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พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. นําคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ ชสอ. พรอมดวยสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณดานหนาอาคารสํานักงาน ชสอ.

ชสอ. รวมถวายความอาลัย 

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ประธานพบสมาชิก
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สวัสดีครับ

ทานประธานกรรมการและผูแทนสหกรณสมาชิกที่เคารพทุกทาน 

ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนการสหกรณไทย และพุทธศาสนิกชน

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสรางแข 

อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559 มียอดเงินการทอดกฐินรวมทั้งสิ้น 2,296,639.99 บาท 

ผมขอขอบคุณและรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสบําเพ็ญกุศลรวมกับทุกทาน ขออานิสงสแหงผลบุญ จงบันดาลใหทุกทาน

เจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ชสอ. ไดจัดกิจกรรมรวมพลังแหงความภักดีเพื่อนอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 ดวยการทําดีดวยกาย วาจา ใจ ไดแก กิจกรรมปฏิญาณตน (ทําดีดวยวาจา) การกลาวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมอธิษฐาน (ทําดีดวยใจ) ทําสมาธิ สํารวมจิตภาวนารวมกัน 

และกจิกรรมทาํความด ี(ทาํดดีวยกาย) ดวยการทาํความสะอาดบรเิวณอาคารสาํนกังาน ชสอ. โดยมคีณะผูบรหิารและเจาหนาท่ี 

ชสอ. พรอมดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ เขารวมกิจกรรม

นอกจากน้ี วันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2559 ชสอ. จะจัดทําบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมทั้งจะมีกิจกรรมประกาศเจตนารมณให ชสอ. ของพวกเราทุกคนเปน ชสอ. 

ที่ “สีขาว สะอาด โปรงใส” เพื่อสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจใหกับสมาชิกอยางเปนรูปธรรม จึงขอเชิญทุกทานเขารวมเปน

ขวัญ กําลังใจ และเปนสิริมงคลแกพวกเราชาวสหกรณออมทรัพยทุกคน 

FSCT News ฉบับนี้ ถือเปนฉบับสงทายปเกาตอนรับปใหม และในโอกาสวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2560 ผมขออวยพร

ใหคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณสมาชิกและครอบครัวทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอใหสมดังหวัง 

และหวังวาเริ่มตนปใหมนี้ จะเปนโอกาสอันดีในการเริ่มตนสิ่งใหม ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตของทุกทาน เพื่อใหประสบ

ผลสําเร็จและพบเจอกับความสุขสมหวังตอไป

ขอบคุณครับ



ชสอ. และขบวนการสหกรณไทย 
รวมใจทําดี แสดงความจงรักภักดี นอมรําลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณถวายเปนพระราชกุศล
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ นําโดย พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะผูบริหารและฝายจัดการ รวมกับ

กรมสงเสริมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณทั่วประเทศ รวมทําดี
ถวายเปนพระราชกศุล บรจิาคอาหาร ของวาง และเครือ่งดืม่ เพือ่บรกิารใหแกประชาชนทีม่ากราบถวายสกัการะเบือ้งหนาพระบรมโกศ พระบรมศพ 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ณ จุดบริการขบวนการสหกรณไทย เต็นทหมายเลข 13 ตรงขามโรงแรมรัตนโกสินทร 
ตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เปนตนมา 
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พิธีถวายผาพระกฐิน (ผาไตร) พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีถวาย
ผาพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอด
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2559  ณ วัดสรางแข อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดย ชสอ. 
รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนการสหกรณไทย และ 
พุทธศาสนิกชนจังหวัดอุดรธานี ยอดเงินรวมจากการทอดกฐินรวมท้ังสิ้น 2,296,639.99 
บาท
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พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ เปนประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนา 
“การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง และภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน” จัดข้ึนระหวางวันที่ 
8 - 9 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมโคโควิว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พรอมดวย ดร.สามัคคี เดชกลา 
ดร.สมนึก บุญใหญ รองประธานกรรมการ นายสถิตยชัย วรานนทวนิช ประธานกรรมการวางแผน
และพัฒนา และนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ ผูชวยเลขานุการ เขารวมสัมมนาในครั้งนี้ดวย โดยมี
ผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 75 คน จาก 33 สหกรณ 

