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ปีที่ 25 ฉบับที่ 318 เดือนธันวาคม 2556

ป ระธ า นพบ ส มาชิ ก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
FSCT News ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับต้อนรับปีใหม่ และในโอกาส
วารดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ พ.ศ. 2557 ผมขออวยพรให้ ค ณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิกและครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่
ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมดังหวัง และหวังว่าเริ่มต้น
ปีใหม่นี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนา
ปรับปรุงชีวิตของทุกท่าน เพื่อให้ประสบผลส�ำเร็จและพบเจอกับ
ความสุขสมหวังต่อไป
ผมขอรายงานข่าวทีส่ ำ� คัญในรอบเดือนทีผ่ า่ นมาให้ทา่ นผูแ้ ทน
สหกรณ์สมาชิกได้ทราบ ดังนี้
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผมและกรรมการได้เข้าเฝ้า
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสเสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
ผลการด�ำเนินงานของโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการตามพระราชด�ำริฯ
ในโอกาสนี้ ผมได้น้อมเกล้าฯ ถวายรายงานการจัดสร้างอาคาร
กิ จ กรรมสหกรณ์ โ รงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นทิ ไ ล่ ป ้ า
ซึง่ ชสอ. ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตามที่มีข่าวลือว่า ชสอ. ขาดสภาพคล่องเพราะไม่มีเงิน
ให้ ส มาชิ ก กู ้ ยื ม และมี ส หกรณ์ ส มาชิ ก ขอลาออกนั้ น ผมขอเรี ย น
ให้ทราบว่า สภาพคล่องทางการเงิน คือ ความสามารถของสินทรัพย์
ทางการเงินในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยไม่สูญเสียมูลค่ามาก
สินทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องสูง หรือสินทรัพย์ทสี่ ามารถเปลีย่ นเป็นเงินสด
ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ก็จะมีทั้งแบบออมทรัพย์
กระแสรายวัน ฝากประจ�ำ กองทุนรวม สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้
บางชนิดสามารถซือ้ ขายเปลีย่ นมือได้ทกุ วัน เป็นต้น ในส่วนการบริหาร
ของสหกรณ์ การที่สมาชิกไม่สามารถกู้เงินไปได้อย่างเพียงพอ ไม่ได้
หมายความว่าขาดสภาพคล่อง การขาดสภาพคล่องในการบริหาร
การเงินนัน้ หมายความว่า ถ้า ชสอ. ไม่สามารถจ่ายคืนเงินให้ผฝู้ ากหรือ
ซื้อตั๋ว P/N ได้นั้นถือว่าขาดสภาพคล่อง แต่ ชสอ. ไม่มีปัญหาในเรื่อง
การจ่ า ยคื น ส� ำ หรั บ การถอนเงิ น รั บ ฝาก ชสอ. เรามี ก ารส� ำ รอง

