
เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ทุกทานครับ
ในชวงเดอืนมนีาคม 2562 มคีวามตืน่ตวัดานการเมอืง บรรยากาศการเลอืกตัง้ ส.ส.พรรคการเมอืงสงผูสมคัรแตและเขตเลือกต้ัง 

จํานวนมาก นโยบายของพรรตาง ๆ นาสนใจ พวกเราคงพิจารณาเลือกลงคะแนนดวยความมีเหตุผลเปนไปไดเกิดประโยชนตอ           
การพัฒนาประเทศ  ผลของการเลือกตั้งจะสงผลตอการศึกษาและการบริหารสหกรณอยางแนนอน  วงการครูตองเปนแบบอยางที่ดี
ของการปกครองระบบประชาธิปไตยในอนาคตได

ปญหาการกูเงินที่หลายทานพบขอจํากัด  เงินไมพอสงรายเดือน  กูไดนอย  หาคนคํ้าประกันยาก  ตองซื้อประกันชีวิต  เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงของสหกรณ  ทางเลือกอีกอยางหนึ่งคือการกูพิเศษโดยใชที่ดินและบานจํานองเปนหลักประกัน  ไดรับการยกเวน               
คาจํานอง  ผอนสงระยะยาว  ใชหลักทรัพยของตนเอง หรือผูอื่นก็ได

ตั้งแตป 2562 มีกรณีแจงความดําเนินคดีกับการปลอมลายมือช่ือผูกู  ผูคํ้าประกัน  พรอมท้ังพยานท่ีเปนคูสมรส  ทําให             
เจาหนาที่ตองตรวจสอบมากขึ้น  หากพบจะระงับการใหกู  ถือวาสมาชิกไมสุจริตไมนาไววางใจขาดความเชื่อถืออาจจะถูกดําเนินคดี  
จึงขอความรวมมือกันแนะนําตักเตือน  ควรลงลายมือชื่อใหถูกตองตอหนาพยาน

มีสมาชิกยื่นกูเงินไมเปนไปตามหลักเกณฑในแตละเดือน 30-40 ราย  กรรมการดําเนินการพิจารณาเดือนละครั้ง  ประมาณ
กลางเดอืน  ดจูากเหตุผลความจาํเปน  ดจูากเอกสารหลกัฐาน  ถาสามารถแกปญหาดานการเงนิใหสมาชิกไดกรรมการจะอนมุตั ิ หลายราย 
ไมสามารถอนุมัติไดเพราะเงินไมพอสง  เปนการยากลําบากของกรรมการเพื่อใหมีความรอบคอบ  ขอใหสงคําขอกูตั้งแตตนเดือน                
ใหกรรมการเงินกูไดพิจารณากอนเสนอกรรมการดําเนินการ

ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ติดตามวารสารประชาสัมพันธ  ชวยกันเสนอแนะ  ชวยกันพัฒนาสหกรณของเราใหกาวหนาตอไป

โดย สมควร ทองฤทธิ์
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
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§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÊ§¡ÃÒ¹μ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2562
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´

 สหกรณกําหนดจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ป 2562  และสัมมนาสมาชิก  “สหกรณกับการปรับตัว
รองรับพระราชบัญญัติสหกรณ(ฉบับท่ี....) พ.ศ. ........”  วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562  ณ โรงแรมชัยนาทธานี  อําเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  มีกําหนดการ  ดังนี้
 เวลา  08.00 – 08.30  น.  ลงทะเบียน
 เวลา  08.30 – 09.30  น.  พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  “ทิศทางการบริหารงานสหกรณ
     รองรับ พ.ร.บ  (ฉบับที่......)  พ.ศ......”  โดยนายสมควร ทองฤทธิ์
 เวลา  09.30 – 12.00  น.  สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  สถาบันการเงินของครู  
     โดยครู  เพื่อครู โดยนายพนม จงอยูวัฒนา ผูจัดการ 
     และนางสิรินทิรา ชัยบุรินทร รองผูจัดการ
 เวลา 12.00 – 13.00  น.  พิธีรดนํ้าขอพรสมาชิกอาวุโส
 เวลา 13.00 น. เปนตนไป  รับประทานอาหารรวมกัน

