
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556”
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชสอ.
ปีที่ 25 ฉบับที่ 311 เดือนพฤษภาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด



ประธานพบสมาชิก

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ก๊ก ดอนส�ำรำญ

Fsct News ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2556 นี้ ผมขอ 

รายงานข่าวและกิจกรรมที่ส�าคัญของ ชสอ.ในรอบเดือน 

ที่ผ่านมาให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชกิทราบ ดงันี้ครบั

ชสอ. ได ้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ�าทุกปี โดยสนับสนุน 

แบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 

จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียน

จติรลดา (สายวชิาชพี) 5 ชั้นปี และอกีส่วนหนึ่งสนบัสนนุ 

ในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น 

พื้นฐานทั่วประเทศ ส�าหรับในปี 2556 ชสอ. ได้จัดสรรทุน 

จ�านวน 579,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรเงินทุน 

ได้พจิารณาแล้ว เหน็สมควรสนบัสนนุจ�านวน 52 โครงการ 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุน

ได้ในเล่มครบั

ส�าหรับการขึ้นทะเบียนผู ้ผ่านการอบรมหลักสูตร 

ผูต้รวจสอบกจิการขั้นพื้นฐานรุน่ที่ 1 และ 2 ซึ่งมจี�านวนทั้งสิ้น 

240 คนนั้น ขณะนี้ทาง ชสอ. ได้ด�าเนนิการส่งรายชื่อพร้อม

เอกสารผู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง 2 รุน่ ต่อกรมตรวจบญัชสีหกรณ์

เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมแล้ว หากทาง ชสอ.  

ได้รับผลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วจะแจ้งให้สหกรณ์

สมาชกิได้ทราบกนัต่อไปครบั

ในด้านผลการด�าเนินงานของ ชสอ. ปีบัญชี 2555  

ที่ปิดบญัชไีปเมื่อวนัที่ 31 มนีาคม 2556 นั้น มผีลงานประสบ 

ความส�าเรจ็ในทกุ ๆ ด้าน ผมต้องขอบคณุสหกรณ์สมาชกิ 

ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ชสอ. ด้วยดีเสมอมา ซึ่ง 

ทางฝ่ายจดัการกไ็ด้เดนิทางไปมอบของที่ระลกึเพื่อตอบแทน 

แก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นการขอบคุณที่สนับสนุน และ 

มอบความไว้วางใจ ชสอ. มาโดยตลอด โดยในเดือนหน้า  

ชสอ. ก�าหนดจดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 ในวนัเสาร์ที่  

8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  

อาคารชาเลนเจอร์ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผมขอเรียนเชิญสหกรณ ์

สมาชิกโปรดแต่งตั้งผู ้แทนเข้าร่วมประชุมตามก�าหนด  

ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางของผู ้แทน 

สหกรณ์สมาชิก และให้สิทธิ์ผู้เข้าสังเกตการณ์ฟรี 1 ท่าน 

ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ต�าแหน่ง 

อยู ่ในต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี กรรมการด�าเนินการ 8 

ต�าแหน่ง และจะมกีารมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุแก่สหกรณ์ 

ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น และชมรมสหกรณ ์

ออมทรพัย์ดเีด่น ซึ่งด�าเนนิการคดัเลอืกโดย ชสอ.

