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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 386 เดือนตุล�คม 2562

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เพื่อน้อมนำาไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง (วัดหลวงพ่อปากแดง)

จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญถวายเป็นพระราชกุศล
ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขาวงศ์สว่าง

ชื่อบัญชี กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
เลขที่บัญชี 193-0-15456-9

พบกับเสวนา “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์”

โดย พระพยอม กลฺยาโน และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม สำานักงานใหญ่ บริษัท ที โอที จำากัด (มหาชน)



ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน              
ผา้พระกฐนิ ใหชุ้มนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จำากดั ตามทีข่อพระราชทานเพือ่นอ้มนำา
ไปถวายพระสงฆ์ จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ตำาบล        
บ้านใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผมขอเชิญชวน
สหกรณส์มาชิกรว่มทำาบญุถวายผา้ พระกฐนิพระราชทาน ประจำาป ี2562 และรว่มเปน็เกยีรตแิละ
อนุโมทนาในกุศลครั้งนี้
 เนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำาหนดให้เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อ           
ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งให้ความตระหนักถึงความสำาคัญและประโยชน์ของ      
การออมเงิน และยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติโดยตลอดมา สำาหรับปี       
2562 นี้ ขบวนการสหกรณ์ โดย ชสอ. ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศ และสหกรณท์ัง้ 7 ประเภท รณรงคก์จิกรรมสง่เสรมิการออมของสหกรณท์ัว่ประเทศ 
โดยกำาหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสหกรณ์ เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
ออมแห่งชาติ ดังนี้ 
 1. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการออมและ          
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศ           
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ตั้งเป้าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มข้ึน 50,000 ล้านบาท โดย 
ชสอ. ได้เพ่ิมช่องทางการออมให้กับสหกรณ์ ด้วยการเปิดจำาหน่ายเงินฝากประจำาและต๋ัวสัญญาใช้เงิน             
รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 15 
กรกฎาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 
 2. กิจกรรมการเดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์วันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562               
โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ
 3. กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” และ      
มอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2562
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในวันออมแห่งชาติ ปี 2562 ชสอ. จึงขอเชิญชวน
สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำานักงานใหญ่      
บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) และในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้             
ความร่วมมือและสนับสนุน ชสอ. ในทุกๆ ด้านด้วยดี เพื่อร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์         
ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

           พลตำารวจโท           

         (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)

             ประธานกรรมการ
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 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง
ว่าด้วย การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำารอง และ (ร่าง) 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ... ร่วมกับขบวนการสหกรณ์
 ตามที่กรมตรวจบัญชีได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นร่างระเบียบว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และ               
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ... นั้น ในการนี้ ชสอ. ได้เชิญขบวนการ
สหกรณ์เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้แทนจาก          
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
แห่งประเทศไทย จำากัด ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำากัด      

ยื่นหนังสืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2562  พลตำารวจโท วิโรจน์         
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอยืนยันข้อเสนอขอแก้ไขตามที่ขบวนการ
สหกรณ์ไดร้ว่มแสดงขอ้คดิเหน็ตอ่ (รา่ง) กฎกระทรวงตามมาตรา 
89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ไว้แล้ว และได้ยื่นหนังสือ
สรุปข้อเสนอความคิดเห็นเพื่อถือใช้ระเบียบว่าด้วยการบัญชี
ของสหกรณ์ฯ ต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่ง ชสอ. และ

