


	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำ�กัด	โดย	พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธ�นกรรมก�ร	พร้อมด้วย	
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร	ที่ปรึกษ�	ผู้ตรวจสอบกิจก�ร	สภ�ที่ปรึกษ�	ฝ่�ยจัดก�ร	และสหกรณ์สม�ชิก	ชสอ.	ทั่วประเทศ	ร่วมกับ					
เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก	ชสอ.	ภ�คตะวันออก		โดยน�ยณฐกร		แก้วดี		ประธ�นกรรมก�ร		และคณะกรรมก�รเขตพื้นที่ฯ		ถว�ย
ผ้�พระกฐินพระร�ชท�น	พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว	ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	พระร�ชท�นผ้�พระกฐิน	ต�มที่	ชสอ.															
ขอพระร�ชท�น	เพ่ือน้อมนำ�ถว�ยพระสงฆ์จำ�พรรษ�ก�ลถ้วนไตรม�ส	เม่ือวันท่ี	27	ตุล�คม	2562	ณ	วัดพร�หมณี	พระอ�ร�มหลวง	
(วัดหลวงพ่อป�กแดง)	จังหวัดนครน�ยก	ในปี	2562		โดยมียอดเงินทำ�บุญ	รวมจำ�นวนเงินทั้งสิ้น	1,726,100	บ�ท
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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
 พระบ�ทสมเด็จพระวชริเกล�้เจ�้อยูห่วั	ทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ	พระร�ชท�นผ�้พระกฐนิ	
ให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำ�กัด	ต�มที่ขอพระร�ชท�นเพื่อน้อมนำ�ไปถว�ย				
พระสงฆจ์ำ�พรรษ�ก�ลถว้นไตรม�ส	ณ	วดัพร�หมณ	ี(วัดหลวงพอ่ป�กแดง)	ตำ�บลบ�้นใหญ่	อำ�เภอ
เมอืง	จงัหวดันครน�ยก	เมือ่วนัอ�ทติย	์ที	่27	ตลุ�คม	พ.ศ.	2562	โดยมยีอดเงนิทำ�บญุ	รวมจำ�นวน	
เงินทั้งสิ้น	1,726,100	บ�ท	ผมขอขอบคุณสหกรณ์สม�ชิกที่ร่วมทำ�บุญ	และร่วมอนุโมทน�บุญ			
ในครั้งนี้ด้วยครับ
	 เนื่องจ�กวันที่	31	ตุล�คม	ของทุกป	ีรัฐบ�ลได้กำ�หนดให้เป็นวันออมแห่งช�ติ	เพื่อส่งเสริม
ใหค้นไทยมนีสิยัรกัก�รออม	รวมทัง้ใหค้ว�มตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัและประโยชนข์องก�รออมเงนิ	
และยงัใหก้�รสนบัสนนุก�รจดักจิกรรมวนัออมแหง่ช�ตโิดยตลอดม�	สำ�หรบัป	ี2562	นี	้ขบวนก�ร
สหกรณ์	โดย	ชสอ.	และเขตพื้นที่สม�ชิก	ชสอ.	8	เขต		ร่วมกับสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ	และสหกรณ์ทั้ง	7	ประเภท	รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมก�รออมของ
สหกรณ์ทั่วประเทศ	 โดยกำ�หนดจัดกิจกรรมต่�งๆ	 ให้สม�ชิกสหกรณ์	 เย�วชน	และประช�ชนมี				
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันออมแห่งช�ติ	
	 ซึ่งปีนี้	ชสอ.	ร่วมกันจัดกิจกรรมวันออมแห่งช�ติ	ในวันพฤหัสบดี	ที่	31	ตุล�คม	พ.ศ.	2562	
ณ	ห้องประชุม	สำ�นักง�นใหญ่	บริษัท	ทีโอที	จำ�กัด	 (มห�ชน)	และในแต่ละภูมิภ�คทั่วประเทศ				
โดยได้รบัคว�มรว่มมอืและสนบัสนนุจ�กทกุภ�คสว่นในก�รรว่มกนัจดักจิกรรมง�นวันออมแหง่ช�ต	ิ
ประจำ�ปี	2562	ให้สำ�เร็จลุล่วงต�มวัตถุประสงค์		เพื่อร่วมกันพัฒน�ขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้เจริญก้�วหน้�สืบไป
	 ชสอ.	ได้เปดิโครงก�รเงนิกูร้ะยะป�นกล�งโครงก�รพเิศษ	2	อัตร�ดอกเบีย้	3.45%	(ไมม่เีฉลีย่
คืน)	ใหว้งเงนิกูส้งูสดุถงึ	500	ล�้นบ�ท	ตอ่สหกรณ์	วงเงนิกูร้วมต�มโครงก�รมจีำ�นวนจำ�กดัไมเ่กนิ	
2,000	ล้�นบ�ท	หรือระยะเวล�ตั้งแต่วันที่	11	พฤศจิก�ยน	2562	ถึง	มกร�คม	2563	ชำ�ระคืน
เปน็งวดร�ยเดือนโดยสง่เงินตน้พรอ้มดอกเบีย้สงูสดุไมเ่กนิ	36	เดอืน	จงึขอเชญิชวนสหกรณส์ม�ชกิ
ที่มีคว�มประสงค์ใช้บริก�รติดต่อ	ฝ�่ยสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	
223,	226,	และ	227

           พลตำ�รวจโท											
	 	 	 	 	 	 			(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							ประธ�นกรรมก�ร



