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ปีที่ 27 ฉบับที่ 339 เดือนกันยายน 2558ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable” ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

1 กันยายน 
“43 ปี ชสอ.”
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สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
  

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ชสอ. รวมบันทึกเทป

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT และสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผานมา

ชสอ.ร่วมถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
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ประธ�นพบสม�ชิก
เรียน	 ท่านประธานกรรมการ /

 ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนกันยำยน 

เดือนแห่งกำรก่อตั้ง ชสอ. ครับ

ผมมีความรูสึกปลาบปลื้มยินดีอยางย่ิงที่ ชสอ. ไดกอต้ังมาครบรอบ 43 ปี ในวันท่ี  

1 กันยายน 2558 โดยไดรับการจดทะเบียนเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2515 และไดเริ่มประกอบธุรกิจ 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2516 ผมขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกแหง คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการทุกสมัย 

และเจาหนาที่ ชสอ. ทุกทาน ที่รวมกันบริหารงาน และรวมกันสนับสนุนกิจการ ชสอ. ใหมีความเจริญกาวหนามาถึงทุกวันนี้ 

และในปีนี้ ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก กําหนดทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2558 ณ วัดวรจันทร 

ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตยท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณอุโบสถชํารุด 

ทรุดโทรม ขอเชิญสหกรณสมาชิกและทุกทานรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีดังกลาวรวมกัน  โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  

ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาวงศสวาง ชื่อบัญชี กฐิน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เลขที่บัญชี 193-0-15456-9 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2496 1199 ตอ 115-116 ครับ

ผมขอแจงใหทราบวา อกีเพยีง 1 เดอืน กถ็งึวนัสาํคญัของขบวนการสหกรณออมทรพัยทัว่ประเทศ นัน่กค็อื “วนัออมแหงชาต”ิ  

ประจําปี 2558 โดย ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสหกรณ ออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด 

กําหนดจัดขึ้นวันเสารที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยจะมีงานแถลงขาวการจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําปี 2558 

ขึ้นในวันศุกรที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยในปีนี้ ชสอ. กําหนดจัดกิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย การสงเสริม 

คุณธรรม “สามัคคี” การเดินรณรงควันออมแหงชาติ สัมมนาวิชาการและมอบเข็มที่ระลึก กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคและพิธีเปดงาน 

วันออมแหงชาติ ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อแสดงพลังแหงการออมของขบวนการสหกรณออม

ทรัพย ทั่วประเทศรวมกัน สหกรณออมทรัพย  ที่สนใจเขารวมกิจกรรม สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.fsct.com  

หรือ โทร 0 2496 1199 ตอ 319-321 

นอกจากน้ี ผมขอเรียนใหทราบวา ชสอ. มีความประสงคที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ชสอ. เพื่อใหเกิดประโยชนแก

สหกรณสมาชิกสูงสุด และเพื่อเป็นการแบงเบาภาระดอกเบี้ยจายของสหกรณอีกทางหนึ่งดวยจึงไดจัดใหมีโครงการเงินกูพิเศษ

เพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนขึ้น โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยต่ําสุด จึงประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือชําระ

หนี้สถาบันการเงินอ่ืน โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.60 ตอปี (อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิรอยละ 4.43 ตอปี หลังหักเงินเฉลี่ยคืน)  

สหกรณใดสนใจ ติดตอไดที่ฝายสินเชื่อ โทร 0 2496 1199 ตอ 212 – 216 ครับ 

สําหรับสหกรณที่มีเงินเหลือสามารถนําเงินมาลงทุนระยะส้ัน ในต๋ัวสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา 7 วัน - 14 วัน  

ไดในอัตราดอกเบี้ย 1.60 - 1.85% และตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา “รุนวันออมแหงชาติ” ในอัตราดอกเบี้ย 18 เดือน   

4.10 - 4.30% เพือ่ใหเงนิหมนุเวยีนกลบัเขาอยูในระบบสหกรณ และเป็นการชวยเหลือซึง่กนัและกนัตามหลักและ วธิกีารสหกรณครบั  

