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¢‹ÒÇ»ÃÐªÒสัมพันธ์
ขอเชิญเขารับการสัมมนา

“การทวงถามหนีต้ ามกฎหมายใหม”

วันอำทิตย์ท่ี 9 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมมิรำเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
เพื่อเพิ่มพู นควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในสำระส�ำคัญเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติทวงหนี้ (กฎหมำยใหม่)
รับทรำบแนวทำงและวิธีปฏิบัติกำรบริหำรกำรจัดกำรหนี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียหนี้ของสหกรณ์

ส�ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย : บุ คลำกรของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่มี ีทุนด�ำเนินงำนไม่เกิน 500 ล้ำนบำท สหกรณ์ละไม่เกิน 2 คน
เข้ำรับกำรสัมมนำ โดยไม่เสียค่ำลงทะเบียน!!

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ ำยวิชำกำร ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 (คุณวินัย)

ขอหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2558

ชสอ. มีควำมประสงค์จะรวบรวมข้อมูลรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อปรับปรุ งฐำนข้อมูลให้เป็นปั จจุ บันส�ำหรับจัดท�ำสถิติข้อมูลที่ส�ำคัญเผยแพร่ในเว็บไซต์ ชสอ. www.fsct.com
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ออมรัพย์ จึงขอควำมอนุเครำะห์สหกรณ์สมำชิ ก
โปรดส่งรำยงำนกิจกำรประจ�ำปี 2558 มำยัง ชสอ. ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี : ฝ่ ำยวำงแผน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303 - 307
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
วันที่ 1 กันยายนของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตัง้ ชสอ. โดยในปีนี้ ชสอ. ได้ดา� เนินกิจการมาครบ 44 ปี ผมมีความรูส้ กึ
ปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่ง และขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกแห่ง คณะกรรมการด� าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
ทุกสมัย และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริหารงาน และสนับสนุนกิจการ ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้
การบริหารงานของคณะกรรมการ ชุดที่ 44 ผ่านไป 2 เดือน ได้มีการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้
 ปรับระเบียบค่าตอบแทนวิทยากร ในส่วนกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่ไปบรรยายในนาม ชสอ. จะไม่รับค่าตอบแทน
ถือเป็นหน้าที่ในการบริการสมาชิก
 ปรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทมี่ ที นุ ด�าเนินการต�า่ กว่า 100 ล้านบาท
อบรมฟรี สหกรณ์ละ 4 คนต่อปี และสหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินการสูงกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท อบรมฟรี
สหกรณ์ละ 2 คนต่อปี
 การประชุมคณะกรรมการ ไม่ให้เบิกเบี้ยประชุมซ�้าซ้อนกันและให้เบิกค่าพาหนะเพียงครั้งเดียว
 ลดดอกเบีย้ ให้กบั สหกรณ์สมาชิกอย่างเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ เพือ่ ช่วยลดภาระดอกเบีย้ ให้แก่สหกรณ์สมาชิก
 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิก ชสอ. เป็นสมาชิกชมรมฯ
โดยอัตโนมัติ และได้รับการสนับสนุนจาก ชสอ. อย่างเท่าเทียมกัน
 ตัง้ คณะท�างานเพือ่ พัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างยัง่ ยืน โดยพัฒนาหลักเกณฑ์เครือ่ งมือจัดการคุณภาพสหกรณ์
ในระยะยาว
 ปฏิรปู การเลือกตัง้ โดยให้กรรมการผ่านการคัดเลือกมาจากภูมภิ าค หรือกลุม่ อาชีพและน�ามารับรองในทีป่ ระชุมใหญ่
 การโอนย้ายภารกิจการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปสังกัดกระทรวงการคลัง ชสอ.
ได้ร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ จัดประชุมระดมความเห็นจากผู้แทนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อยืนยันอยู่ร่วมกันทั้ง
7 ประเภท และไม่รบั ร่าง พ.ร.บ. ประกอบกิจการทางการเงิน ของกระทรวงการคลัง ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการด�าเนินงานของสหกรณ์
ซึ่งด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 พร้อมทั้งจัดท�าหนังสือแสดงเจตนารมณ์ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี
ท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ทวั่ ประเทศ เตรียมพบกับกิจกรรมงาน “วันออมแห่งชาติ” โดย ชสอ. ได้รว่ มกับ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ก�าหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 ขึ้น
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม ที่จังหวัดปทุมธานี ผมขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเข้าร่วมงาน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
โดยพร้อมเพรียงกันครับ
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ผนึกพลังสหกรณ์ สะท้อนความเป็นหนึ่ง
ไม่รับร่าง พ.ร.บ.การประกอบกิจการทางการเงิน
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่ อ ง การร่ า งกฎหมายเพื่ อ ปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารจั ด การและก� า กั บ ดู แ ลกิ จ การสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมจ�าเนียรสาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�านักงานใหญ่ โดยมี น.ส.บัณฑรโฉม แก้วสอาด
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิด พร้อมด้วย ม.ล.พงศ์ระพีพร อาภากร ผู้อ�านวยการ
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส�านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง นายพีรพัฒน์ เหรียญประยูร ผู้อ�านวยการส่วนกฎหมายเศรษฐกิจ
การเงิน ส�านักกฎหมาย ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ด�าเนินการประชุม
