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ชสอ. รวมกับขบวนการสหกรณ
รวมพลัง “ปนเพ�่อพอ” Bike for Dad
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ
ผูต รวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ชสอ. รวมกับ สหกรณจงั หวัดนนทบุรี นําโดย นายวิโรจน
ภูไพบูลย พรอมดวยขาราชการลูกจางประจําและพนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ
ไทย “รวมพลังปนเพื่อพอ” และมอบนํ้าดื่มเพื่อแจกจายใหกับประชาชนและผูเขารวมปน
จักรยาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปนเพื่อพอ Bike
for Dad เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
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ในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2559 และเปนปที่ขบวนการสหกรณไทย
มีอายุครบรอบ 100 ป หรือ 1 ศตวรรษ นี้ ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ ป รึ ก ษา ผู  ต รวจสอบกิ จ การ และเจ า หน า ที่ ชสอ. ทุ ก คน ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ทานนับถือ และ
ดวงวิญญาณของพระราชวรวงศเธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ พระบิดาแหงสหกรณไทย
จงดลบัลดาลใหคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกทาน มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ประสบแตความสุข
ความเจริญทั้งในหนาที่การงานและกิจการสหกรณตลอดป และตลอดไปนะครับ
ขอใหทานไดใชความรู ความสามารถ และศักยภาพ ตลอดจนกําลังกาย
กําลังใจ และสติปญญาของทาน นําพาสหกรณของทานใหผานพนปญหาวิกฤต
สภาพคลองทางการเงินที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมาใหได และขอใหทานเปนผูนํา
สหกรณโดยเปนที่พึ่งพาแกมวลสมาชิกดวยปรัชญา อุดมการณ หลักการและวิธี
การสหกรณ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในรอบปที่ผานมา (ป 2558) ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทาน
ไดใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจการและกิจกรรมของ ชสอ. ในรอบป
ที่ผานมาดวยดีเสมอมา ไมวาจะเปนการถือหุน การฝากเงิน ซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน
รวมทั้งการกูเงินกับ ชสอ. หรือสงประธานกรรมการผูตรวจสอบกิจการ หรือ
เจาหนาที่ เขารวมอบรมสัมมนา ในหลักสูตรที่ ชสอ.จัดขึ้น รวมถึงการจัดซื้อ
เครื่องเขียนแบบพิมพ ของที่ระลึก ผาน ชสอ.
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2558 (เมษายน – พฤศจิกายน 2558) ระยะเวลา 8 เดือน ชสอ. มีกําไรสุทธิ
686 ล า นบาท และเมื่ อ ถึ ง สิ้ น ป บั ญ ชี ใ นเดื อ นมี น าคม 2558 คาดว า จะมี
ผลการดํ า เนิ น งานป น ไปตามเป า หมายที่ ตั้ ง ไว ทั้ ง นี้ ส  ว นหนึ่ ง เป น ผลมาจาก
ที่ ส มาชิ ก ให ก ารสนั บ สนุ น และให ค วามเชื่ อ มั่ น ในการบริ ห ารงานสหกรณ ฯ
เพื่อประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกอยางแทจริง
ผมขอเชิญชวนสหกรณทุกประเภท มาลงทุนกับ ชสอ. ชวงตอนรับปใหม
ในตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํากับ ชสอ. “รุนทรัพยมั่นคง” เพื่อการบริหาร
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน 3.65%, 18 เดือน 3.80%
และ 24 เดือน 4.00% ซึ่งจะเปดจําหนายไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559
สหกรณ ใ ดสนใจ ติ ด ต อ ได ที่ แ ผนกตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น และเงิ น ฝากประจํ า
โทร 0 2496 1199 ตอ 126-127, 109-110 ครับ
และสําหรับสหกรณออมทรัพยที่ใชบริการสินเชื่อกับ ชสอ. ก็มีขาวดี
รั บ ป ใ หม เช น กั น โดย ชสอ. ได ป รั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู  โ ครงการเงิ น กู 
พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ จากรอยละ 4.60 ตอป เปนรอยละ 4.30 ตอป
เพื่อใหสอดคลองกับภาวะของตลาดเงินและสถานะการเงิน ชสอ. รวมทั้งเพื่อ
ชวยแบงเบาภาระดอกเบี้ยจายของสหกรณที่กูเงินจาก ชสอ. โดยมีผลตั้งแตวันที่
8 ธันวาคม 2558 เปนตนไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายสินเชื่อ ชสอ.
โทร. 0 2496 1199 ตอ 212-216, 223 และ 226 ครับ
ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้
อีกครั้งหนึ่ง
สวัสดีปใหม 2559 ทุกๆ ทาน ครับ

