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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 355 เดือนมกราคม 2560
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ชสอ. จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
ด้วยการท�ำดีด้วยกาย วาจา ใจ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
ชสอ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวนกว่า 100 คน
ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89” ด้วยการ
ท�ำดีด้วยกาย วาจา ใจ ได้แก่ กิจกรรมปฏิญาณตน (ท�ำดีด้วยวาจา) การกล่าวปฏิญาณตน
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วย
กิจกรรมอธิษฐาน (ท�ำดีด้วยใจ) ท�ำสมาธิ ส�ำรวมจิตภาวนาร่วมกัน และกิจกรรมท�ำความดี
(ท�ำดีด้วยกาย) ด้วยการท�ำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารส�ำนักงาน ชสอ. เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2559
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ชสอ. ได้จดั กิจกรรม “ท�ำดีเพือ่ พ่อ” โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป และร่วมกันท�ำกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ร่วมพิธเี ปิดป้าย “ชสอ. สีขาว สะอาด โปร่งใส” และป้าย “ศูนย์การเรียนรูส้ หกรณ์ออมทรัพย์” บริเวณด้านหน้าส�ำนักงาน ชสอ.
เพื่อยืนยันเจตนาความมุ่งมั่นและเจตจ�ำนงในการท�ำให้ ชสอ. เป็นองค์กร “สีขาว สะอาด โปร่งใส” เป็นองค์กรต้นแบบของ
ขบวนการสหกรณ์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ อีกทั้งสร้างความตระหนักและค่านิยมในการปลูกฝังจิตส�ำนึก
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการบริหารและด�ำเนินงานกิจการสหกรณ์ โดยยึดเอาหลักคุณธรรมและน้อมน�ำ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการปฏิบัติตาม และ ชสอ. ขอเป็นต้นแบบ
“องค์กรสีขาว สะอาด โปร่งใส” เพือ่ ร่วมส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์ ให้ยดึ หลักการบริหารสหกรณ์อย่างมีหลัก “ธรรมาภิบาล”
กล่าวคือ มีความถูกต้อง โปร่งใส ในการปฏิบัติ ทั้งต่อตนเอง ภายในองค์กร และการติดต่อด�ำเนินกิจกรรมกับองค์กรภายนอก
ปฏิเสธการกระท�ำผิดหลักธรรม ผิดกฎหมาย ไม่สง่ เสริมหรือเข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริต คอร์รปั ชันทุกรูปแบบ มีความรับผิดชอบ
ต่องานและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการท�ำงาน ทั้งในองค์กรตนเองและนอกองค์กร
อีกประการหนึ่ง ชสอ. ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้อย่างแท้จริง
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 นี้ ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
ชสอ. ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนับถือ และดวงวิญญาณของ
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย จงดลบันดาลให้คณะกรรมการ ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ
ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งในหน้าที่
การงานและกิจการสหกรณ์ ตลอดปีและตลอดไปครับ
สวัสดีปีใหม่ 2560 ทุก ๆ ท่านครับ
พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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ชสอ. MOU ร่วมกับ ACCU ประเมินการบริหารจัดการ ชสอ.
ตามเกณฑ์ ACCESS Branding

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Ms. Elenita V. San Roque
ต�ำแหน่ง Chief Executive Officer Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU เรื่อง “การประเมิน
การบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS Branding” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ.
โดยโครงการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS Branding นี้ เ ป็ น การน� ำ เกณฑ์ ท างเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด
เพื่อการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการและความมั่นคง หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเกณฑ์ ACCESS Branding ของ ACCU
เข้ามาท�ำการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ ชสอ. โดยเป็นการประเมินผลทั่วทั้งองค์กร ทั้งทางด้านการเงิน ด้านลูกค้า
หรือสมาชิกของสหกรณ์ ด้านกระบวนการภายในของธุรกิจ และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ชสอ. เข้าสู่มาตรฐานสากล

