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วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาฯ สยามบรมราชกุมารี
News

ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 358 เดือนเมษายน 2560
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ชสอ. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา
และอาคารกิจกรรมสหกรณ์ รร.ตชด.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ ฝ่ายจัดการ ชสอ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินทุนการศึกษา
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชัน้ ปี ชัน้ ปีละ 2 ทุน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) รวม 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
ทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจติ รลดา ชัน้ ปีที่ 1 จ�านวน 2 ทุน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) ทุนละ 5,000 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ จ�านวน 4 หลัง ซึ่งได้จัดสร้างไว้ที่โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหาดทรายเพ จังหวัดนครพนม โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ�ารุง จังหวัดตรัง โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านรักไทย จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก จังหวัดพัทลุง เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2560
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ขณะนี้ ชสอ. อยู่ในช่วงปิดปีบัญชีปี 2559 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ซึ่งผลการด�าเนินงานในปีนี้ประสบความส�าเร็จ
ในทุก ๆ ด้าน และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผมต้องขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน
ชสอ. มาด้วยดี และมอบความไว้วางใจมาโดยตลอด ซึ่งผมและคณะกรรมการด�าเนินการได้ปฏิบัติงาน บริหารงาน ชสอ.
ส�าเร็จลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและความต้องการของเพื่อสมาชิก ส�าหรับการบริหารภายในของ ชสอ. ผมและคณะกรรมการ
ด�าเนินการได้ออกระเบียบและแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นที่ประจักษ์แก่สหกรณ์สมาชิก เพื่อยกระดับ ชสอ. ให้เป็นองค์กร “สีขาว สะอาด โปร่งใส”
นอกจากนี้ ผมและคณะกรรมการด�าเนินการยังได้พัฒนางานที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราชาวสหกรณ์ออมทรัพย์
คือ พัฒนา ชสอ. ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรูส้ หกรณ์ออมทรัพย์” “ศูนย์พฒ
ั นาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” และ “ศูนย์นวัตกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์” โดย ชสอ. จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และผลงาน
นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ทันต่อพัฒนาการของโลกยุคเทคโนโลยี สหกรณ์สมาชิกที่สนใจน�านวัตกรรมไปใช้ในสหกรณ์ของท่าน สามารถน�าไปใช้โดย
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย โดย ชสอ. จะเป็นผูต้ ดิ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ป็นเจ้าของงานนวัตกรรมไปติดตัง้ และสอนการใช้งานให้ทา่ นต่อไป
ส�าหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก ชสอ. ได้จัดให้มี “โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก” โดย
มีอัตราดอกเบี้ยต�่า (4.20%) และการผ่อนระยะยาว (100 งวด) เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนแก่สหกรณ์ขนาดเล็ก
ให้มีเงินทุนหมุนเวียนน�าไปใช้ในการด�าเนินกิจการสหกรณ์ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป สหกรณ์ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 226-227 ครับ
และในปีนี้ ชสอ. ได้ก�าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องจูบิลี่
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผมขอเรียนเชิญผู้แทน
สหกรณ์สมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การเตรียมการจ่ายเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ให้แก่สหกรณ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ชสอ. ขอให้สหกรณ์สมาชิก โปรดแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนและส่งกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่หน้าเว็บไซต์ www.fsct.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 108 ครับ
สวัสดีปใหม่ไทย ทุก ๆ ท่านครับ
พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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ชสอ. จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
ณ ส�านักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จ.ชลบุรี

ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก จัดโครงการปฏิบัติธรรม
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส�านักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ�าเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. กล่าวเปิดโครงการฯ
นายณฐกร แก้วดี ประธานชมรม สอ. ภาคตะวันออก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
การจัดงานในนามประธานชมรม พร้อมด้วย นายธนู มีสัตย์ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา กรรมการด�าเนินการ ชสอ. และผู้เข้าปฏิบัติธรรม
ในภาคตะวันออกร่วมพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่ และสอนวิธีการเจริญจิตภาวนาบ�าเพ็ญกุศล จากแม่ชีนลินรัตน์
สุทธิธรรมวิชญ์ (คุณแม่แก้ว) ประธานส�านักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ส�านักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา (วัดป่าธรรมชาติ) เป็นสาขาของสถาบันแม่ชีไทย บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายานครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นธรรมสถานที่เหมาะแก่ “สุภาพสตรี” นักปฏิบัติ นักภาวนา เป็นอย่างยิ่ง มีเนื้อที่ 29 ไร่ มีกุฏิรับรองผู้ต้องการ
ปฏิบัติธรรม 19 หลัง มีอาคาร จ�านวน 2 หลัง จ�านวน
30 ห้อง มีหอ้ งน�า้ ในอาคารทัง้ หมด และมีหอ้ งน�า้ ภายนอก
อาคารไว้บริการอีก 51 ห้อง ส�าหรับผู้ที่ใช้เต๊นท์หรือกลด
มีสระใหญ่ซงึ่ ท�าทางจงกรมไว้ดา้ นหลัง มีศาลาปฏิบตั ธิ รรม
ซึง่ สามารถบรรจุคนได้ถงึ 1,000 คน มีหอ้ งอาหารไว้บริการ
ส�าหรับผู้มาปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังมีกุฏิกรรมฐาน
ซึ่งอยู่บนเชิงเขาอีก 12 หลัง
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก จ.ปทุมธานี

ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ณ วัดปัญญานันทาราม อ�าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม เป็นประธานสงฆ์ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์
เลขานุการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ศิริพร พงษ์ศรีโรจน์ รองประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
กล่าวให้โอวาท พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
นางสาวศศิ ม าศ พรรณรั ต น์ เลขานุ ก าร
นายเชิ ด ชั ย สิ ง ห์ ม หั น ต์ ประธานชมรมฯ
เป็นผู้กล่าวรายงาน และเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560
ณ วั ด ป่ า สุ ท ธาวาส จั ง หวั ด สกลนคร โดยมี เจ้ า คุ ณ หลวงพ่ อ
พระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เป็นประธานสงฆ์
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การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
ประจ�าปี 2559
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์”
และเป็นประธานในกิจกรรมการน�าเสนอและคัดเลือก “ผลงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับ
ประเทศ ประจ�าปี 2559” ณ ห้องประชุม 701 อาคารส�านักงาน
ชสอ. โดยผู้น�าเสนอผลงานนวัตกรรมนั้นได้รับการพิจารณา
คัดเลือกจะเริม่ จากระดับภาค โดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
จะต้องท�าการคัดเลือกผลงานดีเด่นชมรมละ 2 ผลงาน และส่งผลงานดีเด่นระดับภาคนั้นเข้ารับ
การคัดเลือกระดับประเทศ โดย ชสอ. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 ท่าน ได้แก่
นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
และ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะร่วมกัน
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ประเทศ
3 รางวัล โดย ชสอ. ได้จัดเวทีการน�าเสนอผลงานฯ ใช้เวลาในการน�าเสนอแต่ละ
ผลงาน ผลงานละ 20 นาที และให้ผนู้ า� เสนอตอบข้อซักถามคณะกรรมการฯ และ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 5 นาที รวมทั้งสิ้น 11 ผลงาน ซึ่งได้ประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ผลงานเรื่อง
“การบริหารจัดการสหกรณ์แบบกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ (Cooperative Manage
ment By Members) โดยใช้เทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op Co-op)”
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ากัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
ผลงานเรื่ อ ง “ระบบเชื่ อ มสมาคม ช่ ว ยสมาชิ ก ” โดยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
ผลงานเรื่อง “Magic Mirror Online” โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ากัด
 FSCT News ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 358 เดือนเมษายน 2560