สภาพคล่องมากกว่า 10% ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก�ำหนดไว้ และ ชสอ. ไม่เคยไปลงทุนในลอตเตอรี่ และไม่ได้นำ� เงิน
ไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด เหมือนกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ 43 แห่ง ชสอ.เป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ที่ต้องช่วยเหลือ
ดูแลปัญหาของสหกรณ์สมาชิก ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผลมาจาก
สหกรณ์ทลี่ งทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด ท�ำให้ธนาคาร
พาณิชย์ขาดความเชื่อมั่นไม่ปล่อยกู้สหกรณ์ ปรับอัตราดอกเบี้ยสูง
ไม่ตอ่ สัญญา ประกอบกับสหกรณ์ตอ้ งเตรียมเงินปันผลในการประชุม
ใหญ่ซงึ่ มีความต้องการมาก สหกรณ์สมาชิกจึงมุง่ มาที่ ชสอ. เพือ่ ขอให้
การช่วยเหลือและแก้ไข ชสอ. ให้ความช่วยเหลือทุกสหกรณ์ตาม
ความจ�ำเป็นเร่งด่วน กรณีที่มีการปล่อยข่าวว่ามีสหกรณ์ลาออก
จ�ำนวนมากก็ไม่เป็นความจริง การปล่อยข่าวลือท�ำให้ภาพลักษณ์
ขบวนการสหกรณ์ เ สี ย หาย ซึ่ ง วงการสหกรณ์ ไ ม่ ค วรปล่ อ ยข่ า ว
โจมตีกันด้วยวิธีที่สกปรกเช่นนี้ สถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคาร
พาณิชย์แม้ว่าเขาจะแข่งขันกันแต่เขาก็ไม่เคยโจมตีหรือใส่ร้ายกันเอง
เลยครับ ผมหวังว่าข่าวโจมตีใส่ร้ายป้ายสี ชสอ. ไม่ควรจะเกิดขึ้น
อีกเลยนะครับ
ส่ ว นความคื บ หน้ า ด้ า นไอที โ ปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ออมทรัพย์นั้นทางบริษัทที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วโดย
เป็นเรื่องแผนงานและแนวทางของบทพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออม
ทรัพย์โดยรูปแบบของการพิสูจน์ความสามารถและประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมในประเด็นส�ำคัญของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อสมาชิกทั้งหมด ซึ่งมีการจัดการข้อมูลแยกกัน โดยมีความเป็น
ส่วนตัวและมีการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ซึง่ จะได้ท�ำ
การพิสูจน์กับสหกรณ์สมาชิกต่อไป
สุดท้ายนี้ ผมขอฝากตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำรุ่น
ของขวัญปีใหม่ 2557 โดยให้ดอกเบี้ย 6 เดือน 4.25%และ 12 เดือน
4.75%ซึ่งถือว่าสูงมากเหมาะกับการลงทุนอย่างยิ่งจึงขอเชิญชวน
สหกรณ์มาลงทุนกับ ชสอ. ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ใน
ระบบสหกรณ์ของเรานะครับ
ส�ำหรับในฉบับนี้ ผมต้องขอยุตเิ พียงเท่านี้ พบกันใหม่ฉบับหน้า
ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงานโครงการตามพระราชด�ำริ
ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจัดถวาย
ไปยังโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ปา้ หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลไล่โว่ อ�ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการด� ำเนินงานของ
โรงเรียนฯ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2540 เปิดสอนในระดับชัน้ เด็กก่อนวัยเรียนถึงชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีครูตำ� รวจตระเวนชายแดน 6 นาย มีนกั เรียนจ�ำนวน 177 คน ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยเป็นเด็กนักเรียนบ้านไกลจ�ำนวน 38 คน และ
เด็กนักเรียนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จ� ำนวน 51 คน พร้อมกันนี้
ทรงติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการตามพระราชด�ำริในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นระยะที่ 4
พุทธศักราช 2550 ถึง 2559 ซึ่งโรงเรียนฯ ได้ด�ำเนินงานตามโครงการพระราชด�ำริฯ ครบทั้ง 8 โครงการ
โอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรายงานการจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ปา้ ซึง่ ชสอ. ได้สนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน 534,700 บาท จัดกิจกรรมการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
เพือ่ สนับสนุนโครงการพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
เกี่ยวกับสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ของนักเรียน และเพื่อให้สังคมได้เห็นคุณค่าของการสหกรณ์ที่มีต่อสังคม
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ชสอ. เสริมพัฒนาความรู้ ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 2
นายศิรวิ ฒ
ั น์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 2 จัดโดย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จ�ำกัด (ชสอ.) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเดอะริช อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ กล่าวว่า
กิจการสหกรณ์เป็นการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมวลสมาชิกสหกรณ์
และมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ อันเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศ การพัฒนา
ทั ก ษะผู ้ บ ริ ห ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จึ ง เป็ น
สิ่งที่ควรเร่งปฏิบัติ ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องใช้ฐาน
ความรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งต้องประยุกต์ความรู้ทางวิชาการใช้กับ

