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สวั ส ดี ค รั บ พบกั น อี ก ครั้ ง สํ า หรั บ FSCT News ฉบั บ
เดือนมิถุนายน ครับ
ชสอ. กํ า หนดจั ด ประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2559
วันเสารที่ 4 มิถุนายน โดยไดรับเกียรติจาก พลเอก ปฐมพงศ
ประถมภัฏ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนประธานในพิธีเปด พรอมมอบโลเกียรติคุณแกบุคคลและ
สหกรณออมทรัพยที่ไดรับรางวัลในดานตางๆ ผมขอแสดงความ
ยินดีกับทุกๆ ทาน ทุกๆ สหกรณที่ไดรับโลเกียรติคุณ และขอ
แสดงความยินดีกับคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ
ทุกทาน ที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญดวยครับ ผมขอให
ทุกทานทํางานอยางเต็มที่ ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริต มุง พัฒนา ชสอ.
ใหมีความเจริญกาวหนา รวมกันสานงานตอ กองานใหม ภายใต
อุดมการณสหกรณ
การดํ า เนิ น งานของ ชสอ. ตลอดป ที่ ผ  า นมา
มีผลประกอบการประสบความสําเร็จในทุกดาน โดย ณ สิน้ ปบญ
ั ชี
2558 (31 มีนาคม 2559) ชสอ. มีจาํ นวนสมาชิก 1,071 สหกรณ มี
สินทรัพยรวม 97,993 ลานบาท และสามารถบริหารสินทรัพยทมี่ อี ยู
ใหเกิดกําไรสุทธิ 1,117 ลานบาท โดย ชสอ. สามารถจายเงินปนผล
ไดในอัตรา 5.80 % และเงินเฉลี่ยคืน 3.80% เทากับปกอน ทั้งนี้
เปนผลมาจากที่สหกรณสมาชิกไดใหความรวมมือ และมอบความ
ไววางใจ ใหการสนับสนุน ชสอ. ดวยดีมาโดยตลอด
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผานมา ผมเปนตัวแทน ชสอ.
เขารับมอบโลประกาศเกียรติคุณ จากพลตํารวจเอก จักรทิพย
ชัยจินดา ผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ เนือ่ งในวันคลายวันสถาปนา
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ครบรอบ 63 ป ในฐานะที่
ชสอ. เปนหนวยงานที่ใหการชวยเหลือ สนับสนุน กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ ชสอ. ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน
ผมขอเชิญสหกรณทกุ ประเภท ทีม่ เี งินลงทุนหรือถือไวเพือ่
รอการจายแกสมาชิก สามารถบริหารเงินทุน อยางมีประสิทธิภาพ
โดยซื้อตั๋วสัญญาใชเงินหรือเงินฝากประจํากับ ชสอ. “รุนออม
ทวีทรัพย” โดยใหอัตราดอกเบี้ย 15 เดือน 3.30% และ 36 เดือน
4.00% ตอป ซึ่งจะเปดจําหนายไปจนถึง 30 มิถุนายนนี้ สหกรณ
ใดสนใจติดตอไดที่ ฝายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท 0 2496 1199
ตอ 108 –111 ครับ และสําหรับสหกรณออมทรัพยที่ใชบริการ
สินเชื่อกับ ชสอ. ขณะนี้ ชสอ. ไดจัดโครงการเงินกูพิเศษ 2 เพื่อ
การบริหารสหกรณ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4.20% ตอป (กรณีไดรับ
เฉลี่ยคืนเทาอัตราปกอนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิจะเหลือ 4.04%
ตอป) สหกรณใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายสินเชือ่ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 – 216, 223 และ 226
ครับ ทําธุรกรรมกับ ชสอ. มัน่ คง ปลอดภัย เงินหมุนเวียนอยูใ นระบบ
สหกรณ ผลตอบแทนเพื่อสมาชิกอยางแทจริง ครับ
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คณะผูบริหาร ชสอ. ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ นําคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ชสอ. ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายแจกันดอกไมสดและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เพือ่ แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร
ใหพระองคมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ รับมอบโล
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ จากพลตํ า รวจเอก จั ก รทิ พ ย ชั ย จิ น ดา
ผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ เนือ่ งในวันสถาปนากองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ครบรอบ 63 ป เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารจุลละพราหมณ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
โดย ชสอ. เขารับมอบโลในฐานะหนวยงานทีใ่ หการชวยเหลือ สนับสนุน
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดวยดีเสมอมา

ชสอ. รับมอบโลประกาศเกียรติคุณ
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คณะผูบริหาร ชสอ. เขาเฝารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จเยี่ยมอาคารกิจกรรมสหกรณ
รร.ตชด.บานตาเอ็ม จ.อุบลราชธานี
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ นําคณะ
ผูบริหาร ชสอ. เขาเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ถวายรายงานการจัดสรางอาคารกิจกรรม
สหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตาเอ็ม อําเภอนํ้าขุน
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย ชสอ.
สนับสนุนงบประมาณจํานวน 444,533 บาท ในการกอสรางอาคาร
กิจกรรมสหกรณเพื่อใหนักเรียนใชเปนแหลงความรูและฝกปฏิบัติ
ดานการสหกรณ
ทั้งนี้ ชสอ. ไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางและ
ปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณนกั เรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจํานวน 20 อาคารและอยูระหวาง
ชายแดนมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน โดยได ดําเนินการกอสรางจํานวน 1 อาคาร
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ชสอ. สนับสนุน
การสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
รร.ตชด.บานตาเอ็ม
จ.อุบลราชธานี

สถานที่ เรี ย นรู  แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ด  า นการสหกรณ ซึ่ ง ในโรงเรี ย น
ตํ า รวจตระเวนชายแดนมี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ
สหกรณ โดยอบรมให เ ด็ ก ได เรี ย นร ูเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น กิ จ การ
ของสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณบริการ สหกรณ
รานคา และสหกรณออมทรัพย รวมทัง้ มีการปฏิบตั จิ ริง เชน การจัด
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย ทําบัญชี การประชุม การเกษตร การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
พลตรี วั ช ระ นิ ต ยสุ ท ธิ์ นายเสกสรรค โสภารั ต น กรรมการ และการออมทรัพย
ดําเนินการ และนายนลทวัช
สมาธิ รองผูจัดการใหญ (ชสอ.)
เข า ตรวจเยี่ ย มการก อ สร า ง
อาคารกิ จ กรรมสหกรณ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นตํ า รวจตระเวน
ชายแดนบ า นตาเอ็ ม อํ า เภอ
นํ้ า ขุ  น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางเปนจํานวน
เงิ น 444,533 บาท เพื่ อ
เปนการสนับสนุนโครงการใน
พระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใหนักเรียนใชเปน
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คลินิคกฎหมาย
โดย.. นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ.

การบังคับคดี
สหกรณทเี่ ปนเจาหนีต้ ามคําพิพากษาตองระวังดวยวา
สมาชิกที่เปนลูกหนี้จะถูกเจาหนี้รายอื่น บังคับคดีโดยการยึด
ทรัพย หรืออายัดทรัพยหรือไม ถาหากมียึดหรืออายัดทรัพย
ของลูกหนี้แลว สหกรณจะยึดหรืออายัดซํ้าไมได สหกรณตอง
ยื่นคํารองตอเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย ที่
เจาหนี้อื่นยึดหรืออายัดไว
สาระสํ า คั ญ ของการขอเฉลี่ ย ทรั พ ย มี ส าระสํ า คั ญ
2 ประการ คือ
1. เมือ่ มีการยึดหรืออายัดทรัพยสนิ อยางใดของลูกหนี้
ตามคําพากษาแลว หามมิใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาอื่น ยึด
หรืออายัดทรัพยสินนั้นซํ้าอีก
2. ใหเจาหนีร้ ายอืน่ มีสทิ ธิยนื่ คํารองขอเฉลีย่ ทรัพยตอ
ศาลที่ออกหมายบังคับคดี
การยืน่ คํารองกฎหมายไดกาํ หนดระยะเวลาในการยืน่
คํารองขอเฉลี่ยทรัพยไววา ในกรณีอายัดทรัพยสินใหยื่นคําขอ
เสียกอนสิ้นระยะเวลา 14 วัน นับแตวันชําระเงิน หรือสง
ทรัพยสินตามที่อายัดไว ระยะเวลา 14 วัน จะใหเริ่มนับเมื่อ
ใดนั้นจะตองพิจารณาใน 2 กรณี ดังนี้
กรณีแรก กรณีทศี่ าลออกหมายบังคับคดีเปนผูบ งั คับ
คดีเอง ระยะเวลา 14 วัน ใหเริ่มนับแตวันที่มีการสงเงิน หรือ
ทรัพยสินที่อายัดมายังเจาพนักงานบังคับคดี