7

คลินิกกฎหมาย

ลักทรัพย์ หรือ
ยักยอกทรัพย์

โดย นายณฐกร แก้วดี

แม้การกระท�าผิดทางอาญาไม่ค่อยเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารสหกรณ์บ่อยนัก แต่ผู้บริหารสหกรณ์ก็ไม่ควรประมาท
เพราะความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการทุจริตแต่ละครัง้ มากมาย ซึง่ บางครัง้ ผูบ้ ริหารสหกรณ์มกั จะเข้าใจฐานความผิดทีเ่ กิดขึน้ นัน้
เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ กันแน่ เพราะลักษณะของการกระท�าความผิดใกล้เคียงกัน หากผู้บริหาร
ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ก็อาจจะท�าให้สหกรณ์เสียหายได้
ความแตกต่างระหว่างการลักทรัพย์ กับยักยอกทรัพย์ อยู่ที่การครอบครองทรัพย์ว่า ทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครอง
ของผู้ใด เช่น ตัวอย่างแรก ค�าพิพากษาฎีกาที่ 7264/2542 พนักงานของธนาคารมีหน้าที่รับและจ่ายเงินที่ลูกค้ามาฝาก และ
ถอนแทนธนาคาร จึงมีอา� นาจยึดถือเงินสดของธนาคารไว้เพียงชัว่ คราว ธนาคารหาได้สง่ มอบเงินสดให้อยูใ่ นความครอบครอง
ของพนักงานไม่ เมื่อพนักงานเอาเงินสดไปเป็นของตนโดยไม่มีสิทธิ อันเป็นการทุจริต จึงมีความผิดฐาน ลักทรัพย์ มิใช่ความผิด
ยักยอกทรัพย์
ข้อสังเกต ตามค�าพิพากษาฎีกาที่ 7264/2542

1. เงินที่พนักงานธนาคารรับมาจากลูกค้าได้น�าเข้าบัญชีของธนาคารแล้ว การที่พนักงานถือเงินไว้เป็นการถือเงินสด
ไว้เพียงชัว่ คราว การครอบครองเงินจึงอยูท่ ธี่ นาคาร เมือ่ พนักงานเอาเงินสดไปเป็นของตนเอง จึงเป็นการเอาไปซึง่ เป็นทรัพย์สนิ
ของธนาคาร หรือเป็นการแย่งการครอบครองเงินอันเป็นทรัพย์สินของธนาคารนั่นเอง กรณีนี้ใกล้เคียงกับการบริหารการเงิน
ของสหกรณ์ เพราะมีการรับฝากเงินของสมาชิกทุกวัน ผู้บริหารสหกรณ์ควรตรวจสอบระบบบัญชีกับการเงินให้ตรงกันก่อน
ปิดบัญชีแต่ละวัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการลักทรัพย์ขึ้นในสหกรณ์ และมิให้สหกรณ์เกิดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี
2. หลักเกณฑ์พื้นฐานของความผิดฐานลักทรัพย์ องค์ประกอบ คือ ผู้ใด เอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยเจตนาทุจริต
แต่ถา้ สมาชิกน�าเงินมาฝากกับสหกรณ์แล้วเจ้าหน้าทีไ่ ม่นา� เงินเข้าบัญชีสหกรณ์ แต่นา� เงินไปใช้สว่ นตัว เจ้าหน้าทีม่ คี วามผิด
ฐานลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ ต้องดูตัวอย่างที่สอง ค�าพิพากษาฎีกาที่ 496-497/2542 พนักงานธนาคารมีหน้าที่
รับฝาก-ถอนเงินแก่ลูกค้าธนาคาร ลูกค้าคนหนึ่งน�าเงินมามอบให้พนักงานเพื่อฝากเข้าบัญชีของลูกค้า แต่พนักงานเอาเงินนั้น
เป็นของตนเองโดยทุจริต พนักงานจึงมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ข้อสังเกต ตามค�าพิพากษาฎีกาที่ 496-497/2542