ในโอกาสนี้ ผมจึงขอเชิญผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย ์

สมาชิกทั่วประเทศเข ้าร ่ วมประชุมใหญ ่สามัญโดย 

พร้อมเพรยีงกนัในวนัดงักล่าว

ฉบับนี้ผมต้องลาทุกท่านไปก่อน ขอขอบคุณและ

สวสัดคีรบั
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 	 เลือกตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้
ระเบียบวาระที่ 3		 รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2555
ระเบียบวาระที่ 4	 รับทราบเรื่องการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่	และการออกจากชุมนุมสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 5 	 เลือกตัง้ประธานกรรมการ	และกรรมการด�าเนินการ
ระเบียบวาระที่ 6		 เลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจ�าปี	2556
ระเบียบวาระที่ 7		 รับทราบรายงานประจ�าปี	2555	 	
ระเบียบวาระที่ 8		 พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2555
ระเบียบวาระที่ 9 	 พิจารณาอนุมัติงบดุลประจ�าปี	2555
ระเบียบวาระที่ 10		 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2555
ระเบียบวาระที่ 11 	 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย	ประจ�าปี	2556
ระเบียบวาระที่ 12		 ก�าหนดวงเงินซ่ึงชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน	ประจ�าปี	2556	
ระเบียบวาระที่ 13		 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2556	
ระเบียบวาระที่ 14		 พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝาก	หรือลงทุนอื่นใด	
	 	 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 15		 พิจารณาอนุมัติให้น�าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ระเบียบวาระที่ 16 	 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	
	 	 (เกี่ยวกับวาระการด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ)
ระเบียบวาระที่ 17		 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเลือกตัง้	ประธานกรรมการ	
	 	 กรรมการด�าเนินการ	และผู้ตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์	
	 	 (เกี่ยวกับจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการ)
ระเบียบวาระที่ 18		 พิจารณาแนวทางการจัดหาและการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ส�าหรับสมาชิกและ 
	 	 ขบวนการสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 19 	 พิจารณาอนุมัติการขายที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ 20		 รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	สถาบัน
	 	 หรือองค์การที่ชุมนุมสหกรณ์เป็นสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 21		 เรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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วนัฉตัรมงคล (Coronation Day) เป็นวนัที่ระลกึ พระราชพธิบีรมราชาภเิษก  
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์  
กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้น 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ในเวลานั้น  

ด�ารงพระอสิรยิยศเป็น “สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช” เนื่องจากในเวลานั้นยงัมไิด้ทรงผ่านพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
นั่นเอง

จากนั้นพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรง 
บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ปวงพสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี  
เป็นวนัฉตัรมงคลร�าลกึ 

 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา : วกิพิเีดยี สารานกุรมเสรี
http://th.wikipedia.org

วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) เป็นวันส�าคัญที่ก�าหนดขึ้น 
เพื่อระลึกถึงความส�าคัญของเกษตรกรที่มีต ่อเศรษฐกิจไทย มีการจัดพระราชพิธี 

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัย 
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และ 
พระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั พระราชพธินีี้กระท�าที่ท้องสนามหลวง

ทางราชการก�าหนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร และก�าหนดให้วันนี้ 
เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นธนาคารและบริษัทเอกชนบางแห่งไม่หยุดท�าการ วันพืชมงคล 

จะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่ส�านักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม  
แล้วแต่ในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2556 วันพืชมงคลตรงกับจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม

พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงก�าหนด 
ให้มขีึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพธิที�าขวญัเมลด็พชืพนัธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลอืกเจ้า ข้าวเหนยีว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผอืก มนั เป็นต้น ฯลฯ มจีดุมุ่งหมาย 
ที่จะให้เมลด็พนัธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภยัและให้อดุมสมบูรณ์เจรญิงอกงามดี

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่าน 
เมลด็ข้าว มจีดุมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณตัสิญัญาณว่า บดันี้ฤดูกาลแห่งการท�านาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว พระราชพธิทีั้งสองนี้ได้กระท�าเตม็รูปแบบ 
มาเรื่อย ๆ จนถงึปี พ.ศ. 2497 ได้เว้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ด้วยสถานการณ์โลกและบ้านเมอืงอยู่ในภาวะที่ไม่สมควรจะจดังานใด ๆ จงึว่างเว้นไป 10 ปี  
ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม โดยเฉพาะท�านาควรจะได้ฟื ้นฟูประเพณีเก่าอันเป็นมงคลแก่การเพาะปลูก  
ดงันั้น ใน พ.ศ. 2490 จงึก�าหนดให้มพีธิพีชืมงคลขึ้นอกี แต่มแีค่พระราชพธิพีชืมงคลเท่านั้น (พธิเีตม็รูปแบบว่างเว้นไปถงึ 23 ปี) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2503  
จงึจดัให้มรีาชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ร่วมกบัพธิพีชืมงคลนบัแต่นั้นเป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนันี้จงึจดัให้เป็นวนัส�าคญัของชาต ิ

ที่มา : วกิพิเีดยี สารานกุรมเสรี
http://th.wikipedia.org

วันฉัตรมงคล

วันพืชมงคล

4 FSCT news



การให้บริการทนายความของ ชสอ.

ชสอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถมัภ์ เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2554 เพื่อให้สภาทนายความฯ  

สนับสนุนทนายความ ให้ ชสอ. ท�าหน้าที่ในการให้บริการสหกรณ์สมาชิก 

ในกรณทีี่จ�าเป็นต้องใช้สทิธทิางศาล หรอืขอรบัค�าปรกึษาแนวทางการบรหิาร 

จดัการสหกรณ์ให้สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ค�าสั่ง นายทะเบยีน 

สหกรณ์ หรอืระเบยีบ ข้อบงัคบัของสหกรณ์ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าว ชสอ. จึงร่วมกับสภาทนายความฯ ก�าหนดการจัดโครงการฝึกอบรม  

“ทนายความกับการให้บริการสหกรณ์” โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

คอนเวนชั่น หลกัสี่ กรงุเทพฯ มทีนายความจากภาค 1 ถงึภาค 6 เข้ารบัการอบรม และครั้งที่ 2 เมื่อวนัที่ 23 - 24 มนีาคม 2556  

ณ โรงแรมเอสด ีอเวนวิ กรงุเทพฯ มทีนายความจากภาค 7 ถงึภาค 9 และกรงุเทพฯ เข้ารบัการอบรม ซึ่งจากการร่วมกนัจดัฝึกอบรม 

แก่ทนายความทั้ง 2 ครั้ง ท�าให้ ชสอ. มีบัญชีรายชื่อ

ทนายความในการให้บริการด้านกฎหมายหรือทางศาล 

แก่สหกรณ์สมาชกิจ�านวนทั้งสิ้น 143 คนทั่วประเทศ

ส�าหรับการใช้บริการ “ทนายความสหกรณ์”  

สหกรณ์สมาชิกสามารถท�าหนังสือแจ้งความประสงค์  

พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ ชสอ. โดยสามารถเข้าไปเชก็ 

รายชื่อทนายความสหกรณ์ของ ชสอ. สอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเตมิได้ที่ โทร. 0 2496 1199 หรอืทาง www.fsct.com 
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ชสอ. ร่วมงานประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจ�าปี 2556

ชมรม สอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด (ช.ส.ค.)  
จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าป ี2556 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรม  
ทาวน์ อนิ ทาวน์ กรงุเทพฯ โดยม ีฯพณฯ พลอากาศเอก  ก�าธน สนิธวานนท์  
องคมนตร ีและ ฯพณฯ พลเอก  สรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตร ีเป็นประธาน 
ในพธิเีปิดและให้โอวาทแก่ผู้แทนสมาชกิ พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ
แก่คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที่ 34 และคณะผู้ตรวจสอบกจิการ ช.ส.ค. 
นักสหกรณ์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีผลงานและผลประกอบการดีเด่น  
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสืบไป  

ในโอกาสนี้ นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วม 
การประชมุใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานของ ช.ส.ค. ประจ�าปี 2555 มสีมาชกิทั้งสิ้น 1,140 แห่ง ทนุเรอืนหุ้นกว่า 371 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ถงึ 61 ล้านบาท เงนิฝากและตั๋วสญัญาใช้เงนิกว่า 2,084 ล้านบาท มกี�าไรสทุธกิว่า 53 ล้านบาท 

นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดการสมัมนาทางวชิาการและประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี 2555 ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พร้อมบรรยายพเิศษ “นโยบายการบรหิาร ชสอ.”  
เมื่อวนัที่ 29 มนีาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฆษะ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น โดยม ีนายเอกราช ช่างเหลา  

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด กล่าวต้อนรบั มผีู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 
ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อระบบ 

สหกรณ์ไทย” โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. สรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้ 
(1) ผลกระทบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ต่อสหกรณ์ไทย 
  ตลาดใหญ่ขึ้น  โอกาสมากขึ้น  การแข่งขนัสูงขึ้น
  ปัญหา-อปุสรรคเพิ่มขึ้น   ภาษามคีวามส�าคญัมากขึ้น  การรวมตวั/เชื่อมโยงมากขึ้น
(2) การเตรยีมพร้อมรบั AEC
  การพฒันารูปแบบ ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยทีางการเงนิ
  การสร้างและเชื่อมโยงเครอืข่าย  การพฒันาทรพัยากรบคุคล
  การบรหิารความเสี่ยง    การสร้างฐานข้อมูล ข่าวสาร