	 ขบวนก�รสหกรณ์	 โดย	สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
(สสท.)	ไดร้ว่มมอืกบัชมุนมุสหกรณร์ะดบัประเทศ	และสหกรณท์ัง้	
7	ประเภท	จดัง�นวนัออมแหง่ช�ต	ิประจำ�ป	ี2562	ของขบวนก�ร
สหกรณ	์โดยได้รับเกียรติจ�ก	นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงการคลงั	เปน็ประธ�นในพธิเีปดิง�น	ในวนัที	่31	
ตุล�คม	2562		ณ	ห้องประชมุ	สำ�นกัง�นใหญ	่บรษิทั	ทโีอท	ีจำ�กดั	
(มห�ชน)	ถนนแจง้วฒันะ	โดยมีสม�ชกิสหกรณเ์ข�้รว่มง�นวนัออม
แห่งช�ติในแต่ละทุกภูมิภ�คทั่วประเทศกว�่	3,000	คน
 นายอุตตม สาวนายน	 เปิดเผยว่�	 ก�รออม	นอกจ�ก						
จะทำ�ให้ประช�ชนผู้ออม	มีคว�มมั่นคงในชีวิตแล้ว	ยังส่งผลต่อ
ประเทศช�ตดิว้ย	ประช�ชนมคีว�มมัน่คงในชวีติสงูดว้ย	ย่อมสง่ผล
ต่อสถ�นก�รณ์ก�รออมในภ�พรวมของประเทศ	ให้มีคว�มมั่งคั่ง
และยั่งยืนต�มไปด้วย	 เพร�ะถ้�ประเทศเร�มีเงินออมที่เพียงพอ										
กจ็ะเปน็แหลง่เงนิทนุแหง่หนึง่ของประเทศทีน่ำ�ไปใชใ้นก�รพฒัน�						
ต่อไป
	 จ�กร�ยง�นของ	สภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	
พบว่�	ภ�วะสงัคมไทย	ป	ี62	หนีส้นิครวัเรอืนเพิม่สงูขึน้	สร้�งคว�ม
ตกใจให้กับประช�ชนคนไทยไม่น้อย	ว่�จะส่งผลกระทบอย่�งไร
ต่อประเทศช�ติในอน�คต	อย่�งไรก็ด	ีอีกด้�นหนึ่ง	เร�ก็มีกระแส
ข�่วทีด่วี�่คนไทยมกี�รออมเพิม่ขึน้เชน่กนั	สว่นหนึง่เปน็ผลม�จ�ก
รัฐบ�ล	พย�ย�มส่งเสริมให้ประช�ชนมีก�รออมเพิ่มข้ึน	โดยก�ร
สร้�งช่องท�งต่�งๆ	ไว้สำ�หรับคนหล�กหล�ยกลุ่ม	เช่น	ขบวนก�ร
สหกรณ์ที่มีก�รส่งเสริมก�รออมในรูปแบบต่�งๆ	กองทุนก�รออม

วันออมแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2562

ของขบวนก�รสหกรณ์
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แห่งช�ติ	 เป็นต้น	 เช่นเดียวกับรัฐบ�ล	จ�กคำ�แถลงนโยบ�ยของ
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภ�	เมื่อวันที่	24	กรกฎ�คม	2562	รัฐบ�ล
กำ�หนดนโยบ�ยหลัก	12	ด้�น	ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	โดย
ได้กำ�หนดเรื่องก�รออมเป็นนโยบ�ยหลักนโยบ�ยหนึ่งของรัฐบ�ล
ในก�รปฏิรูประบบก�รออม	 โดยจัดให้มีระบบก�รออมเพื่อก�ร
เกษยีณอ�ยอุย�่งทัว่ถงึ	พฒัน�ตล�ดเงนิและตล�ดทนุ	ใหเ้ปน็แหลง่
เงินทุนแก่ผู้ประกอบก�ร	และเป็นช่องท�งก�รออมของประช�ชน	
พรอ้มทัง้พฒัน�เครือ่งมอืท�งก�รเงนิ	ทีจ่ะสง่เสรมิใหค้นไทยทกุคน	
เข้�ถึงระบบก�รออม	และก�รลงทุนระยะย�ว	ให้ส�ม�รถรองรับ
พฤติกรรม	และวฎัจกัรชวีติ	ท่ีเปลีย่นแปลงไป	พฒัน�ระบบสถ�บนั
ก�รเงินให้มีเสถียรภ�พ	และลดต้นทุน	พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ			
ในก�รดำ�เนินง�นขององค์กรก�รเงินชุมชน	และสหกรณ์ทุกระดับ	
และพัฒน�คว�มรู้พื้นฐ�นท�งก�รเงิน	แก่ประช�ชน	ตลอดจน				
ก�รกำ�กับดูแลระบบสถ�บันก�รเงิน	ให้มีคว�มมั่นคง”	
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 พลตำารวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล	ประธ�นกรรมก�ร	
ชสอ.	 กล่�วว่�	 ในปี	 2561	 ภ�คสหกรณ์ไทยมีเงินออมและ										
เงินออมเฉลี่ยต่อสม�ชิกเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องโดยมีเงินออมกว่�	
2.30	ล�้นล้�นบ�ท	และเงินออมเฉลี่ยต่อสม�ชิกกว่�	200,000	
บ�ท	โดย	ชสอ.	 ได้จัดง�นวันออมแห่งช�ติม�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่
ปี	2552	โดยในระยะแรกร่วมกับธน�ค�รแห่งประเทศไทย	และ
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
	 ก�รจดัง�นวนัออมแหง่ช�ตใินวนันี	้ขบวนก�รสหกรณ	์ร่วมกบั
สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ	
และสหกรณ์ทั้ง	7	ประเภท	รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมก�รออมของ
สหกรณท์ัว่ประเทศกำ�หนดจดัง�นวนัออมแหง่ช�ต	ิประจำ�ป	ี2562	
โดยไดก้ำ�หนดจดักิจกรรมก�ร	เดิน-วิง่-ปัน่	รณรงค์วนัออมแหง่ช�ต	ิ
ในวนัที	่31	ตลุ�คม	2562	โดยเขตพืน้ทีส่หกรณส์ม�ชกิ	ชสอ.	รว่ม
กับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภ�คท่ัวประเทศ	กิจกรรมก�ร
สัมมน�วิช�ก�ร	หัวข้อ	 “ก�รออมอย่�งมีคุณค่�ต�มวิถีสหกรณ์”	
โดย	พระพยอม	กัลย�โณ	และพระมห�สมปอง	ต�ลปุตฺโต	และ
ก�รมอบโลเ่กยีรตคิณุแกส่ม�ชกิทีม่กี�รออมดเีดน่	และสหกรณท์ีม่ี
ก�รสง่เสรมิก�รออมยอดเยีย่มแหง่ป	ี2562	โดยต้ังเป�้ก�รรณรงค์
ใหส้หกรณท์ัว่ประเทศจดักจิกรรมสง่เสรมิก�รออมในภ�คสหกรณ์
เพิ่มขึ้น	50,000	ล้�นบ�ท	
 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม	 ประธ�นกรรมก�ร	 สสท.				
กล่�วว่�	 ต�มมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 20	ตุล�คม	2541	
กำ�หนดให้วันที่	 31	 ตุล�คมของทุกปีเป็น	 “วันออมแห่งช�ติ”															
เพือ่ใหป้ระช�ชนทกุคนไดต้ระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รประหยดั
และก�รออมว่�เป็นส่วนสำ�คัญของชีวิตที่จะต้องกระทำ�อย่�ง
ต่อเน่ืองข�ดมิได้	 ไม่ว่�ภ�วะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ต�ม	ทั้งยัง
สอดคลอ้งกบันโยบ�ยของรฐับ�ลในก�รทีจ่ะระดมเงนิออมในภ�ค
ประช�ชน	 โดยรัฐบ�ลจะสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์
ทั่วประเทศกว่�	8,000	แห่ง	สม�ชิกรวมกว่�	12	ล้�นคน	ให้มี
คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น	 	ทำ�ให้ก�รเงินของประเทศไทยมีคว�มม่ันคง	
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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	 สม�คมสม�พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย				
(Association of Asian Confederation of Credit Unions: 
ACCU)	จัดก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภ�ค
เอเชีย	และประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี	2562	ขึ้น	ระหว่�งวันที่	
26	–	29	กันย�ยน	2562	ณ	โรงแรม	Berjaya	Times	Square	
เมืองกัวล�ลัมเปอร์	ประเทศม�เลเซีย	ซึ่ง	ชสอ.	 ในฐ�นะสม�ชิก							
ส�มัญของ	ACCU	ได้ส่งบุคล�กร	ประกอบด้วย	กรรมก�รดำ�เนินก�ร
ผู้ตรวจสอบกิจก�ร	 สม�ชิก	 และเจ้�หน้�ที่	 ชสอ.	 เข้�ร่วม												
ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รและประชุมใหญ่ดังกล่�วด้วย	
	 ก�รจัดสัมมน�ท�งวิช�ก�รได้ จัดก่อนหน้�ก�รประชุม
ใหญ่รวม	3	 วัน	คือ	 วันท่ี	26	–	28	กันย�ยน	2562	ในหัวข้อ																		
“ก�รสร้�งผลกระทบเชิงบวกแก่ชีวิตของประช�ชน	ผ่�นคว�มร่วมมือ	
เพื่อคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน	ธรรม�ภิบ�ล	และก�รรวมเครือข่�ย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย”	 (Making	Positive	 Impact	on	
Lives	of	People	:	Through	Ethical	Cohesion	for	Financial	
Stability,	Good	Governance	and	Inclusivity	of	Asian	Credit	
Union		Networks)		เป็นก�รสัมมน�เกี่ยวกับก�รพัฒน�และ			
ก�รบูรณ�ก�รเครือข่�ยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 ธรรม�ภิบ�ล	
เทคโนโลยี	และรูปแบบก�รชำ�ระเงินออนไลน์ผ่�นโทรศัพท์มือถือ
	 โดยในช่วงเช้�ของก�รสัมมน�เป็นพิธีเปิดก�รสัมมน�		มีผู	้				
เข้�ร่วมง�น	753	คน	จ�ก	24	ประเทศ	ซึ่งในครั้งนี	้มีนักสหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจ�กประเทศไทยเข้�ร่วมง�นทั้ง
สิ้น	34	คน	ท�งเจ�้ภ�พซึ่งได้แก	่Association	of	Cooperative	
Credit	Unions	of	Malaysia	(ACCUM)	และ	Worker’s	Credit	
Cooperative	Society	Ltd.	(KKP)		ได้มีก�รจัดเตรียมก�รแสดง
ต้อนรบัผูเ้ข�้รว่มง�นเปน็อย�่งด	ีและม	ีMr.	Kim	Younsik	ประธ�น
กรรมก�รชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งส�ธ�รณรัฐเก�หลี													
(National	Credit	Union	Federation	of	Korea:	NACUFOK)	
และประธ�นกรรมก�ร	ACCU	ให้ก�รกล�่วต้อนรับ	
	 หวัขอ้ก�รสมัมน�	2	วนั	โดยวทิย�กรชัน้นำ�จ�กประเทศต่�งๆ	
ได้แก่	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	ออสเตรเลีย	ศรีลังก�	อินเดีย	 เนป�ล	
และม�เลเซีย	เป็นต้น
 วันแรก -  สัมมนารวม ครั้งที่ 1	 หัวข้อ	 “สถ�นะของ
ขบวนก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก”
    สัมมนารวม ครั้งที่ 2		หัวข้อ	“ก�รเป็นผู้รักษ�วัฒนธรรม	–	
ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจ�กวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นร่วมกัน”
 สัมมนารวม ครั้งที่ 3		หัวข้อ	“ก�รสนับสนุนส่งเสริมมรดก
ของไรฟ์ไฟเซน	โดยก�รรักษ�ต้นแบบสหกรณ์อย่�งยั่งยืน”
 สัมมนารวม ครั้งที่ 4	หัวข้อ	“ประสบก�รณ์ด้�นก�รพัฒน�
สหกรณ์ในประเทศม�เลเซีย	 –	มุมมองของ	ANGKASA	และ	
SKM”
 สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
	 กลุ่ม	1.1	ว�มมั่นคงท�งก�รเงิน	หัวข้อ	“ก�รดำ�เนินง�นอย่�ง
มัน่คงและปลอดภยัเพือ่ก�รบรหิ�รจดัก�รด�้นก�รเงนิของสม�ชกิ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”