“100 ป สหกรณ ไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล
สรางสังคมไทยมั่นคง”
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ชสอ. สานสัมพันธแดนอีสาน

จัดสัมมนาพบสหกรณสมาชิก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปน
ประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมทั้งบรรยายพิเศษ “นโยบายการ
บริ ห ารงาน ชสอ.” และมอบเงิ น สนั บ สนุ น การจั ด งานจํ า นวน
200,000 บาทใหกบั ชมรมฯ ณ โรงแรมสุนยี แ กรนด แอนด คอนเวนชัน่
เซ็นเตอร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28-29
พฤศจิกายน 2558 โดยมี นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ
และกรรมการเชือ่ มโยงเครือขายและกิจการพิเศษ ชสอ. กลาวรายงาน
ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดโครงการ และนายเสกสรรค
โสภารัตน กรรมการดําเนินการ ชสอ. และประธานกรรมการ ชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาวตอนรับ โดยมี
ผูเ ขารวมจากสหกรณออมทรัพยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน
120 คน จาก 55 สหกรณ
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ดร. เฉลิ ม พล กล า วว า ชสอ. ร ว มกั บ ชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการสัมมนาในครัง้ นีข้ นึ้
เพื่ อ ให ส หกรณ ส มาชิ ก ได รั บ ทราบภารกิ จ แนวทางการบริ ห าร
งานและนโยบายของ ชสอ. ที่มุงเนนการเชื่อมโยงเครือขายความ
รวมมือระหวางสหกรณดวยกัน มุงพัฒนาบุคลากรของสหกรณ
ออมทรัพยและพัฒนาองคกรแบบมืออาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกขบวนการสหกรณออมทรัพย
ชวงบายของวันที่ 27 พฤศจิกายน เปนการเปดเวทีสมั มนา
ชสอ. พบสหกรณออมทรัพย ซึ่ง ชสอ. เปดเวทีนําเสนอภารกิจความ
รับผิดชอบและผลการดําเนินงานทีผ่ า นมา ในดานตาง ๆ จากนัน้ เปด
โอกาสใหผูเขารวมสัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัยตาง ๆ โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชวยกันตอบทุกประเด็นขอสงสัย และ
มีการจับรางวัลมอบของทีร่ ะลึกใหแกผทู รี่ ว มถามคําถามในครัง้ นีด้ ว ย
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จากนั้นภาคคํ่าเปนงานเลี้ยงสังสรรค โดย ชสอ. และสหกรณสมาชิก
ไดรวมรับประทานอาหารและรองเพลงกันอยางเปนกันเอง
ชวงเชาวันที่ 28 พฤศจิกายน เปนการเสวนา “การทวงถาม
หนีต้ ามกฎหมายใหม และการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ภาคปฏิบตั ”ิ โดย นายวิเชียร ชุบไธสง วิทยากรจากสภาทนายความ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญตาง พรบ.การทวงถามหนี้ รวมทั้ง
นําเสนอการดําเนินงานของ ชสอ. ในเรื่องดังกลาว กับสมาชิก

โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. และสรุป
แนวทางการทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม และการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยนายประดิษฐ หัสดี รองประธาน
กรรมการ และนายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ. จากนัน้
เปนการเปดเวทีซักถาม โดยมี นายเสกสรรค โสภารัตน กรรมการ
ดําเนินการ ชสอ. เปนผูดําเนินรายการ
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิก จ.อุบลราชธานี

นายเสกสรรค โสภารัตน กรรมการดําเนินการ พรอมดวย
นายนลทวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญสายพัฒนาฯ และฝายจัดการ ชสอ.
เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 แหง
ไดแก 1. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
จํากัด 2. สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด 3. สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด 4. สหกรณออมทรัพยขาราชการ
สวนทองถิน่ อุบลราชธานี จํากัด 5. สหกรณออมทรัพยกจิ ตรงยามาฮา จํากัด
เพื่อพูดคุย แนะนํา ตอบขอซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันในเรื่องการบริหารงานของ ชสอ. และการดําเนินงานของสหกรณ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ชสอ. ใหการตอนรับคณะผูนําสหกรณจากชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยชุมชนแหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC)
เขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ
ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวย
ดร.วิ วั ฒ น แดงสุ ภ า รองประธาน
กรรมการ นางสาวสมหมาย สราญจิตร
ประธานกรรมการเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ (รม.) นายวินยั ทองทิพย
ร.ต.ต.จรัส แสงวรรณลอย นายณฐกร
แก ว ดี คณะกรรมการ รม. และ
ฝ า ยจั ด การนํ า โดย น า ย อ นั น ต 
ชาตรู ป ระชี วิ น ผู  จั ด การใหญ และ
ผูจ ดั การฝายตางๆ ใหการตอนรับคณะผูน าํ สหกรณจากชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยชุมชนแหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) เขาศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชมกิจการ ชสอ. วันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ณ สํานักงาน ชสอ.
และตามที่ทาง ชสอ. และ KFCC ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยน
ผูน าํ สหกรณระหวางประเทศขึน้ เปนประจําทุกป ตามขอตกลงสัญญา
ทวิภาคี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 ปจจุบันโครงการดําเนินมาเปน
ปที่ 22 นับเปนเกียรติที่คณะผูนําสหกรณของ KFCC มาศึกษาดูงาน
ชสอ. และสหกรณ อ อมทรั พ ย ใ นประเทศไทย เพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธอันดีและความรวมมือระหวางกัน อีกทั้งสงเสริมงาน
สหกรณออมทรัพยใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป ทั้งในดานการศึกษา
การฝกอบรม และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
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คลินิคกฎหมาย
โดย.. นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ.

