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 โครงการพบสมาชกิสภากาแฟแชรความคดิ  เพือ่พฒันาความรูความเขาใจรวมกนั พรอมทัง้รบัฟงขอคดิเหน็ขอเสนอแนะ ยงัมทีกุเดอืน
จนถึงสิ้นปบัญชี  ผูที่สนใจและยังไมเคยรวมประชุมสมัครเขารวมได 1 ครั้ง
 ในวนัที ่9 - 10 สงิหาคม 2562  สหกรณจดัโครงการประชมุสัมมนาสมาชกิบาํนาญและศกึษาดงูานสหกรณออมทรพัยครรูาชบรุ ีจาํกดั  
ที่มีผลงานดีเดน  เพ่ือสรางความรูความเขาใจและประสบการณดานการบริหารกิจการสหกรณ  ใหกับสมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญแยกตาม
อําเภอและแบงตามสังกัด  40 คน  กรรมการ  15 คน  ผูตรวจสอบกิจการ  3 คน  กรรมการควบคุมภายใน  5 คน  ที่ปรึกษา  1 คน และ      
เจาหนาที่  8 คน  รวม  72 คน
 ผูกูบางรายทีไ่มสามารถชาํระหนีไ้ด  ถกูใหพนสภาพการเปนสมาชกินําหุนมาชาํระหนีส้วนทีย่งัคาง  ตองบงัคบัใหผูคํา้ประกนัชําระหนี้
แทน  โดยใชระเบียบวาดวยการชวยเหลือผูคํ้าประกัน  ทําใหผูคํ้าประกันยอมชําระหน้ีแทนผูกู  เน่ืองจากระเบียบน้ีมีเง่ือนไขการชวยเหลือ              
ที่สมาชิกยอมรับไดเกือบทุกราย  เปนผลดีตอสหกรณไมตองตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่จะกระทบตอกําไร ปนผลและเฉล่ียคืน
 การชวยเหลือทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณในปนี้  สามารถสมัครขอรับไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  มีการปรับแกไข
รายละเอียด  เพ่ิมทุนระดับอนุบาลและระดับปริญญาตรี  ขอใหผูที่มีบุตรกําลังศึกษาติดตามรายละเอียดยื่นขอรับทุนตามกําหนด
 ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ติดตามวารสารประชาสัมพันธ  ชวยกนัเสนอแนะ ชวยกันพัฒนาสหกรณของเราใหกาวหนาตอไป

สมควร  ทองฤทธิ์
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

19 กรกฎาคม  2562

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ทุกทานครับ

 กรรมการดาํเนนิการไดวเิคราะหผลการดาํเนนิการทีผ่านมาใหเหมาะสมกบัสถานะการเงนิ  จงึมมีติเมือ่วนัท่ี  
12 กรกฎาคม 2562 ใหสมาชิกซ้ือหุนเพิ่มเฉพาะรายเดือนเทาน้ันโดยไมรับซื้อหุนพิเศษ  งดการฝากออมทรัพยอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4  เพื่อลดตนทุน  เน่ืองจากสหกรณกูประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินจากหลายธนาคารและหลายสหกรณ
ดอกเบี้ยตํ่ากวารอยละ 4
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ÊË¡Ã³ �¾ºÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�¾ºÊÁÒªÔ¡
 ÇÑ¹·Õè 2 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562  ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ́  
ä Œ́ÃÑºàªÔÞ¨Ò¡ÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒË¹Í§ÁÐâÁ§ áÅÐÇÑ´ÊÔ§Ë �  
ä»¾º¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¤ÃÙã¹ÈÙ¹Â� ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁâÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹ÊÐ¾Ò¹ËÔ¹
áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹Ë¹Í§¢Ø‹¹
 »ÃÐà´ç¹·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨
 - ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÊË¡Ã³�Ï
 - ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¡ÒÃÃÑºÃÍ§¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡ ¾.Ã.º. ÊË¡Ã³� ¾.È. 
2562 ¢Í§ÊÁÒªÔ¡áÅÐÊË¡Ã³ �

ÊÀÒ¡Òá¿...áªÃ �¤ÇÒÁ¤Ô´

 ÇÑ¹·Õè 5 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562 ³ âÃ§àÃÕÂ¹Í¹ØºÒÅÊÃÃ¤ºØÃÕ 
ÁÕÊÁÒªÔ¡à¢ŒÒÃ‹ÇÁ ¨íÒ¹Ç¹ 63 ¤¹
 »ÃÐà´ç¹·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨
 - ¤ÃÙºÃÃ¨ØãËÁ‹äÁ‹à¢ŒÒÃ‹ÇÁà»š¹ÊÁÒªÔ¡  à¾ÃÒÐäÁ‹ÍÂÒ¡
  ¤íéÒ»ÃÐ¡Ñ¹¨Ð·íÒÍÂ‹Ò§äÃ
 -  ·íÒÍÂ‹Ò§äÃ Ö̈§¨ÐäÁ‹ÁÕË¹ÕéÊÙÞ
 -  ¤ÇÃÁÕÁÒμÃ¡ÒÃ·Õèà¢ŒÁ§Ç´ã¹¡ÒÃãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒà§Ô¹
 -  ̈ Ñ́ ·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ·Õè́ ÕãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡
 - ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡ÑºÊÁÒªÔ¡ã¹àÃ×èÍ§
  ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡®ËÁÒÂãËÁ‹

 ÊÀÒ¡Òá¿¤ÃÑé§μ‹Íä»
 - ÇÑ¹·Õè  2 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562
  ³ âÃ§àÃÕÂ¹Í¹ØºÒÅËÑ¹¤Ò Í.ËÑ¹¤Ò ¨.ªÑÂ¹Ò·
 - ÇÑ¹·Õè  6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2562
  ³ âÃ§àÃÕÂ¹ºŒÒ¹ÇÑ§¤ÍäË Í.à¹Ô¹¢ÒÁ ̈ .ªÑÂ¹Ò·
 -  ÇÑ¹·Õè  10 - 11 μØÅÒ¤Á 2562
  ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ̈ íÒ¡Ñ́

