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ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่31 ฉบบัที ่384 เดอืนมถุินายน 2562

News

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด



แสดงความยินดี
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จ�ากัด

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2562
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  

จาก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด2 ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562



ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 3ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีบัญชี 2561 (1 เมษำยน 2561 - 31 มีนำคม 2562) ชสอ. มีจ�ำนวนสหกรณ์สมำชิก 

1,093 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 133,289 ล้ำนบำท และสำมำรถบริหำรสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดก�ำไรสุทธิ 1,712 ล้ำนบำท  

นับวำ่เป็นปีที่มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ดีมำก ทั้งในดำ้นกำรบริหำรจัดกำร กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่ำง ๆ และดำ้นควำมมั่นคง

ทำงกำรเงิน ภำยใต้กำรบริหำรงำนตำมนโยบำยโดยยึดหลักธรรมำภิบำลและอุดมกำรณ์สหกรณ์

ชสอ. ขอแสดงควำมยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลพัทลุง จ�ำกัด ในโอกำสเข้ำรับพระรำชทำนโล่เกียรติคุณ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชำติ ประจ�ำปี 2562 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร 

มหำวชริำลงกรณฯ พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ในงำนพระรำชพธิพืีชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนำขวญั เม่ือวันที ่9 พฤษภำคม 2562 

ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง และเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 ชสอ. ได้จัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น (ร่ำง) กฎกระทรวง 

ตำมมำตรำ 89/2 แห่งพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ (ฉบบัที ่3 ) พ.ศ. 2562 และยืน่หนงัสือสรุปข้อคดิเหน็ของขบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์  

ขอแก้ไขร่ำงกฎกระทรวงทั้ง 13 ฉบับ ต่อนำยวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเวทีกำรประชุมรับฟัง 

ควำมคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนำดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ 

และได้ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐจัดท�ำหลักสูตรกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้จัดกำรสหกรณ์ และ 

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ ก�ำหนดให้ขึ้นทะเบียนรำยช่ือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ว่ำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนสหกรณ์ โดยจัดอบรมไปแล้ว 4 รุ่น จ�ำนวน 350 คน 

ท้ำยนี้ กระผมขอขอบคุณคณะที่ปรึกษำ กรรมกำรด�ำเนินกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร เขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ.  

ทั้ง 8 ภูมิภำค สหกรณ์สมำชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

ส�ำนักงำนตรวจบญัชสีหกรณ์จงัหวดันนทบุร ีและเจ้ำหน้ำที ่ชสอ. ทกุท่ำน ท่ีมส่ีวนส�ำคญัยิง่ในกำรสร้ำงควำมส�ำเรจ็ก้ำวหน้ำ มัน่คง 

ให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมำชกิ ตลอดจนช่วยสนบัสนนุนโยบำย “ฅนสหกรณ์จรงิ ต้องไม่กนิ ไม่โกง” ชสอ. “สขีาว สะอาด โปร่งใส”  

ให้ยัง่ยนืตลอดไป ขอให้คณุพระศรรัีตนตรยั และสิง่ศักด์ิสทิธิท์ัง้หลำย โปรดอ�ำนวยพรให้ทกุท่ำนประสบแต่ควำมสขุ ควำมส�ำเรจ็ 

มีสุขภำพ ก�ำลังใจ และสติปัญญำที่ดี เพื่อร่วมกันพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้ำวหน้ำมั่นคงตลอดไป

ขอขอบคุณสหกรณ์สมำชิกทุกท่ำนด้วยควำมเคำรพรักมำ ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณครับ

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



 

 

ชสอ.
ศึกษาดูงาน

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562

สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จก.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2562 นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยนายณฐกร แก้วดี  

กรรมการด�าเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน  
และเจ้ำหน้ำที่ ชสอ. ให้กำรต้อนรับนายศรัทธานันทน์ ธรรมครุฑทิพย์ รองประธานฝ่ายบริหาร รักษำกำรประธำนกรรมกำร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และคณะ จ�ำนวน 16 คน เข้ำศึกษำดูงำน ชสอ. หัวข้อ  
“อดุมกำรณ์ หลกักำรและวธิกีำรสหกรณ์ รวมทัง้บทบำท หน้ำท่ีกำรจดักำรสหกรณ์ออมทรพัย์” บรรยำยโดย นายสรุจติต์  แก้วชงิดวง  
ช้าราชการบ�านาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับศูนย์ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยแก่สหกรณ์สมำชิก  
โดยนายณฐกร แก้วด ีกรรมการด�าเนนิการ ชสอ. วตัถปุระสงค์เพือ่เรยีนรูแ้ละท�ำควำมเข้ำใจเรือ่งกระบวนกำรในกำรปฏิบตังิำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ อันจะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบกำรณ์ให้แก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
เพื่อน�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ณ ส�ำนักงำน ชสอ. นนทบุรี

เมื่อวันท่ี 10 พฤษภำคม 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นายต่อศักดิ์  
ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ ร้อยต�ารวจเอก สุวิทย์ มากด้วง นายณฐกร แก้วดี นายอุทัย ศรีเทพ  
กรรมการสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ส�านักบริหารงาน  
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที ่ชสอ. ร่วมให้กำรต้อนรบัคณะผูบ้รหิำรจำก The Nepal Federation of Savings and Credit Cooperatives  
Unions Ltd. (NEFSCUN) ประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐประชำธิปไตยเนปำล จ�ำนวน 33 คน โดยมี Mr. Shivajee Sapkota  
ผู้จัดการ น�ำคณะเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรและรับฟังบรรยำยสรุปผลกำรด�ำเนินงำนของ ชสอ. ณ ส�ำนักงำน ชสอ. นนทบุรี

The Nepal Federation of Savings  
and Credit Cooperatives Unions Ltd. (NEFSCUN)



