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ขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกที่ประสบภัยนํ�าท่วมภาคใต้ 
โดยโอนเงินบริจาคเข้าบัญชี “สหกรณ์ช่วยเพื่อนสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด”

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี 193-0-15457-7

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2559
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 701 สํานักงาน ชสอ.

ชสอ. ขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์สมาชิก โปรดส่งรายงานกิจการประจําปี 2559 มายัง ชสอ. 
เพื่อรวบรวมสถิติข้อมูลรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจําปี 2559 

และนําไปปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป�นปัจจุบัน อันจะเป�นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. โทร 0 2496 1199 ต่อ 312, 319-321 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303 - 307

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายวางแผน  ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303 - 307

ชสอ.เรงชวยเหลือสหกรณสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวมภาคใต

ขอเชิญเขารวมรับฟงการนําเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรม

ขอหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2559

2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 356 เดือนกุมภาพันธ 2560



ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศสรรค)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

3ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 356 เดือนกุมภาพันธ 2560

สวัสดีครับ 
ทานประธานกรรมการและผูแทนสหกรณสมาชิกที่เคารพทุกทาน

ในเดือนนี้ มีวันสําคัญของขบวนการสหกรณ คือ “วันสหกรณแหงชาติ” ซ่ึงตรงกับวันท่ี 26 กุมภาพันธของทุกป 
ผมขอเชิญชวนใหสหกรณสมาชิกรวมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหง
การสหกรณไทย และขออาราธนาคุณใหดวงวิญญาณของทานจงคุมครองสมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกทานใหมีพลานามัย
สมบรูณ สขุภาพแขง็แรง และมคีณุภาพชีวิตท่ีด ีโดยยึดหลกัการสหกรณเปนหลกั สาํหรบัผูประสบภยันํา้ทวมในหลายจงัหวดัภาคใต 
ผมพรอมดวยคณะกรรมการดาํเนนิการ ทีป่รกึษา ผูตรวจสอบกจิการ และเจาหนาที ่ชสอ. ทกุคนรูสกึหวงใย และขอเปนกําลังใจ 
ใหทุกทานตอสูผานวิกฤตไปไดดวยดี 

พรอมกันนี้ ชสอ. ไดเรงดําเนินการชวยเหลือสหกรณสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวมภาคใต โดยจัดทําหนังสือสํารวจ
ความเสยีหายของสหกรณและสมาชกิทีไ่ดรบัผลกระทบจากภยันํา้ทวม เพ่ือดําเนนิการใหความชวยเหลือและกาํหนดมาตรการ
ในการเยยีวยา ฟนฟสูหกรณ และบรรดาสมาชกิสหกรณตอไป และผมขอเชญิชวนสหกรณออมทรพัยทัว่ประเทศ รวมบรจิาคเงนิ
ชวยเหลอืสหกรณและสมาชกิทีป่ระสบภยัภาคใต โดยโอนเงนิบรจิาคเขามาทีบ่ญัช ี“สหกรณชวยเพือ่นสหกรณ ชุมนมุสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด” ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาวงศสวาง เลขที่บัญชี 193-0-15457-7 ครับ

ผมขอเชิญทุกทานเขารวมรับฟงการนําเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน
ระดบัประเทศ ประจาํป 2559 ในวันท่ี 18 กมุภาพนัธ 2560 ณ สาํนกังาน ชสอ. และรวมพธิเีปดศนูยนวตักรรมสหกรณออมทรพัย 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใหสหกรณสมาชิกมาเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม และนําไปใชในการพัฒนางานในสหกรณของทานได
โดยไมมีคาใชจาย 

ทายนี ้ผมขอเชญิชวนบคุลากรสหกรณ และสมาชกิสหกรณของชมรมสหกรณออมทรัพยทัว่ทกุภมูภิาค เขารวมโครงการ
ปฏบิตัธิรรมถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เพ่ือเจริญจิตภาวนาบาํเพ็ญกุศลถวาย
เปนพระราชกุศล และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พรอมที่จะมุงมั่นในการทําความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศลตลอดไป

ขอบคุณครับ

พลโท
(ดร.วีระ  วงศสรรค)
ประธานกรรมการ



ชสอ. จัดกิจกรรม “ทําดีเพื่อพอ” 
มุงเปนตนแบบองคกร “สีขาว” ของขบวนการสหกรณ

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ นําคณะผูบริหารและฝายจัดการ ชสอ. พรอมดวยผูแทนสหกรณสมาชิก 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย และขบวนการสหกรณ จํานวนกวา 
300 คน รวมทาํกจิกรรม “ทาํดเีพือ่พอ” ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดินทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพิตร 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ สํานักงาน ชสอ. 

