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เน� องในโอกาสมหามิ่งมงคลเจริญพระชนม 88 พรรษา

วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ

พรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

(ดร.วิวัฒน แดงสุภา  ประพันธ)

FSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCT
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อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable” ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด
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ปีที ่ 27 ฉบับที ่ 342 เดือนธันวาคม 2558

เน� องในโอกาสมหามิ่งมงคลเจริญพระชนม 88 พรรษา

 ภูมิพล มหาราชเจา จอมไทย

ไทยจอม พระเกียรติ์เกริกไกร แซซอง

ซองแซ แนบหทัย ถวนทั่ว

ทั่วถวน ลือปราชญกอง เกริกหลา กําจาย

 เปรมกมล ประชาทั้ง ไทยประเทศ

ประเทศไทย ทั่วถิ่นเขต ย่ํากาว

กาวย่ํา นําเกษตร ริเริ่ม

เริ่มริ รวมจัดเขา เพ� อตั้ง สหกรณ

 เศรษฐกิจ แหวกแนวแท พอเพียง

เพียงพอ ไมเอนเอียง อยูได

ไดอยู คอยเลียบเคียง โตตอ

ตอโต เติบใหญเลี้ยง หมูบาน ชุมชน

 ศรีศรี ศุภวารนี้ เฉลิมพระชนม

ชนมพระเฉลิม แปดแปดวน ครบถวน

ถวนครบ พระอนามัยพล ดีเยี่ยม

เยี่ยมดี ทุกสิ่งลวน กวารอย ทรงพระเจริญ
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สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT

ชสอ. รวมถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ชสอ. รวมบันทึก
เทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5



ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
3

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

ประธานกรรมการ

ประธานพบสมาชิก

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือนธันวาคม ครับ
งานวันออมแหงชาติ ประจําป 2558 ที่จังหวัดอุดรธานี ผานพนไปแลวดวยดี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ซึ่ง ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี มีผูแทนจากขบวนการสหกรณออมทรัพยกวา 1,500 คน เขารวมงานกันอยางพรอมเพรียง 
โดย ชสอ. ไดรับเกียรติจากนายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานในพิธีเปดการเดินรณรงควันออมแหงชาติในภาคเชา 
ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เปนประธานในพิธีและมอบเข็มที่ระลึกใหแกสหกรณสมาชิกภาคบาย และนายอิทธิพนธ 
ตรวีฒันสวุรรณ นายกเทศมนตรนีครอดุรธาน ีเปนประธานในพธิเีปนประธานในพธิเีปดงานวนัออมแหงชาตใินภาคคํา่ และเลอืกคาํคณุธรรมวนัออมแหงชาติ
ประจําป 2559 ไดแก คําวา “ขยัน” ผมตองขอขอบคุณสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศและทุกภาคสวนที่รวมแรง รวมใจ แสดงพลังของชาวออมทรัพย
ทําใหวันงานผานไปดวยดี แลวรวมพลังกันใหมในปหนาที่จังหวัดปทุมธานีครับ

ชสอ. และสหกรณสมาชิกไดรวมกันทอดกฐินพระราชทาน โดยไดรับพระราชทานผาไตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให ชสอ. เชิญมาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ ณ วัดวรจันทร ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยมีพิธีสมโภชผาพระกฐินพระราชทานในวันเสารที่ 14 พฤศจิกายน และพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานในวันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2558 
ตรงกับวันขึ้น 5 คํ่า เดือน 11 เวลา 10.00 น. โดย ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตกและสหกรณครูสุพรรณบุรี จํากัด เพื่อสมทบทุน
บูรณปฏิสังขรณอุโบสถชํารุดทรุดโทรม ซึ่งสหกรณสมาชิกไดรวมทําบุญกันมาเปนจํานวนเงิน 7,200,000 บาท ผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาส
บําเพ็ญกุศลรวมกับทุกทาน ขออานิสงสแหงผลบุญ จงบันดาลใหทุกทานเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรสารสมบัติ ตลอดจนประสบ
สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ผมในฐานะประธานกรรมการ 
ชสอ. ซึ่งเปนศูนยกลางของขบวนการสหกรณออมทรัพยไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี กตัญูกตเวที ตอพระมหากษัตริย จึงขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกทั่วประเทศ เขารวมปนจักรยานและชวยเหลือสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม 
แกผูเขารวมขบวนปนจักรยานในแตละจังหวัด อยางพรอมเพรียงกันในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และผมขอใหสหกรณบันทึกภาพการเขารวมกิจกรรม
สงมายัง ชสอ. เพื่อเผยแพรสรางภาพลักษณที่ดีของขบวนการสหกรณผานชองทางประชาสัมพันธของ ชสอ.และ FSCT NEWs ซึ่งมีสหกรณสมาชิกและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดอานทั่วประเทศครับ

ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมโครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมเงินทุนเพื่อใชในการประชุมใหญ โดยมี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลาฝาก 5-12 เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยแตละชุดการฝาก 2.30 - 2.80% โดยสหกรณออม 1 สวน + ชสอ.สมทบให
กู 1 สวน  สหกรณสมาชิกมีเงินจายปนผลและเฉลี่ยคืนแนนอนถาเขาโครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญครับ สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายสินเชื่อ 
โทร 02 496 1199 ตอ 212-216, 223 และ 226 ครับ และขอเชิญสหกรณทุกประเภท ที่ตองการบริหารเงินอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําเงินมา
ลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํากับ ชสอ. “รุนทรัพยมั่นคง” โดยมีอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน 3.65%, 18 เดือน 3.80% และ 24 เดือน 
4.00% ซึ่งจะเปดจําหนายไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 สหกรณใดสนใจ ติดตอไดที่แผนกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา โทร 0 2496 1199 
ตอ 126-127, 109-110 ครับ

แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ
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 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เขารวมงานแถลงขาว “โครงการ 
5 ธันวา ทําดีเพื่อพอ  ป 2558” โดยมี ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
พรอมดวยนายเดโช เอี่ยมชีรางกูร ประธานสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด แถลงขาวการจัดงาน 
และพิธีปลอยคาราวานรถแท็กซี่ สามลอและสี่ลอเล็ก จํานวน 75 คัน รวมกันแสดงพลัง
แหงความจงรักภักดีและสรางความสามัคคีของคนในขบวนการสหกรณ และรวมกันทําความดี
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวัน 5 
ธนัวาคม 2558 โดยสหกรณทีเ่ขารวมโครงการจะนาํกลองทาํความดไีปตดิตัง้ไวในรถแทก็ซี ่สามลอ
และสี่ลอเล็กและที่สํานักงานของสหกรณตางๆ เพื่อรับเงินสมทบทุนจากสมาชิกของสหกรณและ
ผูโดยสารทีใ่ชบรกิารรถแท็กซีห่ยอดลงในกลอง ขณะน้ีมรีถแทก็ซี ่สามลอและสีล่อเลก็กวา 3,000 คนั 
และสหกรณกวา 300 แหงสมัครเขารวมโครงการ โดยรถแท็กซ่ี สามลอและสี่ลอเล็กท่ีเขารวม
โครงการจะตดิสตกิเกอร “5 ธนัวา ทาํดเีพือ่พอ” ไวทีก่ระจกเพือ่เปนสญัลกัษณ และจะเปดโอกาส
ใหรวมกันสมทบทุนไดตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558  เงินบริจาคทั้งหมดไมหัก-
คาใชจายใดๆ จะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

รวมปลอยขบวน 5 ธันวาทําดีเพ�่อพอ
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MOU ปองกันและปราบปรามการฟอกเง�นผานกิจการสหกรณ
 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. 
รวมเปนสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการประสาน
ความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินผานกิจการ
สหกรณ (MOU) ระหวาง กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ และสํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เมือ่วนัที่ 
3 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ
 การลงนามในครั้งนี้ เป นการประสานความร วมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินผานกิจการสหกรณ 
ระหวาง 3 หนวยงาน ไดแก กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ และสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยจะสงผลใหมีการประสานความรวมมือใน 3 ดาน ไดแก 
1) การใหความรวมมือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ท่ีสนับสนุนการทํางานของทั้ง 3 หนวยงาน ตลอดจนสนับสนุน

  ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ   ประธานกรรมการ ชสอ. 