นายสถิตยชัย วรานนทวนิช บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสรางความเขมแข็งและความมั่นคง
ใหกับสหกรณออมทรัพย” โดยสรุปความคืบหนาการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพย และสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนใหมีประสิทธิภาพ

และการสรางความเขมแข็งและความมั่นคงใหกับสหกรณ
ออมทรัพย ทั้งน้ี ยังไดเชิญ นางสุจารี มนชน ผูอํานวยการ 
ฝายตรวจสอบ 2 สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหง
ประเทศไทย บรรยายเรื่อง “การบริหารความเส่ียงดาน
สภาพคลอง”  โดยไดบรรยายเกีย่วกบัความสาํคญัของความเสีย่ง
ดานสภาพคลอง การระบุวัดความเสี่ยงดานสภาพคลองใน
สํานักงาน การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง กฎเกณฑใหม
ในการกํากับดูแลสภาพคลองสํานักงาน และความทาทาย
ในภายหนา รวมถึงเชิญ นายไพบูลย พงษไพเชฐ ผูบริหารทีม 
ฝายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคาร
แหงประเทศไทย บรรยายเรือ่ง “ภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจบุนั” 
ซ่ึงบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และบทบาท
ของธนาคารแหงประเทศไทย ภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจไทย

ชสอ. จัดสัมมนา “การบริหารความเสี่ยง
ดานสภาพคลอง และภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน”
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 แมจะมีความเห็นในเชิงขอกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 วาสหกรณจะมอบหมาย

ใหเจาหนาที่สหกรณเปนผูแทนสหกรณไปทํานิติกรรมจํานองไมได นอกจากผูจัดการ เพราะมาตรา 51 กําหนดใหการเปน

ผูดาํเนินกจิการ และเปนผูแทนสหกรณในกจิการอนัเกีย่วกบับคุคลภายนอก คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณจะมอบหมายให

กรรมการหรือผูจัดการทําการแทนไดเทานั้น แตในทางปฏิบัติยังมีสหกรณหลายแหงท่ีมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีสหกรณ

ไปทํานิติกรรมจํานองแทนสหกรณ เพราะใชหลักการมอบอํานาจทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งก็มีผลบังคับ

ใชไดจนกวามีการเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมดังกลาวในชั้นศาล 

 ในการดําเนินคดีกับสมาชิกผูกู ที่นําหลักทรัพยมาจํานองเปนประกัน สหกรณมีแนวทางเลือกฟองคดีได 2 ทาง คือ 

ฟองเปนคดีแพงสามัญ ในขอหาผิดสัญญากูยืม หรือฟองบังคับจํานอง เพื่อนําทรัพยจํานองออกขายทอดตลาด และนําเงินมา

ชําระหนี้ใหแกสหกรณตามสัญญากูยืม หากสหกรณมีความกังวลเรื่องการมอบอํานาจใหเจาหนาที่สหกรณ (ยกเวนผูจัดการ) 

วาถาฟองบังคับจํานองแลวศาลอาจพิพากษายกฟอง เพราะผูรับมอบอํานาจขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

อาจเปนผลใหสหกรณไมสามารถบงัคับจํานองได สหกรณกค็วรเลอืกแนวทางการฟองคดใีนขอหาผดิสญัญากูยมื เพือ่เรยีกเงนิกูคนื

จากสมาชิก ซึ่งสหกรณมีโอกาสชนะคดีคอนขางสูง เพราะเอกสารหลักฐานการกูยืม หลักฐานการชําระหนี้ ตลอดจนการผิดนัด

ชําระหนี้ มีอยูในสหกรณทั้งสิ้น

 เมื่อศาลพิพากษาใหสหกรณชนะคดีกูยืมแลว ถาสมาชิกผูกู (จําเลย) ไมชําระหนี้ตามคําพิพากษา สหกรณก็มีสิทธิรองขอ

ใหศาลตั้งเจาพนักงานบังคับคดีเพื่อยึด อายัดทรัพยสินของจําเลยออกขายทอดตลาด นําเงินมาชําระหนี้ใหแกสหกรณ และ

ทรัพยสนิทีส่หกรณสามารถนาํยดึไดอยางหนึง่ กคื็อ ทรพัยสนิท่ีสมาชิกผูกูนาํมาจาํนองไวกบัสหกรณนัน้เอง กรณเีชนนีไ้มเกีย่วกบั