สหกรณใดสนใจ ติดตอไดที่แผนกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา โทร 0 2496 1199 ตอ 126-127, 109-110 ครับ

แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ                                             

(ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ)

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด
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ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์	ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพย 

และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) เป็นตัวแทนสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดติยเูนีย่นในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชีย เขารวมสมัมนาวชิาการและประชมุใหญสามญัประจําปีของสภาสหกรณออมทรพัยและ 

เครดิตยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Unions : WOCCU) เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม ท่ีผานมา ณ หอง Four Seasons  

ศูนยประชุมโคโรลาโด เมืองเดนเวอร รัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ กลาวภายหลังเขารวมประชุมสหกรณระดับโลกวา ถึงครั้งน้ีจะไมใชครั้งแรก ท่ีไดมีโอกาสเขารวม 

ประชุมสหกรณระดับโลก แตการสัมมนาคร้ังนี้ ผมไดเดินทางไปประชุมในฐานะผูนําสหกรณ รวมประชุมพูดคุยกับผู บริหาร 

สหกรณออมทรัพยของประเทศตางๆ ทั่วโลก ถือวาประสบความสําเร็จเป็นอยางมาก ผมไดพบกับผูนําสหกรณระดับโลกประมาณ 

61 ประเทศ เกือบ 3,000 คน ทุกทวีป แลกเปลี่ยนประสบการณ และวิสัยทัศนซึ่งกันและกันเพื่อนําแนวทางของสหกรณออมทรัพย

ที่ประสบความสําเร็จมาประยุกตใชบริหารงานสหกรณออมทรัพยในประเทศของตน อีกท้ังไดเรียนรูวิชาการจากวิทยากรระดับโลก

หลายคน และนับวาเป็นโอกาสทีดีที่ไดแนะนําชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ความกาวหนาและความสําเร็จของสหกรณออมทรัพย 

ในประเทศไทย ที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในเวทีระดับโลก  

ประธาน ชสอ. ประชุม
สภ�สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก
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นอกจากน้ี ผมยังไดรับเกียรติเชิญขึ้นกลาวแทนคนเอเชียในเวทีโลกในฐานะประธานกรรมการ ACCU ที่ไดนําขบวนการ

สหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนในเอเชียที่มีสมาชิก 45 ลานคน จาก 23,000 สหกรณ ใน 22 ประเทศ กลับเขาเป็นสมาชิก 

(Associate Member) ของ WOCCU อีกคร้ังหนึ่ง ในฐานะสมาชิกสมทบ หลังจากที่ออกจากสมาชิกภาพมา 7 ปี (ตั้งแตปี 2008) 

เพื่อเสริมสรางบทบาทและความรวมมือบนเวทีโลก ในการพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนในภูมิภาคเอเชีย 

และแปซิฟกใหมั่นคงกาวหนาตอไป 

ผมมีอีกหนึ่งความประทับใจ คือ หนังสือวารสาร Credit Union Magazine ของสหกรณออมทรัพยแหงชาติสหรัฐอเมริกา 

หรอื Credit Union National Association Inc. (CUNA) ประจาํเดอืน กรกฎาคม 2015 ไดลงขาวและภาพประธาน ACCU ใหการตอนรบั  

Dr.Brian Branch ตําแหนง President/CEO ของ World Council of Credit Unions (WOCCU) ณ สํานักงานของ ACCU ถนน

พัฒนาการ ในโอกาสมาเย่ียมเยือนพรอมหารือ 

แลกเปลี่ยนเพื่อกระชับความรวมมือกันระหวาง 2 

องคการ คือ WOCCU กับ ACCU โดย CEO  (Ms.

