
ขอเชิญชวนเจรญิจิตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศล

โดย ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ปีที่ 29 ฉบับที่ 357 เดือนมีนาคม 2560

News



พลโท ดร.วีระ วงศ ์สรรค ์ ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน  
ผู ้จัดการใหญ่ ชสอ. เข ้าร ่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศล  
พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธ ี
ปล่อยปลา จ�านวน 499,999 ตัว บริเวณคลอง
ผดุงกรุงเกษม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่จัดโดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยม ีพลเอก ประสาท สขุเกษตร เลขานกุาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
และนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์

ชสอ. ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดทอดผ้าป่าจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี  

สมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

จึงขอเชิญสหกรณ์สมาชิกอนุโมทนาบุญ และร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี  

สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ ร่วมกนั ผ่านบญัชอีอมทรพัย์ ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั สาขา วงศ์สว่าง ชือ่บญัช ีกฐนิชมุนมุสหกรณ์ 

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด เลขที่บัญชี 193-0-15456-9

ชสอ. ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. 
โทร 0 2496 1199 ต่อ 319 – 321

2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ประธำนพบสมำชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

3ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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สวัสดีครับ 
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ในช่วงเดอืนทีผ่่านมา ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ได้ลงพ้ืนทีพ่บปะสหกรณ์สมาชกิในจังหวดัภาคใต้ 
ที่ประสบภัยน�้าท่วม เพื่อส�ารวจความเสียหาย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ประสบภัยน�้าท่วม  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,340,000 บาท โดย ชสอ. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศที่โอนเงิน 
ช่วยเหลือเข้ามาผ่านบัญชี “สหกรณ์ช่วยเพื่อนสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด” เพื่อช่วยเหลือ 
สหกรณ์และสมาชิกที่ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงน�้าใจของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ท่ีไม่ทอดทิ้งกัน 
ในยามล�าบาก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์อย่างแท้จริง

ผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ชสอ. มีสมาชิก 1,076 สหกรณ์  มีสินทรัพย์รวม  
106,721 ล้านบาท ทั้งนี้ ชสอ. ได้ตอบแทนและขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ให้การสนับสนุนและศรัทธาใน ชสอ. ด้วยดีเสมอมา  
ผ่านโครงการต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง และได้ท�าการเปิด “ศนูย์กำรเรยีนรูส้หกรณ์ออมทรพัย์” “ศนูย์นวตักรรมสหกรณ์ออมทรพัย์”  
และ “ศูนย์พัฒนำบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย ชสอ. จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เผยแพร่ความรู้ และรวมถึงการน�าองค์ความรู้ต่าง ๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป

นอกจากนี้ ชสอ. ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการที่จะต้องมีการผ่านการฝึกอบรม  
จึงได้เปิดหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ขึ้นโดยเร่งด่วนเป็นจ�านวน 5 แห่ง และถ้าไม่เพียงพอก็จะเพิ่มการจัดอบรม 
ให้มอีย่างต่อเนือ่ง สหกรณ์ใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที ่ฝ่ายวชิาการ โทร 0-2496-1199 ต่อ 308 -311 ครบั

ตลอดเดือนมีนาคมนี้ ผมขอเชิญชวนบุคลากรสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวทุกภูมิภาค  
เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้น 
ในแต่ละภูมิภาค เพื่อเจริญจิตภาวนาบ�าเพ็ญกุศล แสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธาน  
เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังมุ่งมั่นในการท�าความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดไป

ท้ายนี้ หากท่านมีปัญหาในการบริหารจัดการงานสหกรณ์ ท่านสามารถแจ้งมายังผมหรือคณะกรรมการด�าเนินการ  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตลอด ซึ่ง ชสอ. พร้อมที่จะช่วยท่านแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการด�าเนินกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราให้มีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ตลอดไป

ขอบคุณครับ

พลโท
(ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



สหกรณ์ไทย มีน�้ำใจ ไม่ทิ้งกัน
ช่วยเหลือสหกรณ์สมำชิกผู้ประสบภัยน�้ำท่วมภำคใต้

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  

พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ.  

