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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ตามที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ         
โรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในทุกทวีปทัว่ โลก และมีผตู้ ดิ เชือ้
ในประเทศไทยจำ � นวน เพิ่ ม สู ง ขึ้ น นั้ น ชสอ.ในฐานะศู น ย์ ก ลางของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์                 
จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังสมทบทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการซื้อ
ยาและเวชภัณฑ์อปุ กรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องในการรักษาผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้
โรค COVID – 19 แก่โรงพยาบาลต่างๆ จำ�นวนเงิน 2,800,000 บาท โดยจัดทำ� “โครงการ
ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19” ขึ้น ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค
และขบวนการสหกรณ์ไทย
ชสอ. เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�และตั๋วสัญญาใช้เงิน    
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการ
ลงทุนเงินที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้
ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป สหกรณ์ใดที่สนใจ         
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน โทร 0 2496 1199 ต่อ 109 –
110, 125 – 127
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 1
อัตราดอกเบีย้ 3.30 % ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน) โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 2
อัตราดอกเบี้ย 3.45 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) และ โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการ
พิเศษ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.60 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยขยายเวลาให้ใช้บริการถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ ชสอ. ยังเพิ่มโครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 3
อัตราดอกเบีย้ 3.20 % ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน) และโครงการเงินกูร้ ะยะยาวโครงการพิเศษ 4
อัตราดอกเบี้ย 3.25 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ทั้งนี้ วงเงินกู้รวมตามโครงการมีจำ�นวนจำ�กัด   
ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือระยะเวลาตัง้ แต่ วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถนุ ายน 2563
สหกรณ์สมาชิกทีม่ คี วามประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชือ่ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199
ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227 ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรัก
มา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
TO DO:

				

พลตำ�รวจโท           
   (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
       ประธานกรรมการ
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มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ชสอ. รวมใจ
สหกรณ์ ไทยสู้ภัยโควิด-19
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ย นายสมชาย รั ต นอารี กรรมการและเลขานุ ก าร        
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และฝ่ายจัดการ ร่วมมอบ
อุปกรณ์ปอ้ งกัน และเครือ่ งมือทางการแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลและ
สถานีตำ�รวจในจังหวัดนนทบุรี  โดยมี  พันตำ�รวจเอก  เขมพัทธ์         
โพธิพทิ กั ษ์ รองผูบ้ งั คับการตำ�รวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พันตำ�รวจเอก
ศิวัช ศรีวิชัย ผู้กำ�กับการสถานีตำ�รวจภูธรอำ�เภอบางกรวย ผู้แทน
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลบางกรวย     
รั บ มอบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ เพื่ อ เป็ น      
กำ�ลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการควบคุมและป้องกัน     
โรคโควิด–19 ตาม “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสูภ้ ยั โควิด-19”
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา COVID - 19
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ชสอ.
โดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่
สั่งการและร่วมลงมือ ปฏิบัติการฉีดพ่น
น้ำ�ยาฆ่าเชือ้ ทำ�ความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายใน
อาคารสำ � นั ก งาน ชสอ. เพื ่ อ ลดการ
สะสมของเชื ้ อ โรค และเพือ่ ป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID - 19
ทุ ก ชั้ น อาคารหลั ง เวลาเลิ ก ปฏิ บั ติ ง าน
และปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง
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ครบรอบ 68 ปี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นางประภาษร ทิ พ ย์ ดี รองผู้ จั ด การใหญ่ ชสอ. ได้ รั บ       
มอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ           
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ครบรอบ 68 ปี เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2563 และร่วมบริจาค
สมทบทุนก่อสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาล             
วชิรพยาบาล ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ครบรอบ 60 ปี
สอ.ครูเชียงใหม่ จก.
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่
พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ
ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยินดี นายสุทศั น์ ประสาธน์สวุ รรณ์
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด  และ
นายเอนก คำ�จำ�รูญ ผูจ้ ดั การ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตัง้      
ณ สำ�นักงานสหกรณ์ ห้องประชุมเอื้องคำ�หลวง ชั้น 3
ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ
สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สสท.) เป็ น ประธานในพิ ธี      
พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมด้วย
ขบวนการสหกรณ์ร่วม 400 คน

สอ.ครูเชียงใหม่ จก. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2503 โดยมี  
นายจันทร์  สิทธิประณีต  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้ก่อตั้ง
ต่อมาในปี 2563 ครบรอบ 63 ปีแห่งการก่อตัง้ สหกรณ์ฯ ได้ด�ำ เนินการ      
มาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน  จากสมาชิกเริ่มต้น    
761 คน เพิ่มขึ้นเป็น 33,601 คน จากทุนดำ�เนินการจำ�นวน
22,030.00  บาท  เพิ่มเป็น  23,300  ล้านบาท  จากทุนที่มีแต่
ค่ า หุ้ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว กลั บ มามี เ งิ น รั บ ฝากทุ ก ประเภทถึ ง
11,044.84 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น 10,084.68 ล้านบาท และมี
ทุนสำ�รอง 1,107.55 ล้านบาท

“มั่นคง มั่นใจ ก้าวไกล สู่สากล”