เป นประธานในพิธีสมโภชผ าพระกฐินพระราชทาน (ผ าไตร) 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญมาทอด

ถวาย ณ วัดวรจันทร จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2558 และเปนประธานในพิธีถวายผาพระกฐิน (ผาไตร) เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา โดย ชสอ. รวมกับขบวนการสหกรณ และ

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมียอดรวมจากการทอดกฐินครั้งนี้

ทั้งสิ้น 7,200,000 บาท

ซึ่งกันและกันในดานวิชาการ สถานที่ 
วัสดุอุปกรณ หรือการดําเนินการอื่นใด
ตามท่ีหนวยงานรองขอ 2) ใหการ
สนับสนุนนโยบายดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอตาน
การสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย 
3) รวมมือกันตามสมควรในการพัฒนาบุคลากร
ของทั้ง 3 หนวยงาน รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
 นอกจากนี ้ภายในงานยงัจดัใหมกีารสมัมนาเรือ่งแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรการในการดําเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ 
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 โดยมีผูเขารวมสัมมนา และพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้กวา 250 คน

ชสอ. รวมกับ ชมรม สอ.ภาคตะวันตก ทอดกฐินพระราชทาน
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 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาว
รายงานตอ พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ ผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานในพิธีเปดการอบรมหลักสูตร 
ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง รุนที่ 4 (Advance SACCO 
Executive) 4th Batch เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม
รชิมอนด จงัหวดันนทบรุ ีโดยมรีะยะเวลาการฝกอบรม 14 วนั ตัง้แต
วันที่ 4 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2558 มีผูเขารับการฝกอบรม
เปนผูบริหารสหกรณของสหกรณออมทรพัยจากทัว่ประเทศ  จาํนวน 
40 คน จาก 35 สหกรณ
 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ กลาววา การจัดฝกอบรมครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจในบริบทการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพย ภายใตสภาวะแวดลอมที่คนในสังคมกําลัง
ตื่นตัวกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนป 2558 ผูนําระดับสูงจึง
เปนบุคลากรที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย 
โดยการฟนฝาอุปสรรค ปญหา ความทาทาย ตลอดจนแรงกดดัน
ท้ังภายในและภายนอกองคกร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
พัฒนาวิธีคิดและวิธีการบริหารจัดการอยางเปนองครวม เพื่อ

การนําประโยชนสู สมาชิกเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรูจาก
รปูแบบ และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการบรหิารการเงนิอยางมปีระสทิธภิาพ 
ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และเปน
ไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อเปดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณสําหรับแนวปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาสัมพันธภาพ
ในการพึ่งพาและรวมมือกันตอไปในอนาคต
 พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ กลาววา กิจการสหกรณ
เปนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ และมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ อันเปน
รากฐานของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทักษะผูบริหารสหกรณ
ออมทรัพยจึงเปนสิ่งที่ควรเรงปฏิบัติ ผู บริหารสหกรณจําตองมี
วิสัยทัศนกวางไกล มีมุมมองในการบริหารจัดการแบบองครวม 
มีความรับผิดชอบตอสมาชิกและขบวนการสหกรณในระดับสูง 
มีทักษะดานการบริหารจัดการท่ีดีและมีความมุงมั่นท่ีจะขับเคลื่อน
สหกรณออมทรัพยสูความสําเร็จตามอัตลักษณของการเปนสถาบัน
การเงินภายใตบริบทของสหกรณ

ชสอ. เรงพัฒนาความรู ผูบร�หารสหกรณ
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 นอกจากสหกรณตองมอบอํานาจใหกรรมการ หรือ 

ผู จัดการเปนผู รับมอบอํานาจในการติดตามทวงถามหนี้ 

สมาชิกผูผิดชําระหน้ี และปรับปรุงแบบฟอรมการกูยืม และ

คํ้าประกัน เพื่อใหสอดคลองกฎหมายการทวงถามหนี้แลว 

ขอควรระวังท่ีสหกรณ หรือผูรับมอบอํานาจ หรือผูรับมอบ

อํานาจชวง ตองปฏิบัติอยางเครงครัด ในการทวงถามหนี้

สมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ อยางนอย 10 ประการ คือ

 ประการที่ 1.  ตองไมขมขู หรือใชความรุนแรง 

หรอืทํารายรางกาย ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของสมาชิกผูผิด

ชําระหนี้ หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป

 ประการที่ 2.  ตองไมใชวาจา หรือภาษาที่เปน

การดูหม่ินสมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ หากฝาฝนมีโทษจําคุก

ไมเกิน 1 ป

 ประการที่ 3.  ตองไมแจง หรือเปดเผยเกี่ยวกับ

ความเปนหนี้ของสมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ใหแกบุคคลอื่น