การน� า เสนอความคิ ด เห็ น ในครั้ ง นี้ น� า โดย ดร.ก๊ ก
ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด และนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จ�ากัด พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์จ�านวน 20 คน ร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นจากผูน้ า� สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมสัมมนากว่า 320 คน
โดยใช้ระยะเวลาอภิปรายตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 17.30 น.
ซึ่ ง เป็ น การน� า เสนอความคิ ด เห็ น หลากหลายทั ศ นะมุ ม มอง
และเหตุผล แต่เป็นที่น่ายินดีที่ทุกเสียงทุกค�าล้วนหนุนสร้าง
ผนึกพลังสหกรณ์สะท้อนความเป็นหนึ่ง มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ “ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.
การประกอบกิจการทางการเงิน” ด้วยเหตุผลที่
สรุปได้ดังนี้
1) สหกรณ์ คือ “คณะบุคคลซึ่งร่วมกัน
ด� า เนิ น กิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมบนพื้ น ฐานอุ ด มการณ์ แ ห่ ง การช่ ว ยเหลื อ
ตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ
สหกรณ์ 7 ประการ ซึ่งจะน�าไปสู่การกินดีอยู่ดี
มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” สหกรณ์
เป็นทางสายกลางระหว่างสังคมนิยมและทุนนิยม
ดังนั้นรัฐจึงควรธ�ารงรักษาระบบสหกรณ์ไว้ ไม่ใช่ผลักดันเข้าสู่ระบบทุนนิยมตามแนวคิด พ.ร.บ.ใหม่นี้
2) ร่าง พ.ร.บ.การเงิน ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (9) ทีว่ า่ “ส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครอง
ระบบสหกรณ์ฯ” และฉบับลงประชามติ พ.ศ. 2559 มาตรา 75 วรรคสาม “รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพ
ให้แก่ระบบสหกรณ์” อีกทั้งขัดต่อหลักการสหกรณ์สากล หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ และหลักการที่ 6
การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (รัฐต้องสนับสนุนให้รวมกันช่วยเหลือกันเป็นระบบสหกรณ์ ไม่ใช่แบ่งแยกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนออกมาจากสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ซึ่งถือเป็นการท�าลายระบบสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรที่สหกรณ์ไม่มีส่วนร่วม
เลยขึ้นมาก�ากับดูแลสหกรณ์)
3) การจัดท�าร่างพ.ร.บ.การเงิน ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล คือหลักความโปร่งใส ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูล ด�าเนินการด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (แต่ไม่เปิดเผยร่าง พ.ร.บ.) หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเคารพในสิทธิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม
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(ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่าง พ.ร.บ.) และหลักความคุ้มค่า มีการจัดการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ซ�้าซ้อน สิ้นเปลือง (การตั้งส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบกิจการทางการเงิน (คกง.) ซ�้าซ้อนกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
4) การพัฒนากระบวนการด�าเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนาทางการเงิน และ
การก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้งด้านแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ คุม้ ครองผลประโยชน์ของสมาชิก (Market Conduct) ด้านธรรมาภิบาล (Governance)
และด้านความมั่นคงทางการเงิน (Prudence) สามารถกระท�าได้โดยการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติ
ภายใต้ พร.บ.สหกรณ์ปัจจุบัน หรือที่จะปรับปรุงในอนาคตได้ ไม่จา� เป็นต้องออก พ.ร.บ.
ใหม่ให้ซ�้าซ้อนสับสน
5) การจัดตัง้ ส�านักงาน คกง. มีอา� นาจหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท�าให้การก�ากับและส่งเสริมสหกรณ์ไม่เป็นเอกภาพ สิ้นเปลือง
งบประมาณรัฐ และเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บเงินสมทบจากสหกรณ์ แต่หากมี
ภารกิจพิเศษเพิ่มขึ้น ก็ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานขึ้นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6) สามารถพั ฒ นาบุ ค ลากร ปรั บ ปรุ ง อ� า นาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ท�าหน้าที่ส่งเสริมและก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส� า หรั บ การด� า เนิ น การขั้ น ต่ อ ไป ทาง
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จ ะมี ก ารน� า ข้ อ สรุ ป ของ
การสั ม มนาในวั น นี้ น� า เสนอรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านทางที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเพื่อ
พิจารณา และทางส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ก็ จ ะน� า ข้ อ สรุ ป ของการสั ม มนาในวั น นี้ เ สนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา
เช่นกัน
ความคื บ หน า ต อ จากนี้ จ ะเป น อย า งไร
ทาง FSCT News จะนํามารายงานใหทราบ
ตอไป
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“ธนาคารสหกรณ์ : จุดเปลี่ยนระบบการเงินสหกรณ์ไทย”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
น� า คณะผู ้ บ ริ ห าร ชสอ. ร่ ว มงานสั ม มนาเรื่ อ ง
“ธนาคารสหกรณ์ : จุ ด เปลี่ ย นระบบการเงิ น
สหกรณ์ ไ ทย” เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
จัดโดยนิสติ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รุน่ 13
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พร้ อ มเป็ น วิ ท ยากร
ร่วมกับวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์หลาย