ทวงหนี้อยางไรให ไกลคุก (ตอนจบ)
เจาหนี้ที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายการทวงหนี้มีทั้งโทษ
ปรับทางการปกครอง และ หรือโทษอาญา รวมทั้งสหกรณ
ซึ่งเปนนิติบุคคลตองปฏิบัติดวย กฎหมายการทวงหนี้ไดกําหนด
ไววา “ในกรณีที่ผูทวงถามหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลตองไดรับโทษ
ทางการปกครอง ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด
จากการสั่งการ หรือไมสั่งการ หรือการกระทํา หรือไมกระทํา
การอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือ
ผูมีอํานาจในการจัดการแทนนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกลาว
ตองรับโทษปรับทางการปกครอง ตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นๆ ดวย”
จากหลักกฎหมายดังกลาวเห็นไดวาบุคคลในสหกรณ
2 คนที่ตองมีความผิดแนนอนก็คือ กรรมการ และผูจัดการ ถา
หากสั่งการ หรือไมสั่งการ หรือกระทํา หรือไมกระทําการ อัน
เปนหนาทีท่ ตี่ อ งกระทํา หมายความวา นับตัง้ แตวนั ที่ 2 กันยายน
2558 เปนตนมา หากกรรมการ หรือผูจัดการ ไดสั่งการหรือ
กระทําการ ทวงถามหนี้ สมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ นอกขอบเขต
ที่ ก ฎหมายกํ า หนดต อ งมี ค วามผิ ด ตามกฎหมายฉบั บ นี้ เช น
สั่งใหเจาหนาที่สหกรณไปทวงถามหนี้สมาชิกกับบุคคลอื่น หรือ
ปดประกาศ ความเปนหนี้ของสมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ เปนตน
กรณีเชนนี้ แมวา กรรมการ หรือผูจ ดั การ ไมไดกระทําดวยตนเอง
ก็มีความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งกรณีที่กรรมการ และผูจัดการ
รูแลววาการทวงถามหนี้ที่ถูกตองตามกฎหมายนั้นตองกระทํา
อยางไร แตไมไดสั่งการ หรือไมกระทําการใดๆ เชน ไมมีการ
อบรมเจาหนาที่ใหเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติการทวงหนี้ และ
ขอหามตางๆ ทีไ่ มควรกระทําในการทวงหนี้ หรือไมมกี ารควบคุม
ดูแลการทวงหนี้ของเจาหนาที่สหกรณใหสอดคลองกับกฎหมาย
เปนตน
ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการในฐานะผูมีอํานาจ
กระทําการแทนสหกรณ ตองกระทําการ หรือดําเนินการมอบ
อํานาจใหกรรมการ หรือผูจ ดั การ เปนผูร บั มอบอํานาจทวงถามหนี้

ในกรณีที่ผูทวงถามหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลตอง
ไดรับโทษทางการปกครอง ถาการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการ หรือไมสั่งการ หรือการกระทํา
หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตอง
กระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือ
ผูมีอํานาจในการจัดการแทนนิติบุคคลนั้น
บุคคลดังกลาว
ตองรับโทษปรับทางการปกครอง
ตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
แทนสหกรณ และให มี อํ า นาจในการมอบอํ านาจช ว งให แ ก
เจาหนาที่สหกรณ หรือบุคคลอื่นในการทวงถามหนี้ โดยกําชับ
และสั่งการใหผูรับมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจชวง ปฏิบัติ
การทวงถามหนีต้ ามกฎหมายอยางเครงครัด อีกทัง้ คณะกรรมการ
ตองสั่งการใหผูจัดการ จัดอบรมเจาหนาที่ ผูใตบังคับบัญชาให
เขาใจ และปฏิบัติตามกฎหมายการทวงถามหนี้อยางเครงครัด
ดวย
เมื่อไดกระทําการ หรือดําเนินการดังกลาวขางตนแลว
ถาผูรับมอบอํานาจ หรือผูรับมอบอํานาจชวงคนใดไดกระทํา
การนอกขอบเขตที่กฎหมายกําหนดก็ตองรับผิดเปนการสวนตัว
โดยกรรมการ หรือผูจ ดั การไมตอ งรวมรับผิด กับผูร บั มอบอํานาจ
หรือผูรับมอบอํานาจชวง แตอยางใด

