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ขอเชิญชวนบุคล�กรสหกรณ์ และสหกรณ์สม�ชิก ชสอ. เข้�ร่วม

ระหว่�งวันที่ 24 – 26 มกร�คม  2563  

ณ บ้�นสว่�งใจ วัดถ้ำ�กฤษณ�ธรรม�ร�ม (ส�ข�วัดสังฆท�น) อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม�
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สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่ ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร ชสอ. 

โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 318, 319 และ 320
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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 ในศุภวาระขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	2563	ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการดําเนินการ	ที่ปรึกษา	

ผู้ตรวจสอบกิจการ	 และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ทุกคน	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ													

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ท่าน	นับถือ	จงดลบันดาลให้	คณะกรรมการดําเนินการ				

ที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ฝายจัดการ	และสมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกท่าน	มีสุขภาพ

สมบูรณ	 แข็งแรง	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญทั้งในหน้าที่การงานและกิจการสหกรณ									

ตลอดปีและตลอดไป	

	 ในรอบปี	2562	ที่ผ่านมา		ผมขอขอบพระคุณเปนอย่างสูงที่ท่านได้ให้การสนับสนุน

และให้ความร่วมมือในกิจการของ	ชสอ.	ด้วยดีเสมอมา	ไม่ว่าจะเปนการถือหุ้น	การฝากเงิน

ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน	รวมท้ังบริการสินเชื่อกับ	ชสอ.	หรือส่งบุคลากรสหกรณเข้าร่วมอบรม

สมัมนาในหลกัสตูรที	่ชสอ.	จดัขึน้	และการจดัซ้ือเครือ่งเขยีนแบบพิมพ	ของท่ีระลึก	จาก	ชสอ.	

	 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	(เมษายน	–	

ธันวาคม		2562)	ระยะเวลา	9	เดือน	ชสอ.	มีสินทรัพยรวม	160,252	ล้านบาท	มีกําไรสุทธิ	

1,214	ล้านบาท	และเมือ่ถงึส้ินปีบัญชีในเดือนมนีาคม	2563	คาดว่าจะมผีลการดําเนนิงาน	

เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว้	ทั้งนี้	 	ส่วนหนึ่งเปนผลมาจากที่สมาชิกให้การสนับสนุนและ

ให้ความเชื่อมั่นในการบริหารงาน	ชสอ.	เพื่อประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง	

	 ท้ายนี้	ขอเชิญชวนสหกรณใช้บริการเงินกู้	โครงการเงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 1 
อัตราดอกเบี้ย	3.30	%	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	18	พฤศจิกายน	2562	

ถงึ	28	กมุภาพันธ	2563	โครงการเงนิกูร้ะยะปานกลางโครงการพเิศษ 2	อตัราดอกเบีย้	
3.45	%	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	11	พฤศจิกายน	2562	ถึง	31	มกราคม	

2563	โครงการเงนิกู้ระยะปานกลางโครงการพเิศษ 3	อตัราดอกเบีย้	3.60	%	ตอ่ป	ี(ไมม่ี

เฉลี่ยคืน)		ระยะเวลาตั้งแต่วันที่	18	พฤศจิกายน	2562	ถึง	28	กุมภาพันธ	2563	สหกรณ

สมาชิกที่มีความประสงคใช้บริการติดต่อ	ฝายสินเช่ือ	ชสอ.	 โทรศัพท	0	2496	1199	ต่อ	

212	–	216,	223,	226,	และ	227	ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรัก

มา	ณ	ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง	สวัสดีปีใหม่	2563	ทุกๆ	ท่าน	

           พลตํารวจโท											
	 	 	 	 	 	 			(วิโรจน		สัตยสัณหสกุล)

	 	 	 	 	 	 							ประธานกรรมการ
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ชสอ. ผลักดันข้อคิดเห็นขบวนก�รสหกรณ์