 สมาชิกอาวุโสที่ใหเกียรติมารวมรดนํ้าดําหัวในปนี้ จํานวน  15 คน  ไดแก
  1. นางสาวมาลี  วสยางกูร   บํานาญจายตรงอําเภอเมือง
  2. นายประทวน  นอยระแหง  บํานาญจายตรงอําเภอวัดสิงห
  3. นายพิเชษฐ  รูปกลม    บํานาญจายตรงอําเภอสรรคบุรี
  4. นายเจริญ  เสริมวิทยภิญโญ   บํานาญจายตรงอําเภอเมือง
  5. นายยุทธ  สมะถะธัญกรณ   บํานาญจายตรงอําเภอมโนรมย
  6. นายบุญสง  กษิดิศ    บํานาญจายตรงอําเภอวัดสิงห
  7. นายสุวิน  ทับอินทร    บํานาญจายตรงอําเภอสรรคบุรี
  8. นายศักดิ์  วงับุญ    บํานาญจายตรงอําเภอหนองมะโมง
  9. นางเชาวดี  สุวรรณโชติ   บํานาญจายตรงอําเภอเมือง
  10. นายนพรัตน  จําลองพันธ    บํานาญวิทยาลัยเกษตร
  11. นายเสรี  นุมหอม    วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท(พณิชยการ)
  12. นางระวิวรรณ  วิกยานุเคราะห  บํานาญจายตรงอําเภอเมือง
  13. นายโสฬส  สวนทอง    บํานาญจายตรงอําเภอสรรพยา
  14. นางศรีนวล  โควศิริ    บํานาญจายตรงอําเภอสรรคบุรี
  15. นายปญญา  ศรีเจริญ   บํานาญจายตรงอําเภอสรรพยา
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3.  ÊÁÒªÔ¡·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹¤‹Ò¾ÒË¹Ð·Ø¡·‹Ò¹
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 ÊË¡Ã³�¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ô»�́ ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃàÁ×èÍä Œ́¤ÃºμÒÁ¨íÒ¹Ç¹
 áμ‹ÅÐ¨Ǿ áÅŒÇ  ÊÁÒªÔ¡·ÕèÊ¹ã¨¢ÍãºÊÁÑ¤Ãä´Œ·ÕèÊË¡Ã³�Ï ËÃ×Í
 ´ÒÇ¹ �âËÅ´ä Œ́·ÕèàÇçºä«μ� www.chainattsc.com
 ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁä Œ́·Õè â·Ã.056411412 ½†ÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ
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 ขอสงสัย.....กรรมการหนวยสรรพยาวางเนื่องจาก      
เสียชีวิต สหกรณจะดําเนินการอยางไร  
 คลายสงสัย.....ตามท่ี  นายเฉลียว อยูเกิด  กรรมการ
หนวยสรรพยาเสียชีวิต  เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562  ทําให
ตําแหนงกรรมการวางลง  ทั้งน้ีสมาชิกจํานวน 158 คน  ไดยื่น
ขอเปดประชุมใหญวิสามัญ เพื่อดําเนินการสรรหากรรมการ 
ของหนวยอําเภอสรรพยาเพื่อทําหนาที่แทน  คณะกรรมการ
ดําเนินการคราวประชุมครั้งที่ 5/2562  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 
2562  มีมติใหชะลอไวกอน  จากเหตุผลสําคัญดังน้ี
 1.  องคประกอบของคณะกรรมการยงัอยูครบ สามารถ

ประชุมและบริหารงานได  โดยองคประกอบจะมี 2 สวนตาม

ขอบังคับ  ไดแก ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกไมเกิน 

14 คน  ดังน้ันเม่ือกรรมการวาง 1 คน  จึงเหลือกรรมการอีก 

13 คน ซึ่งมีเกินกึ่งหน่ึงสามารถประชุมได  แตถาในตําแหนง

ประธานกรรมการวางลง  สหกรณตองทาํการประชุมใหญวสิามญั

เพื่อเลือกตั้งมาปฏิบัติหนาท่ี  เพราะถาไมมีประธานกรรมการ  

จะทําใหขาดองคประกอบ  ไมสามารถจัดประชุมได  เนื่องจาก

ไมมีใครมอบอํานาจใหรองประธานปฏิบัติหนาท่ีแทนได

 2.  กรรมการของสหกรณที่เปนตัวแทนของหนวย 

ตางๆ นัน้ มไิดเปนตวัแทนท่ีทาํหนาทีใ่หบรกิารหรือบริหารงาน
ในนามของหนวยงานท่ีเปนตวัแทน  แตกรรมการทุกคนจะเปน
ตัวแทนและบริหารงานในนามของสมาชิกทุกคนทุกสังกัด      

เพยีงแตของสหกรณเรานัน้จะแบงโควตาใหกระจายไปทุกหนวย  

ไดมีตัวแทนเขาไปบริหารงานรวมกัน  โดยจะดูไดจากในแตละ
ที่จะมีการสรรหากรรมการของแตละหนวยกอน  แลวจึงจะนํา
เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งจึงจะไดเปนกรรมการ

ของสหกรณ

 มสีมาชกิบางทานสอบถามวา  ถาในกรณมีกีารสรรหา
กรรมการของแตละหนวยมาแลว  แตพอไปเสนอท่ีประชุมใหญ
กลับไมเลือกตามท่ีสรรหามา  เชน  เลือกผูไดคะแนนมาเปนที่ 