= ÊÍº¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁä Œ́·ÕèÊË¡Ã³�Ï =

 Ê¶Ò¹·Õè ³ ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙÃÒªºØÃÕ í̈Ò¡Ñ´
 ÇÑ¹·Õè 9 - 10 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562
 â´Â¹íÒÊÁÒªÔ¡ºíÒ¹ÒÞ  ¨íÒá¹¡μÒÁË¹‹ÇÂ ÃÇÁ 40 ¤¹
 - Í.àÁ×Í§ªÑÂ¹Ò·  8 ¤¹  - Í.ÇÑ´ÊÔ§Ë�  3 ¤¹
 - Í.Áâ¹ÃÁÂ�  4 ¤¹  - Í.ÊÃÃ¤ºØÃÕ  6 ¤¹
 - Í.ÊÃÃ¾ÂÒ  5 ¤¹  - Í.ËÑ¹¤Ò  4 ¤¹
 - Í.à¹Ô¹¢ÒÁ  2 ¤¹  - Í.Ë¹Í§ÁÐâÁ§  2 ¤¹
 - ºíÒ¹ÒÞÍÒªÕÇÐ 2 ¤¹  - ºíÒ¹ÒÞ Í»·. 2 ¤¹
 - ºíÒ¹ÒÞÍ×è¹ æ  2 ¤¹
 ÊÁÑ¤Ãä Œ́μÑé§áμ‹ºÑ´¹Õé¨¹¶Ö§ÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562
 à¡³± �¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ
1. ÊÁÒªÔ¡ºíÒ¹ÒÞ Í.àÁ×Í§, Í.Áâ¹ÃÁÂ�, Í.ÇÑ´ÊÔ§Ë�, Í.ÊÃÃ¤ºØÃÕ, Í.ÊÃÃ¾ÂÒ, 
Í.ËÑ¹¤Ò, Í.à¹Ô¹¢ÒÁ áÅÐ Í.Ë¹Í§ÁÐâÁ§ “ÊÁÑ¤Ãä Œ́·Õè¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ºíÒ¹ÒÞ
¢Í§áμ‹ÅÐÍíÒàÀÍ”
2. ÊÁÒªÔ¡ºíÒ¹ÒÞ ÍÒªÕÇÐ ,  ºíÒ¹ÒÞ Í»·. áÅÐºíÒ¹ÒÞÊÑ§¡Ñ´Í×è¹ æ “ÊÁÑ¤Ã
ä Œ́·ÕèÊË¡Ã³�Ï”
 ÊíÒËÃÑºËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò ´Ñ§¹Õé
1. ¶ŒÒÊÁÒªÔ¡ÊÁÑ¤ÃμÒÁâ¤ÇμÒ ãËŒ¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ê‹§ÃÒÂª×èÍãËŒÊË¡Ã³� ÀÒÂã¹
ÇÑ¹·Õè 2 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562
2.  ¶ŒÒÊÁÒªÔ¡ÊÁÑ¤Ãà¡Ô¹â¤ÇμÒ
   2.1 ãËŒÊÁÒªÔ¡¢Í§μ¡Å§¡Ñ¹àÍ§¢Í§Ë¹‹ÇÂ¹Ñé¹
     2.2  ¶ŒÒμ¡Å§¡Ñ¹äÁ‹ä´Œ¨ÐãËŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈º©ÅÒ¡·ÕèÊË¡Ã³ �Ï ÀÒÂã¹     
ÇÑ¹·Õè 2 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562 àÇÅÒ 10.00 ¹.
3. ÊÁÒªÔ¡·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃμ ŒÍ§äÁ‹à¤ÂÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹¡ÑºÊË¡Ã³ �     
ã¹ÃÍº»‚ 2561 áÅÐ 2562 à¾×èÍ¡ÃÐ¨ÒÂâÍ¡ÒÊ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡

¤ÃÑé§·Õè 6

โครงการประชุมสัมมนา
สมาชิกบํานาญและศึกษาดูงาน
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มติกรรมการท่ีควรรู�…
โดย  สิรินทิรา  ชัยบุรินทร  รองผูจัดการ

 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ฝายจัดการไดนําเสนอขอมูลฐานะการเงินตาง ๆ ของสหกรณเชิงวิเคราะหใหคณะกรรมการไดรับทราบขอมูล           
ในภาพรวมไดงายขึ้น ซึ่งคณะกรรมการไดใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจ การบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล โดยมีมติ
ที่สําคัญ  ดังนี้

1. การพิจารณาใหสมาชิกกูเงินกับสหกรณในเดือน มิถุนายน 2562 สมาชิกสวนใหญจะกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน มีจํานวน 401 ราย 
รองลงมาคือเงินกูสามัญจํานวน 121 ราย จํานวนเงินกูตามสัญญาทั้งสิ้น 228,218,417.00 บาท สวนเงินที่สมาชิกไดรับจริงจํานวน 41,128,479.50 
บาท เนือ่งจากสวนใหญสมาชกิทีกู่จะเปนสมาชกิรายเดมิทีกู่วนซ้ํา สาํหรบัสมาชิกทีกู่เงนิเม่ือ หกัชาํระหนีแ้ลวเงินเดอืนเหลือไมเปนไปตามเกณฑทีน่าํ
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 5 ราย กรณีสงชําระหนี้ไมถึง 6 งวด จํานวน 3 ราย กรณีผูคํ้าโอนยายไปตางจังหวัด 2 ราย และกรณีเงินเดือนเหลือ
เปนไปตามเกณฑแตคนคํา้มภีมูลิาํเนาตางจังหวัด จาํนวน   4 ราย คณะกรรมการพจิารณาแลวใหสมาชกิไปพบฝายจดัการในสวนของคลนิิกการแกไข
ปญหาใหสมาชิก เพ่ือเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
 เหตุผล :  เนือ่งจากการพิจารณาใหสมาชิกกูเงนิกรณีสงชาํระหน้ีไมเปนไปตามเกณฑทีส่หกรณกาํหนดจะพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน
ที่เดือดรอนจริง เชน บิดา มารดา หรือตนเองท่ีตองเขารับการรักษาในสถานพยาบาลดวยโรครายแรงซึ่งมีหลักฐานชัดเจน  โดยคณะกรรมการจะใช
วิธีการดูแลแกไขปญหาใหกับสมาชิกเปนการเฉพาะรายตามความจําเปนซ่ึงสหกรณมีคลีนิคในการแกไขปญหาสมาชิก สวนกรณีสมาชิกผูกูที่ผูคํ้า
ประกันโอนยายไปตางจังหวัดใหหาผูคํ้าประกันใหม และสําหรับสมาชิกผูกูที่ผูคํ้าประกันมีภูมิลําเนาตางจังหวัดซึ่งสวนใหญจะเปนขาราชการท่ีบรรจุ
ใหมซึ่งผูกูและผูคํ้าประกันจะเปนลักษณะสลับกันคํ้าประกันซึ่งถาเกิดกรณียายไปตางจังหวัดและไมสามารถชําระหนี้กับสหกรณไดถาเกิดการบังคับ
คดีสหกรณจะตองบังคับคดี ในจังหวัดที่สมาชิกมีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้นซึ่งจะทําใหเกิดความยุงยากและมีคาใชจายในการบังคับคดีเพิ่มขึ้น
  2. อนุมัติใหสมาชิกกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้  1 ราย เพื่อใหสมาชิกสามารถชําระหนี้กับสหกรณได ไมตองหาเงินจากภายนอกมา
ชาํระหน้ีเพ่ิม โดยสมาชิกตองนําเงินปนผลและเฉล่ียคนื ในแตละปไปชาํระหน้ีสวนท่ีปรับลดในแตละเดือนใหกบัสหกรณเพือ่ใหหนีล้ดลงไดเร็วข้ึนและ
ตองไมไปกอหนี้เพ่ิมทั้งภายในสหกรณและภายนอกสหกรณ

