
โครงการสมัมนาการบริหารหนี้อย่างเป็นสุข  หนา้ ๑/๔ 
 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด 
โครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เร่ือง การบริหารหนี้อย่างเป็นสุข 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยปรากฏว่าได้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวนไม่น้อย ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิก ด้วยจ านวนเงินที่สูงมาก จนอาจ

เกินความสามารถช าระหนี้  ซึ่งจะสร้างปัญหาให้แก่ผู้ที่มีหนี้มากเกิน  และก็จะเป็นปัญหาของสหกรณ์ด้วย  โดยที่
ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์หลายสหกรณ์ยังไม่ตระหนักถึงการต้องระมัดระวังไม่ให้สมาชิกมีหนี้เกินความสามารถ
ช าระหนี้  จึงเห็นควรให้มีการสัมมนาเรื่อง การบริหารหนี้อย่างเป็นสุข ในครั้งนี ้

และด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดท าร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ขึ้น และได้น าเสนอแก่รัฐบาลแล้ว แต่
เนื่องจากร่างแก้ไขหลายมาตราอาจจะสร้างปัญหาในการด าเนินการสหกรณ์  จึงเห็นควรให้รับทราบร่างแก้ไข และ
พิจารณาข้อดีข้อเสียของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 

๒. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้บริหารของสหกรณ์ที่เข้าสัมมนา  
๒.๑  ได้รู้จักการเป็นหนี้ในลักษณะต่าง ๆ 
๒.๒  ไดต้ระหนักว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่ควรมีหนี้มากเกินความสามารถช าระหนี้ 
๒.๓  ได้เข้าใจการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินกู้  
๒.๔  ได้รับทราบและเข้าใจร่างแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์ 

 

๓. ผู้เข้าสัมมนา 
 กรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

๔. ค่าลงทะเบียน 
 ส าหรับสหกรณ์สมาชิก  ที่ส่ง กรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ได้รับ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนแก่ผู้เข้าสัมมนา สหกรณ์ละ ๒ คน 
 ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้ได้รับ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนแก่ผู้เข้าสัมมนา สหกรณ์ละ ๑ คน 
 ส าหรับสหกรณ์ที่ส่งผู้เข้าสัมมนาเกินกว่าจ านวนที่ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน ให้จ่ายค่าลงทะเบียน
เฉพาะส่วนที่เกิน คนละ ๖๐๐ บาท 
 สหกรณ์ท่ียังไม่เป็นสมาชิก ที่ได้ส่งผู้เข้าสัมมนาและมีการจ่ายค่าลงทะเบียน ถ้าต่อไปภายในไม่เกิน ๑๒ 
เดือน ได้สมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์  จะให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเช้าเป็นสมาชิก จ านวน ๓๐๐ บาท 
 

๕. วิทยากร   – นายสุรพล โอภาสเสถียร    ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
   – ผู้แทนจาก K expert (ธนาคารกสิกรไทย) 
   – นายชาติ   ฟ้าปกาสิต รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด 
๖. วัน เวลาและสถานที่  

๖.๑ วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๒๐ 
๖.๒ ณ โรงแรมทีเคพาเลซ   ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด 



โครงการสมัมนาการบริหารหนี้อย่างเป็นสุข  หนา้ ๒/๔ 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย จ ำกดั 

เร่ือง “กำรบริหำรหนีอ้ย่ำงเป็นสุข” 
วนัเสำร์ที ่ ๗ พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้อง สุพรรณกิำร์ ช้ัน ๓ โรงแรมทเีคพำเลซ 
ถนนแจ้งวฒันะ ซอย ๑๕  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ  

 
วนัเสำร์ที ่ ๗ พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวตอ้นรับและรายงานท่ีมาและวตัถุประสงค ์ 
 โครงการสมัมนาสหกรณ์ออมทรัพยเ์ร่ือง การบริหารหน้ีอยา่งเป็นสุข 
 โดย นายแพทยศุ์ภชยั  ฤกษง์าม 
 ประธานกรรมการด าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย จ ากดั 
๐๙.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. การบรรยายหวัขอ้ “กำรจดักำรหนีสิ้นเมือ่มปัีญหำ” 
 โดย คุณสุรพล โอภาสเสถียร 
 ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. การบรรยาย "จดักำรหนีอ้ย่ำงไร ให้มสุีข" 
 โดย วิทยากรจาก K-Expert  (ธนาคารกสิกรไทย) 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั (บุฟเฟต)์ 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยาย  “การแกไ้ขพระราชบญัญติัสหกรณ์” 
 โดย นายชาติ   ฟ้าปกาศิต 
 รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. ชุมนุมสหกรณ์สาธารณสุขไทย จ ากดั  พบ ผูแ้ทน สอ. ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ น. จบัฉลากของท่ีระลึก และปิดสัมมนา 
 

********************************************* 
 
 
 
 
 
* มีการให้บริการตรวจเครดติบูโรฟรี (ปกตค่ิาบริการ ๑๐๐ บาท) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. 
  



โครงการสมัมนาการบริหารหนี้อย่างเป็นสุข  หนา้ ๓/๔ 
 

ใบตอบรับการเขา้ร่วมสัมมนาเร่ือง  “กำรบริหำรหนีอ้ย่ำงเป็นสุข” 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย จ ากดั 

วนัเสาร์ท่ี ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ หอ้ง สุพรรณิการ์ ชั้น ๓ โรงแรมทีเคพาเลซ 

ถนนแจง้วฒันะ ซอย ๑๕  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ  

 
วนัท่ี      

 สหกรณ์ออมทรัพย ์                    จ  ากดั    ขอส่ง 
 

 ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเร่ือง  “กำรบริหำรหนีอ้ย่ำงเป็นสุข”  ดงัน้ี 
ล าดบั   ช่ือ – สกุล    ต าแหน่งในสหกรณ์       
 ๑.      
 ๒.      
 ๓.      
 ๔.      
  ๕.      
  ๖.      
 

 (ลงช่ือ)      
(     ) 

ต าแหน่ง      
 
หมำยเหตุ  ๑.   กรุณาส่งใบตอบรับการร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ภายในวนัพฤหสับดีท่ี  ๒๙   ตุลำคม พ.ศ.     

๒๕๕๘  ทางไปรษณีย ์ หรือโทรสารหมายเลข  ๐ ๒๕๘๙ ๗๑๙๕ 
  ๒.   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี  คุณพิสมยั หรือ คุณวรินทม์าศ  
  โทรศพัท ์๐๘ ๔๙๗๑ ๙๓๗๙ 
  

 



โครงการสมัมนาการบริหารหนี้อย่างเป็นสุข  หนา้ ๔/๔ 
 

แผนที ่
โรงแรม ทเีค พาเลซ (TK. PALACE HOTEL & CONVENTION) 

54/7 ถนนแจง้วฒนะ ซอย15  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0-2574-1588  หรือโทรสาร. 0-2574-2622  
 หรือ E-mail : tk-palace@hotmail.com 

  
Fax. (662) 574-2622 

 

 