2 จะไดหรือไม?  ขอเรียนวาทําไดครับ แตเทาท่ีผานมาจะไมได
นิยมทํากัน  เพราะเราใหเกียรติซึ่งกันและกัน
 3. ขณะน้ีคณะกรรมการเห็นวายังไมมีวาระจําเปน     

เรงดวนเรื่องใดที่ตองเปดประชุมใหญวิสามัญ จะทําใหเสีย       
คาใชจายของสหกรณ  ดงันัน้ถาในอนาคตมีเรือ่งจําเปนเรงดวน  
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ผลการเลือกตั้ง
จึงอาจจะเปดประชุมใหญวิสามัญ แลวอาจจะทําใหเรื่องการ

สรรหากรรมการของหนวยสรรพยาเขาพิจารณา

 ขอสงสัย.....เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  ทําไมสหกรณไมจาย

เงนิสวสัดกิารตามสิทธขิองสมาชิกใหกบัทายาท เพือ่เปนคาใชจาย 

การจัดพิธีศพ

 คลายสงสัย.....เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะมีสิทธิไดรับเงิน

สวสัดกิารสงเคราะหของสหกรณ  เปนเงินสงเคราะหศพ 100,000 

บาท  คาจัดการศพ 50,000 บาท  และเงินสงเคราะหตามอายุ

การเปนสมาชิกปละ 2,000 บาท โดยจะมีการดําเนินการ 2 กรณี 

ดังนี้

 กรณีที ่1  ถาสมาชิกทีเ่สยีชวีติไมมภีาระหน้ีกับสหกรณ  

สหกรณจะจายเงินสวัสดิการใหทายาททันที

 กรณีที่ 2 ถาสมาชิกที่เสียชีวิตมีภาระหน้ีกับสหกรณ  

สหกรณจะนําเงินสวัสดิการไปชําระหนี้กอน สวนที่เหลือจึงจะ

จายใหกับทายาทตอไป

 ถามวา ทําไม? ตองนําไปหักชําระหนี้กอน  นาจะจาย

ใหทายาทไปจัดการศพได ขอเรียนวา สหกรณตองลดภาระ

ดอกเบีย้ของสมาชกิเพือ่ใหทายาทไมตองรบัภาระดอกเบีย้ทีเ่ดนิ

ไปทุกวัน

 ขอสงสัย.....ทําไมสหกรณจึงตองใหสมาชิกพนสมาชิก

ภาพหรือออกจากการเปนสมาชิก  เพราะทําใหสมาชิกขาดโอกาส

ในการทําหลักประกันชีวิต

 คลายสงสัย.....การใหสมาชิกพนสมาชิกภาพหรือ      

ออกจากสหกรณ  เปนมาตรการสรางความม่ันคงใหกับสหกรณ  

โดยจะพิจารณาใชกับสมาชิกที่ไมปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  

หรอืมตขิองคณะกรรมการ  และสรางความเสยีหายใหกบัสหกรณ  

ซึ่งจะไดแก  สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้  และไมสามารถชําระหน้ี

ใหกับสหกรณได

 การใหสมาชิกพนสมาชิกภาพหรือใหออกจากสหกรณ  

จะเปนการลดภาระหนีท้ีต่องตดิตาม  ทัง้จากผูกูและผูคํา้ประกนั  

โดยสหกรณจะนําหุนไปชําระหนี้  สวนหนี้ที่เหลือก็จะตองฟอง

รองเรียกคืนจากผูกู และผูคํ้าตามกระบวนการทางกฎหมาย               

ตอไป

 สําหรับกรณีผูกู มีการกูเงินของสหกรณหลายสัญญา  

สหกรณจะนําหุนไปชําระหนี้ในแตละสัญญาตามลําดับ  คือ

 1. สัญญาท่ีไมมีหลักประกัน เชน ฉฉ. และ ฉATM

 2. สัญญาท่ีเกิดขึ้น  กอน-หลัง  ตามลําดับ

“การนับอายุใชการนับตามปปฏิทิน”
 2. การรับเงินสวัสดิการผูสูงอายุ

 สหกรณจะไปจายเงินใหกับสมาชิกในวันประชุมใหญ

ของชมรมสมาชกิบาํนาญของแตละอาํเภอ  ซึง่อยูระหวางประสาน

งานกับประธานชมรมอยู

 3.  สมาชิกผูสูงอายุจะไดรับเงินสวัสดิการอยางไร

 ในปนี้ซึ่งเปนปแรกของโครงการ  สมาชิกที่มีอายุตาม

ปปฏิทินตั้งแตอายุ  65 ปขึ้นไป  จะไดรับทุกคนตามขอ 1  สวน

ปตอไปจะไดรับในเฉพาะสมาชิกที่มีอายุครบ  65, 70, 75, 80, 

85, และ 90 ปเทาน้ัน  สวนท่ียังไมครบเชน  อายุ  72 ป  ก็ตอง

รออีก  3 ป  จึงจะไดรับ  1,500 บาท

 4.  สวนสมาชกิทีไ่มสะดวกในการเดนิทางไปรบัเงนิใน
ที่ประชุมของชมรมบํานาญได  ก็ขอใหติดตอกับสหกรณหรือ
กรรมการเพ่ือประสานงานการรับเงินสวัสดิการตอไป
 ทานสมาชิกครับ นี่คงไมใชขอสงสัยของสมาชิก  แต

