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อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable” ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด
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ปีที ่ 28 ฉบับที ่ 344 เดือนกุมภ�พันธ์ 2559

๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย
พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล
สร้างสังคมไทยมั่นคง



ยอดรับเงินกู้สะสมทุก ๆ ..... ล้านบาท ชนิดของที่ระลึก

5 ล้านบาท เสื้อยืดโปโลนาโนรุ่น 100 ปีสหกรณ์ไทย 1 ตัว

10 ล้านบาท เสื้อแจ็คเก็ตรุ่น 100 ปีสหกรณ์ไทย 1 ตัว

250 ล้านบาท LED TV 4K 43 นิ้ว (Smart TV )  1 เครื่อง

500 ล้านบาท LED TV 4K 43 นิ้ว (Smart TV )  1 เครื่อง พร้อมกับ ชุดโฮมเธียเตอร์   1 ชุด
(เครื่องเล่น DVD Blu-Ray  Disc  พลังเสียง 1,000 วัตต์  5.1 Channel)  

หมายเหตุ		 1.	ยอดรับเงินกู้สะสมสามารถนำามาเลือกรับของที่ระลึกแบบคละชนิดได้ตามความประสงค์	ทั้งนี้	เศษของยอดรับ	
	 	 			เงินกู้สะสมที่ไม่เต็ม	จำานวน		5	ล้านบาทไม่สามารถแลกรับของที่ระลึกได้	
	 	 2.	สงวนสิทธิ์ในการแลกรับของที่ระลึกตามตารางที่	ชสอ.กำาหนดเท่านั้น	และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สหกรณ์อื่น
	 	 			หรือทอนเป็นเงินสดได้

รับเงิน
กู้ ชสอ

.

แลกขอ
งที่ระล

ึก

ฟรี!!
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ข่าวประชาสัมพันธ์

	 ชสอ.	ก�ำหนดจดัโครงกำรสมัมนำพร้อมทศันศกึษำและงำนเล้ียงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริกำรสินเชือ่ของ	ชสอ.ประจ�ำ
ปี	2558	ระหว่ำงวันที่	6	–	8	กุมภำพันธ์	2559	ณ	ประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	โดยมอบสิทธิพิเศษแก่สหกรณ์ 
ที่ใช้บริกำรสินเช่ือของ	 ชสอ.ที่มีกำรจ่ำยดอกเบี้ยเงินกู ้ ต้ังแต่วันที่	 1	 พฤศจิกำยน	 2557	 –	 31	 ตุลำคม	 2558	 
รวม	 100	 สหกรณ์	 ๆ	 ละ	 1	 คน	 โดยพิจำรณำตำมล�ำดับกำรส่งใบแจ้งควำมจ�ำนงเข้ำร่วมโครงกำรก่อนเป็นส�ำคัญ	ทั้งนี้	 
สหกรณ์ที่ได้รับสิทธิไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน 

โครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรทัธาต่อบริการสินเชื่อของ ชสอ.ปี 2558

															ชสอ.	ได้จัดโครงกำรตอบแทนสหกรณ์สมำชิกที่มีควำมศรัทธำต่อบริกำรสินเชื่อของ	ชสอ.	ประจ�ำปีบัญชี	2558		
โดยมอบของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ผู้ใช้บริกำรสินเชื่อต่อเนื่อง	 5	 ปีบัญชีของ	 ชสอ.	 (ปีบัญชี	 2553	 –	 2557)	 ทุกสหกรณ์	 
รวม	183	สหกรณ์	ท้ังนี	้เพือ่แทนค�ำขอบคณุ	ชสอ.	จงึขอมอบเตำไมโครเวฟ		SHARP	รุน่	R-742P	 
ขนำดควำมจุ	 25	 ลิตร	 ให้แก่สหกรณ์ๆ	 ละ	 1	 เคร่ือง	 รำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว 
เครื่องละ	 3,295.60	 บำท	 ส�ำหรับก�ำหนดกำรส่งมอบ	 ชสอ.	 ก�ำหนดส่งมอบให้ทุกสหกรณ์ 
ภำยในเดือนมีนำคม	 2559	 สามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับเตาไมโครเวฟ 
ได้ที่เว็บไซต์ www.fsct.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 02 496 1199  ต่อ 212 – 216, 223 และ 227 

โครงการสมัมนาพร้อมทศันศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณ

รับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 59 – 29 ก.พ. 59

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	:	ฝ่ายสินเชื่อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด 
โทร.	02	496	1199 	ต่อ	212	–	216,	223	และ	227	แฟ็กซ์.	02	496	1177,	02	496	1188

นำ�ยอดเงินกู้ที่ขอรับรวมสะสมยอดได้ ทั้งนี้ ไม่รวมยอด
หักชำ�ระหนี้สัญญ�เดิม โดยแลกของที่ระลึกได้ ดังนี้
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ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์

