31 ตุลาคม

วันออมแห่งชาติ
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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 28 ฉบับที่ 352 เดือนตุลาคม 2559

31 ตุลาคม วันออมแหงชาติ

ขอเชิญชวนสหกรณเขารวมกิจกรรม
วันออมแหงชาติ ประจําป 2559
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กําหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกป เปนวันออมแหงชาติ เพื่อให้ประชาชน
ได้เห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการออมทรัพย ชสอ. จึงขอเชิญชวนให้สหกรณออมทรัพยรวมกันจัดกิจกรรม สงเสริมการออม
ขึ้นในสหกรณ รวมทั้งเข้ารวมกิจกรรมออมความดี ตามคุณธรรมที่พึงประสงค โดยเข้ารวมกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย
โดยสหกรณออมทรัพยที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออม ที่มียอดการรับฝากเงินและเพิ่มหุ้นสูงสุด 100 สหกรณ ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน - 20 ตุลาคม 2559 จะได้รับเข็มที่ระลึกวันออมแหงชาติ
2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม “ขยัน”
โดยสหกรณเปนผู้คัดเลือก กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางานเปนที่ประจักษ
ตอสหกรณ จํานวน 1 คน จะได้รับเข็มที่ระลึกวันออมแหงชาติ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความประพฤติและการปฏิบัติสวนตน
ประกอบไปด้วยคุณธรรมควรแกการยกยอง โดยพิจารณาจากองคประกอบคานิยมพื้นฐาน 5 ประการ ประกอบด้วย
- การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
- การประหยัดและออม
- การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
- การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา
- การมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทําหน้าที่การงานอยางจริงจังและตอเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้งานมีความพยายาม
ไมท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหน้าที่อยางจริงจัง

การเขารวมกิจกรรม

1. สหกรณออมทรัพยที่ประสงคเข้ารวมกิจกรรมการระดมเงินออมฯ ให้กรอกข้อมูลลงในใบรายงานผลการระดมเงินออม
สงกลับมายัง ชสอ. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559
1.1 สงสําเนาการรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ หรืองบทดลองที่มีหน้าที่การรับฝากเงิน
1.2 สงงบดุลแสดงยอดทุนเรือนหุ้นของสหกรณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 20 ตุลาคม 2559
2. สหกรณที่ประสงคเข้ารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม “ขยัน” คัดเลือกบุคลากร 1 ทาน โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอรม
รายงานผล สงกลับมายัง ชสอ. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ ำยสื่อสำรองค์กำร โทร. 0 2496 1199 ต่อ 319-321 Fax 0 2496 1177, 0 2496 1188