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ น�าโดย นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวรเทพ
ไวทยาวิโรจน์ นักสหกรณ์แห่งชาติ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด
นายศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จากภาครัฐและภาคสหกรณ์ร่วม 200 คน ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
1) ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ทงั้ 7 ประเภทรวม 2.6 ล้านล้านบาทเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ถงึ 2.14 ล้านล้านบาท มีอตั ราการ
เติบโตเร็วมาก หากการก�ากับควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการไม่ดีแล้ว จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศโดยรวมได้
2) ยังไม่มีสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์ (Central Financial Facility) ที่จะท�าหน้าที่เชื่อมโยงธุรกิจการเงิน
ระหว่างสหกรณ์ที่มีเงินเหลือและสหกรณ์ที่ขาดเงินทุน รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นที่พึ่งสุดท้าย (Lender of Last Resort) ให้กับสหกรณ์
3) นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ให้ก� าหนดแนวทางในการจัดตั้ง
ธนาคารสหกรณ์ และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาก�ากับดูแลสหกรณ์ให้มีความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งจะต้องวาง Road Map ให้เสร็จภายใน
เวลา 9 เดือนนี้
4) ทีป่ ระชุมสัมมนาเห็นร่วมกันว่าควรจะต้องมีองค์กรกลางทางการเงิน (Central Financial Organization) ของระบบสหกรณ์ขนึ้ มา
จะเรียกว่า “ธนาคาร” หรือ “ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ก็ได้ แต่ขอให้มีองค์ประกอบส�าคัญดังนี้
4.1) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นสหกรณ์
4.2) คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการบริหารสถาบันการเงิน
4.3) ระบบการบริหารจัดการต้องอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี ธรรมาภิบาล
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง (Conflict of Interest) มีระบบการเลือกตั้งสรรหากรรมการโดยสุจริต
4.4) ก�าหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Responsibility& Accountability) ของคณะกรรมการให้เป็น
ผู้ก�าหนดและก�ากับติดตามการด�าเนินการตามนโยบาย
ไม่ใช่ทา� หน้าทีข่ องฝ่ายจัดการ (เช่น หากกรรมการท�าหน้าที่
พิจารณาเงินกู้ จะเกิด conflict of interest ได้ เป็นต้น)
4.5) มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการเงิ น
(Financial Literacy) และสร้างวินัยทางการเงิน (Financial
Discipline) แก่สมาชิกและผู้บริหารสหกรณ์
5) หาก ชสอ. พร้อมที่จะปรับปรุงองค์กรครั้งใหญ่
ขึ้นเป็น CFO ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง แต่หากท�าไม่ได้ก็ต้อง
จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่
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คลินิกกฎหมาย

