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสมาชิก	หรือสหกรณ์

	 	 	 	 (๓)	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว	และให้นายทะเบียน

สหกรณ์แต่งตั้งบุคคลอื่นด�าเนินการแทน

  ๒.๑๐)	 มำตรำ	 ๔๑	 ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติประกาศก�าหนดประเภทของสหกรณ์ 

และคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้โดยไม่อยู่ในบังคับมาตรา	๓๓	(๑)	และ	(๒)

  ๒.๑๑)	 มำตรำ	 ๕๐	 วรรคสาม	 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งได้	 

แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน	หรือตามที่คณะกรรมการก�าหนด

  ๒.๑๒)	 มำตรำ	 ๕๓	 ให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนดคุณสมบัติ	 วิธีการรับสมัคร	 

และการพ้นจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจนสิทธิและหน้าที่

  ๒.๑๓)	มำตรำ	๑๐๑	 ให้คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขชุมนุมสหกรณ์

ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศที่เป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน	หรือต่างประเภท

  ๒.๑๔)	 มำตรำ	 ๑๒๑	 ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นนายทะเบียนกลุ ่มเกษตรกรและมีรองนายทะเบียน 

เป็นสหกรณ์เป็นผู้ช่วย

	 	 ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ�าจังหวัด	 ส�าหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อ�านวยการ 

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่	๑	และพื้นที่	๒	เป็นนายทะเบียน	

	 	 สาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ทั้ง ๒ ร่าง	 คงเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการ 

เปรียบเทียบความแตกต่าง	ส�าหรับสาระส�าคัญร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่เสนอโดยรัฐบาล ติดตามฉบับต่อไป………

	 	 อย่างไรกต็าม	อาจมสีหกรณ์สมาชกิตัง้ข้อสงัเกตว่าร่างพระราชบญัญติัสหกรณ์	พ.ศ.	....(ฉบบัประชาชน)	ของ	ชสอ.	 

ท�าไมไม่มีการรับหลักการจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ	สนช.	ก็ต้องขอเรียนสหกรณ์สมาชิกว่า	ชสอ.	

โดยส่งร่างฯ	 ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทั้ง	 ๗	 ประเภทไปแล้ว	 แต่ไม่ได้ถูกน�าเสนอ	 สนช.	 ตามขั้นตอน	 จึงต้องน�า

เสนอเป็นฉบับของ	 ชสอ.	 ซึ่งขณะน้ีได้ยื่นไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	 รอเพียงรายชื่อ	 ๑๐,๐๐๐	 รายชื่อ	 เพ่ือสนับสนุน 

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	 ดังกล่าวของ	 ชสอ.	 ตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 ดังน้ัน	 ชสอ.จึงขอความร่วมมือ

จากสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศได้โปรดส่งเอกสาร 

และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนมา	ชสอ.	โดย	ชสอ.	

ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์

สมาชิกทุกแห่งแล้ว
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วันที ่23 กรกฎาคม 2561
สภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่นโลก (WOCCU : World Council of Credit Unions)

วันที ่1 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จ�ากัด

วันที ่17 สิงหาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จ�ากัด

ศึกษำดูงำน	ชสอ.

ครบรอบ 19 ปี ปปง.
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	ชสอ.	เข้าแสดงความ

ยินดีและร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน	 “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช”	 เนื่องใน

งานครบรอบวนัสถาปนาส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	ครบรอบ	19	ปี	 

เมื่อวันที	่18	สิงหาคม	2561	ณ	อาคารส�านักงาน	ปปง.	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร
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ครบรอบ 37 ปี สอ.กรมชลประทำน จก.

กำรใช้เครื่องมือเตือนภัยทำงกำรเงินและ 
กำรวิเครำะห์ผล (CFSAWS:ss)

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์	 ประธานกรรมการ	 พร้อมด้วย	 

ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่	 ชสอ.	 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี 

และเข้าร่วมพิธีสงฆ์	ในงานวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน	จ�ากัด	 

ครบรอบ	 37	 ปี	 เมื่อวันที่	 26	 ก.ค.	 2561	ณ	 อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน	 

สามเสน

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	 ชสอ.	 

กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นกลาง	 

เรื่อง	 การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงินและการวิเคราะห์ผล	

(CFSAWS:ss)	 พร้อมด้วย	 นายณฐกร แก้วดี  

กรรมการ	ชสอ.	จัดโดย	เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 

ชสอ.กรุ ง เทพมหานคร	 พื้ นที่ 	 2 	 ร ่ วมกับ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ระหว่างวันที่	 14	 -	 16	

สงิหาคม	2561	ณ	ห้องประชมุ	701	ชมุนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน	“CSR ออมทรัพย์..เพ่ือสังคม”	 สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด 

มาได้ที่	E-mail: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์	
ประจ�าปี	2561	
วันที่	23	มิถุนายน	2561

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างก�าแพงป้องกันน�้าป่าทะลัก	
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง	บ้านหนองกุง	
ต.เขาพระนอน	อ.ยางตลาด	จ.กาฬสินธุ์
วันที่	21	มิถุนายน	2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขชัยนำท จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดนรำธิวำส จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ	์
ประจ�าปี	2561	
วันที่	18	มิถุนายน	2561

มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์	
ประจ�าปี	2561
วันที่	14	มิถุนายน	2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ำกัด
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รับสั่งท�ำสินคำ้ของที่ระลึกเฉพำะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ำยธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122 

สั่งซื้อสินค้ำได้ที่  
www.fsctshop.lnwshop.com

 ปำกกำลูกลื่น
 รำคำ  ด้ำมละ  140  บำท

 กระเป๋ำเอกสำรผ้ำอู่หลง
 รำคำ  ใบละ  240  บำท

 กระเป๋ำหูหิ้ว
 รำคำ  ใบละ  100  บำท

 เนคไททอลำยริ้วสีเหลือง
 รำคำ  เส้นละ  250  บำท

หมึกสีด�ำหมึกสีน�้ำเงิน
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จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุ ี11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

บรรณาธิการ  :  นางสาวศิริพร	อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสุภาภรณ์	หมั่นดี

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่	พิเศษ	5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 375 เดือนกันยายน 2561

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

เงินฝากประจ�า

ตั้งแต่วันนี้ - 2 พฤศจิกายน 2561

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226

บรกิารด ีมเีฉลีย่คนื นกึถึงสินเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ ระยะยาว 4.38

เงินกู้ ระยะกลาง 4.12

เงินกู้ ระยะสัน้ 3.87

วงเงิน อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 24 เดือน

1  ล้านบาทขึ้นไป 3.80

100  ล้านบาทขึ้นไป 3.90

300  ล้านบาทขึ้นไป 4.00

600  ล้านบาทขึ้นไป 4.10

“รุ่นวันออมแห่งชาติ 2561”