  3. การเรียกเก็บเงินสมาชิก ณ ที่จาย มสีมาชิกที่ไมสามารถเรียกเก็บ ณ ที่จายไดในเดือน มิถุนายน 2562 จํานวน 196 ราย เปน

เงิน 2,331,801.75 บาท นําเงินมาชําระเองกอนวันสิ้นเดือนตามกําหนด  จํานวน  173 ราย เปนเงิน 1,958,746.25 บาท  สวนที่คืนใบเสร็จจํานวน 
23 ราย เปนเงิน 373,055.50 บาท

เหตุผล : เนื่องจาก
   3.1  สาเหตุจากภายใน เชนการปลอยเงินกูของสหกรณกําหนดใหเงินคงเหลือ 5 % ทําใหเวลามีการเรียกเก็บเงินสวนอ่ืนเพิ่ม

เชนเบี้ยประกนัชีวิตกลุม สมาคมฌาปนกิจ จํานวนวันในการคิดดอกเบ้ียของแตละเดือนที่ไมเทากัน และสมาชิกที่โอนยายไปตางจังหวัดแตไมไดเขา
มาติดตอสหกรณขอทําเร่ืองในการโอนยาย
   3.2  สาเหตุจากภายนอก เชน การปลอยสินเชื่อเงินกูบําเหน็จดํารงชีพของสถาบันการเงินอื่น

 ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหดําเนินการตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณดังนี้
   1)  สมาชิกทีผ่ดินดัการชําระหน้ีใหทาํหนังสือแจงผูกูและผูคํา้ประกันทราบและนําเงินมาชําระหน้ีในสวนท่ีขาด จาํนวน 23 ราย
   2)  กรณีสมาชิกผิดนัดชําระหน้ี 2 ครั้งติดตอกันหรือผิดนัด 3 คราวในสัญญาเดียวกันใหทําหนังสือแจงเรียกคืนเงินกูทั้ง          
จํานวน 8 ราย
   3)  สมาชิกท่ีสหกรณไดทําหนังสือแจงแลวไมพยายามแกปญหาใหดําเนินการตามกฎหมาย 7 ราย 

   4)  ปรับโครงสรางหนี้สมาชิกท่ีผิดนัด 1 ราย
  4. การดําเนินการกับสมาชิกที่ผิดนัดชําระหน้ี ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการ  โดยในเดือนนี้มีสมาชิก          
ที่ผิดนัดชําระหนี้ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือนขึ้นไป (ผิดนัดตอเนื่องและไมพยายามหรือแกปญหาการสงชําระหนี้ได จํานวน 7 ราย)  คณะกรรมการ 

มีมติใหพนสภาพการเปนสมาชิกตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 โดยนําทุนเรือนหุนมาชําระหนี้ สวนภาระหน้ีที่เหลือใหดําเนินการตามกฎหมาย แตถา
สมาชิกไปชําระหนี้ที่คางก็จะยังคงสภาพการเปนสมาชิกตอไปได

การประชุมครั้งที่ 9/2562  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
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 5. การเปล่ียนแปลงผูประสานงานบํานาญอําเภอสรรพยา เนื่องจากนายวีระศักด์ิ ดีเกษม ผูประสานงานบํานาญอําเภอสรรพยา            
ไดถึงแกกรรมเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการมีมติให  นายมานบ ใจสงค  เปนผูประสานงานบํานาญสรรพยาแทน

 6. สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวง ศึกษาธิการ  จํากัด ขอเขาศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ในดานการ
บรหิาร ดานกฎหมาย ขอบังคบั ระเบยีบการตดิตามหนีแ้ละการจดัสวัสดกิารตาง ๆ  ใหสมาชกิ เพือ่นําขอมูลทีไ่ดรบัไปใชประโยชนนการจดัสวสัดกิาร
และนาํมาประยกุตใชในการพฒันาสหกรณตามหลกัการสหกรณ  ในวนัพฤหสับดทีี ่8 สงิหาคม 2562  โดยมผีูรวมศกึษาดงูานจาํนวน 20 คน ประกอบ
ดวยคณะกรรมการฝายกฎหมาย คณะกรรมการดําเนินการท่ีปรึกษาและฝายจัดการ

 7. คณะกรรมการมีมติการใหการชวยเหลือ เด็กชายตนกลา แสนกลา นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดสระไมแดง อําเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ประสบเหตุตกเตาถานทําใหเทาผิดรูป ซึ่งตองเขารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร จํานวน 2,000 บาท              
นับเปนการชวยเหลือสังคมและชุมชนตามหลักการสหกรณ

 8. การจัดทําประกันกลุมชีวิตตามความสมัครใจ (@) ในป 2562 จํานวน 3,378 ราย อัตราเบ้ียประกันคนละ 5,850 บาท ระยะ
เวลาคุมครองวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี 28 มิถุนายน 2563 ซึ่งสมาชิกทานใดที่ไมไดนําเงินมาชําระคาเบ้ียประกันภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 สหกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกัด จะดาํเนินการกูเงนิเพือ่ชาํระประกันในวันที ่19 กรกฎาคม 2562 และเรยีกเกบ็กบัสมาชกิในเดือนสงิหาคม 
2562 เปนเวลา 10 เดือน