ชสอ. จัดอบรม “การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์ก�ำกับดูแล
ความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม “การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์ก�ำกับ
ดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ. ซึ่งเป็นการฝึก
อบรมแบบเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รบั ทราบแนวคิดและสาระส�ำคัญของเกณฑ์กำ� กับดูแลความมัน่ คงของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มีการแบ่งกลุ่มกันท�ำ workshop สหกรณ์ตัวอย่าง
และการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยมี นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. และอาจารย์สุรจิตต์ แก้วชิงดวง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้น�ำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการฝึก
อบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�ำนวน 69 คน จาก 39 สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 355 เดือนมกราคม 2560

5

ชสอ. ร่วมกับ สอ.ครูเชียงใหม่ จก. จัดกิจกรรม CSR

สร้างอาคารพักนอนให้แก่นักเรียนชาวเขา โรงเรียนบ้านแม่ปาน จ.เชียงใหม่

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์
เลขานุการ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รวมทั้ง นายธนู มีสัตย์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. และประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนอนนักเรียนบ้านไกล
โรงเรียนบ้านแม่ปาน อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ “CSR ร่วมใจ สร้างที่อยู่อาศัย
เด็กนักเรียนบ้านไกลพักนอน” จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด และสหกรณ์เครือข่าย โดย ชสอ.
ได้มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 150,000 บาท สอ.ครูเชียงใหม่ จก.
จ� ำ นวน 150,000 บาท และสหกรณ์ เ ครื อ ข่ า ย จ� ำ นวน
20,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องนอนให้กับนักเรียนชาวเขา โดยมี
ผอ.นพรัตน์ บุญเกิด ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาน เป็นผูร้ บั มอบ
เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
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ชสอ. ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และปลูกป่า

ในโครงการสหกรณ์ร่วมใจอนุรักษ์พันธุ์ปลาและผืนป่าถวายเป็นพระราชกุศล

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. ร่วมปล่อย
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และปลูกป่า ในโครงการสหกรณ์ร่วมใจอนุรักษ์
พั น ธุ ์ ป ลาและผื น ป่ า ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล โดยมี ดร.วิ ณ ะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2559 ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี โดย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
และขบวนการสหกรณ์ไทย จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจอนุรักษ์พันธุ์ปลาและผืนป่าถวายเป็น
พระราชกุศล เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลและร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทีม่ ตี อ่ ขบวนการสหกรณ์ไทย ซึง่ ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม การจัดนิทรรศการ การมอบทุน
การศึกษาแก่นักเรียน 12 โรงเรียน การปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง รวม 8.9 ล้านตัว การปลูกป่า จ�ำนวน 890 ต้น

“ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
และนายอนั น ต์ ชาตู ร ประชี วิ น ผู ้ จั ด การใหญ่
ชสอ. เข้ า ร่ ว มสั ม มนา “ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี” ในวันอังคารที่
22 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม รั ช นี
แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดย
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขบวนการสหกรณ์ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางให้ ทุ ก สหกรณ์ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสหกรณ์ สู ่ ค วามเข้ ม แข็ ง
และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แผนยุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น จากการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ประเมิ น สถานการณ์ และปั จ จั ย
สภาพแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง จากปั จ จั ย ภายในและภายนอก ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของสหกรณ์ จากนั้ น
ได้ มี ก ารสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ก� ำ หนดทิ ศ ทางและแนวทางการด� ำ เนิ น การเพื่ อ ยกเป็ น ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ และเปิ ด โอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วน�ำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนเสนอและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด�ำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกต่อไป และในการนี้ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
ได้เป็นตัวแทนคณะท�ำงานจัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาระบบการเงิ น ให้ มี ค วามมั่ น คง น� ำ เสนอ
เกี่ ย วกั บ “ข้ อ เสนอการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การ
และก� ำ กั บ ดู แ ลสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ น” ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้รบั ทราบด้วย
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คลินิกกฎหมาย

ปลอมเอกสาร
(ตอนที่ 1)