					กลุ่ม	1.2	ธรรม�ภิบ�ลที่เข้มแข็ง	หัวข้อ	“ก�รถอดบทเรียน	–	
ไม่มีข้อจำ�กัดในก�รแบ่งปันเรื่องร�วและคว�มล้มเหลวในด้�นธร
รม�ภิบ�ลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
	 กลุ่ม	 1.3	 ก�รมีส่วนร่วม	 หัวข้อ	 “ก�รสร้�งบริก�รท�ง										
ก�รเงินท่ีหล�กหล�ยซ่ึง	 เป็นผลง�นสู่คว�มสำ�เร็จต่อเป้�หม�ย		
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	 (SDGs)”	 โดยในค่ำ�คืนแรกนี้	 มีง�นเลี้ยง
รับรองอ�ห�รค่ำ�โดยเจ้�ภ�พ	“Malaysia	Night”	ซึ่ง	มีดนตรีและ
ก�รแสดงม�กม�ย
 วันที่สอง – สัมมนารวม ครั้งที่ 5	หัวข้อ	“สหกรณ์เครดิต			
ยูเนี่ยนให้คว�มสำ�คัญแก่ก�รตอบสนองต่อยุคดิจิทัล”	
 สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
	 กลุ่ม	2.1	คว�มมั่นคงท�งก�รเงิน	หัวข้อ	 “ก�รศึกษ�ด้�น					
ก�รเงนิ:	ก�รสร�้งทรพัยส์นิแกส่ม�ชกิเชน่เดยีวกบัก�รเปน็สถ�บนั
เพื่อคว�มมั่นคงท�งก�รเงินของเครือข่�ยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”	
	 กลุ่ม	2.2	ธรรม�ภิบ�ลที่เข้มแข็ง	หัวข้อ	 “ก�รสร้�งขอบข่�ย
ก�รประกันคุณภ�พธรรม�ภิบ�ลท่ีเข้มแข็งเพ่ือเครือข่�ยสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน”
	 กลุ่ม	 2.3	 ก�รมีส่วนร่วม	 หัวข้อ	 “ก�รมอบอำ�น�จ:																			
ก�รพัฒน�ก�รเข้�ถึงสตรีและเย�วชนเพื่อก�รพัฒน�ธุรกิจ								
และบริก�ร”
 สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
	 กลุ่ม	 3.1	 คว�มมั่นคงท�งก�รเงิน	 หัวข้อ	 “ก�รปกป้อง										
ผลประโยชน์ของสม�ชิก	 ผ่�นเงินทุนสำ�รองภ�ยในประเทศและ
ก�รกำ�กับดูแลตนเองแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”	
	 กลุ่ม	 3.2	 ธรรม�ภิบ�ลที่เข้มแข็ง	 หัวข้อ	 “ข้อเท็จจริงของ						
ก�รมีธรรม�ภิบ�ลที่เข้มแข็ง:	ก�รสร้�งวัฒนธรรมและพฤติกรรม	
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
	 กลุ่ม	3.3	ก�รมีส่วนร่วม	หัวข้อ	 “ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พของ
คว�มหล�กหล�ยด้วยก�รใช้ประโยชน์จ�กอำ�น�จของก�รนับรวม
ทุกกลุ่มคน”
 สัมมนารวม ครั้งที่ 6 หัวข้อ	 “ก�รสร้�งผลกระทบเชิงบวก
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในด�้นชีวิตของผู้คน”		 	
 สมัมนารวม ครัง้ที ่7	สรปุขอ้เสนอแนะจ�กทีป่ระชมุสมัมน�
	 ในคืนสุดท้�ยนี้	 เป็นก�รเลี้ยงอ�ห�รค่ำ�แบบ	“International	
Night”	 ซ่ึงมีก�รประมูลของที่ระลึกน�น�ช�ติ	 รวมถึงก�รแสดง
ดนตรจี�กประเทศเจ�้ภ�พและวฒันธรรมผ�่นก�รแตง่ก�ยประจำ�
ช�ติจ�กผู้เข้�ร่วมสัมมน�แต่ละประเทศ
	 สำ�หรับก�รจัดประชุมสัมมน�ท�งวิช�ก�รและประชุมใหญ่
ของ	ACCU	ปีต่อไป	ประเทศท่ีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้�ภ�พคือ	
ประเทศเนป�ล	โดย	Nepal	Federation	of	Savings	and	Credit						
Co-Operative	Unions	Ltd.	 (NEFSCUN)	 ร่วมกับ	National	
Cooperative	Bank	Ltd.	(NCBL)	ในเดือนกันย�ยน	ปี	2563