 9. การใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณประจําป 2562 โดยสหกรณกําหนด
จํานวนเงินทุนการศึกษาแตละระดับ ดังนี้
   - ชั้นอนุบาลปที่ 3   จํานวนทุนละ 1,000 บาท
   - ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   จํานวนทุนละ 1,200 บาท
   - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   จํานวนทุนละ 1,500 บาท
   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   จํานวนทุนละ 1,800 บาท
   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/ปวช.3  จํานวนทุนละ 2,200 บาท
   - ปวส.2/ปริญญาตรีปที่ 2  จํานวนทุนละ 3,000 บาท
คุณสมบัติผูขอรับทุนการศึกษา
   - เปนบุตรของสมาชิกสหกรณซึ่งเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันปดรับสมัคร
   - ไมเปนบุตรบุญธรรม
   - เปนผูมีความประพฤติดี
   - ศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีอยูในการควบคุมดูแลของทางราชการซ่ึงไมสูงกวาระดับปริญญาตรี
   - อายุไมเกิน 25 ปบริบูรณนับถึงวันปดรบัสมัคร
   - บุตรที่ศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไมสามารถขอรับทุนได

การยื่นใบสมัครขอรับทุน
  ยื่นไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด หรือศูนยประสานงานทางการศึกษาท่ี

สมาชิกสังกัด
ผูขอรับทุนสามารถสงใบสมัครรับทุนไดตามสิทธิของบิดา หรือมารดา เพียงคนเดียว
หลักฐานและเอกสารขอรับทุน

   - สําเนาทะเบียนบานหรือสูติบัตรของผูขอรับทุน โดยใหบิดาหรือมารดาเปนผูรับรองสําเนาถูกตอง
   - หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
   - สําหรับบุตรที่เรียนระดับปริญญาตรีปที่ 3 หรือปที่ 4 และยังไมเคยใชสิทธิ์สามารถย่ืนขอรับทุนในปนี้ได

ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนภายในวันที่ 6 กันยายน 2562
ขอรับทุนได 16 – 27 กันยายน 2562 ที่กรรมการหนวยฯ

หลังจากนั้นใหไปรับไดที่สหกรณฯ




6 วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

มอบเงินชวยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย นายวัลลภ วุฒิวาท  สมาชิกบํานาญ อําเภอสรรคบุรี
จํานวน  20,000 บาท วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี

 10. การจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการประจําป 2562 เพ่ือเปนเกียรติและคารวะผูอาวุโส เปนการอนุรักษ
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีามของไทย เพือ่ใหผูเกษียณมีความภาคภูมใิจและมีขวญักาํลังใจ หลงัอาํลาชีวติราชการ อกีทัง้เปนการสราง
ความรกั ความสามคัคแีละความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัภายในครอบครวัและสมาชกิสหกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกดั โดยคณะกรรมการกาํหนด
จดังานแสดงกตเวทติาจติแดผูเกษียณอายรุาชการ ในวนัศกุรที ่4 ตลุาคม 2562 ณ โรงแรมชยันาทธาน ีอาํเภอเมอืงชัยนาท จงัหวัดชัยนาท กาํหนดการ
ดังนี้
  เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน
  เวลา 08.30 – 09.30 น.  พิธีเปดและบรรยายพิเศษโดย นายสมควร ทองฤทธ์ิ ประธานกรรมการ
  เวลา 09.30 – 11.00 น.  การบรรยาย “ชีวิตที่เปนสุขหลังเกษียณ” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
  เวลา 11.00 – 12.00 น.  “การบริหารสหกรณเพื่อรองรับ พ.ร.บ. พ.ศ. 2562” 
       โดยนายพนม จงอยูวัฒนา ผูจัดการ
       นางสิรินทิรา ชัยบุรินทร รองผูจัดการ
  เวลา 12.00 – 12.30 น.  มอบของท่ีระลึกใหผูเกษียณ
  เวลา 12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารรวมกัน
 ในการจัดงานคร้ังนี้สหกรณฯ จัดงานใหกับผูที่เกษียณอายุราชการทุกสังกัดที่เปนสมาชิกสหกรณและไมไดเปนสมาชิกสหกรณ จํานวน  
202  คน
  11. การขายทอดตลาดหลักทรัพยพรอมส่ิงปลูกสรางของสมาชิกที่ถูกบังคับคดีจากบุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกไดนําหลักทรัพย              
คํ้าประกันเงินกูไวกับสหกรณแตถูกบุคคลภายนอกบังคับคดีตองนําหลักทรัพยที่คํ้าประกันสงกองบังคับคดีเพื่อขายทอดตลาด จํานวน 2 ราย              
คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหสหกรณนําสงหลักทรัพยไปยังกองบังคับคดีแบบภาระติดจํานอง เจาพนักงานบังคับคดีจะทําการขาย ซึ่งผูซื้อได
ตองรับภาระหนี้จํานองติดไปดวย ทั้งนี้สหกรณไดมอบหมายใหฝายจัดการและทนายความ ไปดูแลการขายและแจงยอดหนี้จํานอง
  12. สหกรณงดรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 6 ที่เปดบัญชีฝากเงินตั้งแต 500,00 บาทขึ้นไป ระยะเวลา  3 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
4.00 บาท/ป  โดยสหกรณจะเปดการรับฝากเงินในรูปแบบอ่ืนที่สมาชิกใหความสนใจท่ีระยะเวลาการฝากไมนานเกินไป แตเงินรับฝากประเภทอ่ืนที่
สหกรณเปดรบัฝากอยูขณะนีอ้ตัราดอกเบีย้กย็งัสงูกวาสถาบนัการอืน่ ๆ  เชนกนั เชน เงนิฝากออมทรพัยทวทีรพัย ฝากขัน้ตํา่เดอืนละ 500 บาท ระยะ
เวลา 24 เดือนติดตอกัน อัตราดอกเบ้ีย 3.50 บาท/ป ถาสมาชิกถอนกอนกําหนดจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 2.50 บาท เปนตน
  13. สหกรณงดรับการซ้ือหุนพิเศษ  เพื่อความสมดุลระหวางการเติบโตของหุน  ที่มีตนทุนสูงกับรายจายที่เปนผลตอบแทน  แตยัง
คงใหสมาชกิถอืหุนเปนรายเดอืนไดตามเกณฑทีส่หกรณกาํหนด  เน่ืองจากแนวโนมในการบริหารเงินของสหกรณจะตองบรหิารเงินเหลือ อนัเนือ่งมา
จากเงินไหลออกของสหกรณจากการปลอยเงินใหสมาชิกกูยืมมีการชะลอตัวซึ่งเปนผลกระทบจาก พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2562 ที่กําหนดใหสมาชิกกู
เงินจากสหกรณไดตองชําระหน้ีใหเสร็จสิ้นภายในอายุ 75 ป  (สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด กําหนดภายในอายุ 80 ป) ระยะเวลาการสง                