โดย นายณฐกร แก้วดี

กฎหมายทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการบริหารสหกรณ์ทคี่ ณะกรรมการไม่ควรมองข้ามอีกฉบับหนึง่ ก็คอื ประมวลกฎหมาย
อาญา โดยเฉพาะเรื่องการปลอมเอกสาร มักจะมีค�ำถามอยู่เสมอว่าจะพิจารณาเอกสารการกู้ยืมอย่างไรให้รู้ว่ามิใช่
เอกสารปลอม มีหลายประเด็นที่สมาชิกสอบถาม และศาลฎีกาได้พิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งเกี่ยวกับการบริหาร
สหกรณ์ อย่างเช่น
ประเด็นที่ 1 ความผิดฐานปลอมเอกสารต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อนหรือไม่?
ค�ำตอบ จากค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1895/2546 การปลอมเอกสารไม่จ�ำเป็นต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อน
ข้อสังเกต การกู้ยืมเงินที่สมาชิกไม่ได้กู้ยืม แต่ถูกสมาชิกคนอื่นปลอมลายมือชื่อมากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ เช่นนี้
ก็ถือว่าเอกสารที่แท้จริงไม่มีอยู่ก่อนการกู้ยืม และเอกสารการกู้ยืมนั้นก็เป็นเอกสารปลอม สมาชิกที่ท�ำเอกสารปลอม
ก็มีความผิดฐานปลอมสัญญากู้ยืม อันเป็นเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม รวมทั้งอาจมีความผิดฐานฉ้อโกง
พ่วงไปอีกหนึ่งกระทงด้วย
ค�ำว่า “เอกสาร” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) หมายความว่า กระดาษ หรือวัตถุอื่นใด ซึ่งท�ำให้
ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรือวิธีอื่นใด
อันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้น ดังนั้น เอกสารจะมีขึ้นในรูปแบบใด ๆ ก็ได้ การปลอมเอกสารจึงไม่ต้องมีเอกสาร
ที่แท้จริงอยู่ก่อน (ตามนัยค�ำพิพากษาฎีกาที่ 4495/2548)
ประเด็นที่ 2 การถ่ายส�ำเนาเอกสารฉบับที่แท้จริง แล้วแก้ไขในส�ำเนาเอกสาร จะเป็นความผิด
ฐานปลอมเอกสารหรือไม่?
ค�ำตอบ จากค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1572/2549 จ�ำเลยถ่ายส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนจากฉบับที่แท้จริง
ซึ่งเป็นเอกสารราชการแล้วแก้ไขในช่อง ชื่อ สกุล วันออกบัตร วันหมดอายุ และน�ำส�ำเนาดังกล่าวไปถ่ายเอกสารอีก
เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าส�ำเนาเอกสารดังกล่าวมีข้อความตรงกับต้นฉบับ และน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน เป็นการท�ำปลอมเอกสารขึ้นทั้งฉบับ แม้จำ� เลยจะมิได้แก้ไขเอกสารที่แท้จริง การกระท�ำของจ�ำเลย
ก็เป็นความผิดฐานปลอมบัตรประจ�ำตัวประชาชน อันเป็นเอกสารราชการ และฐานใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชน
อันเป็นเอกสารราชการปลอม
ข้อสังเกต การถ่ายส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของสมาชิกหรือสลิปเงินเดือนเพื่อประกอบการกู้ยืมเงิน
สหกรณ์ต้องพิจารณาให้ดีว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารส� ำคัญที่ใช้ประกอบ
การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์
หากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาลายมือชื่อของสมาชิกผู้กู้ รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการกู้ยืมเงินต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว การใช้เอกสารปลอมในสหกรณ์
ไม่เกิดขึ้น...แน่นอน
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ภาพข่าว...กิจกรรม

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค ประจ�ำปี 2559
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1

พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง “ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์
สมาชิก” พร้อมมอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 100,000 บาท ในการจัดโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ดีเด่นระดับภาค ประจ�ำปี 2559 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2559 ณ ส�ำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยมี พันต�ำรวจเอก
นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มีสหกรณ์
ส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้าร่วมประกวดคัดเลือก จ�ำนวน 3 แห่งด้วยกัน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์การยาง
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชื่อผลงาน “โครงการสินเชื่อเพื่อการเคหะการผ่อนช�ำระแบบอัตราก้าวหน้า
(BALLOON)” สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด ชื่อผลงาน “โครงการรับสิบล้านวันเกษียณ” และสหกรณ์ออมทรัพย์
คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จ�ำกัด ชือ่ ผลงาน “สายใยครอบครัวผูกพันช่วยค�ำ้ ประกันเงินกู”้ โดยสหกรณ์ทไี่ ด้รบั รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
ระดับภาค (ชนะเลิศ) ประจ�ำปี 2559 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชื่อผลงาน “โครงการสินเชื่อ
เพือ่ การเคหะการผ่อนช�ำระแบบอัตราก้าวหน้า (BALLOON)” และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับภาค (รองชนะเลิศ) ประจ�ำปี 2559 คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จ�ำกัด ชื่อผลงาน “สายใยครอบครัวผูกพันช่วยค�้ำประกันเงินกู้” โดยสหกรณ์
ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับภาคจะต้องเป็นตัวแทนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1
ไปเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อไป
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” พร้อมทัง้
มอบเงิ น สนั บ สนุ น จ� ำ นวน 100,000 บาท ในการจั ด โครงการคั ด เลื อ ก
ผลงานนวัตกรรมของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ “ชวนโหม๋วเรามาแล
...นวัตกรรมสหกรณ์ ครั้งที่ 6 ปี 2559” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.วิวัฒน์
แดงสุภา กรรมการด�ำเนินงาน ชสอ. เข้าร่วมงานและร่วมเป็นคณะกรรมการ
คั ด เลื อ กผลงานนวั ต กรรมดี เ ด่ น ของภาคใต้ ใ นครั้ ง นี้ ด ้ ว ย นอกจากนี้
ประธานกรรมการ ชสอ. ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น�ำสหกรณ์ระดับสูง” ที่ทางชมรมฯ
ภาคใต้เป็นผู้จัดการฝึกอบรม และส�ำหรับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นของภาคใต้ในปีนี้ มีสหกรณ์ให้ความสนใจส่งผลงาน
นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก จ�ำนวน 4 สหกรณ์ 4 ผลงานด้วยกัน คือ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ำกัด
ชือ่ ผลงาน “การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ผา่ นสมาร์ทโฟน” 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “Line Official@PSUCOOP” 3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จ�ำกัด ชื่อผลงาน “แถบสีติดตามผลการใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในชมรมคนรักการออม” และ 4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด ชื่อผลงาน “คลินิกสหกรณ์
(เฟส 1 ตรวจสุขภาพทางการเงิน)” โดยผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศในระดับภาคใต้ และ
ต้องเป็นตัวแทนเพื่อไปเข้ารับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่นในระดับประเทศ
ของ ชสอ. ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. ต่อไป ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด
และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ�ำกัด ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง นอกจากจะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้
เพื่อไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศแล้ว ยังได้รับรางวัลการน�ำเสนอโดนใจ
จากการลงคะแนนโหวตของผู้เข้าร่วมงานฯ ด้วยคะแนนที่เท่ากันอีกด้วย (1 สหกรณ์ :
1 คะแนนโหวต)
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ครบรอบ 46 ปี สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก.
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่ฯ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้
แสดงความยิ น ดี ใ ห้ แ ก่ น ายโอฬาร พิ ทั ก ษ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 46 ปี แห่งการก่อตัง้ สหกรณ์ เมือ่ วันที่
20 พฤศจิกายน 2559 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สอ.พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จก.
พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา กรรมการด�ำเนินการ และ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ชสอ. ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.

สอ.กรมประชาสัมพันธ์ จก.
พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และ
นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมให้
การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จ�ำกัด
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์และการบริหารเงิน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559 ณ ห้องประชุม 302 ส�ำนักงาน ชสอ.