โดยในชวงเชา ไดมพีธิเีจรญิพระพทุธมนต และถวายภตัตาหารเชาพระสงฆ จํานวน 9 รูป 
และรวมกันทํากิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังรวมพิธีเปดปาย 
“ชสอ. สีขาว สะอาด โปรงใส” และปาย “ศูนยการเรียนรูสหกรณออมทรัพย” บริเวณดานหนา
สํานักงาน ชสอ. 

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค กลาววา ชสอ. ในฐานะ
เปนศูนยกลางสหกรณออมทรัพยไทย มุงเปนองคกรตนแบบ
ของขบวนการสหกรณ โดยการยืนยันเจตนา ความมุงมั่น
และเจตจํานง ในการทําให ชสอ. เปนองคกร “สีขาว 
สะอาด โปรงใส” และเปนศนูยการเรยีนรูสหกรณออมทรพัย 
อีกทั้งสร างความตระหนักและคานิยมในการปลูกฝ ง
จิตสํานึกในด านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการบริหารและดําเนินงานกิจการสหกรณ โดยยึดเอา
หลักคุณธรรมและนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชในการปฏิบัติตาม 
และ ชสอ. ขอเปนตนแบบ “องคกรสีขาว” เพื่อรวมสงเสริมการบริหารงานของสหกรณ ใหยึดหลักการบริหารสหกรณ

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 356 เดือนกุมภาพันธ 2560



ชสอ. รวมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปใหม 2560
พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอม

ดวยคณะเจาหนาที่ ชสอ. รวมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปใหม 

2560 ภายใตช่ือโครงการ “ทําบุญ..ทําทาน” โดยรวม “ทําบุญ” 

ตกับาตร โดยนมินตพระสงฆจากวดับางออยชาง จาํนวน 9 รูป และ

ตอจากนัน้รวม “ทําทาน”  โดยมอบเงนิ

บรจิาค จาํนวน 25,100 บาท จากการ

รวมประมูลสินคาที่รับบริจาคจาก

เจาหนาที่ ชสอ. พรอมบริจาคเสื้อผา 

สิ่งของใหกับมูลนิธิบานนกขมิ้น เพื่อ

นําไปชวยเหลือเด็กกําพรา เด็กดอย

โอกาส คนชรา และผูติดยาเสพติด 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

ตกับาตร โดยนมินตพระสงฆจากวดับางออยชาง จาํนวน 9 รูป และ

อยางมีหลัก “ธรรมาภิบาล” กลาวคือ มีความถูกตอง โปรงใส ในการปฏิบัติ ทั้งตอตนเอง ภายในองคกร และการติดตอ
ดาํเนินกจิกรรมกบัองคกรภายนอก ปฏเิสธการกระทาํผดิหลกัธรรม ผดิกฎหมาย ไมสงเสรมิหรอืเขาไปเกีย่วของกบัการทจุรติคอรรปัชนั 
ทุกรปูแบบ มคีวามรบัผดิชอบตองานและสิง่แวดลอม และสรางความเปนธรรมใหเกดิขึน้ในกระบวนการทาํงาน ทัง้ในองคกรตนเอง
และนอกองคกร อีกประการหนึ่ง จะจัดเตรียม ชสอ. ให
เปนสถานที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับองคความรูดานสหกรณ
ออมทรัพย หรือเปนศูนยการเรียนรูอยางแทจริง

นอกจากนี้ ไดจัดพิธีมอบรางวัลเข็มที่ระลึกวันออม
แหงชาติ และใบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรของ
สหกรณที่รวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม “ขยัน” และรางวัล
การประกวดคําขวัญในกิจกรรมวันออมแหงชาติ ประจําป 
2559 จากน้ันเปนการเปดเวทีระดมความคิดเห็น เร่ือง 
“แนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
ชสอ.” โดยม ีคณะกรรมการดาํเนนิการ ท่ีปรกึษา ผูตรวจสอบ-
กิจการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผูเชี่ยวชาญประจําคณะ
ตาง ๆ และผูที่สนใจเขารวมงาน

5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 356 เดือนกุมภาพันธ 2560



ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก และ กทม. พื้นที่ 1

ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิก จ.เชียงราย

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. 
เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ
ออมทรัพยภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร 
จ.เชยีงราย มผีูเขารวมงาน จาํนวน 217 คน จาก 81 สหกรณ 
เพื่อใหสหกรณออมทรัพยไดรับทราบภารกิจของ ชสอ. 

