ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 385 เดือนกันยายน 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ตามที่ขอพระราชทาน
เพื่อน้อมนำ�ไปถวาย
พระสงฆ์จ�ำ พรรษากาลถ้วนไตรมาส

ณ วัดพราหมณี

ตำ�บลบ้านใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐

กำ�หนดการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

		
เวลา ๑๓.๐๐ น. 		
พุทธบริษัทพร้อมกันภายในพระอุโบสถ
		
เวลา ๑๓.๐๕ น.		
ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
						
ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
						
พระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรก
						
ประธานกรวดน้ำ�รับพร
จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้
การแต่งกาย ชุดปกติขาว หรือสากลนิยม หรือชุดสุภาพ
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ผมขอบคุณผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกเข้ามาบริหารงาน ชสอ.
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ผมจะทำ�หน้าที่บริหารงาน
ชสอ. ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้องค์กรเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
เนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำ�หนดให้เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อ
ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งให้ความตระหนักถึงความสำ�คัญและประโยชน์ของ
การออมเงิน และยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติเป็นตลอดมา สำ�หรับปี 2562 นี้
ขบวนการสหกรณ์ โดย ชสอ. ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยกำ�หนด
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสหกรณ์ เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ
ดังนี้
1. รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการออม และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออม ตั้งเป้าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท โดย ชสอ. ได้เพิ่ม
ช่องทางการออมให้กับสหกรณ์ ด้วยการเปิดจำ�หน่ายเงินฝากประจำ�และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น
“วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบีย้ 3.80% ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม
– 8 พฤศจิกายน 2562
2. กิ จ กรรมการเดิ น -วิ่ ง -ปั่ น รณรงค์ วั น ออมแห่ ง ชาติ ในวั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2562
โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ
3. กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” และ
มอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2562
ดังนั้น เพื่อเป็นสนับสนุนกิจกรรมในวันออมแห่งชาติ ปี 2562 ชสอ. จึงขอเชิญชวน
สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
สำ�นักงานใหญ่ บริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และในแต่ละภูมภิ าคทัว่ ประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิง่
จะได้ความร่วมมือและสนับสนุน ชสอ. ในทุกๆ ด้านด้วยดี เพื่อร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

				

พลตำ�รวจโท
						
(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)
						
ประธานกรรมการ
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พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระเนื่องใน
โอกาสวันครบรอบ 47 ปี
การก่อตั้ง ชสอ.

พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์ สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธานกรรมการ
ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา สภาที่
ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 47 และฝ่ายจัดการ นำ�โดย

ดร.สมนึก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่ จั ด พิ ธี ทำ � บุ ญ เลี้ ย งพระ
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 47 ปีการก่อตั้ง ชสอ. เมื่อวันที่ 2
กันยายน 2562 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

พิธีแถลงข่าววันออมแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์
ชสอ. ร่ ว มกั บ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทั้ง 6 ประเภท จัดงานแถลงข่าว
งานวันออมแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์
โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
และแถลงข่าวงานวันอออมแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 ของขบวนการ
สหกรณ์ ร่วมกับ พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ. และนายปรเมศวร์ อิ น ทรชุ ม นุ ม ประธาน
กรรมการ สสท. เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ สำ�นักงาน ชสอ.
นนทบุรี
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บันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
นำ�คณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ฝ่ายจัดการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

ยื่นหนังสือเรื่องกฎกระทรวง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กฎกระทรวงทีค่ วรชะลอในการบังคับใช้โดยให้มกี ารจัดทำ�ประชา
พิจารณ์เพิ่มเติม (ระดับที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ปานกลาง)
1. กฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ การสร้างภาระ
ผูกพัน การกู้ยืมเงินหรือการค้ำ�ประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
2. กฎกระทรวงการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
3. กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ. ....
4 กฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำ�รอง
พ.ศ. ... (ระดับที่มีผลกระทบกับสหกรณ์มาก)
5. กฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... วันที่ 20 สิงหาคม
2562 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม.