คณะผู้บริห�ร และสม�ชิก ชสอ. เข�้ร่วมก�ร

สัมมน�ท�งวิช�ก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภ�ค

เอเชียและก�รประชุมใหญ่ ACCU ประจำ�ปี 2562
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	 ชสอ.	จดัโครงก�รแลกเปลีย่นผูน้ำ�สหกรณไ์ทย	-	เก�หล	ีประจำ�
ปี	2562	ระหว่�งวันที่	 16	 -	24	 ตุล�คม	2562	ณ	ประเทศ
ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	 โดย	น�ยไพบูลย์	 แก้วเพท�ย	 รองประธ�น
กรรมก�ร	ชสอ.	หัวหน�้คณะ	พร้อมด้วย	น�ยวิร�ช	ป้อมบ้�นต�้	
รองประธ�นกรรมก�ร	นำ�คณะผู้นำ�สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยจ�ก				
สอ.	 กรมอู่ทห�รเรือ	 จก.	 สอ.	 โรงพย�บ�ลห�ดใหญ่	 จก.	สอ.	
กระทรวงแรงง�น	จก.	สอ.	กรมป่�ไม้	จก.	สอ.	โรงพย�บ�ลตำ�รวจ	จก.	
สอ.	บริษัท	ทีโอท	ีจก.	สอ.	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มย�เสพติด	จก.	สอ.	องค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จก.	
และ		สอ.		ตำ�รวจสุร�ษฎร์ธ�นี	จก.		รวมจำ�นวน	19		คน		เข้�
เยี่ยมเยือน	 และศึกษ�ดูง�นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน							
แหง่ประเทศส�ธ�รณรัฐเก�หล	ี(KFCC)	โดย	MR.Park	Cha	Hoon	
ประธ�นกรรมก�ร		พร้อมด้วยคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร		และ	
เจ้�หน้�ท่ี	KFCC	ให้ก�รต้อนรับ	และศึกษ�ดูง�นสหกรณ์ออมทรัพย์	
ชุมชน	 (CC)	3	แห่ง	 ได้แก่	สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน	Hyundai	
Motors	สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน	Hyundai	Heavy	 lndustry	
และสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน	Dongulsan	จ�กนั้นเข้�เย่ียมชม	
Saemaul	Geumgo	IT	Center	รวม	8	วัน		ทำ�ให้คณะผู้นำ�ไทย
ได้รับคว�มรู้และภ�พรวมเกี่ยวกับขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์		
ในประเทศส�ธ�รณรัฐเก�หลี	ซึ่งจะได้นำ�ข้อมูลคว�มรู้ไปปรับใช้	
กับก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย	ในสิ่งที่
ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต่อไป	 นอกจ�กนี้	 ยังมีก�รนำ�คณะไป
ทศันศกึษ�ต�มจงัหวดัต�่งๆ	ทำ�ใหค้ณะไดเ้รยีนรูถ้งึศลิปวฒันธรรม	
ขนบธรรมเนียมประเพณ	ีของประเทศส�ธ�รณรัฐเก�หลี

โครงก�รแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์ไทย - เก�หลี ประจำ�ปี 2562



	 น�ยสมช�ย	รัตนอ�รี	กรรมก�รและเลข�นุก�ร	เป็นประธ�น
ในพิธีเปิดโครงก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำ�บัญชีและ					
งบก�รเงินได	้หลกัสตูร	“ก�รจดัทำ�บญัชขีองสหกรณข์ัน้สงู”	พร้อม
ด้วย	ว่�ที่ร้อย	ดร.ชัยรักษ์	ดีปัญญ�	ดร.กมล	ศรีล้อม	กรรมก�ร
ดำ�เนินก�ร	และ	น�ยนลทวัช	สม�ธิ	 รองผู้จัดก�รใหญ่สถ�บัน
พัฒน�ฯ	ชสอ.	 เข้�ร่วมในพิธีเปิดโครงก�รด้วย	ซึ่งจัดขึ้นระหว่�ง
วันที่	21	-	23	ตุล�คม	2562	ณ	โรงแรมโฆษะ	จ.ขอนแก่น	
	 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจ�กสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	มอบหม�ยให้	
น�งส�วหนึ่งฤทัย	เรืองสว่�ง	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมสหกรณ	์3	
เป็นวิทย�กรบรรย�ยเกี่ยวกับกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนิน
ง�นสหกรณ	์พร้อมด้วยวิทย�กรจ�กสำ�นักง�นตรวจบัญชีสหกรณ์
จงัหวดัขอนแกน่	นำ�โดย	น�ยภ�สกร	เล�หวณชิ	หวัหน�้สำ�นกัง�น
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น	 ร่วมเป็นวิทย�กรด้�นระเบียบและ				
คำ�แนะนำ�เกีย่วกบัก�รเงินก�รบญัชขีองสหกรณ	์น�งรศัม	ีคณุธรรม	
นักวิช�ก�รตรวจสอบบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	 ให้คว�มรู้เก่ียวกับ		
ก�รจัดทำ�งบทดลอง	ร�ยก�รปรับปรุงบัญชี	และก�รปิดบัญชีประจำ�ปี	
น�งส�วสมจนัทร	์ทองบดิ�	นกัวชิ�ก�รตรวจสอบบญัชชีำ�น�ญก�ร	
ให้คว�มรู้ด้�นก�รจัดทำ�งบก�รเงินสำ�หรับสหกรณ์
	 โครงก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำ�บัญชีและ										
งบก�รเงินได้	จัดขึ้นโดยคว�มร่วมมือของ	ชสอ.	และ	สหกรณ์ใน
เขตพื้นที่ฯ	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	สำ�นักง�นสหกรณ์จังหวัด
ขอนแก่น	 และ	 สำ�นักง�นตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น									
มีผู้เข้�รับก�รอบรม	จำ�นวน	80	คน	จ�ก	47	สหกรณ์

 พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	
ประธ�นกรรมก�ร	 ชสอ.	 กล่�วปิด
และมอบวุฒิบัตรให้แก่	ผู้ผ่�นก�รฝึก
อบรมพรอ้มดว้ย	ดร.ณสรวง	กอ้นวมิล						
รองประธ�นกรรมก�ร		ดร.สมนึก	
บุญใหญ่		ผู ้จัดก�รใหญ่		ในพิธีปิด
ก�รอบรมโครงก�ร	 “ก�รจัดทำ�บัญชี
สหกรณ์ขั้นสูง”	จำ�นวน	80	คน	จ�ก	
47	สหกรณ์	เมื่อวันที	่23	ต.ค	62	ณ	
โรงแรมโฆษะ	จังหวัดขอนแก่น	

	 ก�รอบรมหลักสูตรก�รจัดทำ�บัญชีขั้นสูง	 เป็นโครงก�รท่ี			
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		จำ�กัด		ทำ�บันทึก
ข้อตกลงคว�มร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมส่งเสริม
สหกรณ	์ชุมนุมก�รเกษตรแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จำ�กัด	 ชุมนุมสหกรณ์บริก�ร

อบรมโครงก�ร “ก�รจัดทำ�บัญชีสหกรณ์ขั้นสูง”
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มอบวุฒิบัตร ก�รฝึกอบรมโครงก�ร

“ก�รจัดทำ�บัญชีสหกรณ์ขั้นสูง”

เดินรถแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	และสถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน	
เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้สหกรณ์	 จัดทำ�บัญชีและงบก�รเงินได้																	
ซึง่ไดร้บัคว�มรว่มมอืเปน็อย�่งด	ีจ�กสำ�นกัง�นตรวจบญัชสีหกรณ์
ขอนแก่น	และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น	 ท่ีได้ให้คว�มอนุเคร�ะห์
วิทย�กรผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถเก่ียวกับกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
กับก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์	 ระเบียบและคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ							
ก�รเงินก�รบัญชีของสหกรณ์		ตลอดจนคว�มเข้�ใจเกี ่ยวกับ						
ก�รจัดทำ�งบทดลอง	ก�รจัดทำ�ร�ยก�รปรับปรุงบัญชี	ก�รปิดบัญชี
ประจำ�ปี	และก�รจัดทำ�งบก�รเงิน	และผู้เข�้รับก�รอบรมมีโอก�ส
แลกเปลี่ยนคว�มรู้	คว�มคิดเห็นร่วมกัน	 เพ่ือใช้เป็นแนวท�งก�ร
ปฏิบัติง�นด้�นบัญชีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	ส�ม�รถยกระดับ
ม�ตรฐ�นท�งด้�นบัญชีและก�รเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้อยู่
ในระดับดี	และเป็นที่พึงพอใจของมวลสม�ชิกต่อไป



	 พลตำ�รวจโท	 วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธ�น
กรรมก�ร	พร้อมด้วย	 น�ยวินัย	 นิยโมสถ	 รอง
ประธ�นกรรมก�ร	ดร.	สมนึก	 บุญใหญ่	ผู้จัดก�ร
ใหญ่	 น�งประภ�ษร	 ทิพย์ดี	 รองผู้จัดก�รใหญ่
สำ�นักธุรกิจ	น�งอัจฉร�	ภักดีณรงค์	 รองผู้จัดก�ร
ใหญ่สำ�นักบริห�รง�น	และเจ�้หน้�ที	่ชสอ.	ให้ก�ร
ต้อนรับ	 น�ยถ�วร	 จันทร์กลำ่�	 กรรมก�รและ
เลข�นุก�ร	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นเทศบ�ล	
จำ�กัด	นำ�คณะเข้�ศึกษ�ดูง�น	ชสอ.	ด้�นก�รให้																													
เงินกู้แก่สหกรณ์สม�ชิก	ก�รบริห�รด้�นก�รบริก�ร
รบัเงนิฝ�กและตัว๋สญัญ�ใชเ้งนิ		และด�้นก�รบรหิ�ร
ก�รเงินและก�รลงทุนของ	ชสอ.	 เพื่อเสริมสร้�ง																									
วิสัยทัศน์		ประสบก�รณ์		และแลกเปลี่ยนคว�มรู้														
เพือ่นำ�ไปปรบัใช	้และเปน็แนวท�งในก�รดำ�เนนิง�น
ของสหกรณ์ฯ	ต่อไป	จ�กนั้นเข้�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	
ชั้น	4	 เมื่อวันที	่11	ตุล�คม	2562	ณ	สำ�นักง�น	
ชสอ.	นนทบุรี