ความรูทางวชิาการ ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกนัการทจุรติในสหกรณออมทรพัย และรวมกจิกรรมสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางกนั 
เร่ิมตนกจิกรรมภาคเชาดวยการทาํบญุตกับาตรรวมกนั จากนัน้เปนพธิเีปดการสมัมนา โดย พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ 
จบภาคเชาดวยธรรมบรรยาย โดย พระครูเขมสุทธิธรรม วัดเม็งรายมหาราช ภาคบาย เปนการเปดเวทีพบสหกรณสมาชิก 
นําเสนอนโยบายบริหารงาน และสถานะทางการเงินของ ชสอ. รวมทั้งตอบขอปญหาทุกประเด็นที่สหกรณสมาชิกถามมา 
จากนั้นเปนการบรรยาย เกราะปองกันการทุจริตในสหกรณออมทรัพย โดย นายสรรเพชร แสงเนตรสวาง ผูอํานวยการกองกํากับ
และตรวจสอบ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดร.วิวัฒน แดงสุภา กรรมการดําเนินการ นําคณะฝายจัดการ ชสอ. เขาเยี่ยมเยือน
สหกรณสมาชิกในจังหวัดเชียงราย จํานวน 4 แหง ไดแก สหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงราย จํากัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด สหกรณออมทรัพย
ครูกรมสามัญศึกษาเชียงราย จํากัด และสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบเชียงราย จํากัด 
เพื่อพูดคุย รับฟงปญหา ใหขอเสนอแนะ ตอบขอซักถาม และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ซึ่งกันและกันในเรื่องการบริหารงานของ ชสอ. และการดําเนินงานของสหกรณ เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2559

ความรูทางวชิาการ ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกนัการทจุรติในสหกรณออมทรพัย และรวมกจิกรรมสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางกนั ความรูทางวชิาการ ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกนัการทจุรติในสหกรณออมทรพัย และรวมกจิกรรมสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางกนั ความรูทางวชิาการ ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกนัการทจุรติในสหกรณออมทรพัย และรวมกจิกรรมสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางกนั ความรูทางวชิาการ ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกนัการทจุรติในสหกรณออมทรพัย และรวมกจิกรรมสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางกนั ความรูทางวชิาการ ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกนัการทจุรติในสหกรณออมทรพัย และรวมกจิกรรมสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางกนั 
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สอ.ครูกรมสามัญศึกษาเชียงราย จก.

สอ.สาธารณสุขเชียงราย จก.

สอ.ตํารวจเชียงราย จก. สอ.พนักงานยาสูบเชียงราย จก.
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แกวดี

คลินิก

การปลอมเอกสารเปนความเสี่ยงอยางหนึ่งในสหกรณท่ีผูบริหารสหกรณควรระมัดระวัง เพราะความเนียน
ในการปลอมเอกสารอาจสังเกตไดยาก ตอนที่ 1 ไดบอกไปแลววาการปลอมเอกสารไมจําเปนตองมีเอกสารที่แทจริง
อยูกอน และการแกไขสําเนาเอกสารก็เปนความผิดฐานปลอมเอกสารได ในการใหกูยืมเงินแกสมาชิกสวนใหญ
สหกรณมักจะใหสมาชิกยื่นคําขอมากอนเพื่อใหสหกรณตรวจสอบสิทธิการกูยืมกอนทําสัญญากูยืม การแกไขตัวเลข
ในคําขอ แมจะไมไดรับความยินยอมจากสมาชิกผูกูก็ไมเปนการปลอมเอกสาร เพราะเอกสารดังกลาวเปนเพียงคําเสนอ
ขอกู เงินของสมาชิก เมื่อสหกรณตรวจสอบสิทธิและตอบรับคําเสนอแลว ถือวาคําเสนอและคําสนองตรงกัน 
จึงเกิดสัญญากูยืมกันขึ้น