(ตอนที่ 5)
กรณีทสี่ อง กรณีทศี่ าลออกหมายบังคับคดี มอบหมาย
ใหศาลอื่นบังคับคดีแทน เชน ศาลจังหวัดชลบุรี มอบหมาย
ใหศาลจังหวัดจันทบุรี บังคับคดีแทน เนื่องจากทรัพยสินที่
อายัดอยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัดจันทบุรี เชนนี้ระยะ
เวลา 14 วัน ใหเริ่มนับแตวันที่เจาพนักงานบังคับคดีของศาล
ที่บังคับคดีแทน (ศาลจังหวัดจันทบุรี) สงเงินหรือทรัพยสินที่
อายัดมายังเจาพนักงานบังคับคดีของศาลที่ออกหมายบังคับ
คดี (ศาลจังหวัดชลบุรี)
คําวา “วันชําระเงิน หรือสงทรัพยสินตามที่อายัด
ไว” หมายถึง วันที่เจาพนักงานบังคับคดีไดรับเงิน หรือ
ทรัพยสินตามที่อายัดไวจริง เชน เจาพนักงานบังคับคดีได
รับเช็ค แตยังไมเรียกเก็บเงินตามเช็ค เชนนี้ถือวาเจาพนักงาน
บังคับคดียังไมไดรับเงินตามที่อายัด ระยะเวลา 14 วัน ใหเริ่ม
นับแตวนั ทีเ่ จาพนักงานบังคับคดีไดมี การเรียกเก็บเงินตามเช็ค
แลว หรือ กรณีทมี่ เี จาหนีต้ ามคําพิพากษาหลายราย ขออายัด
เงินทีล่ กู หนีต้ ามคําพิพากษา มีสทิ ธิจะไดรบั จากบุคคลภายนอก
เมื่อบุคคลภายนอกไดสงเงินทั้งหมดใหกรมบังคับคดีในคราว
เดียวกัน แตไมไดระบุวาสงตามหนังสือแจงอายัดในคดีใด
ระยะเวลา 14 วัน ใหเริ่มนับแตวันที่กรมบังคับคดี ไดจัดสรร
เงินดังกลาวใหกับเจาพนักงานบังคับคดีแตละคดีแลว ไมใช
นับแตวนั ทีบ่ คุ คลภายนอกสงเงินทีอ่ ายัดมาใหกรมบังคับคดี
ความยุงยากของสหกรณที่เปนเจาหนี้ตามพิพากษา
ก็คือ ตองหมั่นตรวจสอบประกาศการยึด หรืออายัดทรัพยสิน
ของสมาชิกทีเ่ ปนลูกหนีว้ า มีเจาหนีร้ ายอืน่ มาขออายัดทรัพยสนิ
ของลูกหนี้หรือไม โดยการตรวจสอบทางสื่อตางๆ เชน website ของกรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดีในเขตศาลที่มี
คําพิพากษา และติดตามวันชําระเงินหรือสงทรัพยสินตามที่
อายัดอยางใกลชิด เพื่อจะไดขอเฉลี่ยคืนภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว
หากสหกรณปฏิบตั เิ ชนนี้ หนีต้ ามคําพิพากษาไมสญ
ู
แนนอน
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ชสอ. รวมกับ เมโทรซิสเต็มสฯ แถลงผลงานความกาวหนา
โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก
พรอมดึง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กับ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวมเปนพันธมิตร
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) เรียนเชิญ
สหกรณสมาชิก ชสอ. รวม งานพิธีการแถลงผลงานความกาวหนา
โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก
รวมกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หรือ MSC พรอมดวยการลงนามความรวมมือการใชบริการเครือ
ขาย ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และการลงนาม
ความรวมมือการใชบริการเครือขายสื่อสารขอมูล Private Link
กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4
โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559