ชสอ. จัดสัมมน�รับฟัง

คว�มคิดเห็น (ร่�ง) กฎกระทรวง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด ชุมนุมสหกรณ์        
ออมทรพัยไ์ทยไอซที ีจำากดั ชมรมสหกรณอ์อมทรพัยร์ฐัวิสาหกจิ 
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำากัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
จำากัด และสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมกว่า 60 คน เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2562 ณ สำานักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
 โดยขบวนการสหกรณ์มีข้อสรุปร่วมกันว่าไม่เห็นด้วย 
เนื่องจากร่างระเบียบดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำารอง ซ่ึงขณะนี้ 
ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ได้เสนอสรุปประเด็นข้อคิดเห็น 
(ร่าง) กฎกระทรวงฯ ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ดังนั้น              
ร่างระเบียบฯ ควรชะลอไว้ก่อนภายหลังท่ีกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้
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ขบวนการสหกรณ์ได้มีข้อสรุปร่วมกันว่าไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
ร่างระเบียบจะต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดช้ัน 
สินทรัพย์และการกันเงินสำารอง ซึ่ง ชสอ.และขบวนการสหกรณ์
ไม่เห็นด้วยกับ ระเบียบดังกล่าวควรชะลอไว้ก่อนภายหลังที่
กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับ จึงจะนำามาพิจารณาต่อไป ณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม.



ประชุมใหญ่ส�มัญ ประจำ�ปี 2562 

สอ.พนักง�นซีเคียวริคอร์ จก.

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. เข้าร่วมเป็นเกียรติการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำากัด พร้อมด้วย นาย
นลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ เพื่อรับทราบ
ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ ที่มีผลกำาไร อย่างต่อเนื่อง และ
จดัสวสัดกิารทีห่ลากหลายใหก้บัสมาชกิ มกีารมอบทนุการศกึษา
แก่บตุรสมาชกิของสหกรณฯ์ โดยทัง้นีม้จีำานวนสมาชกิทัง้สนิ 791 
คน มีการจา่ยเงนิปนัผลรอ้ยละ 2.8 เฉลีย่คนืรอ้ยละ 6 กำาไรสทุธ ิ
2.8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม     
บุญญจินดา 4 สโมสรตำารวจ กรุงเทพฯ

สัมมน�เชื่อมโยงเครือข่�ยชมรม  

สอ. ตำ�รวจภ�ค 5 จก.

สัมมน�ชมรมผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 7

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานในพิธีเปิด    
พร้อมด้วย  ดร.สมนึก  บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.  มอบเงิน 
สนับสนุนและบรรยายพิเศษ “กฎหมายสหกรณ์และกฎกระทรวง” 
ในการสัมมนาการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำารวจภาค 5 จำากัด
 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่

 พลตำารวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล  ประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. มอบเงิน
สนับสนุนงบประมาณการจัดสัมมนาและดูงาน เรื่อง “กฎหมาย
สหกรณ์กับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ และเกณฑ์มาตรฐาน     
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” จัดโดย ชมรมผู้บริหาร
ระดับสูง  รุ่นที่ 7  ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562  โดยมี 
ดร.ธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการชมรมฯ รุ่นที่ 7 และ          
นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์        
นครหาดใหญ ่จำากดั ใหก้ารตอ้นรบั มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนากวา่ 100 
คน ณ โรงแรมหาดใหญ่ จ.สงขลา

5

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 385 เดือนกันย�ยน 2562



 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก 
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน 
ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง รองประธานกรรมการ และ
นายสุชาติ เต็งสุวรรณ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำากัด ในโอกาสเปิด
อาคารสำานักงานสหกรณ์แห่งใหม่ และครบรอบ 47 ปี ซึ่งตั้งอยู่ถนนติวานนท์ อำาเภอ   
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 ท้ังนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
สำานักงานสหกรณ์แห่งใหม่ และพิธีสงฆ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2562
 สอ.กรมที่ดิน จก. เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2515 โดยนายอรรถ             
วิสูตรโยธาภิบาล อธิบดีกรมท่ีดินในขณะนั้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของข้าราชการและลูกจ้างประจำาสังกัดกรมที่ดินที่เข้าร่วมเป็น

ครบรอบ 47 ปี และเปิดอ�ค�รสำ�นักง�น

สหกรณ์แห่งใหม่ สอ.กรมที่ดิน จก.