เมื่อเกิดสัญญาการกูยืมข้ึนระหวางสหกรณกับสมาชิก ก็มักมีการแกไขหลักฐานหรือตัวเลขในระหวางทําสัญญา
กูยมืใหมคีวามแตกตางไปจากทีไ่ดตกลงกนั จงึเกดิประเด็นปญหาวาเปนการปลอมเอกสารหรือไม ซ่ึงมคีาํพิพากษาฎกีา
ไวเปนบรรทัดฐาน พอกําหนดประเด็นไดดังนี้

ประเด็นที่ 1 การแกไขตัวเลขหรือหลักฐานการกูยืมในระหวางทําสัญญากูยืม เปนการปลอมเอกสารหรือไม
 คําตอบ  การแกไขในระหวางที่ทําหลักฐานการกูยืม แมไมลงชื่อกํากับก็เปนหลักฐาน

การกูยืมที่สมบูรณ (คําพิพากษาฎีกาที่ 1154/2511)
 ขอสังเกต ไมถือเปนการปลอมเอกสาร

ประเด็นที่ 2 การแกไขหลักฐานการกูยืมเงินที่สมบูรณ เปนการปลอมเอกสารหรือไม
 คําตอบ  การแกไขหลักฐานการกูยืมที่สมบูรณแลว มีการกูเงินเพิ่มเติมไมไดทําหลักฐาน

กูยืมขึ้นใหม แตไดไปขีดฆาเฉพาะจํานวนเงินในสัญญาเดิมแลวเขียนจํานวนเงินเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่กู ไป 2 ครั้ง 
โดยผูกูมิไดลงลายมือชื่อกํากับ ถือวาการกูยืมเงินเฉพาะครั้งแรกเทานั้นที่มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูกู 
สวนการกูยืมครั้งหลังไมมีหลักฐานผูกู คงรับผิดเฉพาะการกูยืมเงินครั้งแรกเทานั้น (คําพิพากษาฎีกาที่ 326/2507)

 ขอสังเกต แมจะแกไขสัญญากูภายหลัง สัญญากูก็ไมเปนเอกสารปลอม เพราะผูกูยินยอม
ใหแกไข ที่ผูกูไมตองรับผิดในการกูครั้งหลัง เพราะถือวาไมมีหลักฐานเปนหนังสือ

แตถาผูใหกูไดแกไขจํานวนเงินใหมากขึ้นภายหลัง โดยผูกูมิไดรูเห็นยินยอมดวย สัญญากูจึงเปนเอกสารปลอม 
ใชเปนหลักฐานไมได แตสัญญากูเดิมยังคงใชเปนหลักฐานการกูยืมได (คําพิพากษาฎีกาที่ 1149/2552, 761/2509, 
407/2542) 

การปลอมเอกสารเปนเรื่องสําคัญที่ผู บริหารสหกรณตองใสใจเพราะเปนความเสี่ยงของสหกรณที่อาจเกิด
ความเสียหายได ทุกครั้งท่ีมีการแกไขหลักฐานหรือตัวเลขในสัญญากูยืม ควรใหสมาชิกผูกูยินยอมโดยลงลายมือชื่อ
กํากับดวยทุกครั้ง การปลอมเอกสารจะไมเกิดขึ้น สหกรณไมเสียหาย...แนนอน

ปลอมเอกสาร 
(ตอนที่ 2)



พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพธิเีปดและบรรยายพเิศษ หวัขอ “นวตักรรมกบัการบรหิารจดัการ
สหกรณออมทรัพย” พรอมทั้งมอบเงินสนับสนุน จํานวน 100,000 บาท ในการจัดโครงการประกวดและเผยแพรผลงานนวัตกรรม
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก ในวันเสารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม ซาซา โฮเต็ล บางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมี นายสถิตยชัย วรานนทวนิช กรรมการดําเนินการ ชสอ. เขารวมงานดังกลาวดวย ในงานนี้มีสหกรณออมทรัพยสงผลงาน
นวัตกรรมเขารวมการประกวดคัดเลือก จํานวน 1 สหกรณ 