     	การบรหิารสภาพคล่อง
จากนั้นเป็นการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2555 โดย นายทองหล่อ ยมศรีเคน ประธานกรรมการชมรมฯ และ นายเติมศักดิ์  

จันทะจร เลขานุการชมรมฯ ซึ่งในปัจจบุนัชมรมฯ มสีหกรณ์สมาชกิทั้งสิ้น 70 สหกรณ์ 
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ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออก (ชสอ.ตอ.) ได้จดัประชมุใหญ่ 
สามญัประจ�าปี 2555 ขึ้น ในวนัที่ 27 - 28 เมษายน 2556 ณ ภูเขางาม 
พาโนรามา อ.เมือง จ.นครนายก โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  

ที่ปรึกษา ชสอ. เป็นตัวแทนประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ  
เรื่อง “ชสอ. กบัการขบัเคลื่อนสหกรณ์ออมทรพัย์ ในปี 2557”  นอกจากนี้ 
ได้จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้สมาชิก ชสอ.ตอ. เรื่อง “เจาะลึกเทคนิค

กลไกและการป้องกันการทุจริตในสหกรณ ์
ออมทรัพย์ที่กรรมการต้องรู ้” โดยวิทยากร  
อ.ปรเมศร์ อินทรชุมนุม เลขานุการรอง

อยัการสูงสุด และนางรัตนา เหตคุุณ หวัหน้า

ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา 
ด�าเนินรายการโดย นายณฐกร แก ้วดี  

ประธาน ชสอ.ตอ. ทั้งนี้ เพื่อให ้สมาชิก 
ได้รับความรู ้ความเข้าใจและมุมมองหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาและ 
ป้องกนัการทจุรติในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งได้รบัความสนใจจากสมาชกิชมรมฯ  
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เดนิทาง 
เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 ของ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ทั้งหมดจ�านวน 102 คน จาก 50 สหกรณ์  

นายณฐกร แก้วดี ประธาน ชสอ.ตอ. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนครนายก จ�านวน  

3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจนครนายก จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนครนายก จ�ากดั และสหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสขุนครนายก จ�ากดั เมื่อวนัที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา 

ชสอ.ตอ. เสวนา 
“เจาะลึกเทคนิคกลไกและการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์”

ชสอ.ตอ. เยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครนายก
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ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด โครงการ จ�านวนเงิน 
(บาท)

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันตก

1 โรงเรยีนบ้านละว้าวงัควาย สพุรรณบรุี โครงการออมไว้ได้ประโยชน์ 12,000

2 โรงเรยีนวดัหวัโพ (หวัโพประศาสน์วทิยา) ราชบรุี โครงการอาหารเช้าเพื่อสขุภาพและการเรยีนรู้ 12,000

3 โรงเรยีนบ้านปล่องเหลี่ยม สมทุรสาคร โครงการพฒันาอาชพีและส่งเสรมิคณุภาพชวีติ 12,000

4 โรงเรยีนวดัเขายี่สาร (ประมขุเวชกจิ) สมทุรสงคราม โครงการน�้าดื่มเพื่อสขุภาพ 10,000

5 โรงเรยีนวดัสระสี่มมุ นครปฐม โครงการธนาคารโรงเรยีน 10,000

6 โรงเรยีนเขาดนิวทิยาคาร กาญจนบรุี โครงการจดัสภาพแวดล้อมและปรบัปรงุภูมทิศัน์ในโรงเรยีน 10,000

7 โรงเรยีนบ้านเนนิกรวด ประจวบครีขีนัธ์ โครงการส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีนด้านการผลติ 13,000

8 โรงเรยีนบ้านเนนิรกั เพชรบรุี โครงการห้องสมดุมชีวีติพชิติอาเซยีน 13,000

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคใต้

9 โรงเรยีนบ้านท่าสนกุ พงังา โครงการจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน 10,000

10 โรงเรยีนวดัอนิทราวาส สรุาษฎร์ธานี โครงการจดัสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 10,000

11 โรงเรยีนวดัหาดส้มแป้น ระนอง โครงการน�้าดื่ม 12,000

12 โรงเรยีนบ้านขอนหาด นครศรธีรรมราช โครงการพฒันาศูนย์การเรยีนรู้สถานศกึษาพอเพยีง 15,000