เปนเรือ่งทีผ่มอยากเรียนใหทานสมาชิกไดทราบ  อนัเปนสิง่ทีไ่ม

นาจะเกิดขึ้นกับสหกรณของเราแตก็เกิดขึ้นแลว  ซึ่งผมมองวา
เปนเรื่องรายแรงท่ีเราตองชวยกันมิใหเกิดข้ึนในวงการของเรา  
เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายกับสหกรณ  ทั้งดานการเงิน

และเครดิตความเช่ือม่ันตาง ๆ  นั่นคือ  “การปลอมลายมือชื่อ
ในสญัญาเงนิกูหรอืสญัญาคํา้ประกนั”  ซึง่มกีรณีตวัอยางเกดิขึน้

แลวกับสหกรณ
 กรณีแรก  ผูกูปลอมลายมือช่ือผูคํ้าประกัน  ซึ่งปลอม

เหมือนมาก  ดูดวยตาเปลาจะดูไมออกเลย  เม่ือเกิดเหตุการณ 
ทีผู่กูผดินดัชําระหนี ้ สหกรณไปฟองศาลปรากฏวา  ผูคํา้ประกนั

 ขอสงสัย.....สหกรณมีการดําเนินการเร่ืองสวัสดิการ            
ผูสูงอายุไปถึงไหนแลว  และผูสูงอายุจะไดรับเงินเม่ือไร
 คลายสงสยั.....คณะกรรมการไดมมีตใินเรือ่งสวสัดกิาร
ผูสูงอายุดังน้ี
 1. การจัดเงินสวัสดิการผูสูงอายุ

ชวงอายุของสมาชิก สวัสดิการที่ไดรับ
 อายุ  65 – 69  ป   500  บาท

 อายุ  70 – 74  ป 1,000  บาท

 อายุ  75 – 79  ป 1,500  บาท

 อายุ  80 – 84  ป 2,000  บาท

 อายุ  85 – 89  ป 2,500  บาท

 อายุ  90 ปขึ้นไป 3,000  บาท
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มติกรรมการท่ีควรรู�…สูคดวีาผูคํา้ไมไดลงนาม  ซึง่มกีารสงใหกองพสิจูนหลกัฐาน  ซึง่
ปรากฏวาไมใชลายมือชื่อของผูคํ้าจริง  ทําใหผูคํ้าทานน้ัน          
หลุดภาระรับผิดชอบการคํ้าประกันทันที  ภาระจึงไปตกกับ            
ผูคํ้าประกันที่เหลืออกี 2 คน ทันที

กรณีที่สอง  ผูกูปลอมลายมือชื่อผูคํ้าซึ่งเจาหนาที่
สหกรณตรวจสอบแลวนาสงสยั  จงึสอบถามไปยงัผูคํา้ประกัน  
ปรากฏวาผูคํา้ประกนัไมทราบเรือ่ง  และไมยนิยอมใหคํา้ประกนั  
คณะกรรมการไดมีมติใหชะลอการกูและข้ึนบัญชีดําของผูกู
รายนั้นไว

กรณทีีส่าม  ผูกูปลอมลายมอืชือ่ “พยาน”  ในสญัญา
คํา้ประกนั  แตทีพ่เิศษในกรณนีีค้อื  ผูกูปลอมลายมอืของพยาน
ตอหนาเจาหนาท่ีสหกรณ  ซึง่คณะกรรมการก็ไดมมีติใหชะลอ
การกูไวเชนกัน