ไมเกนิ 150 งวด (สหกรณ 300 งวด)  เมือ่หกัเงนิชําระหนีท้กุประเภทแลวสมาชกิตองมเีงนิคงเหลอืไมนอยกวารอยละ 30 ของเงนิได (สหกรณกาํหนด
ใหเงินคงเหลือรอยละ 5) คณะกรรมการจึงตองจํากัดในเรื่องของการซื้อหุนเพิ่มของสมาชิก
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 จากการออกพบสมาชิกในการประชุมครูของศูนยประสานงานทางการศึกษา อําเภอหนองมะโมง ที่โรงเรียนบานสะพานหิน  
และศูนยประสานงานวัดสิงหที่โรงเรียนบานหนองขุน  เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2562  รวมทั้งสภากาแฟแชรความคิดที่โรงเรียนอนุบาล
สรรคบุรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  นอกจากจะไดแลกเปล่ียนเพื่อหาสาระและแนวความคิดในเรื่องผลประกอบการของสหกรณ
แลว ยังไดมีการนําเสนอเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดกับสหกรณและสมาชิกในหลายเรื่องที่จะเกิด
ผลกระทบทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยจะออกมาบังคับใชในรูปของกฎกระทรวง 13 เรื่อง ดังนี้
 ขอสงสัย.....อนุบัญญัติที่ 1 กําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียนตามมาตรา 89/2 (1)
 คลายสงสยั.....อนบุญัญัตนิีย้งัคงเดมิ  คอื แบงสหกรณขนาดใหญตองมสีนิทรพัยตัง้แต 5,000 ลานบาทขึน้ไป  ซึง่สหกรณ
ของเรามีสินทรัพย 5,800 ลานกวาบาท  จึงไมสงผลกระทบแตอยางไร
 ขอสงสัย.....อนบุญัญตัทิี ่2 กาํหนดคุณสมบัตแิละลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการ  และผูจดัการของสหกรณออมทรัพย
และสหกรณเครดิตยูเนียน  ตามมาตรา 89/2 (2)
 คลายสงสัย.....อนุบัญญัติขอนี้จะมีผลกระทบกับสหกรณคอนขางมาก  เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการตองมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ที่มี 2 สวน  คือ ประธานกรรมการ  1 คน  และกรรมการอีก 14 คน  แตกฎหมายใหมนอกจาก 2 สวน
เดิมแลว ยังจะเพิ่มเติมอีก 1 สวน  คือ จากทั้งหมด 15 คน  ถาเปนสหกรณขนาดใหญตองมีกรรมการอยางนอย 3 คน  ที่มีความรู               
ความเชี่ยวชาญดานการเงิน  การบริหารจัดการหรือการบัญชี  ซึ่งตรงนี้นาจะเปนปญหากบัสหกรณของเรา  กลาวคือ
  >> ปจจุบัน กรรมการ 15 คน  จะมีประธาน 1 คน เลือกโดยสมาชิกทุกคน  สวนกรรมการอีก 14 คน  จะแบงตามหนวย
สังกัดหนวยละ 1 คน  ไดแก อ.เมือง , อ.วัดสิงห , อ.มโนรมณ , อ.สรรคบุรี , อ.สรรพยา , อ.หันคา , อ.หนองมะโมง , อ.เนินขาม , 
สพป. , สพม. , อาชีวศึกษา , อปท. , ตัวแทนบํานาญ และเอกชนกับสังกดัอื่น ๆ  ซึ่งในรูปแบบน้ีเราไมสามารถการันตีไดวา จะมีอยาง
นอย 3 คน ที่มีคุณสมบัติ 3 ดานหรือไม  ถามีไมครบก็ถือวาไมครบองคประกอบของคณะกรรมการ  และเราก็ไมอาจกําหนดไดวาของ
หนวยใดจะตองมีคุณสมบัติใน 3 ดานได
 สําหรับแนวทางที่จะดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  คือ อาจจะตองกันสวนของกรรมการ  14 คน  ออกมาเปนสวนกลาง  
3 คน  ใหสมาชิกผูมีคุณสมบัติใน 3 ดาน  สมคัรแลวใหสมาชิกทุกคนเลือกเขาไปเปนกรรมการ  ดังนั้นจะมีเหลืออีกเพียง  11 คน  ที่
จะเปนตัวแทนของหนวยงาน  ซึ่งก็ตองจัดหนวยใหมเนื่องจากเดิมแบงเปน  14 หนวย  ตองเหลือเพียง  11 หนวย  เปนตน
 นี่เปนผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้  จึงขอฝากเปนขอเสนอใหสมาชิกไดชวยกันคิดถึงการเปล่ียนแปลงกับสหกรณ  หากมี
ขอเสนอใดขอความกรณุาสงใหสหกรณเพือ่รวบรวมกาํหนดเปนแนวทางทีเ่กดิประโยชนสงูสดุ  และมผีลกระทบกบัสหกรณและสมาชิก
นอยที่สุด
 ขอสงสัย.....ขอกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอยางนอย 3 คน  ที่ตองมีความรูความเช่ียวชาญดานการเงิน  การบริหาร
จัดการหรือการบัญชีจะสงผลกระทบในการสรรหาผูที่จะเปนกรรมการหรือไม  เพราะสวนใหญสมาชิกเราจะมีความรูดานการศึกษา
 คลายสงสัย.....ในปจจุบันนี้คงจะมีปญหาบางตามขอสงสัย  เพราะสมาชิกของเราเพียงสวนนอยท่ีมีคุณวุฒิดานการเงิน              
การบริหารจัดการ  หรือการบัญชี  แตกฎหมายไดมีทางออกไวใหแลว  โดยไมไดเนนที่วุฒิ  แตจะใชคําวา  “มีความรูความเช่ียวชาญ”  
ซึ่งจะหมายถึงสมาชิกที่ผานการฝกอบรม  หลักฐานดานการเงิน  การบริหารจัดการหรือการบัญชี  ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด  ก็จะสามารถเปนกรรมการของสหกรณได
 นอกจากคุณสมบัติ 3 ดาน  ที่กําหนดไวแลว  ยังมีขอหามของกรรมการอยูอีกหลายประการ อาทิ
 -  ตองไมเปนกรรมการ  ผูจัดการ  หรือที่ปรึกษาของสหกรณอื่น
 -  ตองไมมีปญหาการสงชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียกับสหกรณ
 -  ตองไมเคยถูกจัดชั้นเปนลูกหนี้ขั้นต่ํากวามาตรฐานข้ึนไป  เปนตน
 คุณสมบัติและขอหามดังกลาว  ไมใชใชเฉพาะกรรมการเทานั้น  กฎหมายยังรวมถึงผูที่จะเขาไปเปน “ผูจัดการ” ดวยเชนกัน