13 โรงเรยีนพระราชด�าร ิ“ศูนย์ครูใต้” ปัตตานี โครงการเกษตรพอเพยีงเพื่ออาหารกลางวนั 15,000

14 โรงเรยีนบ้านปูซูตฆีอ นราธวิาส โครงการน�้าดื่มสะอาดชวีปีลอดภยั 15,000

15 โรงเรยีนบ้านคลองใหญ่ พทัลงุ โครงการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน 10,000

16 โรงเรยีนวดัสองพี่น้อง สงขลา โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรยีน 15,000

17 โรงเรยีนบ้านบางทอง ภูเกต็ โครงการห้องสมดุน่ารู้สู่อาเซยีน 15,000

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออก

18 โรงเรยีนวดัขนนุ (พรหมราษฎร์วทิยา) จนัทบรุี โครงการสหกรณ์ในโรงเรยีน 10,000

19 โรงเรยีนอนบุาลบ่อพลอยราษฎร์รงัสรรค์ ตราด โครงการการปรบัปรงุ ซ่อมแซม วสัดอุปุกรณ์ และอาคาร
สถานที่กจิกรรมฝ่ายผลติโครงการสหกรณ์โรงเรยีน

12,000

20 โรงเรยีนบ้านคลองอดุม ฉะเชงิเทรา โครงการอนรุกัษ์พทิกัษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 15,000

21 โรงเรยีนบ้านช�าโสม ปราจนีบรุี โครงการสนบัสนนุงบประมาณปรบัภูมทิศัน์โรงเรยีน 10,000

22 โรงเรยีนวดัสวนส้ม (สขุประชานกุูล) สมทุรปราการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนัแบบยั่งยนื 10,000

23 โรงเรยีนบ้านท่ากะบาก สระแก้ว โครงการเงนิทนุหมนุเวยีนส่งเสรมิผลผลติเพื่อโครงการ
อาหารกลางวนั (ปลูกพชื/เลี้ยงสตัว์)

12,000

24 โรงเรยีนวดัเขาไผ่ (เชี่ยววทิยาคณุ) ชลบรุี โครงการน�้าดื่มเพื่อสขุภาพส�าหรบันกัเรยีน ประจ�าปี 2556 10,000

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจ�าปี 2556

ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ�าทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่อง 

ให้แก่เดก็นกัเรยีนมูลนธิริ่วมจติต์น้อมเกล้าฯ จนจบระดบัมธัยมศกึษา สนบัสนนุทนุการศกึษาโรงเรยีนจติรลดา (สายวชิาชพี) 

5 ชั้นปี และอกีส่วนหนึ่งสนบัสนนุในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

ส�าหรับในปี 2556 มีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สหกรณ์เสนอโครงการมาทั้งสิ้น 59 โครงการ ชสอ.  

ได้จัดสรรทุนจ�านวน 579,000 บาท คณะกรรมการจัดสรรเงินทุนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุนจ�านวน 52 โครงการ  

ดงันี้
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ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด โครงการ จ�านวนเงิน 
(บาท)

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 โรงเรยีนบ้านห้วยทราย มหาสารคาม โครงการเลี้ยงไก่พนัธุ์ไข่เพื่อสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนั 12,000

26 โรงเรยีนอนบุาลบ้านสะเดา บรุรีมัย์ โครงการธนาคารวสัดรุไีซเคลิ 10,000

27 โรงเรยีนหนองบวัใน กาฬสนิธุ์ โครงการน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่
สถานศกึษา (กจิกรรมปลูกเหด็ขอนขาว)

12,000

28 โรงเรยีนบ้านหนองใหญ่ นครราชสมีา โครงการถงัน�้าดื่มสะอาดเพื่อสขุภาพ 10,000

29 โรงเรยีนบ้านเดื่อใต้ หนองคาย โครงการปรบัปรงุและพฒันาสิ่งแวดล้อมบรเิวณรอบอาคาร
ห้องสมดุในโรงเรยีน

10,000

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคกลาง

30 โรงเรยีนชมุชนบ้านไม้ดดั สงิห์บรุี โครงการสื่อการเรยีนการสอน 10,000

31 โรงเรยีนชมุชนวดัหนองโนใต้ สระบรุี โครงการผลติน�้าสะอาดบรรจขุวดจ�าหน่ายเพื่อสวสัดกิาร
ของโรงเรยีน