	 น�ยวินัย	 นิยโมสถ	 รองประธ�นกรรมก�ร	 พร้อมด้วย					
ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้จัดก�รใหญ่	และเจ้�หน้�ท่ี	ชสอ.	 ให้ก�ร
ต้อนรับ	 ผศ.ดร.รังสรรค์	 ปิติปัญญ�	 นำ�คณะนิสิตส�ข�วิช�
เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์	มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร์	จำ�นวน	80	คน	
เข�้ฟงับรรย�ยเกีย่วกบับทบ�ทของขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์
ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมไทย	 เพื่อให้นิสิตได้รับคว�ม
รู้และประสบก�รณ์	และศึกษ�ดูง�นพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	ชั้น	4						
เมื่อวันที่	10	ตุล�คม	2562	ณ	สำ�นักง�น	ชสอ.นนทบุร ี

สม�ชิกศึกษ�ดูง�น สอ.พนักง�นเทศบ�ล จก.
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นิสิตส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์ 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์



สอ.ครูเชียงร�ย จก. สอ.ครูสิงห์บุรี จก. 

และ สอ.ส�ธ�รณสุขขอนแก่น จก.

สม�ชิกศึกษ�ดูง�น สอ.ครูเลย จก.

	 น�ยไพบูลย์	 แก้วเพท�ย	พร้อมด้วย	ดร.ณสรวง	ก้อนวิมล	 รองประธ�น
กรรมก�ร	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดก�รใหญ่	น�งอัจฉร�	ภักดีณรงค	์รองผู้จัดก�ร
ใหญ่สำ�นักบริห�รง�น	และเจ้�หน้�ท่ี	ชสอ.	ให้ก�รต้อนรับ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	
จำ�กัด	จำ�นวน	120	คน	 เข้�ศึกษ�ดูง�น	ชสอ.	 เร่ือง”กฎหม�ยสหกรณ์ฉบับใหม่	
ส�ระสำ�คัญและผลกระทบก�รบริห�รก�รเงินสหกรณ์ออมทรัพย์”	และ	“ก�รดำ�เนินง�น		
สหกรณ์ออมทรัพย์”	 โดยมีน�ยไพบูลย์	แก้วเพท�ย	 เป็นวิทย�กรบรรย�ย	 เพ่ือให้	
ฝ่�ยบริห�ร	 ฝ่�ยจัดก�ร	และสม�ชิกสหกรณ์ได้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในข้อกฎหม�ย	
และก�รทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	เมื่อวันที	่28	ตุล�คม	2562	ณ	สำ�นักง�น	
ชสอ.	นนทบุรี

	 พลตำ�รวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธ�นกรรมก�ร	

พร้อมด้วย	 น�ยวิร�ช	 ป้อมบ้�นต้�	 รองประธ�นกรรมก�ร										

ว่�ที่ร้อยตรี	 ดร.ชัยรักษ์	 ดีปัญญ�	ดร.กมล	ศรีล้อม	กรรมก�ร						

ดำ�เนินก�ร	 น�งอัจฉร�	 ภักดีณรงค์	 รองผู้จัดก�รใหญ่สำ�นัก																															

บริห�รง�น	และเจ้�หน้�ท่ี	ชสอ.	ให้ก�รต้อนรับ	สหกรณ์ออมทรัพย์												

ครูเชียงร�ย	 จำ�กัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี	 จำ�กัด	 และ	

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขขอนแก่น	จำ�กัด	รวมจำ�นวน	220	คน	

เข�้ศึกษ�ดงู�น	ชสอ.	โดยม	ีน�งประภ�ษร	ทิพยด์	ีรองผูจ้ดัก�รใหญ	่

สำ�นักธุรกิจ	เป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รบริห�ร	

ก�รเงิน	และรับทร�บถึงสถ�นะท�งก�รเงินของ	ชสอ.	ณ	ปัจจุบัน	
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เพื่อให้ฝ่�ยบริห�ร		ฝ่�ยจัดก�ร		และสม�ชิกสหกรณ์ได้มีคว�มรู้

คว�มเข้�ใจและทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เมื่อวันที่	 25	

ตุล�คม	2562	ณ	สำ�นักง�น	ชสอ.	นนทบุรี



	 พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธ�นกรรมก�ร	ชสอ.	เป็นประธ�นในพิธี

เปดิ		ก�รอบรมของกลุม่สหกรณอ์อมทรพัยจ์งัหวดัสระบรุแีละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง	หลกัสตูร	

“ทกัษะทีส่ำ�คญัและจำ�เปน็ต�มร�่งกฎกระทรวงทีผู่บ้รหิ�รสหกรณ	์–	เจ�้หน�้ทีส่หกรณ์

ควรมี”	พร้อมด้วย	ดร.สมนึก	บุญใหญ	่ผู้จัดก�รใหญ	่และสนับสนุนของร�งวัลกว่�	40	

ร�งวลั	ให้กลุม่สหกรณ์ออมทรพัยจ์งัหวดัสระบรุแีละ		พืน้ทีใ่กลเ้คียง	นำ�ไปจดักิจกรรม

จับร�งวัลให้กับผู้เข้�ร่วมอบรม	ระหว่�งวันที่	11-13	ตุล�คม	2562

	 โดยได้รับเกียรติจ�กวิทย�กรให้คว�มรู้	 “ก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รควบคุมภ�ยใน

สหกรณ์	 และขอบเขตอำ�น�จก�รส่ัง	 รวมถึงบทบ�ทหน้�ที่ในก�รบริห�รง�นของ						

คณะกรรมก�รสหกรณ	์และผู้จัดก�รสหกรณ์		และแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ข้อขัดแย้ง

ที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติง�น”	 โดย	น�ยอนันต์	ช�ตรูประชีวิน	อดีตผู้จัดก�รใหญ่	 ชสอ.	