การจดทะเบยีนนิตกิรรมจาํนอง เพราะสหกรณฟองคดตีามสญัญากูยมื แลวยดึทรพัยจาํนองออกขายทอดตลาดนาํเงนิมาชาํระ

หนี้ที่คางชําระใหแกสหกรณ มิใชฟองบังคับจํานองตามสัญญาจํานอง (เปนประกัน) นอกจากนั้น หากขายทอดตลาดไดเงินมา

ไมพอเพียงตอการชําระหนี้ สหกรณก็ยังมีสิทธิใหเจาพนักงานบังคับคดีเอากับทรัพยสินอื่น ๆ ของสมาชิกผูกูขายทอดตลาดได

จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้ครบถวนตามคําพิพากษาอีกดวย

 จึงพอสรุปไดวา การกูยืมที่สมาชิกไดนําหลักทรัพยมาจํานองเปนหลักประกันนั้น สหกรณสามารถเลือกดําเนินคดีกับ

สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้อยู 2 แนวทาง คือ ฟองตามสัญญากูยืม ซึ่งเปนหนี้ประธาน หรือฟองบังคับจํานอง ซึ่งเปนหนี้อุปกรณ 

กระบวนการดําเนินคดีนั้นอาจมีความแตกตางกันบาง สหกรณตองพิจารณาวาจะฟองในแนวทางใดที่เปนประโยชนตอสหกรณ

มากที่สุด และลดความเสี่ยงของสหกรณดวย 

 สหกรณจะมีหลกัประกนัเงินกูของสมาชกิทีม่ัน่คงหรอืไม ขึน้อยูกบัดลุพนิจิและการตดัสนิใจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

การมอบอาํนาจใหผูแทนไดดาํเนนิกจิการจดทะเบยีนจาํนองเปนกจิการทีส่หกรณกระทาํตอบคุคลภายนอกตามพระราชบญัญตัิ

สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ ควรมอบอํานาจใหกรรมการหรือผูจัดการเปนผูแทนไปดําเนินการ 

หากสหกรณปฏิบัติเชนนี้ ไมมีหนี้สูญ.....แนนอน

คลินิกกฎหมาย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์กับ
การทํานิติกรรมจํานองแทนสหกรณ์

(ตอนจบ)

โดย นายณฐกร  แกวดี
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 นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ. เปนผูแทน ชสอ. จับมือกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบสหกรณ
ออมทรพัยสมาชกิพ้ืนทีเ่ขตภาคตะวนัออก จงัหวดัสมทุรปราการ ระหวางวนัที ่25 - 28 ตุลาคม 2559 เพือ่พบปะสหกรณสมาชกิและชีแ้จงการดาํเนนิงาน
ของ ชสอ. พรอมเชิญชวนสหกรณมาใชบริการดานการเงิน ดานวิชาการ ดานของที่ระลึก และรวมกิจกรรมเครือขายของชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออก ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะจากสหกรณสมาชิกเพื่อเปนประโยชนในการนํามาพัฒนาการดําเนินงานของ ชสอ. ทั้งนี้ ขอขอบคุณ
สหกรณที่ใหเกียรติ ชสอ. ในการใหโอกาสเขาเยี่ยมในครั้งนี้

สอ.โรงพยาบาลสําโรงการแพทย จก. สอ.ครูสมุทรปราการ จก.

สอ.คอสโมอุตสาหกรรม จก.

สอ.ถิรไทย จก.

สอ.สมิทธิญาณและเพื่อน จก.

สอ.ไทยซัมมิท โอโตพารท จก.

สอ.แอลเมทไทย จก.

สอ.บานไอพี จก.

สอ.เอสเอ็มทีซี จก.

สอ.พนักงานอูเอโน จก.

สอ.โอเชียนกลาส จก.

สอ.พนักงานบริษัทพัตราภรณไทย
การยอม จก.

สอ.มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิจก. สอ.บริษัทสยามนิสสัน จก.

สอ.ตํารวจนํ้า จก.