ประธ�นกรรมก�ร

สวัสดีครับ	พบกันอีกครั้ง	ส�ำหรับ	FSCT	News	ฉบับเดือนกุมภำพันธ	์
ครับ

ในเดือนนี้	 มีวันส�ำคัญของพวกเรำชำวสหกรณ์	 คือ “วันสหกรณ  ์
แห่งชาติ”	 ซึ่งตรงกับวันที่ 	 26	 กุมภำพันธ์	 ของทุกปี	 และในปี	 2559	 นี้	 
กำรสหกรณ์ไทยได้ถือก�ำเนิดมำครบรอบ	100	ปี	หรือ	1	ศตวรรษ	ปีนี้ขบวนกำร
สหกรณ์ไทยได้ร่วมกันจัดงำนเฉลิมฉลองในโอกำสขบวนกำรสหกรณ์ไทย	มีอำยุ
ครบ	100	ปี	ตลอดทั้งปีขึ้นทั่วทั้งประเทศ		เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของ 
พระรำชวรวงศ์เธอ	กรมหม่ืนพิทยำลงกรณ	“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”  
รวมทั้ง	แสดงออกถึงพลังควำมสำมัคคี	ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนกำร
สหกรณ์ไทย	เพื่อเป็นกลไก	ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	จึงร่วม
กันจัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ	ตลอดปี	ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมำชิกเข้ำร่วม 
พิธีวำงพำนพุ่มถวำยสักกำระพระรำชวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยำลงกรณ	และร่วม
กิจกรรมเฉลิมฉลองงำนวันสหกรณ์แห่งชำติ	และครบรอบ	100	ปี	สหกรณ์ไทย	 
ณ	จังหวัดของท่ำนโดยพร้อมเพียงกันครับ	

ตลอดเดือนมกรำคมที่ผ ่ำนมำ	 ผมและคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
ได้เดินทำงไปสวัสดีปีใหม่	 2559	ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดี	อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์และ 
รองอธิบดี	 และหน่วยงำนต่ำงๆ	ที่ให้กำรสนับสนุน	และควำมสะดวกให้	 ชสอ. 
ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ	และเข้ำเยี่ยมเยือน	มอบของทีระลึกให้แก่สหกรณ์สมำชิก	
เพื่อเป็นกำรขอบคุณสหกรณ์สมำชิกท่ีให้ควำมเชื่อม่ันและควำมศรัทธำ	 ในกำร
บริหำรงำนของ	ชสอ.	ด้วยดีเสมอมำ	และน�ำเงินมำลงทุนใน	ชสอ.	 ในรูปของเงิน
รับฝำกประจ�ำ	ตั๋วสัญญำใช้เงิน	ทุนเรือนหุ้น	 เพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบ
สหกรณ์	นับว่ำ	ชสอ.	บริหำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมำชิกอย่ำงแท้จริง

ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมำชิกมำลงทุนกับ	ชสอ.	 เพื่อบริหำรเงินอย่ำง
มีประสิทธิภำพในกำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี	ตลอดจนเพื่อเป็นกำรจัดหำทุน
ไว้บริกำรเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมำชิก	ซึ่ง	ชสอ.	ได้ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและเงินฝำก
ประจ�ำ “รุ่นออมทรัพยรับอั่งเปา”	โดยให้อัตรำดอกเบี้ย	12	เดือน	วงเงิน	1	ล้ำน
บำท	3.35%	5	ล้ำนบำท	3.45%	10	ล้ำนบำท	3.55%	และ	20	ล้ำนบำทขึ้นไป	
3.65%	ต่อปี	ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่ำยถึง	29	 กุมภำพันธ์นี้	 สหกรณ์ที่น�ำเงินมำลงทุน 
กับ	ชสอ.	นอกจำกได้ผลตอบแทนที่สูงแล้ว	ยังได้รับโบนัสเป็นของที่ระลึกสิ้นป	ี
และสำมำรถสะสมแต้มยอดกำรฝำกหรือซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์ทัศนศึกษำดูงำน
ต่ำงประเทศฟรี	สหกรณ์ใดสนใจ	ติดต่อได้ที่แผนกต๋ัวสัญญำใช้เงินและเงินฝำก
ประจ�ำ	โทร	0	2496	1199	ต่อ	126-127,	109-110	ครับ	

ผมขอประชำสัมพันธ์ให้ทรำบว่ำสหกรณ์สมำชิกที่ใช้บริกำรเงินกู้	 ชสอ.	
และรับเงินกู้ต้ังแต่วันท่ี	11	มกรำคม	–	29	กุมภำพันธ์	2559สำมำรถน�ำยอดเงิน
กู้สะสมมำขอรับมำแลกรับของที่ระลึก	ฟรี!!	 โดยมียอดเริ่มต้นสะสม	5	ล้ำนบำท	
จนถึง	500	ล้ำนบำท	รำยละเอียดเพิ่มเติมอ่ำนได้ใน	FSCT	ฉบับนี้	หรือทำงเว็บไซต์	
www.fsct.com	ครับ

แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

“100 ปี สหกรณ์ ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล 
สร้างสังคมไทยมั่นคง”
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ชสอ. สวัสดีปีใหม่ 2559 หน่วยงานต่างๆ   

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสมปอง อินทร์ทอง 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ 
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประวิน พัฒนะพงษ์ 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ดร.จรูญ ไชยศร 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นายจ�าลอง สิงห์โตงาม 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ 
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

นายเสนอ ชูจันทร์ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายปริญญา เพ็งสมบัติ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายอภินันท์ จันทรังษี 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์



