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ชสอ. ร�วมกับขบวนการสหกรณ� 
รวมพลัง “ปนเพ�่อพอ” Bike for Dad

NEWS
NEWS

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ 

ผูตรวจสอบกจิการ และฝายจดัการ ชสอ. รวมกบั สหกรณจงัหวดันนทบรุ ีนาํโดย นายวโิรจน 

ภูไพบูลย พรอมดวยขาราชการลูกจางประจําและพนักงานราชการ และขบวนการสหกรณ

ไทย “รวมพลังปนเพื่อพอ”  และมอบนํ้าดื่มเพื่อแจกจายใหกับประชาชนและผูเขารวมปน

จักรยาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปนเพื่อพอ Bike 

for Dad  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

“ปนเพ�่อพอ” Bike for Dad“ปนเพ�่อพอ” Bike for Dad
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ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

ประธานกรรมการ

ในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2559 และเปนปที่ขบวนการสหกรณไทย
มีอายุครบรอบ 100 ป หรือ 1 ศตวรรษ นี้ ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ 
ที่ปรึกษา ผู ตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่  ชสอ. ทุกคน ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ทานนับถือ และ
ดวงวญิญาณของพระราชวรวงศเธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ พระบดิาแหงสหกรณไทย 
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 ลานบาท และเมื่อถึงสิ้นปบัญชีในเดือนมีนาคม 2558 คาดวา จะมี
ผลการดําเนินงานปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้ส วนหนึ่งเปนผลมาจาก
ที่สมาชิกใหการสนับสนุนและใหความเช่ือม่ัน ในการบริหารงานสหกรณฯ 
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 
สหกรณใดสนใจ ติดต อได ที่แผนกตั๋ ว สัญญาใช  เงินและเงินฝากประจํา 
โทร 0 2496 1199 ตอ 126-127, 109-110 ครับ 

และสําหรับสหกรณออมทรัพยที่ใชบริการสินเชื่อกับ ชสอ. ก็มีขาวดี
รับปใหมเช นกัน โดย ชสอ. ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู โครงการเงินกู 
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

ในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2559 และเปนปที่ขบวนการสหกรณไทย
มีอายุครบรอบ 100 ป หรือ 1 ศตวรรษ นี้ ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ 
ที่ปรึกษา ผู ตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่  ชสอ. ทุกคน ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ทานนับถือ และ
ดวงวญิญาณของพระราชวรวงศเธอ กรมหมืน่พทิยาลงกรณ พระบดิาแหงสหกรณไทย 
จงดลบัลดาลใหคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกทาน มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ประสบแตความสุข 

ขอใหทานไดใชความรู ความสามารถ และศักยภาพ ตลอดจนกําลังกาย 
กําลังใจ และสติปญญาของทาน นําพาสหกรณของทานใหผานพนปญหาวิกฤต
สภาพคลองทางการเงินที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมาใหได และขอใหทานเปนผูนํา
สหกรณโดยเปนที่พึ่งพาแกมวลสมาชิกดวยปรัชญา อุดมการณ หลักการและวิธี

ในรอบปที่ผานมา (ป 2558) ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทาน
ไดใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจการและกิจกรรมของ ชสอ. ในรอบป
ที่ผานมาดวยดีเสมอมา ไมวาจะเปนการถือหุน การฝากเงิน ซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน 
รวมทั้งการกูเงินกับ ชสอ. หรือสงประธานกรรมการผูตรวจสอบกิจการ หรือ
เจาหนาที่ เขารวมอบรมสัมมนา ในหลักสูตรที่ ชสอ.จัดขึ้น รวมถึงการจัดซื้อ

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558 (เมษายน – พฤศจิกายน 2558) ระยะเวลา 8 เดือน ชสอ. มีกําไรสุทธิ 
686 ลานบาท และเมื่อถึงสิ้นปบัญชีในเดือนมีนาคม 2558 คาดวา จะมี
ผลการดําเนินงานปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้ส วนหนึ่งเปนผลมาจากผลการดําเนินงานปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้ส วนหนึ่งเปนผลมาจาก
ที่สมาชิกใหการสนับสนุนและใหความเช่ือม่ัน ในการบริหารงานสหกรณฯ 