1. การทีศ่ าลฎีกาวินจิ ฉัยว่าเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์กเ็ พราะเงินอยูใ่ นความครอบครองของพนักงาน ไม่ได้อยูใ่ น
ความครอบครองของธนาคาร เมื่อพนักงานเบียดบังเอาเงินลูกค้าที่ตนเองครอบครองอยู่ จึงมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ไม่ใช่ลักทรัพย์
2. หลักเกณฑ์พื้นฐานของความผิดฐานยักยอกทรัพย์ คือ ผู้ใด ครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของบุคคลอื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็น
เจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบัง เอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเอง หรือบุคคลที่สามโดยเจตนาทุจริต ดังนั้น ความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ผู้กระท�าผิดต้องครอบครองทรัพย์ของบุคคลอื่น
จากตัวอย่างทัง้ สองจะเห็นความแตกต่างขององค์ประกอบของการกระท�าความผิด ทีจ่ ะท�าให้ผบู้ ริหารสหกรณ์วเิ คราะห์
ได้วา่ การทุจริตทีเ่ กิดขึน้ ในสหกรณ์เป็นความผิดลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิด
ที่ยอมความไม่ได้ แต่ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ยอมความได้ และหากผู้บริหารสหกรณ์ใช้ความระมัดระวังในการบริหาร
ความเสี่ยงในสหกรณ์อย่างเคร่งครัด การกระท�าความผิดอาญาในสหกรณ์ไม่เกิดขึ้น...แน่นอน
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โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก
ตามที่ ชสอ. ได้ด�าเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติ
งบลงทุน จ�านวน 436 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ส�าคัญและใช้งบลงทุนเป็นจ�านวนมาก ปีบัญชี 2558 ชสอ. ได้จ้างบริษัท
เมโทร ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นจ�านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 285,800,000 บาท
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 เข้ามาบริหารงาน ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างาน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ที่ปรึกษาโครงการจัดหาโปรแกรมฯ
3. คณะท�างานจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์ของ ชสอ.
4. คณะท�างานจัดท�าแผนธุรกิจโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ได้รับหนังสือจากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ที่ นบ. 0010/898 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ให้ ชสอ. ชี้แจง
ข้อร้องเรียนของผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเกี่ยวกับโครงการการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ตระหนักถึงข้อมูลดังกล่าว ได้แต่งตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจัดหาโปรแกรมฯ เพื่อจะได้
รายงานผลต่อสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีต่อไป อีกทั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 เป็นคณะกรรมการชุดใหม่เกือบทั้งคณะฯ
ได้รับทราบการตรวจรับงานช่วงที่ 1 งวดที่ 5 และบริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่ 6 มายัง ชสอ. แล้ว ชสอ. จึงได้เชิญบริษัทเมโทรฯ
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงวิธีการตรวจรับงานช่วงที่ 1 งวดที่ 6 จึงได้ก�าหนดถึงวิธีการตรวจรับงาน ดังนี้
1. มีบริษัทที่ปรึกษาของ ชสอ. ท�าหน้าที่ตรวจงานจ้างที่บริษัทส่งมอบ
2. มี สอ. จ�านวน 10 สหกรณ์ใช้งานจริงระบบงานช่วงที่ 1 ที่บริษัทส่งมอบ
3. การตรวจรับงานช่วงที่ 1 งวดงานที่ 6 จะมีวันที่ท�าการตรวจรับมากกว่า 15 วันท�าการนับจากวันที่ส่งมอบ
และบริษัทเมโทรฯ ได้สอบถามเรื่อง การเรียกเก็บเงินตามสัญญาและขอให้ช่วยเร่งรัดการช� าระเงินช่วงที่ 1 งวดที่ 5
ทางคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศขอชะลอการจ่ายเงินงวดที่ 5 ไว้ก่อน และได้มอบที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมฯ ท�าการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่บริษัทส่งมอบ ประกอบด้วย
1. ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ

- เป็นที่ปรึกษาคณะท�างานออกแบบและพัฒนาระบบ Infrastructure Systems เช่น
Server System, Network System เป็นต้น ระบบ Enterprise Resource Planning:
ERP Software รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยท�าหน้าที่บริหารจัดการ วางแผน วิเคราะห์โครงการ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณ บุคลากร เวลา และขอบเขตของงานทั้งระบบมากกว่า 100 โครงการ
- เป็ น ผู ้ ต รวจสอบคุ ณ ภาพภายใน ISO 9001:2000 Internal Quality Audit
ผู้ตรวจสอบคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Application Control ผู้ตรวจสอบ
คุณภาพความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 และผู้วิเคราะห์
วางแผนป้องกันความเสี่ยงด้วย COSO
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร

- เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การจัดท�าสถาปัตยกรรมองค์กร การบริหารโครงการ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบงาน การบริหารความเสี่ยง และการยกระดับการบริหารงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์หรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ และมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นต้น
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ปีที่ 29 ฉบับที่ 358 เดือนเมษายน 2560

9

สรุป ผลจากการตรวจสอบรายละเอียดที่บริษัทเมโทรฯ ส่งมอบพบว่า การส่งมอบมีข้อบกพร่องและรายละเอียด

ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้แจ้งปัญหาและก�าหนดให้บริษัทแก้ไขภายใน 30 วัน และขอชะลอการจ่ายเงินช่วงที่ 1 งวดที่ 5
โดยผนวกไปจ่ายพร้อมกับการตรวจรับงานช่วงที่ 1 งวดที่ 6 เมื่อได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทเมโทรฯ ได้ท�าการแจ้ง
ไม่ด�าเนินการแก้ไขทุกรายการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นเงื่อนไขที่ ชสอ. ก�าหนดขึ้นเพื่อชะลอการช�าระเงิน
และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ชสอ. ได้เชิญตัวแทนสหกรณ์น�าร่องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต
และปัญหาในการใช้งานโปรแกรมฯ ช่วงที่ 1 ที่บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบ ซึ่งตัวแทนสหกรณ์น�าร่องส่วนใหญ่แจ้งว่า
โปรแกรมระบบงานมีปัญหาค่อนข้างมาก เช่น ความเร็วในการประมวลผลใช้เวลานานมาก, โปรแกรมยังมี Error ในการใช้งาน,
การตรวจสอบข้อมูลท�าได้ยาก และยังไม่สามารถใช้งานจริงได้ และได้ส่งปัญหาที่ได้รับจาก สอ.น�าร่องให้ทางบริษัทเมโทรฯ
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ชสอ. ท�าพิธีลงนาม
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) โครงการ
สหกรณ์ ใ ช้ ง านจริ ง โปรแกรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
จากสหกรณ์สมาชิกที่แจ้งความจ�านง จ�านวน 63
สหกรณ์ และผ่านการคัดเลือก จ�านวน 10 สหกรณ์
เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจรั บ ระบบงานงวดที่ 6 ตามที่
ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทฯ
ต่อมา บริษัทเมโทรฯ ได้มีหนังสือแจ้งเรื่อง
การปฏิบัติตามสัญญาจ้างนั้นว่า ชสอ. ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจ้าง เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลง
ในการตรวจรับงานโดยสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมา
แต่ฝา่ ยเดียว และไม่มเี หตุทบี่ ริษทั เมโทรฯ จะต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะทีท่ ปี่ รึกษาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบงาน ช่วงที่ 1 - 5 ขอให้ ชสอ. ช�าระค่าจ้างงานช่วงที่ 1 งวดที่ 5 และค่าบริการภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับหนังสือ พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ให้กับบริษัทฯ
ชสอ. มีหนังสือถึงบริษัทเมโทรฯ ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมเจรจาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
ออกแบบและพั ฒ นาฯ เพื่ อ หารื อ แก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ งหรื อ ข้ อ พิ พ าทในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาจ้ า งออกแบบและพั ฒ นาฯ
ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีความเห็นตรงกัน แต่บริษัทฯ ไม่มาประชุมในวันเวลาดังกล่าว
บริษัทเมโทรฯ มีหนังสือถึง ชสอ. ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 ว่า ตามที่บริษัทเมโทรฯ ได้มีหนังสือแจ้ง ชสอ.
เกี่ยวกับการปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ขอบอกเลิกสัญญา เรียกค่าจ้างและค่าเสียหาย โดยให้ ชสอ. ช�าระค่าจ้างที่ค้าง รวมทั้ง
ท�าการตรวจรับมอบงานที่ยังไม่ท�าการตรวจรับภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ หาก ชสอ. เพิกเฉย บริษัทถือเอา
หนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา
ชสอ. มีหนังสือถึงบริษัทเมโทรฯ ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เชิญประชุมเจรจาเพื่อให้โครงการสามารถด�าเนินต่อไปได้
และเพื่อยุติข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น ในวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ อาคารส�านักงาน ชสอ. อีกครั้ง โดยหากไม่มา
ตามก�าหนด ชสอ. มีความจ�าเป็นขอถือหนังสือฉบับที่ส่งนี้ เป็นการบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าจ้าง
พร้อมค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ไม่มาตามก�าหนดที่ ชสอ. แจ้งไว้
ชสอ. ได้พยายามเจรจาเพื่อให้โครงการฯ นี้ประสบผลความส�าเร็จให้ได้ เมื่อเริ่มแรกของการเจรจาทางบริษัทเมโทรฯ
ก็เห็นชอบกับการปรับปรุงสัญญาฯ และค่าใช้จ่ายฯ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของโครงการฯ เช่น การลด “Hardware
Specification” และบุคลากร IT Operation Support คิดเป็นจ�านวนประมาณ 10 ล้านกว่าบาท แต่เนื่องจากปัญหา
ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ของงานงวดที่ 5 แต่ ชสอ. ก็พยายามเชิญบริษัทมาเพื่อเจรจากันแต่บริษัทไม่เข้าเจรจาถึง 2 ครั้ง
2 คราว และบริษทั ยังได้ยนื่ ฟ้อง ชสอ. ท�าให้โครงการนีไ้ ม่เป็นไปตามที่ ชสอ.และสหกรณ์สมาชิกคาดหวัง ซึง่ ชสอ. จะหาแนวทาง
และวิธีแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็วต่อไป
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ชสอ. ร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2560”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. ร่วมถวายพานพุม่
สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดแพรก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ น�าคณะกรรมการด�าเนินการ และ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. วางพานพุม่ สักการะพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เทเวศร์