สถานการณ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนการใช้เทคนิคกลยุทธ์ตา่ ง ๆ มาใช้ในการบริหารงาน
ดังนั้น ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งแห่งองค์ความรู้ที่จะน�ำมาใช้ การพัฒนาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษา
และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และขอให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้น�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ต่อสหกรณ์ เพื่อตอบสนองต่อปรัชญา อุดมการณ์ของสหกรณ์ และนโยบาย
ของรัฐบาลที่กำ� หนดให้กิจการของสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า การจัด
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง เป็นโครงการที่
ชสอ. จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้จากรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่คนในสังคมก�ำลังตื่นตัวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
โดยมุ่งพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะรอบด้าน ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงิน
กฎหมาย ระบบสารสนเทศ จริยธรรม รวมถึงบุคลิกภาพ เน้นสร้างผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี
วิทยากรผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมให้ความรู้ อาทิ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
นายโฆสิต สุวินิจจิต และพระพยอม กัลยาโณ
การอบรมในครั้งนี้ มีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 - 11 มกราคม 2557 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นผู้บริหารสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จากทั่วประเทศ จ�ำนวน 40 คน จาก 33 สหกรณ์
4
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โครงการจัดหาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ให้กับสหกรณ์สมาชิก จ�ำนวน 18 ระบบงาน
ชสอ. จ้างบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา
เพือ่ ท�ำการพิสจู น์ประสิทธิภาพการท�ำงานของโปรแกรม (POC) โดยบริษทั
ที่ปรึกษาเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 - 20 มีนาคม
2557

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ชสอ. บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ประชุมชี้แจงการท�ำการพิสูจน์ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของโปรแกรม (POC) ต่อ บริษัท ดีโบล์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทล�ำดับที่ 1 ที่ได้เข้าพิสูจน์โปรแกรม

เป้าหมายของการพิสูจน์

1) สามารถระบุได้ว่าโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำ� หรับสหกรณ์สมาชิก อยู่ในกรอบเป้าหมายการด�ำเนินการของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
2) เพื่อพิสูจน์ความสามารถที่เป็นประเด็นส�ำคัญในด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
3) เพือ่ ทราบผลการตรวจสอบเกีย่ วกับความสามารถของโปรแกรมทีน่ �ำเสนอ ตลอดจนวิธกี ารในการจัดการดูแลระบบ เพือ่ ใช้ในการ
พิจารณาความยืดหยุ่นในการรองรับความต่าง ตามกลุ่มต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก

ขอบเขตของการพิสูจน์โปรแกรมฯ

 พิจารณาด้านการออกแบบและวิธีดูแลบ�ำรุงรักษาระบบ

ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสามารถในการรองรับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก
และสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกที่มีสาขา
 พิจารณาสถาปัตยกรรมและความสามารถในการรองรับ
การขยาย ปริมาณการใช้งานของสหกรณ์ เพื่อรองรับการท�ำงาน
พร้อม ๆ กันของสหกรณ์สมาชิก รวมทั้งด้านความปลอดภัยของ
ระบบ
 ความยืดหยุ่นของระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่รองรับ
ความหลากหลายของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก

เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท พี เ อสพี
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ให้กับ ชสอ. ขณะนี้
อยู่ระหว่างการตรวจรับฯ โดยมีรายการที่ส่งมอบ ดังนี้
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แผนงานและแนวทางของบทพิสูจน์ โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
(Proof of Concept for CO-OP Software Plan and Approach) ประกอบด้วย
(1) ที่มาของโครงการ (Project Background)
(2) กรอบงานและจุดประสงค์ของการท�ำบทพิสูจน์ (POC’s Objectives and Scope)
(3) แนวทางการท�ำบทพิสูจน์ (POC’s Approach)
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วันรัฐธรรมนูญ
ความหมาย

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ
10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่อง
ก�ำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
ความเป็นมา
การเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในประวัตศิ าสตร์การปกครอง
ของชาติไทยเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมา
เป็นเวลา 700 ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ

คณะผู ้บริหาร ชสอ. เข้าพบแสดงความยินดี ผู ้ว่าฯ จังหวัดนนทบุ รี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย
รศ. ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ
นายไชยา บุ ญ ญานุ ภ าพ สหกรณ์ จั ง หวั ด นนทบุ รี มอบดอกไม้
แสดงความยินดีแก่ นายธนน เวชกรกานนท์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
ในโอกาสเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแนวทางพัฒนาสหกรณ์
ร่วมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา
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ชสอ. ดึง ไทยพาณิชย์ และ MFC ร่วมบริหารจัดการกองทุนฯ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง
บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ชสอ. กับ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ. MFC โดยมี รศ. ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ และนายประดิษฐ์ หัสดี
รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซนทรา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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ชสอ. สานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชสอ. จัดการสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ” โดยร่ ว มกั บ ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2556 ณ
โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการ
สัมมนา พร้อมให้การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการบริหารงาน
ชสอ.” มีนายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย
และกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน และนายทองหล่อ ยมศรีเคน
ประธานกรรมการชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 คน
ในการบรรยาย “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ ได้น�ำเสนอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบถึงแนว
นโยบายการบริหารงานของ ชสอ. ทัง้ 8 ระบบ ได้แก่ ระบบสวัสดิการ
ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบการออม ระบบบริหารจัดการ ระบบ
การลงทุน ระบบสินเชื่อ ระบบเครือข่าย และระบบ IT พร้อมผลการ
ด�ำเนินงานตามนโยบาย
หลังจากนั้นเป็นการเสวนา “ชสอ. พบสหกรณ์สมาชิกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยผู้ร่วมเสวนา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน คณะกรรมการเชื่อมโยง
เครือข่ายและกิจการพิเศษนายทองหล่อ ยมศรีเคน คณะกรรมการ
พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
คณะกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ นายสันติชยั
บัวทอง คณะกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล
และผู้ด�ำเนินรายการ โดย นายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ ซึ่งได้ให้แต่ละท่าน ได้น�ำเสนอ
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ภารกิจงานในคณะที่ตนเองรับผิดชอบ และผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถาม
และปิดท้ายด้วยการบรรยาย ในหัวข้อ “จับตาสัญญาณเศรษฐกิจ ปี 57 และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย” โดย นายกฤษฎา อุทยานิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจโลก สภาพแวดล้อม
ด้านราคาและต้นทุน แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากภาครัฐ และเศรษฐกิจไทยปี 2557 กลับสู่เส้นทางการเติบโต
ในช่วงค�ำ่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ มีการแสดงโปงลาง เป็นศิลปะพื้นบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
FSCT NEWS

เยี่ยมเยือน

สหกรณ์สมาชิก

จังหวัดหนองคาย
วันที่ 22 พ.ย. 56

สอ.ครูหนองคาย จก.

สอ.ต�ำรวจภูธรหนองคาย จก.

สอ.รพ.หนองคาย จก.

สอ.เสมาหนองคาย จก.

สอ.สธ.หนองคาย จก.
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ศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จ�ำกัด

รุ่นที่ 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

รุ่นที่ 1
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

Federation of Thrift & Credit Cooperative from Sri-Lanka
วันที่ 2 ธันวาคม 2556
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ภาพข่าว

กิจกรรม

ธ.ค.
56

ชสอ. ร่วมถวายกล่องท�ำดีเพื่อพ่อ 5 ธันวา
ชสอ. ร่วมกิจกรรมพิธกี ารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 พร้อมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
ของคนในขบวนการสหกรณ์ ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันใหญ่หลวง โดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ร่วมกับ เครือข่ายสหกรณ์รถแท็กซี่ รถสามล้อและสี่ล้อเล็ก ขบวนการสหกรณ์ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยได้ทำ� การปล่อยตัวคาราวานรถแท็กซี่ สามล้อ และสีล่ อ้ เล็ก จ�ำนวน
100 คัน เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และจัดให้มพี ธิ กี ารถวายกล่องท�ำความดีเพือ่ พ่อ เบือ้ งหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรายสหกรณ์ ณ ส�ำนักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ ถนนพิชัย ดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา
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พิธีเปิดศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธเี ปิดศูนย์ขา้ วสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม
2556 เวลา 10.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.)
มี น โยบายที่ จ ะปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ชั้ น ล่ า งของส� ำ นั ก งานใหญ่ ชสท. ใช้ เ ป็ น
ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารกั บ สหกรณ์ ก ารเกษตรทั่ ว ประเทศทางด้ า น
การตลาด เพื่ อ น� ำ ผลิ ต ผลการเกษตรที่
หลากหลายมาวางจ� ำ หน่ า ย โดยเฉพาะ
ผลผลิ ต ข้ า วสารเป็ น หลั ก ซึ่ ง ใช้ ชื่ อ ศู น ย์
แห่ ง นี้ ว ่ า “ศู น ย์ ข ้ า วสหกรณ์ ไ ทย” เป็ น
ศู น ย์ ร วมข้ า วแปรรู ป ทุ ก ชนิ ด ของสหกรณ์
การเกษตรทัว่ ประเทศ ทัง้ ข้าวขาว ข้าวเหนียว
ข้าวหอมมะลิ ซึ่งศูนย์จะท�ำหน้าที่ให้บริการ
กับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้าน
การตลาด เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมทัง้ ผูผ้ ลิต
และผู้บริโภค
ในการนี้ ชสอ. โดยนายอนั น ต์
ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. ร่วมมอบ
ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี ใ นพิ ธีเ ปิ ด งาน
ดั ง กล่ า ว โดยมี นายศิ ริ ชั ย ออสุ ว รรณ
ประธานกรรมการ ชสท. เป็ น ผู ้ รั บ มอบ
มี ข บวนการสหกรณ์ ไ ทยร่ ว มงานกั น อย่ า ง
คับคั่ง
FSCT news
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เมืองเพชรพริบพรี อัญมณีแห่งอาเซียน ร่วมสืบสานงานวันเครดิตยูเนีย่ น