ดร.เฉลิมพล กลาววา ปจจุบัน การบริหารงานสหกรณ
ออมทรัพย ไดมกี ารนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชประโยชน
ในการดําเนินงาน ซึง่ ตองมีภาระคาใชจา ยในการพัฒนาระบบเพิม่
สูงขึ้น และสหกรณขนาดเล็กที่มีงบประมาณ จํากัด ยังไมสามารถ
เขาถึงบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางทั่วถึง รวมทั้งยัง
มีปญหาขาดแคลนบุคลากรดานไอที ซึ่งสงผลใหเสถียรภาพของ
ระบบงานสหกรณในภาพรวม มีความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคต อีก
ทั้ง ชสอ. มีวิสัยทัศนที่จะพัฒนาให ชสอ. เปนศูนยกลางเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ของขบวนการสหกรณออมทรัพย จึงกําหนดแผน
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการจั ด หาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ อ อมทรั พ ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให กั บ สหกรณ
ออมทรัพย สามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลของสหกรณออมทรัพย
ไดทั่วประเทศ และเปนมาตรฐานเดียวกัน ทัดเทียมกับชุมนุม
สหกรณในตางประเทศ โดย ชสอ. จาง บริษัท เมโทรซิสเต็มส
คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพือ่ ออกแบบ พัฒนา ติดตัง้ โปรแกรม
สหกรณออมทรัพย เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 มูลคาโครงการ
รวมกวา 285 ลานบาท เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ
ออมทรัพยที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย ไดมาตรฐาน
มี ก ารบริ ห ารจั ด การรู ป แบบเดี ย วกั น ให กั บ สหกรณ ส มาชิ ก
ซึ่งปจจุบันการพัฒนาโปรแกรมฯ เปนไปดวยดี ตามแผนงาน
ที่กําหนดไวรวมกัน ดวยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
และไดรับความรวมมือ จากสหกรณนํารอง จํานวน
16 สหกรณในหลากหลายกลุม อาชีพเขารวมในการใหขอ มูลระบบ
งานสหกรณออมทรัพยที่ใชในปจจุบัน เขารวมการทดสอบระบบ
และใชงานจริงโปรแกรมสหกรณออมทรัพยใหบริการแบบศูนยรวม
ทีม่ มี าตรฐาน มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
ของสหกรณสมาชิก เพื่อใหสหกรณสมาชิก มีโปรแกรมระบบงาน
สหกรณออมทรัพยใชบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน อีกทัง้ สามารถ
ทําธุรกรรมกับธนาคารไดแบบขอมูลเปนปจจุบัน (Real time)