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ จ�านวน 

100,000 บาท โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี 

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นผูร้บัมอบ เมือ่วนัที ่16 มกราคม  

2560 ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  
ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ 
ผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าว ช่อง 3 จ�านวน 50,000 บาท 
โดยมี นายส�าราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู ้จัดการ 
ไทยทีวีสีช่อง 3 รับมอบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

ชสอ. ขอเชญิสหกรณ์สมาชกิเข้าร่วมโครงการสนิเชือ่เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม
เพื่อน�าไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป โดยก�าหนดวงเงินกู้ที่แต่ละสหกรณ์ 
กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี (กรณีได้รับเฉลี่ยคืนเท่าอัตราปีก่อน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธ ิ
จะเหลือร้อยละ 3.61 ต่อปี) ช�าระคืนเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 24 งวด โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก และจ�ากัดวงเงินกู้ 
ตามโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสินเช่ือ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226

ชสอ. ขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์สมาชิก โปรดส่งรายงานกิจการประจําปี 2559 มายัง ชสอ.  
เพื่อรวบรวมสถิติข้อมูลรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจําปี 2559  

และนําไปปรับปรุงฐานข้อมูลให้เปน็ปัจจุบัน อันจะเปน็ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

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

ขอหนังสือรายงานกิจการ ประจําปี 2559

ครัง้ที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร. 0-2496-1199 ต่อ 308 – 311

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสตูร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสตูร 1)

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. ลงพื้นที่ส�ำรวจควำมเสียหำย 
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสมำชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมใน 4 จังหวัดภำคใต้

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลต�ารวจโท มงคล กมลบุตร ดร.สมนึก บุญใหญ่ นายชัยยุทธ์  
มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ นายปณิธาน ณ นคร ที่ปรึกษา และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ลงพื้นที่พบปะ
สหกรณ์สมาชิกใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยน�า้ท่วม เพื่อส�ารวจความเสียหาย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และแนะน�าโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้าท่วม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี

ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ประสบอุทกภัย จ�านวน 240,000 บาท  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จ�ากัด

ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร จ�านวน 160,000 บาท  
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ�ากัด

ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ประสบภัยน�้าท่วม 

จ�านวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบภัยน�า้ท่วม 

จ�านวน 320,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ากัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดชุมพร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช

5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสมำชิก จ.สงขลำ

ชสอ.จัดฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร”

ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธาน 
กรรมการ พร้อมด้วย นายธนู มีสัตย์ 
ประธานคณะกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย 
และกิจการพิเศษ น�าคณะผู้บริหารและ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์
สมาชิกในจังหวัดสงขลา จ�านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสงขลา 
จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สงขลา จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
ค่ายพระปกเกล้า จ�ากัด และสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้าชายฝั่ง จ�ากัด เพื่อพูดคุย รับฟัง
ปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม  
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร พร้อมมอบ 
เงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู ้ประสบ
อุทกภัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรม หลกัสตูร “คณะกรรมการอ�านวยการ” ซึง่จดัข้ึนระหว่างวนัที ่18 - 20  
มกราคม 2560 ณ โรงแรมพรพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการอ�านวยการ การบริหารงานด้านการเงินและบัญชี ตลอดจน 
รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ค�าสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ 
คณะกรรมการอ�านวยการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่าง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม 180 คน จาก 61 สหกรณ์
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สอ.ค่ายพระปกเกล้า จ�ากัด สอ.สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง จ�ากัด

สอ.ต�ารวจสงขลา จ�ากัด สอ.สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด



7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 357 เดือนมีนาคม 2560

คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แก้วดี

ความเสีย่งของสหกรณ์จากการปลอมแปลงเอกสารในการกูย้มืเงินมหีลายรูปแบบ บางเร่ืองเจ้าหน้าทีไ่ม่มีเจตนา 

จะท�าให้เอกสารกูย้มืเป็นเอกสารปลอม แต่ด้วยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์จงึด�าเนนิการตามผูกู้แ้ละผูค้�า้ประกนัต้องการ อย่าง 

เช่น การกรอกข้อความในสญัญาภายหลงัทีผู่กู้แ้ละผูค้�า้ประกนัลงลายมอืชือ่ในสญัญาแล้ว เป็นต้น ในกรณเีช่นนีห้ากเกิด

ปัญหาว่าการที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกข้อความให้แก่สมาชิกผู้กู้และผู้ค�า้ประกันภายหลังที่ลงลายมือชื่อ ประเด็นที่ต้อง

พิจารณาว่าสัญญากู้นั้นจะเป็นการปลอมเอกสารหรือไม่

ตามนยัค�าพพิากษาฎกีาที ่5685/2548 หนงัสือสัญญากูเ้งินท่ีมกีารกรอกข้อความว่าจ�าเลยท่ี 1 ได้กูเ้งนิโจทก์ 

จ�านวน 400,000 บาท และหนังสือสัญญาค�้าประกันมีการกรอกข้อความว่าจ�าเลยที่ 2 ค�้าประกันเงินกู้ดังกล่าวให้แก่