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ เข้ายืน่ หนังสือเรือ่ งกฎกระทรวง กับ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยเมื่อวัน
ที่ 15 สิงหาคม 2562 ชสอ. ได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิด
เห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ระดับ
ปานกลางและมาก โดยเชิญ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ ชมรม และสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ร่วมกัน
พิจารณา ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มขี อ้ สรุป เพือ่ สนับสนุนแนวทางการออก
กฎกระทรวงที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างประสิทธิภาพและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542 ดังนี้
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เข้าพบแสดงความยินดี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ นำ�คณะผู้บริหาร ชสอ. แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสถาบันการเงินหัก
เข้าร่วมแสดงความยินดีกบั นายเฉลิมชัย ศรีออ่ น ในโอกาสเข้าดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี เงินชำ�ระหนี้ก่อนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์กำ�หนด 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม.

เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ นายสุรพล
กมุทชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการ
ดำ�เนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อม
ด้ ว ยขบวนการสหกรณ์ และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู อุ ทั ย ธานี
จำ � กั ด นำ � โดย นายสมชั ย อำ � ภา ประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการดำ�เนินการ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบ
กระเช้า กับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในโอกาสเข้าดำ�รง
ตำ � แหน่ ง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ บ้านพัก อำ�เภอมือง จังหวัด
อุทัยธานี พร้อมพบปะสหกรณ์สมาชิก และมอบของที่ระลึก
ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำ�กัด และ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำ�กัด ณ สำ�นักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุทัยธานี จำ�กัด
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สัมมนาเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ. ภาคกลาง

นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ พร้อม
ด้วยนายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำ�เนินการ ชสอ. เปิด
โครงการสัมมนาเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เรื่อง
“พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และ พ.ศ.
2562 และ พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ.2562” ระหว่าง
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงาน
สหกรณ์ภายใต้กฎหมายใหม่ และรับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน

ภายใต้ พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรในเรื่อง
พ.ร.บ.สหกรณ์ โดย รศ.วิศษิ ฐ์ศกั ดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ และวิทยากรด้าน
พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน โดยนายธัชชัย อุราสุข ซึง่ ชสอ.สนับสนุน
งบประมาณ จำ�นวน 200,000 บาท ในการนี้ ดร.สมนึก บุญ
ใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมพบปะพูดคุยกับสหกรณ์สมาชิกในเขต
ภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน
รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี

สัมมนาเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
กทม. พื้นที่ 2
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง
“ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“แนวโน้มกฎกระทรวงกับการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์” จัดโดย
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 2 ร่วมกับชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) ระหว่าง
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 2 กล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่อง

“พรบ.สหกรณ์ท่มี ีผลบังคับใช้กับสหกรณ์” และนายพนม แก้วดี
กรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 2 เป็น
วิทยากรบรรยาย เรือ่ ง “รูเ้ ท่าทันกฎกระทรวง กับกฎหมายใหม่”
เพือ่ ให้ทราบถึงความสำ�คัญของข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจกฎกระทรวงที่แนวโน้มจะ
มีขนึ้ และแนวทางการแก้ไขการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะมีขนึ้ ทัง้ นี้ ชสอ.
สนับสนุนงบประมาณ จำ�นวน 200,000 บาท ณ สำ�นักงาน
ชสอ. นนทบุรี
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สัมมนาเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคตะวันออก
นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ และประธาน
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ. กล่าวเปิด
และบรรยายพิเศษ การสัมมนา”ถอดบทเรียนการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์” จัดโดยเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 โดยมี นายธงชัย วิทยา
นุกรณ์ กรรมการดำ�เนินการ ชสอ. ที่ก�ำ กับดูแลเขตพื้นที่ฯ และ

ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนาและมอบ
งบประมาณสนับสนุนตามแผนงานเขตพืน้ ที่ จำ�นวน 200,000
บาท โดยรูปแบบของการสัมมนาเป็นการนำ�กรณีศกึ ษาการบริหาร
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ ผิ ด พลาด และความผิ ด ทางกฎหมาย
ที่ ไ ด้ รั บ โทษมาให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ โดยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นวิทยากร
ด้ า นกฎหมายส่ ว นกลางของ ชสอ. เป็ น ผู้ ดำ � เนิ น รายการ
ร่วมกับ นายมณฑล แพรทอง วิทยากรด้านกฎหมายประจำ�
จังหวัดชลบุรีของ ชสอ. และนางณัฏฐ์วิริยา พันธุ์สกุลเหลียง
วิทยากร ด้านกฎหมายประจำ�จังหวัด ระยองของ ชสอ. จากนั้น
เป็นการบรรยาย “ถอดพฤติกรรมที่แตกต่างสู่ความสำ�เร็จของ
การทำ�งานร่วมกัน” และร่วมทำ�กิจกรรม โดย วิทยากร ดร.มรกต
กำ�แพงเพชร อาจารย์ประจำ�คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 120 คน 50
สหกรณ์ ณ โรงแรม รอยัลพลาคลิฟบีช รีสอร์ทแอนด์สปา อำ�เภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562
และการสัมมนาของ
ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอุทัย ศรีเทพ รองประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย
ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปญ
ั ญา กรรมการดำ�เนินการ ดร.สมนึก
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่
สำ�นักธุรกิจ นายนลทวัช สมาธิ รองผูจ้ ดั การใหญ่สถาบันพัฒนาฯ
และผู้จัดการฝ่าย ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
2562 และการสัมมนาของชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
โดยได้ ร ั บ เกี ย รติ จ ากรองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงบ่าย
เป็นการบรรยายพิเศษโดย พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์
สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำ�นวน
20,000 บาท ทั้งนี้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำ�นวยการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนาด้วยมีผจู้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ โรงแรม
บรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
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ครบรอบ 44 ปี สอ.วชิรพยาบาล จำ�กัด
นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์และ
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล รองประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด ในโอกาสวันครบรอบ 44 ปี เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2562 ณ สำ�นักงานสหกรณ์ เขตดุสิต กทม.
วันที่ 9 กรกฎาคม 2518 นายแพทย์
ประเสริฐ นุตกุล (ผูอ้ �ำ นวยการวชิรพยาบาล
ในขณะนั้ น ) พร้ อ มด้ ว ยข้ า ราชการและ
ลูกจ้าง รวม 10 คน ได้ทำ�หนังสือถึงนาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่ อ แสดงความประสงค์ จ ะขอ
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มีชื่อว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด มีรายชื่อ
สมาชิก 152 คน มีเงินค่าหุ้นครั้งแรกรวม
10,510.- บาท และต่ อ มากรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด ไว้ในประเภทออมทรัพย์ เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2518 “เป็นสหกรณ์ชั้นนำ� ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิก
เป็นศูนย์กลาง”

ครบรอบ 36 ปี สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำ�กัด

นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน
ชสอ. ร่วมพิธสี งฆ์และมอบกระเช้าของทีร่ ะลึกแสดงความยินดีกบั
นายลิขิต มีบ�ำ รุง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จำ�กัด เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 36 ปี
การก่อตัง้ สหกรณ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ทีท่ �ำ การสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
จำ�กัด จดทะเบียนเมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2526 มีสมาชิกจำ�นวน

116 คน และมีทุนเรือนหุ้นเป็นจำ�นวนเงิน 28,150 บาท
เพื่อให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินของสมาชิก ที่จะเป็นแหล่ง
ออมเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนสู ง และในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น
แหล่งให้กู้ยืมเงินที่สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ� เพื่อ
ให้ครอบครัวของสมาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีดี และมีแหล่งเงินทุน
เสริ มรายได้ “สหกรณ์ มั่ น คง บริ ห ารด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล
นำ�สมาชิกสู่คุณภาพ ชีวิตที่ดี”
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ครบรอบ 40 ปี สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด
นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จำ�กัด (สอ.กฟผ.) และร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองฯ “ครบรอบ 40 ปี
สอ.กฟผ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 อย่างยั่งยืน” โดย ชสอ. ร่วมบริจาคสมทบทุน สอ.กฟผ.