ชสอ. สัมมนา 
“แนวทางการแก้ ไขปัญหาหนี้สินครู”

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์	 ประธำนกรรมกำร	 ชสอ.	 
เป็นประธำนในพิธีเปิด	 กำรสัมมนำเรื่อง	 “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
หนี้สินของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู”	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวำคม	
2558	ณ	 ห้องประชุม	 701	 ส�ำนักงำน	 ชสอ.	 โดยมี	นายอนันต์  
ชาตรูประชีวิน	 ผู้จัดกำรใหญ่	 ชสอ.	 น�ำเสนอข้อมูลปัญหำหนี้สิน 
ของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	 จำกนั้นเป็นกำรอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน	 เกี่ยวกับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน
ของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	 แนวทำงกำรท�ำธุรกรรมร่วมกับ
สถำบันกำรเงินอื่น	 บทบำท	 ชสอ.	 และสหกรณ์ออมทรัพย์ในกำร
แก้ไขปัญหำหน้ีสินคร	ูและแนวทำงกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ของสหกรณ์ 
ออมทรพัย์คร	ูโดยผูอ้ภปิรำย ดร.เฉลิมพล ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร	 
นายชมุพล ค�าปา รองประธำนกรรมกำร	นายณฐกร แก้วด ีกรรมกำร
ด�ำเนินกำร	นายสถิตชัย วรานนท์วนิช		ประธำนกรรมกำรสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูสมุทรสำคร	 จ�ำกัด	 และด�ำเนินกำรอภิปรำยโดย 
นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมกำรด�ำเนินกำร	ชสอ.	มีจำกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเข้ำร่วมสัมมนำ	กว่ำ	100	คน
	 	ดร.เฉลิมพล	 	กล่ำวว่ำ	จริงๆ	แล้วปัญหำในวันนี้ควรจะ
เป็นปัญหำของขบวนกำรสหกรณ์	เรำต้องรวมพลงัร่วมกนัอย่ำงจรงิจงั	
สร้ำงพลงัสหกรณ์	เพือ่สร้ำงภำพลกัษณ์ทีดี่	โดยใช้หลกักำร	อดุมกำรณ์	
และวิธีกำรสหกรณ์	พึ่งตนเองเลิกใช้ระบบทุนนิยม	สหกรณ์ควรเลิก
พึ่งพำแหล่งทุนจำกภำยนอก	 เพรำะมี	ชสอ.	 เป็นศูนย์กลำงทำงกำร
เงินอยู่แล้ว	 สหกรณ์ที่ขำดเงินก็มำกู้กับ	 ชสอ.	 จะพยำยำมท�ำ	 ชสอ.	
ให้เป็นธนำคำรสหกรณ์	 	 และควรท่ีจะมีกำรตั้งคณะท�ำงำนขึ้นมำ 
ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ	ประกอบด้วย	 ชสอ.	 สันนิตบำตสหกรณ์	
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	 และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์
ทุกภำค
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นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

นายอภินันท์ จันทรังษี 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์



พิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม 
ผู้บริหาร สอ.ระดับสูง รุ่นที่ 4

นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
สอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นายประดษิฐ หสัด ีรองประธำนกรรมกำร	ชสอ.	กล่ำวรำยงำนต่อ	พลเอก	ปัฐมพงศ์	ประถมภฎั	ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ำกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	ประธำนในพิธีปิดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร	ผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง	รุ่นที่	4	จัดโดย	ชสอ.	พร้อมทั้ง
มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่ำนกำรอบรมจ�ำนวน	40	คน	จำก	35	สหกรณ์	เมื่อวันที่	18	ธันวำคม	2558	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์	 ประธำนกรรมกำร	 ชสอ.	 เป็น
ประธำนในพิธีเปิดและบรรยำยพิเศษในหัวข้อ	“นวัตกรรมกับการ
บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์” พร้อมมอบเงินสนับสนุน	 จ�ำนวน	
100,000	บำท	ในกำรจัดโครงกำรคัดเลือก	“ผลงานนวัตกรรมการ
บรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประจ�า
ปี 2558”	 เมื่อวันที่	 26	 ธันวำคม	2558	ณ	 โรงแรมโฆษะ	อ.เมือง	
จ.ขอนแก่น	โดยมี	นายศกัดิช์ยั พงษ์เพชร	และ	นายเสกสรรค์ โสภารตัน์  
กรรมกำรด�ำเนินกำรเข้ำร่วมงำนดังกล่ำวด้วย	 ทั้งนี้	 มีสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ส่งผลงำนนวัตกรรมเข้ำร่วมกำรคดัเลอืก	3	แห่งด้วยกนัคอื	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์	 จ�ำกัด	 ชื่อผลงำน “ทัชสกรีนบริการ
ประทับใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี” สหกรณ์ออมทรัพย์อนำมัย
สุรินทร์	 จ�ำกัด	 ชื่อผลงำน	“ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
สหกรณ์ 360” และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิทธิ- 
ประสงค์อุบลรำชธำนี	 จ�ำกัด	 ชื่อผลงำน	 “ปรับกู้สู้วิกฤติ พบผิด 
เร่งแก้ไข”	โดยสหกรณ์ที่ได้รับรำงวัลผลงำนนวัตกรรมฯ	ดีเด่นระดับ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประจ�ำปี	 2558	 และต้องเป็นตัวแทน
ของชมรมฯ	 เพื่อไปร่วมกำรคัดเลือกผลงำนนวัตกรรมฯ	ดีเด่นระดับ

