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 พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ชสอ. 
ร วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ”
วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ต่อ 308-311

ชสอ. เรงพัฒนาความรู ผูบริหารสหกรณ
ชสอ. จัดอบรมหลกัสตูร “ผูบรหิารสหกรณออมทรพัยระดบัสงู” รุนท่ี 5 (Advance SACCO 

Executive: 5th Batch) โดยไดรับเกียรติจาก พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ ผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 
ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี 

พลเอก ปฐมพงศ ประถมภัฏ กลาววา รัฐบาลภายใตการนําของทานนายกรัฐมนตรี 
ไดเหน็ความสาํคญัเกีย่วกบัการพฒันาสหกรณของประชาชนมาตลอด การดาํเนนิงานตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้น ผมมุงเนนการทํางานโดยยึดหลักการทํางานอยางโปรงใส 
ไมคอรรัปชัน ทั้งเงินงบประมาณ และโปรงใสในเรื่องขอมูลท่ีใหกับผูบังคับบัญชา เกษตรกร 

และประชาชน ยึดนโยบายรัฐบาลตามหลัก “ทํากอน ทําทันที” แบงเปน 3 ระยะ ตาม Roadmap ระยะเรงดวน ระยะตอเนื่อง และ
ระยะยาวอยางยั่งยืน 

การพัฒนาความรู ผู บริหารสหกรณ 
ออมทรัพยในรูปแบบของการจัดการเรียนรู 
อยางสรางสรรค แลกเปลี่ยนแบงปนความรู  
และประสบการณ ตลอดจนสามารถสร าง
หรือนําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสหกรณ
ออมทรัพยได อยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐในการส ง เสริมและพัฒนา
บคุลากรดานสหกรณใหเปนผูบรหิาร รอบรูในเชงิ
บริหารงานสหกรณ ในทุกมิ ติ  ผมหวัง เป น
อยางยิ่งวา ผู บริหารระดับสูงที่สําเร็จจากหลักสูตรนี้จะเปนบุคลากรที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีมุมมอง
ในการบริหารจัดการแบบองครวม มีความรับผิดชอบตอสมาชิกและขบวนการสหกรณในระดับสูง มีทักษะ
ดานการบริหารจัดการที่ดีและมีความมุงมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณออมทรัพยสูความสําเร็จของการ
เปนสถาบันการเงินภายใตบริบทของสหกรณ

พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา การจดัอบรมในครัง้นี้ 
จัดขึ้นเพื่อสรางความรู ความเขาใจในบริบทการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 
ภายใตสภาวะแวดลอมทีค่นในสงัคมกาํลงัต่ืนตัวกบัการกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน
ป 2559 ผูนาํระดบัสูงจงึเปนบคุลากรทีม่คีวามสาํคญัในการขบัเคลือ่นองคกรไปสูเปาหมาย โดยการฟนฝาอปุสรรค ปญหา ความทาทาย 
ตลอดจนแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาวิธีคิดและวิธีการบริหารจัดการ
อยางเปนองครวม เพื่อการนําประโยชนสูสมาชิกเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรูจากรูปแบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหาร

การเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อเปดโอกาสการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และประสบการณสําหรับแนวปฏิบัติที่ดีและการพัฒนาสัมพันธภาพ
ในการพึ่งพาและรวมมือกันตอไปในอนาคต

สําหรับการอบรมในครั้งนี้ มีระยะเวลาการฝกอบรม 14 วัน ต้ังแตวันท่ี 
13 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2559 มีผูเขารับการฝกอบรมเปนผูบริหารสหกรณ
ของสหกรณออมทรัพยจากทั่วประเทศ จํานวน 40 คน จาก 36 สหกรณ

อยางยิ่งวา ผู บริหารระดับสูงที่สําเร็จจากหลักสูตรนี้จะเปนบุคลากรที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีมุมมอง
ในการบริหารจัดการแบบองครวม มีความรับผิดชอบตอสมาชิกและขบวนการสหกรณในระดับสูง มีทักษะ
ดานการบริหารจัดการที่ดีและมีความมุงมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณออมทรัพยสูความสําเร็จของการ

ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา การจดัอบรมในครัง้นี้ 
จัดขึ้นเพื่อสรางความรู ความเขาใจในบริบทการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 
ภายใตสภาวะแวดลอมทีค่นในสงัคมกาํลงัต่ืนตัวกบัการกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน
ป 2559 ผูนาํระดบัสูงจงึเปนบคุลากรทีม่คีวามสาํคญัในการขบัเคลือ่นองคกรไปสูเปาหมาย โดยการฟนฝาอปุสรรค ปญหา ความทาทาย 
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ชสอ. รวมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ

ชสอ. หารือ กรุงไทย 
“การใหบริการเครือขาย ATM”

พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย นายสถติยชยั 
วรานนทวนิช กรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ชสอ. เขารวมประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ ครั้งที่ 1/2559 
โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เป นประธานในที่ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้ ง
ธนาคารสหกรณ ประกอบดวย ผูแทนจากภาคราชการ ภาควิชาการ 
ภาคธนาคาร และภาคสหกรณ ซ่ึงจะชวยกันศึกษา วิเคราะหการเงินของ

ระบบสหกรณ และแนวทางการขับเคลื่อนในการจัดต้ังธนาคารสหกรณ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม 115 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. ใหการตอนรับ 

นายกฤษณ เนื่องสิกขาเพียร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

พรอมดวยคณะจาก บมจ.กรุงไทย เพ่ือหารือเกี่ยวกับ

สัญญาการใหบริการเครือขาย ATM เพื่อทําธุรกรรมทาง

การเงิน ซ่ึงไดลงนามเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 และจาก

การประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 

4 มถินุายน 2559 ไดมคีณะกรรมการชดุใหมเขามาบรหิารงาน 

จึงไดเชิญธนาคารเขามารวมพูดคุยถึงความรวมมือที่จะ

เกิดขึ้นตอไปในอนาคต

สําหรับผลการประชุม จม.ขาว ชสอ. จะนําเสนอใหทราบตอไป
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ชสอ. สัมมนาทําความเขาใจ
“นโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ป 2559”

พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ เปนประธานเปดโครงการ
สัมมนา การทําความเขาใจใน “นโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ 
ประจําป 2559” โดยมี คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และ
ฝายจัดการ ชสอ. เขารวมสัมมนา จํานวน 100 คน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2559 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนครนายก

พลโท ดร.วีระ กลาววา การบริหารงานองคกรในปจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของอยูตลอดเวลา และรวดเร็ว 
ดังนั้น แผนพัฒนาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดทิศทางการทํางาน
ขององคกร เพือ่ใหสามารถเผชญิกบัสภาพแวดลอมทีส่งผลกระทบตอองคกร
ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบได ขณะเดียวกัน ใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
องคกรเพื่อไปสูทิศทางที่คาดหวังไวในอนาคตไดอยางราบรื่น ถึงแมวา ชสอ. 
จะมีจุดแข็งที่ไดรับการสนับสนุน สงเสริมจากรัฐบาลทั้งในเชิงนโยบาย และ
ปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนจากสหกรณสมาชิก จํานวนกวา 1,073 สหกรณ 
ซึ่งมากกวาครึ่งหนึ่งของสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยที่มีอยูในปจจุบัน 
แตก็ไมสามารถท่ีจะไววางใจในความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต ในภาวะ

ที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมองคกรเปนไปอยางรวดเร็ว และ ชสอ. ไมสามารถหลีกเล่ียงผลกระทบดังกลาวได 
การที่ ชสอ. ไดริเริ่มจัดทําแผนพัฒนามาตั้งแตป 2539 ซึ่งเปนชวงที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
ตอเนื่องมาโดยตลอด จึงทําให ชสอ. มีทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน 
และทํางานตามแผนพฒันาไดอยางตอเนือ่ง แมคณะกรรมการดาํเนนิการ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกตั้งทุกปก็ตาม การสัมมนาในครั้งนี้
จึงเปนโอกาสดี ที่คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และ
ฝายจัดการ ชสอ. ซึ่งเปนผู ที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการทํางาน
ของ ชสอ. ไดมารับรู และทําความเขาใจตอนโยบาย แผนงาน และ
การบริหารจัดการ ประจําป 2559 รวมกัน ทําใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ การทํางานเกิดความราบรื่นและตอเนื่องตอไป 
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สอ.นํารอง ทดสอบโปรแกรมสหกรณออมทรัพย
 จากที่ ชสอ. ไดทําสัญญาจางบริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโปรแกรม 
ระบบงานสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก ประกอบไปดวย ระบบงานหลัก 9 ระบบงาน และระบบงานเสริม 9 ระบบ 
ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ ก็นับวาเปนเดือนที่ สอ.นํารองทดสอบระบบงานหลักเสร็จแลว 