Leni) และ CTO (Mr.Ranjith) ของ ACCU รวมใหการ 

ตอนรับ หนังสือวารสารฉบับดังกลาวแจกใหกับ 

ผูเขาสัมมนา WOCCU Conference ปีนี้ ทุกคน  

(61 ประเทศ 3,000 คน) และเผยแพรไปยังสหกรณ

และหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

และสหกรณ หนวยงานที่เกี่ยวของทั่วโลก  
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 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานใน

การประชุม การจัดเตรียมกิจกรรมวันออมแหงชาติประจําปี 2558 โดยมี นาย

เสกสรรค โสภารัตน กรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการชมรมสหกรณ

ออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสรศักดิ์ เปี่ยมสงา สหกรณจังหวัด

อุดรธานี ผูแทนสหกรณทุกประเภทในจังหวัดอุดรธานี และส่ือมวลชน เขารวม

ประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมธรรมสัตยศึกษากร สหกรณ

ออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด เพื่อเตรียมความพรอมการจัดเตรียมงานวันออม

แหงชาติ ประจําปี 2558 

 ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ. ไดรวมกับ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสหกรณออมทรัพยครู

อุดรธานี จํากัด เป็นเจาภาพในการจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําปี 2558 ซึ่งกําหนดจัดข้ึนวันเสารท่ี 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัด

อุดรธานี เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสหกรณออมทรัพย เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของวันออมแหงชาติ  

เหน็คณุคาของการออมทรพัย โดยกิจกรรมภายในงาน มีการเดินรณรงควนัออมแหงชาติ การระดมเงินออมของชมุนุมสหกรณออมทรพัยฯ  

และสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ

 ดาน นายสรศักดิ์ เปี่ยมสงา สหกรณจังหวัดอุดรธานี กลาววา สหกรณออมทรัพย เป็นสถาบันการเงินที่สามารถจะชวย 

ใหประชาชนไดตระหนกัรูถงึประโยชนของการออมทรพัย เพือ่นําไปใชจายเมือ่เกดิความจําเป็น โดยนอมนําปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เป็นแนวทางสรางการออมที่ยั่งยืน ตาม

หลักการสหกรณ คือ การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 จากนั้นเขาพบนายณรงค พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัด

อุดรธานี และนายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  

พรอมดวย นายสุรศักดิ์  ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  

เพือ่ประสานความรวมมือกันของภาคสวนตางๆ ทีเ่ก่ียวของในการจดัเตรยีม 

งานวันออมแหงชาติ ประจําปี 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัด

อุดรธานี 

ชสอ. เดินหน้�เตรียมง�นวันออมแห่งช�ติ ปี 2558
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ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ ์  ประธาน

กรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปดการเสวนา

สมาชิกชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก เรื่อง 

“ประเด็นเด็ด : ปัญหาการบังคับใชกฎหมายท่ีฝาย

จัดการ และกรรมการตองรู” พรอมดวย นายณฐกร	

แก้วดี กรรมการเชื่อมโยงเครือขายและกิจการพิเศษ 

โดย ชสอ. มอบเงนิสนบัสนนุ จํานวน 200,000 บาท ใหกบัทางชมรมสําหรบัการจดัเสวนา เมือ่วนัที ่8 – 9 สงิหาคม 2558 ณ  โรงแรม องิธาร 

รสีอรท อ.เมือง จ.นครนายก โดยมผีูเขารบัการสมัมนา จาํนวน 114 คน จาก 48 สหกรณ

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ บรรยายพเิศษ เรือ่ง “กฎหมายท่ีอาจมผีลกระทบตอการบรหิารจดัการสหกรณออมทรพัยวา “รฐัตอง

สงเสรมิการประกอบวสิาหกจิขนาดยอมและขนาดกลาง วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิเพือ่สงัคม สงเสรมิและสนบัสนนุสนิคาและบรกิาร

จากภูมิปัญญาทองถิ่นและภูมิปัญญาไทย สงเสริมระบบสหกรณ และพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศใหมีคุณภาพ และย่ังยืน” ตาม

รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2558 (ม.90) วรรค 4 พรอมใหความรูเกีย่วกบักฎหมายค้ําประกนัจาํนองใหม โดยกลาววาสหกรณออมทรพัย ตองดําเนนิ