ชสอ.จัดอบรม “กรรมการด�าเนินการใหม่” รุ่นที่ 24

“การเงิน การบัญชี และการบริหาร  

ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เปิดกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กรรมการด�าเนินการใหม่” รุ่นที่ 24 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่  
30 เมษำยน - 3 พฤษภำคม 2562 วตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้เรยีนรูบ้ทบำท หน้ำท่ี และภำรกิจในกำรบรหิำรงำน 

ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์  
กำรบริหำรกำรเงินและ
กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง
กับสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
รวมท้ังได ้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึก
อบรมกับวทิยำกร โดยมผีูเ้ข้ำร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน 125 คน  
38 สหกรณ์ ณ โรงแรมเมธำวลัย ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2562 ชสอ. จัดโครงกำร
ฝึกอบรมหลกัสูตร “การเงนิ การบญัช ีและการบรหิาร  
ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” 
รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจำกนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธำนในพิธี
เปิดกำรฝึกอบรมฯ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
กล่ำวให้กำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร ส�าหรับกรรมการด�าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” เป็นหลักสูตรที่จัดข้ึน 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2560 เห็นชอบแนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำร และก�ำกับดูแลกิจกำรสหกรณ์
ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีกำรก�ำกับดูแลทำงกำรเงินในแนวเดียวกับสถำบันกำรเงิน และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 
ในด้ำนธรรมำภิบำล กระทรวงกำรคลังได้ก�ำหนดให้ 
คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรของสหกรณ์ทีม่สีนิทรัพย์มำกกว่ำ  
5,000 ล้ำนบำท จ�ำนวนไม่น้อยกวำ่ 3 คน และผู้จัดกำร 
ต้องมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญดำ้นกำรเงิน กำรบัญชี และ
กำรบริหำรจัดกำร

ขสอ. ได้ร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐั  สนันบิำตสหกรณ์ฯ 
ชุมนุมสหกรณ์อื่น และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน 
จัดหลักสูตรดังกล่ำวขึ้นมำ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำร
สหกรณ์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี  
กำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ 
ในกำรบรหิำรและก�ำกบัดแูลสหกรณ์ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
ณ ส�ำนักงำน ชสอ. นนทบุรี
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ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562



(ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2  

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เมือ่วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 ชสอ. จัดสัมมนำรับฟังควำมคิดเหน็  
(ร่ำง) กฎกระทรวงตำมมำตรำ 89/2 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธำนในพธิเีปิดกำรสมัมนำ  
น�ำเสนอสรุปหลักกำรที่ส�ำคัญตำมกฎกระทรวงฯ และเปิดเวทีรับฟัง 
ควำมคิดเห็น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา  
และนายณฐกร แก้วดี กรรมการด�าเนินการ โดยมี พลต�ารวจโท  
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร  

มีผู้แทนจำกหน่วยงำนชุมนุมระดับประเทศ และสหกรณ์สมำชิก เข้ำร่วมจ�ำนวนกว่ำ 200 คน ณ ส�ำนักงำน ชสอ. นนทบุรี

6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562

ชื่อกฎกระทรวง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และขอแก้ไข

หน้า 
(รายละเอียด) 

ตาราง
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น

1. (รำ่ง) กฎกระทรวงก�ำหนดขนำดของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ. …. ตำมมำตรำ 89/2 (1) 

3 2 

2
3

1. แก้ไขค�ำนิยำมค�ำวำ่ “ชุมนุมสหกรณ์” ในทุก ๆ กฎกระทรวงเพื่อ
ให้เกิดควำมชัดเจนในกำรก�ำกับดูแลชุมนุมสหกรณ์ 
2. ไม่ควรให้สหกรณ์จดแจ้งขนำด 
3. ควรก�ำหนดเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงกำรลดลงของขนำดสหกรณ์ 

2. (ร่ำง) กฎกระทรวงก�ำหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมอื่นของกรรมกำร
และผู้จัดกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….  
ตำมมำตรำ 89/2 (2)

3 4
5 

5 
5

6

1. ควรเปิดโอกำสให้องค์กรอื่นสำมำรถจัดฝึกอบรมได้
2. กำรเวน้วรรคในต�ำแหนง่กรรมกำรทีจ่ะมำเปน็ผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำร 
จะไปเป็นกรรมกำร
3. กรรมกำรระดับชุมนุมสหกรณ์เป็นได้เพียงแห่งเดียว
4. ไม่ควรห้ำมที่ปรึกษำสหกรณ์แห่งอื่นเป็นกรรมกำรหรือผู้จัดกำร 
ของสหกรณ์ขนำดใหญ่ 
5. กำรมีปัญหำทำงกำรเงินที่เป็นลักษณะต้องห้ำมให้ย้อนหลัง 2 ปี  
และระหว่ำงอยู่ในต�ำแหน่งด้วย

3. (ร่ำง) กฎกระทรวงก�ำหนดอ�ำนำจ 
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร และ 
คณะอนุกรรมกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….  
ตำมมำตรำ 89/2 (3) 

3 9 - ยกเลิกกำรก�ำหนดให้สหกรณ์ต้องมีคณะอนุกรรมกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงและคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ

4. (ร่ำง) กฎกระทรวงกำรให้กู้และ 
กำรให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... .  
ตำมมำตรำ 89/2 (4) 

3 10
11
11

12 

12 

12 
13

13
14
16

1. ควรเพิ่มค�ำนิยำมค�ำวำ่ “รำยได้”
2. ควรก�ำหนดงวดช�ำระหนี้เงินกู้สำมัญเป็น 180 งวด 
3. กำรก�ำหนดเงินกู้ใหม่ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ให้ใช้กับผู้กู้ที่กู้ตำมสิทธิ
แล้ว 90% 
4. สัดส่วนหนี้สินรำยเดือนต่อรำยได้รำยเดือนให้เป็นไปตำมระเบียบ
สหกรณ์ 
5. ให้สหกรณ์ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงรำยได้เสริมให้
สมำชิกผู้กู้ที่ประสบปัญหำ 
6. ไม่ควรก�ำหนดให้สหกรณ์ใช้ข้อมูลเครดิตบูโร 
7. ระยะเวลำช�ำระคืนเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์ไม่ควรก�ำหนด 60 งวด 
8. กำรขำยทรัพย์ไม่ควรก�ำหนดระยะเวลำ 
9. ลดกำรสอบทำนลูกหนี้รำยใหญ่เหลือ 50 รำยแรก 
10. ผ่อนปรนให้กำรสอบทำนครอบคลุมลูกหนี้รำยใหญ่ 25 รำย  
ภำยใน 2 ปี