 การปลอมลายมอืช่ือบางครัง้สมาชกิมองวา ผูถกูปลอม

ยินยอมแลวโดยใหเจาหนาที่สหกรณโทรศัพทสอบถามได        

จึงตองขอเรียนวา  การปลอมลายมือชื่อนั้นเปนความผิดทาง

อาญา  แมวาผูถกูปลอมจะโทรศัพทมาบอกวายนิยอมใหปลอม

ไดก็ตาม  ซึ่งในทางกฎหมายเม่ือเกิดคดีความขึ้น  ผูถูกปลอม

จะเอาตัวรอดไมยอมรบัได  โดยเฉพาะอยางยิง่ถาเปนเจาหนาที่

สหกรณหรอืกรรมการรูอยูวา “ปลอม”  แลวยงัปลอยใหมกีาร

กูเกิดขึ้น  ทั้งเจาหนาที่และกรรมการตองรับผิดชอบกับสิ่งที่

เกิดขึ้น
 อกีเรือ่งหนึง่ซึง่ดแูลวอาจจะมองวาไมคอยสาํคญั  แต

ความจริงแลวเปนเรื่องสําคัญมากเพราะตองรับผิดชอบดวย  

คอืเร่ืองของ “พยาน”  ในสัญญาตาง ๆ   เชน  สญัญาค้ําประกัน

โดยนายพนม  ไปลงนามเปนพยานหนังสือค้ําประกันของ       
นายธนศักดิ์  เปนผูลงนามคํ้าประกันจริง  แตตอมาปรากฏวา  
นายธนศักดิ์ไมไดเปนผูลงนามคํ้าประกัน  ดังนั้น  นายพนม       

ในฐานะพยาน  ตองมีสวนรับผิดชอบกับการปลอมแปลง         

ที่เกิดข้ึน  ในฐานะผูสมรูรวมคิดทําใหเกิดความเสียหายกับ
สหกรณ
 ดังน้ันการลงนามในฐานะ “ผู คํ้าประกัน” หรือ  

“พยาน”  สามารถทาํไดตามปกติ  แตสมาชกิควรจะตองตรวจสอบ 
ใหแนชัดกอนวา  เปนของจริงหรือไม  เพราะไมอยางนั้น           

ในอนาคตความรับผิดชอบอาจจะเปนของทานโดยไมรูตัวได

 เปนคอลัมภใหม  ของวารสารขาวที่คณะกรรมการ

ประสงคใหสมาชิกไดรับรูรับทราบความเคล่ือนไหวท่ีสําคัญ          

ในการบริหารกิจการสหกรณ  ซึ่งจะมีผลกับทั้งสหกรณและ

สมาชิกทั้งทางตรงและทางออม  โดยสรุปดังนี้

การประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562
 1.  การสงคําขอกูเงินที่ไมเปนไปตามเกณฑ เชนสง  

ชําระหน้ีไมครบ 6 งวด หรือกูแลวมีเงินไดรายเดือนไมถึง 5%  

การกูพเิศษโดยใชหลักทรพัยคํา้ประกนั จะตองสงคาํขอใหสหกรณ

ภายในวันสิ้นเดือน  เพ่ือใหคณะกรรมการเงินกูพิจารณากลั่น

กรองกอนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  โดยจะ

เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2562 เปนตนไป

 เหตุผล : เพือ่ใหเจาหนาทีแ่ละคณะกรรมการไดตรวจสอบ 
ขอมูลไดอยางครบถวนสมบูรณ  และถูกตองกอนอนุมัติใหกู
 * สวนสมาชิกที่อยูในเกณฑปกติยังสามารถสงคําขอกู
และไดรับเงินกูไดทุกวันตามปกติ
 2. อนุมัติใหสมาชิกกูปรับโครงสรางหนี้  1 ราย  และ

ไมอนุมัติ  2 ราย

 เหตุผล : ที่ไมอนุมัติ  2 ราย  เนื่องจากท้ัง  2 ราย          
ตองกูเงินสหกรณเพิ่มจากเดิมแลวไปชําระหนี้ภายนอก ซึ่งถือ
เปนความเส่ียงท่ีสมาชิกนาํเงินของสหกรณไปชําระหน้ีภายนอก
โดยที่กอนกู  สมาชิกมีเงินเหลือนอยอยูแลว
 3. การกูสวสัดกิารเพ่ือพฒันาคคุณภาพชีวติ คณะกรรมการ 

ไมอนุมัติใหสมาชิกที่อื่นขอกูทั้ง  14 ราย

 เหตุผล : เนือ่งจากสหกรณยงัไมไดเปดโครงการใหกูเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยคณะกรรมการจะใชเปนวิธีการดูแล  
แกปญหาใหกับสมาชิกเปนการเฉพาะรายตามความจําเปน
 4. สมาชิกผูคํ้าประกันขอกูเพื่อชําระหนี้แทนผูกู ซึ่ง

คณะกรรมการไมอนุมัติทั้ง  2 ราย
 เหตุผล : สมาชกิผูกูสงักดัเทศบาลแหงหนึง่ตองออกจาก
สหกรณ  ไมสงชําระหนี้ใหกับสหกรณ  โดยมีผูคํ้าประกัน 3 คน 
โดย 2 คน สังกัดเทศบาลเดียวกันกับผูกู  สวนอีก 1 คน เปน
ขาราชการไมไดเปนสงักดั สพป. โดยผูคํา้ 2 คน  ทีส่งักัดเทศบาล
เดียวกัน ยื่นขอกูเพื่อชําระหน้ีแทนผูกู   แตคณะกรรมการ           
ไมอนุมัติดวยเหตุผล