ประเทศประจ�ำปี	 2558	 ของ	 ชสอ.	 ในวันที่	 29	 กุมภำพันธ์	 2559	 
ณ	โรงแรมรชิมอนด์	จงัหวัดนนทบรีุ	ได้แก่	สหกรณ์ออมทรพัย์อนามยั
สุรินทร์ จ�ากัด

6 FSCTFSCT n e w s

FSCT



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
7

	 กำรบังคับคดี	 เป็นข้ันตอนท่ีเจ้ำหน้ีตำมค�ำพิพำกษำ

ต้องด�ำเนินกำรบังคับคดีโดยกำรยึด	 หรืออำยัดทรัพย์สินของ 

ลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำ	 ออกขำยทอดตลำดเพื่อน�ำเงินมำ 

ช�ำระหน้ีแก่เจ้ำหน้ี	ขัน้ตอน	และกระบวนกำรบงัคบัคด	ีมคีวำม

ยุ่งยำกพอสมควร	ดังนั้น	คณะกรรมกำร	และฝ่ำยจัดกำรของ

สหกรณ์	 ควรศึกษำท�ำควำมเข้ำใจพื้นฐำนกำรบังคับคดีให้

ถ่องแท้	ซึ่งจะได้อธิบำยต่อไป	แต่เนื่องจำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมำย	วิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	(ฉบับที่	29)	ออกมำ

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	20	พฤศจิกำยน	2558	เป็นต้นไป	เกี่ยวกับ

กำรบังคับคดี	ห้องชุด	ที่ดินจัดกำร	และหมู่บ้ำนจัดสรร	ซึ่งอำจ

จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ท่ีรับจ�ำนอง	 ห้องชุด	 ท่ีดินจัดสรร	 

และหมู ่บ้ำนจัดสรรที่สหกรณ์บังคับจ�ำนอง	 และน�ำออก 

ขำยทอดตลำด	จึงขอสรุปสำระส�ำคัญ	พอสังเขป	ดังนี้

 1. การขายทอดตลาดห้องชุด  ตำมกฎหมำยว่ำด้วย

อำคำรชุด	ก่อนขำยทอดตลำดเจ้ำพนักงำนบังคับคดี	ต้องบอก

กล่ำวไปยัง	นิติบุคคลอาคารชุด	 ให้แจ้งรำยกำรหนี้ค่ำใช้จ่ำย 

ทีต้่องช�ำระเพือ่กำรออกหนงัสอืปลอดหนีภ้ำยใน	30	วนั	นบัแต่

ได้รบัค�ำบอกกล่ำว	และเมือ่ขำยทอดตลำดแล้ว	ให้เจ้ำพนกังำน

บังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ไว้เพื่อช�าระหนี้ 

ที่ค้างช�าระดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้จ�านอง	 และให้พนักงำน 

เจ้ำหน้ำที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ซื้อ

คลินิคกฎหมาย

โดย..		นำยณฐกร		แก้วดี	กรรมกำรด�ำเนินกำร	ชสอ.

 2. การขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน	 ก่อนท�ำกำรขำยทอดตลำดให้ 

เจ้ำพนักงำนบังคับคดีบอกกล่ำวให้นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรร 

แจ้งรำยกำรหนี้ค่ำบ�ำรุงรักษำและกำรจัดกำรสำธำรณูปโภค

ภำยใน	30	วัน	นับแต่ได้รับค�ำบอกกล่ำว	เมื่อขำยทอดตลำด 

ได้แล้วให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดี	 กันเงินที่ได้จากการขาย  

ทอดตลาดไว้เพื่อช�าระหน้ีที่ค้างช�าระดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้

จ�านอง	และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ซื้อ

 3. หากมีการระงับการจดทะเบียน	 สิทธิและ 

กรรมสทิธไิว้	ให้กำรระงับกำรจดทะเบยีนสทิธ	ิและนติกิรรม	นัน้	 

เป็นอันยกเลิกไป

	 เหน็ได้ว่ำกฎหมำยใหม่ให้ควำมส�ำคญักบัหนีค่้ำใช้จ่ำย	 

หนี้ค่ำบ�ำรุงรักษำ	และสำธำรณูปโภค	ของนิติอำคำรชุด	และ

นิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรก่อนเจ้ำหนี้จ�ำนอง	 ซ่ึงแต่เดิมนั้น 

เจ้ำหนี้จ�ำนองเป็นเจ้ำหนี้มีประกันที่มีสิทธิได้รับช�ำระหน้ีก่อน

เจ้ำหนีส้ำมญัอืน่	ต่อไปนีส้หกรณ์ต้องระวงั	และหมัน่ตรวจสอบ 

สมำชกิทีกู่เ้งนิไปซือ้ห้องชดุหรือคอนโดมเินยีม	และบ้ำนจัดสรร	

ว่ำมีพฤติกรรมกำรซื้อเพื่อเกร็งก�ำไร	หรือขำยต่อ	โดยไม่ช�ำระ

ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำงให้นิติบุคคลอำคำรชุด	 และนิติบุคคล

หมู่บ้ำนจัดสรร	 หรือไม่	 ซ่ึงเป็นกำรเสี่ยงต่อกำรบังคับกำร

จ�ำนองท่ีสหกรณ์อำจไม่ได้รับเงินจำกกำรขำยทอดตลำด 

เตม็จ�ำนวนหนีท้ีค้่ำงช�ำระ	และอำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยแก่

สหกรณ์ในอนำคตได้.............