พินัยกรรมกับกำรตัง้ ผู ้รับโอนประโยชน์
(ตอนที่ 2)

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์นั้น สหกรณ์ต้องดูด้วยว่าสมาชิกผู้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์มีเงื่อนไข
ในการก�าหนดให้ผู้รับโอนประโยชน์โอนทรัพย์สินที่มีอยู่ในสหกรณ์โอนให้แก่บุคคลอื่นอีกทอด
หนึ่งหรือไม่ หากมี สหกรณ์ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
เพราะหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ กฎหมายสหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ให้ท�าตาม โดย นายณฐกร แก้วดี
แบบลักษณะพินัยกรรม ซึ่งพินัยกรรมลักษณะนี้กฎหมายห้ามมิให้กระท�าดังที่บัญญัติไว้ตาม
ป.พ.พ.มาตรา 1707 “ถ้าข้อก�าหนดในพินัยกรรมตั้งผู้รับพินัยกรรมโดยมีเงื่อนไขให้ผู้รับพินัยกรรมจ�าหน่ายทรัพย์สิน
ที่ยกให้โดยพินัยกรรมนั้นแก่บุคคลอื่นให้ถือว่าเงื่อนไขนั้นเป็นอันไม่มีเลย” ดังนั้น หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
หรือพินัยกรรมที่มีลักษณะดังกล่าวมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้รับโอนประโยชน์หรือผู้รับพินัยกรรมเท่านั้น ส่วนข้อก�าหนด
ที่ให้โอนทรัพย์สินให้บุคคลอื่น เป็นอันไม่มีหรือไม่มีผลบังคับใช้
เหตุทกี่ ฎหมายห้ามท�าพินยั กรรมลักษณะดังกล่าวเพราะขัดกับหลักกรรมสิทธิ์ เนือ่ งจากการท�าพินยั กรรมยกทรัพย์
มรดกให้บุคคลใด บุคคลผู้รับก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นโดยสมบูรณ์ ดังนั้น การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ก็ควรยึด
หลักการเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความ
พินยั กรรม หรือค�าสัง่ เสียของผูต้ าย ซึง่ จะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายนัน้ จะต้องท�าตามกฎหมายทีก่ า� หนด มิเช่นนัน้
ค�าสั่งเสียของผู้ตายจะไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย โดยกฎหมายก�าหนดรูปแบบของพินัยกรรมไว้ 5 แบบ ได้แก่
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา ต้องท�าเป็นหนังสือลงวันเดือนปี ขณะที่ท�า และลงลายมือชื่อผู้ท�าพินัยกรรม
ต่อหน้าพยาน 2 คน อย่างเช่นหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ก็มีลักษณะแบบนี้เช่นกัน
2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ท�าพินัยกรรมต้องเขียนข้อความทั้งหมดด้วยลายมือตนเอง พินัยกรรม
แบบนี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องมีพยาน
3. พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง ท�าได้โดยไปติดต่อที่นายอ�าเภอให้ช่วยท�าพินัยกรรมให้ และต้องลงลายมือชื่อ
ของตนต่อหน้าพยาน 2 คน
4. พินัยกรรมแบบลับ ผู้ท�าพินัยกรรมต้องท�าพินัยกรรมแล้วต้องปิดผนึกลงลายมือชื่อคาบรอยผนึกน�าไปแสดง
ต่อนายอ�าเภอและพยาน 2 คน
5. พินยั กรรมด้วยวาจา พินยั กรรมแบบนีจ้ ะมีผลตามกฎหมายได้ตอ่ เมือ่ ได้ทา� ขึน้ ในขณะทีม่ พี ฤติการณ์พเิ ศษคือ
ผู้ท�าพินัยกรรมตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย มีโรคระบาด มีสงคราม และต้องแสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย
2 คน พยาน 2 คนนั้นต้องไปแสดงตนต่อนายอ�าเภอ โดยไม่ชักช้า แจ้งข้อความที่ผู้ตายสั่งไว้ด้วยวาจานั้น
ข้อควรระวังในการท�าพินัยกรรม