ขณะนี้ บริษัทฯ ก็ไดดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ตั้งไว
คือ ชวง 1 ปแรกระหวางเดือน มิ.ย. 2558 ถึงเดือนพ.ค. 2559
จะเปนการพัฒนา ระบบงานหลัก จํานวน 9 ระบบ ไดแก 1.ระบบ
งานทะเบียนสมาชิก 2.ระบบงานทะเบียนทุนเรือนหุน 3.ระบบงาน
เงินฝาก 4.ระบบงาน สินเชื่อ 5.ระบบงานบัญชีและงบประมาณ
6.ระบบงานการเงิน 7.ระบบงานการดูแลปฏิบัติงาน 8.ระบบ
งานการเชื่อมตอกับ ATM กับ ธนาคาร และ ระบบการกระทบ
ยอดและชําระดุล (ระหวาง ชสอ. กับ ธนาคาร และ ชสอ. กับ สอ.
สมาชิ ก โดยยึ ด หลั ก การออกแบบรหั ส มาตรฐานกลาง ตาม
มาตรฐานของธนาคารแหงประเทศไทย) 9.ระบบงานการยกยอด/
โอนยายขอมูล (Data Conversion & Migration) และจะดําเนิน
การพัฒนาชวงที่ 2 ตอไป คือ โปรแกรมระบบงานเสริม จํานวน
9 ระบบงาน ระหวาง เดือน มิ.ย. 2559 ถึงเดือน พ.ค. 2560 ไดแก
1.ระบบงานตั๋วสัญญาใชเงิน 2.ระบบงานเงินลงทุน 3.ระบบงาน
สวัสดิการสมาชิก 4.ระบบงานสอบถามขอมูลสมาชิก 5.ระบบงาน
ผูบริหารสอบถามขอมูลธุรกิจ (MIS) 6.ระบบงานสมาชิกสัมพันธ
7.ระบบงานทะเบียนสินทรัพย 8.ระบบงานปรับปรุงโครงสรางหนี้
9.ระบบงานสอบถามขอมูลทางอินเทอรเน็ตและผานทางอุปกรณ
โทรศัพทมือถือสําหรับสมาชิกของสหกรณออมทรัพย (Internet
& Mobility Information Service)

ทั้ ง นี้ ชสอ.ได ทํ า สั ญ ญาใช บ ริ ก ารเครื อ ข า ย ATM
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยทางธนาคาร กรุงไทย
จํากัด (มหาชน) รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ไดรับความไววางใจ
เปนผูใหบริการเครือขาย ATM เนื่องจากวาปจจุบัน ขบวนการ
สหกรณออมทรัพยไทยมีความเจริญกาวหนาทุกๆดาน จึงจําเปน
อยางยิ่งในการพัฒนาเพื่อตอบสนองตอเทคโนโลยีปจจุบันเรื่อง
ความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงิน ผานทางเครือขาย
ATM โดยทางธนาคารฯ จะคิดคาบริการในการทําธุรกรรมผาน
ทาง ชสอ.ในราคาพิเศษ
และ ชสอ. ไดทําสัญญาการใชบริการเครือขายสื่อสาร
ขอมูล Private Link กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รูสึกเปน
เกียรติอยางยิง่ เชนกันทีไ่ ดรบั ความไววางใจ เปนผูใ ห บริการระบบ
สือ่ สารขอมูลเครือขาย Private link พรอมอุปกรณระบบเครือขาย
เพือ่ การบริการโปรแกรมสหกรณออมทรัพย โดยเชือ่ มโยงระหวาง
ศูนยคอมพิวเตอร (Data Center) ของบริษัท เมโทรซิสเต็มส
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไปยัง ชสอ. สหกรณสมาชิก ชสอ.
และธนาคาร โดยทางบริษทั ฯจะคิดคาบริการในการใชบริการ ผาน
ทาง ชสอ.ในราคาพิเศษ เชนกัน
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เลขานุการ WOCCU
เขาพบผูบริหาร FSCT
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ดร.วิวฒ
ั น แดง
สุภา รองประธานกรรมการ นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ
นายประจวบ คงเปนสุข ผูเชี่ยวชาญคณะเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ และนายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ
ชสอ. ใหการตอนรับ Mr. Brian McCrory เลขานุการสภาสหกรณ
ออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit
Unions: WOCCU) พรอมผูติดตาม และเจาหนาที่จากสมาคม
สมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Association
of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) จํานวน
4 คน เขาเยี่ยมชมกิจการ ชสอ. และศึกษาการดําเนินงานของ
องคการสหกรณในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
ณ สํานักงาน ชสอ.