เสนอขอแก้ไข (ร่�ง) กฎกระทรวงฯ

	 เม่ือวันท่ี	26	ธันวาคม	2562	พลตํารวจโท	วิโรจน	สัตยสัณหสกุล	
ประธานกรรมการ		ชสอ		มอบหมายให้		นายวินัย		นิยโมสถ
รองประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	นายสมชาย	 รัตนอารี	กรรมการ
และเลขานกุาร	ดร.สมนกึ	บญุใหญ	่ผู้จดัการใหญ	่เขา้พบ	นายพิเชษฐ	
วิริยะพาหะ	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	
	 เพ่ือหารือการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ	 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี										
มีมติอนุมัติหลักการ	จํานวน	7	ฉบับ	ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ								
แจง้วา่ตามที	่ชสอ.	ไดม้หีนงัสอืเสนอขอแกไ้ขรา่งกฎกระทรวงฯ	มานัน้	
กรมส่งเสริมสหกรณยินดีรับฟังทุกประเด็นความเห็นของขบวนการ
สหกรณ	แต่ร่างกฎกระทรวงฯ	 ท้ัง	7	ฉบับ	อยู่ในชั้นการแก้ไขร่าง
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว	ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ				
จะขอเชิญ	ชสอ.เข้าร่วมชี้แจงเพื่อนําเสนอความเห็นของขบวนการ
สหกรณ์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป		ส่วนร่าง										
กฎกระทรวงฯ	อีก	6	ฉบบั	กรมสง่เสรมิสหกรณ	จะเชญิ	ชสอ.ร่วมกนั
พิจารณาก่อนนําเสนอร่างดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี	ณ	กรมส่งเสริม
สหกรณ	เทเวศร	กทม.

เข้�พบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ห�รือก�รแก้ไขร่�งกฎกระทรวงฯ 

ต�มที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักก�ร 

7 ฉบับ



สัมมน� “ 7 ประก�ศกฎกระทรวง : 

กับก�รบริห�รสหกรณ์ออมทรัพย์”

	 นายไพบูลย	 แก้วเพทาย	 รองประธานกรรมการ	 ได้รับมอบ
หมายจาก	พลตํารวจโท	วิโรจน	 สัตยสัณหสกุล	ประธานกรรมการ	
ชสอ.				เปิดการสัมมนา	เรื่อง	“	7	ประกาศกฎกระทรวง	:	กับการ
บริหารสหกรณออมทรัพย”	 เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2562	โดยได้รับ
เกียรติจาก	นางทิพวรรณ	เลศิหริณัย	ผูอ้าํนวยการกลุม่พฒันาสหกรณ		
ออมทรัพย	กรมส่งเสริมสหกรณ	บรรยาย	 เรื่อง	 “	สาระสําคัญของ
รา่งกฎกระทรวง”	จากนัน้เปนการเปดิเวทรีบัฟงัความคดิเหน็	รา่งกฎ
กระทรวง	:	กับการบริหารสหกรณออมทรัพย”	โดย	นายสมชาย	รัตนอารี	
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	
ชสอ.	มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า	250	คน	ณ	สํานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี
	 ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณไดเ้สนอรา่งกฎกระทรวงออก
ตามความในพระราชบญัญตัสิหกรณ	พ.ศ.	2542	ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ	(ฉบับที่	3	)	พ.ศ.	2562	จํานวน	7	ฉบับ	
ต่อคณะรัฐมนตรี	 โดยเมื่อวันที่	 26	พฤศจิกายน	2562	ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง	จํานวน	7	ฉบับ	
ประกอบด้วย
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	 1.	 ร่างกฎกระทรวงกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	...
	 2	 .ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่น
ของกรรมการดําเนินการและผู้จัดการของสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	...
	 3.	 ร่างกฎกระทรวงกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	...
	 4.	 ร่างกฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ						
ออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	...
	 5.	 ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	...
	 6.	 ร่างกฎกระทรวงการจัดทําบัญชี	การจัดทําและการเปิดเผย		
งบการเงิน	การสอบบัญชี	และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	พ.ศ.	...
	 7.	 ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	...
การจัดสัมมนาในครั้งนี้	 เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมความพร้อม			
ในการปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวงให้เปนทิศทางเดียวกัน