ผมขอเชิญชวนสหกรณทุกประเภท มาลงทุนกับ ชสอ. ชวงตอนรับปใหม
ในตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํากับ ชสอ. “รุนทรัพยมั่นคง” เพื่อการบริหาร
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน 3.65%, 18 เดือน 3.80% 

“100 ป สหกรณ ไทย พัฒนาเศรษฐกิจกาวไกล 
สรางสังคมไทยมั่นคง”
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ชสอ. สานสัมพันธ�แดนอีสาน 
จัดสัมมนาพบสหกรณ�สมาชิก

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปน
ประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมทั้งบรรยายพิเศษ “นโยบายการ
บริหารงาน ชสอ.” และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานจํานวน 
200,000 บาทใหกบัชมรมฯ ณ โรงแรมสนีุยแกรนด แอนด คอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันท่ี 28-29 
พฤศจิกายน 2558 โดยมี นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ
และกรรมการเชือ่มโยงเครือขายและกจิการพิเศษ ชสอ. กลาวรายงาน
ความเปนมาและวตัถปุระสงคของการจัดโครงการ และนายเสกสรรค 
โสภารัตน กรรมการดําเนินการ ชสอ. และประธานกรรมการ ชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาวตอนรับ โดยมี
ผูเขารวมจากสหกรณออมทรพัยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจาํนวน 
120 คน จาก 55 สหกรณ

 ดร. เฉลิมพล กลาววา ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณ
ออมทรพัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จดัโครงการสมัมนาในครัง้นีข้ึน้ 
เพื่อใหสหกรณสมาชิกไดรับทราบภารกิจแนวทางการบริหาร
งานและนโยบายของ ชสอ. ท่ีมุงเนนการเช่ือมโยงเครือขายความ
รวมมือระหวางสหกรณดวยกัน มุ งพัฒนาบุคลากรของสหกรณ
ออมทรัพยและพัฒนาองคกรแบบมืออาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกขบวนการสหกรณออมทรัพย
 ชวงบายของวนัที ่27 พฤศจกิายน เปนการเปดเวทสีมัมนา 
ชสอ. พบสหกรณออมทรัพย ซึ่ง ชสอ. เปดเวทีนําเสนอภารกิจความ
รบัผดิชอบและผลการดาํเนนิงานทีผ่านมา ในดานตาง ๆ  จากนัน้เปด
โอกาสใหผูเขารวมสัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัยตาง ๆ โดยมี
คณะกรรมการดาํเนนิการ ชสอ. ชวยกนัตอบทุกประเดน็ขอสงสยั และ
มกีารจบัรางวลัมอบของทีร่ะลกึใหแกผูทีร่วมถามคาํถามในครัง้นีด้วย 
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ชสอ. สานสัมพันธ�แดนอีสาน 
จัดสัมมนาพบสหกรณ�สมาชิก

ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิก จ.อุบลราชธานี

จากนั้นภาคคํ่าเปนงานเลี้ยงสังสรรค โดย ชสอ. และสหกรณสมาชิก
ไดรวมรับประทานอาหารและรองเพลงกันอยางเปนกันเอง
 ชวงเชาวนัที ่28 พฤศจิกายน เปนการเสวนา “การทวงถาม
หน้ีตามกฎหมายใหม และการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ภาคปฏบัิต”ิ โดย นายวเิชียร ชุบไธสง วทิยากรจากสภาทนายความ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญตาง พรบ.การทวงถามหนี้ รวมท้ัง
นําเสนอการดําเนินงานของ ชสอ. ในเรื่องดังกลาว กับสมาชิก 

 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
สวนทองถิน่อบุลราชธาน ีจาํกดั 5. สหกรณออมทรพัยกจิตรงยามาฮา จาํกดั 
เพื่อพูดคุย แนะนํา ตอบขอซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันในเรื่องการบริหารงานของ ชสอ. และการดําเนินงานของสหกรณ

โดย  ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. และสรุป
แนวทางการทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม และการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยนายประดิษฐ หัสดี รองประธาน
กรรมการ และนายณฐกร แกวด ีกรรมการดาํเนนิการ ชสอ. จากนัน้
เปนการเปดเวทีซักถาม โดยมี นายเสกสรรค โสภารัตน กรรมการ
ดําเนินการ ชสอ. เปนผูดําเนินรายการ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ชสอ. ให�การต�อนรับคณะผู�นําสหกรณ�จากชุมนุมสหกรณ�
ออมทรัพย�ชุมชนแห�งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) 
เข�าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ 

FSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCT n e w s

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ 
ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวย 
ดร.วิวัฒน แดงสุภา รองประธาน
กรรมการ นางสาวสมหมาย สราญจิตร 
ประธานกรรมการเสรมิสรางความรวมมอื
ระหวางประเทศ  (รม.)  นายวนิยั ทองทพิย 
ร.ต.ต.จรัส แสงวรรณลอย นายณฐกร 
แก วดี  คณะกรรมการ รม. และ
ฝ  า ยจั ดการ นํ า โดย  น ายอนั นต 
ชาตรูประชีวิน ผู จัดการใหญ และ
ผูจดัการฝายตางๆ ใหการตอนรบัคณะผูนําสหกรณจากชมุนมุสหกรณ
ออมทรัพยชุมชนแหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) เขาศึกษา
ดูงานและเยี่ยมชมกิจการ ชสอ. วันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
ณ สํานักงาน ชสอ.
        และตามที่ทาง ชสอ. และ KFCC ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยน
ผูนําสหกรณระหวางประเทศขึน้เปนประจําทกุป ตามขอตกลงสญัญา
ทวิภาคี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 ปจจุบันโครงการดําเนินมาเปน
ปที่ 22 นับเปนเกียรติที่คณะผูนําสหกรณของ KFCC มาศึกษาดูงาน
ชสอ. และสหกรณ ออมทรัพย  ในประเทศไทย เพื่ อสร  าง
ความสัมพันธอันดีและความรวมมือระหวางกัน อีกท้ังสงเสริมงาน
สหกรณออมทรัพยใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป ทั้งในดานการศึกษา 
การฝกอบรม และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
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ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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 เจาหนี้ที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายการทวงหนี้มีทั้งโทษ

ปรับทางการปกครอง และ หรือโทษอาญา รวมทั้งสหกรณ

ซึ่งเปนนิติบุคคลตองปฏิบัติดวย กฎหมายการทวงหนี้ไดกําหนด

ไววา “ในกรณีท่ีผูทวงถามหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลตองไดรับโทษ

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

เปนหนาทีท่ีต่องกระทาํ หมายความวา นบัตัง้แตวนัท่ี 2 กนัยายน 

2558 เปนตนมา หากกรรมการ หรือผูจัดการ ไดสั่งการหรือ

กระทําการ ทวงถามหนี้ สมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ นอกขอบเขต

ที่กฎหมายกําหนดตองมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ เชน 

สั่งใหเจาหนาที่สหกรณไปทวงถามหนี้สมาชิกกับบุคคลอื่น หรือ

ปดประกาศ ความเปนหนี้ของสมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้ เปนตน 

กรณเีชนนี ้แมวากรรมการ หรอืผูจดัการ ไมไดกระทาํดวยตนเอง

ก็มีความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งกรณีที่กรรมการ และผูจัดการ 

รูแลววาการทวงถามหนี้ที่ถูกตองตามกฎหมายนั้นตองกระทํา

อยางไร แตไมไดสั่งการ หรือไมกระทําการใดๆ เชน ไมมีการ

อบรมเจาหนาท่ีใหเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติการทวงหนี้ และ

ขอหามตางๆ ทีไ่มควรกระทาํในการทวงหนี ้หรอืไมมกีารควบคมุ

ดูแลการทวงหนี้ของเจาหนาที่สหกรณใหสอดคลองกบักฎหมาย

เปนตน

 ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการในฐานะผูมีอํานาจ

กระทําการแทนสหกรณ ตองกระทําการ หรือดําเนินการมอบ

อาํนาจใหกรรมการ หรอืผูจดัการ เปนผูรบัมอบอํานาจทวงถามหนี้

คลินิคกฎหมาย

โดย..  นายณฐกร  แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ.