สหกรณ์จากประเทศ
เวียดนาม (VAPCF)
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
ให้การต้อนรับนักสหกรณ์จากประเทศเวียดนาม Vietnam
Association of People’s credit funds (VAPCF)
จ�ำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 601 ส�ำนักงาน ชสอ.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
ลงพื้นที่พบสหกรณ์สมาชิกภาคกลาง
พื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ที่ปรึกษา ชสอ. และประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง เป็นผู้แทน ชสอ. จับมือกับ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ลงพื้นที่พบสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกพื้นที่เขตภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน.31 รอ. จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน.11 รอ. จ�ำกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์คา่ ยอดิศร จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพือ่ พบปะสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ไม่เป็นสมาชิก พร้อมเชิญชวน
สหกรณ์มาใช้บริการด้านการเงิน ด้านวิชาการ ด้านของที่ระลึก การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชสอ. และร่วมกิจกรรมเครือข่ายของ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นประโยชน์ในการน�ำมาพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของ ชสอ. ทั้งนี้ ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้เกียรติ ชสอ. ในการให้โอกาสเข้าเยี่ยมในครั้งนี้

ชสอ. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ส�ำเร็จรูป CMS with Joomla (Advance)” ระหว่างวันที่ 23 - 25
พฤศจิกายน 2559 โดยวิทยากร อาจารย์จิราวัลย์ เพ็งกุล ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จ�ำนวน
36 คน จาก 27 สหกรณ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ส�ำนักงาน ชสอ.
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด
มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จ�ำกัด

จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วันที่ 22 สิงหาคม 2559

บริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสหกรณ์นิคม
บ้านคลองปลาดุกลาย อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 10 กันยายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุ ธทหารเรือ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสงขลา จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2559
วันที่ 15 กันยายน 2559

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2559
วันที่ 24 กันยายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จ�ำกัด

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภาคใต้

บริจาคข้าวสารให้แก่วัดพระบาทน�ำ้ พุ จ�ำนวน 259 ถุง
ถุงละ 5 กิโลกรัม วันที่ 27 กันยายน 2559

มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วันที่ 9 ตุลาคม 2559

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. ร่วมขานรับนโยบาย “ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา”
นายอนั น ต์ ชาตรู ป ระชี วิ น ผู ้ จั ด การใหญ่
พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมท�ำความดีถวาย
เป็นพระราชกุศลบริจาคข้าวสาร จ�ำนวน 490 กิโลกรัม
จ� ำ นวนเงิ น รวม 13,340 บาท ร่ ว มขานรั บ นโยบาย
กรมส่ ง เสริม สหกรณ์ “ข้ า วสารสหกรณ์ ช ่ ว ยชาวนา”
ขยายช่องทางการตลาดให้กับชาวนาผ่านระบบสหกรณ์

โดยการสั่งซื้อข้าวสารจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
และจะน�ำไปมอบให้แม่ครัวประจ�ำเต็นท์ขบวนการสหกรณ์ไทย เต็นท์ที่ 13
ท้ อ งสนามหลวง ใช้ ป ระกอบอาหารให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ เ ดิ น ทางมา
กราบถวายสั ก การะเบื้ อ งหน้ า พระโกศพระบรมศพ ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม “ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
“ข้ า วสารสหกรณ์ ช ่ ว ยชาวนา” และปล่ อ ยคาราวานขบวนรถข้ า วสารจาก
สหกรณ์การเกษตร เพื่อกระจายไปยังจุดจ�ำหน่าย 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและปล่อยคาราวานขบวนรถ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2559 ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้วางแผนกระจายข้าวสารสหกรณ์ จากสหกรณ์การเกษตร
7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น�ำข้าวสารมาจ�ำหน่ายสู่ผู้บริโภค ซึ่งข้าวที่น�ำมาจ�ำหน่ายนี้
เป็นของสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาสีเป็นข้าวสาร เป็นข้าวหอมมะลิ 100%
คุณภาพดี ผลิตจากโรงสีของสหกรณ์ทไี่ ด้มาตรฐาน โดยกิจกรรม “ข้าวสารสหกรณ์ชว่ ยชาวนา”
เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขยายช่องทางการตลาดให้กับชาวนาโดยผ่านสหกรณ์ ตัดปัญหา
การเอาเปรี ย บจากพ่ อ ค้ า คนกลาง ช่ ว ยให้ ป ระชาชนได้ มี โ อกาสบริ โ ภคข้ า วสารของ
สหกรณ์ที่มีคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น หากหน่วยงานใดสนใจจะสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจ� ำหน่าย
ข้าวสารสหกรณ์ สามารถติดต่อได้ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ� ำกัด
ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ โทร. 0 2561 4590-6 หรือร้านสหกรณ์เทเวศร์ จ�ำกัด ซึง่ ตัง้ อยูภ่ ายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 2628 5449
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เชื่ อมโยงไมตรีสานสายใยสหกรณ์