หากคณะกรรมการ ผูจ ดั การ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํานี้
แลวไซร ไกลคุกแนนอน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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บงาน โดยมีระยะเวลาการออกแบบและพั
ฒนา 2 ป นั้น
ออกแบบและพั
ฒนา 2 ป นั้น

ชสอ. เดินหนาตรวจรับงาน
อีก 4 ระบบงานหลัก

เดือนธันวาคม นีน้ บั วาเปนเดือน
ที่ 7 แลว จากที่ ชสอ. ไดทําสัญญาจาง
บริษทั เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชัน่ จํากัด บริ
บริษษทั ทั เมโทรฯ
เมโทรฯได้
ได้สส่ ง่ งมอบงานจ้
มอบงานจ้าางงานช่
งงานช่ววงที
งที่ ่11งวดที
งวดที่ ่ 22ประกอบด้
ประกอบด้ววยระบบง
ยระบบง
(มหาชน) บริการออกแบบ พัฒนา และ
ระบบงานทะเบี
ระบบงานทะเบียยนสมาชิ
นสมาชิกกและระบบงานทุ
และระบบงานทุนนเรืเรืออนหุ
นหุน้ น้ โดย
โดยชสอ.
ชสอ.ได้
ได้ตตรวจรั
รวจรับบงานกา
งานก
ติ ด ตั้ ง โปรแกรม ระบบงานสหกรณ
ออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก11ประกอบ
งวดที
งวดที่ ่22 ผ่ผ่าานแล้
นแล้ววเมืเมื่อ่อเดืเดืออนตุ
นตุลลาคมที
าคมที่ผ่ผา่ า่ นมา
นมา
ดวยชวงที่ 1 จํานวน 9 ระบบงาน และ
หรับบเดืเดืออนธั
นธันนวาคมนี
วาคมนี้ ้ บริ
บริษษทั ทั เมโทรฯ
เมโทรฯ ได้
ได้มมีกีการประชุ
ารประชุมม สอ.นํ
สอ.นําาร่ร่อองง ประ
ประ
ชวงที่ 2 จํานวน 9 ระบบงาน โดยมีระยะ สํสําาหรั
เวลาการออกแบบและพัฒนา เมื
2เมืป่อ่อนัวัวั้นนนทีที่ ่ 14
14 -15
-15ธัธันนวาคม
วาคม2558
2558ณณสํสําานันักกงาน
งานชสอ.
ชสอ.โดยบริ
โดยบริษษทั ทั เมโทรฯ
เมโทรฯได้
ได้นนาํ าํ เสนอค
เสนอค