โจทก์ อันเป็นการกรอกข้อความที่มีมูลหนี้กันจริง แม้จะเป็นการกรอกข้อความภายหลังที่จ�าเลยทั้งสองลงลายมือชื่อ 

ในสัญญากู้เงินและสัญญาค�้าประกันแล้ว ก็ไม่ท�าให้หนังสือสัญญากู ้เงินและหนังสือสัญญาค�้าประกันเป็น 

เอกสารปลอม

ข้อสังเกต คดีนี้ศาลพิจารณาจากพฤติกรรมการกรอกข้อมูลว่าตรงกับข้อมูลหน้ีที่กู้ยืมกันจริงหรือไม่ ถ้าเป็น 

การกรอกข้อความตามที่กู้กันจริงก็ไม่เป็นการปลอมเอกสาร แต่ถ้ากรอกข้อมูลมากกว่ามูลหนี้จริง สัญญากู้และสัญญา 

ค�้าประกันก็จะกลายเป็นเอกสารปลอมทันที ตามนัยค�าพิพากษาฎีกาที่ 326/2507, 761/2509, 3028/2527,  

407/2542 และ 1149/2552 วินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกันว่า การแก้ไขหลักฐานการกู้ยืมเงินที่สมบูรณ์แล้ว  

มีการกู ้ยืมเงินเพิ่มเติม ไม่ได้ท�าหลักฐานการกู ้ยืมขึ้นใหม่ แต่ได้ไปขีดฆ่าเฉพาะจ�านวนเงินในสัญญาเดิมแล้ว 

เขียนจ�านวนเพิ่มขึ้นตามที่กู้ไปทั้ง 2 ครั้ง โดยผู้กู้มิได้ลงลายมือช่ือก�ากับ ถือว่าการกู้ยืมเงินเฉพาะคร้ังแรกเท่านั้น 

ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ ส่วนการกู้ยืมครั้งหลังไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ผู้กู้คงรับผิดเฉพาะการกู้ยืมเงิน 

ครั้งแรกเท่าน้ัน แต่ถ้าผู ้ให้กู ้แก้ไขจ�านวนเงินให้มากขึ้นในภายหลัง โดยผู้กู ้มิได้รู ้เห็นยินยอมด้วย สัญญากู ้

จึงเป็นเอกสารปลอม ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ แต่สัญญากู้เดิมยังคงใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมได้

จากค�าพิพากษาดังกล่าว เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าการกรอกข้อความในสัญญาเงินกู้ยืมและสัญญาค�้าประกัน 

ให้แก่สมาชิกเป็นสิ่งส�าคัญและควรใช้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะจ�านวนเงินในการกู้ยืมต้องตรงกับการกู้ยืมจริง  

หากสหกรณ์ได้ด�าเนินการเช่นนี้ คดีปลอมแปลงเอกสารไม่มีในสหกรณ์ ......แน่นอน

ปลอมเอกสาร 
(ตอนที่ 3)



การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค ประจ�าปี 2559
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
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ภาพข่าว...กิจกรรม

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนโครงการประกวดนวัตกรรมชมรม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จ�านวน 100,000 บาท โดยมี นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ากัด

ชสอ. ก�าหนดจัดโครงการ ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2559  
เพือ่ให้บคุลากรของสหกรณ์ได้มโีอกาสเผยแพร่องค์ความรูจ้ากผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์  
รวมท้ังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ ์
ออมทรัพย์ต่อไป ในส่วนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเหนือ  
ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์แบบกลุ่มสมาชิก (Cooperative management by Member)  

โดยใช้เทคนิคร่วมมือ ร่วมกลุ่ม (Co-op Co-op) จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ากัด

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดและ 
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมกับ 
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” 
พร้อมทัง้มอบเงนิสนบัสนนุ จ�านวน 100,000 
บาท ในการจัดโครงการประกวดและ 

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 602 ส�านักงาน ชสอ.  
โดยมี ดร.วิวัฒน์. แดงสุภา และนายประดิษฐ์ หัสดี กรรมการด�าเนินการ ชสอ. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ในงานนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ง 
ผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก จ�านวน 1 สหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับภาค ประจ�าปี 2559  
ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จ�ากัด ชื่อผลงาน “การจัดท�าบัญชีและสร้างงบทดลองอัตโนมัติโดย Microsoft Excel 2013” ซึ่งจะเป็น
ตัวแทนของทางชมรมฯ กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 ในการไปน�าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อรับการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่น 
ในระดับประเทศ ประจ�าปี 2559 ของ ชสอ. ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ส�านักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี ต่อไป



ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
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พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการบริหารงาน 
ของ ชสอ.” พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จ�านวน 100,000 บาท ในการจัดโครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค  
ประจ�าปี 2559 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.สามัคคี 
เดชกล้า ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ และนายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการด�าเนินการ ชสอ. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย  
ในงานนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก จ�านวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จ�ากัด ชื่อผลงาน “นวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันแก่สมาชิกผู้ค�า้ประกัน” สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกัน
สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด ชื่อผลงาน “การพัฒนาโปรแกรมค�านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ากัด ชื่อผลงาน 
“Magic Mirror Online” และสหกรณ์ออมทรพัย์ครลูพบรุ ีจ�ากดั ชือ่ผลงาน “การจดัระบบงานเอกสารและข้อมลูการปฏบิตังิานด้วยระบบข้อมลู
ส่วนกลางในองค์กร (Organization Data Center)” โดยสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับภาค (ชนะเลิศ) ประจ�าปี 2559 
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ากัด ชื่อผลงาน “Magic Mirror Online” และรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับภาค (รองชนะเลิศ)  
ประจ�าปี 2559 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ�ากัด ชื่อผลงาน “การจัดระบบงานเอกสารและข้อมูลการปฏิบัติงานด้วยระบบข้อมูลส่วนกลาง 
ในองค์กร (Organization Data Center)” ซึ่งจะเป็นตัวแทนของทางชมรมฯ ภาคกลางในการไปน�าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อรับการคัดเลือก 
รางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นในระดับประเทศ ประจ�าปี 2559 ของ ชสอ. ต่อไป

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  
ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ  
“นวตักรรมกบัการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย์”  
พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุน จ�านวน 100,000 บาท  
ในการจัดโครงการประกวดและเผยแพร ่ผลงาน 
นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย ์ของชมรมสหกรณ์ 

ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก ในวนัเสาร์ที ่28 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชมุ ส�านกังานสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ครสูมทุรสาคร จ�ากดั โดยม ีนายสถติย์ชยั วรานนท์วนิช กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. และประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรพัย์ครสูมทุรสาคร จ�ากดั เข้าร่วมงานดงักล่าวด้วย ในงานนีม้สีหกรณ์ออมทรพัย์ส่งผลงาน 
นวตักรรมเข้าร่วมการประกวดคดัเลอืก จ�านวน 1 สหกรณ์ โดยสหกรณ์ทีไ่ด้รบัรางวลัผลงานนวตักรรมฯ  
ดเีด่นระดบัภาค ประจ�าปี 2559 ได้แก่สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขเพชรบรุ ีจ�ากดั ชือ่ผลงาน “โปรแกรม 
ค�านวณอนุมัติสินเชื่อแบบผ่อนช�าระหลังเกษียณ” ซึ่งจะเป็นตัวแทนของทางชมรมฯ ภาคตะวันตก  
ในการไปน�าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ เพื่อรับการคัดเลือกรางวัลผลงานในระดับประเทศ



พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา  
ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคกลาง พร้อมมอบเงินสนับสนุน 
การจัดสัมมนาชมรม ภาคละ 200,000 บาท และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัด
ทางภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา  
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 3 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค กว่า 200 คน

ภาคเช้า เป็นการเปิดเวทีพบสหกรณ์สมาชิก น�าเสนอ 
นโยบายบรหิารงาน และสถานะทางการเงนิของ ชสอ. รวมทัง้ 
ตอบข้อปัญหาทุกประเด็นที่สหกรณ์สมาชิกซักถาม โดย  
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร.สมนึก  
บุญใหญ่  นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ  
นายสถิตย ์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการด�าเนินการ  
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช  
สมาธิ รองผู ้จัดการใหญ่ เป็นผู ้ด�าเนินรายการ โดย ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ชสอ. มีจ�านวนสหกรณ์สมาชิก 
1,075 สหกรณ์ และมีสินทรัพย์รวม 106,721 ล้านบาท

ภาคบ่าย เป็นการบรรยาย เรื่อง “เกรำะป้องกันกำรทุจริต 
ในสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยวิทยากร นายสุวัฒน์ สัจจะประภา จาก 
กองก�ากบัและตรวจสอบ ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคใต้ 
ภำคตะวันตก และภำคกลำง
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ชสอ. ร่วมพิธีบรรพชำอุปสมบทหมู่ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  

ในโอกำสครบก�ำหนดสตมวำร (100 วัน) 

