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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน
ผมขอแสดงความยินดีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ทไี่ ด้รบั รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐานของ ชสอ.
ประจำ�ปี 2564 จำ�นวน 17 สหกรณ์ และรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน
ชสอ. ไว้ได้ 3 ปี ติดต่อกัน ประจำ�ปี 2564 จำ�นวน 11 สหกรณ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าว ชสอ. มีนโยบายที่จะมอบ
โล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะยาวโครงการพิเศษ 6 อัตราดอกเบีย้ 3.20%
ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน)  โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 อัตราดอกเบีย้ 2.70 ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน)
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ย
คืน) โดยมีการเพิ่มวงเงินกู้จาก 10 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 20 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยเพิ่มวงเงินกู้จาก 50 ล้านบาท      
เป็นจำ�นวน 100 ล้านบาท เพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและ          
มีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ.  และนำ�ไปใช้
เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่
17 มกราคม 2565 สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ
212 – 216, 223, 226, และ 227 ขอบคุณครับ

รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท
      
  (ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
            ประธานกรรมการ
                          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด                                 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำ�เนินงานคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพประชาชน ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด และเปิดศูนย์ ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ชสอ. จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำ�เนินงานคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพประชาชนระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ     
โดยนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กับ  ชสอ.  โดยรองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ทั้ ง นี้
พลตํารวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ กรรมการดำ�เนินการในฐานะ  
รองประธานคณะทำ � งานจั ด ตั้ ง สำ � นั ก กฎหมายและศู น ย์         
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท ชสอ. ได้ ก ล่ า วถึ ง ความมุ่ ง หมายของ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำ�เนินงานด้านการคุ้มครอง          
โดยมี นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี           
นายนำ�โชค   พงศ์จันทรเสถียร   ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี       
ดร.ปรีดา บุญเพลิง ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
นายประเสริฐ แจ้งแก้ว อนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ผู้บริหาร ชสอ. และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขี
พยาน และร่วมเปิดป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน       
ด้านหน้าทางเข้า ชสอ. พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารสำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 49 มีแนวนโยบาย      
ด้านกฎหมาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก     
ในการดาํ เนินคดีตา่ งๆ  โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย  ซึง่   ชสอ.  ได้เห็น     
ความสำ � คั ญ ในการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทการปกป้ อ งสิ ท ธิ
ของขบวนการสหกรณ์ การลดความขัดแย้ง เพื่อก่อให้เกิด        
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี และความสมานฉันท์ขึ้น   
ในสังคม ชสอ.จึงได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                
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จัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
สร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทแก่ ส มาชิ ก ชสอ. เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ประชาชน การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น   
การเข้าถึงบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบสารสนเทศที่
ทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒนาระบบให้ มี ม าตรฐาน           
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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ทำ�บุญครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีสงฆ์
และมอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
งานทำ�บุญครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ 9 สมาคม 7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ เพื่ อ อุ ทิ ศ             

ส่วนกุศลให้กบั สมาชิกผูล้ ว่ งลับเป็นประเพณีมาทุกๆ ปี โดยได้
กราบนิมนต์พระสงฆ์ วัดบางอ้อยช้าง จำ�นวน 9 รูป มาทำ�พิธี
เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำ�นักงาน
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จังหวัด
นนทบุรี

พิธีเปิดอาคารเพชรสะพานบุญ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธานกรรมการ
นายวิทยา ประเทศ กรรมการและเลขานุการ ดาบตำ�รวจ                  
เดชาวัตร อุ่นสอน นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม พลตำ�รวจโท
วรวิ ท ย์ ลิ ปิ พั น ธ์ รองศาสตราจารย์ ทั น ตแพทย์ สุ ริ น ทร์              
สูอำ�พันธ์ กรรมการดำ�เนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการ
ใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีสงฆ์และมอบแจกัน
ดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขไทย(สสธท) เนือ่ งในโอกาสพิธเี ปิดอาคารสำ�นักงาน
“อาคารเพชรสะพานบุญ” และพิธีเปิดป้ายอาคาร  ปลูกต้นไม้
ที่ ร ะลึ ก    และร่ ว มขบวนแห่ อ งค์ ห ลวงปู่ มั่ น เข้ า สู่ อ าคาร            
เพชรสะพานบุญ โดยได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดม
(เจ้าคุณ ว. วชิรเมธี) และได้รบั เกียรติจาก นายแพทย์เกียรติภมู ิ
วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี โดยมี
คณะผูบ้ ริหาร ฝ่ายจัดการ สสธท. และแขกผูม้ เี กียรติเข้าร่วมพิธี
ณ อาคารเพชรสะพานบุญ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