การปรบัปรงุ แกไข แบบพมิพ สญัญาค้ําประกนั-จาํนอง และแกไขระเบยีบวาดวยการใหเงนิกูใหเป็นไปตามกฎหมายใหม

การจดัสมัมนาครัง้นี ้ไดเชิญ ว่าทีพ่นัตร	ีสมบตั	ิวงศ์ก�าแหง ผูอาํนวยการฝายกฎหมายและคดี ธนาคารธนชาต บรรยายเรือ่ง 

“ปัญหาการบงัคบัใชกฎหมายทีฝ่ายจดัการและกรรมการตองรู” โดยไดบรรยายถงึ 11 ประเดน็ ไดแก 1. การคํา้ประกนัตามกฎหมายใหม 

ตองใหคูสมรสยนิยอมหรอืไม และมผีลทางกฎหมายอยางไร  2. กรณมีผีูค้ําประกนัหลายคน สหกรณตองระบยุอดเงนิทีผู่ค้ําประกนัแตละคน 

ตองรับผิดชอบไวในสัญญาค้ําประกันหรือไม เพียงใด 3. สมาชิกผูกูผิดนัดชําระหนี้เดือนเวนเดือน สหกรณตองบอกกลาวผูค้ําประกัน 

หรอืไมอยางไร 4. การจดทะเบยีนจํานอง คณะกรรมการมอํีานาจมอบหมายใหเจาหนาทีส่หกรณเป็นผูแทนไปทํานติกิรรมนอกเหนอืจาก 

มาตรา 51 แหง พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 ไดหรอืไม 5. การบงัคบัจาํนองขายทอดตลาดแลวไดเงนิไมพอชําระหนีส้หกรณ  สหกรณมวีธิกีาร

บังคบัชาํระหนีก้บัผูจาํนอง  หรอืผูกูใหครบถวนไดอยางไรบาง 6. กรณมีเีจาหน้ีรายอืน่บงัคับเอากบัทรพัยท่ีสมาชกิจาํนองไวกบัสหกรณ 

และเจาพนักงานบังคับคดีขอใหสงตนฉบับโฉนดที่ดินและสัญญาจํานอง สหกรณควรปฏิบัติอยางไร 7. กรณีผูจํานองแจงใหสหกรณ 

ขายทอดตลาด ทรัพยจาํนอง สหกรณตองทาํอยางไร ประเดน็ที ่8 พรบ.การทวงหนีม้ผีลบงัคบัใชเมือ่ไหร และจะมผีลตอสหกรณอยางไรบาง  

9. ผูมสีทิธทิวงถามหนี ้และเจาหนีท้ีไ่มอยูในบังคบักฎหมายนีม้ใีครบาง 

10. การทวงหนีท้ีต่องหามตามกฎหมาย มีอะไรบาง และมโีทษเพยีงใด 

11. สหกรณมีสิทธิทวงหนี้จากสมาชิกผูกูโดยตรงไดหรือไม หรือตองให

บุคคลทีจ่ดทะเบยีนแลวเป็นผูทวงหนีแ้ทน 

ในชวงคํ่า เป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรคในสไตลไทยโดย  

นายณฐกร แกวด ีกรรมการเชือ่มโยงเครอืขายและกจิการพเิศษ ในฐานะ

ประธานกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก เป็นผูกลาว

เปดงาน และมนีางสาวสมหมาย  สราญจติร   

ประธานกรรมการเสรมิสรางความรวมมอืระหวางประเทศ และ ดร.วนัทนา  บอโพธิ ์ผูตรวจสอบกจิการ ชสอ. 