 และในขณะเดียวกัน ทางบริษัท เมโทรฯ ก็ไดดําเนินการพัฒนาระบบงานเสริม ในชวงท่ี 2 ซ่ึงเปนการเก็บความตองการและ
ไดลงพื้นที่ดําเนินการกับ สอ.นํารอง ซึ่งประกอบไปดวย ระบบงาน 3 ระบบ คือ 
 1. ระบบงานตั๋วสัญญาใชเงิน   2. ระบบงานสวัสดิการสมาชิก   3. ระบบงานทะเบียนสินทรัพย
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พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ นาํคณะกรรมการและฝายจดัการ ชสอ. เขาพบ พลเอก ฉัตรชัย สารกิลัยะ รฐัมนตรวีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อแนะนําคณะกรรมการ ชสอ. ชุดใหม และรับฟงแนวนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมสหกรณ 
โดยจะตองรวมมอืกนัในการสงเสรมิสหกรณใหมคีวามเขมแขง็ ดวยการบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล ทาํใหสมาชกิของสหกรณ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระหนี้สิน สงเสริมการออมเพิ่มขึ้น โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินงาน
สหกรณ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ หองประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย นางสาวศศมิาศ 

พรรณรัตน เลขานุการ และ นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญ 

ชสอ. เขาพบ นายวิโรจน ภูไพบูลย สหกรณจังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะนํา

คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดใหม และพูดคุยเกี่ยวกับแนวทาง

การประสานความรวมมือในการบริหารสหกรณออมทรัพย เมื่อวันท่ี 

16 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
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พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย 

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน เลขานุการ และนายนลธวัช 

สมาธิ รองผูจัดการใหญ ชสอ. รวมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 

48 ป สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จํากัด พรอมขึ้นกลาวแสดงความยินดี และมอบเงินสนับสนุน

เปนการกุศลแกมูลนิธิสายใจไทยและวัดพระบาทนํ้าพุ โดยมี 

รองศาสตราจารยธาดาศกัดิ ์วชริปรชีาพงษ ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 

เปนผู รับมอบ โดยมีแขกผู มีเกียรติจากสหกรณตางๆ เขารวมงานกวา 300 คน เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม

เจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ 
รวมมอบดอกไมแสดงความยนิดีแกนายณฐัวฒุ ิเมฆานรุตัน 
ประธานกรรมการ สหกรณเคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด 
ในโอกาสครบรอบ 50 ป สหกรณเคหสถานกรงุเทพฯ จาํกดั 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสหกรณ

ดร.สมนึก บุญใหญ กรรมการดําเนินการ พรอมดวย
ฝายจัดการ ชสอ. เขารวมงานสัมมนา “ประชารัฐ ขับเคลื่อน
ประเทศ” พรอมมอบดอกไมแสดงความยินดีในโอกาสครบ
รอบ 66 ป หนังสือพิมพสยามรัฐ รายวัน โดยมี นายกตพล 
คงอดุม กรรมการผูจดัการ บรษิทั สยามรฐั จาํกดั เปนผูรบัมอบ 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์
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 “Coop: Building a Better World”

“จรรยาบรรณของผูสอบบัญชสหกรณ”

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย 
นางสาวศศมิาศ พรรณรตัน เลขานกุาร ชสอ. เขารวมงานประชมุ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 100 ป สหกรณไทยกับบทบาทสหกรณ
มุงสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน “Coop: Building a Better 
World” On the Occasion of Centenary Celebration of Thai 
Cooperative Movement ซึง่จดัขึน้ระหวางวนัที ่4 - 8 กรกฎาคม 
2559 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปนประธานในพธิเีปด และ ดร.กก ดอนสาํราญ ประธาน
กรรมการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนผูกลาวรายงาน 
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

การประชุมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ป 
สหกรณไทย และเผยแพรแนวคดิ บทบาทของสหกรณกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สรางความเขมแขง็ใหกบัสหกรณอยางยัง่ยนื รวมทัง้
แลกเปลีย่นประสบการณระหวางผูแทนประเทศตาง ๆ  ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิก เพือ่รวมกนัหาแนวทางการพฒันาสหกรณเพือ่บรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาสหกรณในระดับภมูภิาค โดยผูเขารวมประชมุ ประกอบดวย ผูแทน
ภาครฐัและขบวนการสหกรณของประเทศตาง ๆ  ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิก ไดแก ภฏูาน 
จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลี ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา เนปาล ฟลิปปนส สิงคโปร 
ศรีลังกา เวียดนาม และผูนําสหกรณของไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน โดยกิจกรรม
โครงการ ประกอบดวย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอรายงานประเทศ
ดานการพัฒนาสหกรณและการศึกษาดูงานสหกรณในประเทศไทย