	 นายวิศิษฐ	 ศรีสุวรรณ	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	 เปน
ประธานในพธิเีปดิ	โดยม	ีวา่ทีร่อ้ยตร	ีดร.ชัยรกัษ	ดปีญัญา	กรรมการ
ดําเนินการ	ชสอ.	กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม	ระหว่าง
วันที่	11	-	13	ธันวาคม	2562	และวันที	่16	-	19	ธันวาคม	2562	
เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน	การบัญชี	
และการบริหารจัดการ	สามารถนําความรู้ไปประยุกตใช้บริหาร	และ
กํากับดูแลสหกรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งสามารถประยุกต
ธรรมาภิบาล	และศีลธรรม	คุณธรรม	และจริยธรรมในการบริหาร
จดัการสหกรณไดเ้ปนอยา่งดอีกีดว้ย	ซึง่เปนไปตามมตคิณะรฐัมนตร	ี
เมือ่วนัที	่7	มนีาคม	2560	มผีูเ้ขา้รบัการอบรม	จํานวน	105	คน	56	
สหกรณ	ณ	สํานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

อบรม “ก�รเงิน ก�รบัญชี และก�รบริห�ร

สำ�หรับกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

และผู้จัดก�รสหกรณ์” รุ่นที่ 8 



สสท. ประชุมใหญ่ส�มัญ ประจำ�ปี 2562

	 นายวนัิย	นิยโมสถ	รองประธานกรรมการ	
ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก	พลตํารวจโท	
วิโรจน	 สัตยสัณหสกุล	ประธานกรรมการ	
พร้อมด้วย	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดการ
ใหญ่	 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ	ประจําปี	
2562	สันนิบาตสหกรณแห่งประเทศไทย	
(สสท.)	 เพื่อให้ผู้แทนสหกรณสมาชิก	 ได้รับ
ทราบผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	
และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ	ประจําปี	
2563	พร้อมชูสันนิบาตสหกรณจังหวัดยก
ระดับการพัฒนาขบวนการณสหกรณ	พร้อม
เดินหน้าจัดต้ังให้ครบทุกจังหวัด	ทั้งน้ีได้รับ
เกียรติจาก	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ	เปนประธานในพธิเีปดิ	เมือ่วนัที	่21	
ธนัวาคม	2562	ณ	หอ้งประชมุวายภุกัษชัน้	5	
โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนยราชการ	
แจ้งวัฒนะ
	 นายปรเมศวร 	 อินทรชุมนุม	 กล่าว
เพิ่มเติมว่า	 สันนิบาตสหกรณฯ	 ตระหนัก
และให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่าย																		
การจัดตั้ ง สันนิบาตสหกรณจังหวัดและ												
การให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการ
และทางด้านกฎหมาย	 เราได้สัญจรไป																																															
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหา
ต่างๆของสมาชิก	และมีการจัดฝึกอบรมทั่ว
ประเทศเพื่อให้ความรู้และให้สหกรณเข้าใจ
ถึงบาทหน้าท่ีของสันนิบาตสหกรณท่ีมีต่อ
สหกรณสมาชกิ	ในส่วนของสนันิบาตสหกรณ
จงัหวดั	เราไดด้าํเนินการจดัตัง้ไปแลว้	จาํนวน	
44	จังหวัด	และจังหวัดบุรีรัมยอยู่ระหว่าง
การดําเนินการจัดส่งเอกสารมายังสันนิบาต
สหกรณเพื่อประกาศจัดตั้งเปนลําดับที่	 45	

