ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 189 ประจ�ำเดือน เมษายน 2560

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560
3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

77,074,522.50 บาท
36,014,680.50 บาท
41,059,842.00 บาท

บอกเล่าเก้าสิบ

กฎหมายฟอกเงินที่สมาชิกควรรู้

ประเทศไทยได้ออกกฎหมายฟอกเงินฉบับแรกในปี 2542 ภายใต้พันธกรณี
ในฐานะรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นมาตรการทางกฎหมายในการสกัด
ไม่ให้นำ� เงินทีไ่ ด้รบั จากการกระท�ำความผิด ไปแปรสภาพให้เป็นทรัพย์สนิ ใหม่ทสี่ ะอาด
ซึง่ การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศ และได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายฟอกเงิน ให้สอดคล้องกับมาตรการสากลมาโดยตลอดจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  9 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา
สมาชิกหลายท่านอาจไม่ได้ติดตามและยังไม่ทราบว่ากฎหมายฉบับล่าสุด
ได้กำ� หนดขอบเขตของเงินหรือทรัพย์สนิ ที่ ได้มาจากการกระท�ำความผิด หรือการกระท�ำ
ซึ่งสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท�ำความผิดเพิ่มจาก 7 มูลฐานเป็น 21 มูลฐาน
เช่น ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเพศ ให้รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์, ความผิด
มูลฐานเกี่ยวกับการพนัน ในความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้
รับอนุญาต ได้ปรับลดวงเงินรวมของการเล่นพนันจาก 10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท
และให้รวมถึงการจัดการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำ
อันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
ความผิ ด ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาการซื้ อ ขายสิ น ค้ า เกษตรล่ ว งหน้ า ด้ ว ย เป็ น ต้ น
(รายละเอียดความผิด 21 มูลฐาน หาอ่านได้จากเวปไซต์พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ)
ผูว้ า่ การและมวลสมาชิก สอ.กปภ. รวมพลังเป็นหนึง่ เดียว ร่วมแก้ไข
สถาบันการเงินซึง่ กฎหมายได้หมายรวมถึงสหกรณ์ทมี่ ที นุ ดาํ เนินการมีมลู ค่า
สถานการณ์อคั คีภยั อย่างไม่ยอ่ ท้อ สามารถสานงานต่อไปได้โดยไม่มี
หุ
้
น
รวมตั
้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝาก
ข้อจ�ำกัดเรื่องสถานที่ท�ำงาน สอ.กปภ.ขอชื่นชม เป็นก�ำลังใจ และ
เงิ
น
ให้
ก
้
ู
ให้
สนิ เชือ่ รับจาํ นองหรือรับจาํ นาํ ทรัพย์สนิ หรือจัดให้ได้มาซึง่ เงินและทรัพย์สนิ
จะอยู่เคียงข้าง กปภ.เสมอ.
ต่าง ๆ โดยวิธใี ด ๆ เมือ่ มีการทาํ ธุรกรรมกับสหกรณ์ ให้สหกรณ์มหี น้าทีต่ อ้ ง รายงานการทาํ
ธุรกรรมนัน้ ต่อ ปปง. ตามมาตรา 13 เมือ่ ปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าว (1) เป็นธุรกรรมที่ ใช้เงินสดมีจํานวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป หรือ (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่
มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม
ความหมายของการฟอกเงิน มาตรา 5 ผู้ใด
(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่
ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท�ำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(2) กระท�ำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออ�ำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ�ำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยว
กับการกระท�ำความผิด
(3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน
บทก�ำหนดโทษในกฎหมายฟอกเงิน
มาตรา 60  ผูใ้ ดกระท�ำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่สองหมืน่ บาทถึงสองแสนบาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ส�ำหรับสหกรณ์ซึงถือเป็นหน้าที่ต้องรายงาน หากไม่รายงานตามมาตรา ๑๓ ต้องระวาง โทษปรับไมเกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือ จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และกรณีรายงานหรือแจ้งโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท�ำความผิด ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท�ำความผิดของนิติบุคคลนั้น
นี่เป็นเพียงบทสรุปฉบับย่อเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินที่สมาชิกควรรู้ เพราะมิใช่เรื่องไกลตัวเลย สมาชิกบางท่านอาจไม่สะดวกใจบ้างในการเข้มงวดของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก็เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จะได้ไม่ต้องมีผู้ใดต้องรับผิดตามก�ำหนดโทษนั่นเองครับ

มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก

83
9,301

ดอกมะลิ

5

9,301
83
9,384
5
เม.ย. 60

20 เม.ย. 60

ดอกมะลิ เป็นดอกไม้ทมี่ กี ลิน่ หอมและยังมีสขี าวบริสทุ ธิ์ คนไทย

นิยมยกย่องดอกมะลิให้เป็นดอกไม้ของวันแม่แห่งชาติและดอกมะลิลายังเป็น
ดอกไม้ประจ�ำชาติของประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย
..นิยมเก็บดอกเพื่อน�ำมาร้อยเป็นพวงมาลัย หรือใช้ท�ำดอกไม้แห้ง
ใช้ในอุตสาหกรรมน�้ำมันหอมระเหย ใช้แต่งกลิ่นใบชา ใช้อบขนมต่าง ๆ
..ในทางสุคนธบ�ำบัด (Aromatherapy) หรือการบ�ำบัดโดยการใช้
กลิ่นหอม จะใช้น�้ำมันหอมระเหยของดอกมะลิ ในการกระตุ้นระบบประสาท
ส�ำหรับผู้ที่มีภาวะอ่อนล้าทางจิตใจ เฉื่อยชา อ่อนเพลีย ง่วง ช่วยปรับอารมณ์
และสภาพสมดุลของจิตใจให้ดขี นึ้ บรรเทาอาการปวดศีรษะ ความเครียด ความ
กลัว และช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ (ดอก)
..ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี
ส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน ยิ่งในช่วงที่มีอุณหภูมิต�่ำจะยิ่งส่งกลิ่นแรง เป็นพันธุ์
ไม้หอมที่ปลูกได้ง่าย ปลูกได้ดีทั้งในพื้นที่แคบหรือในกระถาง เจริญเติบโตเร็ว
ไม่คอ่ ยมีโรคและแมลงมารบกวน และสามารถควบคุมการออกดอกได้โดยการ
ควบคุมการให้น�้ำและการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสม
..ในด้านของความเชื่อ คนไทยเชื่อว่าการปลูกต้นมะลิไว้เป็นไม้
ประจ�ำบ้าน จะท�ำให้มีความสงบสุข ร่มเย็น เป็นที่ประทับใจแก่ผู้คนรอบข้าง
ช่วยเกือ้ หนุนให้เกิดความกตัญญูของผูเ้ ป็นลูกทีม่ ตี อ่ แม่ และเพือ่ ความสิรมิ งคล
แก่บ้านและผู้อยู่อาศัย ควรปลูกต้นมะลิไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ
ให้ปลูกในวันพุธเพื่อเอาคุณ โดยผู้ปลูกควรเป็นสตรีที่สูงอายุ เพราะเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบสูง และยังเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีเป็นที่นับถือของ
บุคคลทัว่ ไป โดยทีน่ ยิ มปลูกไว้ในบ้านเพือ่ ความเป็นมงคล คือ มะลิซอ้ น มะลิฉตั ร
มะลิพวง มะลิวัลย์ ฯลฯ นอกจากนี้ต้นมะลิยังเป็นต้นไม้ประจ�ำวันเกิดของ
ผู้เกิดวันจันทร์อีกด้วย ซึ่งหมายถึงความนุ่มนวลอ่อนโยนและเรียบร้อย

สมาชิกโปรดทราบ

สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก สอ.กปภ. จะได้รับเงินช่วยเหลือตาม
ระเบียบของสหกรณ์ ในกรณี ดังนี้
1. สมาชิกเสียชีวิต
จ�ำนวนเงินตัง้ แต่ 12,000 บาท สูงสุดจ�ำนวน 100,000 บาท
2. คู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต
จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท
3. สมาชิกเจ็บป่วย ทุพพลภาพ
จ�ำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 บาท สูงสุดจ�ำนวน 40,000 บาท
4. สมาชิกประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย, วาตภัย, อุทกภัย)
จ�ำนวนเงินตามประกาศของสหกรณ์

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้ ณ ปัจจุบนั

เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน
เงินฝากประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ

3.75%
3.00%
3.00%
6.50%
6.00%
6.50%
5.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ที่มา: https://medthai.com

สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2539
ไปรษณีย์หลักสี่

จัดท�ำโดย คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
http://coop.pwa.co.th e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสาร. 0 2521 6296