โดยสหกรณที่ไดรับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเดนระดับภาคตะวันออก ประจําป 2559 ไดแก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
พระปกเกลาจํากัด ชื่อผลงาน “เครื่องมือบริหารสภาพคลองเพื่อลดตนทุนการบริหารงานสหกรณ” ซึ่งจะเปนตัวแทนของทาง
ชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัออกในการไปนาํเสนอผลงานนวตักรรม เพือ่รบัการคดัเลอืกรางวลัผลงานนวตักรรมดเีดนในระดบัประเทศ 
ประจําป 2559 ของ ชสอ. ในวันเสารที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ สํานักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี ตอไป

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเดนระดับภาค ประจําป 2559
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก
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นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ. และนายทัศนะ วิเศษ ท่ีปรึกษา 
เปนผูแทน ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบสหกรณ
ออมทรัพยสมาชิก สหกรณไมเปนสมาชิก และสหกรณประเภทอื่น เขตพื้นท่ีเขต
ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ระหวางวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559 
เพือ่พบปะสหกรณสมาชกิและชีแ้จงการดําเนนิงานของ ชสอ. พรอมเชญิชวนสหกรณมาใช
บริการเงนิกู บรกิารเงินฝาก บรกิารวชิาการ บรกิารของทีร่ะลกึ เชญิชวนสมคัรเปนสมาชกิ 
ชสอ. และรวมกจิกรรมเครอืขายของชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัออก พรอมรบัฟง
ขอเสนอแนะจากสหกรณสมาชิกเพ่ือเปนประโยชนในการนํามาพัฒนาการดําเนินงาน
ของ ชสอ. ทั้งนี้ ขอขอบคุณสหกรณที่ใหเกียรติ ชสอ. ในการใหโอกาสเขาเยี่ยมในครั้งนี้

ชสอ. จับมือกับชมรม สอ. ภาคตะวันออก 
ลงพื้นที่พบสหกรณสมาชิก จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
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สหกรณออมทรัพย  
กํานันผูใหญบานนายายอาม จํากัด

สหกรณออมทรัพย  
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จํากัด

สหกรณออมทรัพย 
ตํารวจจันทบุรี จํากัด

สหกรณออมทรัพย 
สาธารณสุขระยอง จํากัด

สหกรณออมทรัพย
ครูจันทบุรี จํากัด

สหกรณออมทรัพย 
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จํากัด

สหกรณออมทรัพย 
โรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด

สหกรณออมทรัพย 
ครูระยอง จํากัด

สหกรณออมทรัพย 
พนักงานสัมพันธไออารพีซี จํากัด

สหกรณออมทรัพย 
โรงพยาบาลระยอง จํากัด



พลตํารวจโท มงคล กมลบุตร พรอมดวย ดร.สมนึก บุญใหญ 
รองประธานกรรมการ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน เลขานุการ และ
นายอนนัต ชาตรปูระชวีนิ ผูจดัการใหญ ชสอ. ใหการตอนรบัคณะนกัสหกรณ 
Myanmar Exposure Group จาํนวน 11 คน เขาเยีย่มชมและศกึษาดงูาน ชสอ. 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุม 601 สํานักงาน ชสอ.

ศึกษาดูงาน ชสอ.
Myanmar Exposure Group

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน 
เลขานกุาร และนายนลทวชั สมาธ ิรองผูจดัการใหญ ชสอ. รวมเปนเจาภาพทอดผาปาครัง้พเิศษ 
เพื่อรวมสมทบทุนสรางอาคารปฏิบัติธรรม 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

อาคารปฏิบัติธรรม 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร จัดสรางขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ
และถวายเปนพระกุศลแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ 19 แหง
กรุงรัตนโกสินทร วางศิลาฤกษในวันประสูติครบ 100 ป วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณ
กอสรางในพุทธมณฑลสถาน จังหวัดนครปฐม เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมสาธารณประโยชน 
เพื่อชวยสงเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญมั่นคงสืบตอไป

นายนลทวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญสายพัฒนาฯ ไดรับมอบหมาย
จาก พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวยฝายจดัการ ชสอ. 
เขารวมมอบดอกไมแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสครบรอบ 35 ป สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด พรอมเปดปาย “อาคาร 
35 ป สอ. มสธ. จก.” โดยมี นายประสาน ชนาพงษจารุ ประธานกรรมการ 
สอ. มสธ. จก.  เปนผูรับมอบ 
ณ สํานักงานสหกรณ ตําบล
บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
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ชสอ. รวมสรางอาคารปฏิบัติธรรม 100 ป 
สมเด็จพระญาณสงวร

ครบรอบ 35 ป สอ. มสธ. จก.