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(ช.ส.ค.) จัดงานฉลองวันเครดิตยูเนีย่ นสากล ครัง้ ที่ 15 ภายใต้ชอื่ งาน “เมืองเพชรพริบพรี อัญมณี
แห่งอาเซียน ร่วมสืบสานงานวันเครดิตยูเนีย่ น ประจ�ำปี 2556” โดยมี นายมณเฑียร ทองนิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ไร่ชัยราชพฤกษ์ อ�ำเภอแก่งกระจาน
จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยมี ส มาชิ ก เครดิ ต ยู เ นี่ ย นทั่ ว ประเทศ และขบวนการสหกรณ์ ไ ทย
เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้ อ มด้ ว ย
นายชั ย รั ต น์ ปั น นวน เลขานุ ก าร นายธนู โพธิ์ ท อง กรรมการด� ำ เนิ น การ และ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมงานและร่วมมอบดอกไม้ให้กับ นายมานะ สุดสงวน ประธาน
กรรมการ ช.ส.ค.
สหกรณ์ เ ครดิต ยูเนี่ย นเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่ง ในจ�ำ นวน 7 ประเภทของ
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งถือก�ำเนิดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2508
มีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันเพื่อด�ำเนินงานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิก เช่น มีการส่งเสริมการออม การฝึกวินัยทางการเงิน การให้บริการ
เงินกูใ้ นอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ ป็นธรรมตามความจ�ำเป็น รวมทัง้ การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
และครอบครัว โดยยึดหลักจิตตารมณ์และอุดมการณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันมีสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศมากกว่า 1,300 แห่ง มีจำ� นวนสมาชิกมากกว่า 1,086,000 คน
โดยจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดเครดิตยูเนี่ยนต้นแบบหรือเป็นจังหวัดที่มีจ�ำนวนสมาชิก
เครดิตยูเนี่ยนมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีสมาชิกกว่า 196,249 คน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ได้ก�ำหนดจัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2552 ณ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ
และได้ ห มุ น เวี ย นการจั ด งานไปตามแต่ ล ะภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
ความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และแสดงถึงความเป็น
น�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ทั้งนี้ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งมอบธงในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากลปี 2557 ให้กับ ช.ส.ค. ภาคตะวันออก
พบกันปี 2557 ที่จังหวัดระยอง…
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ร่วมแสดงความยินดี 40 ปี สอ.กปน.
นายกิ ต ติ ชั ย ฝั น ฝากจิ ต ที่ ป รึ ก ษา
พร้ อ มด้ ว ย นายอนั น ต์ ชาตรู ป ระชี วิ น
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและ
ร่ ว มบริ จ าคเงิ น ให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมทบทุน
ทอดผ้าป่าสามัคคี เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 40 ปี
แห่ ง การก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งาน
การประปานครหลวง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�ำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยการริเริ่มของพนักงานการประปานครหลวง
คณะหนึ่งได้ร่วมกันเป็นแกนน�ำจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เป็นการช่วยเหลือพนักงานชั้นผู้น้อย ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากการด�ำรงชีพในยุคนั้น
โดยวิธกี ารสหกรณ์ แบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนของสมาชิก และเสริมสร้างความมัน่ คงให้แก่ครอบครัวสมาชิก โดยมีทนุ ด�ำเนินงาน
เริ่มต้นเพียง 705,467.02 บาท และมีสมาชิก 242 คน จนปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีจ�ำนวนสมาชิก 6,423 คน ทุนด�ำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 12,302,001,769.01 บาท
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กรมส่งเสริมสหกรณ์
เปิดตัวกระเช้าสินค้าสหกรณ์