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร สรางเว็บไซต สําเร็จรูป CMS with Joomla (Advance)
ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 พฤศจิกำยน 2559 ณ ส�ำนักงำน ชสอ. อ.บำงกรวย จ.นนทบุ รี
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ ำยวิชำกำร ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 (คุณวินัย)
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
วันที่ 31 ตุลาคมนี้ นับวาเปนวันสําคัญของขบวนการสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศนั่นก็คือ “วันออมแหงชาติ”
โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ได้กําหนดให้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกป ซึ่งในปนี้ ชสอ.
รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง และชมรมสหกรณออมทรัพยทุกภูมิภาค เปนเจ้าภาพ
ในการจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2559 ในวันอาทิตยที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และวันจันทรที่ 31
ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผมขอเชิญชวนชาวสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศเข้ารวม
กิจกรรมวันออมแหงชาติเพือ่ แสดงความเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกันของพวกเราชาวสหกรณ โครงการเข้ารวมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ อันได้แก
1. กิจกรรมเดิน-ปั่น รณรงควันออมแหงชาติพร้อมมอบเข็มที่ระลึก
2. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ “100 ป สหกรณไทย สงเสริมคนไทย ใสใจการออม”
3. กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย
4. กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมคําวา “ขยัน”
สหกรณออมทรัพยที่สนใจเข้ารวมกิจกรรมดังกลาว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fsct.com หรือ
โทร. 0 2496 1199 ตอ 319 - 321 ครับ
ในโอกาสนี้ ชสอ. ได้เปดจําหนายตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจํา “รุนวันออมแหงชาติ” อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน
3.20% เพื่อให้บริการกับสหกรณสมาชิกและสหกรณทุกประเภท ผมขอเชิญชวนสหกรณที่มีเงินเหลือมาใช้บริการ เพื่อให้
เงินของสหกรณหมุนเวียนอยูในระบบสหกรณ และเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักและวิธีการสหกรณครับ ซึ่งจะเปด
จําหนายไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ สหกรณใดสนใจ ติดตอได้ที่แผนกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจํา โทร. 0 2496 1199
ตอ 126 - 127, 109 - 110 ครับ
ท้ายนี้ ผมขอรายงานการปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผมและคณะกรรมการให้ทานในฐานะที่เปนเจ้าของ
ชสอ. ได้ทราบวา ใน 3 เดือนทีผ่ า นมา ได้ปรับปรุงเปลีย่ นระเบียบการบริหารจัดการ ชสอ. ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่
ในเรือ่ งการเบิกจายเบีย้ ประชุมทีซ่ าํ้ ซ้อน การเบิกจายคาพาหนะ ตลอดจนการเบิกจายคาวิทยากรของคณะกรรมการ นอกจากนี้
ยังได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ และให้สหกรณสมาชิกขนาดเล็กที่มีสินทรัพยไมเกิน 100 ล้านบาท เข้าอบรมฟรี ปละ 4 คน สําหรับ
สหกรณออมทรัพยที่มีสินทรัพยมากกวา 100 ล้านบาทแตไมเกิน 500 ล้านบาท เข้าอบรมฟรี ปละ 2 คน โดย ชสอ. จะเปน
ผู้ออกคาใช้จายให้ทั้งหมด ทั้งคารถ คาที่พัก และคาลงทะเบียน สมาชิกที่สนใจติดตอได้ที่ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร. 0 2496 1199
ตอ 309 - 311 และ 333 ครับ
ผมขอแถลงผลงานให้ทราบเพียงเทานี้กอนนะครับ ฉบับหน้าพบกันใหม สวัสดีครับ
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ผู้น�าขบวนการสหกรณ์ ยื่นหนังสือต่อประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์ ณ อาคารรัฐสภา

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ พร้อมด้วย ดร.ก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนตัวแทนของ 3 หนวยงาน ประกอบด้วย สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ยื่นหนังสือสรุปข้อเสนอตอ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณและอืน่ ๆ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ เพือ่ เสนอความคิดเห็นตอรัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ สําหรับนําเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยทั้ง 3 หนวยงาน ได้สรุปความคิดเห็นของขบวนการสหกรณทั้งข้อดี
และข้อเสีย เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พร้อมข้อมูลพัฒนาเครื่องมือ
ทางการเงิน บุคลากร และระบบกํากับดูแลสหกรณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ อาคารรัฐสภา