เพื่อชวยสงเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญมั่นคงสืบตอไปเพื่อชวยสงเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญมั่นคงสืบตอไปเพื่อชวยสงเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญมั่นคงสืบตอไป
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ชสอ. ศกษาดูงานดานสหกรณประเทศสมาพันธรัฐสวิส 
และสาธารณรัฐอิตาลี

พลตํารวจโท มงคล กมลบุตร ดร.สามัคคี เดชกลา ดร.สมนึก บุญใหญ และนายชัยยุทธ มาศสุพงศ รองประธานกรรมการ 
ชสอ. นําคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และคณะ จํานวน 29 คน เดินทางไปศึกษาดูงานดานสหกรณ
ระหวางประเทศ ระหวางวันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี

คณะของ ชสอ. ไดเดินทางเขาศึกษาดูงานที่องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (International Co-operative 
Alliance: ICA) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส   องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) 
เดมิมสีาํนกังานใหญตัง้อยูทีก่รุงเจนีวา ประเทศสมาพนัธรัฐสวสิ แตปจจบัุนไดยายสาํนกังานใหญไปท่ีกรงุบรสัเซลส ราชอาณาจกัรเบลเยยีม 

ขบวนการสหกรณโลกมีการประชุมสมัชชาสหกรณระหวางชาติเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2438 ณ กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ไดมีมติกอตั้งองคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) เพื่อประสานความรวมมือในดานตาง ๆ และ 100 ป
ตอมา ในป พ.ศ. 2538 องคการ ICA ไดปรบัปรงุและประกาศหลกัการสหกรณเปน 7 ประการทีใ่ชอยูในปจจบุนั นอกจากนีย้งัไดประกาศ
ใหสหกรณทั่วโลก รวมเฉลิมฉลองวันสหกรณสากลโดยเริ่มในป พ.ศ. 2465 และสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2535 มีมติใหวันเสารแรกของเดือนกรกฎาคมทุกป เปน “วันสหกรณสากล” ในปจจุบัน องคการ ICA มีสมาชิกท่ัวโลก จํานวน 
292 องคกร จากประเทศตาง ๆ 95 ประเทศ และมีสมาชิกรายบุคคลทั้งสิ้น 1,000 ลานคน 

ในป พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ
ไดเปนองคกรพัฒนาเอกชนองคกรแรกที่ไดรับการรับรองสถานะจากองคการ
สหประชาชาต ิ(UN) ในปจจุบนั ICA  ไดรบัการรบัรองสถานะขัน้สงูสดุจากสภาเศรษฐกจิ
และสังคมองคการสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social 
Council: ECOSOC) อีกดวย

องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ  มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนา
สหกรณของประเทศตาง ๆ  ทั่วโลก ผานสํานักงานใหญ และสํานักงานในภูมิภาคตาง ๆ   
โดยการเสรมิสรางความเขมแขง็ใหกบัสหกรณและใหสหกรณตาง ๆ  สามารถดาํเนนิธรุกจิ
อยูไดในประเทศกาํลังพฒันา ICA มบีทบาทสาํคญัในการเปนผูประสานงานและกระตุน
ในการพัฒนาสหกรณในประเทศตาง ๆ

นอกจากน้ี  คณะผูบริหาร ชสอ. ยังไดไปทัศนศึกษาและเขาเยี่ยมชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ความสวยงาม
ของเมือง และสถานที่สําคัญตาง ๆ ในประเทศสมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี อาทิ เมืองมิลาน มหาวิหารดูโอโม เมืองโลซาน
เจนีวา เทือกเขาจุงเฟรา และถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป เปนตน 
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด

มาไดที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด
จัดกิจกรรมเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม ประจําป 2559 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด
จดังานทอดผาปาสามคัค ีเพือ่นาํไปจดัซือ้เครือ่งมอืและอปุกรณ
ทางกายภาพบาํบดั ณ โรงพยาบาลปาซาง วนัที ่15 กนัยายน 2559

