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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานผ้าพระกฐินประจำ�ปีพุทธศักราช 2564
ให้ ชสอ. น้อมนำ�ไปถวายพระสงฆ์จำ�พรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบัวงาม ตำ�บลบัวงาม อำ�เภอดำ�เนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น ชสอ. ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิก และผู้มี              
จิตศรัทธาที่ได้ร่วมทำ�บุญ  เป็นจำ�นวนเงิน  1,674,774.- บาท  ขออานิสงส์แห่งผลบุญ  จงอภิบาลทุกท่าน             
ให้ปราศจาก สรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ ยุปัทวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2563 ชสอ. ได้
ดำ � เนิ น การสนั บ สนุ น การสร้ า งอาคารกิ จ กรรมสหกรณ์
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำ�รุง 1 บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำ�บลป่าไร่ อำ�เภออรัญประเทศ
จั ง หวั ด สระแก้ว เป็นจำ �นวนเงิน 550,000.- บาท แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
ชสอ. จึงได้จดั พิธสี ง่ มอบอาคารกิจกรรมฯ เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 6 อัตราดอกเบีย้
2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) และอัตราดอกเบี้ย 2.78 ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31
มกราคม 2565 และโครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 อัตราดอกเบีย้ 2.70 ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน)
สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223,
226, และ 227 ขอบคุณครับ
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ชสอ.ถวายผ้ากฐิน
พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำ�ปี 2564

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธถี วายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด เพื่อน้อมนำ�ไปถวายพระสงฆ์จำ�พรรษากาลถ้วนไตรมาส           
ณ  วัดบัวงาม  พระอารามหลวง  ตำ�บลบัวงาม  อำ�เภอดำ�เนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยมี             
คณะผูบ้ ริหาร ฝ่ายจัดการ สหกรณ์สมาชิกทัว่ ประเทศ และผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ เป็นจำ�นวน
เงินรวมทั้งสิ้น 1,674,774 บาท
ขออานิ ส งส์ แ ห่ ง ผลบุ ญ จงอภิ บ าลทุ ก ท่ า นให้ ป ราศจากสรรพทุ ก ข์ ภั ย พิ บั ติ โรคาพาธ ยุ ปั ท วั น
อันตรายทั้งหลายทั้งปวง และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ                
ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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พิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์

โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำ�รุง 1 จังหวัดสระแก้ว
เมื่ อ วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบอาคารกิ จ กรรมสหกรณ์ โ รงเรี ย น
ตำ�รวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำ�รุง 1 พร้อมด้วยกรรมการ    
ดำ�เนินการ ชสอ. เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
และสหกรณ์ ส มาชิ ก ในจั ง หวั ด สระแก้ ว เข้ า ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ         
ในพิธี โดยมี พันตำ�รวจเอก ฐาปนนท์ หนองพงษ์ ผู้กำ�กับการ
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 12 เป็น ผู้รับมอบ โดยในปี พ.ศ.
2563 ชสอ. ได้ดำ�เนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำ�รุง 1     
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูท่ ี่ 4 ตำ�บลป่าไร่ อำ�เภออรัญประเทศ
จั ง หวั ด สระแก้ ว จำ � นวน 1 หลั ง มู ล ค่ า 550,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จำ�นวน 30,000
บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำ�นวน 150 คน

ทั้งนี้ ชสอ. ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั         
รวมทั้งสิ้นจำ�นวน  26  อาคาร งบประมาณในการก่อสร้าง    
รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 12,815,053.- บาท เพือ่ สนับสนุนโครงการ
พระราชดำ�ริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
เกี ่ยวกับสหกรณ์   เพื ่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู ้และ         
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ า นสหกรณ์ เพื่ อ ให้ สั ง คมได้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของการ
สหกรณ์ที่มีต่อสังคม และเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกมีส่วนร่วม      
ในการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ ชสอ.