ตัวแทนจาก Fern Software
Pte Ltd เขาพบผูบริหาร ชสอ.
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอม
ดวยนายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. ใหการ
ตอนรับ Ms.Debbie Watkins กรรมการผูจ ดั การบริษทั Fern
Software สํานักงานสิงคโปร ซึ่งเขาพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการ
บริหารและการดําเนินงานของชสอ. รวมทั้งนําเสนอแนวคิด
ระบบการทํางานผานการใชเทคโนโลยี และระบบการบริการ
ทางการเงินผานคอมพิวเตอรพกพา (แทบเล็ท) และโทรศัพท
มือถือในขบวนการสหกรณออมทรัพย เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2559 ณ สํานักงาน ชสอ.
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ชสอ. มอบ
อุปกรณกีฬา
ใหแกโรงเรียน
วัดบางออยชาง
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการ พรอมดวย นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ และนางประภาษร ทิพยดี
รองผูจ ดั การใหญฯ ชสอ. รวมมอบอุปกรณกฬี า
ประกอบดวย ลูกฟุตบอล 10 ลูก ไมแบดมินตัน
24 อัน ลูกแชรบอล 2 ลูก ตะกราแชรบอล 2 ใบ
ลู ก ขนไก 20 โหล ลูก วอลเลยบ อล 5 ลูก
ตาข า ยวอลเลย บ อล 2 ผื น รวมมู ล ค า
14,000 บาท ให แ ก ผู  อํ า นวยการโรงเรี ย น
วัดบางออยชาง อําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณโถง
ชั้น 1 อาคารสํานักงาน ชสอ.

ชสอ. จัดอบรม
“Microsoft Excel สําหรับงาน HR 2013”

นายวินยั ทองทิพย กรรมการดําเนินการ ชสอ. เปนประธานในพิธเี ปดการอบรม Microsoft Excel สําหรับงาน HR 2013
โดยวิทยากร อาจารยจิราวัลย เพ็งกุล มีผูสนใจเขาอบรมจากสหกรณออมทรัพยสมาชิก จํานวน 37 คน จาก 27 สหกรณเมื่อ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 6 สํานักงาน ชสอ.
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การใหเงินสนับสนุน
โครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําป 2559
ชสอ. ไดจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประจําทุกป โดยสนับสนุนแบบตอเนื่องใหแกเด็ก
นักเรียนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นป และอีก
สวนหนึ่งสนับสนุนในโครงการตาง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
สําหรับในป 2559 ชสอ. ไดจัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไวจํานวนเงิน 640,000 บาท และคณะ
กรรมการจัดสรรเงินทุนไดพิจารณาแลวเห็นสมควรสนับสนุนจํานวน 67 โครงการ ดังนี้
ชมรม สอ.
ภาค ที่เสนอ

ภาคเหนือ

ที่

จังหวัด

ชื่อโครงการ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชองแคพิทยา
โครงการจัดการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
โครงการอนุรักษพิทักษสิ่งแวดลอมในโรงเรียนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงวิถีพุทธ
โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผลิตนํ้ายาลางจานสมุนไพร
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสงเสริมสหกรณในโรงเรียน
โครงการปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน
โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมกิจกรรม
สหกรณโรงเรียน
โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณโรงเรียนสูชุมชน
โครงการสงเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานอาชีพสูอาเซียน
โครงการจัดหาเครื่องกรองนํ้าดื่มสะอาดเพื่อนักเรียนสุขภาพดี
โครงการนํ้าดื่ม
โครงการสหกรณโรงเรียน
โครงการสหกรณรานคาโรงเรียนบานคุยนางขาว
โครงการสหกรณรวมใจ
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสหกรณรานคาโรงเรียน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสถานที่ และพัฒนาสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการอานและพัฒนาระบบบริการงานหองสมุด
โครงการสหกรณโรงเรียน
โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสหกรณโรงเรียนบานเขวาศึกษา

1
2
3
4
5
6

โรงเรียนบานอินทรานุสรณ
โรงเรียนชุมชนศูนยอพยพแปลง 4
โรงเรียนธารทองวิทยา (ปารวก)
โรงเรียนชองแคพิทยา
โรงเรียนบานแหน
โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บานดอนตัน)

กําแพงเพชร
เชียงใหม
เชียงราย
นครสวรรค
นาน
พะเยา

7
8
9
10
11
12
13

โรงเรียนเมธีพิทยา
โรงเรียนวัดดงโคกขาม
โรงเรียนบานหลักดาน
โรงเรียนบานแมจองไฟ (รัฐราษฎรพัฒนา)
โรงเรียนบานนางิ้ว
โรงเรียนบานหนองเกิด
โรงเรียนเทวัญอํานวยวิทย

พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
แพร
แมฮองสอน
ลําพูน
สุโขทัย

โรงเรียนบานวังเกษตร
โรงเรียนบานรองลึก
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
โรงเรียนบานหนองบัว
โรงเรียนบานเชียงยืน
โรงเรียนบานคุยนางขาว
โรงเรียนบานกุดผักหนามคํานอย
โรงเรียนนิคมสรางตนเองพิมาย 4
โรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
โรงเรียนบานกุดหวา
โรงเรียนอนุบาลลืออํานาจ
โรงเรียนบานเขวาศึกษา

อุทัยธานี
อุตรดิตถ
นครพนม
สกลนคร
อุดรธานี
มหาสารคาม
หนองคาย
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
เลย
หนองบัวลําภู
ขอนแกน
อํานาจเจริญ
ชัยภูมิ

14
15
16
17
18
19
20
ภาคตะวันออก 21
เฉียงเหนือ
22
23
24
25
26
27
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โรงเรียนที่ไดรับทุน
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จํานวน
เงิน
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
10,000
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
10,000
10,000
10,000
10,000
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
6,000

ชมรม สอ.
ภาค ที่เสนอ

ที่

28
29
30
31
ภาคตะวันออก 32
33
34

ภาคกลาง

35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 45
46
47
48
49
ภาคตะวันตก
50
51
52
53
54
55
ภาคใต
56
57
58
59

ภาคใต

60
61
62
63
64
65
66
67

โรงเรียนที่ไดรับทุน
โรงเรียนวัดเขาไผ (เชี่ยววิทยาคุณ)
โรงเรียนคลองกระทุมราษฎรอุทิศ
โรงเรียนบานทาขามตั้งตรงจิตร10 ฯ
โรงเรียนวัดปลวกเกตุ
โรงเรียนบานคลองไกเถื่อน
โรงเรียนบานโคกพนมดี
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชรโรปถัมภ)

จํานวน
เงิน
ชลบุรี
โครงการพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
10,000
สมุทรปราการ โครงการพัฒนาหองสมุดมีชีวิตเพื่อสรางนิสัยรักการอาน
10,000
ฉะเชิงเทรา โครงการหองสมุดมีชีวิต
9,500
ระยอง
โครงการปรับปรุงซอมแซมแปลงปลูกพืชไรดิน
10,000
สระแกว โครงการศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9,500
ปราจีนบุรี โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุดศูนยกลางการเรียนรู
9,500
จันทบุรี
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 9,500
พอเพียง
ตราด
โครงการปลูกไมดอกไมประดับภายในสถานศึกษา
9,500
นครนายก โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงเรียนรู อาคารศาลาทรงไทย
9,500
ชัยนาท
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
9,500
อางทอง โครงการนํ้าดื่ม
9,500
ลพบุรี
โครงการปรับปรุงและขยายกิจกรรมสหกรณโรงเรียน
9,500
นนทบุรี โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อสงเสริมรักษการอาน
9,500
จังหวัด