นายอนนัต ชาตรปูระชวีนิ ผูจดัการใหญ 
ชสอ. เข าร วมโครงการประชุมสัมมนา
รับฟงความคิดเห็น เรื่อง “จรรยาบรรณ
ผูสอบบัญชีสหกรณ” จัดโดย กรมตรวจ-
บัญชีสหกรณ   เพื่ อ เสริมสร  างความรู 
และความเข  า ใจเกี่ ยวกับร  างระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณ

ของผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2559 และรางระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
วาดวยวิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผู สอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2559 

และเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีสหกรณและผูที่เกี่ยวของไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
ผูสอบบัญชีสหกรณ โดยมี นายประยวน 
พันธ สวัสดิ์  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ เปนประธานในพิธีเปด ณ หอง
ประชุมอาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
พ.401 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
สํานักพัฒนาและถ ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ถนนพิชัย 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
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“สหกรณออมทรัพยในกํากับของกระทรวงการคลัง”
 โอกาสหรืออุปสรรคในการพัฒนา : คําถามที่ตองการคําตอบ

นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน เลขานุการ 

พรอมดวย นายณฐกร แกวด ี กรรมการดําเนนิการ 

และฝายจัดการ ชสอ. รวมงานสัมมนาพรอม

มอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

ในหัวขอ “สหกรณออมทรัพยในกํากับของ

กระทรวงการคลัง” โอกาสหรืออุปสรรคใน

การพัฒนา : คําถามที่ตองการคําตอบ จัดโดย 

นิสิตปริญญาโท เศรษฐศาสตรสหกรณ รวมกับ

ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร โดยมี นายอนันต ชาตรูประชีวิน 

ผูจัดการใหญ รวมเปนวิทยากรในฐานะผูแทนจาก 

ชสอ. รวมกับวิทยากรผูมีความรูและประสบการณ

หลายหนวยงานที่กํากับดูแลการบริหารงานสหกรณออมทรัพย ไดแก นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ รองปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน นักสหกรณแหงชาติ และผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 

ณ หองประชุม อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นมาจากแนวคิดของรัฐบาลท่ีจะใหกระทรวงการคลังเขามา

กํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่สหกรณตองการ

ศึกษาความเปนไปได รวมถึงโอกาสและอุปสรรค ถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นตอการบริหารงาน

สหกรณในอนาคต
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 15
ตั�งแต่วันนี� - 11 กันยายน 2559 และเปิดภาคการศึกษา 7 มกราคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.master-coop.eco.ku.ac.th
ติดต่อขอใบรับสมัครได้ที่ : ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2561-0928, 0-2940-6343, 0-2942-8525
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR  ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด

มาไดที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ
 วันที่ 4 มิถุนายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ
 วันท่ี 4 มิถุนายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์พัตราภรณ์ไทยการย้อม จํากัด
มอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรณที่มีการเรียนดี 
วันที่ 11 มิถุนายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จํากัด
มอบกระเชาเยี่ยมสมาชิกทุพพลภาพ 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
มอบเงินพรอมนมกลองใหแกศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอางทอง 
ตามโครงการ CSR 100 ป สหกรณไทย ปนนํ้าใจใหนองนอย 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด
จัดอบรมอาชีพเสริมสําหรับสมาชิกหลักสูตร “กระเปาใสเงิน เดคูพาจ” 
วันที่ 11 มิถุนายน 2559
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กาวแรกที่สมาชิกเขามาในสหกรณ ฝายจัดการตองยื่นเอกสาร
การตั้งผู รับโอนประโยชนใหแกสมาชิกกรอกขอความเพื่อแสดงเจตนา
ยกทรัพยที่มีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนเมื่อตนเองถึงแกกรรม 
ดวยเหตุท่ีกฎหมายสหกรณกําหนดใหการตั้งผูรับโอนประโยชนตองทําตาม
ลักษณะพินัยกรรม ซึ่งความหมายของพินัยกรรม หมายถึง เอกสารซึ่งบุคคล
แสดงเจตนากําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสินของตน หรือในการตาง ๆ 
อันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตายแลว มักเกิดปญหา
ในการตัดสินใจของสหกรณกรณีสมาชิกผูตายตั้งผูรับโอนประโยชนที่เปน