ที่ไมเก่ียวของกับการทวงถามหนี้ ยกเวน สามี ภรรยา 

บุพการี หรือผูสืบสันดานของสมาชิก หากฝาฝนมีโทษ

จําคุกไมเกิน 1 ป

 ประการท่ี 4.  ตองไมตดิตอสมาชกิผูผดินดัชาํระหนี้

โดยไปรษณีย เอกสารเปดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใด 

ท่ีสื่อใหทราบเปนการทวงถามหนี้ ยกเวน เพื่อจะใชสิทธิ

ฟองคดีตอศาล และการบอกกลาวบังคับจํานอง หากฝาฝน

มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป

คลินิคกฎหมาย

โดย..  นายณฐกร  แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ.

ทวงหนี้อยางไรให ไกลคุก (ตอนที่ 2)

 ประการที่ 5.  ตองไมใชขอความ เครื่องหมาย 

สัญลักษณ หรือชื่อทางธุรกิจของสหกรณบนซองจดหมาย

ในการติดตอกับสมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ ที่ทําใหเขาใจวา

เปนการติดตอเพื่อการทวงถามหนี้ หากฝาฝนมีโทษจําคุก

ไมเกิน 1 ป

 ประการที่ 6.  ตองไมแสดง หรือใชขอความ 

เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือเครื่องแบบที่ทําใหเขาใจวา

เปนการกระทําของศาล เจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานของรัฐ  

หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป

 ประการที่ 7.  ตองไมแสดง หรือมีขอความทําให

เชื่อวาการทวงถามหนี้ เปนการกระทําโดยทนายความ 

สํานักงานทนายความ หรือสํานักกฎหมาย หากฝาฝน

มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป

 ประการที่ 8.  ตองไมแสดง หรือมีขอความ

ทีท่าํใหเชือ่วาจะถกูดาํเนนิคด ีหรอืจะถกูยดึ หรอือายดัทรพัย 

หรือเงินเดือน  หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป

 ประการที่ 9.  ตองไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด หากฝาฝนปรับไมเกิน 

1 แสนบาท

 ประการที่ 10.  ตองไมเสนอ หรือจูงใจใหสมาชิก

ผูผิดนัดชําระหนี้ออกเช็ค ท้ังท่ีรูอยูวาสมาชิกอยูในฐานะที่

ไมสามารถชําระหนี้ได หากฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป

 

 หากกรรมการ ผูจัดการ ผูรับมอบอํานาจ หรือผูรับอํานาจชวง ปฏิบัติตามคําแนะนํานี้แลวไซร ไกลคุกแนนอน
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 ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ชมรมสหกรณออมทรัพยทุกภูมิภาค ขบวนการสหกรณในจังหวัด
อดุรธานี และสหกรณออมทรพัยทัว่ประเทศ เปนเจาภาพในการจดังาน
วันออมแหงชาต ิประจาํป 2558 ในวนัเสาร ที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2558 
ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผูเขารวมจากขบวนการสหกรณออมทรัพย
ทั่วประเทศเขารวมงานกวา 3,000 คน 
 ดร.เฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา 
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปเปนวันออม
แหงชาติ ซึ่ง ชสอ. ไดดําเนินการจัดงานมาโดยตลอด ขบวนการ
สหกรณไทยในปจจบุนัสหกรณทกุประเภทประมาณ 10,717 สหกรณ 
สมาชิกกวา 12 ลานคน ทุนดําเนินงานกวา 2 ลานลานบาท ในสวน
สหกรณออมทรัพยมีจํานวน 1,349 สหกรณ และเงินออมกวา 1.42 
ลานลานบาท สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย 423,114 บาทตอคน จากทุน
เรือนหุน 733,615 ลานบาท เงินรับฝาก 527,459 ลานบาท สหกรณ
ออมทรัพยทั่วประเทศไดรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการออม ซึ่งถือ
เปนสวนสาํคญัในการสรางหลกัประกนัความมัน่คงสาํหรบัประชาชน
และเศรษฐกจิของประเทศ โดย ชสอ. ต้ังเปาระดมเงนิออมจากระบบ
สหกรณ 80,000 ลานบาท