การบังคับคดี  (ตอนที่ 1)



	 เริ่มต้นปีใหม่	เดือนมกรำคม	2559	ก็นับว่ำเป็นเดือนที่	8	แล้ว	จำกที่	ชสอ.	ได้ท�ำสัญญำจ้ำงบริษัทเมโทรซิสเต็มส์	

คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกัด	(มหำชน)	บรกิำรออกแบบ	พฒันำ	และตดิตัง้โปรแกรม	ระบบงำนสหกรณ์ออมทรพัย์เพือ่สหกรณ์สมำชิก	

ประกอบด้วยช่วงที่	1	จ�ำนวน	9	ระบบงำน	และช่วงที่	2	จ�ำนวน	9	ระบบงำน	โดยมีระยะเวลำกำรออกแบบและพัฒนำ	2	

ปี	นั้น

	 บริษัทเมโทรฯ	ได้ส่งมอบงำนจ้ำงงำนช่วงที่	1	งวดที่	3	เมื่อวันที่	29	ธันวำคม	2559	ประกอบด้วย	ระบบงำน	4	ระบบ	

คือ	ระบบงำนเงินฝำก	ระบบงำนสินเชื่อ	ระบบงำนกำรเงิน	และระบบงำนดูแลกำรปฏิบัติงำน	โดยมีจ�ำนวนฟังก์ชั่นกำรท�ำงำน

(Software	Function	List)	ดังนี้

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    

สาํหรับเดือนธนัวาคมน้ี บริษทัเมโทรฯ    ไดมี้การประชุม สอ.นาํร่อง ประจาํเดือน คร้ังท่ี 7 
เม่ือวนัท่ี 14 -15 ธนัวาคม 2558 ณ สาํนกังาน ชสอ. โดยบริษทัเมโทรฯ ไดน้าํเสนอความคืบหนา้ของ
โครงการฯ และประชุมเชิงปฏิบติัการโดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version ระบบงานสินเช่ือ 
โปรแกรมระบบงานการเงิน และ ระบบงานประมวลผลเรียกเกบ็รายเดือน  ซ่ึงในท่ีประชุม ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ใหบ้ริษทันาํไปทาํการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อนาํเสนอในการประชุมประจาํเดือน
ในคร้ังต่อไปและมีกาํหนดการส่งมอบระบบงาน ช่วงท่ี 1 งวดท่ี 3 ซ่ึงมีโปรแกรมท่ีส่งมอบ จาํนวน
อีก 4 ระบบงาน เพื่อให ้ชสอ. ดาํเนินการตรวจรับ  ประกอบดว้ย 

    
1.ระบบงานเงินฝาก 2.ระบบงานสินเช่ือ 3.ระบบงานการเงิน 4.ระบบงานดูแลการปฏิบติังาน 

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    

สาํหรับเดือนธนัวาคมน้ี บริษทัเมโทรฯ    ไดมี้การประชุม สอ.นาํร่อง ประจาํเดือน คร้ังท่ี 7 
เม่ือวนัท่ี 14 -15 ธนัวาคม 2558 ณ สาํนกังาน ชสอ. โดยบริษทัเมโทรฯ ไดน้าํเสนอความคืบหนา้ของ
โครงการฯ และประชุมเชิงปฏิบติัการโดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version ระบบงานสินเช่ือ 
โปรแกรมระบบงานการเงิน และ ระบบงานประมวลผลเรียกเกบ็รายเดือน  ซ่ึงในท่ีประชุม ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ใหบ้ริษทันาํไปทาํการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อนาํเสนอในการประชุมประจาํเดือน
ในคร้ังต่อไปและมีกาํหนดการส่งมอบระบบงาน ช่วงท่ี 1 งวดท่ี 3 ซ่ึงมีโปรแกรมท่ีส่งมอบ จาํนวน
อีก 4 ระบบงาน เพื่อให ้ชสอ. ดาํเนินการตรวจรับ  ประกอบดว้ย 

    
1.ระบบงานเงินฝาก 2.ระบบงานสินเช่ือ 3.ระบบงานการเงิน 4.ระบบงานดูแลการปฏิบติังาน 

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 
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สาํหรับเดือนธนัวาคมน้ี บริษทัเมโทรฯ    ไดมี้การประชุม สอ.นาํร่อง ประจาํเดือน คร้ังท่ี 7 
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โครงการฯ และประชุมเชิงปฏิบติัการโดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version ระบบงานสินเช่ือ 
โปรแกรมระบบงานการเงิน และ ระบบงานประมวลผลเรียกเกบ็รายเดือน  ซ่ึงในท่ีประชุม ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ใหบ้ริษทันาํไปทาํการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อนาํเสนอในการประชุมประจาํเดือน
ในคร้ังต่อไปและมีกาํหนดการส่งมอบระบบงาน ช่วงท่ี 1 งวดท่ี 3 ซ่ึงมีโปรแกรมท่ีส่งมอบ จาํนวน
อีก 4 ระบบงาน เพื่อให ้ชสอ. ดาํเนินการตรวจรับ  ประกอบดว้ย 