5. (ร่ำง) กฎกระทรวงกำรรับฝำกเงิน  
กำรก่อหนี้ กำรสร้ำงภำระผูกพัน กำรกู้
ยืมเงินหรือกำรค�้ำประกันของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  
พ.ศ. …. ตำมมำตรำ 89/2 (5) 

3 18
19 

19

1. กำรลงลำยมือชื่อส�ำหรับกำรเปิดบัญชีเพื่อกำรรับฝำกเงินเท่ำนั้น 
2. ชุมนุมสหกรณ์ควรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงิน ซึ่งควรลงทุนต่ำง ๆ 
ตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ได้ 
3. กำรเปิดให้สหกรณ์ที่เป็นสมำชิกชุมนุมสหกรณ์น้ัน ๆ สำมำรถ 
กู้ยืมเงินได้ไม่เกินวงเงินกำรกู้ยืมของสหกรณ์ 

สรุปผลประเด็นข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562



ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ยื่นหนังสือขอแก้ไข  

(ร่าง) กฎกระทรวงทั้ง  13 ฉบับ

ชสอ. โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  
พลต�ารวจโท วโิรจน์ สตัยสณัห์สกลุ รองประธาน 
กรรมการ และ ดร.สมนกึ บญุใหญ่ ผูจ้ดัการใหญ่  
ยื่นหนังสือสรุปข้อคิดเห็นขบวนกำรสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ ขอแก้ไข (ร่ำง) กฎกระทรวงทั้ง  
13 ฉบับ พร้อมด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

ต�ำรวจแห่งชำติ ชุมนุมสหกรณ์ทหำร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสำหกิจ ต่อนายวิศิษฐ์  
ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเวทีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และเครดิตยูเนี่ยนขนำดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ณ ส�ำนักพัฒนำและถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562

สรุปผลประเด็นข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ชื่อกฎกระทรวง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และขอแก้ไข

หน้า 
(รายละเอียด) 

ตาราง
สรุปประเด็นข้อคิดเห็น

6. (ร่ำง) กฎกระทรวงกำรด�ำรงเงิน
กองทุน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. 
ตำมมำตรำ 89/2 (6) 

3 21

21
21

1. กำรด�ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ควรใช้ต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง 
2. เงนิกองทุนควรประกอบดว้ยทุนเรอืนหุน้ทีช่�ำระแลว้และทนุส�ำรอง 
3. ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�ำหนดรำยกำรสินทรัพย์เสี่ยง 

7. (รำ่ง) กฎกระทรวงกำรด�ำรงสนิทรพัย์
สภำพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. ตำม 
มำตรำ 89/2 (7) 

3 22 
23 

24 - 25 

1. สหกรณ์ควรด�ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1
2. ชมุนมุสหกรณค์วรด�ำรงสนิทรพัยส์ภำพคลอ่งไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 3 
3. เพิ่มเติม ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) เป็นสถำบันท่ีออก
ตรำสำรแล้วนับเป็นสินทรัพย์สภำพคล่อง

8. ( ร่ำง) กฎกระทรวงกำรฝำกเงิน 
และกำรลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ….  
ตำมมำตรำ 89/2 (8) 

3 26
26 

1. สหกรณ์สำมำรถฝำกหรือลงทุนได้ตำมที่ คพช. ก�ำหนด
2. ชุมนุมสหกรณ์สำมำรถฝำกหรือลงทุนได้ไม่เกิน 2 เท่ำของ 
ทุนเรือนหุ้นและทุนส�ำรอง

9. (ร่ำง) กฎกระทรวงธรรมำภิบำลของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ. …. ตำมมำตรำ 89/2 (9)

3 32 

32 

1. ควรรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสมำชิกโดยปิดประกำศ ณ สนง.
สหกรณ์ และผำ่นเว็บไซต์สหกรณ์ 
2. ไม่ควรหำ้มกำรชิงโชค กำรจัดกิจกรรมระหวำ่งสหกรณ์กับสมำชิก

10. (ร่ำง) กฎกระทรวงกำรจดัชัน้สนิทรัพย์
และกำรกันเงินส�ำรอง พ.ศ. …. ตำม 
มำตรำ 89/2 (10) 

3 36 

36 

36 
37 

37 

1. กำรตั้งคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เริ่มจำกลูกหนี้ชั้นต�่ำกว่ำมำตรฐำน 
และปรับลดอัตรำกำรตั้งค่ำเผื่อฯ 
2. ให้น�ำค่ำหุ้นที่ปรำศจำกภำระผูกพันมำหักออกจำกต้นเงินคงเหลือ
ก่อนกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3. กำรประเมินที่ดินวำ่งเปล่ำ ฯลฯ โดยผู้ประเมินที่ กลต.รับรอง 
4. กำรตั้งค่ำเผื่อฯ กรณีเงินฝำกสหกรณ์อื่นให้มีกำรจัดเป็นล�ำดับชั้น
ในกำรตั้งคำ่เผื่อฯ 
5. ยกเลิกกำรตั้งคำ่เผื่อฯ ที่ดินแทนกำรช�ำระหนี้รอขำย 

11. (ร่ำง) กฎกระทรวงกำรจัดท�ำบัญชี 
กำรจัดท�ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน  
พ.ศ. …. ตำมมำตรำ 89/2 (11)