6

นอกจากน้ียังมีอีก	7	จังหวัด	ที่อยู่ระหว่าง
ประชุมใหญ่คร้ังแรกเพ่ือเลือกคณะกรรมการ
สนันิบาตสหกรณจงัหวัด	ได้แก	่จังหวดักระบี่	
ภูเก็ต	 อํานาจเจริญ	 มุกดาหาร	 สระแก้ว	
ฉะเชิงเทราและนราธิวาส
	 “สันนิบาตสหกรณฯ	 มีนโยบายที่จะ
ส่งเสริมให้สหกรณในแต่ละจังหวัดรวมตัว
กันในนาม	 สันนิบาตสหกรณจังหวัด	 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสร้างความสัมพันธและ
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล	การบริหารจัดการ																										
การดําเนินธุรกิจ	 การรักษาผลประโยชน				
ส่วนรวมของสหกรณและการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ	 ในส่วนจังหวัดที่ได้จัดตั้งไป
แล้ว	 เราก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณ
ตา่งๆ	เพือ่ใหจ้งัหวดัไดจ้ดัการศกึษาอบรมให้
ความรู้ด้านต่างๆ	แก่สมาชิก	และจะดําเนิน
การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดอื่นๆ	 ให้
ครบทกุจงัหวดั	ซึง่การจดัตัง้สนันบิาตสหกรณ
จังหวัดน้ัน	จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทําให้
ขบวนการสหกรณเกดิความเขม้แข็งและยัง่ยนื
ตามหลักการสหกรณ”	

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 389 เดือนมกร�คม 2563

คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
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	 ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	พร้อมด้วย	นางอัจฉรา	ภักดีณรงค			
รองผู้จัดการใหญ่สํานักบริหารงาน	 ร่วมพิธีสงฆและมอบกระเช้าแสดง					
ความยนิดีกบั	นายสมชาย	ชมสุวรรณ	ผูจ้ดัการ	สหกรณออมทรพัยขา้ราชการ
สรรพากร	จํากดั	เนือ่งในโอกาสครบรอบ	39	ปี	วนักอ่ตัง้	เมือ่วนัที	่9	ธนัวาคม	
2562	ณ	สํานักงานสหกรณฯ	พญาไท	กรุงเทพฯ
	 สหกรณออมทรัพยข้าราชการสรรพากร	จํากัด	ได้ยื่นคําขอจดทะเบียน
จัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพย	ณ	กรมส่งเสริมสหกรณ	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	
พ.ศ.	2523	สาํนกังานตัง้อยู	่ณ	กรมสรรพากร	แขวงชนะสงคราม	เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร	(ต่อมาอาคารกรมสรรพากรได้ถูกไฟไหม้	จากเหตุจราจล
ในระหว่างวันที่	17	–	20	พฤษภาคม	2535)	โดยมีนายเหลือ	สงวนพงษ	
รองอธบิดีกรมสรรพากรไดร้บัมอบหมายจากอธบิดใีหท้าํหนา้ทีบ่รหิารจดัการ
สหกรณฯ	และนางวลี	ศรีกมล	 เปนผู้จัดการสหกรณท่านแรก	มีที่ทําการ											
อยู่ที่สํานักงานเลขานุการกรมสรรพากร	ซึ่งต่อมาผู้บริหารสหกรณ	จะเปน
รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี	จนในปี	2535	 จึงได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเปนผู้บริหารสหกรณ	 ส่วนผู้จัดการสหกรณก็จะแต่งตั้ง
จากอดีตข้าราชการ	จนมาในปี	พ.ศ.	2546	คณะกรรมการได้เปลี่ยนแปลง
การแต่งผู้จัดการโดยการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาเปนผู้จัดการเพื่อ
ประสงคให้มีความชํานาญในด้านการบริหารการเงินอย่างแท้จริง
	 หลังจากได้จดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพยข้าราชการกรม
สรรพากรแลว้	กไ็ดม้กีารเชญิชวนใหข้า้ราชการของกรมสรรพากรซึง่อยูใ่นกรม
สรรพากร	(เฉพาะส่วนกลาง)	เขา้เปนสมาชกิ	โดยยงัมไิดเ้ปดิรบัสมคัรสมาชกิ
ที่อยู่ในต่างจังหวัด	การนําส่งเงินทุนเรือนหุ้นจะหักจากเงินเดือนของสมาชิก	
ในอัตราเดือนละ	50	บาท	70	บาท	แต่ไม่เกิน	100	บาท	ซึ่งกองคลังจะเปน
ผู้หักและนําส่งให้กับสหกรณฯ	 ส่วนการให้บริการจะมีการให้บริการเฉพาะ
การกู้ยืมเงิน	ในกรณีกู้ฉุกเฉินกู้ยืมได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่ไม่เกิน	2,000		
บาท		ส่วนการกูส้ามญัใหกู้ย้มืไดไ้มเ่กิน	5,000	บาท	ซึง่ก็ไดม้กีารดําเนนิการ
ให้บริการต่อเนื่องมา		จนป	ี	2536		จึงได้มีการแก้ไขระเบียบของสหกรณฯ									
ให้สามารถเปิดรับสมัครสมาชิกจากข้าราชการและลูกจ้างประจําใน												
ต่างจังหวัด	ปัจจุบันสหกรณฯมีสมาชิกเพิ่มจํานวนขึ้น	 มีการเพิ่มการให้
บริการในด้านต่างๆ	ทั้งการรับฝากเงินจากสมาชิกในรูปแบบต่างๆ	 โดยมี														
ผลตอบแทนเปนที่น่าพอใจ	และที่สําคัญสหกรณฯมีความเปนปึกแผ่นมั่นคง
มากขึ้น	อันเนื่องจากจํานวนสมาชิกท่ีเพิ่มขึ้นและสมาชิกมีการสะสมเงินใน			
รูปแบบของทุนเรือนหุ้นในอัตราที่สูงขึ้น	มีการระดมเงินรับฝากจากสมาชิก