..........¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÊ§ÊÑÂ¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÊ§ÊÑÂâ´Â ¾¹Á ¨§ÍÂÙ‹ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ â·Ã. 081-0369909â´Â ¾¹Á ¨§ÍÂÙ‹ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ â·Ã. 081-0369909



8 วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

 ขอสงสัย.....อนุบัญญัติที่ 3 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการและอนุกรรมการตามมาตรา 89/2 (3)

 คลายสงสัย.....อนุบัญญัตินี้จะเนนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ  โดยสรุปหลักสําคัญ ๆ ดังนี้

  1. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธ  นโยบายทิศทางการดําเนินงานเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมใหญ

  2. จัดทําบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ  ผูจัดการ  ที่ปรึกษา  และเจาหนาที่

  3. กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ฝายจัดการใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษา               

ผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก

  4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของสหกรณ

  5. กรรมการตองปฏิบตัหินาท่ีดวยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั  ซือ่สัตยสจุรติ  รวมถงึตองปฏบิตัติามกฎหมาย  วตัถปุระสงค 

ขอบังคับและมติกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมใหญและท่ีสําคัญคือ ตองดําเนินการตามที่ผูตรวจการสหกรณ

นายทะเบียน หรือผูที่นายทะเบียนมอบหมายสั่งการอยางเครงครัด

 สิง่ทีเ่ปล่ียนแปลงของกฎหมายจากของเดิม  คอื  การเนนใหคณะกรรมการดําเนนิการตามมติทีป่ระชุมใหญ  และอํานาจของ

นายทะเบียนที่เขมงวดขึ้น  แตสําหรับสหกรณเราในอนุบัญญัตินี้  คงไมมีผลกระทบเน่ืองจากเราปฏิบัติอยูแลว

 ขอสงสัย.....อนุบัญญัติที่ 4 การใหกูและการใหสินเช่ือของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียนตามมาตรา               

89/2 (4)

 คลายสงสัย.....อนุบัญญัตินี้  จะมีผลกระทบกับสมาชิกและสหกรณมาก  เนื่องจากมีทั้งประเด็นสหกรณปฏิบัติไดตามที่

กฎหมายกําหนดอยูแลว  และบางประเด็นที่ยังไมสามารถปฏิบัติได  ดังนี้

 ประเด็นที่สหกรณดําเนินการแลว

  1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.)  สงรับชําระไมเกิน  12 งวด

  2. เงินกูพิเศษ (พ.)  สงชําระไมเกิน  360 งวด

  3. การกูวนซํ้าหรือกูใหมทับสัญญาเดิม  ตองสงชําระมาแลวไมนอยกวา  6 งวด

 ประเด็นที่สหกรณยังไมดําเนินการไดตามกฎหมาย

 1. เงินกูสามัญกฎหมายกําหนดสงชําระหนี้ไดไมเกิน  150 งวด  แตปจจุบันนี้สหกรณสงชําระหนี้ได  ไมเกิน  300 งวด  ซึ่ง

ประเด็นน้ีจะสงผลกระทบกับสมาชิกจํานวนมากที่เคยกูไวแลว  เมื่อจะขอกูวนซํ้าใหม  ตองถูกปรับลดงวดลง  ทําใหตองสงมากข้ึน  

อาจจะกูไมได  เชน  เคยกู  2,500,000 บาท  สง  300 งวด  เมื่อสงมาแลว 6 งวด  ตองการกูใหม  2,500,000 บาท  แตจะสง  300 

งวด  ไมไดเหมือนเดิม  ตองลดลงมาเหลือ  150 งวด  สัญญาเดิม  300 งวด  สงตน  8,400 บาท  ก็ตองสงเพิ่มเปน  16,800 บาท  

เพราะสงไดแค  150 งวด  เปนตน  แตทั้งนี้กฎหมายยังใหเวลาสหกรณทําการแกไขปรับลดงวดจากเดิม  300 งวด  ใหเหลือ  150 

งวด  ภายในระยะเวลา  8 ป  ซึ่งคงจะเปนภาระหนาที่ของคณะกรรมการท่ีตองพิจารณาดําเนินการปรับลดใหเปนไปตามกฎหมาย  

โดยสงผลกระทบกับสมาชิก  และสหกรณนอยที่สุด

 2. การสงชําระหนี้เงินกูใหหมดภายในอายุ  75 ป  เวนแตภาระหนี้รวมทุกสัญญาเหลือไมเกินคาหุนและเงินฝากที่ผูกูมีอยูกับ

สหกรณ  ซึ่งปจจุบันสหกรณกําหนดเฉพาะเงินกูสามัญที่ตองชําระหนี้หมดภายในอายุ  80 ป  สวนประเภทอ่ืนไมกําหนด ซึ่งประเด็น

นี้ก็จะเปนปญหากับสมาชิก  อีกจํานวนหน่ึง  โดยเฉพาะสมาชิกสูงวัยจะมีระยะเวลาในการชําระหนี้นอยลง  ทําใหตองสงเงินตนมาก

อาจจะไมสามารถกูเงินได

 3. เมือ่กูเงนิแลวตองมเีงินไดรายเดอืนเหลอืไมนอยกวา รอยละ 30  ตลอดอายสุญัญา  ซึง่ปจจบุนัสหกรณเรากาํหนดใหเหลอื

เพียงรอยละ 5 เทานั้น  ประเด็นนี้จะทําใหสมาชิกจํานวนหนึ่งไมสามารถกูเงินไดเหมือนเดิม