ขบวนการสหกรณ์เข้าพบปลัดกระทรวงการคลัง

ขบวนการสหกรณ นํ าโดย พลโท
ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
(ชสอ.) ดร.ก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.)
นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่ นแหงประเทศไทย
จํากัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง
3 หนวยงาน เข้าพบ นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลั ด กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ประชุ ม ชี้ แ จง
เกีย่ วกับการปฏิรปู ระบบบริหารจัดการและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนีย่ น หลังจากได้มกี ารจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
จากขบวนการสหกรณ ซึง่ ผูเ้ ข้าสัมมนาเห็นพ้องต้องกันวาการยกรางปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณฉบับร้อยปสหกรณไทยนีเ้ ปนจุดเปลีย่ นทีส่ าํ คัญ
มากตอระบบสหกรณ และพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แตตามกําหนดกระทรวงการคลังจะนํา พ.ร.บ.ฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในเดือนกันยายนนี้ จึงขอให้กระทรวงการคลัง ขยายระยะเวลาอีก 120 วัน เพือ่ รวมกันพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ พร้อมจัดทําแผนพัฒนา
ระบบสหกรณไว้รองรับตอไป โดยมี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน และผู้อํานวยการสวนกลยุทธและพัฒนา
สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง รวมประชุม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
ณ ห้ อ งประชุ ม วายุ ภั ก ษ
กระทรวงการคลัง
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ชสอ. จัดอบรม “การประเมินสหกรณ์โดยใช้
เกณฑ์ก�ากับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การประเมินสหกรณ์โ ดยใช้เกณฑ์ก�า กับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ ” โดยมี
นายสถิตย์ชยั วรานนท์วนิช กรรมการดําเนินการ กลาวรายงาน ระหวางวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 701 สสํานักงาน ชสอ. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารสหกรณ ผู้จัดการสหกรณ
และฝ่ายจัดการสหกรณ
การสหกรณเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 84 คน จาก 48 สหกรณ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กลาววา ในฐานะที่ ชสอ. เปนองคการ
กลางของสหกรณออมทรัพย มีภารกิจในการเปนศูนยกลางด้านการเงิน
การศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสหกรณให้มีบทบาท
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรตอสังคมด้วยวิธีสหกรณ อันจะ
นําไปสูการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณตามหลักการ
สหกรณวาด้วยความรวมมือระหวางสหกรณ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสร้างความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเงินให้กับสหกรณ
ออมทรั พ ย จึ ง ได้ พั ฒ นาเกณฑ กํา กั บ ดู แ ลความมั่ น คง (Prudential
Standard) ของสหกรณออมทรัพยขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการอ้างอิง
เทียบเคียงสูก ารปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ
ออมทรัพย การฝึกอบรมในครั้งนี้ ชสอ. มีความคาดหวังวานอกจากเปน
การถายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของสหกรณ
ออมทรั พ ย ใ ห้ กั บ ผู ้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมแล้ ว ยั ง ได้ ฝ ึ ก ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
ซึ่ ง สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน
ตอสหกรณ รวมทั้ง ชสอ. คาดหวังวาจะได้คําแนะนําในการปรับปรุง
เกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของสหกรณออมทรัพยให้สมบูรณยิ่งขึ้น สําหรับใช้เปนเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสหกรณออมทรัพย ตามหลัก การของธุรกิจ การเงินที่ดีค วบคูไปกับหลักการและวิธีการสหกรณ รวมทั้งจะทําให้ มี แ นวทาง
การพัฒนาสหกรณออมทรัพยให้เปนองคการที่สามารถพึ่งพาและกํากับดูแลตนเองได้อยางเข้มแข็ง มั่นคง และมีเสถียรภาพตอไป
นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กลาววา การฝึกอบรมในครั้งนี้ เปนการบรรยายโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบงกลุมฝึกปฏิบัติ “การประเมินสหกรณโดยใช้เกณฑกํากับดูแลความมั่นคง
ของสหกรณออมทรัพย” ทั้งนี้ ชสอ. ได้มีการตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและจัดทําเกณฑกํากับดูแล
ความมั่นคงของสหกรณออมทรัพย ประกอบด้วย 1. นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ ชสอ.
2. นายสุ ร จิ ต ต แก้ ว ชิ ง ดวง อดี ต คณะทํ า งานปรั บ ปรุ ง เกณฑ อ ้ า งอิ ง ของ ชสอ. ป 2549
และข้ า ราชการบํ า นาญ กรมส ง เสริ ม สหกรณ 3. นายเศรษฐศั ก ดิ์ ศรี สุ ไ ชย อดี ต คณะทํ า งาน
ปรั บ ปรุ ง เกณฑ อ ้ า งอิ ง ป 2549 และ
อดีตผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 4. นางอารี ฉายโช้น ผูอ้ าํ นวยการ
กองพั ฒ นาสหกรณ ด ้ า นการเงิ น และร้ า นค้ า กรมส ง เสริ ม สหกรณ
5. นางผาณิ ต บู ร ณ โ ภคา อดี ต ผู ้ อํ า นวยการกลุ  ม วิ จั ย และพั ฒ นา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ และคณะทํางานได้ทําการประชุม จนได้เกณฑ
กํากับดูแลความมัน่ คงของสหกรณออมทรัพย และนํามาให้สหกรณออมทรัพย
ฝึกอบรมเพื่อใช้ประโยชนตอไป
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ชสอ. ส�ารวจสถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
นายชั ย ยุ ท ธ์ มาศสุ พ งศ์ รองประธานกรรมการ พร้ อ มด้ ว ย
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ นายธนู มีสัตย์ กรรมการ
ดําเนินการ นายปณิธาน ณ นคร ที่ปรึกษา และ นายนลธวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ ชสอ. เข้าหารือและสํารวจสถานที่ในการกอสร้างอาคาร
กิจกรรมสหกรณนักเรียน ประจําป 2559 ณ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยตง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชสอ. เชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ภาคกลาง
ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้ารวมประชุม โครงการสานพลัง
ประชารัฐ จัดโดยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน่ รีสอรท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอรแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมวัฒนา พารค โฮเต็ล อ.เมือง จ.ตรัง และ
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน และกิจกรรมตาง ๆ ของ ชสอ. ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สหกรณเครือขาย ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางชุมนุม
สหกรณออมทรัพยฯ กับขบวนการสหกรณ และได้ประชาสัมพันธ
เชิญชวนให้มาใช้ผลิตภัณฑทางการเงินและการบริการตาง ๆ ให้
ผู้รวมงานได้ทราบ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกสําหรับผู้มารวมงาน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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คลินิกกฎหมาย