3

12. (ร่ำง) กฎกระทรวงกำรจัดเก็บและ
รำยงำนข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. …. ตำม
มำตรำ 89/2 (12) 

 3

13. (ร่ ำง )  กฎกระทรวงกำรก�ำหนด 
อัตรำเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... .  
ตำมมำตรำ 89/2 (13) 

3



ลดอบาย (มุข) ขยายความมั่งคั่ง:
 ตัวอย่างการใช้สหกรณ์
ในการพัฒนาชีวิตสมาชิก

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

เกริ่นกนัก่อน
	 ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุใหญ่ในการสร้างภาระหนี้สินให้กับสมาชิก	 ข่าวที่ออกมาส่วนใหญ่ 

เป็นข่าวในเชงิลบ	ซึง่ขัดแย้งกบัความรูส้กึของคนในวงการสหกรณ์ทีม่องว่าสหกรณ์คือเครือ่งมอืในการแก้ปัญหา	ไม่ใช่ตวัสร้างปัญหา	 

สมาชกิสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่โีอกาสเข้าถงึแหล่งเงินทุนท่ีเป็นสถาบนัในระบบน้อย	ถ้าไม่มสีหกรณ์เข้ามาให้บริการ	คนกลุม่นี้

จ�านวนหน่ึงคงต้องไปใช้บรกิารจากแหล่งเงนิกูน้อกระบบทีค่ดิดอกเบีย้สูงมาก	และปัญหาหนีสิ้นในสังคมไทยคงจะรุนแรงมากกว่า

ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนัอย่างแน่นอน ... ยตุธิรรมแล้วหรือทีบ่อกว่า “สหกรณ์เป็นตวัสร้างปัญหาหนีส้นิให้กบัสมาชกิและสงัคม” ? 

	 อันที่จริงแล้ว	 ถ้ารู้จักและเข้าใจสหกรณ์อย่างถ่องแท้แล้ว	 จะเห็นถึงศักยภาพของสหกรณ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนา

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของภาครัฐ	 ...	 วันนี้ผมใคร่เสนอตัวอย่างแนวคิดในการใช้

สหกรณ์ออมทรัพย์ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก	ภายใต้ชื่อโครงการ	“ลดอบาย	(มุข)	ขยายความมั่งคั่ง”	มาให้ผู้สนใจ

ได้พิจารณา	

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกบัศกัยภาพในการออม 
	 เป้าหมายส�าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คือ	 ส่งเสริมการออม	 โดยมีการให้กู้ยืมเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้มีความเดือดร้อน

ทางการเงินสามารถออมได้อย่างต่อเนือ่ง	แต่สมาชกิส่วนใหญ่ของสหกรณ์ยังให้ความส�าคญักบัการออมค่อนข้างน้อย	โดยอ้างว่า 

มีรายได้น้อยไม่พอต่อค่าใช้จ่าย	 อย่างไรก็ดี	 มีข้อพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกว่า	 “คนจน”	 สามารถออมได้	 

ตัวอย่างส�าคัญ	 ได้แก่	 แม่บ้านในประเทศบังกลาเทศที่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกสามารถออมเงินได ้

จนเกดิเป็นธนาคารประชาชนท่ีเรียกว่า	“กรามนีแบงก์”	หรอืตวัอย่างในประเทศไทยเอง	กลุม่ชาวสลมัได้ร่วมกนัออมและตัง้เป็น 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวาขึ้น	ซึ่งปัจจุบันมีเงินออมรวมกันนับร้อยล้านบาท	ดังนั้นการอ้างว่าไม่สามารถออมเงินได้

เนื่องจากมีรายได้น้อยจึงไม่เป็นจริง และการส่งเสริมให้สมาชิกที่มีรายได้น้อยออมมีความเป็นไปได้

	 จากการสังเกตพฤตกิรรมของสมาชิกอย่างต่อเนือ่งพบว่าสมาชกิบางส่วนเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกับกจิกรรมทีท่�าให้มีค่าใช้จ่าย 

โดยไม่จ�าเป็น	หรอืทีเ่รยีกว่า	อบายมขุ	เช่น	ดืม่สรุา	สบูบหุรี	่เล่นหวย	เล่นการพนนั	เป็นต้น	หากสมาชกิสามารถลดหรอืเลกิกิจกรรม

เหล่านี้ได้ก็จะท�าให้มีเงินเหลือ	 สามารถน�ามาออมได	้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีเงินออมแล้วหากสมาชิกน�าไปลงทุนเพื่อหารายได้เพ่ิม	 

ก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอีก

1	รองประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์จ�ากัด	และกรรมการด�าเนินการ	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด
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แนวคิดการลดอบายมุขและสร้างความมั่งคั่งแก่สมาชิก
 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น หำกสหกรณ์สำมำรถช่วยให้สมำชิกลดกำรใช้เงินในส่วนท่ีไม่เป็นประโยชน์หรือไม่จ�ำเป็นลง  

(ลดอบำยมุข) น�ำมำสร้ำงเป็นเงนิออม และใช้ประโยชน์ในกำรประกอบอำชพีสร้ำงรำยได้ กจ็ะเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ต่อกำรพัฒนำ 

คุณภำพชีวิต ซึ่งในที่นี้ขอเสนอแนวคิดในกำรด�ำเนินกำร โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1: ให้ความรู้ในเรื่องการเงินส่วนบุคคลและการจัดท�าบัญชีครัวเรือนแก่สมาชิก

 กำรให้ควำมรู้ข้ำงต้นเพื่อให้สมำชิกเข้ำใจระบบคิดทำงกำรเงิน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของรำยได้ รำยจ่ำย ทรัพย์สิน หน้ีสิน 

และทุนของตนเอง รวมถึงวิธีกำรจดบันทึกและจัดท�ำบัญชีครัวเรือน 

 จำกนั้นให้สมำชิกจัดท�ำบัญชีดังกล่ำว โดยให้จดบันทึกรำยได้ รำยจ่ำยของตนทุกรำยกำรและทุกวันอย่ำงต่อเนื่อง  