ชสอ. มอบเงินช่วยเหลือ

แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ พล
โท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นประธานมอบ
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ใน
จังหวัดจันทบุรี และมอบของที่ระลึกขอบคุณ ว่าที่ ร.ท.กัมพล        
ผลพฤกษา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนั ทบุรี จำ�กัด
ที ่ให้การต้อนรับและเอื้อเฟื้อสถานที่จ ัดพิธ ีมอบเงินช่วยเหลือ        
โดยมี ก รรมการดำ � เนิ น การ เขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ.           
ภาคตะวันออก และสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเป็น
เกียรติและรับมอบ ณ ห้องประชุม สำ�นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จำ�กัด
ด้วยในช่วงเดือนตุลาคม 2564 มีพน้ื ทีใ่ นหลายจังหวัดได้เกิด
ภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัย และต้องการความช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ตระหนั ก ในปั ญ หาของเหตุ ก ารณ์ อ ุ ท กภั ย ครั ้ ง นี            ้
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ด้วยความห่วงใยสหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ จึ ง ขอมอบเงิ น ให้ กั บ สหกรณ์ เ พื่ อ เป็ น ทุ น เริ่ ม ต้ น นำ �
ไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
นครราชสีมา ชัยภูมิ พิษณุโลก นครสวรรค์ และจังหวัดอืน่ ๆ สหกรณ์
ละ 10,000 บาท จำ�นวน 37 สหกรณ์ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 370,000
บาท โดยในวันนี้ ชสอ. ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ในจังหวัดจันทบุรี จำ�นวน 6 สหกรณ์ๆ ละ 10,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ขอส่งกำ�ลังใจให้ผปู้ ระสบอุทกภัย
ทุกท่านข้ามพ้นวิกฤตนี้ และกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
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แสดงความยินดีครบรอบ 23 ปี อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธี
ทำ�บุญ และแสดงความยินดีกับ คุณพอลล์ กาญจนพาสน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนื่ อ งใน
โอกาสครบรอบ  23 ปี อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยอาราธนา
นิ ม นต์ สมเด็ จ พระมหารั ช มงคลมุ นี (ธงชั ย ธมมธโช)
เจ้าคณะใหญ่ หนกลาง กรรมการเถรสมาคม พร้อมคณะสงฆ์
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สวดเจริญพระพุทธมนต์ รับการ
ถวายภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรมและเจิมอาคารพร้อม
ประพรมน้ำ�พระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณ
ภายในอาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์”
รุน่ ที่ 13 สำ�หรับสหกรณ์ขนาดใหญ่
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผา่ น  Zoom  Meeting  หลักสูตร  
“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์”
รุ่นที่ 13 สำ�หรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ โดยมี นายวิทยา ประเทศ
ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน และ ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิด เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้
ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์
ตามประกาศกฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการ    
ซึง่ มีคณ
ุ วุฒหิ รือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามทีค่ ณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ�หนด อย่างน้อยสามคน และ
สามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้บริหารและกำ�กับดูแลสหกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีม้ ผี เู้ ข้ารับการฝึกอบรมจำ�นวน 84
คน 67 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

5

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 412 เดือนธันวาคม 2564

ผูบ้ ริหาร บมจ. การบินไทย ประชุมร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  และ         
คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทการบินไทย จำ�กัดฯ เข้าร่วมประชุม
คณะทำ�งาน เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีส�ำ หรับ
สหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย โดย นางสาว
อั ญ มณี ถิ ร สุ ท ธิ์ รองอธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
เป็นประธานทีป่ ระชุม ซึง่ ทีป่ ระชุมได้รบั ฟังข้อมูลความก้าวหน้า
ในการดำ�เนินงานของ บมจ.การบินไทย โดยจะนำ�ข้อมูลไป
พิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีต่อไป ณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ชสอ. เปิดประชาพิจารณ์ออนไลน์