พินัยกรรมกับกำรตัง้ ผู ้รับโอนประโยชน์
(ตอนจบ)

สหกรณที่มีสมาชิกไมทําหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน มักจะมีปัญหาการขอรับเงิน หรือ
สิ ท ธิ ป ระโยชน จ ากสหกรณ เมื่ อ สมาชิ ก ถึ ง แก ค วามตาย การที่ ส มาชิ ก สหกรณ ไ ม ไ ด้ ทํา หนั ง สื อ
ตั้งผู้รับโอนประโยชนไว้กับสหกรณ จึงมีผลเทากับสมาชิกไมได้ทําพินัยกรรมยกทรัพยสินที่มีอยูใน โดย นายณฐกร แก้วดี
สหกรณให้แกผใู้ ด ดังนัน้ ผูท้ มี่ สี ทิ ธิรบั เงิน หรือทรัพยสนิ ใด ๆ ของสมาชิกผูต้ าย ก็คอื บรรดาทายาทของสมาชิกผูต้ ายนัน่ เอง
ซึ่งได้กลาวมาแล้วในตอนที่ 1 วาใครจะได้รับเปนลําดับแรกตามกฎหมาย
ปัญหาที่หนักใจของคณะกรรมการดําเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณก็คือ สหกรณจะจายเงินหรือ
ทรัพยสนิ ของสมาชิกผูต้ ายให้แกผใู้ ดบ้าง หากมีทายาทของสมาชิกผูต้ ายมาแสดงเจตนาขอรับเงิน หรือทรัพยสนิ หลายคน
ทางออกที่ดีที่สุด สหกรณ์ควรให้บรรดาทายาทไปด�าเนินการตั้งผู้จัดการมรดกเสียกอน สหกรณจึงจะจายเงิน
หรือทรัพยให้แกผู้จัดการมรดกได้ มิฉะนั้น หากสหกรณจายเงินไปกอนโดยขาดการพิจารณาอยางรอบคอบ อาจถูก
ทายาทคนอื่น ๆ ของสมาชิกผู้ตายฟ้องสหกรณในความผิดฐานละเมิดเพราะถือวาสหกรณจงใจ หรือประมาทเลินเลอ
ทําให้ทายาทคนอื่น ๆ เสียหายได้
ทําไมต้องตั้งผู้จัดการมรดก คําตอบก็คือ ผู้จัดการมรดกเปนบุคคลที่มีอํานาจในการแบงปันทรัพยสินมรดก
ของเจ้ามรดกให้แกทายาท รวมถึงมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยมรดกชําระหนี้ให้แกเจ้าหนี้กองมรดกด้วย ซึ่งสหกรณ
ไมตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ เพียงแตมอบเงิน หรือทรัพยสนิ ของสมาชิกผูต้ ายให้แกผจู้ ดั การมรดกเพือ่ ดําเนินการตามกฎหมาย
และผู้จัดการมรดกก็ต้องไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของตนตอไป
การตั้งผู้จัดการมรดกอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ
1. การตั้งผู้จัดการมรดกโดยคําสั่งศาล หรือ
2. การตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
การตั้งผู้จัดการมรดกโดยคําสั่งศาล คือการไปร้องขอตอศาลเพื่อให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกให้ ซึ่งต้องใช้เวลา
ประมาณ 3 - 4 เดือน เพราะศาลต้องประกาศคําร้องไว้ ณ ที่ทําการศาล และภูมิลําเนาของผู้ตาย เพื่อให้ผู้มีสวนได้เสีย
คัดค้านภายใน 30 วัน ตอจากนั้นศาลจะทําการไตสวนคําร้อง ซึ่งผู้ยื่นคําร้องต้องเสียคาใช้จายในการจ้างทนายความ
ในการดําเนินการ เอกสารหลักฐานสําคัญที่ต้องยื่นตอศาล ได้แก สําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ตาย และผู้ร้อง
ใบมรณบัตร บัญชีเครือญาติ และหนังสือยินยอมของทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก รายการทรัพยสินของสมาชิก
ผู้ตายพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) เปนต้น
สวนการตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม หากไมมีปัญหาในเรื่องความนาเชื่อถือของพินัยกรรม ผู้จัดการมรดก
ที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมก็สามารถดําเนินการแบงมรดกให้แกทายาท และดําเนินการอื่นๆ ตามที่พินัยกรรมระบุไว้ได้
โดยไมจําเปนต้องร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกอีก ซึ่งสหกรณต้องพิจารณาให้ดีกอนจายเงิน หรือทรัพยสินอื่น ๆ
วาเปนพินยั กรรมปลอมหรือไม ซึง่ ก็เปนเรือ่ งยาก ยกเว้นพินยั กรรม เอกสารฝ่ายเมือง เพราะทําทีอ่ าํ เภอ และหากไมมนั่ ใจ
ก็ให้ทําวิธีแรกดีที่สุด
หากคณะกรรมการดําเนินการ และฝ่ายจัดการได้ดําเนินการดังกลาวข้างต้น โดยใช้ดุลยพินิจอยางละเอียด
ถี่ถ้วนแล้ว ทานรอดพ้นจากความรับผิดฐานละเมิด.....แนนอน
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แวดวง...ชมรมฯ ภาค