 ชสอ. ไดจัดกิจกรรม
ออมทรัพย   ออมความดี 
เพื่อรณรงคใหทุกภาคสวน
ของประเทศไดมองเห็นและ
เขาใจในความสาํคญัของการ
ออมและสรางภาพลักษณ
ที่ดีของขบวนการสหกรณไทย ภาคเชาเปนกิจกรรมเดินรณรงค
วนัออมแหงชาต ิซึง่ไดรบัเกยีรตจิาก นายชยาวธุ จนัทร ผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี เปนประธาน โดยตั้งริ้วขบวนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี  ไปสิ้นสุดที่ศาลาทุ งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร โดยมีสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ นักเรียน 
และประชาชน เขารวมกวา 2,000 คน

ภาคบาย เปนการสัมมนาวิชาการ โดย ดร.วิณะโรจน 
ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานในพิธี
เและมอบเข็มที่ระลึกใหแกสหกรณที่เขารวมกิจกรรมระดมเงินออม 
และสงเสริมคุณธรรม “สามัคคี” ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล

ชสอ. จัดงานวันออมแห่งชาติ 2558 
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 ภาคคํ่า เปนงานเลี้ยงสังสรรค โดย นายอิทธิพนธ 
ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปนประธานในพิธี 
และเลือกคําคุณธรรมในป 2559 ไดแกคําวา “ขยัน” หลังจากนั้น
เขาสูพิธีการมอบธงวันออมการเปนเจาภาพงานวันออมแหงชาติ
ประจําป 2559 ใหแก ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง เสร็จสิ้น
พธิกีารสมาชกิสหกรณออมทรพัยจากทัว่ประเทศไดรวมรบัประทาน
อาหาร และรบัชมการแสดงจากศลิปนเมอืงอดุรธานอียางสนกุสนาน 
ณ ลานสังคีต หนองประจักษศิลปาคม
 การจดังานในครัง้น้ี ชสอ. ไดรวมกบัสหกรณทัว่ประเทศรวม
รณรงคใหเยาวชน สมาชกิสหกรณ ประชาชน รูจกัวนัออมแหงชาตแิละ
คณุคาเงนิออม จดักจิกรรมสงเสรมิการออม เปนการสรางภาพลกัษณ
ใหขบวนการสหกรณไดรักษาคุณคา “วันออมแหงชาติ” ซึ่งตรงกับ
หลักการสหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยถือเปนวันสําคัญของขบวนการสหกรณไทย

ระดมเงินออม 8 หมื ่นล้านบาท
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 เดือนตุลาคม ที่ผานมา นับวาเปนเดือนที่ 5 แลว จากที่ 
ชสอ. ไดทําสัญญาจางบริษัทเมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโปรแกรม ระบบ
งานสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก ประกอบดวยระบบ
งานหลัก 9 ระบบ และระบบงานเสริม 9 ระบบ โดยมีระยะเวลา
การออกแบบและพัฒนา 2 ป 
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จัดประชุมประจําเดือนกับ 
สอ.นํารอง คร้ังที ่5  ณ หองประชมุ 701  ชสอ. ม ีผูเขารวมประชมุ
กันอยางพรอมเพียง นําโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน

 การสาธิตโปรแกรมระบบงานเงินฝาก และระบบงานสินเชื่อ เปนการนําเสนอ ครั้งที่ 2 หลังจากที่ไดมีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเมื่อเดือนกันยายน ซึ่งในที่ประชุม ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใหบริษัทนําไปทําการปรับปรุงแกไขเพื่อนําเสนอ

ในการประชุมประจําเดือนในครั้งตอไป 
 และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 
บริษัทเมโทรฯ ไดสงมอบงานจางงาน
ชวงที่ 1 งวดที่ 2 โดย ชสอ. ไดดําเนิน
การตรวจรบัการจางงานชวงที ่1 งวดที ่2  
ซึ่งประกอบดวยระบบงาน 2 ระบบ คือ 
ระบบงานทะเบียนสมาชิก และระบบ
งานทนุเรอืนหุน ผลการตรวจรบั ผานแลว

