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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธำนกรรมกำร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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สวัสดีครับ 
ท่ำนประธำนกรรมกำรและผู้แทนสหกรณ์สมำชิกที่เคำรพทุกท่ำน

ฉบับนี้ ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า ในเดือนหน้าก็จะมาถึงการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 ในวันเสาร์ที่  
10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบรุ ีผมขอเชิญสหกรณ์สมาชิกโปรดแต่งตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์ไปยงั ชสอ. ตามก�าหนด ซ่ึง ชสอ. จะรบัผดิชอบค่าพาหนะเดนิทาง  
และค่าลงทะเบียนของผู้แทนสหกรณ์ สหกรณ์ละ 1 ท่าน และให้สิทธิผู้เข้าสังเกตการณ์ฟรี 1 ท่าน ในส่วนค่าลงทะเบียน 

ส�าหรับในปีนี้ ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 คน (อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี) กรรมการด�าเนินการ 10 คน  
(ล�าดับที่ 1 - 7 อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี และล�าดับที่ 8 - 10 อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี) และผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน 
(อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี) นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนับสนุนการใช้ธุรกรรมกับ ชสอ. 
มากที่สุด สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งด�าเนินการ
คัดเลือกโดย ชสอ. สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.fsct.com หรือ FSCT News ฉบับนี้ครับ

การด�าเนนิงานของ ชสอ. ตลอดปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุท่ี 44 ได้บรหิารงานตามนโยบาย โดยยดึหลกัการ 
และอุดมการณ์สหกรณ์ ส่งผลให้ ณ สิ้นปีบัญชี 2559 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ชสอ. มีจ�านวนสหกรณ์ 1,079 สหกรณ์  
มีสนิทรพัย์รวม 109,988.59 ล้านบาท และสามารถบริหารสินทรัพย์ทีม่อียูใ่ห้เกดิก�าไรสุทธ ิ1,356 ล้านบาท โดย ชสอ. สามารถ 
จ่ายเงินปนผลได้ในอัตรา 5.80% เท่ากับปีก่อน และเงินเฉลี่ยคืน 4.00% (ปีที่แล้ว 3.8%) 

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เรื่องแนวทางการปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการ และก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่่ยน ให้มีการก�ากับดูแลทางการเงิน 
เพื่อให้มีแนวทางเดียวกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ท้ังนี้ ชสอ. ได้จัดต้ังคณะท�างานจัดท�าข้อเสนอ 
แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้น และร่วมกับชุมนุม 
สหกรณ์เครดิตยูเยี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ช.ส.ค.) และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด จัดสัมมนาเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นและเสนอต่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ 
สหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และ ชสอ.  
ได้ร่วมกับ ช.ส.ค. จัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและก�ากับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน” และน�าเสนอความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่... ) พ.ศ..... และ 
แนวทางการปฏิรปูระบบบรหิารจัดการและก�ากบักจิการสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่นขึน้ เมือ่วนัที ่21 เมษายน  
2560 ณ ส�านักงาน ชสอ. โดยท่านสมาชิกสหกรณ์สามารถอ่านเนื้อหาการสรุปรายละเอียดการประชุมรับฟงความคิดเห็น 
ได้ทาง www.fsct.com ครับ

ขอบคุณครับ

พลโท
(ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
ประธำนกรรมกำร



โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 
ณ วัดร�่าเปิง (ตโปทาราม) ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560  
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560 
ณ สวนโมกขพลาราม อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560
ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา พุทธมลฑล พระนครศรีอยุธยา

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิกจังหวัดอุดรธานี

“ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 นำยธนู มีสัตย์ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภำ นำยสถิตย์ชัย วรำนนท์วนิช  
กรรมการด�าเนินการ และ นำยนลทวัช สมำธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย ์
เสมาธรรมจักรอุดรธานี จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ�ากัด  
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ค รูอุดรธานี  จ�ากัด และสหกรณ ์ออมทรัพย ์สาธารณสุข 
จังหวัดอุดรธานี จ�ากัด เพ่ือพูดคุย รับฟงปญหา ให้ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม  
และแลกเปลี่ยนข ้อมูลข ่าวสารซึ่งกันและกันในเรื่องการบริหารงานของ ชสอ.  
และการด�าเนินงานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา

ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี นำยสถิตย์ชัย  
วรำนนท์วนิช กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน  
นำยเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการชมรมสหกรณ ์
ออมทรพัย์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กล่าวต้อนรบั พร้อมกนันี ้
ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนา จ�านวน 200,000 บาท  

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 
 การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก 
ได้รับทราบภารกิจ ชสอ. ด้านต่าง ๆ ที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งและ 
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ ์
อันดีร่วมกัน

สอ.ครูอุดรธำนี จก.สอ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี จก.

สอ.สำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี จก.

สอ.เสมำธรรมจักรอุดรธำนี จก.
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แก้วดี

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน 
ทัง้สิน้ ไม่ว่าเรือ่งเง่ือนไขการจ้างหรอืการท�างาน ก�าหนดวนัและเวลาท�างาน ค่าจ้าง สวสัดกิาร การเลกิจ้าง หรอืประโยชน์อืน่ 
ของสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท�างาน ซึ่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
เรียกว่า “สภาพการจ้าง”

มักเกิดปญหาในการบริหารสหกรณ์อยู่เสมอ ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการสหกรณ์ต้องการ ปรับลดค่ำจ้ำงหรือ 
สวัสดิกำรของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ลง จากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่าสหกรณ์สามารถท�าได้หรือไม่เพียงใด  
คงต้องท�าความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานก่อนว่าระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับค่าจ้างสวัสดิการหรือประโยชน์
อื่น ๆ ที่สหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น ถือเป็นสภาพการจ้างและข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ตามมาตรา 5  
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งผูกพันสหกรณ์ในฐานะนายจ้างให้ต้องปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในฐานะ
ลูกจ้างตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น สหกรณ์ของนายจ้างจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างมิได้ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นคุณกับลูกจ้างยิ่งกว่า

หลักกฎหมายดงักล่าวมไิด้ปิดกัน้ให้คณะกรรมการสหกรณ์ว่าจะเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบยีบต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์มิได้ เป็นเพียงแต่การด�าเนินการต้องท�าตามขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้

1. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างท่ี เป็นคุณกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ยิ่งกว่าระเบียบเดิม 
ที่ใช้บังคับอยู่ สหกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก่อน

2. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ ไม่เป็นคุณกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เช่น การปรับลด 
ขั้นเงินเดือนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ลงจากเดิม สหกรณ์สามารถด�าเนินการได้ 2 ประการ คือ

ประการแรก สหกรณ์ต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างก่อน หากเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอม  
การเปล่ียนแปลงแก้ไขนั้นก็ไม่ผูกพันเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างที่เข้าท�างานก่อนประกาศยกเลิกระเบียบเดิม  
(เทียบเคียงค�าพิพากษาฎีกาที่ 2129/2549 และ 12710/2555)

ประการที่สอง สหกรณ์ต้องยื่นข้อเรียกร้อง เกี่ยวกับสภาพการจ้างและระบุชื่อผู ้ เข ้าร ่วมเจรจากับ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือลูกจ้างก็ต้องแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจากับนายจ้างด้วย ตามมาตรา 13 
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

หากคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ปฏิบัติท�าตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้อพิพาทเกี่ยวกับสภาพการจ้างในสหกรณ์ 
ไม่เกิดขึ้น...แน่นอน

กฎหมายแรงงานกับ 
การบริหารสหกรณ์ 

(ตอนที ่1)



โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อสหกรณ์สมาชิก

ชสอ. ได้ด�าเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยท่ีประชุมใหญ่ได้อนุมัต ิ
งบลงทุน จ�านวน 436 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ส�าคัญและใช้งบลงทุนเป็นจ�านวนมาก ปีบัญชี 2558 ชสอ. ได้จ้างบริษัท 
เมโทร ซสิเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ออกแบบ พัฒนาและตดิตัง้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ เป็นจ�านวนเงนิรวมทัง้สิน้  
285,800,000 บาท นั้น ต่อมาได้มีข้อพิพาทเก่ียวกับการด�าเนินงานของโครงการฯ โดย ชสอ. ได้พยายามเจรจาเพื่อให้ 
โครงการฯ นี้ประสบผลความส�าเร็จให้ได้ จากปญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องของงานที่ได้ส่งมอบ  
แต่ ชสอ. ก็พยายามเชิญบริษัทมาเพื่อเจรจากัน แต่บริษัทไม่เข้าเจรจาถึง 2 ครั้ง 2 คราว บริษัทยังได้ยื่นฟ้อง ชสอ. ท�าให้
โครงการนี้ไม่เป็นไปตามที่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกคาดหวัง ซ่ึง ชสอ. จะหาแนวทางและวิธีแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็วต่อไป  
ตามรายละเอียดใน FSCT News ฉบับเดือนที่ผ่านมา

ชสอ. ก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ฯ ต่อไปเพื่อให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานของสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. โดยมุ่งให้บริการ 
ซอฟต์แวร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ทัดเทียมกับสหกรณ์สากลทั่วโลก รวมทั้งต้องการให้สหกรณ์สมาชิกมีโปรแกรม 
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศได้
โดยมี ชสอ. เป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ การด�าเนินการของ ชสอ. ก็ยังคงเดินหน้าในโครงการจัดหาโปรแกรมฯ ต่อไป ซึ่งจะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน 
เหมือนเดิม ตามที่เคยได้รับงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ คือ

ชสอ. จะแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมีโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีพร้อมจะให้บริการ
กับสหกรณ์อยู่แล้ว โดยการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ ชสอ. ได้แก่

1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด
4. บริษัทเอกชนที่ให้บริการระบบบริหารงานสหกรณ์ในปจจุบัน 
5. บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรมฯ

การจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

8 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560



การจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (Data Center)

ส�าหรับในเรื่องของการจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์นั้น ชสอ. ได้แต่งตั้งคณะท�างานฯ ในเรื่องดังกล่าวและได้มีความคืบหน้า

และมีรายละเอียดคุณสมบัติงานของศูนย์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การจัดท�าพื้นที่ในการบริหารจัดการ โดยการใช้พื้นที่ชั้น 4 ของ ชสอ. ประกอบไปด้วย

(1) ห้องทดลองใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (Show Room)

(2) ห้องท�างานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์

(3) ห้อง Server

ส่วนที่ 2 การจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (Data Center) วัตถุประสงค์ของการจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์  

เพื่อจะได้รองรับปริมาณการใช้งานของสมาชิก ชสอ. เต็มรูปแบบและได้มาตรฐาน

 

การขบัเคลือ่นในโครงการจดัหาโปรแกรมฯ ของ ชสอ. ยงัคงท่ีจะเดนิหน้าต่อไป โดยคณะกรรมการด�าเนนิการจะด�าเนนิการ 

ขอขยายระยะเวลางบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อท่ีประชุมใหญ่ในปีนี้ เพ่ือขับเคล่ือนโครงการฯ นี้ 

ให้ประสบความส�าเร็จตามที่มวลสมาชิกของ ชสอ. ได้คาดหวังไว้

ทั้งน้ี หากสหกรณ์สมาชิก/สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ ชสอ. ต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะและ 

แนวทางในการเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของขบวนการสหกรณ์ สามารถ 

แจ้งมายัง ชสอ. ตามช่องทางดังนี้ Email: info@fsct.com

9ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560



พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุน จ�านวน 100,000 บาท ให้กับ 
รองศำสตรำจำรย์ ทันตแพทย์สุรินทร์ สูอ�ำพัน ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  
และคณะกรรมการชมรมฯ รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “วิเคราะห์เชิงลึก หลักการ 
ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ 2560 และเชื่อมโยงเครือข่าย” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง  
ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยม ี
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 97 คน จาก 56 สหกรณ์ 