จากนั้ น เป็ น การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2565
เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำ�เนินงานสมาคม ประจำ�ปี
2564 ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ ณ วัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีสมาชิก จำ�นวน 217,950 ราย
และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีสมาชิกเสียชีวิต จำ�นวน 5,801 ราย สสธท. มอบเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวแล้วทั้งสิ้น 6,189,758,669.55 บาท                   
นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจแห่งแรกที่มอบเงินสงเคราะห์ต่อ
ศพให้ทายาทได้มากที่สุดในประเทศไทย ชสอ. และสหกรณ์
สมาชิกทั่วประเทศ ขออำ�นวยอวยชัยให้ สสธท. มีความเจริญ
รุ่งเรือง ก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป
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วันสหกรณ์แห่งชาติ 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์
พิ เ ศษ พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ย รองศาสตราจารย์ วิ ศิ ษ ฐ์ ศั ก ดิ์ แป้ น สั ม ฤทธิ์           
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  ชสอ.  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม    
สักการะ น้อมรำ�ลึกพระกรุณาธิคณ
ุ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมืน่        
พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดย นางสาว
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็ น ประธานในพิ ธี อ่ า นสารนายกรั ฐ มนตรี               
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำ�ปี 2565 โดยมี

นายอำ�พันธุ์ เวฬุตันติ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดี     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ์ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานราชการ ผู้ แ ทนสหกรณ์
ขบวนการสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราช        
วรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการดำ � เนิ น การ     
ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วม
พิธวี างพานพุม่ สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ เพือ่ น้อมรำ�ลึก
พระกรุ ณ าธิ คุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์    
โดยมี นางสาวมนั ญ ญา ไทยเศรษฐ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพีธีวางพานพุ่ม
และกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กล่าวรายงาน
โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำ�เนิน
การสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากนั้นได้ทำ�การเปิด      
ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า สหกรณ์ ไ ทย และเปิ ด ตลาดซื้ อ ขายสิ น ค้ า

สหกรณ์ไทย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ งานมหกรรมจำ�หน่าย
สินค้าสหกรณ์ มีผู้แทนหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ องค์กร     
คณะบุคคล และสหกรณ์ต่างๆ เข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้จัด
กิจกรรมเสวนา โดยได้เชิญผู้บริหารระดับแถวหน้าของเมือง
ไทยอย่าง คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง และคุณรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ
มาเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจจะฟื้น หรือทรุด สหกรณ์จะหยุด
วิกฤติเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร” โดยมีคณ
ุ จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์
พิธกี รและนักข่าวมืออาชีพ เป็นผูด้ �ำ เนินรายการ โดยการเสวนา
ดังกล่าวจะพูดถึงเรื่องของปากท้องของชาวบ้าน การแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าโดยใช้ระบบสหกรณ์ ณ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำ�กัด
นายนพดล อินปา รองประธานกรรมการ ชสอ. พร้อม
ด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาฯ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่ง
ชาติจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชัยวุฒิ มันฑณานนท์ สหกรณ์
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จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเงินสนับสนุน            
การจัดงาน โดยมี นายเอนก ล่วงลือ ประธานสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี นายวิทยา ประเทศ รองประธานสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ และเข้าร่วมพิธีวางพาน
พุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์     
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ      
26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำ�นักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีนาคม 2565

อบรมออนไลน์ผา่ น Zoom Meeting
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ�หรับ
กรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 17 สำ�หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ พลโท
ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
ชสอ. กล่ า วเปิ ด การอบรมออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การ
เงิน การบัญชี และการบริหารสำ�หรับ
กรรมการสหกรณ์ ” รุ่ น ที่ 17 สำ � หรั บ สหกรณ์ ข นาดเล็ ก         
โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ กล่าว
รายงาน เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามประกาศ         
กฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดเล็ก ต้องมีกรรมการซึง่ มีคณ
ุ วุฒหิ รือ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำ�หนดอย่างน้อยหนึ่งคน และสามารถนำ�
ความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำ�กับดูแลสหกรณ์ได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำ�นวน 124 คน
77 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings หลักสูตร
“ผูต้ รวจสอบกิจการขัน้ พืน้ ฐาน” (หลักสูตร 1) โดยมี นายวิทยา
ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ  กล่าวรายงาน  เพื่อให้  
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวคิดและมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรม
ของผูต้ รวจสอบกิจการ การดำ�เนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท  
ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์  การรายงาน
ผลการตรวจสอบกิ จ การ รวมทั้ ง ระเบี ย บและคำ � แนะนำ � ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน
การเงินการบัญชีของสหกรณ์
และสามารถนำ�ความรูไ้ ปปรับใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ได้
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และ
ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมกับวิทยากร

ทัง้ นี้ ชสอ. ขอขอบคุณวิทยากร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทีใ่ ห้เกียรติมาบรรยายให้ความรูก้ บั
ผูเ้ ข้ารับการอบรม จำ�นวน 141 คน 90 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน
ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีนาคม 2565

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2565 รองศาสตราจารย์
พิ เ ศษ พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์
สรรค์ ประธานกรรมการ
ชสอ. เป็ น ประธานเปิ ด การ
อบรมหลั ก สู ต ร “กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์สู่
ภาคปฏิบัติ” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะกรรมการดำ�เนินการ ทีป่ รึกษา และ
ผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน 50 สหกรณ์            
เพื่อนำ�ไปพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานของ ชสอ. ต่อไป
ทั้ ง นี้ ชสอ. มอบงบประมาณสนั บ สนุ น จำ � นวนเงิ น
200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ  โดยมี  
ดร.ณสรวง ก้ อ นวิ ม ล ประธานกรรมการ เขตพื้ น ที่ ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบ การจัดอบรมในครั้งนี้
ยังได้รบั เกียรติจาก พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ

ภาคกลาง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมาย
ให้ นายวิทยา ประเทศ กรรมการและเลขานุการ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “กฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อ           
การบริหารงานสหกรณ์”  จัดโดยเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ.             
ภาคกลาง เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมาย กฎกระทรวง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานสหกรณ์ นำ�ไปปฏิบตั งิ านสหกรณ์
ด้วยความถูกต้อง โดยมี รองศาสตราจารย์วศิ ษิ ฐ์ศกั ดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ ชสอ. และกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ ชสอ. ได้มอบเงิน
สนับสนุนการจัดโครงการตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ จำ�นวน
200,000 บาท โดยมี นายสุ ร ศั ก ดิ์ วาดเขี ย น ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย กรรมการดำ�เนินการ และที่ปรึกษา     
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก  ชสอ. ภาคกลาง  ร่วมรับมอบ  มีผู้     
เข้าร่วมสัมมนา 114 คน 49 สหกรณ์ ณ โรงแรมยูเรเซียชะอำ�
ลากูน จังหวัดเพชรบุรี
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เขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ. ภาคตะวั น ออก ประธาน
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษา ชสอ. และ
ทนายความ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ที่สำ�คัญ
2. ประเด็นสำ�คัญในการปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์
3. ประเด็นสำ�คัญในการปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
4. ประเด็นสำ�คัญในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทวงถามหนี้
5. การลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์
ณ โรงแรมอุ่นรัก เชียงคาน รีสอร์ท จังหวัดเลย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีนาคม 2565

อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง

“การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำ�หรับสหกรณ์”
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
กล่ า วเปิ ด การอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง     
“การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำ�หรับ
สหกรณ์” โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ
กล่าวรายงาน เพื่อให้มีความเข้าใจถึงสาระสำ�คัญของพระราช
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรการทั่วไป
และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำ�เป็นที่
ต้องนำ�มาใช้กับงานสหกรณ์    และรับทราบข้อแนะนำ�ในการ  
เตรี ย มแผนงานภายในองค์ ก ร เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายเพื่อให้สามารถนำ�ไปปรับใช้กับการบริหารสหกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน 261 คน
126 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ.จังหวัดนนทบุรี