เมื่อครบ 1 เดือน ให้น�ำข้อมูลกำรจดบันทึกมำวิเครำะห์เพื่อหำว่ำรำยจำ่ยใดที่ไม่จ�ำเป็นและสำมำรถที่จะลดลงได้ 

 ขั้นที่ 2 : ส่งเสริมการออม

 กำรบันทึกและวิเครำะห์ในขั้นที่ 1 ช่วยชี้ให้เห็นถึงศักยภำพในกำรออม (จำกลดรำยจำ่ยที่ไม่จ�ำเป็น) ว่ำมีมำกน้อยเท่ำไร 

จำกนั้นสมำชิกก�ำหนดเป้ำหมำยของตนเองว่ำจะออมเป็นเงินเท่ำไรในแต่ละเดือน แล้วน�ำมำเปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับสหกรณ์  

โดยควรเป็นกำรฝำกแบบต่อเนื่อง และไม่มีกำรถอนระหว่ำงทำง เช่น เงินฝำกแบบ 24 เดือน หรืออื่น ๆ แล้วแต่เงื่อนไข 

ของแต่ละสหกรณ์ 

 ขั้นที่ 3 : ใช้ประโยชน์จากเงินออมเพื่อการประกอบอาชีพ

 เมื่อสมำชิกเริ่มมีเงินออมแล้ว ควรท�ำให้สมำชิกรู้ถึงคุณค่ำของกำรออมและเงินออม โดยน�ำคุณค่ำหรือเครดิตที่เกิดจำก

กำรเป็นผูม้นีสิยัและวนิยักำรออม รวมถึงเงนิออมท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคตมำใช้ประโยชน์เพือ่กำรลงทนุประกอบอำชพีเสรมิ  

โดยใช้เป็นหลักประกันในกำรกู้เงิน

 ทั้งนี้ อำจเริ่มจำกกำรให้สมำชิกท่ีร่วมกิจกรรมแต่ละคนเลือกอำชีพเสริมที่ตนเองต้องกำรท�ำ (ต้องเป็นอำชีพที่มีควำม 

เป็นไปได้ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด) หำกมีควำมรู้ในอำชีพท่ีเลือกด�ำเนินกำรอยู่แล้วก็สำมำรถด�ำเนินกำรได้เลย แต่ถ้ำยัง

ไม่มีควำมรู้ก็ต้องไปหำควำมรู้เพิ่มเติมในอำชีพท่ีต้องกำรท�ำดังกล่ำว ทั้งนี้สหกรณ์อำจให้ควำมช่วยเหลือในกำรประสำนงำน  

และกำรเงิน (คำ่ใช้จำ่ย) ในกำรหำควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 เมื่อมีควำมพร้อมในกำรท�ำอำชีพเสริมแล้ว กรณีที่สมำชิกไม่มีเงินทุนเพียงพอ ให้สหกรณ์พิจำรณำสนับสนุนเงินกู้แก่

โครงกำรอำชพีเสรมิของสมำชกิแยกออกจำกเงนิกูอ้ืน่ ส�ำหรับเง่ือนไขกำรกูแ้ละกำรช�ำระคนื (วงเงินกู ้อัตรำดอกเบ้ีย ระยะเวลำ 

กำรช�ำระคนื ระยะเวลำปลอดกำรช�ำระคนื และเงือ่นไขอืน่ ๆ ) ให้เป็นไปตำมทีแ่ต่ละสหกรณ์เห็นสมควร แต่ควรเอำเงนิทีแ่ต่ละคน 

ฝำกไว้ตำมโครงกำรนี้ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตำมระยะเวลำ เป็นหลักประกัน นอกเหนือจำกกำรส่งเสริมขำ้งต้นแล้วสหกรณ์อำจ

ช่วยประสำนงำนด้ำนกำรตลำดแก่สมำชิกด้วย

 ขั้นที่ 4 : การติดตามประเมินผลและพัฒนา

 เมื่อด�ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก�ำหนดได้ระยะหนึ่ง เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือนแล้ว สมำชิกและสหกรณ์ควรประเมินผล 

กำรท�ำงำนว่ำมีประเด็นใดบ้ำงที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้กำรพัฒนำฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมของสมำชิก 

เป็นไปอยำ่งต่อเนื่องยั่งยืน 

ส่งท้ายก่อนจาก
 ที่กล่ำวมำทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่ำงหน่ึงของกำรใช้สหกรณ์เพื่อพัฒนำฐำนะทำงเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตของ

สมำชิก ทั้งนี้สหกรณ์ยังมีประโยชน์อีกมำกมำย ถ้ำผู้บริหำรสหกรณ์รวมถึงผู้บริหำรประเทศเข้ำใจถึง “ควำมเป็นสหกรณ์” 

อย่ำงแท้จริงแล้ว จะพบว่ำ “สหกรณ์คือเครื่องมือส�าคัญและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน” ปัญหำ 

ทีเ่กดิขึน้กบัสหกรณ์บำงแห่งเป็นเพยีงข้อบกพร่องเล็ก ๆ  เท่ำนัน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประโยชน์ของงำนสหกรณ์ทัง้ระบบ ... คงเป็น 

โจทย์ส�ำคัญของขบวนกำรสหกรณ์ว่ำจะท�ำอย่ำงไรจึงจะท�ำให้ผู้บริหำรประเทศเข้ำใจ “ความเป็นสหกรณ์” อยำ่งแท้จริง
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ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศรัสเซีย
Russian Credit Union League (RCUL)

RCUL จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2537 เป็นผู้น�ำของสหกรณ์เพื่อผู้บริโภคและสินเชื่อโดยควำมสมัครใจเพ่ือประชำชน  

และเป็นสถำบันทำงกำรเงินที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร อยู่บนพื้นฐำนของควำมสมัครใจ ควำมเทำ่เทียมกันของสมำชิก กำรก�ำกับดูแลตนเอง 

