
 

ที่ ชสอ.ว. 94/2560 

 6 กันยายน 2560 

เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบของเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และ
สหกรณ์สมาชิก”  

เรียน  ประธานกรรมการ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ก าหนดการ จ านวน 1 แผ่น 
 2. ใบตอบรับ จ านวน 1 แผ่น 
 3. แผนที่โรงแรมริชมอนด์ 

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ก าหนดจัดการสัมมนา
สหกรณ์สมาชิก เรื่อง “ผลกระทบของเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์
สมาชิก” ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

ในการนี้ ชสอ. จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนสหกรณ์ จ านวน 1 คน เข้าร่วมสัมมนาตามวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และโปรดแจ้งความจ านงในใบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ทางโทรสารหมายเลข 02 496 1177 และ 02 496 1188 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ areerat@fsct.com 
และ nichanan@fsct.com ภายในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ชสอ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างของผู้เข้าร่วมงาน ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้แทนสหกรณ์  
ขอความกรุณาให้เบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 

 พลโท 

 (ดร.วีระ  วงศ์สรรค์) 
 ประธานกรรมการ 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 
ฝ่ายวางแผน 
โทร. 02 496 1199 ต่อ 303 – 307  



ก าหนดการสัมมนา 
เร่ือง “ผลกระทบของเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก” 

วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
--------------------------------------------------------------- 

 
เวลา 07.00 – 08.30  ลงทะเบียน 

 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  กล่าวเปิด  
  โดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ   

 
เวลา 09.00 – 10.00 น.   เสวนา “ผลกระทบของเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ 
    ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก” 

โดย  1. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ ชสอ. 
3. นายอนันต์  ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ.  
4. ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ด าเนินการโดย ดร.ธานี  ก่อบุญ  ประธานกรรมการวางแผน  
 พัฒนา และติดตามประเมินผล  

 
เวลา 10.00 – 12.30 น.  รับฟังความคิดเห็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
เวลา 12.30 – 13.30  น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
 
เวลา 13.30 – 15.00  น.  ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.  
 

---------------------------------------------------------------- 
 

  



ที่ …………../ 2560 
          วันที่ ...... กันยายน 2560  

ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา 
เร่ือง “ผลกระทบของเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก” 

วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

-------------------------------------------- 
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ …………………...........……………………….…………………….……………… จ ากัด 

ท่ีอยู่ส านักงาน เลขที.่..............หมู่ท่ี..........ถนน ........................................ ต าบล ....................... ..... ............  
อ าเภอ  .......................... .....  .................. จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์  ........ ............  
โทรศัพท์ ………………………………….....………….  โทรสาร …….....……......……………………. 
E – Mail : ………………………………………………………………………..........………................. 
 

 
2. ชื่อผู้แทนสหกรณ์ นาย/นาง/นางสาว  ……………………………………………………………….................. 

ต าแหน่ง : ………………………………………………………...................………………………................. 
โทรศัพท์มือถือ………………..........………… E – Mail : ……..........………………………………………… 

      
        

 ลงชื่อ ….………………………………………. 
  (…………………………………………) 

 ต าแหน่ง  …….……………………………………. 
 

 
หมายเหตุ 1. ส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2560  
  ทางโทรสารหมายเลข  02 – 496 – 1177   และ 02 – 496 – 1188  
  หรือทาง  E-mail :  areerat@fsct.com และ nichanan@fsct.com 

 2. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวางแผน 02 – 496 – 1199  ต่อ 303 – 307  
 
 
 
 
 
 
 



 