10,000

32 โรงเรยีนวดับวัสวุรรณประดษิฐ์ ปทมุธานี โครงการกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีนวดับวัสวุรรณประดษิฐ์ 10,000

33 โรงเรยีนวดัโพธิ์ทอง พระนครศรอียธุยา โครงการอนิเทอร์เนต็เพื่อสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 15,000

34 โรงเรยีนดอนสนีวน ชยันาท โครงการประปาดื่มได้ 10,000

35 โรงเรยีนวดัโบสถ์ (ประภาสวทิยาคาร) อ่างทอง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 12,000

36 โรงเรยีนบ้านเกาะรงั ลพบรุี โครงการโรงงานผลติน�้าดื่มเพื่อส่งเสรมิการมงีานท�าของนกัเรยีน 10,000

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคเหนือ

37 โรงเรยีนบ้านทาป่าสกั ล�าพูน โครงการห้องสมดุเสรมิปัญญา พฒันารกัการอ่าน 10,000

38 โรงเรยีนป่าตนัวทิยา ล�าปาง โครงการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ส่งเสรมิการผลติ 10,000

39 โรงเรยีนบ้านปงหวัหาด (หวัหาดราษฎร์บ�ารงุ) แพร่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 10,000

40 โรงเรยีนบ้านหาดเคด็ น่าน โครงการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน 10,000

41 โรงเรยีนบ้านห้วยสงิห์ แม่ฮ่องสอน โครงการพฒันางานห้องสมดุ 10,000

42 โรงเรยีนแม่รมิวทิยาคม เชยีงใหม่ โครงการสขุาดมีคีวามรู้ 10,000

43 โรงเรยีนบ้านเกาะแก้วอนสุรณ์ ก�าแพงเพชร โครงการเกาะแก้วร่วมใจแปลงขยะเป็นประโยชน์ ลดขยะ
ลดโลกร้อน

10,000

44 โรงเรยีนสวนหลวงสาธติ อตุรดติถ์ โครงการโรงเรยีนสวนหลวงสาธติ สปจ.อตุรดติถ์ เปิดประตู
สู่อาเซยีน

10,000

45 โรงเรยีนบ้านดงเดอืย สโุขทยั โครงการส่งเสรมิการฝึกทกัษะพื้นฐานและพฒันางานอาชพี
เพื่อยกระดบัคณุภาพชวีติ

10,000

46 โรงเรยีนนาโบสถ์พทิยาคม ตาก โครงการออมทรพัย์วนัละนดิ ชวีติสดใส 10,000

47 โรงเรยีนวดัหนองบวั อทุยัธานี โครงการพฒันาสิ่งแวดล้อมพร้อมเรยีนรู้ 10,000

48 โรงเรยีนบ้านปากยาง พษิณโุลก โครงการจดัสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 10,000

49 โรงเรยีนบ้านต๋อม พะเยา โครงการสหกรณ์ต้นแบบโรงเรยีนบ้านต๋อม 10,000

50 โรงเรยีนอนบุาลวงัทรายพูน พจิติร โครงการห้องสมดุมชีวีติ 10,000

51 โรงเรยีนบ้านตะคร้อ (รฐัประชาชนูทศิ) นครสวรรค์ โครงการการพฒันาห้องสมดุโรงเรยีนสู่การสร้างเสรมินสิยั
รกัการอ่าน

10,000

52 โรงเรยีนอนบุาลเชยีงของ เชยีงราย โครงการเจ้าสวัน้อย (น�้าดื่มสะอาด) 10,000

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 579,000
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นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการด�าเนินการ และ 

ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งคณะอนุกรรมการวิชาการและประชาสัมพันธ์  

เจ้าหน้าที่จาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ากัด จ�านวนทั้งสิ้น 15 คน เข้าเยี่ยมชมส�านักงานและศึกษา 

ภาพรวมการด�าเนินงานของ ชสอ. รวมทั้งแผนการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ การด�าเนินงาน

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชกิ เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2556 ณ ส�านกังาน ชสอ. 

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายสื่อสาร 

องค์การ ชสอ. ให้การต้อนรบัคณะนกัศกึษาปรญิญาเอกและปรญิญาโท สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�านวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับทราบนโยบายการบริหารงานและผลการด�าเนินงาน ชสอ.  