บุคคลอื่นที่มิใชทายาท หรือบุคคลในครอบครัววาสหกรณควรจะมอบทรัพยสินที่มีอยูในสหกรณใหแกใคร กรณีเชนนี้กฎหมาย
มรดกไดกําหนดบุคคลที่มีสิทธิ์ไดรับมรดกของผูตายไว 2 ประเภท คือ ทายาทโดยพินัยกรรม กับทายาทโดยธรรม หรือ
ทายาทโดยผลของกฎหมาย ซึ่งทายาทโดยธรรมนี้จะมีสิทธิ์ไดรับมรดกของผูตายตอเมื่อผูตายไมไดทําพินัยกรรมจําหนาย
ทรัพยมรดกของตนเอาไว หรือจําหนายไวไมหมด ดังนั้น เมื่อกฎหมายกําหนดใหการตั้งผูรับโอนประโยชนตองทําตามลักษณะ
พินัยกรรม สหกรณจึงตองมอบทรัพยสินใหแกบุคคลท่ีระบุไวในหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนเพราะถือเสมือนเปนทายาท
โดยพินัยกรรม

ปญหาที่สหกรณไดสอบถามมาวา ถาสมาชิกผูตายมีสิทธิ์ไดรับเงินจากสหกรณหลายประเภท เชน หุน เงินฝาก เงิน
ประกันชีวิต เงินฌาปนกิจสงเคราะห และเงินสงเคราะหงานศพสมาชิก เปนตน สหกรณจะจายใหแกทายาทของสมาชิกผูตาย
อยางไร โดยหลักกฎหมายแลวทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของผูตายจะเปนมรดกของผูตาย ตอเมื่อสิ่งดังกลาวเปน
สิ่งที่ผูตายมีอยูกอนถึงแกความตาย ดังนั้น ทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดใดเกิดขึ้นพรอม หรือภายหลังที่ผูตายถึงแก
ความตายแลว สิ่งดังกลาวไมเปนมรดกของผูตาย เชน เงินฌาปนกิจสงเคราะห เงินที่ไดจากประกันชีวิต และเงินสงเคราะห
งานศพของสมาชิก เปนตน เงินเหลานี้สมาชิกผูตายจึงไมมีอํานาจแสดงเจตนาโดยพินัยกรรม หรือโอนประโยชนใหแกผูรับ
โอนประโยชนได ถึงแมวาสมาชิกผูตายจะระบุไวในหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนก็ตาม เงินหรือทรัพยสินที่เกิดขึ้นพรอม หรือ
ภายหลังที่สมาชิกถึงแกความตายดังกลาว จึงเปนมรดกของผูตายท่ีทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยผลของกฎหมาย มีสิทธิ์
ไดรับเพื่อนําไปแบงกันตามกฎหมายตอไป

การพจิารณาวาสหกรณควรจายเงินใหแกทายาทคนใดกอน หากมทีายาทหลายคนมาขอรบัเงนิ หรอืทรพัยสนิจากสหกรณ 
กฎหมายไดกําหนดเรื่องทายาทโดยธรรมไววา ทายาทโดยธรรมเปนทายาทที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย แบงเปน 2 ประเภท 
ไดแก ทายาทโดยธรรมประเภท คูสมรส (บุคคลซึ่งจดทะเบียนกับเจาของมรดกขณะมีชีวิตอยู) กับทายาทโดยธรรมประเภท 
ญาติ ซึ่งมี 6 ลําดับ ไดแก 1. ผูสืบสันดาน (ลูก หลาน เหลน) 2. บิดา มารดา 3. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันกับเจามรดก 
4. พี่นองรวมแตบิดา หรือมารดากับเจามรดก 5. ปู ยา ตา ยาย 6. ลุง ปา นา อา ทายาทโดยธรรมประเภทญาติที่จะมีสิทธิ์
ไดรับมรดกของผูตาย ไดแกทายาทที่อยูในลําดับตนเทานั้น ยกเวนทายาท ลําดับ 1 และลําดับ 2 มีสิทธิ์ไดรับมรดกพรอมกัน 
โดยกฎหมายใหบิดามารดาแตละคนมีสิทธิ์ไดรับสวนแบงมรดกเทากับบุตรหนึ่งคน สวนคู สมรสหากมีชีวิตอยู ก็มีสิทธิ์
ไดสวนแบงเสมือนทายาทชั้นบุตรเชนกัน จึงสรุปไดวาในขณะที่สมาชิกถึงแกความตาย ผูที่จะไดรับมรดกในฐานะทายาทโดย
ธรรมในลําดับแรกพรอมกัน คือ บุตร บิดา มารดา และคูสมรสของเจามรดก แตถาหากสหกรณไมมั่นใจวาทายาทลําดับแรก
ถูกตองหรือไม ก็ควรชะลอการจายเงินไปกอน โดยใหทายาทท้ังหลายไปรองตอศาลใหตั้งผูจัดการมรดก แลวสหกรณจายเงิน
ใหแกผูจัดการมรดก เพื่อจัดการมรดกตามกฎหมายตอไป