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2557 วางจ�ำหน่ายแล้ว
ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2557
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานเปิดตัวโครงการจ�ำหน่ายกระเช้าสินค้า
สหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2557 เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวอินทรีย์
ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ สมุนไพร น�้ำผึ้ง น�้ำผลไม้ และอาหารแปรรูป โดย
จะจ�ำหน่ายระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557 นี้
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในงาน
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการจ�ำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาล
ปีใหม่ 2557 พร้อมกล่าวว่า ในปีนจี้ ะเน้นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มาตรฐานและเป็นสินค้า
เพื่อสุขภาพ โดยเน้นตั้งแต่กระบวนการผลิต ตลอดจนขั้นตอนในการแปรรูป
ทีป่ ราศจากสารเคมีการปนเปือ้ น ตลอดถึงบรรจุภณ
ั ฑ์กจ็ ะเป็นวัตถุดบิ ทีม่ าจาก
ธรรมชาติ มีรูปแบบที่สวยงาม แปลกใหม่ มีความหลากหลาย และได้ผ่านการ
คัดสรรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2628-5536 หรือ 0-2281-1900 ต่อ 216
ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ ราคาตั้งแต่ 1,000 - 3,000 บาท หากหน่วยงาน
หรือองค์กรใดสั่งซื้อมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ทางกรมฯ มีบริการจัดส่งฟรี ส�ำหรับในต่างจังหวัดที่สนใจจะสั่งซื้อ
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ 14 แห่ง
ในจังหวัดต่าง ๆ ได้เช่นกัน
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

ชสอ. สนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธนู โพธิท์ อง และนายประเสริฐ เมืองแก้ว กรรมการด�ำเนินการ เข้าส�ำรวจ
สถานที่และหารือการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ร่วมกับ ร้อยต�ำรวจตรี ทรนง เอียดตรง รอง สว. (ป) กก.ตชด.43 พันต�ำรวจตรี
มนัส ไกรเทพ ครูใหญ่ นายพิทยา เรืองจันทร์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ�ำกัด ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
สันติราษฎร์ประชาบ�ำรุง อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา
ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ให้กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ยังไม่มีอาคารกิจกรรมสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
รวมจ�ำนวน 13 อาคาร (อยู่ในระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง 3 อาคาร) เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์
FSCT NEWS
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ถนนสะอาด บางสีทอง

บริจาคเลือดกาชาด

ชสอ. ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์อนุรกั ษ์และรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบบูรณาการ จัดโดย อบต.
บางสีทอง นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลและส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556

เจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาด อ� ำเภอ
บางกรวย ณ หอประชุ ม ที่ ว ่ า การอ� ำ เภอบางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

FSCT news

ข่าว ประชาสัมพันธ์

1. ขอเชิ ญเข้ารับการฝึ กอบรม หลักสูตร “กรรมการด�ำเนินการใหม่” รุ ่นที่ 17
ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2557
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุ รี

2. ขอเชิ ญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การประเมินราคาหลักทรัพย์”

พร้อมทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2496 1199 ต่อ 308 – 311 หรือ www.fsct.com

สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด

ก�ำหนดจัดโปรแกรมสัมมนาสมาชิ กสัญจรประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2557
โดยให้สมาชิ กสหกรณ์ร้านค้าฯ และบุ คคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2503 3875, 0 2504 7188

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม โทร. 0 2496 1199 ต่อ 105-107, 121-12
FSCT news
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นของขวัญปีใหม่ 2557”
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มีนาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

วงเงิน

ระยะเวลา 6 เดือน

ระยะเวลา 12 เดือน

1,000,000 ขึ้นไป

4.25

4.50

5,000,000 ขึ้นไป

4.50

4.75

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.95 ต่อปี
5.15 ต่อปี
5.25 ต่อปี
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 318 เดือนธันวาคม 2556

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