และหลักกำรสหกรณ์

พันธกิจ 

เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือสหกรณ์เพื่อผู้บริโภคและสินเชื่อของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นฐำนของภำคประชำสังคม

วัตถุประสงค์

• เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงประชำธิปไตยทำงเศรษฐกิจอย่ำงแท้จริงในสังคมรัสเซีย

• เพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งในระดับประเทศและภูมิภำคของขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัสเซีย และเพ่ือให ้

  ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกตำมขอบข่ำยข้อบังคับตำมกฎหมำย

• เพื่อเข้ำสู่ขบวนกำรสหกรณ์ระหว่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนขบวนกำรสหกรณ์รัสเซีย

• เพื่อให้ควำมเท่ำเทียมกันเท่ำที่จะเป็นไปได้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสมำคม ให้มีส่วนร่วมในขบวนกำรสหกรณ์เครดิต 

  ยูเนี่ยนระหว่ำงประเทศและในรัสเซียเองด้วย

• เพื่อให้สถำนะทำงกฎหมำย เศรษฐกิจ และสังคมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเพิ่มบริกำรทำงกำรเงิน 

  ที่มีอยู่ไปสู่ภำคส่วนของประชำชนที่กว้ำงขึ้น

ทิศทางของกิจกรรมต่าง ๆ

• เพื่อพัฒนำกลยุทธ์ทั่วไปของขบวนกำรสหกรณ์รัสเซีย

• เพื่อเป็นผู้แทนในกำรปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสมำคม ในองค์กรระหว่ำงประเทศ 

  และโครงสร้ำงรัฐ

• เพื่อเผยแพร่วิชำกำรด้ำนสหกรณ์ที่ให้คุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และประชำธิปไตย

• เพื่อช่วยเหลือในกำรสร้ำงควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกฎหมำยที่เพียงพอส�ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ และระบบกำรจัดเก็บภำษีของ 

  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

• เพื่อช่วยเหลือในกำรจัดตั้งสมำคม และสมำคมระดับภูมิภำคของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

• เพื่อพัฒนำและอนุมัติรับรองระบบกิจกรรมที่มีคุณภำพมำตรฐำนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เป็นสมำชิกของ RCUL  

  รวมถึงรูปแบบของกำรจดทะเบียนในส่วนของกำรให้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

• เพื่อสนับสนุนแนวคิดและหลักกำรสหกรณ์ในประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

• เพื่อพัฒนำและน�ำโครงกำรกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ไปให้เขำ้รับกำรอบรมจำกขบวนกำรเครดิตยูเนี่ยน

• เพื่อสร้ำงระบบตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

• เพื่อช่วยเหลือด้ำนมำตรฐำนของกำรเงินกำรบัญชีแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

• เพื่อมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงระบบประกันเงินฝำกและเงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

• เพื่อช่วยเหลือในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงินของขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

• เพื่อช่วยเหลือในกำรสร้ำงพื้นที่ข้อมูลเดียวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและสมำคม

RCUL เป็นผู้แทนของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัสเซียต่อสภาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก 

(WOCCU) และยังเป็นสมาชิกของชุมนุมการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศสหพันธรัฐรัสเซียอีกด้วย

แผนกวิเทศสัมพันธ์ ชสอ.

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562



แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

แสดงความยินดี ประธาน ช.ส.ค.คนใหม่

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธำนพิธีเปิด  
และมอบถ้วยรำงวัลในกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล พร้อมด้วยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ จัดโดย 
สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้แรงงำน (สอร.) เพื่อจัดหำรำยได้เพื่อเป็นทุนในกำรบริหำรและจัดสัมมนำให้กับสหกรณ์สมำชิก  
ณ ศูนย์กำรค้ำเอสพลำนำด แครำย นนทบุรี

เมือ่วนัที ่3 พฤษภำคม 2562 ชสอ. น�ำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  

ประธานกรรมการ มอบกระเช้ำแสดงควำมยินดีกับนายจรัล เอี่ยมส�าอางค์ ในโอกำสที่ได้รับ 

เลอืกตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรด�ำเนนิกำร ชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศไทย 

จ�ำกัด (ช.ส.ค.) จำกที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2562 ของ ช.ส.ค. เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2562 

ที่ผ่ำนมำ ณ ส�ำนักงำน ชสอ. นนทบุรี



การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ�าปี  2562
 ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นประจ�ำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียน 

มูลนธิิร่วมจติต์น้อมเกล้ำฯ จนจบระดับมธัยมศึกษำ และอกีส่วนหนึง่สนบัสนนุในโครงกำรต่ำง ๆ  ของโรงเรยีนในระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนทัว่ประเทศ  
ส�ำหรับปีน้ี 2562 ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนไว้และคณะกรรมกำรจัดสรรทุนได้พิจำรณำแล้วเห็นควร 
สนับสนุน จ�ำนวน 78 โครงกำร เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 873,600 บำท ดังนี้

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2562
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ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด ชื่อโครงการ

จ�า
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งิน

 (บ
าท

)
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นือ

1 โรงเรียนบ้ำนพรำ้ว พิษณุโลก โครงกำรพัฒนำจัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 11,200

2 โรงเรียนบำ้นดอกบัว (รำษฎร์บ�ำรุง) พะเยำ โครงกำรน�้ำดื่มสะอำดเพื่อน้อง 11,200

3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม เชียงรำย โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกำญจนำภิเษก 50 พรรษำ 11,200

4 โรงเรียนบำ้นร่องฟอง แพร่ โครงกำรอำหำรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจร 11,200

5 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ�ำจังหวัดตำก ตำก โครงกำรจัดท�ำระบบกักเก็บน�้ำอุปโภคบริโภค 11,200

6 โรงเรียนบำ้นน�้ำลัดสำมัคคี อุตรดิตถ์ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด�ำริ อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 11,200