เขารวมงานเลีย้งสงัสรรคในครัง้นีด้วย

เสวนาสมาชิก 
“ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก”
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รายงานความคืบหน้า

โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก 
FSCT News ฉบับที่ผานมา  ชสอ. ไดรายงานความคืบหนาการลงพื้นที่เก็บรวบรวมความตองการของระบบงานสหกรณ 

(DETAIL REQUIREMENTS) ผานไป 8 สหกรณนํารองไปแลวนั้น  

ฉบับเดือนนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศการเก็บ Requirements จากสหกรณออมทรัพยนํารอง อีกจํานวน 8 สหกรณ โดยมี

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. เขารวมพบปะและสังเกตการณ ดังนี้

ประมวลภาพบรรยากาศการเก็บ	Requirements		ประจ�าเดือน	กรกฎาคม	2558  จํานวน 8 สหกรณ

สอ. ครูจันทบุรี  จก. สอ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จก.

สอ.สหภาพแรงงานแพนเอเชียเปเปอรไทย จก. สอ. ขาราชการจังหวัดนครราชสีมา จก.

สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จก. สอ.นาวิกโยธิน จก.

สอ.สยามนิสสัน จก. สอ.กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จก.
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การด�าเนินงานเดือน	กรกฎาคม	2558  ไดมีการประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผานมา 

โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปดการประชุม

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ  กลาววา ผมตองขอขอบคุณสหกรณนํารองท้ัง 16 สหกรณ ไดใหความรวมมือในการดําเนิน 

โครงการเป็นอยางดี ไมวาจะเป็นการใหขอมูลในข้ันตอนของการเก็บขอมูลในระบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการในแตละครั้งที่ผานมา  

ผมมคีวามมัน่ใจวาโครงการนีจ้ะประสบความสาํเรจ็ไดอยางแนนอน เพราะสหกรณสมาชกิไดจบัตาเฝ้าดูความสาํเรจ็ของโครงการนีอ้ยู  

และบริษัทเมโทรซิสเต็มสฯ ก็เป็นองคกรที่มีความนาเชื่อถือ มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการบริหารโครงการดังกลาวจากการ

รวมดําเนินการมากวา 2 เดือน ซึ่งผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการตามแผนงานที่กําหนดไวทุกประการ

ความคืบหนาหลังจากที่ไดเก็บรวบรวมความตองการของระบบงานสหกรณ (DETAIL REQUIREMENTS) ครบทั้ง  

16 สหกรณออมทรัพยนํารองเป็นที่เรียบรอย บริษัทเมโทรฯ อธิบายแนวทาง ตนแบบของการออกแบบหนาจอเพื่อให สหกรณสมาชิก 

ใชงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน (User Interface Template Standard) จากนั้นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับสหกรณออมทรัพย

นํารอง 16 สหกรณ เพื่อการออกแบบระบบงานทะเบียนสมาชิกและไดกําหนดปฏิทินการประชุมปฏิบัติการในเดือนสิงหาคม 

ดังนี้ 

วันที่ การประชุม

13-14	ส.ค.	58 ประชุมปฏิบัติการระบบงานเงินฝาก

		17-18	ส.ค.	58 ประชุมปฏิบัติการระบบงานสินเชื่อ

19	ส.ค.	58 ประชุมปฏิบัติการระบบงานทุนเรือนหุน

20-21	ส.ค.	58 ประชุมปฏิบัติการการประมวลผลเรียกเก็บ

และปันผล/เฉลี่ยคืน

FSCT News ฉบับหน้า ชสอ. จะรายงานผลและติดตามความคืบหน้าประจำาเดือน สิงหาคม 2558 
ของโครงการฯ ต่อไป  แล้วพบกัน
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วันที่	10	กรกฎาคม	2558

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี	จ�ากัด

วันที่	23	กรกฎาคม	2558
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี	จ�ากัด	

วันที่	24	กรกฎาคม	2558
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน	แพน	เอเชีย	เปเปอร์ไทย	จ�ากัด

ศึกษ�ดูง�น ชสอ.

ชสอ. จัดอบรมเทคนิคการจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณออมทรัพย

 ดร.วินัย	ทองทิพย์	กรรมการดําเนินงาน ชสอ. เป็นประธาน

กลาวเปดการอบรมหลักสูตร “การสรางส่ือส่ิงพิมพและส่ือดิจิตอล

สําหรับงานสหกรณอยางมืออาชีพดวย Adobe InDesign CS6” 

ระหวางวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ หองอบรม ชั้น 6 สํานักงาน 

ชสอ. โดยมีผูเขารับการอบรม 35 คน จาก 32 สหกรณ

 ดร.วินัย กลาววา ชสอ. ไดเล็งเห็นความสําคัญของการสรางสื่อเพื่อใชในการประชาสัมพันธองคกร จึงไดจัดใหมีการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรูการใชงานโปรแกรม In Design ทําใหรูหลักการของการออกแบบ เพื่องานในลักษณะของส่ือสิ่งพิมพ

และเป็นโปรแกรมที่เนนสําหรับงานออกแบบกราฟก จัดวางเลยเอาท ตลอดจนเรียนรูเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง  

มุงหวังใหผูเขารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรของตนเอง
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ชสอ. ไดออกผลิตภัณฑทางการเงินที่ใหผลตอบแทนสูง กับสหกรณที่มีสภาพคลองหรือมีเงินเหลือมาลงทุนในรูปของตั๋วสัญญา
ใชเงิน เงินรับฝากประจํา ระยะสั้น 7 วัน 14 วัน ไมเกิน 12 เดือน ระยะยาวตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป และรุนโปรโมชั่น เนื่องจากวันที่ 1 กันยายน 
2558  ชสอ. ครบรอบการกอตั้ง 43 ปี ชสอ. จัดแคมเปญพิเศษสําหรับขบวนการสหกรณ ดอกเบี้ยสูงถึง 4.30% “รุ่นวันออมแห่งชาติ”  
เดือนแหงการออม 31 ตุลาคม ของทุกปี 

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

ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนต่างจังหวัด
เงินฝากโครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ สําหรับจายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนใหกับสมาชิกแนนอนตอนประชุมใหญ  

(สหกรณออม 1 สวน + ชสอ. สมทบใหกู 1 สวน --> เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน) และโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
เพื่อชวยเหลือดานการเงินแกสหกรณสมาชิก เมื่อประสบปัญหาขาดสภาพคลองอันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝาก และสรางมาตรการรองรับ
ทางการเงินของสหกรณสมาชิกใหดํารงความมั่นคง

เงินกู้โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่	สามารถติดต่อได้ที่	ฝ่ายสินเชื่อ	0	2496	1199	ต่อ	212-216,223	และ	226

โครงการออมเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน	สามารถติดต่อได้ที่	ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์	0	2496	1199	ต่อ	315,316

 ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.วิวัฒน แดงสุภา รองประธานกรรมการ และฝายจัดการ ชสอ.  
เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการบริหารงานสหกรณ พรอมท้ังแนะนําบริการเงินฝาก  
สนิเชือ่ ธรุกจิเสรมิ ของ ชสอ. และรบัขอเสนอแนะตางๆ เพือ่ใหการดาํเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั และรวมในการพฒันาขบวนการ
สหกรณใหเขมแข็งตอไป 

 สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จก. สอ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จก. สอ.กรมการคาภายใน จก.

 นอกจากนีไ้ด เขาพบขบวนการสหกรณ เพือ่กระชบัความสมัพนัธในขบวนการสหกรณ รวมทัง้เชือ่มโยงเครอืขายในขบวนการ 
สหกรณ จากการเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ ตลอดจนสรางความสัมพันธท่ีดี ระหวางสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยแนะนําผลิตภัณฑดานการเงินของ ชสอ. เชิญชวนใหรวมทําธุรกรรมทางการเงินในการสรางความรวมมือ 
สรางอํานาจการตอรอง สรางฐานการเงินของขบวนการสหกรณและเครือขายใหมีความเขมแข็งพรอมเป็นธนาคารสหกรณตอไป

 ชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานซอง จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนรวมนํ้าใจทายาง จํากัด