 พลตำ า ร ว จ โ ท 
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ 
ช ส อ . พ ร้ อ ม ด้ ว ย 
ดร.สมนึก บุญใหญ่ 
ผู้จัดการใหญ่ มอบ
กระเช้าดอกไม้แสดง
ความยินดีกับ นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 41 ปี 
การก่อตั้ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 
4 สอ.กรมป่าไม้ จำากัด กรุงเทพฯ
 การรวมพลงัเพือ่การพึง่พากนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์
ในวันนั้น ของคนในกรมป่าไม้เพียง 167 คน เงินค่าหุ้น เริ่มต้น 
15,570 บาท ได้เติบโตเป็นองค์กรที่มีผู้คนสมัครใจเป็นสมาชิก 
ในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ มากกว่าหมื่นคน ทุนดำาเนินงานกว่า
พนัล้านบาท กลายเปน็สถาบนัการเงนิทีค่อยค้ำาจนุชว่ยเหลอืคน
ทั้งกรมปาไม้ และปัจจุบันยังเป็นแหล่งเงินออมที่สำาคัญ รวมทั้ง

สมาชิก ด้วยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
ตามหลักสหกรณ์
 ต่อมาสหกรณ์ได้ก้าวหน้าตามลำาดับ เม่ือปี 
2561  ปัจจุบันมีจำานวนสมาชิก  13,254  คน 
ทุนดำาเนินงาน 6,324.70 ล้านบาท กำาไร 
294.42 ล้านบาท และได้ดำาเนินการก่อสร้าง
อาคารสำานักงานแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 190.4 
ตารางวา เริม่กอ่สรา้ง ตัง้แตว่นัที ่16 กมุภาพนัธ ์
2560 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 แล้วเสร็จ 
จริงเม่ือวันท่ี 10  เมษายน  2562  และเม่ือวันท่ี
7 พฤษภาคม 2562 ได้เปิดทำาการแห่งใหม่เป็น   
วนัแรก พร้อมกับคณะกรรมการชดุปจัจบุนั ชสอ.
ขอให้กิจการของสหกรณ์เจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ข้ึนไป 
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ครบรอบ 41 ปี สอ.กรมป่�ไม้ จก.

บริการที่พัฒนาก้าวไกลเกินหยุดยั้งในทุกวันนี้
 วตัถปุระสงค ์ในการขอจดัตัง้ สอ.กรมปา่ไม ้จก. 2 ประการ
 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น หรือฝาก
เงินในสหกรณ์
 2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำาหรับใช้เพื่อการอันจำาเป็น หรือมี
ประโยชน์
 “ ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน “

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 386 เดือนตุล�คม 2562



 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ          
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์        
รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่  ชสอ.             
ให้การต้อนรับ นายสุมิตร บุตรฉัตร ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำากัด นำาคณะกรรมการ      

ครบรอบ 41 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เร่ืองการบริหารด้าน     
การเงินการลงทุนของ ชสอ. เพ่ือนำาความรู้ไปปรับใช้และ        
เป็นแนวทางในการลงทุนของสหกรณ์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
สหกรณ ์ชัน้ 4 เพือ่ศกึษาประวตักิารเกดิสหกรณ ์ความรูเ้กีย่วกบั
สหกรณ์ออมทรัพย์ การก่อกำาเนิด ชสอ. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2562 ณ สำานักงาน ชสอ. นนทบุรี
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 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา        
ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน และเจ้าหน้าท่ี 
ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยได้รับเกียรติ
จาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ บริเวณลานหน้า
พ ร ะ อ นุ ส า ว รี ย์   
พระราชวรวงศ์เธอ
ก ร มห ม่ืนพิ ทย า   
ลงกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ 
กรุงเทพฯ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภายใต้การกำากับ
ดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีภารกิจหลักคือ             
การส่งเสริมพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนา
สหกรณ์ให้เป็นหนึ่งในรากฐานที่สำาคัญของการพัฒนาประเทศ 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ    
มากยิ่งขึ้น เป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งของรัฐบาล

สอ.ส�ธ�รณสุขนครสวรรค์ จก. ศึกษ�ดูง�น

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 385 เดือนกันย�ยน 2562



 ชสอ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ          

การบริหาร สำาหรับกรรมการดำาเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” 

รุน่ที ่6 โดยไดร้บัเกยีรตจิาก พลตำารวจโท มนตร ีสมับณุณานนท ์

ผู้บัญชาการตำารวจภูธร  ภาค  5  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี   

พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม  พร้อมด้วย  ดร.สมนึก   บุญใหญ่

ผู้จัดการใหญ่  ระหว่างวันที่  25 -28  กันยายน  2562  และ 

วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์   

มคีวามรู้ความเขา้ใจดา้นการเงนิ การบญัช ีและการบรหิารจดัการ 

สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหาร และกำากับดูแลสหกรณ์

ประชุม คพช. ครั้งที่ 4/2562 

พร้อมยื่นหนังสือรัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 

พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วม

ประชมุคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาต ิ(คพช.) คร้ังที ่

4 /2562 (ครัง้ที ่69 ของการประชมุ) พรอ้มยืน่หนงัสอืแนวทาง

การแก้ไขปัญหาของขบวนการสหกรณ์ กับนางสาวมนัญญา   

ไทยเศรษฐ ์รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รว่ม

กบัขบวนการสหกรณ ์โดยม ีนายปรเมศวร ์อนิทรชมุนมุ ประธาน

กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์

ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 

134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ชสอ.จัดอบรม ก�รเงิน ก�รบัญชี และก�รบริห�ร 

สำ�หรับกรรมก�รดำ�เนินก�ร และผู้จัดก�รสหกรณ์ รุ่นที่ 6

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ     

วันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 112 คน 

42 สหกรณ์ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 386 เดือนตุล�คม 2562



 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน

กรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่     

ผู้จัดการใหญ่ เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเชียงใหม่ จำากัด โดยมี นายคณิต        

เล้าตระกูล รองประธานกรรมการ  และนางสมถวิล

เทพศิริ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ จากน้ันเข้าเย่ียมเยือน 

สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิน่เชยีงใหม ่

จำากัด โดยมี นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ 

และเจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับ และสหกรณ์ออมทรัพย์ 

พนักงานในเครือโรงแรมสุริวงค์เชียงใหม่  จำากัด 

โดยมี นางพรพิมพ์ วุฒิเกษม ผู้ตรวจสอบกิจการ 

และเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 

2562

เยี่ยมเยือนสหกรณ์สม�ชิก 

ชสอ. ในจังหวัดเชียงใหม่

 พลตำารวจโท วโิรจน ์สตัยสณัหส์กลุ ประธานกรรมการ ชสอ. 
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช 
สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ เข้าเยี่ยมเยือน
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำากัด โดยมี รศ.ดร.บุญเสริม 
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 385 เดือนกันย�ยน 2562

ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ และสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำากัด โดยมี นายกำาจรเดช กลมสวัสดิ์ 
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประเวทย์ สันยาย 
เลขานุการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 จังหวัด
เชียงใหม่



สัมมน�เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คใต้

 นายอทุยั ศรเีทพ รองประธานกรรมการ ชสอ. เปน็ประธาน

เปิดและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม “วิเคราะห์งบแสดง     

ฐานะทางการเงินและการจัดทำางบกระแสเงินสด” พร้อมด้วย

นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ นายโชคดี          

คลังจันทร์  ดร.กมล ศรลีอ้ม กรรมการดำาเนนิการ และ ดร.สมนกึ 

บญุใหญ ่ผูจ้ดัการใหญ ่เขา้รว่มอบรม ซึง่จดัโดยเขตพืน้ทีส่หกรณ์

สมาชิก ชสอ.ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 21-22 กันยายน 2562 

พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนตามแผนงานของเขต

พื้นที่ จำานวนเงิน 200,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก 

นายอภิวัทธ์ ทองทวี นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการ 

สำานักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และนางจุฑามาศ 

เมืองสง หัวหน้าสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง 

มผู้ีสนใจเขา้ร่วมกวา่ 150 คน 52 สหกรณ์ ณ โรงแรม

ลำาปำารีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง

สัมมน�เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คเหนือ

 นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดและ
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา “การบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์                
และกฎหมายแรงงาน” จัดโดย เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ ระหว่าง
วันที่ 21-22 กันยายน 2562 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนตามแผนงานและ             
งบประมาณของเขตพืน้ที ่จำานวน 200,000 บาท โดยไดร้บัเกยีรตจิากทา่นผูพ้พิากษา
ศาลชั้นต้น ประจำากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา (กฎหมายแรงงาน) นายวรเทพ         
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 386 เดือนตุล�คม 2562