CSR สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจสุราษฎร์ธานี จำ�กัด
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์
ตำ�รวจสุราษฎร์ธานี จำ�กัด โดย ร.ต.อ.สุวทิ ย์ มากด้วง ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.วรานนท์ รักษ์หนู เหรัญญิก
ร.ต.ต.สุ ร ชั ย สุ ท ธิ ช่ ว ย เลขานุ ก าร ร.ต.อ.นฤคม คุ่ ย ยกสุ ย     
ด.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช กรรมการ นายประทักษ์ เพชรวารินทร์  
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ มอบสวัสดิการ
ช่ ว ยเหลื อ บุ ต รสมาชิ ก ตามโครงการช่ ว ยเหลื อ เด็ ก พิ เ ศษ           
ประจำ�ปี 2565 จำ�นวน 17 ราย และเราจะช่วยเหลือกันต่อๆ ไป
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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สมาชิกครบรอบวันก่อตัง้ ประจำ�เดือนมีนาคม 2565
เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100029
ตำ�รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
100107
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
100117
ผู้ปฏิบัติงาน ทศท คอร์ปอเรชั่น
100399
คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
100422
พนักงานเทศบาล
100439
พนักงานสหกรณ์สุรินทร์
100457
ร.13 พัน 3
100463
ธนากรผลิตภัณฑ์น�้ำ มันพืช
100572
โรงพยาบาลบ้านหมี่
100695
พนักงานบริษัท รอยัลปอร์ซเลน
100707
พนักงานโนโวเทล กรุงเทพฯ
100727
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 14
100730
กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
100735
ครูตาก
100830
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
101045
สหภาพวายเอสภัณฑ์
101072
เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์
100108
กระทรวงมหาดไทย
100340
สาธารณสุขสมุทรสงคราม
100456
ยุทธโยธา
101094
บี แอล ซี
100001
ครูฉะเชิงเทรา
100096
ครูนครนายก
100410
ค่ายเสนาณรงค์
100418
ทหารศรีสองรัก
100700
ค่ายภาณุรังษี
100812
โสสุโก้
100345
มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์
100815
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
100982
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
101075
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
100277
สาธารณสุขสงขลา
100680
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก
100678
กระจกเพชรมงคล-พีเอ็มเค เซ็นทรัล
100335
สาธารณสุขมหาสารคาม
100448
พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก
100582
โรงพยาบาลอุดรธานี
100103
กรมที่ดิน
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วันครบรอบ
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
6
6
7
8
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
14
14
15
16
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เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100777
สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
100819
พนักงานไซโก
100963
พนักงานในเครือ บ.ไทยโพลีอะซีทัล และ บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต
100968
บีทีเอส กรุ๊ป
100053
ครูนครสวรรค์
100034
ครูระนอง
100683
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
100592
เครือสมิติเวช
100249
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
100747
กรมพลาธิการทหารบก
100396
ค่ายประเสริฐสงคราม
100985
พนักงานบริษัทโกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม(ลำ�ลูกกา)
100632
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
100993
สยามฟูรูกาวา
100155
สาธารณสุขนครราชสีมา
100604
พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์
100637
โรงพยาบาลสกลนคร
100139
ตำ�รวจพัทลุง
100455
กองบิน 23
100012
ครูชัยภูมิ
100292
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
100293
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
100788
กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
100109
สาธารณสุขเชียงราย
100504
โรงเรียนนายเรืออากาศ
100820
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ
100944
พนักงานบริษัท เอช วี ฟิลลา
100999
ตะวันนา
100198
สสวท.
100795
พนักงานสหกรณ์นครราชสีมา
101076
ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์
101091
ยู กรุ๊ป
100127
ครูเชียงใหม่
100157
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
100916
ถิรไทย
100085
ตำ�รวจตระเวนชายแดน
100729
พนักงาน บริษัทคาร์ตัน ออปทิคัล (สยาม)
100895
แอนเซลล์

วันครบรอบ
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
20
20
22
22
22
23
23
24
24
24
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
31
31
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โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
(Association of Asian Confederation of Credit Unions :
ACCU) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จำ�กัด (ช.ส.ค.) และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นศูนย์กลางเทวา จำ�กัด  
จั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ สหกรณ์
ระหว่างประเทศ แบบออนไลน์ เมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 190 คน จาก 9 ประเทศในภูมิภาค
เอเชี ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการนำ � เสนอและแลกเปลี่ ย น     
เรียนรู้ด้านขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นศู น ย์ ก ลางเทวา จำ � กั ด เป็ น
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อย
โอกาสทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข           
บาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค์ และนายแพทย์ชวลิต จิตรานุ
เคราะห์ ได้จดั ตัง้ สมาคม “ศูนย์กลางเทวา”  ขึน้ ทีส่ ลัมห้วยขวาง
เพือ่ อบรมศึกษาผูใ้ หญ่และช่วยคนยากจนโดยวิธเี ครดิตยูเนีย่ น
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ในปี พ.ศ. 2508 นายอัมพร วัฒนวงศ์ ได้จัดตั้งกลุ่มเครดิต       
ยูเนี่ยนขึ้นสำ�เร็จ ด้วยจำ�นวนสมาชิกแรกเริ่ม 13 คน เงินทุน
รวม 360 บาท โดยใช้ชอื่ ว่า “กลุม่ เครดิตยูเนีย่ นแห่งศูนย์กลาง
เทวา” นับเป็นเครดิตยูเนีย่ นแห่งแรกในประเทศไทย ซึง่ ในเวลา
ต่อมาได้มีการจดทะเบียนสหกรณ์ภายใต้ชื่อ “สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำ�กัด” จากนั้นเป็นต้นมา ขบวนการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็แพร่ขยายและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยมี ช.ส.ค. เป็ น ศู น ย์ ก ลางของขบวนการสหกรณ์ เ ครดิ ต                  
ยูเนีย่ นในปัจจุบนั ผูน้ �ำ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นยังยึดมัน่ ถือปฏิบตั ิ
ในคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความวางใจ ณ เดือน
ธันวาคม 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำ�กัด    
มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,717 คน ทุนเรือนหุ้น 126,918,230 บาท
เงินฝาก 70,313,585 บาท เงินกู้ 69,328,210 บาท และ
สินทรัพย์ 226,717,206 บาท