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ บรรยาย
พิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” โดยได้แจ้งวา มีการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเบิกคาใช้จา ยตาง ๆ ไมให้
เกิดการซํา้ ซ้อนกัน โดยคํานึงถึงการประหยัดคาใช้จา ยของ ชสอ.
เปนหลัก รวมถึงให้ชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ภาค เชิญชวน
สหกรณออมทรัพยในแตละภาคเข้ารวมสัมมนากับชมรมภาค
ทัง้ หมด และได้มกี ารเจรจาสัญญาการใช้บริการเครือขาย ATM
เพื่อทําธุรกรรมทางการเงิน กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใหม
เพื่อให้ ชสอ. ได้รับประโยชนเพิ่มมากขึ้น

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาว
ศศิมาศ พรรณรัตน์ และ นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ ชสอ.
รวมมอบเงินสนับสนุน จํานวน 200,000 บาท ให้กับชมรมสหกรณ
ออมทรัพยกรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
สุ ริ น ทร์ สู อ� า พั น ประธานกรรมการและคณะกรรมการชมรมฯ
รับมอบเงินสนับสนุน ในการจัดโครงการสัมมนา เรือ่ ง “กระทรวงการ
คลังและกองทุนรักษาเสถียรภาพ : ผลกระทบต่อสหกรณ์ ฤาวิกฤต
เป็นโอกาส” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ ชั้น 4 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้เข้ารวมสัมมนา จํานวน 123 คน จาก 65 สหกรณ