 

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวัดกุมสามัคคี จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนหนองจอก จํากัด สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเพชรบุรี จํากัด

ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์สม�ชิกและขบวนก�รสหกรณ์
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CSR  ออมทรัพย์..เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเป็นสวนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียดมาไดที่  

email	:	prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  จํากัด

มอบเงินสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทย 

60,000 บาท วันที่ 26 มีนาคม 2558

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

จัดโครงการ "พัฒนาความรู ความเขาใจเรื่องการสหกรณแกยุวชน

ประจําปี 2558" วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558

สหกรณออมทรัพยกรมประชาสัมพันธ จํากัด

รวมสนับสนุนการแขงขันแรลลี่ “ขับปลอดภัย อุนใจทั้งครอบครัว” 

ปีที่ 6 ตอน NBT Green Trip วันที่ 27– 28มิถุนายน 2558

สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด

มอบขาเทียมใหแกสมาชิกสหกรณ

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด

มอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลระนอง จํากัด

มอบเครื่องมือแพทย ใหแกโรงพยาบาลระนอง

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
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ครบรอบ 34 ปี สอ.กรมชลประทาน จก.

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ 

พรอมดวยนายนลทวัช สมาธิ รองผู จัดการใหญ

สายพัฒนา และฝายจัดการ ชสอ. ร วมพิธีสงฆ

พรอมมอบดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 34 ปี สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน 

จํากัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ อาคาร

สวัสดิการกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ชสอ. รวมยินดี 50 ปี เครดิตยูเนี่ยนไทย

 นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. มอบดอกไมแสดงความยินดีและเขารวมงานโครงการครบรอบ 50 ปี  

เครดิตยูเนี่ยนไทย สืบสานจิตตารมณคุณธรรม เครดิตยูเนี่ยนไทย รวมหนึ่งดวงใจ ครบรอบ 50 ปี และรวมเสวนา “สืบสานมั่นคง  

ธํารงจิตตารมณ คุณธรรม” เพื่อรําลึกถึงวันกอกําเนิดขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ซึ่งกลาวเปดโดย  

ดร.อัมพร วัฒนวงษ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งเป็นคณะผูนํารุนบุกเบิกของสหกรณ 

เครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ บานเซเวียร กรุงเทพฯ

 ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนถือวาวันที่ 25 กรกฎาคม เป็นวันเครดิตยูเนี่ยนไทย ซึ่งบานเซเวียรเป็นสถานที่กอกําเนิดสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา และแพรขยายจนเป็นขบวนการเครดิตยูเน่ียนท่ัวประเทศ จํานวนมากกวา 1,200 แหง สมาชิก 

1,400,000 คน
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เสื้อโปโลนาโน  ราคาตัวละ 310.- บาท

นาฬิกาแขวนผนัง

ราคาเรือนละ 250.- บาท

กระเป๋าเอกสารฝาหน้า

ราคาใบละ 190.- บาท

สินค้�แนะนำ�

แก้วเก็บอุณหภูม ิ

ราคาใบละ 120.- บาท

กระเป๋าคิปลิ้งสายเล็ก   ราคาใบละ  240.- บาท

สนใจสินค้าติดต่อ	:	ฝ่ายธุรกิจเสริม	ชสอ.	โทร.02-496	1199		ต่อ	121	,	122
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ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณเข้ารวมโครงการสงเสริมการออม
เพื่อรวมรณรงคการออม เนื่องในวันออมแหงชาติ

เนื่องดวยในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันออมแหงชาติ ชสอ. ซึ่งเป็นศูนยกลางของสหกรณออมทรัพย 
ทั่วประเทศ 1,052 สหกรณ รวมกับ ชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ภูมิภาค สหกรณออมทรัพยในจังหวัดอุดรธานี และสหกรณ 
ทั่วประเทศกําหนดกิจกรรม ดังนี้
 1. กิจกรรมวันออมแหงชาติ ในวันเสาร ที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี
 2. กิจกรรมเปดรับเงินฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ. รุน “วันออมแหงชาติ ปี 2558” เปดจําหนาย ตั้งแต  
  1 กันยายน 2558
 3. กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพยและกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม “สามัคคี”
  โดยสามารถกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออม และกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม “สามัคคี” มายัง ชสอ.  
  ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 