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีนาคม 2565

ตัดสินรางวัล

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี ชสอ.
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.                 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์การ เพื่อพิจารณา
ตัดสินรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยในกิจกรรมประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เนื่องในโอกาสครบรอบ     
50 ปี ชสอ.  ในวันที  
่ 1  กันยายน  2565  ในการประกวด
ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตั ด สิ น ได้ แ ก่ นายชาญชั ย เลิ ศ กุ ล ทานนท์ รองประธาน                                      
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษทั แพนดอร่า โพรดักชัน่ จำ�กัด และ
นายอั ม พร ดุ ล ยตระกู ล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท
บานาน่า กราฟฟิก จำ�กัด
โดยจะมีการประกาศผล
รางวัลต่างๆ ในวันที่ 23
มีนาคม 2565 ผ่านทาง
www.fsct.com และ
Facebook : fsct coop

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
กดไลค์ กดแชร์

เพื่อให้คะแนนรางวัล Popular vote กับ ผลงาน
ที่ร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
ครบรอบ 50 ปี ชสอ. “ชอบกด Like ใช่กด Share”
ร่วม VOTE ผลงานที่ชอบได้เลย เพียงแค่กด Like & Share
ผลงานที่ชอบตั้งค่าโพสให้เป็น สาธารณะก็ลุ้นรับรางวัล
บัตร Gift voucher รางวัลละ 1,000.- บาท จำ�นวน 3 รางวัล”
ผลงานที่ได้รับการ Like & Share มากที่สุด รับไปเลยรางวัล
“Popular vote” รางวัลละ 2,000 บาท จำ�นวน 1 รางวัล”

ผลงานที่จะได้รับรางวัล Popular vote
จะมีกติกาสำ�หรับการโหวต ดังนี้

- ได้รับการกด Like = 1 คะแนน
- ได้รับการกด Share (สาธารณะ) = 3 คะแนน
ร่วมสนุกกับกิจกรรม ได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 มีนาคม 2565
(ปิด Vote เวลา 10:00 น.)

ประกาศรายชื่อ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
ประกาศผลรางวัลผู้ชนะกิจกรรม Popular vote
และรายชื่อรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมกด Like & Share
ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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KM เพื่อการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย

วิธีการคํานวณ
ลูกหนีเ้ งินกู้ (เฉพาะสมาชิก)

ทุนเรือนหุ้น + เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)
ลูกหนีเ้ งินกู้ หมายถึง ลูกหนีเ้ งินให้กู้แก่สมาชิก ไม่รวมเงินให้สหกรณ์อืน่ กู้
ประกอบด้วย ลูกหนีเ้ งินกู้ฉุกเฉิน ลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ ลูกหนีเ้ งินกู้พเิ ศษ ลูกหนี้
ดําเนินคดี ลูกหนีต้ ามคําพิพากษา เป็ นต้น
ทุนเรือนหุ้น หมายถึง ส่วนทุนทีเ่ กิดจากการสะสมของสมาชิกตามระเบียบของ
นายทะเบียนสหกรณ์
เงินรับฝาก หมายถึง ยอดเงินรับฝากเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด :ฝ่ายวางแผนและวิจยั  0 2496 1199 ต่อ 229, 306, 307 www.fsct.com
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สินค้าธุรกิจเสริม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีนาคม 2565

802103
เสื้อโปโลนาโน
ราคา ตัวละ 310.- บาท
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com,
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายธุรกิจเสริม 02-496-1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

ขอเชิญชวน
สหกรณ์
ส
มาชิ
ก
ใช้
บ
ริ
ก
ารเงิ
น
กู
้
โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง
อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

โดยเพิ่มวงเงินกู้จาก 50 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 100 ล้านบาท

เพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว
เพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำ�ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
สมาชิกที่มีความประสงค์ ใช้บริการติดต่อ
ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 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
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีนาคม 2565

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