โดย  นางสิรินทิรา  ชัยบุรินทร  รองผูจัดการ
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1.  ผู คํ้าที่ขอกู เพิ่มขึ้นตองนําเงินกู ไปชําระหน้ี
ภายนอกดวย  ทําใหยอดกูไมพอเหลือชําระหนี้สหกรณ
  2.  ถึงแมจะนําเงินกู นั้นมาชําระหนี้แทนผู กู ให 
สหกรณกอน  ก็จะทําใหมีปญหาในการสงชําระหนี้ภายนอกอีก  
อนัจะเปนปญหากับสหกรณในอนาคตได  จงึเปนความเส่ียงของ
สหกรณ
  3.  ถากรรมการอนุมัติใหผูคํ้าประกัน  2 ราย  กู
ชาํระหนีแ้ทนไดแลว  ผูคํา้ประกนัอกี 1 คน ทีเ่ปนครสูงักดั ส.พ.ป. 
จะหลดุภาระการคํา้ประกนัทนัท ีซึง่คณะกรรมการพจิารณาแลว
เหน็วาเปนความเสีย่งสงูในการหักเงนิชาํระหนีข้องสมาชกิทีส่งักดั
เทศบาล  เมื่อเกษียณอายุราชการแลว
 5. การพิจารณาเงินคงเหลือหลังหกัชาํระหน้ี 5% และ

การกําหนดหลักเกณฑการใหกูเงินของสมาชิกสังกัดโรงเรียน

เอกชน  โดยคณะกรรมการมีมติมอบใหฝายนิติการประชุม         

จัดทํารายละเอียด  นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

คราวตอไป

เหตผุล : มหีลายเรือ่งทีส่หกรณตองปรบัแกไขเพือ่รองรบั 
พ.ร.บ.สหกรณฉบับใหม  ที่อยูระหวางรอประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา รวมทั้งเรื่องที่เปนปญหาในทางปฏิบัติของทั้งสหกรณ
และสมาชิก
 6. การรับฝากเงินของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ชัยนาท จํากัด  โดยคณะกรรมการอนุมัติใหรับฝากเงิน จํานวน 
50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3.50 บาท

เหตุผล : เปนเงินทนุภายนอกท่ีมตีนทนุตํา่  โดยสหกรณ
จะนําเงินฝากไปชําระหนี้ภายนอกที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา  ซึ่ง
เปนการลดคาใชจายของสหกรณโดยตรง

 สวนของเดอืนกอนหนานี ้ คณะกรรมการไดมมีติทีส่าํคญั  

ดังนี้
 1.  การปองกันการผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิกโดย        

คณะกรรมการมีมติใหดําเนินการตามมาตรการ  ดังนี้

  1.1 ผู กู ต องเปดบัญชีกับสหกรณเพื่อฝากเงิน             

ไวลวงหนาอยางนอย 2 เดอืน ของยอดท่ีตองชําระหน้ี และ/หรือ

  1.2 ผูคํา้ประกันตองทาํหนงัสอืยนิยอมใหตนสงักดั

หักเงินตามที่สหกรณเรียกเก็บในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้

  สาํหรบักลุมเปาหมายท่ีคณะกรรมการจะใชมาตรการ
ดังกลาว  ใชกับสมาชิกที่ขอกูเงิน  ไดแก

   1.2.1 สมาชิกท่ีตองสงเงนิใหสหกรณเอง  โดย

ไมมีหนวยหักเงินใหสหกรณ

   1.2.2 สมาชกิท่ีคณะกรรมการวิเคราะหแลว

วามีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ี  เชน สมาชิกที่มีภาระหนี้

ภายนอก  หรือสมาชิกใกลเกษียณ  เปนตน

 ทัง้นีค้ณะกรรมการจะวิเคราะหและพิจารณาใชมาตรการ

เปนการเฉพาะราย  ซึ่งเปนวิธีการปองกันการผิดนัดชําระหนี้ได

อีกทางหนึ่ง  ทําใหสหกรณและสมาชิกมีเวลาในการแกปญหา  

เมือ่ไมมกีารผดินดัชาํระหนีก้จ็ะไมมกีารตัง้คาเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  

ทําใหกําไรปลายปไมถูกตัดลดลงไป

 2.  การดําเนินการกับสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้  ใหเปน

ไปตามขอบงัคบั ระเบยีบ หรอืมติคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ 