	 ดร.สมนกึ	บญุใหญ	่ผูจ้ดัการใหญ	่พรอ้มดว้ย	นางอจัฉรา	ภักดณีรงค	รองผูจ้ดัการ
ใหญ่สาํนักบรหิารงาน	ชสอ.	มอบกระเชา้แสดงความยนิดกีบั	รองศาสตราจารยวศิษิฐศักด์ิ	
แปนสัมฤทธ์ิ	ประธานกรรมการ	สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	จํากัด	
เนื่องในโอกาสงานทําบุญครบรอบ	38	ปี	การก่อตั้ง	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2562	ณ	
ห้องสุโขทัย	อาคารอเนกนิทัศน	มสธ.	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี
	 แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจํา									
ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เริ่มขึ้นในช่วงปลายปีพุทธศักราช	2524	
โดย	การริเริ่มของศาสตราจารย	ดร.วิจิตร	ศรีสอ้าน	อธิการบดี	ซึ่งเห็นความจําเปนของ
สหกรณออมทรัพยในฐานะท่ีเปนสถาบนัการเงนิทีเ่กดิจากความรว่มมอืระหวา่งสมาชิก	
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ระหว่างผู้ที่จะเปนสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพย	 ในวันที่	1	ธันวาคม	2524	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร
วิทยาลัย		เพื่อหารือกันในเรื่องการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย	ที่ประชุมได้พิจารณาและ
มมีตเิปนเอกฉนัทใหดํ้าเนนิการจดทะเบยีนสหกรณ	โดยใชช้ือ่วา่	“สหกรณอ์อมทรพัย์
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จำากัด”	พร้อมกบัได้เลอืกบุคคลใหเ้ปนผูล้งลายมอื
ชือ่ในหนงัสอืขอจดทะเบยีนสหกรณตามทีพ่ระราชบญัญตัสิหกรณ	พ.ศ.	2511	กาํหนด	
จํานวน	10	คน	ประกอบด้วย
	 1.	นายวิจิตร	ศรีสอ้าน	
	 2.	นายทองอินทร	วงศโสธร
	 3.	นายสุภรณ	ศรีพหล
	 4.	นายองคการ	อินทรัมพรรย
	 5.	นายปัญญา	หิรัญรัศมี

สอ. มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช จก.

สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครบรอบ

เพิม่มากขึน้	และทีส่าํคญัรายไดจ้ากดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิของสมาชิก
ที่กู้ยืม	เพื่อนําไปใช้บรรเทาความเดือดร้อน	และความจําเปนของสมาชิก																		
ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณ
	 ต่อมาเมื่อกรมสรรพากรได้ย้ายที่ทําการจากที่ต่างๆ	มาอยู่รวมกัน
ชั่วคราว	ณ	อาคารธนาคารทหารไทย	จํากัด	 ถนนพญาไท	 เขตราชเทวี											
สหกรณฯ	ก็ได้ย้ายตามไป	ณ	อาคารธนาคารทหารไทยจํากัด	เช่นเดียวกัน
	 ในปี	พ.ศ.	 2540	กรมสรรพากรได้ย้ายที่ทําการใหม่	 มาอยู่รวมกัน
เปนการถาวร	ณ	อาคารกรมสรรพากร	ซอยอาร	ีแขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรงุเทพมหานคร	สหกรณฯกไ็ดย้า้ยเขา้มาตัง้ทีทํ่าการใหม	่โดยครัง้แรกใชพ้ืน้ที	่
ชั้น	6	ร่วมกับกองคลัง	ต่อมาได้ย้ายลงมาตั้งสํานักงาน	ณ	อาคารสวัสดิการ
กรมสรรพากร(อาคารจอดรถ)	โดยใช้พืน้ทีบ่รเิวณทีเ่ปนธนาคารกรงุไทย	จาํกัด
(มหาชน)	สาขาย่อยกรมสรรพากรปัจจุบัน	
	 เมื่อธนาคารกรุงไทย	จํากัด	 (มหาชน)	 ได้เข้ามาเปิดสาขาย่อยกรม
สรรพากร	สหกรณฯ	ก็ได้ย้ายมาตั้งสํานักงาน	ณ	ที่ตั้งสหกรณออมทรัพย
ข้าราชการกรมสรรพากรปัจจุบัน	 โดยได้มีการปรับปรุงตกแต่งสํานักงานให้
ทันสมัยสวยงาม	สะดวกในการให้บริการต่อสมาชิก
 “เป็นสหกรณ์ชั้นนำา บริหารจัดการอย่างมืออาชีพด้วยหลัก         
ธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก”

	 6.	นางพิมลจรรย	นามวัฒน
	 7.	นายฮง	สมสงวน
	 8.	นายไทย	ทิพยสุวรรณกุล
	 9.	นางรัชฏา	ภิรมยรัตน
	 10.	นายพีระศักดิ์	บูรณะโสภณ
 “สหกรณ์ออมทรัพย์ บริการซื่อตรง มั่นคงก้าวหน้า ร่วมพัฒนา มสธ.”

สอ. ข้�ร�ชก�รสรรพ�กร จก.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 389 เดือนมกร�คม 2563



	 เมือ่วนัที	่3	ธนัวาคม	2562	นายณฐกร	แกว้ด	ีประธานกรรมการ	

เขตพื้นที่สหกรณสมาชิก	ชสอ.	ภาคตะวันออก	เปนตัวแทนมอบเงิน

สนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพเสริม	 “make	money	

online	สไตล	ไลฟ์สด”	จํานวน	33,000.-	บาท	ณ	สอ.มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	จก.

	 ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ	 ในเขตพ้ืนที่ฯ	

ภาคตะวนัออก	และ	ชสอ.	สนบัสนนุงบประมาณทัง้โครงการ	จาํนวน	

200,000	บาท

	 โครงการดังกล่าว	 เปนการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก

สหกรณ	ซึ่งกระจายไปในแต่ละจังหวัด	จํานวน	7	ครั้ง	ตามโครงการ

ที่สหกรณสมาชิกในแต่ละจังหวัดมีความประสงคเสนอเข้ามาให้								

เขตพืน้ทีฯ่	พจิารณาเหน็ชอบ	ซึง่เปนไปตามแผนงานและงบประมาณ

ของเขตพื้นที่ฯ

8

โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รอ�ชีพเสริม 

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คตะวันออก

	 เมือ่วนัที	่7	ธนัวาคม	2562	นายโชคด ีคลังจนัทร ์กรรมการ
ดำาเนินการ ชสอ.	 เปนประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตสมาชิกสหกรณ	 และมอบเงินสนับสนุนทั้งโครงการ	จํานวน	