    
1.ระบบงานเงินฝาก 2.ระบบงานสินเช่ือ 3.ระบบงานการเงิน 4.ระบบงานดูแลการปฏิบติังาน 

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    

สาํหรับเดือนธนัวาคมน้ี บริษทัเมโทรฯ    ไดมี้การประชุม สอ.นาํร่อง ประจาํเดือน คร้ังท่ี 7 
เม่ือวนัท่ี 14 -15 ธนัวาคม 2558 ณ สาํนกังาน ชสอ. โดยบริษทัเมโทรฯ ไดน้าํเสนอความคืบหนา้ของ
โครงการฯ และประชุมเชิงปฏิบติัการโดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version ระบบงานสินเช่ือ 
โปรแกรมระบบงานการเงิน และ ระบบงานประมวลผลเรียกเกบ็รายเดือน  ซ่ึงในท่ีประชุม ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ใหบ้ริษทันาํไปทาํการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อนาํเสนอในการประชุมประจาํเดือน
ในคร้ังต่อไปและมีกาํหนดการส่งมอบระบบงาน ช่วงท่ี 1 งวดท่ี 3 ซ่ึงมีโปรแกรมท่ีส่งมอบ จาํนวน
อีก 4 ระบบงาน เพื่อให ้ชสอ. ดาํเนินการตรวจรับ  ประกอบดว้ย 

    
1.ระบบงานเงินฝาก 2.ระบบงานสินเช่ือ 3.ระบบงานการเงิน 4.ระบบงานดูแลการปฏิบติังาน 

ระบบง�นสินเชื่อ

จำ�นวน 10 Function

ระบบง�นก�รเงิน

จำ�นวน 9 Function

ระบบง�นดูแล

ก�รปฏิบัติง�น

จำ�นวน 23 Function

ระบบง�นเงินฝ�ก

จำ�นวน 16 Function
1.

2.

3.
4.

ชสอ.ตรวจรับ 4 ระบบงานหลัก อย่างเข้มข้น

8 FSCTFSCT n e w s



	 และในวนัที	่21	–	22	มกรำคม	2559	จะมกีำรประชมุกบัสหกรณ์น�ำร่อง	ประจ�ำเดอืน	ครัง้ที	่8	ณ	ส�ำนกังำน	ชสอ.	โดย

จะเป็นกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรเพือ่กำรสำธติ	โปรแกรม	Alpha	Version	จ�ำนวน	4	ระบบงำน	คอื	ระบบงำนเงนิฝำก	ระบบงำน

สนิเชือ่	ระบบงำนกำรเงนิ	และระบบงำนดแูลกำรปฏบัิติงำน	ซ่ึงเป็นระบบงำนท่ีคณะกรรมกำรตรวจรับฯ	ได้ด�ำเนนิกำรตรวจรบั 

แล้ว	จำกนั้นก็ท�ำกำรตรวจสอบ	(Review)	กับ	สหกรณ์น�ำร่องอีกครั้ง	เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจเกี่ยวกับโปรแกรม

ก�รเชื่อมต่อระบบ ATM 

	 กำรเชือ่มต่อระบบ	ATM	ระหว่ำง	ชสอ.	กบั	ธนำคำรกรุงไทย	ขณะนีอ้ยูใ่นข้ันตอนของกำรจัดท�ำแผนกำรทดสอบระบบ	

โดยจะด�ำเนนิกำรทดสอบเบือ้งต้น	เดอืน	กมุภำพนัธ์	2559	ในขณะเดียวกนักไ็ด้ด�ำเนนิกำรในเร่ืองของ	วธิกีำรออกบตัร	วธิกีำร

ขอมีบัตร	รูปแบบของบัตร	

 

 
 
 
 
  

 และในวนัท่ี 21 – 22 มกราคม 2559 จะมีการประชุม สอ.น าร่อง ประจ าเดือน คร้ังท่ี 8 ณ 
ส านกังาน ชสอ. โดยจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบติัการโดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version 
จ  านวน 4 ระบบงาน คือ ระบบงานเงินฝาก ระบบงานสินเช่ือ ระบบงานการเงิน และระบบงานดูแล
การปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นระบบงานท่ีคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดด้ าเนินการตรวจรับไปแลว้ จากนั้นก็
จะท าการ Review กบั สอ.น าร่องอีกคร้ัง เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัโปรแกรมอีกคร้ัง 
 