มีมติใหดําเนินการกับสมาชิกที่ผิดนัดชําระหน้ี แยกตามกลุม  

ดังนี้

  2.1 กลุมสมาชิกคืนใบเสร็จ  (ตนสังกัดไมสามารถ

หักเงินชําระหนี้ใหกับสหกรณตามยอดที่เรียกเก็บ) จํานวน 76 

ราย

   - คณะกรรมการมมีติใหตดิตามการชาํระหนี้

อยางใกลชิด  แลวรายงานคณะกรรมการทราบทุกเดือน

  2.2 กลุมสมาชิกสงเงินเอง  (สมาชิกโอน-ยาย, 

เกษียณอายุ, ไมมีหนวยหักเงิน)  จํานวน  27 ราย

   -  คณะกรรมการมีมติใหฝายจัดการติดตาม  

หากมีรายใดที่ผิดนัดชําระหนี้ใหรายงานคณะกรรมการทราบ

ทันที

  2.3 กลุมสมาชกิผดินดัชาํระหนีต้ดิตอกนัเปนเวลา 

2 เดือนขึ้นไป  จํานวน  8 ราย  (ผิดนัดตอเนื่องและไมพยายาม

หรือแกปญหาการสงชําระหน้ีได)

   -  คณะกรรมการมีมติ  ดังนี้

   2.3.1 ใหพนสภาพการเปนสมาชกิ นาํหุนมา
ชําระหน้ี  สวนภาระหน้ีที่เหลือ  ใหดําเนินการทางกฎหมาย  

จํานวน  3 ราย

   2.3.2 ทําหนังสือแจงผูกูและผูคํ้าประกันให
ไปเขาพบฝายจัดการเพื่อหาทางแกปญหาภายใน 15 วนั  หาก

ไมไปพบฝายจัดการใหดําเนินการทางกฎหมาย  จํานวน  4 ราย

   2.3.3  ทําหนังสือแจงผูกูใหชําระหน้ีสวนท่ี

คางท้ังหมด  จํานวน  1 ราย

  2.4  สมาชกิทีป่รบัโครงสรางหนีแ้ลวไปกูเงนิธนาคาร
โดยใชเงนิบาํเหนจ็ตกทอดค้ําประกัน  (ธนาคารสงตรงกรมบัญชี

กลางหักเงินกอนสหกรณ)  จํานวน  22 ราย
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   -  คณะกรรมการมมีตใิหผายจดัการทาํหนงัสอื

เรียกเงินกูคืนทั้งจํานวน  สําหรับสมาชิกที่ปรับโครงสรางหนี้กับ

สหกรณ  แลวไปกูเงินธนาคารโดยใชบําเหน็จตกทองค้ําประกัน

แลวมีการผิดนดัชําระหน้ี  จาํนวน  8 ราย  ซึง่เปนไปตามระเบียบ

สหกรณฯ วาดวยการปรับโครงสรางหนี้  พ.ศ. 2558  ขอ 13  

และขอ 14

  สําหรับสมาชิกที่ปรับโครงสรางหนี้แลวไปกูเงิน

ธนาคารโดยใชบําเหน็จตกทอดคํ้าประกัน  แลวไมมีการผิดนัด

ชําระหนี้กับสหกรณ  จํานวน  15 ราย  หากมีการผิดนัดชําระ

หนีส้หกรณกต็องดาํเนนิการเรียกเงินกูคนืท้ังจาํนวน  ตามระเบียบ

เชนกัน

  2.5 กลุมลูกหนี้ตามคําพิพากษา  จํานวน  14 ราย

   -  คณะกรรมการมีมติ  ดังนี้

   2.5.1 ใหฝายจัดการติดตามการชําระหน้ีตาม

คาํพพิากษา  หากผดินดัใหรายงานคณะกรรมการทราบ  จาํนวน  

4 ราย

   2.5.2  มอบทนายความดําเนินการบังคับคดี

กับผูคํ้าประกัน  จํานวน  1 ราย

   2.5.3  มอบทนายความสืบทรัพยผูกู  เพ่ือ

บังคับคดี  จํานวน  3 ราย

   2.5.4  มอบทนายความตรวจสอบทรัพยผูกู

และผูคํา้ประกนั เพือ่ออกหมายใหเจาพนกังานบงัคบัคดยีดึทรพัย

ผูกูและผูคํ้าประกัน  จํานวน  1 ราย
   2.5.5  รอผลการบังคับคดี  จํานวน  3 ราย

   2.5.6  ใหผูกูและผูคํ้าประกันมาทํารับสภาพ
หน้ีตามหนังสือที่ผูกูขอ ถาผูกูไมชําระใหผูคํ้าประกันชําระหน้ี
สวนท่ีเหลือแทน  จํานวน  1 ราย

   2.5.7 มอบฝ ายจัดการประสานตํารวจ            

ดําเนินการตามหมายจับ จํานวน  1 ราย  (คดีปลอมลายมือชื่อ
ผูคํ้าประกัน)

  2.6  กลุมลูกหน้ีตามสัญญาประนอมหน้ี  จํานวน 

7 ราย

   -  คณะกรรมการมีมติ  ดังนี้

   2.6.1  ใหฝายจดัการตดิตามการสงชาํระหนี้  
หากมีการผิดนัดใหรายงานคณะกรรมการทราบ  จํานวน 4 ราย