เชือ้สนุทรโสภณ บรรยายใหค้วามรู ้ทัง้นี ้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำากัด ในฐานะเจ้าของ
พืน้ทีก่ารจดังานสมัมนา ไดม้อบของทีร่ะลกึใหก้บั
ผูแ้ทนสหกรณท์ีเ่ขา้รว่มสมัมนา มผีูส้นใจเขา้รว่ม
กว่า 250 คน 50 สหกรณ์ ณ โรงแรมบ้านสวน    
รีสอร์ท อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์



 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ 
รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน นายนลทวัช สมาธิ               
รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. ลงพื้นที่มอบเงิน         
ช่วยเหลือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
ที่เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัย และส่งผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สิน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี อำานาจเจริญ 
ยโสธร และร้อยเอ็ด ที่ได้รับความเดือดร้อน

 ดร.ณรินทร์ ชำานาญดู ประธานกรรมการ นายอภิชาต แก่นน้อย

กรรมการประจำาหน่วยอำาเภอท่ามะกา นายเสนอ ลักษณุกิจ         

ผูแ้ทนประจำาหนว่ย นายประภาส ทองมสีทิธิ ์ผูช้ว่ยผูแ้ทนประจำา

หน่วย นายโกสฐิ นันทนิบณัฑติ กรรมการ และนางลาวลัย ์ชว่งชยั

ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำากิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการ

วางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์      

สง่เสริมประสทิธภิาพโรงเรียนทา่มะกา 4 ณ หอ้งประชมุโรงเรยีน

วัดหวายเหนียว”ปุญสิริวิทยา” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

มอบเงินช่วยเหลือสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 385 เดือนกันย�ยน 2562

 ชสอ. ได้ตระหนักถึงปัญหาจึงเร่งช่วยเหลืออย่างด่วน 
สหกรณ์ละ 10,000 บาท จำานวน 37 สหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้ง
สิน้ 370,000 บาท และเมือ่วนัศกุร ์ที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ทำาพธิมีอบเงนิ ณ สำานกังาน สหกรณอ์อมทรพัยค์รอูบุลราชธาน ี
จำากัด   โดยมี  นายนพรัตน์   ทองแสน   ประธานกรรมการ 
นางวชิรา มาลาหอม ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ และผู้แทน 16 
สหกรณ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 160,000 บาท
 ชสอ.และสหกรณ์สมาชิก ขอส่งกำาลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย
ทุกท่านข้ามพ้นวิกฤต และกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วไว

กิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม 

สอ. ครูก�ญจนบุรี จก.
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เงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใชเงิน

สะสมยอดรับเงินกู
สะสมยอดรับเงินกู

เงินกูระยะยาว
โครงการพิเศษ 1

จำนวน
ลานบาท500 ฟรี

ป 2562

1 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด

เคร�องปริ้นเตอร
มัลติฟงกชั่น

จำนวน 1 เคร�อง

%
ตอป3.80

ระยะเวลา 36 เดือน

ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม - 8 พฤศจิกายน 2562
*เง�อนไขเปนไปตามที่ ชสอ. กำหนด

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0 2496 1199 ตอ 125-128 และ 109-111

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562
*ยอดเงินกูที่ขอรับสะสมยอดได แตไมรวมยอดชำระหนี้สัญญาเกิน สงวนสิทธิ์ปดยอดสะสมกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562
หากมีสหกรณขอรับเงินกู ครบจำนวน 10,000 ลานบาทแลว เง�อนไขอ�นๆ เปนไปตามที่ ชสอ. กำหนด
ติดตอฝายสินเช�อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 212-216. 223, 226 และ 227

รุนวันออมแหงชาติ

วงเงินเริ่มตนขั้นต่ำฉบับละ
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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