1. พินัยกรรมที่กฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน 2 คน ในขณะที่ผู้ท�าพินัยกรรมลงลายมือชื่อในพินัยกรรม
พยานทั้ง 2 คนจะต้องรู้เห็นโดยตลอด
2. กฎหมายห้ามมิให้พยานผู้เขียน และคู่สมรสของพยานหรือผู้เขียน เป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรม มิฉะนั้น
จะหมดสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม
3. ห้ามผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นพยานในพินัยกรรม
4. ห้ามบุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถ หูหนวก เป็นใบ้ หรือตาบอดทั้ง 2 ข้าง เป็นพยานในพินัยกรรม
การท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก ฝ่ายจัดการต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับการท�าพินัยกรรม
ดังกล่าวข้างต้นด้วย เพราะกฎหมายสหกรณ์กา� หนดให้หนังสือตัง้ ผูร้ บั ประโยชน์ตอ้ งเป็นลักษณะพินยั กรรม หากสหกรณ์
ท�าตามนี้ไซร้ ได้รับความพอใจจากสมาชิก...แน่นอน 
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ชมรม สอ.กทม.พื้นที่ 2 จัดกิจกรรม ‘คืนสุขให้ชุมชนและผืนป่า’

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ
จัดโครงการ “คืนสุขให้ชุมชนและผืนป่า” ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2559 โดยร่วม
สนับสนุนโครงการกับวัดและหมู่บ้านป่าเมี่ยงห้วยไคร้ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การด�าเนินการของชมรมฯ เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อ 7 และ
เพื่อเป็นการคืนสุขให้ชุมชนและร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ผืนป่าที่ยังคงไว้ซึ่ง
ความเป็นธรรมชาติ และไม่ถูกบุกรุกจากนายทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตน ที่ส�าคัญร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนให้หมูบ่ า้ น “ป่าเมีย่ งห้วยไคร้” เป็นชุมชนต้นแบบบนดอยตามเจตนารมณ์
ของผู้น�าชุมชน และพระอาจารย์ เมสันติ์ คมฺภีโร (อาจารย์โด่ง) พระอาจารย์วัดป่า
เมีย่ งห้วยไคร้ และร่วมสนับสนุนโครงการ รักษ์ปา่ รักษ์นา�้ ตลอดจนร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ถวายผ้าป่าชุมชนกับวัดป่าเมี่ยงห้วยไคร้
รูปแบบกิจกรรมของโครงการ “คืนสุขให้ชุมชนและผืนป่า” ถูกก�าหนดออกเป็น
3 กิจกรรม ตามสภาพของชุมชนก็คือ 1. กิจกรรมด้านเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเข้าถึง
วิถชี วี ติ ด้วยการเยีย่ มเยียนความเป็นอยูข่ องแต่ละครัวเรือน เข้าถึงการด�ารงชีวติ ประจ�าวัน
ของชุมชนด้วยการร่วมศึกษาและเรียนรู้ การเก็บชาของชาวบ้าน การคัว่ ชา การปลูกกาแฟ
ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 2. กิจกรรมผ่านวัดและพิธีทางศาสนา ด้วยการร่วมถวายผ้าป่า
เพือ่ มอบปัจจัยสูก่ ารพัฒนาชุมชนตามแนวคิดของพระอาจารย์ เมสันติ์ คมฺภโิ ร (อาจารย์โด่ง)
3. โครงการสหเกลือ...เพื่อผืนป่า และมอบของบริโภคให้แต่ละครอบครัวในชุมชน
60 ครัวเรือน กิจกรรม “คืนสุขให้ชุมชนและผืนป่า” ในครั้งนี้ ชมรม สอ.กทม.2 คาดหวังว่า 1. วัด และหมู่บ้านมีงบประมาณสนับสนุนโครงการ
พัฒนาตามแผนงานพัฒนาหมูบ่ า้ น 2. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ “วัดป่าเมีย่ งห้วยไคร้” และชุมชนได้รว่ มกันพัฒนาตนเองเพือ่ ก้าวสูห่ มูบ่ า้ นต้นแบบ
บนดอย ตามวัตถุประสงค์ของชุมชน 3. ชมรม สอ.กทม.2 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชน และรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักการสหกรณ์
ข้อ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. ร่วมท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้
ในโครงการ “ขบวนการสหกรณ์ รวมใจท�าดี”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ น�าคณะฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมท�ากิจกรรม
“ป่ารักษ์น�้า สู่ความยั่งยืน” ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ส�าหรับปฏิบัติธรรม
ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม เขตหนอกจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ภายใต้โครงการ
“ขบวนการสหกรณ์ รวมใจท�าดี” จัดโดย กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมกับขบวนการ
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร เครือข่ายธุรกรรม
สหกรณ์ พื้นที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้แทนจาก
ขบวนการสหกรณ์ แ ละประชาชนในพื้ น ที่
ร่วมกันท�ากิจกรรม จ�านวน 80 คน
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ชสอ.