เมื่อวนัที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ. 

สอ. กรมการปกครอง จก.
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

นักศึกษาปริญญาโท-เอก แม่โจ้
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
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นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ  

รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาฯ และฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะนิสิตปริญญาตรี หลักสูตร 

ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาต)ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ น�าโดย รศ.ดร.อภิวันท์  

ก�าลังเอก ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร และ ดร.พรประภา สกุลแสง อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และนิสิต จ�านวน 81 คน เข้าศกึษาดูงาน เรยีนรู้ระบบการบรหิารจดัการสหกรณ์จากสถานที่จรงิเพื่อน�าไป

ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชนใ์นการศกึษา และเยี่ยมชมส�านกังาน ชสอ. เมื่อวนัที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ. 

นายกติตชิยั ฝันฝากจติ ประธานคณะกรรมการเชือ่มโยงเครอืข่าย พร้อมด้วย นายนลทวชั สมาธ ิรองผูจ้ดัการใหญ่ 

สายพัฒนาฯ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรบัคณะกรรมการจากชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคกลาง จ�านวน 15 คน 

เข้าศกึษาดูงานเรื่องการบรหิารงานและการให้บรกิารของ ชสอ. ต่อสหกรณ์สมาชกิ และรบัทราบนโยบายของผู้บรหิาร ชสอ. 

ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการบรหิารงานของชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาค เมื่อวนัที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน 

ชสอ. 

คณะนิสิต EEBA ม.เกษตร
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
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เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2556 คณะกรรมการ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
(กสจ.) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
2556 ให ้กับสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อ 
รายงานผลการด�าเนนิงานที่ผ่านมา และนโยบาย  
แผนงาน แนวโน้มการลงทุนในอนาคตให้ผู้แทน 
สมาชกิ กสจ. ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างรบัทราบ  
และรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกเพื่อพิจารณา 
ปรบัปรงุพฒันา กสจ. ให้ก้าวหน้ามั่นคง นอกจากนี้ 
ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จัดกระเป๋าออมเงิน 

อย่างไรสู่วยัเกษยีณ” และเรื่อง “แปลงภาษอีย่างไรให้เป็นเงนิออม” โดย คุณวสุ ศรีธิมาสถาพร ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน

ส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยมผีู้เข้าร่วมประชมุกว่า 50 คน ณ ส�านกังาน ชสอ.
ปัจจบุนั กสจ. ได้ด�าเนนิการมาแล้วเป็นปีที่ 6  

นบัจากวนัที่ 25 มกราคม 2550 ได้รบัการจดทะเบยีน
โดยนายทะเบียนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ส�านัก 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อสร้างสวสัดกิาร การออม  
และการอุดหนุนสมทบจากสหกรณ์ (นายจ้าง) เพื่อเป็นหลักประกันการด�ารงชีพในวัยเกษียณให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั่วประเทศ  
โดยปัจจบุนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มสีหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  เข้าร่วม กสจ. ทั้งหมด 71 สหกรณ์ มสีมาชกิทั้งหมด 597 คน มสีนิทรพัย์ 
กว่า 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.77% อตัราผลตอบแทนสะสมอยู่ที่ 7.84% สูงกว่าเกณฑ์อ้างองิมาตรฐานอยู่ 1.04% 

นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และ 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ร่วมการประชมุชี้แจง เรื่อง การจดัหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ และเสนอราคาซื้อโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรพัย์ จ�านวน 18 ระบบงาน พร้อมเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและอปุกรณ์จดัเกบ็ข้อมูล เมื่อวนัที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา 
ณ ห้องประชมุ 602 ส�านกังาน ชสอ. 

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2556
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ

ช้ีแจงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์	18	ระบบงาน
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คณะผู้บรหิาร พร้อมด้วยฝ่ายจดัการ ชสอ. ร่วมสบืสานประเพณไีทย จดัพธิสีรงน�้าพระและรดน�้าขอพรคณะผู้บรหิาร 

ชสอ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2556 เมื่อวนัที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ. 

ชสอ.	ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ีจดัโครงการประเพณสีงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ
ประจ�าปี 2556 ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการสรงน�้าพระพุทธรูป การรดน�้าด�าหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ และ 
การแสดงจากชมรมผู้สูงอาย ุเมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2556 ณ ลานกจิกรรมอาคารส�านกังาน ชสอ. 

นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่  
นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมอวยพรวนัคล้ายวนัเกดิ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2556 ณ K Resort กรงุเทพฯ โดย ชสอ. และ 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมสนบัสนนุซุ้มอาหารการจดัเลี้ยงภายในงานดงักล่าว 

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ประจ�าปี	2556

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด	รมช.เกษตรฯ

FSCT NEWS
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มอบของที่ระลึก สมาชิกที่ศรัทธาต่อบริการสินเช่ือ ชสอ.

มอบ New iPad สหกรณ์ผู้ลงทุนใน ชสอ.

 นายอนนัต์ ชาตรปูระชวีนิ ผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมด้วย นางกมลทพิย์ นมะหตุ ผูจ้ดัการฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. มอบ New iPad  32 GB 
ส�าหรบัสหกรณ์ที่ลงทนุในตั๋วสญัญาใช้เงนิ และเงนิรบัฝากของ ชสอ. ระยะเวลาตั้งแต่ 15 เดอืนขึ้นไป ที่มยีอดฝากตั้งแต่เดอืนธนัวาคม 2555 -  
เดอืนมกราคม 2556 ลงทนุทกุ 50 ล้านบาท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ากัด สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ากัด และยอดสะสม 
ที่มสีทิธิ์ลุ้นในการจบัสลาก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จ�ากัด และ
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ากัด 

FSCT NEWS

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ชสอ. มอบของที่ระลกึตอบแทนสหกรณ์สมาชกิ 
ที่มคีวามศรทัธาต่อบรกิารสนิเชื่อ ชสอ. ในปีบญัช ี2555 เพื่อแทนค�าขอบคณุ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จ�ากัด 

สอ. ครูนนทบุรี จก. สอ. สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จก.

สอ. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ

แห่งประเทศไทย จก. สอ. ครูปทุมธานี จก.

สอ. กทม. จก. สก. เกษตรปากเกร็ด จก.

สอ. ไทยยาซากิและในเครือ จก.
สอ. มหาวทิยาลยัรงัสติ จก.
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ชสอ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556”

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2496-1199 หรือ www.fsct.com 

ชสอ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4”

ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2496 1199 

ต่อ 308 - 309 และ 311 หรือ www.fsct.com (ด่วน!! จ�านวนจ�ากัด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท 
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 12

ตั้งแต่เมษายน - สิงหาคม 2556 และเปิดภาคการศึกษา ตุลาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.master-coop.eco.ku.ac.th

ชสอ.  เปิดใช้บริการ BILL PAYMENT 

เพื่อรับช�าระค่าแบบพิมพ์ ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา และค่าหุ้น โดย ชสอ. ได้เปิดใช้ 

บริการ BILL PAYMENT กับธนาคาร 4 ธนาคาร ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

 2. ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2496 1177  หรือ  www.fsct.com
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จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 311 เดือนพฤษถาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

 ระยะเวลำ อัตรำดอกเบี้ย
 ระยะสั้น 4.65 ต่อปี
 ระยะปำนกลำง 4.85 ต่อปี
 ระยะ ยำว 4.95 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง  

อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

เงื่อนไขการลงทุน
1. วงเงนิตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
2. เงื่อนไขการช�าระดอกเบี้ย
 2.1 ระยะเวลา 5 เดอืน ช�าระดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนด
 2.2 ระยะเวลา 13 เดอืน ช�าระดอกเบี้ยรายเดอืน
3. การไถ่ถอนก่อนก�าหนด จะไม่ได้รบัดอกเบี้ย
4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเปิดจ�าหน่ายตามประกาศนี้ โดยไม่จ�ากัด  
 จ�านวน ระหว่างวนัที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าและตั๋วสัญญาใช้เงิน

“รุ่นออมทรัพย์รับ SUMMER”
ตัง้แตวนัที ่17 เม.ย. - 31 พ.ค. 2556

วงเงิน ระยะเวลา 5 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 13 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

	 5	 แสนบาทขึ้นไป 3.40 3.60

	 1	 ล้านบาทขึ้นไป 3.50 3.70

	 5	 ล้านบาทขึ้นไป 3.60 3.80

	 10	 ล้านบาทขึ้นไป 3.70 3.90

	 20	 ล้านบาทขึ้นไป 3.80 4.00