“การให้สทิ ธิข์ องสมาชิกสหกรณ์ถอนหุน้ คืนบางส่วน”
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เปิดประชาพิจารณ์ออนไลน์ “การให้สิทธิ์ของสมาชิกสหกรณ์    
ถอนหุ้นคืนบางส่วน” โดยมี นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
กรรมการดำ�เนินการ และนายณฐกร แก้วดี ที่ปรึกษา ชสอ.
เป็น ผู้ดำ�เนินรายการ และเปิดเวทีให้สมาชิกร่วมแสดงความ
คิดเห็น โดย ชสอ. ได้นำ�ส่งผลการประชาพิจารณ์ เสนอกรม              
ส่งเสริมสหกรณ์ในการรับฟังความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์
เรื่ อ ง ร่ า งระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์         
การกำ � หนดข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ กี ่ ยวกั บ การขาย       
การโอนและการจ่ายคืนค่าหุ้น โดยมีประเด็นสำ�คัญดังนี้
1. การกำ�หนดอายุการเป็นสมาชิกมากกว่า 20 ปีขึ้น
ไป เงื่อนไขดังกล่าวไม่เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกวัยเกษียณและ          
ขัดวัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ สหกรณ์หลายๆ แห่งที่ตั้งมา     
ไม่ถึง 20 ปีจะไม่สามารถใช้ระเบียบนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สมาชิกผู้เกษียณอายุได้
2. ไม่ มี ภ าระผู ก พั น ต่ อ สหกรณ์ ใ นฐานะผู้ กู้ ห รื อ ผู้ ค้ำ �
ประกั น ขอตั ด ออกและเพิ่มเติมว่าต้อ งมีเงินค่าหุ้นมากกว่า
6

เงินกู้ในสหกรณ์เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์แม้ไม่มีภาระหนี้สิน
กับสหกรณ์ก็อาจจะมีภาระการค้ำ�ประกันและการกำ�หนดให้
สมาชิกต้องมีเงินค่าหุ้นมากกว่านี้ถือเป็นหลักประกันในการ
บริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ นอกจากนั้นเงื่อนไขดังกล่าว
ยังเป็นการลิดรอนสิทธิของสมาชิกวัยเกษียณจนเกินไป
3. เพิ่มเติมกรณีสมาชิกที่มีหนี้อยู่กับสหกรณ์สามารถ
ถอนค่ า หุ้ น บางส่ ว นได้ เ ฉพาะในส่ ว นที่ มี ม ากกว่ า เงิ น กู้ ใ น
สหกรณ์เพือ่ ให้สอดคล้อง กับคุณสมบัตขิ องสมาชิก และชัดเจน
ในทางปฏิบัติในการคำ�นวณการถอนหุ้นคืนบางส่วน และให้     
คงเหลือเงินค่าหุ้นไว้เป็นหลักประกันให้กับสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำ�กัด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ
นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ นายโกวิท
เกตุงาม กรรมการดำ�เนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่
และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายวีระชน ธิมะสาร
ประธานกรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส กลนคร จำ � กั ด     
(ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย) และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
สหกรณ์ ชั้น 4 สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำ�กัด
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
มอบหมายให้ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
พร้อมด้วย ดร.สมนึก  บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่  นางประภาษร
ทิพ ย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และ      
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม
ประธานกรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ จำ�กัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ
และเจ้าหน้าที่ จำ�นวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่อง
การบริ ห ารงาน และการบริ ห ารเงิ น ของ ชสอ. เพื่ อ เรี ย น
รู้ ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารเงิ น ทุ น เทคนิ ค การลงทุ น         
การบริหารจัดการทัว่ ไปของ ชสอ. รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย
และศูนย์ IT ชั้น 4 สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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โครงการ
แลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์
ระหว่างประเทศ