การเช่ือมต่อระบบ ATM  

การเช่ือมต่อระบบ ATM ระหวา่ง ชสอ. กบั ธนาคารกรุงไทย ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการจดัท า
แผนการทดสอบระบบ โดยจะด าเนินการทดสอบเบ้ืองตน้ เดือน กมุภาพนัธ์ 2559 ใน
ขณะเดียวกนักด็ าเนินการในเร่ืองของ วธีิการออกบตัร วธีิการขอมีบตัร รูปแบบของบตัร  
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 นายประดิษฐ หัสดี รองประธำนกรรมกำร	ชสอ.	ร่วมเป็นเกียรติในงำน
วันเด็กแห่งชำต	ิประจ�ำปี	2559	จัดโดยเทศบำลต�ำบลบำงสทีอง	โดยมเีรอืโท กฤษณ์ 
จนิตะเวช	นำยอ�ำเภอบำงกรวย	เป็นประธำนในพธิเีปิด	เพือ่ให้เดก็และเยำวชนได้รบั
ควำมสนุกสนำน	เพลิดเพลนิ	แสดงควำมสำมำรถ	ตลอดจนได้รบัของขวญัโดยได้รบั
ควำมร่วมมือจำก	หน่วยงำนภำครัฐ	และเอกชน	เมื่อวันที่	10	มกรำคม	ที่ผ่ำนมำ	
ณ	ลำนกิจกรรม	ส�ำนักงำน	ชสอ.	ซึ่ง	ชสอ.	ได้เอื้อเฟอสถำนที่ในกำรจัดงำน	และ
สนับสนุนเงินในกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก	เป็นจ�ำนวนเงิน	20,000	บำท	

ชสอ. ร่วมงานวันป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ ประจำาปี 2558

ปีใหม่	2559		พร้อมมอบน�้ำดื่ม	ชสอ.	จ�ำนวน	1,200	ขวด	ส�ำหรับ
แจกจ่ำยให้กบัประชำชนและผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมป่ันเพ่ือพ่อ “Bike for 
Dad” โดยมี	นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี	
ประธำนในพิธีเปิดงำนเป็นผู้รับมอบ	ณ	บริเวณ	 ชั้น	 1	 ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซำ	เวสต์เกต	อ.บำงใหญ่	จังหวัดนนทบุรี

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร	 ชสอ.	 
ร่วมพิธีเปิดงำนวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2558	
และเป ิดศูนย ์ปฏิบัติกำรป ้องกันและลดอุบัติ เหตุทำงถนน 
ช่วงเทศกำลปีใหม่	 2559	 จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อรณรงค์เสริมสร้ำง
ควำมตระหนักและสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่
ประชำชน	 และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล 

ชสอ. สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำาปี 2558 เทศบาลตำาบลบางสีทอง 



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
11

ครบรอบ 33 ปี 
สอ. กองบัญชาการกองทัพไทย จก.

ชสอ. ให้การต้อนรับ นศ. แม่โจ้ ศึกษาดูงาน

 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ์ ประธำน
กรรมกำร	 พร้อมด้วย	 ฝ่ำยจัดกำร	 ชสอ.	 ร่วมมอบ
ดอกไม้แสดงควำมยินดี	 เนื่องในโอกำสครบรอบ	 
33	 ป ี 	 แห ่ งกำรก ่อตั้ ง 	 สหกรณ ์ออมทรัพย ์ 
กองบัญชำกำรกองทัพไทย	 จ�ำกัด	 เมื่อวัน ท่ี 
23	ธันวำคม	2558	

 ดร . เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ์  ประธำนกรรมกำร	 
พร้อมด้วย พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมกำรด�ำเนินกำร	 และ 
ฝ่ำยจัดกำร	 ชสอ.	 ให้กำรต้อนรับคณะอำจำรย์และนักศึกษำจำก
สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์	คณะเศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัย
แม่โจ้	 เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำน	 ชสอ.	 ด้ำนกำรบริหำรงำน
สหกรณ์ออมทรัพย์	เมื่อวันที่	13	มกรำคม	2559	ณ	ห้องประชุม	
701	ส�ำนักงำน	ชสอ.	

ประมวลภาพ
โครงการทศันศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ.

เงินฝากประจ�า ตั๋วสญัญาใช้เงิน ทุนเรอืนหุ้น

ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฮอกไกโด) 

ระหว่างวนัที่ 16 - 21 ธนัวาคม 2558

รอบที่ 1

มีผู้ร่วมเดินทางจ�านวน 42 คน จาก  11  สหกรณ์
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CSR  ออมทรัพย์..เพื่อสังคม
	 สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน	 “CSR	 	 ออมทรัพย์..เพื่อสังคม”	 สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อม 
รายละเอียดมาได้ท่ี	email	:	prfsct@gmail.com		ทาง	FSCT	News	จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจพัทลุง	จ�ำกัด
มอบเงิน	สำธำรณประโยชน์	

“โครงกำรห้องประชุมออนไลน์”	(WEBEX)	
วันที่	24	กุมภำพันธ์	2558

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	จ�ำกัด
จัดโครงกำรฝึกอบรมเสริมอำชีพ	หัวข้อ	กำรท�ำขนมเทียน-ขนมเข่ง	

ให้กับสมำชิก	วันที่	27	มิถุนำยน	2558

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำน	ทีโอที	จ�ำกัด
มอบทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก	ประจ�ำปี	2558	

วันที่	7	กันยำยน	2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก�ำแพงเพชร		จ�ำกัด
จัดโครงกำรอำชีพเสริมเพิ่มรำยได้ให้แก่สมำชิก