ชสอ. ขอเชิญสงผลงานนวัตกรรมเข้ารวมประกวด
เพื่อรับการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นในระดับภาค	ประจ�าปี	2558

บุคลากรของสหกรณสมาชิก ชสอ. ที่สนใจสงผลงานนวัตกรรมฯ เขารับการคัดเลือก 

สามารถจัดสงผลงานไปใหทางชมรมสหกรณออมทรัพยภาคที่สหกรณทานมีสํานักงานตั้งอยูในเขตพื้นที่นั้นๆ

ล่วงหน้าอย่างน้อย	15	วันท�าการ  โดยตรวจสอบวันจัดเวทีคัดเลือกผลงานแตละภาค ไดที ่www.fsct.com

โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 

รับสมัครนิสิตใหม รุนที่ 14 ประจำาปีการศึกษา 2558  
สมัครไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2558

ณ ศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

ข่�วประช�สัมพันธ์

โทรศัพท์	:	0-2942-8048	,	0-2940-6343	,	0-2562-0232	และ	0-2561-3468

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	:	ฝ่ายวางแผน	ชสอ.	โทร	0	2496	1199	ต่อ	305-307

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	:	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	ชสอ.	โทร	0	2496	1199	ต่อ	319-320		website	:	www.fsct.com

ชสอ. ขอเชิญร่วมทำ�บุญทอดกฐินส�มัคคี ประจำ�ปี 2558 
ณ วัดวรจันทร์ ตำ�บลโพธิ์พระย� อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันอ�ทิตย์ ที่ 15 พฤศจิก�ยน 2558 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 11 เวล� 10.00 น. 
เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถชำ�รุดทรุดโทรม

ชสอ. ขอเชิญร่วมทำ�บุญทอดกฐินส�มัคคีดังกล่�วต�มกำ�ลังทรัพย์และศรัทธ�
โดยขอให้โอนเงินเข้�บัญชีออมทรัพย์ ธน�ค�รกรุงไทย  จำ�กัด   ส�ข�วงศ์สว่�ง  

 ชื่อบัญชี  กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำ�กัด เลขที่บัญชี 193-0-15456-9 
และกรุณ�ส่งโทรส�รใบตอบรับก�รนำ�ส่งเงินพร้อมสำ�เน�ใบสำ�คัญก�รโอนเงิน  ม�ยัง ชสอ. ทร�บด้วย

เพื่อประโยชน์ในก�รตรวจสอบยอดเงินทำ�บุญและก�รจัดทำ�ใบอนุโมทน�บัตรต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายสำานักงาน โทร 0 2496 1199 ต่อ 804, 115-116  
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจำา

ออมทรัพย์กับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง..        ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 6 พฤศจิกายน  2558

วงเงิน
ระยะเวลา 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

1 ล้านบาทขึ้นไป 4.10 

5 ล้านบาทขึ้นไป 4.20

10 ล้านบาทขึ้นไป 4.30

อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศ

อัตราดอกเบี้ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน

ชำาระคืน
(เดือน)

ระยะสั้น 4.60% 4.43% 12

ระยะปานกลาง 5.05% 4.86% 36

ระยะยาว 5.15% 4.95% 100

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย

“รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2558”

จัดทำาโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ  ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ติเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บ�งกรวยFSCT n e w s

ปีที่ 27 ฉบับที่ 339 เดือนกันยายน 2558ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
เลขที่ 199  หมู่ 2 ถนนนครอินทร์  ตำาบลบางสีทอง  อำาเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี   11130
โทร. 0 2496  1199  โทรสาร  0 2496  1177 , 0 2496  1188