มอบเงินสนับสนุนโครงการทุน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจ�าปี 2559 ให้แก่โรงเรียนเลขธรรมกิตติว์ ทิ ยาคม
จังหวัดนครนายก โดยมี นายปฏิวัติ แสงวิจิตร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและ
ส่งเสริมสหกรณ์ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559

ร สหกรณ์ออมทรัพย์
นายประเวศ ค�าหงษ์ ประธานกรรมกา กรณ์ออมทรัพย์
ะ ชมรมสห
ครูชลบุรี จ�ากัด เป็นตัวแทน ชสอ. แล รของโรงเรียนในระดับ
รงกา
ภาคตะวันออก มอบทุนสนับสนุนโค
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สมุทรปราการ เมื่อวันท
ราษฎร์อุทิศ จังหวัด
ี่ 6 กรกฎาคม 2559

ว้ ย นายศรีโพธิ์
ั น์ แกว้ เฮียง ประธานกรรมการ พรอ้ มดแผนประดิษฐ์
นายสวุ ฒ
นายสายัณห์
วายุพักตร์ รองประธานกรรมการ ู กรรมการ และนางเกษมศรี
เลขานุการ นายมานะกูล พรรณเรณัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน
เมฆหมอก ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทร ับสนุนโครงการของโรงเรียน
จ�ากัด เป็นผู้แทน ชสอ. มอบเงินสน9,500 บาท ให้แก่ผู้อ�านวยการ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน างทอง เพื่อสนับสนุนโครงการ
โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง จังหวัดอ่ ที่ 11 กรกฎาคม 2559
จัดซื้อตู้ท�าน�้าเย็นของโรงเรียน เมื่อวัน
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60 ปี สอ.ครูนครปฐม จก.
นายสถิ ต ย์ ชั ย วรานนท์ ว นิ ช กรรมการด� า เนิ น การ ชสอ.
มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครปฐม จ�ากัด โดยมี นายกังวาล นาคศรีสงั ข์ ประธานกรรมการ เป็นผูร้ บั มอบ
เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ส� า นั ก งาน สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ครูนครปฐม จ�ากัด

51 ปี เครดิตยูเนี่ยนไทย
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้
แสดงความยินดีในงานครบรอบ 51 ปี เครดิตยูเนีย่ นไทย เนือ่ งในโอกาส 100 ปี
สหกรณ์ไทย โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงวันก่อก�าเนิดของขบวนการ
เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

35 ปี สอ.กรมชลประทาน จก.
พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด โดยมี ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
ประธานกรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมชลประทาน จ� า กั ด เป็ น ผู ้ รั บ มอบ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน สามเสน
กรุงเทพฯ