   2.6.2  ใหฝายจดัการติดตามการชําระหน้ี  ถา
ขาดสงตดิตอกนั  3 เดอืน  มอบทนายความทาํหนังสอืแจงบงัคบั

คดีจํานอง  จํานวน  1 ราย

   2.6.3  มอบทนายความทําหนังสอืแจงบงัคับ

จํานอง  จํานวน  1 ราย

   2.6.4  มอบทนายความทาํหนงัสอืแจงใหชาํระ

หนี้ตามสัญญา  ถาไมชําระใหทนายฟองบังคับจํานอง

 จากมติคณะกรรมการดําเนินการในทุกมติ  เปนการ

ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.สหกรณ  ขอบังคับ ระเบียบตางๆ ที่

เกีย่วของ ทีม่วีตัถปุระสงคหลกัคอื  การบริหารใหสหกรณมคีวาม

มั่นคง  ปองกันความเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายท้ังของ

สหกรณและสมาชิก  โดยเฉพาะกับความเช่ือม่ันและศรัทธา  จาก

สมาชิกสหกรณของเรา รวมท้ังสถาบันการเงิน  หนวยงานท่ีกาํกับ

ดแูลและสาธารณชน  ซึง่อาจจะสงผลกระทบกับสมาชิกบางทาน  

แตคณะกรรมการตองคํานึงถึงภาพรวมของสหกรณเปนสําคัญ

 ในฉบับตอ ๆ ไป สหกรณจะไดนําเสนอมติที่สําคัญๆ 

ของคณะกรรมการใหสมาชิกทราบ ในฐานะท่ีสหกรณออมทรัพย

ครูชัยนาท จํากัด

“เปนสถาบันการเงิน ของครู  โดยครู  และเพื่อครู”

ขอเชิญเขารวมโครงการ
“สมาชิก Online เครือขายใยแมงมุม”

(Spider Web Network Online)

ขาวสารสหกรณ . . . 
ถูกตอง  รวดเร็ว  ทันใจ  ไมเสียสิทธิ์
โดยการเพิ่มเพื่อนผานไลนแอพพลิเคชั่น
โดยการสแกน QR-Code ดานลางนี้ไดเลย !

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : www.chainattsc.com
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สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท

รายละเอียดสมาชิก ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแกกรรม จังหวัดชัยนาท

1. นายจรูญ เรืองงาม  ขาราชการบํานาญ อ.สรรคบุรี
2. นายวินัย วงศฤทัยวัฒนา  ขาราชการบํานาญ อ.สรรพยา
3. นายพิชัย อวมคราม  ขาราชการบํานาญ อ.หันคา

สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแกกรรม จังหวัดชัยนาท
1. นายสนิท ภักดี  คูสมรส  นางประไพ ภักดี

ขาราชการบํานาญ อําเภอเมืองชัยนาท
2. นายจรูญ เรืองงาม  ขาราชการบํานาญ อ.สรรคบุรี
3. นางวิเชียร ออนสอาด คูสมรส นายเสนห ออนสอาด 
ขาราชการบํานาญ อําเภอหันคา

4. นางสมพร เทศเขียว คูสมรส นายสะอาด เทศเขียว
ขาราชการบํานาญ อําเภอเมืองชัยนาท

5. นายวินัย วงศฤทัยวัฒนา  ขาราชการบํานาญ อ.สรรพยา
>> สมาชิก ช.พ.ส. ดํารงกรณีคูสมรสถึงแกกรรม <<

1. นางสมจิตร มาออน  อําเภอหันคา
2. นางมานิตย แจมจิตร  อําเภอสรรพยา

ช.พ.ค. 662.- 907.981.-
ช.พ.ส. 315.- 373,956.-

เงินสงเคราะหครอบครัวเงินสงเคราะหรายศพสมาชิก

สํานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท จะหักเงินสงเคราะหรายศพ
ประจําเดือนเดือน มีนาคม 2562 (งวดที่ 3/2562)

จึงขอใหทานนําเงินฝากเขาบัญชีธนาคารไวกอนกําหนดวันหักเงิน
หากสมาชิกทานใดไมไดดําเนินการนําเงินฝากเขาบัญชีตามกําหนด 
ขอใหทานไปติดตอขอชําระเงินที่สํานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท

 ภายในส้ินเดอืน ม.ีค. 2562  เพ่ือเปนการรักษาสิทธิประโยชน
อันพึงมีพึงไดของทานและครอบครัวมิฉะนั้นทานจะถูกตัดสิทธิ
จากการเปนสมาชิกดวยเหตุคางชําระเงินสงเคราะหรายศพฯ
ตามระเบียบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

การหักเงินผานบัญชี ธ.กรุงไทย (กรณีไมมีตนสังกัดใหหัก)