 4. การกูยืมเงินต้ังแต  1,000,000 บาท ขึ้นไป  สหกรณตองกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิกสงขอมูลเครดิต  จากบริษัทขอมูล

เครดิตแหงชาติประกอบการพิจารณาใหกูเงิน  ซึ่งเดิมสหกรณเราไมไดกําหนดไว

 ตองเรียนวาอนุบัญญัติขอนี้  จะสงผลกระทบกับสมาชิกและสหกรณอยางรุนแรงสมาชิกจะกูยากข้ึน  บางทานเคยสูชีวิต          

ทุกอยางดวย  การกูวนซํ้าก็เดือดรอนเพราะกูไมได  สวนสหกรณเองก็ตองเตรียมพรอมรับสถานการณที่ปลอยเงินกูไดนอยลงเชนกัน
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ขอสงสัย.....อนุบัญญัติที่ 5 การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารองตามมาตรา  89/2 (10)
คลายสงสยั.....อนบุญัญตันิีจ้ะมีผลกระทบกับสหกรณในปแรก ๆ  อยูมากพอสมควร  กลาวคือ  จากเดิมการจัดช้ันคณุภาพ

ลูกหนี้  จะมี 5 ชั้น ไดแก
  1. ลูกหนี้ขั้นปกติ  คือ  สมาชิกไมมีปญหาการสงชําระหนี้
  2. ลูกหนี้ขั้นต่ํากวามาตรฐาน  คือ  สมาชิกผิดนัดชําระหนี้  4 - 6 งวด  ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  รอยละ 20
  3. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย  คือ  สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้  7 - 12 งวด  ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  รอยละ 50
  4. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ  คือ  สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้เกิน  12 งวด  ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูง  รอยละ 100
  5. ลูกหนี้จัดชั้นสูญ  คือ  ลูกหนี้ที่ถึงแกความตาย  หรือเปนคนสาบสูญ  และไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได  ตองตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  รอยละ 100
 ซึง่จากเดมิการตัง้แคเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  กจ็ะสงผลกระทบกบักาํไรของสหกรณตอนปลายปอยูแลว  แตถาตามกฎหมายใหม  
นอกจากการจัดชั้นลูกหนี้ตาม  5 ชั้นเดิมแลว  ยังไดเพียงอีก  1 ชั้น เปน  6 ชั้น  ไดแก  “การจัดชั้นลูกหนี้ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ”  
หมายถึง  สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ตั้งแต 1 - 3 เดือน  ที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  รอยละ 10  ซึ่งจะเปนสวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมใน
การนําไปหักออกจากกําไรปลายป
 ดังนั้น  สหกรณตองพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการตาง ๆ ที่จะปองกันมิใหมีการผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิก  แตถา
มีการผิดนัดชําระหน้ี  สหกรณตองดําเนินการเรียกเก็บคือใหไดกอนส้ินปบัญชี  ตองบอกวาเปนภาระหนักแตก็ตองทําใหได  เพ่ือ
ประโยชนของสมาชิกสวนใหญและสหกรณ

ขอสงสัย.....สวนอนุบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลือเปนอยางไร
คลายสงสัย.....อนุบัญญัติที่เหลือนั้น  สหกรณเราดําเนินการอยูแลว  จึงไมสงผลกระทบ  ไดแก

  1. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน  ตามมาตรา 89/2 (7)
  2. การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน  ตามมาตรา 89/2 (8)
  3. ธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน  ตามมาตรา 89/2 (9)
  4. การจัดทําบัญชี  การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน  ตามมาตรา 89/2 (11)
  5. การจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน  ตามมาตรา 89/2 (12)
  6. การกาํหนดอัตราเงินปนผล  ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน  ตามมาตรา 89/2 (13)
 การเปล่ียนแปลงของกฎหมายดังกลาวเปนสิ่งที่เราตองปฏิบัติ  ซึ่งในชวงนี้  พ.ร.บ.สหกรณ  มีผลบังคับใชแลว  แตอนุบัญญัติ
ตาง ๆ อยูระหวางรอออกมาเปนกฎกระทรวงที่จะทยอยออกมาบังคับใช  ซึ่งในหลายอนุบัญญัติที่สงผลกระทบกับสหกรณมาก ๆ 
ขบวนการสหกรณกําลงันําเสนอเพื่อปรับแกไขบรรเทาตามความเดือดรอนอยู  ผลเปนประการใด  จะแจงทานสมาชิกทราบตอไป  แต
ที่แน ๆ คือสหกรณของเราตองพรอมรับการเปล่ียนแปลงใหดีที่สุด  โดยเฉพาะทานสมาชิกท่ีจะมีผลกระทบ  ตองวางแผนทางการเงิน
ลวงหนาใหดีที่สุด  พนม  จงอยูวัฒนา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน

ทีเ่รยีนดโีดยสงเรียนตัง้แตระดับชัน้ มธัยมศกึษาปที ่4 จนถงึปรญิญาตรี  

ใหแก นายวรากร ภู สุวรรณ กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีป 4                   

ภาคเรียนที่ 1  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บุตรชายของสมาชิก                    

นายสมยศ ภูสุวรรณ โดยกําหนดใหทุนการศึกษา ดังนี้
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวนเงิน 10,000 บาทตอป

2. ระดับปริญญาตรี จํานวนเงิน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 105,000 บาท ( = หนึ่งแสนหาพันบาท= )
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¹Ò¹ÒÊÒÃÐ
โดย... ชาญชัย ดําคํา