“2021 KFCC – FSCT
Join Webina”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ FSCT และ
นายพัค ชาฮุน ประธานกรรมการ KFCC กล่าวเปิดโครงการ
แลกเปลีย่ นผูน้ �ำ สหกรณ์ระหว่างประเทศ “2021 KFCC – FSCT
Join Webina”  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ  และ       
ฝ่ายจัดการของ FSCT และ KFCC เข้าร่วม ซึ่งชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (FSCT) และชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ชุ ม ชนแห่ ง สาธารณรั ฐ เกาหลี (The Korean     
Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC)
ภายใต้ข้อตกลงทวิภาคี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (SACCO)
และสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน  (CC)  มีโอกาสศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านสหกรณ์
ระหว่ า งผู้ แ ทนของ ชสอ. และ KFCC รวมถึ ง การศึ ก ษา
วั ฒนธรรม สภาพสั ง คม และเศรษฐกิ จ ซึ่ ง จั ด เป็ น ประจำ �        
ทุกปี ในปีนด้ี ว้ ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19
จึ ง ทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ต ามปกติ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด   
โครงการในรูปแบบออนไลน์  ภายใต้มาตรการควบคุมของรัฐ
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ภายในงานมี ก ารบรรยายให้ ค วามรู้ กั บ      
ผู้เข้าร่วมของ FSCT และ KFCC หัวข้อ
“โอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน  (สำ�หรับผู้ที่มีรายได้น้อย)”
โดยผูแ้ ทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ถงุ เท้าไทย
จำ � กั ด   นำ � โดย  นายสิ ร ภพ  ปรี ด ี ก ุ ล
ประธานกรรมการ นายชัยยา ตี บไธสง
รองประธานกรรมการ  นายสิ ร วิ ช ญ์
ป ร ะ เ ส ริ ฐ สั ง ข์ เ ล ข า นุ ก า ร แ ล ะ
ศาสตราจารย์ พั ค โบกยง อาจารย์
จากมหาวิ ท ยาลั ย คยองฮี และ หั ว ข้ อ         
“การพั ฒนาระบบ ICT ให้ กั บ สมาชิ ก ”                                 
โดย นายพรศั ก ดิ์ คุ ณ วุ ฒิ ม โนธรรม
ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชสอ. และศาสตราจารย์ จาง ซึงควอน
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยซุงคยองโฮ และ
เปิ ด โอกาสให้ ซ ั ก ถามและแลกเปลี ่ ย น
ความคิ ด เห็ น มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจาก
FSCT และ KFCC จำ � นวน 70 คน           
ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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สมาชิกครบรอบวันก่อตัง้ ประจำ�เดือนธันวาคม 2564
เลขที่สมาชิก		
100216
101033
100180
100028
100098
100050
100095
100191
100211
100333
100084
100343
100125
100552
100645
100970
100067
100672
100179
100677
100100
100589
100171
100992
100884
100945
100194
100169
100901
100951
100723
100288
100230
100252
100520
100646
100238
100245
100517
100243
100499
100781
100320
100870
101054
100579
100339
100324
100054
100265
100099
100091
100331
100994
100102
100020
100162
100732
100186
100151
101019
100843
100147
100565
100800
100688
100315
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สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด

กองบัญชาการตำ�รวจภูธร 1
กำ�นันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์
ข้าราชการตำ�รวจนครราชสีมา
ครูนครพนม
ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฎร์
ตำ�รวจชุมพร
ตำ�รวจเชียงราย
ตำ�รวจทางหลวง
ตำ�รวจป่าไม้
ตำ�รวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
โรงพยาบาลราชวิถี
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตำ�รวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
ราชาเซรามิค
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ครูอุทัยธานี
พนักงานฟูจิตสึเจเนอรัล
กลุ่มเยื่อและกระดาษ
กองบิน 6
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 34
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ตำ�รวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ตำ�รวจภูธรจังหวัดชัยนาท
ตำ�รวจภูธรจังหวัดสระบุรี
ตำ�รวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
ตำ�รวจสมุทรสงคราม
ตำ�รวจสิงห์บุรี
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
สหภาพแรงงาน พนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พนักงานธนชาต
พนักงานธนาคารออมสิน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
กองบิน 1
ข้าราชการสรรพากร
พนักงานธนาคารทหารไทย
สหภาพแรงงานอินโด - ไทย
สาธารณสุขยโสธร
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ
พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
โอเรกอน
ครูเอกชนจังหวัดชลบุรี
นาวิกโยธิน
กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
ข้าราชการกรมสรรพสามิต
ครูพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครูยโสธร
ตำ�รวจสื่อสาร
ป่าไม้ภาคเหนือ
พนักงานเทศบาลนครนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ครูสิงห์บุรี
ตำ�รวจประจวบคีรีขันธ์
ตำ�รวจพังงา
ตำ�รวจภูธรจังหวัดตราด
ตำ�รวจภูธรจังหวัดนครพนม
บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง
พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช
โรงเรียนตำ�รวจภูธร 2
นวมินทร์
นักสหกรณ์สุราษฏร์ธานี
โรงพยาบาลยโสธร
พนักงาน บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)