200,000	บาท	ให้กับเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก	ชสอ.	ภาคใต้

	 โครงการท่ี	1	 เปนการฝึกอบรมอาชีพเทคนิคการทําข้าวมันไก่				

และ	การทําถั่วงอก	 โดย	ชสอ.สนับสนุนเงิน	 จํานวน	20,000	

บาท	ให้แก	่นายธนุพนัธ	เพช็รมาก	ตัวแทนจากสหกรณออมทรพัย

รุ่งเรือง	จํากัด	 เปนผู้รับมอบ	มีสมาชิกสหกรณเข้ารับการอบรม

อาชีพ	จํานวน	40	คน	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี

	 โครงการดังกล่าวเปนการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก

สหกรณซึ่งกระจายไปในแต่ละจังหวัดจํานวน	6	ครั้ง	ตามโครงการ

ที่สหกรณสมาชิกในแต่ละจังหวัดมีความประสงคเสนอเข้ามาให้			

เขตพื้นที่ฯ	 พิจารณาเห็นชอบ	 ซึ่งเปนไปตามแผนงานและ													

งบประมาณของเขตพื้นที่ฯ

โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตสม�ชิกสหกรณ์ 

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คใต้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 389 เดือนมกร�คม 2563



	 เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2562	รองศาสตราจารยพิเศษ	พลโท	

ดร.วีระ	 วงศสรรค	ประธานกรรมการ	 เขตพื้นท่ีสหกรณสมาชิก	

ชสอ.กรุงเทพมหานคร	พื้นท่ี	 2	 เปนประธานพิธีเปิดโครงการ

พฒันาคณุภาพชวีติสมาชกิสหกรณ	(การเพน้ทกระเปา๋ผา้ดว้ยสอีค

ริลิกและการทําพวงกุญแจแฮนดเมด)	โดย	ว่าที่ร้อยตรี	ดร.ชัยรักษ														

ดีปัญญา	กรรมการดําเนินการเปนผู้แทน	ชสอ.มอบเงินสนับสนุน

จํานวน	200,000	บาท	ให้กับคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ	 เพื่อนํา

ไปใช้จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ระหว่างวันที่	7	ธันวาคม	

2562	ถึงวันที่	 29	กุมภาพันธ	2563	 ต่อไป	มีสมาชิกสหกรณ					

เข้ารับการอบรมอาชีพ	จํานวน	30	คน

	 โครงการดังกล่าวเปนการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก

สหกรณซึ่งกระจายไปในแต่ละพื้นท่ีตามโครงการท่ีสหกรณสมาชิก

ในแต่ละพื้นที่มีความประสงคเสนอเข้ามาให้เขตพื้นท่ีฯ	 พิจารณา

เห็นชอบ	ซึ่งเปนไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ						

ณ	บริษัท	ทีโอท	ีจํากัด	(มหาชน)	อาคาร	5	ชั้น	2

9

อบรม “พัฒน�บุคล�กรเจ�้หน้�ที่สหกรณ์

ของเขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คตะวันตก

โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตสม�ชิกสหกรณ์ 

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. กทม พื้นที่ 2

	 นายสมชาย	 รัตนอารี	 กรรมการและเลขานุการ	 ชสอ.	 เปน

ประธานในพิธีเปิด	 โครงการอบรม/สัมมนา	 “พัฒนาบุคลากร												

เจา้หนา้ทีส่หกรณ	ของเขตพ้ืนทีส่หกรณสมาชกิ	ชสอ.	ภาคตะวันตก”

ระหว่างวันที่	 7	 -	 8	 ธันวาคม	 2562	 ท้ังน้ี	 พร้อมสนับสนุน																								

งบประมาณในการจัดสัมมนา	จํานวนเงิน	200,000	บาท	 ซ่ึงเปน

ไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ	โดย		นายสถิตยชัย						

วรานนทวนิช	ประธานกรรมการ	 เขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก	 ชสอ.						