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาคใต้
มอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําป 2559
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด
จัดกิจกรรมปลูกปาเนื่องในวันเขาพรรษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จํากัด
รวมทํากิจกรรม “ปารักษนํ้า สูความยั่งยืน”
วันที่ 5 สิงหาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด
มอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําป 2559
วันที่ 29 ตุลาคม 2559



ดร.วิณะโรจน  ทรัพยสงสุข
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

นายพิเชษฐ  วิริยะพาหะ 
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

นางสาวยุวดี  ตังทิวะนนท 
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนนทบุรี

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นายนิสิต  จันทรสมวงศ 
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

นางสาวจิรารัตน  สุนทรอาคเนย
ประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรี

นายวิโรจน  ภูไพบูลย 
สหกรณจังหวัดนนทบุรี
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ชสอ. สวัสดีปใหม 2560 หนวยงานตาง ๆ
พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.สมนึก บุญใหญ รองประธานกรรมการ นางสาวศศิมาศ 

พรรณรัตน เลขานุการ นายธนู มีสัตย กรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ชสอ. เขามอบกระเชาผลิตภัณฑ ชสอ. 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2560 ใหแกหนวยงานตาง ๆ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 
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แคมป์ปิ� ง มีตติ�ง กับ ชสอ. 
พร้อมร่วมกิจกรรม CSR ณ จังหวัดกาญจนบุรี

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ดร.สามัคคี เดชกลา ดร.สมนึก บุญใหญ 
รองประธานกรรมการ พรอมดวย นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญ สายธุรกิจ
และสนับสนุนองคกร รวมกิจกรรมสันทนาการ แคมปปง มีตติ้ง (3 วัน 2 คืน) ประจําป 2559 
ระหวางวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปนการตอบแทนและ
ขอบคุณสหกรณผูใหการสนับสนุนลงทุนใน ชสอ. และเช่ือมไมตรีในขบวนการสหกรณตอกัน

ใหเขมแข็งยิ่งข้ึน ท้ังหมด 21 สหกรณ จํานวน 77 ทาน พรอมทํากิจกรรม CSR 
โดยสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนวัดถํ้าอางหิน 
อาํเภอดานมะขามเตีย้ จงัหวดักาญจนบุร ีเพือ่ใชเปนสือ่การเรยีนการสอนใหกบันกัเรยีน 
โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณการเรียน ชวงบาย สนทนาถึง “การบริหารงานและ
ความมั่นคงของ ชสอ.” โดยรองผูจัดการใหญ สายธุรกิจและสนับสนุนองคกร 
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสหกรณและผูลงทุนใน ชสอ.
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 เนคไทสีดําทอลาย

 ราคา เสนละ 250 บาท

 กระเปาคาดอก

 ราคา ใบละ 200 บาท

 กระเปาเปลายปา

 ราคา ใบละ 250 บาท

 กระเปาเอกสาร

 ราคา ใบละ 250 บาท

 กระเปาเป

 ราคา ใบละ 250 บาท

สั่งซื้อสินคาไดที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com

รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ  
สนใจติดตอไดที่  ฝายธุรกิจเสริม  0 2496 1199  

ตอ 121, 122, 105, 106

สินคาแนะนํา



จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู 2 ถนนนครอนิทร ตาํบลบางสทีอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
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ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 29 ฉบับที่ 356 เดือนกุมภาพันธ 2560

พิมพที่ : หจก. อรุณการพิมพ โทร. 0 2282 6033-4
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News

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ตอ 109 - 110, 126 - 127

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 - 216, 223 และ 226

บริการด ีมีเฉลีย่คนื นกึถึงสินเชือ่ ชสอ. ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป
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โครงการเงินกู้ อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี)

ชําระคืน
(เดือน)

เงินกู้พิเศษ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 3.90 12

เงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 36

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...
รุน “7 วัน และ 14 วัน”

วงเงิน
อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลา 14 วัน

1 ล้านบาทขึ้นไป 0.60 0.65

10 ล้านบาทขึ้นไป 0.70 0.75

20 ล้านบาทขึ้นไป 0.80 0.85