การเสวนาครัง้ นีไ้ ด้เชิญ นายไว คงทวี ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริหารกลาง
กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยกระทรวงการคลัง
จํากัด นางเยาวลั ก ษณ์ หาญวรวงศ์ ชั ย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ
สหกรณออมทรัพย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ภาควิชาสหกรณ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นายปราโมทย์ สรวมนาม
ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด โดยมี
นางดวงเดือน สายสมบัติ กรรมการและเลขานุการ ชมรมสหกรณออมทรัพย
กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1 เปนผูด้ าํ เนินรายการ ประเด็นเสวนา เรือ่ ง การปฏิรปู
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน กองทุนเงินรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ ยกรางโดยคณะทํางานพิจารณารูปแบบ
กองทุนเงินรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดําเนินการ และรองผูจ้ ดั การใหญ ชสอ.
รวมงานและมอบเงินสนับสนุน 20,000 บาท ให้กับชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณออมทรัพยภาคใต้ โดยมี นายเฉลิมพล
สุทธิสว่าง ผู้จัดการสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด ประธานกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณออมทรัพย
ภาคใต้รับมอบ ณ โรงแรมกระบี่รีสอรท ตําบลอาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหวางวันที่ 12 - 13 สิงหาคม
2559 โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ให้การบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก
ดร.อภิชาติ ด�าดี บรรยาย เรือ่ ง “จิตวิทยาให้บริการ” และ ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผูพ้ พิ ากษาศาลแรงงาน ให้ความรู้
เรื่ อ ง กฎหมายและแรงงาน ทํ า ให้ ผู ้ เ ข้ า รั บ การสั ม มนา
ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และสามารถนําปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านสหกรณและชีวติ ประจําวันเปนอยางดี นอกจากนีย้ งั มีการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา
สําหรับภาคคํา่ งานเลีย้ งสังสรรค มีการแตงกายสวยงามหลากสีสนั สไตลมนตรกั ลูกทุง ซึง่ ได้รบั
การตอบรับจากพี่น้องชาวสหกรณรวมพลังกันสร้างสีสันให้งานเปนอยางดียิ่งและรวมงานมุทิตาจิต
เจ้าหน้าที่สหกรณที่เกษียณอายุการทํางาน การจัดงานในครั้งนี้ทําให้ผู้เข้ารวมงานประทับใจและ
มีความสุขทุกทาน พบกันใหมปห น้ากับกิจกรรมดี ๆ ที่คืนความสุขให้พี่น้องชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ
ออมทรัพยภาคใต้ โดยสหกรณออมทรัพยคครูรูนครศรีธรรมราช จํจากัด รับเปนเจ้าภาพครั้งตอไป

ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายชัยยุทธ์ มาศสุพงส์
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ชสอ. รวมงานและ
มอบเงินสนับสนุน 20,000 บาท
ให้ กั บ ชมรมผู ้ จั ด การสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทยในการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2559
โดยมีนางศิริวรรณ ปัญญาธรรม
ผู้จัดการ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และประธานกรรมการ ชมรมผู้จัดการสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยรับมอบ เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทรี ซิกตี้ ไฟว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาเปน
ประธานเปดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายวุฒชิ ยั สุระรัตน์ชยั ผูช้ ว ยกรรมการผูจ้ ดั การธนาคารธนชาต บรรยายเรือ่ ง “การสร้างความเข้มแข็ง
ในระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์” และ นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ บรรยาย
เรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์” นอกจากนี้ นายอนันต์
ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ ชสอ. ได้รวมนําเสนอข้อมูล แนวคิด ความเปนมาของ
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกํากับดูแลเพื่อสงเสริมความมั่นคงในระบบ
สหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนด้วย
ภาคคํ่า รวมงานเลี้ยงสังสรรคสไตลย้อนยุค ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้จัดการ
สหกรณรวมพลังกันสร้างสีสันให้งานเปนอยางดียิ่ง และงานมุทิตาจิตผู้จัดการสหกรณ
ทีใ่ กล้เกษียณอายุการทํางาน 11 คน “ร้อยปีรอ้ ยใจ ใกล้ไกลผูกพัน” สร้างความประทับใจ
ในมิตรภาพไมลืม
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ครบรอบ 17 ปี ส�านักงาน ปปง.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลธวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ ชสอ. รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 17 ป สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมมอบเงินสมทบทุนบริจาค ให้กับ “ศิริราชมูลนิธิเพื่อสมทบทุนรวม
สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โดยมี พลต�ารวจเอก ชัยยะ ศิริอา� พันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. เปนผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ณ สํานักงาน ปปง. ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ชสอ. เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสอ. เปดบ้านต้อนรับและสร้างความสัมพันธอันดีตอสื่อมวลชน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ป แหงการกอตั้ง ชสอ. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 601 สํานักงาน ชสอ. เพื่อเผยแพรความเคลื่อนไหว
ของการดําเนินกิจการ ชสอ. และกิจกรรมทีส่ าํ คัญตอขบวนการสหกรณให้สอื่ มวลชนได้รบั ทราบ รวมถึงชีแ้ จงพร้อมรับแนวคิดปฏิรปู ระบบบริหาร
จัดการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขบวนการสหกรณไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ศึกษาดูงาน ชสอ.

คณะนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต ชั้ น ป ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จํานวน 105 คน นําคณะโดย
ผศ. ดร.เมตตา ศรีโพธิ์ชัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
สํานักงาน ชสอ. โดยมี นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญสายธุรกิจ ชสอ. ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ครบรอบ 44 ปี ชสอ.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นําคณะกรรมการ
ดําเนินการ ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ชุดที่ 44 ฝ่ายจัดการ ชสอ. และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย
ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ เพือ่ ความเปนสิรมิ งคล พร้อมรวมทําบุญ
ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ จํานวน 9 รูป เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 44 ป
แหงการกอตั้ง ชสอ. วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สํานักงาน ชสอ.
นอกจากนี้ ได้มีพิธีการมอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท พร้อมโลและใบประกาศเกียรติคุณ ชสอ. ให้แกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ครบ 20 ป ในวันที่ 1 กันยายน 2559 จํานวน 2 คน เพื่อเปนขวัญกําลังใจให้แกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานซึ่งถือวาเจ้าหน้าที่ทุกทานเปน
กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา ชสอ. ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

ชสอ. รวมกิจกรรม “ป่ารักษ์น�้า สูความยั่งยืน”

นายธนู มีสัตย์ กรรมการดําเนินการ ชสอ. เข้ารวม
โครงการเฉลิมพระเกียรติขบวนการสหกรณ รวมใจทําดี
เพื่ อ เฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิ ง หาคม 2559
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยรวมกัน
ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ในกิจกรรม “ป่ารักษ์น�้า สู่ความยั่งยืน”
เพื่ อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม นําไปสูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และเปนการแสดงพลัง
ของสมาชิกสหกรณและขบวนการสหกรณ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมโถ
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ พร้อมด้วย
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเปนประธานในพิธีเปด
โครงการ มีผู้แทนจากขบวนการสหกรณในภาคเหนือ และประชาชนในพื้นที่ รวม 400 คน รวมกิจกรรม
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด
มาได้ที่ E-mail: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำกัด
จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนวัดสีล้ง วันที่ 5 มิถุนายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สำ� นักงำนเลขำนุกำรกองทัพบก จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตำนี จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครปฐม จ�ำกัด

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แกบุตรสมาชิกสหกรณ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

จัดพิธมี อบทุนการศึกษาแกบตุ รสมาชิกสหกรณ ประจําป 2559
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหำนคร เขตพืน้ ที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด

จัดกิจกรรม “พี่พาน้องทําดีเพื่อพอแม”
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

จัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แกสมาชิกสหกรณ
วันที่ 13 สิงหาคม 2559

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แกบุตรสมาชิกสหกรณ
วันที่ 12 มิถุนายน 2559

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 28 ฉบับที่ 352 เดือนตุลาคม 2559
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“กำรสหกรณ์ไทยในศตวรรษใหม่”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ ชสอ.
เข้ารวมงานโครงการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบ
100 ป ส หกรณ ไ ทย “การสหกรณ์ ไ ทยในศตวรรษใหม่ ”
จัดโดยภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประกอบด้วยกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
การเสวนา การจัดแสดงนิทรรศการ และออกร้านจําหนาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ส หกรณ
โดยมี นายอ� า นวย ปะติ เ ส ที่ ป รึ ก ษา
รั ฐ ม น ต รี ว  า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร
และสหกรณ เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด
พร้อมทั้งกลาวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสารนิเทศ
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายอํานวย ปะติเส กลาวในการปาฐกถาพิ
นายอ
กลาวในการปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งววา รัฐยังไมได้สรุปวา
สหกรณออมทรัพยจะต้องย้ายไปสังกัดกระทรวงการคลัง แตอยูระหวางการศึกษา
พิจารณาวาจะมีแนวทางและวิธีการที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สหกรณออมทรัพย ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนได้อยางไรในกรอบเวลา 5 ป
รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบระบบการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ประเทศไทย