วันครบรอบ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6.
6
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
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เลขที่สมาชิก		
100640
100360
101028
100831
101004
101064
100580
100674
100361
100367
100187
100167
100173
100168
100160
100356
100190
100232
100206
100385
100246
100229
100177
100550
100921
100581
100510
100748
100260
100286
100653
100623
100336
101031
100879
100706
100062
100634
100834
100710
100185
100175
100161
100144
100548
100376
100152
100370
100143
100225
100156
100172
100174
100959
100555
100857
100829
100148
100325
100145
100835
100839
100146
100850
100115
100796
101023

สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด

โรงเรียนเอกชนปทุมธานี
สาธารณสุขจันทบุรี
สาธารณสุขสระแก้ว
ตั้งฮั่วเส็ง
บริษัท รัตนบดินทร์ และบริษัทในเครือ
บริษัทดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
สาธารณสุขนครพนม
กองบิน 5
ตำ�รวจฉะเชิงเทรา
ตำ�รวจชลบุรี
ตำ�รวจนครศรีธรรมราช
ตำ�รวจนนทบุรี
ตำ�รวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำ�รวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ตำ�รวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำ�รวจภูธรจังหวัดระยอง
ตำ�รวจภูธรจังหวัดลพบุรี
ตำ�รวจระนอง
ตำ�รวจเลย
ตำ�รวจสตูล
โรงเรียนตำ�รวจภูธร 4
สหยูเนี่ยน  เขตบางปะกง
อมรินทร์ทวีสุข
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองพันทหารม้าที่ 15
กรมโยธาธิการ 2529
สาธารณสุขชลบุรี
สาธารณสุขลำ�ปาง
พนักงาน อีพีซี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลอำ�นาจเจริญ
เอพซิลอน
กองพันทหารม้าที่ 12
ครูพระนครศรีอยุธยา
พนักงาน ทีเคที
ร.13 พัน.1
สถาบันการบินพลเรือน
สาธารณสุขพิจิตร
ตำ�รวจนครปฐม
ตำ�รวจน่าน
ตำ�รวจพิจิตร
ตำ�รวจเพชรบุรี
ตำ�รวจแพร่
ตำ�รวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
ตำ�รวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
ตำ�รวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ตำ�รวจภูธรจังหวัดลำ�พูน
ตำ�รวจภูธรจังหวัดสกลนคร
ตำ�รวจมหาสารคาม
ตำ�รวจศรีสะเกษ
ตำ�รวจสมุทรสาคร
ตำ�รวจสุพรรณบุรี
ตำ�รวจอุตรดิตถ์
โรงเรียนตำ�รวจภูธร 5
โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
วังพญาไท
ศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจภูธรภาค 7
สหภาพแรงงานนครหลวงบร๊าสแวร์
เอนไกไทย
ตำ�รวจภูธรจังหวัดกำ�แพงเพชร
พนักงานเดินรถโดยสาร ขสมก.
ครูปทุมธานี
กันยงอีเลคทริก
ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์

วันครบรอบ
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ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์สมาชิก

เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2564

สอ.กองกำ�กับการ 6
กองบังคับการฝึกพิเศษ จก.

สอ.ข้าวหงษ์ทอง จก.

สอ.ครูยะลา จก.

สอ.ครูอุทัยธานี จก.

สอ.เครือตระการณัฏฐพร จก.

สอ.บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จก.

สอ.แปรงไทยและบีโอ จก.

สอ.โรงพยาบาลมะการักษ์ จก.

สอ.โรงพบาบาลอำ�นาจเจริญ จก.

สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จก.

สอสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จก.

สอ.สาธารณสุขสระแก้ว จก.

สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จก.

สอ.องค์การสุรา จก.

สอ.อนามัยสุรินทร์ จก.
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สอ.กรมการขนส่งทางบก จก.

สอ.กลุ่มไทยเรติเอเตอร์ จก.

สอ.ครูชลบุรี จก.    

สอ.ครูศรีสะเกษ จก.

สอ.ครูอุบลราชธานี จก.

สอ.ตำ�รวจพังงา จก.

สอ.ตำ�รวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จก.

สอ.พนักงานถุงเท้าไทย จก.

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จก.

สอ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก. สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

สอ.สาธารณสุขเชียงราย จก.

สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จก.

สอ.อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ จก.

สอ.สื่อสารทหาร จก.
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 33 ฉบับที่ 412 เดือนธันวาคม 2564

จัดทำ�โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
http://www.fsct.com E-mail: info@fsct.com