การเสวนาครั้งน้ีได้เชิญ นำยวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม และ 
นำยปรำโมทย์ สรวมนำม ทีป่รกึษาสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ  
จ�ากัด โดยมี นำงดวงเดือน สำยสมบัติ กรรมการและเลขานุการชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 เป็นผู้ด�าเนินรายการ ประเด็นเสวนา เรื่อง  
“วิเคราะห์เชิงลึก หลักการร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ 2560” โดย ครม. มีมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. ก�าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
2. ก�าหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มอี�านาจออกระเบยีบหรอืค�าสัง่ และมอี�านาจด�าเนินคดต่ีอบคุคลทีก่ระท�าให้สหกรณ์ได้รบัความเสยีหาย  

และสั่งการให้สหกรณ์ด�าเนินการแก้ไขปญหาที่เกิดภายในสหกรณ์
3. ก�าหนดให้การยื่นอุทธรณ์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการออกค�าสั่งทางการปกครองตามกฎหมาย
4. ก�าหนดให้สหกรณ์สามารถรับเด็กและเยาวชนเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
5. ก�าหนดให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่ต้องเว้นวรรคได้
6. ก�าหนดให้มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สามารถให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนด�าเนินธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร
7. ก�าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท�ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
8. ก�าหนดให้มีกองทนุรกัษาเสถยีรภาพระบบสหกรณ์ เพือ่ให้ความช่วยเหลอื 

ทางการเงินแก่บรรดาสหกรณ์ท่ีขาดสภาพคล่อง โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อ�านวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ

9. ก�าหนดการบัญชี จัดระบบบัญชี รวมถึงก�าหนดชื่อทางบัญชีใหม่ 
ให้สอดคล้องกับระบบบัญชีสากล

10. ก�าหนดให้มีการควบคุมสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยค�านึงถึง  
ขนาด ความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนและหนี้สิน และการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์

11. ปรับปรุงบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมในเชงิป้องกันและก�าหนดอัตราโทษ
ขั้นต�่าไว้ด้วย

12. รายงานของคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศด้านเศรษฐกจิ
สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ

13. ข้อเสนอปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
โดยคณะท�างานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

14. ปฏิรูปหน่วยงานและระบบการก�ากับดูแล ปฏิรูประบบคุ้มครองสมาชิก 
และความมั่นคงของสหกรณ์ ปฏิรูประบบบริหารกิจการ และปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560

ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ. กทม. พื้นที่ 1 จัดสัมมนา 
“วิเคราะห์เชิงลึก หลักการร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับ 2560”



ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นำยธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการ 
เชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ นำยสถิตย์ชัย วรำนนท์วนิช กรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย 
และกิจการพิเศษ ชสอ. มอบเงินสนับสนุน จ�านวน 200,000 บาท ให้กับ นำยณฐกร แก้วดี  
ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก และคณะกรรมการชมรมฯ รับมอบเงิน 
สนับสนุนในการจัดโครงการอบรม เรื่อง “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” และการประชุมใหญ่ 
สามัญประจ�าปีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2560  

ณ โรงแรมดวีาร ีพทัยา จงัหวดัชลบรุ ีโดยมผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา  
จ�านวน 106 คน จาก 49 สหกรณ์ 

การอบรมครั้ ง นี้ ไ ด ้ เ ชิญ  
นำยชูเกียรติ ค�ำยิ่ง ผู ้อ�านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร 
การจดัการสหกรณ์ ส�านกังานสหกรณ์ 

จังหวัดชลบุรี บรรยายเร่ือง “หลักการสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ”  
รวมถึงเชิญ นำงรัชนี ฤทธำภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
ช�านาญการ ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี บรรยายเร่ือง  
“การด�าเนนิกจิการของสหกรณ์” และเชญิ นำงสนุนัทำ ทพิย์ชนุ  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการ ส�านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ชลบุรี บรรยายเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบกิจการ  
และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร.สำมัคคี เดชกล้ำ ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย  
นำยธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ นำงสำวศศิมำศ พรรณรัตน์ กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและ 
กิจการพิเศษ นำยณฐกร แก้วดี กรรมการด�าเนินการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุน จ�านวน 200,000 บาท ให้กับ นำยเชิดชัย สิงห์มหันต ์ 

ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการชมรมฯ  
รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดโครงการอบรม เรื่อง “ผู ้ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน”  
และการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปี  
2559 เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมพีซี พาเลซ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 83 คน จาก 40 สหกรณ์ 

การอบรมครั้งน้ีได้เชิญ ว่ำที่ ร.ต.ประสิทธิ์  
บรุเนตร รกัษาการสหกรณ์จงัหวดัสกลนคร ส�านกังาน

สหกรณ์จังหวัดสกลนคร บรรยายเรื่อง “การด�าเนินกิจการของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” และได้เชิญ นำยไมตรี สำยจันดำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการพิเศษ 
บรรยายเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ”
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ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ. ภาคตะวันออก 
จัดสัมมนา “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”

ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดสัมมนา “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด 

มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com  ทำง FSCT News จะเผยแพร่ภำพของสหกรณ์ท่ำนในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต จ�ำกัด

จัดกิจกรรม จิตอาสา ขอท�าดีเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
วันที่ 28 ธันวาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรเกษตร จ�ำกัด
ร่วมสนบัสนนุเงนิช่วยเหลอืและฟ้ืนฟผููป้ระสบอุทกภยัด้านการเกษตร
กบักรมส่งเสริมการเกษตร วนัท่ี 17 มกราคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดำหำร จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
วันที่ 6 มีนาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครรำชสีมำ จ�ำกัด
ทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2559
วันที่ 30 สิงหาคม 2559

สหกรณ์ออมทรพัย์ครูภเูกต็ จ�ำกดั
จัดอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่สมาชิก
วันที่ 17 กันยายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจพังงำ จ�ำกัด
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
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ครบรอบ 65 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ครบรอบ 40 ปี สอ.ศธ.จก.

สอ.ครูนครพนม จก. ศึกษาดูงาน ชสอ.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นำยอนันต์ ชำตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 65 ปี และร่วมบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)  
โดยมี นำงบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นำยนลทวัช สมำธิ รองผู้จัดการใหญ่ฯ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

นำงประภำษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจฯ นำงสำวพจนำ วำสิกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายส่ือสารองค์การ ชสอ. พร้อมด้วย  
ดร.ก๊ก ดอนส�ำรำญ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ากัด  
เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานด้านการบรหิารงานสหกรณ์ ชสอ. และการจดัสวัสดกิารฌาปนกจิสงเคราะห์ของสมาคมฯ เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2560  
ณ ห้องประชุม 601 ส�านักงาน ชสอ.
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ตามทีช่มุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้จดัการคดัเลือกสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นและนกัสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น  
ประจ�าปี 2559 ซ่ึงได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับ 
การคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

ด้านบริหาร
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่) 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่มาก)
 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง)
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�ากัด

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่) 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ากัด

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่มาก)
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  
และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�าปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
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สาขานักวิชาการ
 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

สาขานักบริหาร
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น 

นายสมคิด ปญญาแก้ว ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก

1. นายภิรมย์ บุญเจือ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จ�ากัด
2. นายจรัญ เผือดจันทึก รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

1. นายเหรี่ยน เขียนโพธิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ากัด
2. รองศาสตราจารย์สุทธิ พิกุลศิร ิ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช จ�ากดั
3. นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ากัด
4. นายประเสริฐ อนุพันธ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
5. นายสุพัฒน์ โพธิสาร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ จ�ากัด

สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น

นางทวัน เทพวรรณ์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก 

นางรุจี ชื่นชม  ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี 

1. นางถวิล ปญญางามเนตร ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ากัด
2. นายสมภาพ วิจารณ์ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ากัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 29 ฉบับที่ 359 เดือนพฤษภาคม 2560

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...

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 ีมีเฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ. 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โครงกำรเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ช� ำระคืน
(เดือน)

เงินกู้พิเศษ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 3.90 12
เงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 36
เงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 4.20 100

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

วงเงิน
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลำ 7 วัน ระยะเวลำ 14 วัน
1 ล้านบาทขึ้นไป 0.60 0.65

10 ล้านบาทขึ้นไป 0.70 0.75

20 ล้านบาทขึ้นไป 0.80 0.85