่ งมอบงานจ้
บริ ษาทั งงานช่
เมโทรฯ
างงานช่ววยระบบงาน
งที่ 1 งวดที2่ 2ระบบ
ประกอบด้
บงานจ้
วงทีได้่ 1สงวดที
่ 2 ประกอบด้
คือ วยระบบงาน 2 ระบบ คือ
บริษัทเมโทรฯ ไดสงมอบงานจ
างงานชและประชุ
วและประชุ
งที่ 1 งวดที่ ม2มเชิ
ประกอบด
วต
2 ระบบ คือตตระบบงานทะเบี
ยนสมาชิ
โครงการฯ
โครงการฯ
เชิงงได้
ปฏิ
ปฏิตบบรวจรั
ั ยระบบงาน
ตั ิกิการโดยการสาธิ
ารโดยการสาธิ
โปรแกรม
โปรแกรม
Alpha
Alphaก Version
Version ร
บงานทะเบี
ย
นสมาชิ
ก
และระบบงานทุ
น
เรื
อ
นหุ
น
้
โดย
ชสอ.
บ
งานการจ้
า
งงานช่
ว
งที
่
ระบบงานทุนและระบบงานทุ
เรื อนหุน้ โดย
ชสอ.
ได้
ต
รวจรั
บ
งานการจ้
า
งงานช่
ว
งที
่
นเรือนหุน โดย ชสอ. ไดตรวจรับงานการจางงานชวงที่ 1 งวดที่ 2 ผานแลว เมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา สําหรับ
โปรแกรมระบบงานการเงิ
โปรแกรมระบบงานการเงิ
นนเดือและ
และ
ระบบงานประมวลผลเรี
ระบบงานประมวลผลเรี
ยยกเก็
กเก็
บสํบารายเดื
รายเดื
ออนน ซึซึ่ ง่ งใน
ใน
เดื
อ
นธั
น
วาคมนี
้
บริ
ษ
ท
ั
เมโทรฯ
ได
ม
ก
ี
ารประชุ
ม
สอ.นํ
า
ร
อ
ง
ประจํ
า
น
ครั
ง
้
ที
่
7
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
14
-15
ธั
น
วาคม
2558
ณ
นั
ก
งาน
่
ดที
่
2
ผ่
า
นแล้
ว
เมื
่
อ
เดื
อ
นตุ
ล
าคมที
่
ผ
า
นมา
ลาคมที่ผา่ นมา
ชสอ. โดยบริษทั เมโทรฯ ไดนาํ เสนอความคื
บหนาของโครงการฯ
และประชุ
บตั กิ ารโดยการสาธิ
ตปรุ
โปรแกรม
Alpha
ข้ข้เมโทรฯ
ออเสนอแนะเพิ
เสนอแนะเพิ
ม่ ม่ ีกเติเติารประชุ
มม ให้
ให้บมบริริสอ.นํ
ษษมทั ทั เชินํนํงปฏิ
าาร่ไปทํ
ไปทํ
าประจํ
าการปรั
การปรั
บบอปรุ
งครั
งแก้
แก้้ งไทีไขเพื
ขเพื
่อ่อนํนํVersion
าาเสนอในการปร
เสนอในการปร
สํ
า
หรั
บ
เดื
อ
นธั
น
วาคมนี
บริ
ษ
ท
ั
ได้
ม
า
อ
ง
า
เดื
น
่
7
้
บริ ษทั เมโทรฯ
ได้นมเชืีก่อารประชุ
ม สอ.นํ
าร่ องระบบงานประมวลผลเรี
ประจําเดือน ครั้งยทีกเก็
่ 7บรายเดือน ซึ่งในที่ประชุม ไดใหขอเสนอแนะ
ระบบงานสิ
ระบบงานการเงิ
น และ
ในครั
ต่ไอขเพื
อไปและมี
ไปและมี
กกาษํ าํ หนดการส่
หนดการส่
งาได้
งมอบระบบงาน
มอบระบบงาน
ช่ช่วาํวงที
งที
งวดที
งวดที
่ ่ 33 ซึซึ่ ง่ งมีมีโโปรแกรมท
ปรแกรม
้ ง้แกงต่ชสอ.
านัในครั
กบงาน
ทั เมโทรฯ
าํ เสนอความคื
หน้่ ่ 1า1ของ
เติวาคม
ม ใหโดยบริ
บริ2558
ษทั นําไปทํ
ปรุงได้
อ่ นํโดยบริ
าเสนอในการประชุ
มประจํ
เดือนนในครั
ง้ ตอไปและมีกบ
หนดการส
งมอบระบบงาน
ณนั ทีสํ่ 14
านัก-15
งานเพิธันม่ชสอ.
ษณทั าสํการปรั
เมโทรฯ
นาํ เสนอความคื
บหน้
าของ
อีอีกก่สง44มอบ
ระบบงาน
ระบบงาน
่อ่อให้
ให้ชสอ.
ชสอ.
าาเนิเนินVersion
นดําการตรวจรั
การตรวจรั
ประกอบด้
ชวงที่ 1 งวดที่ 3 ซึ่งมีโปรแกรมที
จํานวนอีก เพื
4เพืระบบงาน
เพื่อใหดํดํชสอ.
เนินการตรวจรับบ
บ ประกอบด้
ประกอบด
วย ววยย
งการฯ
และประชุ
ม
เชิ
ง
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ก
ารโดยการสาธิ
ต
โปรแกรม
Alpha
ระบบงานสิ
น
เชื
่อ
บัติการโดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version ระบบงานสิ นเชื่อ
แกรมระบบงานการเงิ
น และยกเก็
ระบบงานประมวลผลเรี
กเก็บมรายเดื
ละ
ระบบงานประมวลผลเรี
บรายเดือน ซึ่งในที่ปยระชุ
ได้ให้อน ซึ่งในที่ประชุม ได้ให้
สนอแนะเพิ
ให้บงแก้
ริ ษไทั ขเพื
นําไปทํ
าการปรับปรุ งแก้ไมขเพื
่อนําาเสนอในการประชุ
มประจํ
าเดือน นเชื่อ
่มเติม บปรุ
ทนําไปทําการปรั
อ
่
นํ
า
เสนอในการประชุ
ประจํ
เดื
อ
น
ระบบงานสิ
ระบบงานเง�นฝาก
ํ
รั
ง
ต่
อ
ไปและมี
ก
า
งมอบระบบงาน
ช่วงที่ 1่สงวดที
่ งมีโปรแกรมที่ส่งมอบ จํานวน
่ งมอบ่ 3จําซึนวน
ส่ ง้ มอบระบบงานหนดการส่
ช่วงที่ 1 งวดที
่ 3 ซึ่งมีโปรแกรมที
ระบบงาน
เพื่อให้
ชสอ. ดําเนิวนยการตรวจรับ ประกอบด้วย
าเนิ
นการตรวจรั
บ ประกอบด้

2.