	วันที่	16		กันยำยน	2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล	จ�ำกัด
จัดประกวดเรียงควำม	เนื่องใน	วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชำติ	

ประจ�ำปี	2558	วันที่	7	กรกฎำคม	2558

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรเกษตร	จ�ำกัด
มอบทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกกรมกำรข้ำว	ประจ�ำปี	2558

วันที่	20	พฤศจิกำยน	2558
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 ดร.เฉลิมพล ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร	นายประดษิฐ  

หัสดี และ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธำนกรรมกำร	พร้อมด้วย

ฝ่ำยจัดกำร	 ชสอ.	 น�ำของที่ระลึกไปมอบให้กับสหกรณ์ในโอกำส 

ขึ้นปีใหม่	 2559	และขอบคุณสหกรณ์ที่ลงทุนใน	ชสอ.	 ในรูปของ

เงินรับฝำกประจ�ำ	 ตั๋วสัญญำใช้เงิน	 ทุนเรือนหุ้น	 พร้อมรำยงำน 

ผลกำรด�ำเนินงำนของ	ชสอ.	ที่ผ่ำนมำ

	 ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	 กล่ำวว่ำ	 กำรที่สหกรณ์มำ

ลงทุนกับ	 ชสอ.	 นอกจำกได้ผลตอบแทนที่สูงแล้ว	 ยังรับโบนัส

เป็นของที่ระลึกส้ินปี	 สำมำรถสะสมแต้มยอดกำรฝำกหรือ 

ซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์ทัศนศึกษำดูงำนต่ำงประเทศฟรี	ให้สหกรณ์

สมำชิกทีเ่ดอืดร้อนกูเ้พือ่เป็นกำรช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	และก�ำไรที	่ 

ชสอ.	ได้กก็ลบัคนืสูส่หกรณ์ในรูปเงินปันผล	เฉลีย่คืน	100	เปอร์เซน็ต์	

เพรำะกำรบรหิำรเงนิของ	ชสอ.	ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทนุหรือกำรกูเ้งนิ	

จะเป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ของสหกรณ์	 โดยเฉพำะกำร

ปล่อยกู้ของ	ชสอ.	ตลอด	43	ปี	มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ประมำณ	

0.01%	 ของยอดลูกหนี้ซึ่งถือว่ำน้อยมำก	 เพื่อเทียบกับสถำบัน 

กำรเงนิอืน่	เพรำะเรำท�ำธรุกจิกบัสหกรณ์สมำชกิ	ส�ำหรบักำรลงทนุ

ของ	 ชสอ.	 ก็ไม่เคยมีไปลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	

ชสอ.	 ยึดมั่นว่ำต้องให้บริกำรสหกรณ์สมำชิกเป็นอันดับแรก	 และ 

ไม่ได้แสวงหำก�ำไรสูงสดุ	จงึท�ำให้	ชสอ.	มคีวำมมัน่คง	เข้มแข็ง	ซึง่อนัดบั

ควำมน่ำเช่ือถอืองค์กร	โดยบริษัท	ทริสเรทต้ิง	จ�ำกดั	อนัดับเครดิต	A-	

แนวโน้ม	:	คงที	่ชสอ.	จงึขอขอบคุณส�ำหรับสหกรณ์ทีน่�ำเงินมำลงทนุ	 

ที่มีควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจด้วยดีตลอดมำ

สวัสดีปีใหม่ 2559 
และขอบคุณสหกรณ์ที่ลงทุนใน ชสอ.
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หน่วยงานต่างๆ  ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559 ชสอ.

27 รีสอร์ท

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
สาขาสุรวงศ์

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ (รายวัน) สอ.กรมชลประทาน จก.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เน็ตคอนซัลท์ จ�ากัด

เทศบาลตําบลบางสีทอง ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
สาขาสยามสแควร์
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ข่าวประชาสัมพันธ์
สินค้าแนะนำาฝ่ายธุรกิจเสริม

กระเป๋าเป้หนงั PU 
สนี�้าตาล

ชุดคอฟฟี่เบรค
สนใจสินค้าติดต่อ

ได้ที่ ฝ่ายธรุกิจเสริม 

ชสอ. 

โทร.02-496 1199 

ต่อ 121 , 122

กระเป๋าเดินทาง

200.-
ราคาใบละ

100.-
ราคาใบละ

170.-
ราคาใบละ

300.-
ราคาตัวละ

250.-
ราคาใบละ กระเป๋าหหูิ้ว 

(ผ้าลาย)

เสื้อแกรนด์สปอร์ตสขีาว 
100 ปี สหกรณ์ไทย

เสื้อนาโน 
100 ปี สหกรณ์ไทย

กระเป๋าคาด-อก

790.-
ราคาตัวละ

170.-
ราคาใบละ 120.-

ราคาใบละ
กระเป๋าช้อปปิ้ง
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจำา
อัตราดอกเบี้ย

“รุ่นออมทรัพย์รับอั่งเปา”
ออมทรัพย์กับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559  

วงเงิน
ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

 1 ล้านบาทขึ้นไป 3.35 3.70

 5 ล้านบาทขึ้นไป 3.45 3.80

10 ล้านบาทขึ้นไป 3.55 3.90

20 ล้านบาทขึ้นไป 3.65 4.00