ภาคตะวันตก	 กล่าวรายงานและเปน ผู้รับมอบ	 จากนั้นเปน												

การบรรยาย	หัวข้อ	“พรบ	สหกรณและกฎกระทรวง”	โดย	วิทยากร	

นายชัยวุฒิ	มัณฑะนานนท	สหกรณจังหวัดนนทบุรี	และการบรรยาย

หัวข้อ		“กฎหมายแรงงานกับเจ้าหน้าที่สหกรณ”		โดย		นายวรเทพ		

เชื้อสุนทรโสภณ	 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษา

ศาลฎีกา	 (กฎหมายแรงงาน)	 มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า	95	คน	40	

สหกรณ	ณ	โรงแรมบลูเวฟ	37	อาํเภอหวัหนิ	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 389 เดือนมกร�คม 2563
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กิจกรรม CSR สหกรณ์สม�ชิก

	 เมื่อวันที่	24	 ธันวาคม	2562	สหกรณออมทรัพย	 รพช.

ร้อยเอ็ด	จํากัด	โดย	นายอํานวย	ไกยสวน	ประธานกรรมการ	

พร้อมด้วย	นายวิทยา	การะเกตุ	เลขานุการ	นางจุฬาพร	แม้นศิริ	

ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่	 ได้จัดกิจกรรม	 ”โครงการสหกรณ									

ปันรัก”	 เน่ืองในวันเด็กปี	พ.ศ.2563	 โดยมอบเงินสนับสนุน	

จํานวน	3,000	บาท	 และแจกกระเป๋าให้น้องๆ	นักเรียน

โรงเรยีนบา้นโนนสัน้หนองเเคสามคัค	ีตาํบนโนนรงั	อาํเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	

	 เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2562	ดร.สมนึก	บุญใหญ	่ผู้จัดการ

ใหญ่	พร้อมด้วย	นางอัจฉรา	ภักดีณรงค	 รองผู้จัดการใหญ่

สํานักบริหารงาน	มอบน้ําดื่ม	ชสอ.	ให้กับศูนยปฏิบัติการตําบล							

บางสทีอง	โดยมนีายธรีวฒัน	กลบีพึง่	ชปพ.ปศ.ปส.,	ศดร.ตาํบล	

,	ผญ.บ้านหมู่ที่	 2	 เปนผู้รับมอบ	และสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี	 โดย	นายพิสิฐ	ควรพิบูลย	

นกัวเิคราะหนโนบายและแผนงานชาํนาญการ	สนง.ปภ	นนทบรุ	ี

เปนผูร้บัมอบ	เพ่ือนาํไปดแูลเจา้หนา้ทีฯ่	ทีป่ฏบิตังิาน	24	ชัว่โมง	

และจุดบริการประชาชน	 ในโครงการรณรงคความปลอดภัย				

บนท้องถนน	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่	7	วันอันตราย	ปี	2563	

เพื่อลดการสูญเสียของครอบครัว	สังคม	ตลอดจนประเทศชาติ	

ในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งแต่วันที่	27	ธันวาคม	2562	-	วันที่	2	

มกราคม	2563	 โดย	ชสอ.	 ให้การสนับสนุนเปนประจําทุกปี						

เพือ่เปนการสง่เสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคม	

ณ	สํานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

ชสอ.สนับสนุนนำ้�ดื่ม

ในช่วงเทศก�ลปีใหม่ 2563

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 389 เดือนมกร�คม 2563
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สินค้าธุรกิจเสริม

สั่งซื้อสินค้�ได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้�แบรนด์ FSCT

รับสั่งทำ�สินค้�ของที่ระลึกเฉพ�ะสหกรณ์  

สนใจติดต่อได้ที่  ฝ�่ยธุรกิจเสริม  0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 389 เดือนมกร�คม 2563





ช่องท�งก�รรับข้อมูลข่�วส�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�ก�ร  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวล� 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำ�ก�ร  วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ�โดย : ฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0 2496 1199 โทรส�ร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

http://www.fsct.com  E-mail: info@fsct.com