ชสอ.เดินหนาเตร�ยมตรวจรับ  4  ระบบงาน

กรรมการ นายเอนก  นาคดิลก  ประธานกรรมการตรวจรับฯ  
ดร.วิวัฒน  แดงสุภา กรรมการตรวจรับฯ นายอภิชิต  เส็งขํา
ผู จัดการโครงการฯ เจาหนาที่ฝ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สอ.นํารอง จํานวน 16 สหกรณ  42 คน และ บริษัทเมโทรฯ 
จํานวน 32 คน 
  บริษัทเมโทรฯ ไดนําเสนอความคืบหนาของโครงการฯ 
และประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการสาธิตโปรแกรมระบบงาน
เงินฝาก และระบบงานสินเชื่อ (Alpha Version) 
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 แผนงานการสงมอบตอไป ชสอ. จะทําการรับมอบงาน 
ชวงที่ 1 งวดที่ 3 ที่บริษัทเมโทรฯ จะดําเนินงานสงมอบภายในเดือน 
ธันวาคม 2558 โดยมีโปรแกรมที่สงมอบ จํานวน 4 ระบบงานหลัก 
ประกอบดวย
 1. ระบบงานเงินฝาก
 2. ระบบงานสินเชื่อ
 3. ระบบงานการเงิน
 4. ระบบงานดูแลการปฏิบัติงาน
 สําหรับเดือนพฤศจิกายน จะมีการประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 ณ สํานักงาน ชสอ. 
โดยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระบบงานทะเบียนสมาชิก และระบบงานทุนเรือนหุน ซึ่งเปนระบบ
งานทีผ่าน การตรวจรบัจากคณะกรรมการฯ เปนทีเ่รยีบรอยแลวโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อทําการ Review กับสหกรณออมทรัพยนํารองทั้ง 
16 สหกรณ เพือ่เปนการสรางความมัน่ใจในระบบงานอกีคร้ัง และใน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จะเปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
งานเงินฝาก และ ระบบงานการเงิน   
 การจัดหา  Private Link เพื่อใชในการ ติดตอเชื่อมโยง
ขอมลู ซึง่ขณะนีอ้ยูในข้ันตอนของการจดัทําคณุสมบัตใิหตรงกบัความ
ตองการของโครงการฯ เชน  เรื่อง การกําหนดอุปกรณและวิธีการ
เชื่อมตอ, การจัดทํา Routing การตรวจสอบสถานะและดูแลระบบ
ตลอด 24 ชั่วโมง และการรับแจงเหตุตางๆ 

แผนผังแสดงการเชื่อมตอของระบบ (Network Diagram)
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CSR  ออมทรัพย..เพ�่อสังคม
 สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอม
รายละเอียดมาไดท่ี email : prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ
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 ดร.เฉลิมพล  ดลุสมัพนัธ  ประธานกรรมการ  เขารวมงาน
พรอมบรรยาย เรือ่ง การบรหิารสหกรณออมทรพัยยคุใหมกบัไอท ี 
ใหกับประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ  และเจาหนาที่ชมรม
สหกรณออมทรัพยตํารวจภาคใต จํานวน 230 คน 29 สหกรณ
และมอบเงนิสนบัสนุน 10,000.- บาท  ใหกบัชมรมสหกรณออมทรพัย
ตํารวจภาคใต โดยมรีอยตาํรวจโท สวุทิย  มากดวง ประธานกรรมการ 
ชมรมสหกรณออมทรพัยตํารวจภาคใต  รับมอบ ณ โรงแรมบรรจบบุรี  
อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  ระหวางวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงคในการเชื่อมโยงความสัมพันธเครือขาย
ชมรมสหกรณออมทรัพยตํารวจภาคใต และสรางเครือขายสหกรณ
พันธมิตรใหมีความเขมแข็ง พรอมทั้งสรางสัมพันธภาพและ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาสหกรณ
ตอไป  

 ดร.เฉลมิพล  ดลุสัมพันธ  ประธานกรรมการ  รวมงานการประชมุ
เชิงปฏิบัติการและประชุมใหญสามัญประจําป 2558 และมอบเงินสนับสนุน 
20,000.- บาท ใหกับชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคใต  โดยมี
นายเฉลิมพล  สุทธิสวาง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสงขลา  จํากัด 
ซึ่งดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ ชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
ภาคใต  รับมอบ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรทสงขลา อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 การจัดงานครั้งนี้
มีสหกรณออมทรัพยในพ้ืนที่ภาคใตเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก 
มีกิจกรรมนั่งรถราง ยอนรอยวิถีคนสงขลายานเมืองเกา แลเมืองสองเล 
ชวงเย็นเปนงานเลี้ยงสังสรรค “ฮาวายไนท” เริ่มจากงานมุทิตาจิต
เจาหนาที่สหกรณที่เกษียณอายุการทํางาน พรอมทั้งไดสัมผัสและสนุกสนาน
กับการแสดงของเจาหนาท่ีจากสหกรณตางๆ งานนี้ไดสัมผัสรอยยิ้ม
จากผูเขาสัมมนาทุกทาน ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณออมทรัพย
ครูกระบี่ จํากัด ในฐานะเจาภาพการจัดงาน  ในครั้งตอไป      

แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาสหกรณ
ตอไป  

ชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคใต

 ดร.เฉลิมพล  ดลุสมัพนัธ  ประธานกรรมการ  เขารวมงาน

ชมรมสหกรณออมทรัพยตํารวจภาคใต
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 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ และ ดร.วิวัฒน 
แดงสภุา รองประธานกรรมการ พรอมดวยฝายจดัการ ชสอ. เขาเยีย่ม-
เยอืนสหกรณนอกภาคและในภาคออมทรพัย เพือ่กระชบัความสมัพนัธ 
ในฐานะที ่ชสอ. เปนศนูยกลางการเงนิของสหกรณออมทรพัย พรอมชวย
เหลือรวมมือกับสหกรณทุกประเภท ขาดแคลนเงินทุนก็สามารถมากู 
มีเงินเหลือก็นํามาฝากกับ ชสอ. สําหรับสหกรณสมาชิกที่เปนสมาชิก
กับ ชสอ. ก็ตองถือหุนใหครบตามเกณฑ สิ้นปบัญชีก็ไดรับเงินปนผล 
ซึง่ปทีผ่านมาจายเงนิปนผลถงึ 5.80%  และบรกิารเงนิกูอตัราดอกเบีย้
ตํ่าสุด 4.60% เฉลี่ยคืน 3.80% ซึ่งหักสุทธิแลวเหลือเพียง 4.43% 
 จึงขอเชิญชวนสหกรณทุกประเภทและสหกรณสมาชิก
มสีวนรวมกบัขบวนการสหกรณใหมคีวามเขมแขง็ มาใชบรกิารกบั ชสอ. 
สหกรณจะไดกลบัคนื 100% ในรปูของเงนิปนผล และเฉลีย่คนื นอกจากนี้ 
ชสอ. ยังมีจุดแข็งอีกประการหนึ่งคือมีระบบหัก ณ ที่จาย และไดให องคกรบริษัทจัดลําดับความนาเชื่อถือชั้นนํา คือ บริษัท  ทริสเรทติ้ง 

มาประเมินหนวยงานเพื่อจัดลําดับความเชื่อถือของ ชสอ. คือ A- ทําให
ผูฝากหรือผูกูมีความม่ันใจที่สําคัญ ชสอ. ไมเคยนําเงินไปลงทุนท่ีมี
ความเสี่ยง แตลงทุนตาม พรบ. สหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2553 มาตรา 62 
 ชสอ. ขอขอบพระคุณสําหรับสหกรณที่มีความเชื่อมั่น มั่นใจ 
ใหความรวมมอืกบัชสอ. และขบวนการสหกรณดวยดเีสมอ เพราะถาเรา
ไมรวมมอืกนัสหกรณยดึเอาตนเปนทีต่ัง้ ชสอ. และขบวนการสหกรณก็
จะไมสามารถกําหนดขอตอรองกับธนาคารพาณิชยได

ออมทรัพยวันนี้ มั่งมีวันหนา รวมสรางศรัทธา พัฒนาขบวนการสหกรณ



ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
15



วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป

12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน

1 ลานบาทขึ้นไป 3.45 3.60 3.80

5 ลานบาทขึ้นไป 3.55 3.70 3.90

10 ลานบาทขึ้นไป 3.65 3.80 4.00

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภทเงินกู

อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศ

อัตราดอกเบี้ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน

ชําระคืน
(เดือน)

ระยะสั้น 4.60% 4.43% 12

ระยะปานกลาง 5.05% 4.86% 36

ระยะยาว 5.15% 4.95% 100

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป

“รุนทรัพยมั่นคง”“รุนทรัพยมั่นคง”“รุนทรัพยมั่นคง”

อัตราดอกเบี้ย

และ     เง�นฝากประจํา

ออมทรัพยกับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - 15 มกราคม 2559  

FSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCT
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable” ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด
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