สอ.สธ.ราชบุรี จก.
ศึกษาดูงาน ชสอ.
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ.
ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จ�ากัด
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2559 ณ ห้องประชุม 601 ส�านักงาน ชสอ.
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจกระบี่ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 2 จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหราด
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่บุตรสมาชิก
สหกรณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ ำยรัฐสภำ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลหำดใหญ่ จ�ำกัด

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
วันที่ 15 มิถุนายน 2559

จัดกิจกรรมให้สมาชิกร่วมสร้างฝายชะลอน�า้
วันที่ 19 มิถนุ ายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์บ้ำนพันเชิ ง จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสงขลำ จ�ำกัด

จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นไคร้
ต�าบลช่อแฮ อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

จัดโครงการถวายเทียนพรรษา 9 วัด โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 60 คน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
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ชสอ. เชื่ อมโยงเครือข่ำยกับขบวนกำรสหกรณ์ภำค
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมโครงการ
สานพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ และวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมชัยนาทธานี อ.เมือง จ. ชัยนาท จัดโดย สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็นกับขบวนการสหกรณ์
ให้เกิดความเข้มแข็งในการด�าเนินกิจการร่วมกัน และ ชสอ.ได้แนะน�าผลิตภัณฑ์การบริการต่าง ๆ
ให้เป็นที่รู้จักผ่านทาง line@ Official Account, Facebook ซึ่งผู้แทนสหกรณ์ให้ความสนใจ
และร่วมจับฉลากลุ้นของรางวัลผลิตภัณฑ์ของ ชสอ.

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ รองประธานกรรมการ และทีมการตลาด ชสอ. เข้าพบขบวนการ
สหกรณ์ภาคตะวันออก เพือ่ สร้างเครือข่ายสหกรณ์ในภาคและนอกภาค แนะน�าการบริการด้านเงินฝาก เงินกู้ และของทีร่ ะลึกของ ชสอ.
ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระย

สหกรณ์บริการไออาร์พีซ

อง จ�ากัด

ี จ�ากัด
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¢‹ÒÇ»ÃÐªÒสัมพันธ์

ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณเขารวมโครงการสงเสริมการออม

เพื่อรวมรณรงคการออม เนื่องในวันออมแหงชาติ
เนื่องด้วยในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ ชสอ. ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
1,073 สหกรณ์ ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภูมิภาค และสหกรณ์ทั่วประเทศ ก�าหนดกิจกรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมวันออมแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมเปิดรับเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2559”
กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์
กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม “ขยัน”

โดยสามารถกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออม และคัดเลือกบุคลากรสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
“ขยัน” มายัง ชสอ. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผ่านทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ำยสื่อสำรองค์กำร โทร. 0 2496 1199 ต่อ 319-320 website: www.fsct.com

“สหกรณออมทรัพยดีเดน” และ
“นักสหกรณออมทรัพยดีเดน” ประจําป 2559
การคัดเลือก

ชสอ. ก�าหนดให้มีการคัดเลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น” เพื่อเป็นการยกย่องในความส�าเร็จของสหกรณ์ พร้อมทั้งให้

สหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ สามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า และคัดเลือก “นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น”
สาขานักวิชาการ สาขานักบริหาร และสาขานักปฏิบัติการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสา� หรับกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ที่เสียสละทุ่มเทก�าลังกาย สติปัญญา ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจน
ชุมชนและสังคม
โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติการคัดเลือก และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอชื่อได้ทาง website: www.fsct.com
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ ำยส่งเสริมกิจกำรสหกรณ์ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 316

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 28 ฉบับที่ 351 เดือนกันยายน 2559
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ชสอ. จัดทัศนศึกษำมำเลเซี ย