ชสอ. ร่วมเปิดส�ำนักงำน สอ.สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จก.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย  
นายนลทวชั สมาธ ิรองผูจั้ดการใหญ่ ชสอ. ร่วมพธิบีรรพชาอปุสมบทหมู่ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในโอกาสครบก�าหนดสตมวาร (100 วนั) โดยม ีพลเอก ฉตัรชยั  
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
ในพิธี และมอบผ้าไตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2560 ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช  
วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. มอบดอกไม้ 
แสดงความยนิดใีนโอกาสเปิดส�านักงานอาคารสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุจงัหวดัน่าน จ�ากดั และเข้าร่วมพธิที�าบญุขึน้บ้านใหม่ เมือ่วันท่ี  
15 มกราคม 2560 ณ ส�านักงาน สอ.สาธารณสุขจังหวัดน่าน จก.
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด 

มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ�ากัด

มอบทุนการศึกษาประจ�าปี 2559 ให้กับลูกหลานพนักงาน 
สังกัดส�านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ วันที่ 22 สิงหาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ากัด
มอบทนุอดุหนนุบตุรสมาชกิสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2559
วันที ่30 สงิหาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจเชียงใหม่ จ�ากัด
สั่งซื้อข้าวสารคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรพร้าวฯ มอบเป็นสวัสดิการ 
แก่สมาชิกข้าราชการต�ารวจ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ากัด
จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจบริจาคโลหิต 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จ�ากัด
มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม “โรงเรียนแพร่ปัญญานุกุล”
วันที่ 6 มิถุนายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี จ�ากัด
ปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559



13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 357 เดือนมีนาคม 2560

โครงกำรตอบแทนผู้ลงทุนกับ ชสอ.

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 
พลต�ารวจโท มงคล กมลบุตร รองประธาน
กรรมการ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการ 
พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ น�าโดย นางประภาษร  
ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจและสนับสนุน
องค์กร ร่วมกิจกรรม สันทนาการ แคมป์ปิ้ง มิตติ้ง  
(3 วนั 2 คนื) ประจ�าปี 2559 ระหว่างวนัที ่12 - 14  
มกราคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการ 
ตอบแทนและขอบคุณสหกรณ์ผู้ให้การสนับสนุน 
ลงทุนใน ชสอ. และเชือ่มไมตรีในขบวนการสหกรณ์ 
ต่อกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งหมด 20 สหกรณ์  

จ�านวน 46 คน และในวันที่ 13 ม.ค. 2560  
ร่วมท�ากิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา
และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ให้กับโรงเรียนหนองตะครอง อ�าเภอ 
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน 
10,000 บาท ช่วงบ่ายสนทนาถึง 
“การบริหารงานและความมั่นคง
ของ ชสอ.” โดยรองผู้จัดการใหญ่ 
สายธุรกิจและสนับสนุนองค์กร 
เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์รับทราบ
ผลการด�าเนินงานและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่สหกรณ์
ที่ลงทุนกับ ชสอ.
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ดร.สมนึก บุญใหญ่ นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ  
นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นายอนันต์  
ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ ชสอ. น�าคณะทัศนศึกษาดูงาน
โครงการขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2556 ณ  
เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง-มาเก๊า เพ่ือเป็นการตอบแทนและขอบคุณสหกรณ์ผู้ให ้
การสนับสนุนลงทุนใน ชสอ. ด้วยดีเสมอมา และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน 
ยิง่ขึน้ ท้ังหมด 23 สหกรณ์ จ�านวน 129 คน และสหกรณ์ให้ความสนใจเข้าศกึษาดงูาน  
ทั้งหมด 11 สหกรณ์ จ�านวน 35 คน ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งฮ่องกง  
(Credit Union League of Hong Kong) หรือ CULHK ซึ่งเป ็น 
ชมุนมุทีเ่ป็นตวัแทนของขบวนการสหกรณ์เครดติยเูนีย่นในเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  
ซึ่งก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
สหกรณ์สมาชิก มีบริการให้ค�าปรึกษาและการศึกษาแก่สหกรณ์ มีการจัดตั้ง 
กองทุนเสถียรภาพทางการเงินเพื่อความมั่นคงแก่สมาชิก

นายชัยยุทธ ์ มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ  
นางประภาษร ทพิย์ด ีรองผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิและสนบัสนนุ
องค์กร และทมีงาน ชสอ. ร่วมกบัองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
จ�ากดั จดัทรปิไหว้พระ 9 วดั ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ในวนัที่  
20 มกราคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 สหกรณ์ จ�านวน 
65 คน เพื่อเสริมสิริมงคลให้ผู้แทนสมาชิก วงการสหกรณ ์
ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 29 ฉบับที่ 357 เดือนมีนาคม 2560

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

News

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจํา

ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 126 - 127

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

บริการด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โครงการเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ช� าระคืน
(เดือน)

เงินกู้พิเศษ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 3.90 12

เงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 36

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

วงเงิน
อัตราดอกเบี้ย (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