8 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 28 ฉบับที่ 354 เดือนธันวาคม 2559
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ªÊÍ. ÁÍºà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ªÁÃÁÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�ÀÒ¤¡ÅÒ§
พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ รวมงานพรอมบรรยายพิเศษและมอบเงินสนับสนุน

การจัดกิจกรรม 150,000 บาท ใหกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ในการจัดสัมมนา เรื่อง “การวางแผน

การดําเนินงานสหกรณ” ระหวางวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอรท 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสุรัตน จันทรวันเพ็ญ ประธานกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพย

ภาคกลาง และคณะกรรมการชมรมฯ เปนผูรับมอบ ซึ่งไดรับการตอบรับจากสหกรณออมทรัพยในพื้นที่

ภาคกลางเขารวมเปนจํานวนมาก ภาคคํ่ารวม

รบัประทานอาหารเยน็พรอมเปดเวทแีลกเปลีย่น

เรียนรู พรอมใหขอเสนอแนะการบริหารงาน 

ชสอ. เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาตอไป ท้ังนี้ 

ชสอ. ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกเปนอยางยิ่ง สําหรับขอเสนอแนะ

ตอการบริหารงาน ชสอ. พรอมรับและจะนํามาพิจารณาชวยเหลือ

และพัฒนาตอไป

สอ.บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จก. สอ.ธนบุรีประกอบยนต จก.

9ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 28 ฉบับที่ 354 เดือนธันวาคม 2559
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สหกรณสมาชิกศึกษาดงูาน ชสอ.

ดร.สมนึก บุญใหญ รองประธานกรรมการ พรอมดวย 
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน เลขานุการ นพ.วิษณุกร ออนประสงค 
นายอุทัย ศรีเทพ ผูตรวจสอบกิจการ นายอนันต ชาตรูประชีวิน 
ผูจดัการใหญ นางประภาษร ทพิยด ีนายนลทวชั สมาธ ิรองผูจดัการใหญ 
และฝายจัดการ ชสอ. จํานวน 80 คน เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยชุมชนแหงสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean 
Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC)  
สาํนกังานใหญ เมือ่วนัที ่24 ตลุาคม 2559 ณ ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี

พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย นางสาวศศมิาศ พรรณรัตน 
เลขานกุาร และฝายจดัการ ชสอ. ใหการตอนรบั
คณะจากสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล
อางทอง จํากัด และสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานไทยคารบอนแบล็ค จํากัด 
จํานวน 30 คน เขาเยี่ยมชมสํานักงานและ
ศึกษาดูงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 ณ หองประชุม 601

ชสอ. ศึกษาดงูานชุมนุมสหกรณออมทรัพยชุมชนแหงสาธารณรัฐเกาหลี
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ชสอ. จัดสัมมนา “การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม”

ครบรอบ 30 ป สอ.กรมราชทัณฑ จก.  

ครบรอบ 16 ป 
สอ.องคกรอิสระ จก.

ดร.สมนกึ บญุใหญ รองประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธาน

ในพิธีเปดการสัมมนา เรื่อง “การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม” 

เพื่อให ผู  เข าสัมมนาได รับความรู จากวิทยากรผู  เ ช่ียวชาญ

ดานการทวงหนี้ การกํากับดูแลและการตรวจสอบผูทวงถามหนี้ 

บทกําหนดโทษและกฎหมายใหม   บรรยายโดย อ.เดชา 

กติตวิทิยานนัท โดยม ีดร.สามคัค ีเดชกลา รองประธานกรรมการ 

ชสอ. เปนผู กลาวปดการสัมมนา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 

ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอรพอรต จ.สมุทรปราการ 

มีผูเขาสัมมนา 121 คน จาก 66 สหกรณ

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค 
ป ระธ านกรรมการ  พร  อมด  ว ย 
พลตํารวจโท มงคล กมลบุตร 
รองประธานกรรมการ ชสอ. ร วม
มอบดอกไมแสดงความยินดีในโอกาส
ครบรอบ 30 ป สหกรณออมทรัพย
กรมราชทัณฑ จํากัด เม่ือวันท่ี 13 
ตุลาคม 2559 ณ กรมราชทัณฑ  
นนทบุรี

นายนลทวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญ ชสอ. มอบดอกไมแสดง
ความยินดีแกนางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ประธานกรรมการสหกรณ
ออมทรัพยองคกรอิสระ จํากัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ป แหงการ
กอตั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ สํานักงานสหกรณ ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพฯ 
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย...เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด

มาไดที่ E-mail: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด
มอบเงนิบรจิาคสมทบมลูนธิโิรงพยาบาลสวนดอก เนือ่งในวนัมหดิล 
วันที่ 8 กันยายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จํากัด
จดัพธิมีอบทนุการศกึษาใหกบับุตรของพนกังานบรษิทั ถงุเทาไทย จาํกดั 
วันที่ 9 กันยายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
สนับสนุนอุปกรณคอมพิวเตอร ใหกับวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
วันที่ 12 กันยายน 2559

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชุมพร จาํกดั

มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนศรียาภัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2559

สหกรณอ์อมทรพัย์กรมทางหลวง จาํกดั
จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 20 สิงหาคม 2559

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเพชรบุร ีจาํกดั
จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม ขนมจีบ ซาลาเปา ประจําป 2559
วันที่ 9 กันยายน 2559



13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 28 ฉบับที่ 354 เดือนธันวาคม 2559

ชสอ. MOU ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ 10 แห่ง
ใช�งานจริง โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ ประธานคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดท่ี 44 และนายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. รวมลงนามในพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการสหกรณใชงานจริง โปรแกรมสหกรณออมทรัพย” กับสหกรณออมทรัพย 
10 แหง ไดแก 1. สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 2. สหกรณออมทรัพยพนักงานไออารพีซี จํากัด 
3. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 4. สหกรณออมทรัพยกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิง่แวดลอม จาํกดั 5. สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล จาํกดั 6. สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุ
ปทุมธานี จํากัด 7. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเพชรบุรี จํากัด 8. สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
จํากัด 9. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํากัด 10. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จํากัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุม 701 สํานักงาน ชสอ.

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค กลาววา ตามที่ ชสอ. 
ไดดําเนินการโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพย
ใหกับสหกรณสมาชิก โดยที่ประชุมใหญไดอนุมัติงบลงทุน
จํานวน 436 ลานบาท ซึ่งเปนโครงการที่สําคัญและใชงบลงทุน
เปนจาํนวนมาก ปบัญชี 2558 ชสอ. ไดจางบรษิทั เมโทร ซสิเตม็ส
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ออกแบบ พัฒนา และติดตั้ง
โปรแกรมสหกรณออมทรัพย ซึ่ง ชสอ. ไดพิจารณาเห็นวา
การดําเนินงานโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพย
ใหกับสหกรณสมาชิกจําเปนตองมีสหกรณใชงานจริงโปรแกรม
ระบบงานสหกรณออมทรพัย เพือ่สรางมาตรฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับขบวนการสหกรณ ชสอ. จึงไดเชิญชวน
สหกรณสมาชิกสมัครเขารวมโครงการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยเปนสหกรณ
ใชงานจริงโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย เพ่ือทดสอบวาโปรแกรม
สหกรณออมทรัพยที่ ชสอ. จางพัฒนานั้นเปนโปรแกรมสหกรณออมทรัพยที่มี
มาตรฐานเดยีวกนั สามารถใชงานไดกบัสหกรณหลากหลายขนาดสหกรณ หลากหลาย
กลุมอาชีพ โดยมีสหกรณสงแบบตอบรับมา จํานวน 63 สหกรณ จากนั้นไดทําการ
คัดเลือก 10 สหกรณ โดยคัดเลือกจากหลากหลายขนาดสหกรณ หลากหลาย
กลุมอาชีพ และโปรแกรมเดิมที่สหกรณใชงานอยู ซ่ึงสหกรณท่ีไดรับการคัดเลือก 
ชสอ. จะมอบสิทธิประโยชนใหกับสหกรณตามหลักเกณฑที่ ชสอ. กําหนด
และการเขารวมเปนสหกรณใชงานจริงโปรแกรมสหกรณออมทรัพยนี้จะเปนเกียรติ
กับสหกรณท่ีเขารวมและเกิดประโยชนสูงสุดตอขบวนการสหกรณ ทั้งนี้ เพื่อให
สามารถดําเนินการตามโครงการเปนไปอยางถูกตองครบถวนในการจัดหาโปรแกรม
สหกรณออมทรัพยใหกับสหกรณสมาชิก

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค 



สานพลังเชื่อมโยงไมตรีสหกรณ
ขอบคุณผูลงทุนกับ ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุน

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย พลตํารวจโท มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ นางสาวศศิมาศ 
พรรณรัตน เลขานุการ นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ ผูชวยเลขานุการ นายธนู มีสัตย กรรมการดําเนินการ นายอนันต ชาตรูประชีวิน 
ผูจดัการใหญ และฝายจดัการ ชสอ. นาํคณะทศันศกึษาดงูานโครงการขอบคณุผูลงทนุใน ชสอ. ระหวางวนัที ่31  ตลุาคม - 5 พฤศจกิายน 
2559 ณ ประเทศญี่ปุน เพื่อเปนการตอบแทนและขอบคุณสหกรณผูใหการสนับสนุนลงทุนใน ชสอ. ดวยดีอยางสมํ่าเสมอและเปน
การสรางสมัพนัธไมตรตีอกนัยิง่ขึน้ ทัง้หมด 23 สหกรณ จาํนวน 109 ทาน และใหความสนใจเขาศกึษาดงูาน ทัง้หมด 15 สหกรณ จาํนวน 
42 คน ณ สันนิบาตสหกรณการเกษตรแหงประเทศญี่ปุน (Central Union of Agricultural Co-operatives) หรือ JA-ZENCHU 
ซ่ึงเปนองคกรสูงสุดที่ทําหนาที่เสนอนโยบายการเกษตรใหกับภาครัฐ นอกจากนี้ยังเปนตัวแทนประเทศในการใหความรวมมือ
ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณการเกษตรรวมกับสหกรณในตางประเทศอีกดวย

14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 28 ฉบับที่ 354 เดือนธันวาคม 2559



ชสอ. ถวายความอาลัย 
จําหนายเสื้อดําในราคาพิเศษ

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 28 ฉบับที่ 354 เดือนธันวาคม 2559

¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
¢ÍàªÔÞà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò 

àÃ×èÍ§ “หนาที่ สิทธิ ผูคํ้าประกันและการดําเนินคดีกับผูคํ้าประกัน”

¢ÍàªÔÞà¢ŒÒÃÑº½ƒ¡ÍºÃÁ 
ËÅÑ¡ÊÙµÃ “คณะกรรมการอํานวยการ”

¢ÍàªÔÞà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ 
ËÅÑ¡ÊÙµÃ “ผูจัดการสหกรณออมทรัพยมืออาชีพ” รุนที่ 1

ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 14 - 17 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2559 ³ âÃ§áÃÁÈÃÕÅíÒ´Ç¹ Í.àÁ×Í§ ¨.ÈÃÕÊÐà¡É ¾ÃŒÍÁ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ

ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 18 - 20 Á¡ÃÒ¤Á 2560 ³ âÃ§áÃÁ¾Ã¾Ô§¤� ·ÒÇàÇÍÃ� Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹

ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 25 Á¡ÃÒ¤Á - 17 ÁÕ¹Ò¤Á 2560 ³ âÃ§áÃÁÃÔªÁÍ¹´� Í.àÁ×Í§ ¨.¹¹·ºØÃÕ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ต่อ 308 (คุณวินัย)

สั่งซื้อสินคาไดที่ www.fsctshop.lnwshop.com 
รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ สนใจติดตอไดที่ 
ฝายธุรกิจเสริม 0-2496-1199 ตอ 121, 122, 105, 106

เสื้อแจ็คเก็ต ชสอ.
ปกติราคา 550 บาท เหลือตัวละ 500 บาท
วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2559 หรือจนกวาของจะหมด

เสื้อโปโลนาโน 
ราคา ตัวละ 300 บาท

เสื้อโปโล 
ผาลาครอสคอตตอน ราคา 250 บาท



จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู 2 ถนนนครอนิทร ตาํบลบางสทีอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 28 ฉบับที่ 354 เดือนธันวาคม 2559

พิมพที่ : หจก. อรุณการพิมพ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

News

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

วงเงิน
อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลา 14 วัน

1 ล้านบาทขึ้นไป 0.85 0.90

10 ล้านบาทขึ้นไป 0.95 1.00

20 ล้านบาทขึ้นไป 1.05 1.10

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...

บริการด ีมีเฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ. ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

โครงการเงินกู้ อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี)

ชําระคืน
(เดือน)

เงินกู้พิเศษ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 3.90 12

เงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 36

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ตอ 109 - 110, 126 - 127

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 - 216, 223 และ 226