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พล.ต.ท.มงคล
กมลบุ ต ร รองประธานกรรมการ นางสาวศศิ ม าศ พรรณรั ต น์ เลขานุ ก าร
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมวางพานพุ่ม
สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องใน
วันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พร้อมพระประยูรญาติ ให้เกียรติ
เป็นประธานวางพานพุ่ม ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 358 เดือนเมษายน 2560
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ชสอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญพระราชกุศล

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที่ ชสอ. เป็นเจ้าภาพร่วมในการบ�าเพ็ญพระราชกุศล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ชสอ. จัดพิธีเปิดป้าย “ศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์”
และ “ศูนย์พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “ศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์” และ
“ศูนย์พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” โดย ชสอ. จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานสหกรณ์ออมทรัพย์ และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทผี่ า่ นการคัดเลือกทัง้ ในระดับภาคและระดับประเทศ
น�ามารวบรวมไว้ที่ ชสอ. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เผยแพร่ความรู้ และรวมถึงการน�าองค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส�านักงาน ชสอ.
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด

โครงการส่งเสริม อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ณ ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา วันที่ 22 สิงหาคม 2559

จัดโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและโครงการดูแลรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตรำด จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาประจ�าปี 2559 ให้กับลูกหลานพนักงาน
วันที่ 22 สิงหาคม 2559

มอบทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2559
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิ งเทรำ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ�ำกัด

มอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร
วันที่ 24 ธันวาคม 2559

จัดโครงการปลูกป่าถาวร ประจ�าปี 2559
วันที่ 24 ธันวาคม 2559

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 358 เดือนเมษายน 2560
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ชสอ. สัมมนาพร้อมทัศนศึกษา
และศึกษาดูงานสหกรณ์
ณ ประเทศมาเลเซีย
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สามัคคี เดชกล้า และนายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ น�าคณะ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. รุ่นที่ 1 รวม 76 คน จาก 29 สหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “นโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื่อของ ชสอ.”
พร้อมทัศนศึกษาประเทศมาเลเซียและศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ Angkatan Kerjasama Kebangsaan Malaysia Berhad : ANGKASA ระหว่าง
วันที่ 7 - 9 มกราคม 2560 และรุน่ ที่ 2 พลต�ารวจโท มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ
และนายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการด�าเนินการ น�าคณะผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. รวม 85 คน จาก 77 สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการตาม
โปรแกรมเดียวกับรุน่ ที่ 1 และศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ National Land Finance Co-operative Society Ltd ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560

วันแรก คณะเดินทางมาถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ในเวลาเทีย่ งเศษ และเริม่ เดินทางทัศนศึกษาในช่วงบ่าย ซึง่ ทัง้ 3 วันระหว่างการเดินทาง
ได้แบ่งกลุม่ สัมมนาเป็น 2 กลุม่ (2 รถบัส) โดยคณะกรรมการได้นา� เสนอนโยบายและแนวทางการบริหารสินเชือ่ ของ ชสอ. ตลอดจนรับทราบปัญหา
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการสินเชื่อของ ชสอ. ระหว่างการเดินทางได้แวะชมสถานที่ส�าคัญของประเทศมาเลเซีย แวะนมัสการพระขันธกุมาร
ณ วัดถ�้าบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกแฝดเปโตรนาส สูงที่สุดในโลก เมอร์เดก้าสแควร์
(ลานแห่งอิสรภาพ) ชมอนุสาวรียแ์ ห่งชาติทสี่ ร้างเป็นทีร่ ะลึกแก่ทหารหาญทีป่ ราบคอมมิวนิสต์ ชมพระราชวังอิสตาน่าไนการ่า พระราชวังแห่งชาติ
สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี จากนั้นแวะชม ชิม ช้อป ที่โรงงานผลิตช็อกโกแลตขนาดใหญ่ ต่อจากนั้นรับประทานอาหารมื้อค�่า
ซึ่ง ชสอ. จัดเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อ และเข้าที่พัก ณ โรงแรม The Federal Kuala Lumpur
วันทีส่ อง ออกเดินทางจากโรงแรมเพือ่ เดินทางสูป่ ตุ ราจาย่า เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซีย เมืองทีไ่ ด้รวมเอาหน่วยงานราชการไว้ทเี่ ดียวกัน
นั่งรถผ่านชมอนุสาวรีย์มิเลนเนียลจาย่า ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีและสะพานเอกลักษณ์ของเมืองใหม่ปุตราจาย่า ชมย่านบ้านเก่าแก่
สมัย BABA NYONYA ชมดัตช์สแควร์ หรือจัตุรัสแดง
ชมโบสถ์คริสต์ ชมป้อม A’Famosa เดินเล่นทีถ่ นนคนเดิน
ชมสินค้าเก่าและของโบราณ ล่องเรือแม่น�้ามะละกา
ชมเมืองมะละกาที่ยังคงอนุรักษ์ความงามและวิถีชีวิต
แบบดั้ ง เดิ ม สองฟากฝั ่ ง รับ ประทานอาหารค�่า และ
เข้าที่พัก ณ โรงแรม The Straits Hotel And Suites
วั น ที่ ส าม ออกเดิ น ทางจากโรงแรมมุ ่ ง สู ่
กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ เ พื่ อ เยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู ง านด้ า น
สหกรณ์ ซึ่ ง คณะได้ รั บ การต้ อ นรั บ อย่ า งอบอุ ่ น จาก
ผู้บริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่มาให้การต้อนรับ
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกรณ์ร่วมกัน ต่อจากนั้น
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ตลอด
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนที่คณะได้ร่วมเดินทางได้พบเห็น
บ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มากมายในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ได้ชิมรสชาติ
อาหาร และขนมพืน้ เมืองซึง่ บางอย่างก็คล้ายคลึงกับบ้านเรา และจากการเดินทางร่วมกันของเพือ่ นชาวสหกรณ์ในครัง้ นีก้ อ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ครบทุกภูมิภาค น�าไปสู่การประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายกันต่อไปในอนาคต และเมื่อกลับไปต้นสังกัด
ของแต่ละสหกรณ์แล้วก็ยังสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้สะดวกทางไลน์กลุ่มมาเลเซีย รุ่น 1 และรุ่น 2 สุดท้ายนี้ ชสอ.
หวังว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อจะยังคงสนับสนุนใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. และกลับมาร่วมทริปท่องเที่ยวกับ ชสอ. อีกในปีต่อ ๆ ไป
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โครงการตอบแทนผู้ลงทุนกับ ชสอ.
พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธานกรรมการ
ดร.สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่าย
จัดการ น�าโดย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่
สายธุรกิจและสนับสนุนองค์การ น�าคณะทัศนศึกษาดูงาน
โครงการขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ระหว่างวันที่ 14 - 17
กุมภาพันธ์ 2560 ณ เขตปกครองพิเศษ มาเก๊า - ฮ่องกง
เพื่ อ เป็ น การตอบแทนและขอบคุ ณ สหกรณ์ ผู ้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนลงทุนใน ชสอ. และเชื่อมไมตรีในขบวนการ
ต่อกันให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ ทัง้ หมด 27 สหกรณ์ จ�านวน 70 ท่าน
และสหกรณ์ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ า ศึ ก ษาดู ง านทั้ ง หมด
13 สหกรณ์ จ�านวน 36 ท่าน ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
แห่งฮ่องกง (Credit Union League of Hong Kong) หรือ
CULHK เพือ่ น�ามาพัฒนาในกระบวนการสหกรณ์ไทยต่อไป