และคว�มรู้	“ก�รหักเงินกับสหกรณ์	ก�รสืบทรัพย์	และวิธีปฏิบัติเมื่อสม�ชิกถูกพิทักษ์

ทรัพย์”	โดย	ว่�ที่พันตร	ีดร.สมบัติ	วงศ์กำ�แหง	กรรมก�รเนติบัณฑิตยสภ�	อุปน�ยก

ฝ่�ยบริห�รและโฆษกสภ�ทน�ยคว�ม	และผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฝึกอบรมวิช�ว่�คว�ม

แห่งสภ�ทน�ยคว�ม	รวมถึงคว�มรู้	“เกณฑ์ม�ตรฐ�นด้�นคว�มมั่นคงท�งก�รเงินของ

สหกรณ	์แนวท�งก�รจดัทำ�บญัช	ี			แบบเข้�ใจง�่ย	และแนวท�งก�รบรหิ�รสนิเชือ่เพือ่

ลดคว�มเสี่ยงให้กับสหกรณ์”	 โดย	อ�จ�รย์ไพศ�ล	 เตี๋ยวงษ์สุวรรณ	รองผู้อำ�นวยก�ร	

รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร	องค์ก�รคลังสินค้�กระทรวงพ�ณิชย์	มีผู้เข้�ร่วมกว่�	80	คน	

ณ	โรงแรมไอยร�แกรนด์	เข�ตระหนัก	พัทย�ใต	้จังหวัดชลบุรี

	 พลตำ�รวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธ�นกรรมก�ร	
เป็นประธ�นพิธีเปิดโครงก�รฝึกอบรมหลักสูตร	 “ก�รพัฒน�
บุคลิกภ�พสู่ก�รเป็นผู้บริห�รมืออ�ชีพ”	พร้อมด้วย	น�ยสมช�ย	
รตันอ�ร	ีกรรมก�รและเลข�นกุ�ร	ว�่ทีร่อ้ยตร	ีดร.ชัยรกัษ	์ดปีญัญ�	
กรรมก�รดำ�เนินก�ร	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดก�รใหญ่	ชสอ.	
จัดโดยเขตพื้นที่ฯ	กทม.	2	ณ	ศูนย์ศึกษ�ยุทธศ�สตร์กองทัพไทย	
เฉลิมพระเกียรต	ิ80	พรรษ�	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	ระหว่�งวันที่	14	-	
15	ต.ค.	62	ซึง่โครงก�รอบรมดงักล�่ว	ชสอ.	สนบัสนนุงบประม�ณ	
จำ�นวน	200,000	บ�ท	ใหเ้ขตพืน้ทีฯ่	กทม	2	ดำ�เนนิก�รจดัอบรม
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ให้คว�มรู้แก่สม�ชิกของเขตพ้ืนที่ฯ	กทม.	2	 มีผู้เข้�รับก�รอบรม	
จำ�นวน	70	คน	โดยมี	ดร.พนม	ปีย์เจริญ	กรรมก�รบริห�รสถ�บัน
ฮิวแมน	ม�ยด์	เทรนนิ่ง	เป็นวิทย�กรในก�รอบรม
	 เขตพ้ืนท่ีฯ	กทม.	2	 ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�
บุคลิกภ�พของผู้บริห�รองค์กรทั้งองค์กร	 ขน�ดเล็กและขน�ด
ใหญ่	 ให้ประสบค�มสำ�เร็จก้�วหน้�	 ประสบคว�มสำ�เร็จใน																
ก�รบริห�ร	 เน้นภ�พลักษณ์ที่มีคว�มน่�ประทับใจและสง่�ง�ม			
ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อคว�มรู้สึกของผู้พบเห็น	และหวังเป็นอย่�งยิ่ง
ว่�	 ผู้ที่ผ่�นก�รอบรมในโครงก�รนี้จะมีบุคลิกภ�พที่ดีเพ่ือปรับใช้
กับก�รบริห�รง�นสหกรณ์ต่อไป

อบรม เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. 

กทม. พื้นที่ 2

อบรมกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียง
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สินค้า
ธุรกิจเสริม 808110 เนคไท

ร�ค� 250.-      

890043 กระเป๋�เป้  

ร�ค� 250.-

830005 แก้วน้ำ�สเตนเลส

ทรงแก้วเยติ คว�มจุ 30oz. 

ร�ค� ใบละ 220.-

802103 เสื้อโปโลน�โน  

ร�ค� 310.-

สั่งซื้อสินค้�ได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้�แบรนด์ FSCT

รับสั่งทำ�สินค้�ของที่ระลึกเฉพ�ะสหกรณ์  

สนใจติดต่อได้ที่  ฝ่�ยธุรกิจเสริม  0 2496 1199 ต่อ121, 122, 105, 106



ช่องท�งก�รรับข้อมูลข่�วส�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�ก�ร  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวล� 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำ�ก�ร  วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ�โดย : ฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0 2496 1199 โทรส�ร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

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