7 โรงเรียนบ้ำนน�้ำตกแม่กลำง เชียงใหม่ โครงกำรเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย 11,200

8 โรงเรียนพระพุทธบำทวิทยำ น่ำน โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน 11,200

9 โรงเรียนบำ้นโชคชัยพัฒนำ ก�ำแพงเพชร โครงกำรสหกรณ์นักเรียน 11,200

10 โรงเรียนบำ้นเนินพลวงวิทยำ พิจิตร โครงกำรกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

11 โรงเรียนบ้ำนเวียงผำ อุทัยธำนี โครงกำรโรงเรียนสะอำด นักเรียนสุขภำพดี 11,200

12 โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ นครสวรรค์ โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ก้ำวไกลสู่ยุค Thailand 4.0 11,200

13 โรงเรียนบ้ำนสักแห้ง เพชรบูรณ์ โครงกำรปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน 11,200

14 โรงเรียนอนุบำลสบปรำบ ล�ำปำง โครงกำรสรำ้งสนำมเด็กเล่น Fun Fun 11,200

15 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยำคำร แม่ฮ่องสอน โครงกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ระดับกำรศึกษำประถมวัย 11,200

16 โรงเรียนวัดบำ้นเรือน ล�ำพูน โครงกำรสหกรณ์ร่วมใจสำนสำยใยวัฒนธรรมพื้นบ้ำน สืบสำนวิถีพอเพียงเคียงคู่ชุมชน 11,200

17 โรงเรียนวัดเขำหินเทิน อุทัยธำนี เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ 11,200

ตะ
วัน

ตก

18 โรงเรียนวัดน�้ำพุ สุพรรณบุรี โครงกำรพัฒนำปรับปรุงโต๊ะเกำ้อี้ส�ำหรับรับประทำนอำหำร 11,200

19 โรงเรียนธรรมศำสตร์-จุฬำ 2 รำชบุรี โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพเพื่ออำหำรกลำงวัน 11,200

20 โรงเรียนบำ้นบัวแดง นครปฐม โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน 11,200

21 โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ สมุทรสงครำม โครงกำรวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

22 โรงเรียนบำ้นคลองซื่อ สมุทรสำคร โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 11,200

23 โรงเรียนบำ้นท่ำเสลำ เพชรบุรี โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ก้ำวตำมรอยพระยุคลบำทบรมนำถบพิตร 11,200

24 โรงเรียนบำ้นท่ำขำม ประจวบคีรีขันธ์ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำหำรกลำงวัน 11,200

25 โรงเรียนวัดเบญพำด กำญจนบุรี โครงกำรสถำนศึกษำตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

ตะ
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26 โรงเรียนบำ้นดอนสูง ตรำด โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

27 โรงเรียนบำ้นซับน้อย สระแก้ว โครงกำรห้องสมุดส่งเสริมกำรอำ่นและพัฒนำควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ 11,200

28 โรงเรียนวัดเนินสูง ปรำจีนบุรี โครงกำรผลิตภัณฑ์เดคูพำจสรำ้งรำยได้ด้วยหัวใจพอเพียง 11,200

29 โรงเรียนวัดประศำสน์โสภณ (ท่ำพลับสุนทร) ฉะเชิงเทรำ โครงกำรเสริมงำนอำชีพสู่ชีวิตพอเพียง 11,200

30 โรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 นครนำยก โครงกำรฝึกอำชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน 11,200

31 โรงเรียนบำ้นมำบป่ำหวำย ระยอง โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมแปลงสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL):
เล่นตำมรอยพระยุคลบำท 11,200

32 โรงเรียนวัดวังจะอำ้ย (บุญรำษฎร์วิทยำคม) จันทบุรี โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่อำชีพตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

33 โรงเรียนบำ้นเขำบำยศรี ชลบุรี โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน 11,200

34 โรงเรียนตลำดบำงพลีน้อย สมุทรปรำกำร โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562



กล
าง

35 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆำรำม สิงห์บุรี โครงกำรเศรษฐกจิพอเพยีงส่งเสริมอำชพีนักเรียนหำรำยได้นกัเรียนหำรำยได้ระหว่ำงเรยีน 11,200

36 โรงเรียนบำ้นใหม่สำมัคคี ลพบุรี โครงกำรสหกรณ์ (school cooperative office) 11,200

37 โรงเรียนเทศบำลวัดโบสถ์วรดิตถ์ อ่ำงทอง โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 11,200

38 โรงเรียนวัดมงคล สระบุรี โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

39 โรงเรียนวัดผำสุกมณีจักร นนทบุรี โครงกำรห้องสมุดชีวิต 11,200

40 โรงเรียนบำ้นหนองขุ่นมิตรภำพที่ 136 ชัยนำท โครงกำรเสริมสรำ้งทักษะชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

41 โรงเรียนวัดเปรมประชำกร ปทุมธำนี โครงกำรส่งเสริมอนำมัยในโรงเรียน 11,200

42 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรรำษฎร์บ�ำรุง) พระนครศรีอยุธยำ โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

กท
ม.
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ื้นท
ี่ 1 43 โรงเรียนวัดรำชผำติกำรำม กรุงเทพมหำนคร โครงกำรห้องสมุดนำ่รู้ 11,200
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44 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ 1 
ส�ำนักงำนเขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร โครงกำรเสริมศักยภำพของเด็กและเยำวชนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีในพื้นที่ 11,200
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45 โรงเรียนวังสะพุง เลย โครงกำรปรับปรุงห้องสมุด 11,200

46 โรงเรียนบำ้นนำอุดม อุดรธำนี โครงกำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียน 11,200

47 โรงเรียนบำ้นมะนำว มุกดำหำร โครงกำรส่งเสริมผลผลิตกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันนักเรียน 11,200

48 โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำแต้ บุรีรัมย์ โครงกำรอำหำรกลำงวัน 11,200

49 โรงเรียนบำ้นหนองผือ มหำสำรคำม โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 11,200