ตามที่ไดกลาวขางตน คงเปนแนวทางการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝายจัดการไดวาสหกรณควรจายเงิน หรือ
ทรัพยสินประเภทใดใหแกผูรับโอนประโยชน หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกผูตาย และหากสหกรณสามารถแยกแยะ
การจายเงินดังกลาวไดแลว คณะกรรมการและฝายจัดการรอดพนจากการถูกทายาทโดยธรรม หรือทายาทของสมาชิกผูตาย 
ฟองคดีตอศาล...แนนอน

คลินิกกฎหมาย

พินัยกรรมกับการตั�งผู้รับโอนประโยชน์
โดย  นายณฐกร  แกวดี
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 นายชัยยุทธ มาศสุพงศ รองประธานกรรมการ และทีมการตลาด ชสอ. ไดเขาพบนายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการและฝายจัดการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นดานการบริหารงานสหกรณ พรอมแนะนําผลิตภัณฑทางดานการเงิน ธุรกิจเสริมและการบริการตาง ๆ ของ ชสอ. พรอม

รับขอเสนอแนะตาง ๆ  นาํมาปรบัปรงุและดาํเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั ในการพฒันาขบวนการสหกรณใหมคีวามเจรญิกาวหนายิง่ ๆ  

ขึ้นไป

 จากนั้นเขาพบนางสมปอง หมดมลทิน ที่ปรึกษา และนางศิรดา แกวณรงค ผูชวยผูจัดการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนผาหมไทย

และสิ่งทอ จํากัด เพื่อแนะนําองคกรและสรางเครือขายในขบวนการสหกรณใหเขมแข็งและเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น พรอมเชิญชวนใหมา

ใชบริการดานเงินฝากกับ ชสอ.

 ดร.สมนกึ บญุใหญ รองประธานกรรมการ นาํคณะกรรมการดาํเนนิการ 

ผู ตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ชสอ. ร วมสืบสานวัฒนธรรมไทย 

ทําบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเปนพุทธบูชา และสืบสานประเพณีไทย

อันดีงาม เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป 2559 

ณ วัดบางออยชาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ชสอ. เยี่ยมเยือนขบวนการสหกรณ์

ชสอ. รว่มสบืสานประเพณไีทย

สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนผาหมไทยและสิ่งทอ จํากัด

µŒÍ¹ÃÑºÇÑ¹áÁ‹áË‹§ªÒµÔ
àÊ×éÍâ»âÅ¹Òâ¹ ÃÒ¤ÒµÑÇÅÐ 300 ºÒ·
µÑé§áµ‹ÇÑ¹¹Õé ¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè 31 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559

สัง่ซือ้สนิคาไดที ่www.fsctshop.lnwshop.com 
รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ  
สนใจสินคาติดตอไดที่ ฝายธุรกิจเสริม 
0 2496 1199 ตอ 121, 122, 105, 106
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ตอ 109-110, 126-127



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 350 เดือนสิงหาคม 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 ล้านบาทขึ�นไป 0.85 0.90

10 ล้านบาทขึ�นไป 0.95 1.00

20 ล้านบาทขึ�นไป 1.05 1.10

ตัง้แตวนัที ่ 28 มถินุายน 2559  เปนตนไปออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...

ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เปนตนไป

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี)

ชําระคืน
(เดือน)

ระยะสั�น 4.40% 12

ระยะปานกลาง 4.85% 36

ระยะยาว 4.95% 100

อัตราดอกเบี้ย

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...
รุน “7 วัน และ 14 วัน”