ขอบคุณผู ้ลงทุนกับ ชสอ. ณ เขตบริหารพิเศษ มาเก๊า - ฮ่องกง

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
พลต�ำรวจโท มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ น.ส.ศศิมาศ
พรรณรัตน์ เลขานุการ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจและสนับสนุนองค์กร นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาและสารนิเทศและฝ่ายจัดการ ชสอ. น�ำคณะทัศนศึกษาดูงาน
โครงการขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน
2559 ณ เขตบริหารพิเศษ มาเก๊า - ฮ่องกง เพื่อเป็นการตอบแทนและ
ขอบคุณสหกรณ์ผู้ให้การสนับสนุนลงทุนใน ชสอ. ด้วยดีอย่างสม�่ำเสมอ
และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันยิ่งขึ้น ทั้งหมด 38 สหกรณ์
จ�ำนวน 159 ท่าน และให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงาน ทัง้ หมด 29 สหกรณ์
จ� ำ นวน 89 ท่ า น ณ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห่ ง ฮ่ อ งกง
(Credit Union League of Hong Kong) หรือ CULHK ซึ่งเป็น
ชุมนุมที่เป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตบริหาร
พิ เ ศษฮ่ อ งกง ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องและช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก มีบริการ
ให้ค�ำปรึกษาและการศึกษาแก่สหกรณ์ มีการจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพ
ทางการเงินเพื่อความมั่นคง และดูแลรับผิดชอบการบริการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ที่สอดคล้องกันตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร “คณะกรรมการอ�ำนวยการ”
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่

หลักสูตร “ผูจ
้ ด
ั การสหกรณ์ออมทรัพย์มอ
ื อาชีพ” รุน
่ ที่ 1
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 17 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุ รี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ ายวิชาการ ชสอ. โทร 0 2496 1199 ต่อ 308 (คุณวินัย)

ขอเชิญเข้ารับการสัมมนา ฟรี! (สหกรณ์ละไม่เกิน 2 ท่าน)
เรื่อง “ปัญหาและแนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก”
วันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนฮัตตัน้ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
**โปรดแจ้งความจ�ำนงเข้ารับการสัมมนามายัง ชสอ. ก่อนวันที่ 13 มกราคม 2560**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ ายวิชาการ ชสอ. โทร 0 2496 1199 ต่อ 308 (คุณวินัย)

การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การรายงานต่อส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ตามที่ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด (ชสอ.) ทราบว่า ต้องให้ผูท้ ่ีมหี น้าที่รายงานตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามมาตราที่ 13 และมาตราที่ 16 พ.ศ. 2559 เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในแต่ละหมวดรายวิชา
พ.ศ. 2559 นัน้
ชสอ. ขอเรียนให้ทราบว่า เรื่องการจัดอบรมดังกล่าวอยู ่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตร หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทัง้ นี้ ชสอ. จะน�ำเสนอหลักสูตรการฝึ ก
อบรมต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบฯ ในครัง้ ที่ 2
ภายในเดือนเมษายน 2560 เมื่อหลักสูตรผ่านการอนุมตั แิ ล้ว ชสอ. จะด�ำเนินการจัดฝึ กอบรมให้กบั สหกรณ์สมาชิ ก
ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ ายวิชาการ ชสอ. โทร 0 2496 1199 ต่อ 308 (คุณวินัย)

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป
20 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 7 วัน

ระยะเวลา 14 วัน

0.60
0.70
0.80

0.65
0.75
0.85

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 126 - 127

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
โครงการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ เพื่อเป็นทุนหมุ นเวียนระยะสัน้
เงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

ช� ำระคืน
(เดือน)

3.90
12
4.00
36
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226
News
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด
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จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