ดร.สามัคคี เดชกล้า ดร.สมนึก บุญใหญ่ นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ นายสถิตย์ชยั วรานนท์วนิช กรรมการ
ด�าเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ น�าโดย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจและสนับสนุนองค์การ น�าคณะทัศนศึกษา
ดูงานโครงการขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการตอบแทนและ
ขอบคุณสหกรณ์ผู้ให้การสนับสนุนลงทุนใน ชสอ. ด้วยดีอย่างสม�่าเสมอและเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันยิ่งขึ้น ทั้งหมด 10 สหกรณ์
จ�านวน 39 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน สันนิบาตสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญีป่ นุ่ (Central Union of Agricultural Co-operatives)
หรือ JA-ZENCHU ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุด ที่ท�าหน้าที่เสนอนโยบายการเกษตรให้กับภาครัฐ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนประเทศ
ในการให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์การเกษตรร่วมกับสหกรณ์ในต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งทางคณะสหกรณ์
จะน�ามาพัฒนางานในระบบสหกรณ์ไทยต่อไป
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สินค้าแนะน�า
หมอนผ้าห่ม

ราคา ใบละ 299 บาท

กระเป๋าเป้3411

ราคา 290 บาท
มีสี ฟ้า, แดง, ชมพู, เขียว

ม่านบังแดด
ราคา 189 บาท

กระเป๋าเดินทางลายหมี
ราคา 299 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่
www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจสินค้าติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม
0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
ระยะเวลำ 7 วัน
ระยะเวลำ 14 วัน

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป
20 ล้านบาทขึ้นไป

0.60
0.70
0.80

0.65
0.75
0.85

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 126 - 127
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บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
โครงกำรเงินกู้

เพื่อเป็นทุนหมุ นเวียนระยะสัน้
2 เพื่อการบริหารสหกรณ์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

ช� ำระคืน
(เดือน)

3.90
12
4.00
36
4.20
100
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226

เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ

News
ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
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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