ทวงหนี้อยางไรให ไกลคุก (ตอนจบ)

แทนสหกรณ และใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวงใหแก

เจาหนาที่สหกรณ หรือบุคคลอื่นในการทวงถามหนี้ โดยกําชับ 

และสั่งการใหผูรับมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจชวง ปฏิบัติ

การทวงถามหนีต้ามกฎหมายอยางเครงครดั อีกท้ังคณะกรรมการ

ตองสั่งการใหผูจัดการ จัดอบรมเจาหนาที่ ผูใตบังคับบัญชาให

เขาใจ และปฏิบัติตามกฎหมายการทวงถามหนี้อยางเครงครัด

ดวย

 เมื่อไดกระทําการ หรือดําเนินการดังกลาวขางตนแลว 

ถาผูรับมอบอํานาจ หรือผูรับมอบอํานาจชวงคนใดไดกระทํา

การนอกขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดก็ตองรับผิดเปนการสวนตัว 

โดยกรรมการ หรือผูจัดการไมตองรวมรับผิด กบัผูรบัมอบอาํนาจ 

หรือผูรับมอบอํานาจชวง  แตอยางใด

 หากคณะกรรมการ ผูจดัการ ปฏบิตัติามคาํแนะนาํนี้
แลวไซร ไกลคุกแนนอน

ในกรณีที่ผูทวงถามหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคลตอง

ไดรับโทษทางการปกครอง ถาการกระทํา

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก

การสั่งการ หรือไมสั่งการ หรือการกระทํา 

หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตอง

กระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือ

ผูมีอํานาจในการจัดการแทนนิติบุคคลนั้น  

บุคคลดังกลาว

ตองรับโทษปรับทางการปกครอง 

ตามที่บัญญัติไว

สําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
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ชสอ. เดินหนาตรวจรับงาน 
อีก 4 ระบบงานหลัก

 เดอืนธนัวาคม นีน้บัวาเปนเดอืน

ที่ 7 แลว จากที่ ชสอ. ไดทําสัญญาจาง

บรษัิทเมโทรซสิเตม็ส คอรปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) บริการออกแบบ พัฒนา และ

ติดตั้ งโปรแกรม ระบบงานสหกรณ

ออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก ประกอบ

ดวยชวงที่ 1 จํานวน 9 ระบบงาน และ

ชวงที่ 2 จํานวน 9 ระบบงาน โดยมีระยะ

เวลาการออกแบบและพัฒนา 2 ป นั้น

 บริษัทเมโทรฯ ไดสงมอบงานจางงานชวงที่ 1 งวดที่ 2 ประกอบดวยระบบงาน 2 ระบบ คือ ระบบงานทะเบียนสมาชิก 

และระบบงานทุนเรือนหุน โดย ชสอ. ไดตรวจรับงานการจางงานชวงที่ 1 งวดที่ 2  ผานแลว เมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา   สําหรับ

เดือนธันวาคมนี้ บริษัทเมโทรฯ ไดมีการประชุม สอ.นํารอง ประจําเดือน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2558 ณ สํานักงาน 

ชสอ. โดยบรษิทัเมโทรฯ ไดนาํเสนอความคบืหนาของโครงการฯ และประชมุเชงิปฏบิติัการโดยการสาธติ โปรแกรม  Alpha Version 

ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานการเงิน และ ระบบงานประมวลผลเรียกเก็บรายเดือน  ซ่ึงในที่ประชุม ไดใหขอเสนอแนะ

เพิม่เตมิ ใหบรษิทันาํไปทําการปรบัปรงุแกไขเพือ่นาํเสนอในการประชมุประจาํเดือนในครัง้ตอไปและมกีาํหนดการสงมอบระบบงาน 

ชวงที่ 1 งวดที่ 3 ซึ่งมีโปรแกรมที่สงมอบ จํานวนอีก 4 ระบบงาน เพื่อให ชสอ. ดําเนินการตรวจรับ  ประกอบดวย

ชสอ.เดนิหน้าตรวจรับงาน อีก 4 ระบบงานหลัก 
 เดือนธนัวาคม น้ีนบัวา่เป็นเดือนท่ี 7 แลว้ จากท่ี ชสอ. ไดทาํสัญญาจางบริษทัเมโทรซิสเตม็ส 
คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริการออกแบบ พฒันา และติดตั้งโปรแกรม ระบบงานสหกรณออ
มทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก ประกอบดว้ยช่วงท่ี 1 จาํนวน 9 ระบบงาน และช่วงท่ี 2 จาํนวน 9 
ระบบงาน โดยมีระยะเวลาการออกแบบและพฒันา 2 ป นั้น 