จายเงินบัตรเครดิต  และโอนเงินมาใหสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  เพ่ือชําระหน้ี  ฝากเงิน  โดยทานสามารถทําไดตลอดเวลา 24 
ชั่วโมง  จากโทรศัพทมือถือของทานเอง  บางทานก็อาจจะกังวลเร่ืองของความปลอดภัย บางทานก็อาจจะกังวลก็ควรเปดบัญชีใหมและ
นําเงินเขาบัญชีใหมนี้  ในจํานวนเงินที่ทานจําเปนตองใชในแตละเดือน  สวนบัญชีหลักที่มีเงินจํานวนมาก ๆ ก็ไมตองนํามาเชื่อมโยงกับ 
วิธีนี้
 เมื่อพิจารณาตกลงจะใชโทรศัพทมือถือของทานเปนธนาคารก็มีวิธีดําเนินการดังนี้
 1. ติดตอธนาคารท่ีตองการเปดบัญชีธนาคารใดก็ได  สวนใหญมีบริการนี้เกือบทุกธนาคาร  สิ่งที่ใชคือบัตรประจําตัวประชาชน  
และโทรศัพทมือถือของทาน  เจาหนาที่จะเปดบัญชีใหมถาทานตองการ  หรือไมเปดบัญชีใหมทานจะใชสมุดบัญชีเดิมก็ได  เจาหนาที่         
จะดาํเนนิการติดตัง้แอพพลเิคชัน่ของธนาคาร  ในโทรศัพทมอืถอืของทาน  ซึง่ทานตองเปนผูกาํหนดรหัสผานสําหรับการใชงานแอพพลเิคช่ัน 
ดวยตนเอง  เปนเลข 6 หลัก  ทานตองจําใหแมนหากทานลืม  จะตองมาหาเจาหนาที่ใหแกไขใหใหม  แอพพลิเคชั่นของแตละธนาคาร         
ทีจ่ะตดิตัง้ในโทรศพัทมอืถอืมชีือ่เรียกแตกตางกัน  แตวธิใีชงานคลาย ๆ  กนั  เชน  ธนาคารกรงุไทย  แอพพลิเคชัน่ชือ่ KRUNGTHAI NEXT, 
ธนาคารออมสิน แอพพลิเคชั่นชื่อ MYMO, ธนาคาร ธกส. แอพพลิเคชั่นชื่อ A-Mobile เปนตน
 2.  วิธีใชงานแอพพลิเคชั่น  ในที่นี้จะขอแนะนําแอพพลิเคชั่น KRUNGTHAI NEXT ของธนาคารกรุงไทย  จะเห็นหัวขอหลัก ๆ 
หลายหัวขอ  เชน  โอนเงิน เติมเงิน จายเงิน รับเงิน เปนตน ขอแนะนําบางหัวขอที่จําเปน  ดังนี้
  2.1 การตรวจสอบยอดเงินในบัญชี  ใหแตะที่หัวขอ “บัญชีของฉัน”  ใสเลขรหัสผาน (PIN)  ที่ทานกําหนดไว 6 หลัก  ทาน
จะเห็นยอดเงนิคงเหลอื , ยอดเงนิทีใ่ชได , รายการลาสดุ และสามารถดรูายการยอนหลงัได  เพยีงเทานีท้านกไ็มตองไปปรบัสมดุทีธ่นาคาร
อีกเลย
  2.2 การโอนเงิน  สามารถโอนเงินไปยังบัญชีตางสาขา ตางธนาคาร ใหทานไปท่ีหัวขอ “โอนเงิน”  มีรายการใหเลือกโอน          
ไปยัง พรอมเพย , บัญชีอื่น , บัญชีตนเอง และรายการโปรด  ยกตัวอยางเชน  การโอนเงินไปยังบัญชีสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  
ที่ธนาคารออมสิน  สาขาชัยนาท  เลขที่ 020229870330  ใหทานทําตามขั้นตอน  ดังนี้
   1)  เลือกหัวขอ “โอนเงิน”  แลวเลือก “บัญชีอื่น”
   2)  เลือกสัญลักษณธนาคาร V  เลือก “ออมสิน”
   3)  ใสหมายเลขบัญชีธนาคาร 020229870330
   4)  แลวเลือกเคร่ืองหมาย --> แลวเลือก “ถัดไป”
   5)  ใสจํานวนเงินที่ทานตองการทําการโอนเงิน
   6)  แลวเลือกเคร่ืองหมาย --> แลวเลือก “โอนเงิน”
   7)  จะแสดงขอความวา “ยืนยันรายการ”  ใหทานหยุดตรวจสอบดวยความระมัดระวัง ถี่ถวน โอนเงินไปที่ใด ชื่อบัญชี
ที่โอนไป และจํานวนเงินที่จะโอนถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองใหเลือกเคร่ืองหมาย <-- เพ่ือ “ยอนกลับ” สามารถแกไขความถูกตองได  
ถาขอมูลขางตนถูกตองแลวใหเลือกที่ “ยนืยัน”  
 ซึง่เปนขัน้ตอนการโอนเงินจริง ๆ  แกไขไมได หลักฐานการโอนเงินจะบันทกึเปนไฟลภาพเขาสูมอืถอืของทานทนัท ี การโอนเงินแบบ
นี้ไมเสียคาธรรมเนียม  เพราะวาตัวทานเองเปนเสมือนพนักงานธนาคารที่จัดการธุรกรรมเอง
  2.3 การเตมิเงนิ  จากหนาจอเริม่ตนใหเลอืกที ่“เตมิเงนิ” และ ยอดนยิม  จะเหน็รายการเติมเงนิตาง ๆ มากมาย  เชน  AIS , 
DTAC , TRUE เปนตน  หรือจะใชชองการคนหาก็ได  เมื่อไดหัวขอที่ตองการแลว  ก็ใหทําตามลําดับขั้นตอนอยางระมัดระวัง
  2.4  การจายเงิน  จากหนาเร่ิมตนใหเลือกท่ี “จายเงิน” ทานจะเห็นวามีรายการหมวดหมูมากมาย  ใหทานลองเลือกท่ี        
“บัตรเครดิต” จะปรากฏรายช่ือบัตรเครดิตตาง ๆ  เกือบครบทุกธนาคาร  ทานสามารถจายชําระหนี้บัตรเครดิตตาง ๆ  โดยทําตามข้ันตอน
ที่ปรากฏ  ขอใหทําอยางชา ๆ อยางระมัดระวัง  หลักฐานการจายเงินก็จะบันทึกเปนไฟลเขาสูมือถือของทานอัตโนมัติทันที
  ยังมีรายการท่ีสามารถทําไดอีกมาก  ใหทานลองศึกษาอยางละเอียด จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกทุกทาน  เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว ไมเสียเวลาเดนิทาง และมีความปลอดภัยมาก

 สวัสดีครับสมาชิกทุกทาน  ฉบับที่ผานมาผมนําเสนอการนํา
โทรศัพทมือถือของเราทําเปนสมุดบัญชี  บันทึกรายรับรายจาย        
ฉบบันี ้จะขอนาํเสนอการใชโทรศพัทมอืถอืเปนธนาคาร  ซึง่จะทาํให
เราสามารถตรวจสอบยอดเงิน โอนเงิน จายเงินคาโทรศัพทมือถือ 
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