50 โรงเรียนบำ้นนำวัง ชัยภูมิ โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดในโรงเรียน 11,200

51 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยำคม นครรำชสีมำ โครงกำรกำรออมทรัพย์ 11,200

52 โรงเรียนบ้ำนโคกส�ำรำญพรสวรรค์ บึงกำฬ โครงกำรอำหำรกลำงวัน 11,200

53 โรงเรียนบำ้นจ�ำปำศิริรำษฎร์ สกลนคร โครงกำรสรำ้งห้องสมุด 11,200

54 โรงเรียนวรลำโภนุสรณ์ หนองคำย โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมศำสตร์พระรำชำ 11,200

55 โรงเรียนบำ้นหนองรัง ศรีสะเกษ โครงกำรส่งเสริมและพฒันำแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงในสถำนศึกษำ 11,200

56 โรงเรียนหนองขำ่ป่ำหวำย อ�ำนำจเจริญ โครงกำรกำรออมทรัพย์ 11,200

57 โรงเรียนบำ้นเมืองทอง (วีระประชำนุสรณ์) ร้อยเอ็ด โครงกำรพัฒนำระบบสหกรณ์โรงเรียน 11,200

58 โรงเรียนอนุบำลทุ่งมน กำฬสินธุ์ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

59 โรงเรียนนำแกวิทยำ หนองบัวล�ำภู โครงกำรพัฒนำสหกรณ์ โรงเรียนนำแกวิทยำคม 11,200

60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 63 (ชุมชนบ้ำนค�ำแดง) ยโสธร โครงกำรน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 11,200

61 โรงเรียนบำ้นดงน้อย นครพนม โครงกำรส่งเสริมพัฒนำสหกรณ์ฝึกหัดโรงเรียน 11,200

62 โรงเรียนเขำสวนกวำงวิทยำนุกูล ขอนแก่น โครงกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

63 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ โครงกำรกิจกรรมออมทรัพย์ 11,200

64 โรงเรียนเพียงหลวง 12 อุบลรำชธำนี โครงกำรเด็กไทบรูสู่วิถีพอเพียง 11,200

ใต
้

65 โรงเรียนบำ้นห้วยรำกไม้ ชุมพร โครงกำร เศรษฐกิจพอเพียง (แบบผสมผสำนในโรงเรียน) 11,200

66 โรงเรียนปำกน�้ำ ระนอง โครงกำรพัฒนำระบบน�้ำดื่มสะอำดโรงเรียน 11,200

67 โรงเรียนวัดน�้ำรอบ สุรำษฎร์ธำนี โครงกำรเกษตรและอำหำรกลำงวันตำมแนวพระรำชด�ำริ 11,200

68 โรงเรียนองค์กำรสวนยำง 1 นครศรีธรรมรำช โครงกำรอำหำรเช้ำเด็กนักเรียน 11,200

69 โรงเรียนบ้ำนโคกม่วง (ด�ำประชำอุทิศ) พัทลุง โครงกำรส่งเสริมทักษะชีวิตบนเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

70 โรงเรียนวิทยำประชำคม กระบี่ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

71 โรงเรียนบำ้นบำงหว้ำ พังงำ โครงกำรตู้ท�ำน�้ำเย็นเพื่อน�้ำดื่มสะอำด 11,200

72 โรงเรียนบำ้นกู้กู ภูเก็ต โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 11,200

73 โรงเรียนวัดนำนอน ตรัง โครงกำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 11,200

74 โรงเรียนวัดทำ่หยี สงขลำ โครงกำรปลำส้มสำมรส 11,200

75 โรงเรียนบ้ำนน�้ำหรำ สตูล โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะในโรงเรียน 11,200

76 โรงเรียนภมรคติวัน ปัตตำนี โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

77 โรงเรียนบำ้นทุ่งคำ ยะลำ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 11,200

78 โรงเรียนบำ้นบูเก๊ะตำโหมงมิตรภำพที่ 128 นรำธิวำส โครงกำรปรับปรุงห้องสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน 11,200

รวมทั้งสิ้น 873,600

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562



14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562

CSR ออมทรัพยเ์พื่อสังคม

เมื่อวันที่  2 พฤษภำคม 2562  

นายสมชัย อ�าภา ประธานกรรมการ 

นายบัญชา เสมากูล ผู ้จัดการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ากัด พร้อมด้วย

กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ร่วมพิธีบรรพชำ

อุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 11 รูป  

เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 

รัชกำลที่ 10 พร้อมถวำยปัจจัย จ�ำนวน  

5,000 บำท เพือ่สมทบทุน ณ วดัหนองขุนชำติ  

อ�ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี

และพบปะ เยี่ยมเยือนคุณครูถนอม  

ปิยะภาค สมำชิกท่ีมีอำยุสูงสุด 96 ปี 4 

เดือน และมอบเงินสวัสดิกำร จ�ำนวน 

10,000 บำท พร้อมของที่ระลึก ณ บำ้น

อุทัยเก่ำ อ�ำเภอหนองฉำง จังหวัดอุทัยธำนี



 808110  เน็กไทสีเหลือง   
 ราคา 250 บาท

 802103  รับจองเสื้อโปโลนาโน สีเหลือง 
 สีเหลืองปักตราสัญลักษณ์ ร.10  ราคา 300 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199  ต่อ 121, 122, 105, 106

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562



ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 มิถุนายน 2562

จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เลขท่ี 199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญำตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บำงกรวย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 384 เดือนมิถุนายน 2562

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

เงินฝากประจ�าอัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111, 125-127

บรกิารด ีมเีฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

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

ประเภทเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

เงินกู้ ระยะยำว 4.38

เงินกู้ ระยะกลำง 4.12

เงินกู้ ระยะสัน้ 3.87

วงเงิน ระยะเวลำ 60 เดือน 
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

100,000 บำทขึ้นไป 3.80

“รุ่นพนูทรัพย์”