 
บริษทัเมโทรฯ ไดส่้งมอบงานจา้งงานช่วงท่ี 1 งวดท่ี 2 ประกอบดว้ยระบบงาน 2 ระบบ คือ 

ระบบงานทะเบียนสมาชิก และระบบงานทุนเรือนหุน้ โดย ชสอ. ไดต้รวจรับงานการจา้งงานช่วงท่ี 
1 งวดท่ี 2  ผา่นแลว้ เม่ือเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา    
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เม่ือวนัท่ี 14 -15 ธนัวาคม 2558 ณ สาํนกังาน ชสอ. โดยบริษทัเมโทรฯ ไดน้าํเสนอความคืบหนา้ของ
โครงการฯ และประชุมเชิงปฏิบติัการโดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version ระบบงานสินเช่ือ 
โปรแกรมระบบงานการเงิน และ ระบบงานประมวลผลเรียกเกบ็รายเดือน  ซ่ึงในท่ีประชุม ไดใ้ห้
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ในคร้ังต่อไปและมีกาํหนดการส่งมอบระบบงาน ช่วงท่ี 1 งวดท่ี 3 ซ่ึงมีโปรแกรมท่ีส่งมอบ จาํนวน
อีก 4 ระบบงาน เพื่อให ้ชสอ. ดาํเนินการตรวจรับ  ประกอบดว้ย 
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คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริการออกแบบ พฒันา และติดตั้งโปรแกรม ระบบงานสหกรณออ
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 การดําเนินงานเดือนมกราคม 2559 
 ชสอ. ไดเตรียมจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับสหกรณออมทรัพยนํารองเพื่อใชในการทดสอบ

โปรแกรมฯ ประกอบไปดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพริ้นเตอร และเครื่องพิมพสมุดคูฝาก ทั้งนี้ การจัดหา (Private Link) ก็

มีความคืบหนาเปนอยางมาก คาดวาจะได ผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของโครงการฯ ในเร็วๆ นี้

ภาพบรรยากาศการประชุม สอ.นํารอง ประจําเดือนธันวาคม 2558

ชสอ.ใหการตอนรับ สอ.พนง.ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม จก. เขาศึกษาดูงาน

ระบบงานสินเชื่อ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
9

  นางสาวสมหมาย สราญจติร กรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหการตอนรับ สหกรณ

ออมทรั พย  พนั ก ง าน ไทยรวม สิน พัฒนา

อุตสาหกรรม จํากัด ศึกษาดูงานโครงการ

จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย นํา

โดย นางสาวรัตนา ครุธทะยาน ประธานกรรมการ 

พรอมดวยคณะ  ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางสหกรณใหความสนใจ

โปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพยเปนอยางมาก
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ครบรอบ 45 ป 
สอ.กรมสงเสร�มการเกษตร จก.

สอ.กองทัพภาคที่ 3 จก. 
เปดอาคารสํานักงานใหญ

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ  ประธาน
กรรมการ ชสอ. รวมพิธีสงฆและมอบดอกไมแสดง
ความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ป สหกรณ
ออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2558 ณ สํานักงานสหกรณ ถนน
พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ 
ชสอ. รวมเปนเกียรติในพิธีเปดอาคารสํานักงานใหญสหกรณ
ออมทรพัยกองทพัภาคที ่3 จาํกดั พรอมมอบของทีร่ะลกึแสดง
ความยินดี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สํานักงานสหกรณ 
คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. 
นําคณะผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูงรุนที่ 4 จํานวน 45 คน 
ศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงสาธารณรัฐ
เกาหลี (NACUFOK) สํานักงานกรุงโซล วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2558 พรอมรับฟงการบรรยายดานการบริหารงาน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการฝกอบรมทางวิชาการ และท้ังแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณเพื่อนํามาพัฒนาและปรับใชกับขบวนการ
สหกรณไทยตอไป 

ชสอ. นําคณะผู�บร�หารสหกรณ�ออมทรัพย�
ระดับสูงรุ�นที่ 4 ศึกษาดูงาน NACUFOK
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ครบรอบ 34 ป สอ. มสธ. จก.

 นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ พรอมดวย ฝายจัดการ ชสอ. 
รวมงานพิธีทําบุญเลี้ยงพระ พรอมมอบดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 34 ป แหงการกอต้ังสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จาํกดั 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ หองสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

FSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCT
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CSR  ออมทรัพย..เพ�่อสังคม
 สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอม
รายละเอียดมาไดที่ email : prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด
จัดโครงการ “ปนนํ้าใจใหนองชนบท” ณ โรงเรียนบานวังอายคง 

ต.บานไร อ.เทพสถิต จ. ชัยภูมิ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป 2558

วันที่ 9 สิงหาคม 2558

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณ 
ณ ศาลาธรรมและสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ 

วันที่ 12 สิงหาคม 2558

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
รวมทําบุญ “โครงการ 80 หมื่นคืนชีวิตโค-กระบือ 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” 
วันที่ 26 มิถุนายน 2558

สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด
จัดโครงการปลูกปาชายเลนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
มอบของยังชีพใหแกสมาชิกที่เกษียณอายุจากการทํางาน

ครบ 5 ป และ 10 ป วันที่ 19 สิงหาคม 2558
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 นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการ ชสอ. 
รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา ทําดีเพื่อพอ และทูลเกลาฯ 
ถวายกลองทําดีเพื่อพอตอหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันท่ี 4 
ธันวาคม 2558 ณ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
ถนนพิชัย กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณ เปนประธานในพิธีพรอมอานคําถวายราชสดุดี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีตัวแทนเครือขาย
สหกรณแทก็ซ่ี สหกรณตางๆ ในเขตกรงุเทพมหานคร และผูแทนจาก
ชุมนุมสหกรณทุกประเภทเขารวมงาน จํานวน  250 คน 

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย 
พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมการดําเนินการ และนายนลทวัช 
สมาธ ิรองผูจดัการใหญ ชสอ. เขารวมงานและมอบดอกไมในงานวนั
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 นายพเิชษฐ วริยิะพาหะ รองอธบิดีกรมสงเสรมิสหกรณ รวม

5 ธันวา ทําดีเพ�่อพอ

วันเครดิตยูเนี่ยนสากล ประจําป 2558
FSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCT

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

FSCT jan-���.indd   13 21/12/2015   10:45:46 AM



14 FSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCT n e w s

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ  
ประธานกรรมการ พร อมด วย
ฝายจัดการ ชสอ. เขารวมประชุม
เชื่อมโยงเครือขายสหกรณในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยประเภท
สหกรณออมทรัพย 12 สหกรณ สหกรณ

เครดิตยูเน่ียน 15 สหกรณ และสหกรณบริการ 
3 สหกรณ  ทั้งหมด 30 สหกรณ โดยมีนายประยูร กังวล 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
เปดการประชมุครัง้น้ี เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2558 ณ สาํนกังานสหกรณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
    ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ  กลาววา ในฐานะชมุนมุสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) และเปนหัวขบวนการ
สหกรณประเภทออมทรัพยในเรื่องของการเงิน ขอมูลขาวสาร 

นายเอนก  นาคดิลก รองประธานกรรมการ พรอมกับทีมงานการตลาดของ ชสอ. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแนะนําผลิตภัณฑทางดานการเงิน และสรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานของ ชสอ. 
กับสหกรณสมาชิกและสหกรณประเภทอื่นใหเกิดความมั่นใจที่มาใชบริการของ ชสอ. อยางตอเนื่อง พรอมรับขอเสนอแนะจากสหกรณ
เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา ชสอ. ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