1.

1.ระบบงานเงิ
1.ระบบงานเงินนฝาก
ฝาก

1.ระบบงานเงินนเชืฝาก
2.ระบบงานสิ
่อ
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3. 3.ระบบงานการเงิ
2.ระบบงานสิ นเชืน่อ

ระบบงานการเง�น
FSCT

เดินหนา
4 ระบบ
งานหลัก

2.ระบบงานสิ
2.ระบบงานสินนเชืเชื่อ่อ

3.ระบบงานการเงิ
3.ระบบงานการเงินน

4.

3.ระบบงานการเงิ
4.ระบบงานดูแลการปฏิบตั ิงาน
4.ระบบงานดู
แลการปฏินบตั ิงานระบบงานดู
แลการปฏิบัติงาน
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4.ระ
4.ร

ภาพบรรยากาศการประชุม สอ.นํารอง ประจําเดือนธันวาคม 2558

การดําเนินงานเดือนมกราคม 2559

ชสอ. ไดเตรียมจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับสหกรณออมทรัพยนํารองเพื่อใชในการทดสอบ
โปรแกรมฯ ประกอบไปดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร และเครื่องพิมพสมุดคูฝาก ทั้งนี้ การจัดหา (Private Link) ก็
มีความคืบหนาเปนอยางมาก คาดวาจะได ผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของโครงการฯ ในเร็วๆ นี้
FSCT

ชสอ.ใหการตอนรับ สอ.พนง.ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม จก. เขาศึกษาดูงาน
นางสาวสมหมาย สราญจิตร กรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหการตอนรับ สหกรณ
ออมทรั พ ย พ นั ก งานไทยรวมสิ น พั ฒ นา
อุ ต สาหกรรม จํ า กั ด ศึ ก ษาดู ง านโครงการ
จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย นํา
โดย นางสาวรั ต นา ครุ ธ ทะยาน ประธานกรรมการ
พรอมดวยคณะ ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางสหกรณใหความสนใจ
โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยเปนอยางมาก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

FSCT jan-

.indd 9

9

21/12/2015 10:45:26 AM

ครบรอบ 45 ป
สอ.กรมสงเสร�มการเกษตร จก.
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธาน
กรรมการ ชสอ. รวมพิธีสงฆและมอบดอกไมแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ป สหกรณ
ออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2558 ณ สํานักงานสหกรณ ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

FSCT

สอ.กองทัพภาคที่ 3 จก.
เปดอาคารสํานักงานใหญ
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ
ชสอ. รวมเปนเกียรติในพิธีเปดอาคารสํานักงานใหญสหกรณ
ออมทรัพยก องทัพภาคที่ 3 จํากัด พรอมมอบของทีร่ ะลึกแสดง
ความยินดี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สํานักงานสหกรณ
คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ครบรอบ 34 ป สอ. มสธ. จก.

นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ พรอมดวย ฝายจัดการ ชสอ.
ร ว มงานพิ ธี ทํ า บุ ญ เลี้ ย งพระ พร อ มมอบดอกไม แ สดงความยิ น ดี เนื่ อ งในโอกาส
ครบรอบ 34 ป แหงการกอตัง้ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ หองสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. นําคณะผูบร�หารสหกรณออมทรัพย
ระดับสูงรุนที่ 4 ศึกษาดูงาน NACUFOK

FSCT

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ ชสอ.
นําคณะผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูงรุนที่ 4 จํานวน 45 คน
ศึ ก ษาดู ง าน ณ ชุ ม นุ ม สหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห ง สาธารณรั ฐ
เกาหลี (NACUFOK) สํานักงานกรุงโซล วันที่ 18 พฤศจิกายน
2558 พรอมรับฟงการบรรยายดานการบริหารงาน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการฝ ก อบรมทางวิ ช าการ และทั้ ง แลกเปลี่ ย น
ความรู  ป ระสบการณ เ พื่ อ นํ า มาพั ฒ นาและปรั บ ใช กั บ ขบวนการ
สหกรณไทยตอไป