กิจกรรมสาธารณกุศล วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์กีฬากำ�ธน สินธวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
สอ.กฟผ. ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม
2522 เพื่อให้บริการแก่สมาชิกซึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติ
งานของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
(กฟผ.) โดยการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์
โดยการถือหุ้นและฝากเงิน (เช่นเดียวกับการ
ฝากเงินกับธนาคาร) ให้สมาชิกกูเ้ งินเพือ่ การอัน
จำ�เป็นหรือมีประโยชน์ ให้สวัสดิการแก่สมาชิก
และครอบครัว ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในหมู่สมาชิก

สอ. พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำ�กัด
ศึกษาดูงาน ชสอ.
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี
รองผูจ้ ดั การใหญ่ส�ำ นักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สำ�นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ
นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำ�กัด นำ�คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องการบริหารจัดการ
ด้ า นการเงิ น การลงทุ น และการนำ � เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำ�ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงสหกรณ์ฯ
ให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานสูงขึ้น สร้างความเข้มแข็งและ
ความมัน่ คงให้กบั สหกรณ์ และเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์สหกรณ์ ชัน้ 4
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 385 เดือนกันยายน 2562

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
และสังคมของสหกรณ์สมาชิก

เมื่ อวั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2562 นายสุ ร พล
จันทรท่าจีน กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย
นายสรศักดิ์ พุทธรักษา ผู้จัดการสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
ออมสิน จำ�กัด ร่วมมอบเงินเพื่อปรับปรุงห้องสมุด
จำ � นวน 100,000 บาท และมอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ จำ�นวน 3 เครื่อง ให้กับโรงเรียน
วัดบางบอน อำ�เภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สอ.พนักงานธนาคารออมสิน จำ�กัด

สอ.ครูตาก จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำ�กัด จัดทำ�โครงการตามแผน
ปฏิบัติการประจำ�ปี 2562 “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน จำ�นวน 14 หน่วย จำ�นวนเงินหน่วยละ 40,000 บาท
ได้แก่
• กิจกรรมการฝึกทำ�ขนมไทย
• กิจกรรมการปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปนิค
• กิจกรรมทำ�เหรียญโปรยทาน
• กิจกรรมการตัดเย็บถุงผ้า

• กิจกรรมการเลี้ยงกบ
• กิจกรรมงานประดิษฐ์ดอกไม้ตามวาระโอกาสต่างๆ
• กิจกรรมการฝึกอาชีพสานกระเป๋าหิ้วจากเส้นพลาสติก
• กิจกรรมการฝึกอาชีพการทำ�อาหาร (ห่อหมก)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น้อมนำ�แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำ�รงชีวิต และส่งเสริมความรู้
ทักษะด้านอาชีพแก่สมาชิกในการสร้างโอกาส และทางเลือก
ในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
11
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3.80

ตอป

ือน

ระยะเวลา 36 เด

ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม - 8 พฤศจิกายน 2562
*เงอนไขเปนไปตามที่ ชสอ. กำหนด

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 0 2496 1199 ตอ 125-128 และ 109-111
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จำนวน
ลานบาท

500

ฟรี

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562

อร
เครองปริ้นกเต
มัลติฟง ชรั่นอง
จำนวน 1 เค

*ยอดเงินกูที่ขอรับสะสมยอดได แตไมรวมยอดชำระหนี้สัญญาเกิน สงวนสิทธิ์ปดยอดสะสมกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562
หากมีสหกรณขอรับเงินกู ครบจำนวน 10,000 ลานบาทแลว เงอนไขอนๆ เปนไปตามที่ ชสอ. กำหนด

ติดตอฝายสินเชอ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 212-216. 223, 226 และ 227
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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