ชสอ.เขมแข็งขบวนการสหกรณเขมแข็ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเปนอุดมการณของสหกรณ 
ท่ีสามารถยกระดับการบริหารการจัดการของสหกรณออมทรัพยให
เปนมาตรฐานสากล ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหกับสหกรณออมทรัพยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในปหนาสหกรณประเทศไทยกจ็ะครบ 100 ป ในวันที ่26 กมุภาพันธ 
2559 กจ็ะมกีารเฉลมิฉลองทีย่ิง่ใหญของขบวนการสหกรณ จงึจาํเปน
ตองมกีารเชือ่มโยงกบัสหกรณทกุประเภท และระหวางประเทศ และ
ท่ีสาํคญั ชสอ. จะตองมกีารพฒันาในเรือ่งของเทคโนโลยรีองลงมาจาก
เรื่องของทางการเงิน ที่สามารถไปแขงขันกับธนาคารได 
 ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณทุกประเภทรวมกันพัฒนา
ขบวนการสหกรณใหมีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป มีเงินเหลือ
ก็มาฝากไวกับ ชสอ. ในอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาธนาคารและยัง
เปนการชวยเหลือในขบวนการ เชื่อมโยงและสรางความสัมพันธท่ีดี
ตอกันใหมากยิ่งขึ้น
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ขาวประชาสัมพันธ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ
เขารับการอบรม/สัมมนา

2. อบรม หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการ”
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจดานการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณแตละประเภท ระบบบัญชี ระบบควบคุม

ภายใน ระเบียบ และคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีของสหกรณ  
ระหวางวันที่ 10-12 กุมภาพันธ 2559

ณ โรงแรมริชมอนด 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 (รับจํานวน 80 คน)

ชสอ.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ
เพื่อการบริหารสหกรณเพื่อใหสอดคลองกับภาวะของตลาดเงินและสถานะการเงิน ชสอ. 

รวมทั้งเพื่อชวยแบงเบาภาระดอกเบี้ยจายของสหกรณที่กูเงินจาก ชสอ.

ชสอ. จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ

จากรอยละ 4.60 ตอป เปนรอยละ 4.30 ตอป
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เปนตนไป

 

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ ์
เขา้รบัการอบรม/สมัมนา 

 
1. สัมมนา เรื่อง "การใช้สทิธทิางกฎหมาย 

ของสหกรณ์ออมทรพัย์" 
เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ใชส้ทิธิทางกฎหมายในการด าเนินงาน ด าเนินคดต่ีางๆ 

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสตคิ  
อ าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

(รับจ านวน 80 คน) 
*********************************** 
2. อบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกจิการ” 

เพื่อเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจดา้นการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระเบียบ และค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบัิติงานดา้นการเงินการบัญชีของสหกรณ์   

ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ โรงแรมริชมอนด ์ 

อ าเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 (รับจ านวน 80 คน) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. 
โทร 0-2496-1199 ต่อ 308 – 311 
หรือเว็บไซต www.fsct.com 

 

ชสอ.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกูโ้ครงการเงนิกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ 
เพื่อการบริหารสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของตลาดเงินและสถานะการเงิน ชสอ.  

รวมท้ังเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบ้ียจ่ายของสหกรณท่ี์กู้เงินจาก ชสอ. 
 

ชสอ. จึงประกาศลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้โครงการเงินกู้พเิศษเพื่อการบริหารสหกรณ์ 
 

จากร้อยละ 4.60 ต่อปี เปน็รอ้ยละ 4.30 ต่อปี 
 

โดยมีผลตั้งแตว่ันท่ี 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226  

 

 

 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
ฝายวิชาการ ชสอ.

โทร 0-2496-1199 ตอ 308 – 311
หรือเว็บไซต www.fsct.com

1. สัมมนา เรื่อง “การใชสิทธิทางกฎหมาย
ของสหกรณออมทรัพย”

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ใชสิทธิทางกฎหมายในการดําเนินงาน ดําเนินคดีตางๆ

ระหวางวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2559
ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค 

อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
(รับจํานวน 80 คน)

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 212-216, 223 และ 226 
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วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป

12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน

1 ลานบาทขึ้นไป 3.45 3.60 3.80

5 ลานบาทขึ้นไป 3.55 3.70 3.90

10 ลานบาทขึ้นไป 3.65 3.80 4.00

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภทเงินกู

อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศ

อัตราดอกเบี้ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน

ชําระคืน
(เดือน)

ระยะสั้น 4.60% 4.43% 12

ระยะปานกลาง 5.05% 4.86% 36

ระยะยาว 5.15% 4.95% 100

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป

“รุนทรัพยมั่นคง”“รุนทรัพยมั่นคง”“รุนทรัพยมั่นคง”

อัตราดอกเบี้ย

และ     เง�นฝากประจํา

ออมทรัพยกับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - 15 มกราคม 2559  

FSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCTFSCT
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable” ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด
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