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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CSR ออมทรัพย..เพ�่อสังคม
สหกรณ ใ ดอยากร ว มเป น ส ว นหนึ่ ง ใน “CSR ออมทรั พ ย . .เพื่ อ สั ง คม” สามารถส ง ภาพกิ จ กรรมพร อ ม
รายละเอียดมาไดที่ email : prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
รวมทําบุญ “โครงการ 80 หมื่นคืนชีวิตโค-กระบือ
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2558
วันที่ 9 สิงหาคม 2558

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
มอบของยังชีพใหแกสมาชิกที่เกษียณอายุจากการทํางาน
ครบ 5 ป และ 10 ป วันที่ 19 สิงหาคม 2558
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สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด
จัดโครงการปลูกปาชายเลนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณ
ณ ศาลาธรรมและสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2558

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด
จัดโครงการ “ปนนํ้าใจใหนองชนบท” ณ โรงเรียนบานวังอายคง
ต.บานไร อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
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5 ธันวา ทําดีเพ�่อพอ
นายเอนก นาคดิ ล ก รองประธานกรรมการ ชสอ.
รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา ทําดีเพื่อพอ และทูลเกลาฯ
ถวายกล อ งทํ า ดี เ พื่ อ พ อ ต อ หน า พระบรมฉายาลั ก ษณ พ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2558 ณ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
ถนนพิชัย กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณ เปนประธานในพิธีพรอมอานคําถวายราชสดุดี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีตัวแทนเครือขาย
สหกรณแท็กซี่ สหกรณตา งๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และผูแ ทนจาก
ชุมนุมสหกรณทุกประเภทเขารวมงาน จํานวน 250 คน

วันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจําป 2558
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมการดําเนินการ และนายนลทวัช
สมาธิ รองผูจ ดั การใหญ ชสอ. เขารวมงานและมอบดอกไมในงานวัน
เครดิตยูเนี่ยนสากล ประจําป 2558 ซึ่งชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) รวมกับ ช.ส.ค.สาขาภาคกลาง เปน
เจาภาพจัดงานในครั้งนี้ โดยมี วาที่รอยตรี สุพีรพัฒน จองพานิช
ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปนประธานในพิธีเปด นายเอื้อม
จันทรสุขโข ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนฯ กลาว
รายงาน นายพิเชษฐ วิรยิ ะพาหะ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ รวม

FSCT

เปนเกียรติในงาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณพระบรม
ราชานุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับเจาภาพครั้งตอไป
ไดแก พี่นองสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนในเขตภาคใต และชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต ภายใต
คําขวัญ “เยือนถิ่นใต เมืองหนังโนราห มาแล นกลานตัว ชมบัว
ลานดอก วันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจําป 2560” ณ จังหวัดพัทลุง

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ชสอ.เขมแข็งขบวนการสหกรณเขมแข็ง
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ
ประธานกรรมการ พร อ มด ว ย
ฝายจัดการ ชสอ. เขารวมประชุม
เชื่อมโยงเครือขายสหกรณในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยประเภท
สหกรณออมทรัพย 12 สหกรณ สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน 15 สหกรณ และสหกรณบริการ
3 สหกรณ ทั้ ง หมด 30 สหกรณ โดยมี น ายประยู ร กั ง วล
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ
เปดการประชุมครัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ กลาววา ในฐานะชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) และเปนหัวขบวนการ
สหกรณประเภทออมทรัพยในเรื่องของการเงิน ขอมูลขาวสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเปนอุดมการณของสหกรณ
ที่สามารถยกระดับการบริหารการจัดการของสหกรณออมทรัพยให
เปนมาตรฐานสากล ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับสหกรณออมทรัพยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในปหนาสหกรณประเทศไทยก็จะครบ 100 ป ในวันที่ 26 กุมภาพันธ
2559 ก็จะมีการเฉลิมฉลองทีย่ งิ่ ใหญของขบวนการสหกรณ จึงจําเปน
ตองมีการเชือ่ มโยงกับสหกรณทกุ ประเภท และระหวางประเทศ และ
ทีส่ าํ คัญ ชสอ. จะตองมีการพัฒนาในเรือ่ งของเทคโนโลยีรองลงมาจาก
เรื่องของทางการเงิน ที่สามารถไปแขงขันกับธนาคารได
ชสอ. ขอเชิ ญ ชวนสหกรณ ทุ ก ประเภทร ว มกั น พั ฒ นา
ขบวนการสหกรณใหมีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป มีเงินเหลือ
ก็มาฝากไวกับ ชสอ. ในอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาธนาคารและยัง
เปนการชวยเหลือในขบวนการ เชื่อมโยงและสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกันใหมากยิ่งขึ้น

นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการ พรอมกับทีมงานการตลาดของ ชสอ. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแนะนําผลิตภัณฑทางดานการเงิน และสรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานของ ชสอ.
กับสหกรณสมาชิกและสหกรณประเภทอื่นใหเกิดความมั่นใจที่มาใชบริการของ ชสอ. อยางตอเนื่อง พรอมรับขอเสนอแนะจากสหกรณ
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา ชสอ. ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
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ขาวประชาสัมพันธ
ขอเชิ
สมาชิกกสหกรณ
สหกรณ์
ขอเชิ
ญญสมาชิ
การอบรม/สัมมมนา
มนา
เขเข้ารัาบรับการอบรม/สั
1. 1.สัมสัมนา
่อง่อง“การใช
มมนาเรืเรื
"การใช้สสิททิ ธิธิททางกฎหมาย
างกฎหมาย
ของสหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ของสหกรณ์ออมทรัพ”ย์"
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ใชสิทธิทางกฎหมายในการดําเนินงาน ดําเนินคดีตางๆ
ใช้สทิ ธิทางกฎหมายในการดาเนินงาน ดาเนินคดีต่างๆ

ระหวางวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2559
ระหว่
างวันที่ ม4-5
กุมภาพันธ์ค2559
ณ โรงแรมเอ็
เจ เดอะมาเจสติ
ณอําโรงแรมเอ็
เภอเมือง จัมงเจหวัเดอะมาเจสติ
ดสกลนคร ค
อาเภอเมื
ง จัง80
หวัดคน)
สกลนคร
(รับจําอนวน
(รับจานวน 80 คน)

2.***********************************
อบรม หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการ”

เพื่อ2.เสริอบรม
มสรางความรู
านการดําเนิจนการ”
ธุรกิจ
หลักสูความเข
ตร “ผูาใจด
้ตรวจสอบกิ
ตละประเภท
ระบบบั
ระบบควบคุ
เพืของสหกรณ
่อเสริมสร้าแงความรู
้ ความเข้
าใจด้ญาชีนการด
าเนินธุมรกิจ
ภายใน ระเบี
และคําแนะนํ
าที่เญกี่ยชีวขระบบควบคุ
องกับการ ม
ของสหกรณ์
แต่ยลบะประเภท
ระบบบั
บัติงยานด
านการเงิ
นการบั
องสหกรณ
ภายในปฏิระเบี
บ และค
าแนะน
าทีญ่เกีชี่ยขวข้
องกับการ
ระหว
า
งวั
น
ที
่
10-12
กุ
ม
ภาพั
น
ธ
2559
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์
ระหว่างวัณนทีโรงแรมริ
่ 10-12ชมอนด
กุมภาพันธ์ 2559
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ณ โรงแรมริชมอนด์
(รับจํานวน 80 คน)
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(รับจานวน
80 ่มคน)
สอบถามรายละเอี
ยดเพิ
เติมไดที่
ฝายวิชาการ ชสอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ.
โทร 0-2496-1199 ตอ 308 – 311
โทร 0-2496-1199 ต่อ 308 – 311
หรือเว็บไซต www.fsct.com

หรือเว็บไซต www.fsct.com

ชสอ.ประกาศปรั
บลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ
ชสอ.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูโ้ ครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์
เพื่อการบริหารสหกรณเพื่อใหสอดคลองกับภาวะของตลาดเงินและสถานะการเงิน ชสอ.
เพื่อการบริหารสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของตลาดเงินและสถานะการเงิน ชสอ.
รวมทั้งเพื่อชวยแบงเบาภาระดอกเบี้ยจายของสหกรณที่กูเงินจาก ชสอ.
รวมทั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบีย้ จ่ายของสหกรณ์ที่กู้เงินจาก ชสอ.
ชสอ. จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ
ชสอ. จึงประกาศลดอั
ตราดอกเบี
นกู้พเิ ศษเพื
จากรอยละ
4.60 ย้ ตเงิอนปกู้โครงการเงิ
เปนรอยละ
4.30่อการบริ
ตอป หารสหกรณ์

โดยมีผลตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เปนตนไป

จากร้อยละ 4.60 ต่อปี เป็นร้อยละ 4.30 ต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 212-216, 223 และ 226
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อัตราดอกเบี้ย
และ เง�นฝากประจ

ํา

“รุนทรัพยมั่นคง”

ออมทรัพยกับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - 15 มกราคม 2559
วงเงิน
1 ลานบาทขึ้นไป
5 ลานบาทขึ้นไป
10 ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป
12 เดือน
18 เดือน
24 เดือน
3.45
3.60
3.80
3.55
3.70
3.90
3.65
3.80
4.00

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภทเงินกู
ระยะสั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศ
4.60%
5.05%
5.15%

อัตราดอกเบี้ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน
4.43%
4.86%
4.95%

ชําระคืน
(เดือน)
12
36
100

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
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