กําลังขับเคลือ่ นนโยบายเข้าสูโ มเดลเศรษฐกิจใหม “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0”
ทุกภาคสวนทัง้ รัฐและธุรกิจเอกชนกําลังปรับตัวสนับสนุนสอดคล้องกับนโยบายรัฐ
ขณะทีภ่ าคสหกรณยงั ยํา่ อยูก บั ระดับ 1.0 - 2.0 จะก้าวกระโดดให้ทนั เข้าระดับ 4.0
ได้อยางไร ภาคสหกรณจงึ จําเปนต้องเรงดําเนินการพัฒนาคน พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ พัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของสหกรณ รวมมือกับภาครัฐตามแนวทาง
นโยบายประชารัฐ เพื่อให้ก้าวกระโดดได้ทัน
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเงินกู้ ชสอ. โครงการเงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์
ปีที่ 28 ฉบับที่ 352 เดือนตุลาคม 2559

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ ไม่รวมยอดหักช�าระหนี้สัญญาเดิม ตอบแทนโดยการมอบของที่ระลึก ดังนี้
ยอดรับเงินกู้
สะสมทุก ๆ ....ล้านบาท

ชนิดของที่ระลึก

5 ล้านบาท

เสื้อยืดโปโลนาโน ชสอ. ทุกสี (1 ตัว)

10 ล้านบาท

เสื้อแจ็คเก็ตขาว (1 ตัว)

รุนครบรอบ 100 ปสหกรณไทย

หมายเหตุ

หรือ รุนครองราชย 70 ป

1. ยอดรับเงินกู้สะสมสามารถนํามาเลือกรับของที่ระลึกแบบคละชนิดได้ตามประสงค ทั้งนี้ เศษของยอดรับเงินกู้สะสม
ที่ไมเต็มจํานวน 5 ล้านบาท ไมสามารถแลกรับของที่ระลึกได้
2. ชสอ. สงวนสิทธิ์ในการแลกรับของที่ระลึกตามตารางที่กําหนดเทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์ให้สหกรณอื่น หรือ
ทอนเปนเงินสดได้
3. ชสอ. สงวนสิทธิ์ปดยอดสะสมกอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้ หากมีสหกรณฯ ขอรับเงินกู้ครบจํานวน
12,000 ล้านบาทแล้ว
4. รับคําขอแลกของที่ระลึกจากแตละสหกรณ เพื่อรวบรวมยอดและสั่งซื้อตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เปนต้นไป
5. กําหนดสงมอบของที่ระลึกไมเกินเดือนมกราคม 2560

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี : ฝ่ ายสินเชื่ อ ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223, 226 และ 227 แฟกซ์ 0 2496 1177, 0 2496 1188

1/
2

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 28 ฉบับที่ 352 เดือนตุลาคม 2559
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สินค้าแนะน�า

2443 - ทอง ขนาด 15 X 21 นิ้ว (ไม้ 2 นิ้ว)  ราคา 359 บาท

566 - ทอง ขนาด 15 X 21 นิ้ว (ไม้ 2 ใส่ฝ้าย)  ราคา 899 บาท

2441 - ทอง ขนาด 15 X 21 นิ้ว  ราคา 359 บาท

2444 - ขนาด 13.5 X 15 นิ้ว (ไม้ 2 นิ้ว ใส่ฝ้าย)  ราคา 499 บาท

2442 - ทอง ขนาด 15 X 21 นิ้ว (ไม้ 2 นิ้ว)  ราคา 359 บาท

2433 - ทอง ขนาด 15 X 21 นิ้ว (ไม้ 2 นิ้ว ใส่ฝ้าย)  ราคา 559 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2559”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

ตัง้ แตวนั ที่ 30 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2559

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )

วงเงิน

ระยะเวลำ 12 เดือน

1 ล้านบาทขึ้นไป
5 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป

2.90
3.00
3.10
3.20

20 ล้านบาทขึ้นไป

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
ประเภทเงินกู้

ระยะสัน้
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

4.40%
4.85%
4.95%

ช� ำระคืน
(เดือน)

12
36
100

News
ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
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 352 เดือนตุลาคม 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