ตอบแทนผู ้ใช้บริกำรเงินกู้

ชสอ.ก�ำหนดจัดโครงกำรสัมมนำพร้อมทัศนศึกษำและงำนเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริกำรเงินกู้ของ ชสอ.
โดยเดินทำงไปทัศนศึกษำที่ประเทศมำเลเซีย จ�ำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นกำรตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บริกำรเงินกู้ โดยก�ำหนด
หลักเกณฑ์ ดังนี้
ตอบแทนสหกรณ์ทรี่ บั เงินกูเ้ ฉพาะโครงการเงินกู้
พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ โดยการมอบ
สิทธิ์เดินทางทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 1 ก�าหนด
เดินทางวันเสาร์ที่ 7 - วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 รวม 75 คน
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คัดเลือกสหกรณ์ทรี่ บั เงินกูต้ งั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 30 กันยายน 2559 (ไม่รวมยอดหักช�าระหนี้สัญญาเดิม) จะได้รับ
มอบสิทธิ์เดินทางทัศนศึกษา ดังนี้
ยอดรับเงินกู้สะสม
รับสิทธิ์เดินทำง
ตัง้ แต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2559
ทัศนศึกษำ

รุ่นที่ 1

200 ล้านบาทขึ้นไป

1 คน

400 ล้านบาทขึ้นไป

2 คน

600 ล้านบาทขึ้นไป

3 คน

800 ล้านบาทขึ้นไป

4 คน

1,000 ล้านบาท

6 คน

2. ชสอ.สงวนสิ ท ธิ์ ป ิ ด โครงการฯ รุ ่ น ที่ 1 ก่ อ นวั น ที่
30 กันยายน 2559 ได้ หากสหกรณ์ได้รับสิทธิ์เดินทางทัศนศึกษา
รวมครบ 75 คนแล้ ว หรื อ หากครบก� า หนดเวลาโครงการฯ
รุ่นที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2559 แล้ว จ�านวนผู้รับสิทธิ์เดินทาง
ทัศนศึกษายังไม่ครบ 75 คน ชสอ. จะปิดยอดตามทีม่ อบสิทธิไ์ ปจริง
ส่วนสิทธ์ที่เหลือ ชสอ.จะน�าไปเพิ่มจ�านวนในรุ่นที่ 2 แทน
3. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเดินทางทัศนศึกษาตามก� าหนดการ
รุ่นที่ 1 ของ ชสอ.เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สหกรณ์อื่น
หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ตอบแทนสหกรณ์ ส มาชิ ก ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเงิ น กู ้
ชสอ. โดยการมอบสิทธิ์เดินทางทัศนศึกษาที่
ประเทศมาเลเซีย รุน่ ที่ 2 ก�าหนดเดินทางวันเสาร์ที่ 11 - วันจันทร์ที่
13 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 75 คน (อาจมีเพิ่มจ�านวนผู้เดินทาง
หากรุ่นที่ 1 รับสิทธิ์ยังไม่ครบ 75 คน) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คั ด เลื อ กสหกรณ์ ที่ จ ่ า ยดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 เมษายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559 จัดเรียงล�าดับตามจ�านวน
ดอกเบีย้ เงินกูท้ ี่ ชสอ.ได้รบั จากมากไปหาน้อย มอบสิทธิแ์ ก่สหกรณ์
ในล�าดับที่ 1 - 75 สหกรณ์ละ 1 คน รวม 75 คน (สหกรณ์ลกู หนีต้ าม
ค�าพิพากษาและลูกหนีผ้ ดิ นัดช�าระไม่ได้รบั สิทธิเ์ ข้าร่วมโครงการฯ)
2. กรณีจ�านวนผู้เดินทางรุ่นที่ 1 มีผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่ครบ
75 คน และกรณีมีผู้เดินทางรุ่นที่ 2 ขอสละสิทธิ์ สิทธิ์ที่เหลือ
ให้เลือกล�าดับที่ 76 เป็นต้นไปเพื่อรับสิทธิ์
3. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเดินทางทัศนศึกษาตามก� าหนดการ
รุ่นที่ 2 ของ ชสอ.เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สหกรณ์อื่น
หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

รุ่นที่ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 226-228

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

รุ่น “ครบรอบ 44 ปี ชสอ.”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2559

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )

วงเงิน

ระยะเวลำ 24 เดือน

1 ล้านบาทขึ้นไป
5 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป

3.00
3.10
3.20
3.30

20 ล้านบาทขึ้นไป
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บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ประเภทเงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

ช� ำระคืน
(เดือน)

ระยะสัน้
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

4.40%
4.85%
4.95%

12
36
100

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

ปีที่ 28 ฉบับที่ 351 เดือนกันยายน 2559

จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