เปิดสำ�นักงานใหม่
สอ.ตำ�รวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จก.
ดร.กมล ศรีลอ้ ม กรรมการดำ�เนินการ ชสอ. ได้รบั มอบหมาย
จาก พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์ สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธานกรรมการ                
มอบช่ อดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี พลตำ � รวจตรี พุ ฒิ พ งศ์ มุ สิ กู ล
ประธานกรรมการ สอ.ตำ�รวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จก. พร้อมด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการ ในโอกาสพิธเี ปิดอาคารสำ�นักงานสหกรณ์
เลขที่ 222/58 หมู่ที่ 13 ถ.จอมพลพัฒนา อ.เมือง จ.ขอนแก่น       
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ สำ�นักงานสหกรณ์แห่งใหม่
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มอบป้ายคุณภาพมาตรฐาน ชสอ.
สอ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จก.
เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายสมชาย รัตนอารี กรรมการ
และเลขานุการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สั ตยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เ ป็น ประธานในพิ ธี
มอบรางวั ล สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ คุ ณ ภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้ กั บ
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต                      
แห่ ง ประเทศไทย จำ � กั ด โดยมี
นายชาติ ช าย  โรจนรั ต นางกู ร
รองประธานกรรมการ  และ       
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
เป็ น ผู้ รั บ มอบพร้ อ มด้ ว ย
ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม  
นายธงชัย วิทยานุกรณ์
กรรมการดำ�เนินการ
นางประภาษร ทิพย์ดี
และ นายนลทวัช สมาธิ
รองผูจ้ ดั การใหญ่  ชสอ.
ร่วมแสดงความยินดี

สอ.กฟผ จก. มุ่งมั่นพัฒนานำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ
มาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของสมาชิก
เป็นหลัก การที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐาน ชสอ. ประจำ�ปี 2562 เปรียบเสมือนเครื่องย้ำ�เตือนให้
ตระหนักถึงความสำ�คัญในการรักษาคุณภาพมาตรฐานนี้ไว้ และ                      
ยังเป็นกำ�ลังใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ให้ประสบ  
ความสำ�เร็จเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบหมายจาก      
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็น
ประธานในพิธเี ปิด และบรรยายพิเศษเกีย่ วกับผลการดำ�เนินงานและ
ความคืบหน้าในภารกิจต่างๆ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนตาม
แผนงานของเขตพื้นที่ จำ�นวน 200,000 บาท โดยเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 ณ ไชยเชษฐ์
รีสอร์ทเกาะช้าง จังหวัดตราด มีผแู้ ทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่
และสั มมนา กว่ า 100 คน ซึ่ง นายณฐกร แก้ว ดี ประธาน
กรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกภาคตะวันออก เป็นประธาน
ในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี และได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร. รังสรรค์
ปิติปัญญา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การเงินการลงทุนของ
สหกรณ์ปี 2563
ทัง้ นีเ้ ขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก ได้มมี าตรการ        
คัดกรองและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัส COVID-19 อย่าง
เคร่งครัด
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ชสอ. หารือ ชสอ.ตร. ความคืบหน้าการร่วมมือบริการโปรแกรม
รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ� ที่ปรึกษา ชสอ. และ ชสอ.ตร. และ
ดร.สมนึก  บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่  นายนลธวัช  สมาธิ
รองผูจ้ ดั การใหญ่สถาบันพัฒนาฯ นางสาวนฤมล พงศ์วารินทร์    
ผู้ จั ด การฝ่ า ยโปรแกรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เข้ า หารื อ     
ความคืบหน้าการร่วมมือบริการโปรแกรม ระหว่าง ชสอ.
กับ ชสอ.ตร. ณ สำ�นักงานสหกรณ์ กรุงเทพฯ
โดยมี พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ
พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก ชสอ.ตร.
ให้การต้อนรับ และบรรยายถึงความคืบหน้าของการพัฒนา
โปรแกรมของ ชสอ.ตร.
ชสอ.ตร.ได้ ทำ � ระบบตรวจสอบสมาชิ ก ของสหกรณ์
ตำ�รวจทั่วประเทศที่มีมากกว่า 240,000 ราย เพื่อป้องกัน
การเป็นสมาชิกและกูซ้ �้ำ ซ้อน โดยทีส่ หกรณ์สมาชิกจะมีรหัส
เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน ผูใ้ ช้ในการเข้าระบบ เพือ่ ทำ�การตรวจสอบสถานะของผูอ้ นื่
กรรมการ พร้อมด้วย ว่าทีร่ อ้ ยตรี  ดร.ชัยรักษ์ ดีปญ
ั ญา ประธานคณะกรรมการ สมัครสมาชิกหรือผูข้ อกูไ้ ด้เบือ้ งต้น เนือ่ งจากโปรแกรมเดิม
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำ�เนินการ นายสมชาย ไม่รองรับความต้องการในปัจจุบัน

สมาชิกเข้าศึกษาดูงาน
สอ.ตำ�รวจกระบี่ จก.

พลตำ�รวจโท  วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ  ชสอ.
ได้มอบหมายให้ นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ
พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักธุรกิจ      
นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน และ     
เจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ พันตำ�รวจตรี วันชัย หอมหวล
ประธานกรรมการ พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการดำ � เนิ น การ           
ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ
กระบี่ จำ�กัด  จำ�นวน 24 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องการบริหาร               
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การเงินของ ชสอ. และการลงทุนในสภาวะการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง ที่มีผลกระทบในการบริหารและการปฏิบัติงาน
ภายในสหกรณ์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ชสอ. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
0 2496 1199
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
@FSCT-Thailand
www.fsct.com

ชสอ. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
ในการซื้อยา และเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID - 19 เป็นจำ�นวนเงิน
160,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจำ�นวน 8 แห่งๆ ละ 20,000 บาท
ดังนี้
- มูลนิธิรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
- สถาบันบำ�ราศนราดูร
- โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- โรงพยาบาลศิริราช
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
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- โรงพยาบาลบางกรวย
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สินค้าธุรกิจเสริม

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
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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