ชื่อโครงการ

โรงเรียนวัดตะกาง
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
โรงเรียนวัดเขาดิน
โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทร
ธรรมิการาม
โรงเรียนบานหนองโปง
สระบุรี
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม (สรางบรรยากาศในการเรียนรู)
โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบํารุง) พระนครศรีอยุธยา โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดตุมหู
สิงหบรุ ี
โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูการศึกษา
โรงเรียนวัดอูขาว
ปทุมธานี โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดสีชมพู
กรุงเทพฯ โครงการปรับปรุงหองกิจกรรมสหกรณ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี (โครงการอาหารกลางวัน)
โรงเรียนวัดหนองมะคา
ราชบุรี
โรงเรียนวัดลาดเปง
สมุทรสงคราม โครการการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดทาเสา
นครปฐม โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
โรงเรียนบานหนองชุมพล
เพชรบุรี โครงการโรงเรียนนาอยูเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานคลองตัน
สมุทรสาคร โครงการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองหญาไซ (วัดหนองหลวง) สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาวงดุริยางค
โรงเรียนบานบน
ประจวบคีรีขันธ โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน
โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม
กาญจนบุรี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบานบางหอย
กระบี่
โครงการสหกรณ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก
ภูเก็ต
โครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ
โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา
ยะลา
โครงการจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
โรงเรียนเสนาณรงควิทยา (กองทัพบก
สงขลา
โครงการจัดปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน
อุปถัมภ)
โรงเรียนบานหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
ชุมพร
โครงการสหกรณรานคาโรงเรียน
โรงเรียนบานหาดเลา
ตรัง
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา
โรงเรียนบานบางกระบือ
นครศรีธรรมราช โครงการการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานปะลุรู
นราธิวาส โครงการนํ้าดื่มสะอาดเพื่อนองชายแดนใต
โรงเรียนบานโคกยาง
พังงา
โครงการปรับปรุงเครื่องสูบนํ้าสําหรับดื่มโรงเรียนบานโคกยาง
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
พัทลุง
โครงการจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
โรงเรียนบานเขาจีน
สตูล
โครงการออมทรัพยออมความดีดวยวิถีพอเพียง
โรงเรียนบานทุงมะพราว
ระนอง
โครงการสงเสริมผลผลิตเกษตรเพื่อกองทุนอาหารกลางวัน
เพาะเห็ดนางฟา
โรงเรียนวัดโกศาวาส
สุราษฎรธานี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชไรดิน
โรงเรียนบานกะลาพอ
ปตตานี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งสิ้น

9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
12,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
640,000
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สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
รวมสรางฝายกั้นลํานํ้าแมแตง ณ บานกองลม อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม วันที่ 3 เมษายน 2559

สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด
รวมกิจกรรม “รอยดวงใจ รวมบริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสครบ
รอบ 100 ป การสหกรณไทย วันที่ 5 เมษายน 2559

สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด
มอบอุปกรณการปฏิบัติหนาที่ใหแกขาราชการตํารวจ
ในจังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ 8 เมษายน 2559

สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด
มอบทุนการศึกษา ใหแกนักเรียนจาทหารเรือ ประจําป 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
มอบเงินชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ(ไฟไหมบาน)
วันที่ 22 เมษายน 2559

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด
มอบสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมแกสมาชิกสหกรณ
วันที่ 25 เมษายน 2559
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สินคาใหม ธุรกิจเสริม
นาฬกาแขวนผนัง
100 ป สหกรณ ไทย
ถุงผาดิบ
100 ป สหกรณ ไทย
ราคา 250.-บาท

ใบเล็ก 30.- บาท
ใบใหญ 60.- บาท

ซองใสสมุดบัญชีธนาคาร

ราคา เลมละ 150.- บาท

กระเปาสะพาย

ราคาใบละ 250.- บาท

กระเปาเอกสาร

ราคาใบละ 250.- บาท

สนใจสินคาติดตอไดที่ ฝายธุรกิจเสริม ชสอ. โทร. 02-496 1199 ตอ 121 , 122
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อัตราดอกเบี้ย
ตั๋วสัญญาใชเง�น และ เง�นฝากประจํา

รุน ออมทว�ทรัพย

ออมทรัพยกับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแตวันที่ 3 พฤษถาคม - 30 มิถุนายน 2559
วงเงิน
1
5
10
20

ลานบาทขึ้นไป
ลานบาทขึ้นไป
ลานบาทขึ้นไป
ลานบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 15 เดือน
ระยะเวลา 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป
3.00
3.70
3.10
3.80
3.20
3.90
3.30
4.00

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภทเงินกู
ระยะสั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยสุทธิกรณีหักเฉลี่ยคืน
4.60%
4.43%
5.05%
4.86%
5.15%
4.95%

ชําระคืน (เดือน)
12
36
100

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป

FSCT
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด
อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable” ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด
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