
ฉบับที่ 2 ปีที่ 37 ประจำ�เดือน เมษ�ยน - กรกฎ�คม 2558

ขอแสดงความยินดี ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ 
ได้รับการเลือกตั้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 

เป็น ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 

อิมแพ็ค เมืองทอง จังหวัดนนทบุรี



ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และ ACCU 

พาคณะผู้เข้าสัมมนา 

NACUFOK EXPOSURE PROGRAM 2015
 ศึกษางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและบริหาร ฝ่ายพัฒนา

แผนกบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และเยี่ยมชม Main IT Center  ของชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี หรือ NACUFOK ที่เมือง Daejeon

(มี DR. Center สำารองข้อมูลแบบ realtime อยู่ที่กรุง Seoul) 

ซึ่งประกอบด้วย Server Storage และ Network ทั้งในส่วน Server & Console Room,

Data Center,IT Control Room, และC.U. IT Support Center ถือได้ว่าเป็นระบบ 

Integrated IT Network System ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นต้นแบบให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

ในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม ที่ผ่านมา

2 มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ



ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

สารประธาน
กรรมการดำาเนินการ

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สอฟ. ที่เคารพทุกท่าน

 

 ข่าวสอฟ.ฉบับเดือน เม.ย.- ก.ค. 2558 ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของหลวงพ่อ

คณู ปรสิทุโธ นบัว่าเป็นการสญูเสยีเกจอิาจารย์ทีม่ปีระชาชนทัว่ทัง้ประเทศให้ความเคารพ 

นับถือเป็นอย่างยิ่ง

 วัน เวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว สอฟ.ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 ผ่านไปไม่

นาน ก็บริหารงานเข้าสู่เดือนที่ 6 หรือครึ่งปี 2558 ปีแล้ว ปีนี้จะเป็นปีที่บริหารสหกรณ์

ยากอีกปีหนึ่ง เนื่องจาก สอฟ.ของเรามีปัญหาหลายประการ ทั้งปัญหาจากภายนอก เช่น 

ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีไม่ดี อัตราดอกเบ้ียตำ่า และปัญหารภายใน เช่นหนี้ที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL หรือหนี้ที่เก็บไม่ได้ที่ยังสูงอยู่พอสมควร ปัญหาต้นทุน 

เป็นต้น แต่คณะกรรมการกจ็ะใช้ความรู ้ความสามารถ อย่างเตม็ทีใ่นการแก้ไขปัญหาให้

ดีที่สุด

 ขณะนี ้สมาชิกหลายคนมปัีญหาเงนิได้ไม่พอหัก สมาชิกหลายคนต้องรบัภาระแทน

ผู้กู้ในฐานะผู้คำ้าประกัน ไหนจะต้องรับผิดชอบหนี้ของตัวเองอีก คณะกรรมการก็ไม่ได้

น่ิงนอนใจ กำาลงัหาทางช่วยเหลอือยู ่ขอให้สมาชกิเข้าใจและตดิตามข่าวว่าคณะกรรมการ

จะช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

 คณะกรรมการ สอฟ.ได้เข้าพบท่านผู้ว่าการและคณะผู้บริหารระดับสูงของ กฟน. 

เพือ่แนะนำาคณะกรรมการ สอฟ.ชุดใหม่ต่อท่านผูว่้าการและคณะผูบ้ริหารระดบัสงู ของ 

กฟน. และได้ฝากให้ท่านผู้ว่าการช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกที่จะเกษียณอายุงานและมี

ความประสงค์ที่จะขอรับเงินผ่านสหกรณ์ฯ โดยสมาชิกให้ความยินยอมโอนเงินกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพท่ีตนเองได้รับเข้าบัญชีเงินฝากของ สอฟ. และขอให้ฝ่ายบริหาร กฟน. 

ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกับ สอฟ. กรณีที่สมาชิก สอฟ.มีหนี้สินมากและมีรายได้ไม่พอหัก 

ตลอดจนเรื่องขอใช้สถานที่อาคาร 2 ชั้น 1 วัดเลียบ ซี่งท่านผู้ว่าการรับทราบปัญหาและ

พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกมากทำาให้รายได้ไม่พอ

หัก ต่อไป

 ข่าวสาร สอฟ. ฉบับนี้ ผมต้องขอยุติเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ฉบับหน้า นะครับ ผม

ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี มีความสุข มาก ๆ นะครับ สวัสดี....

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการดำาเนินการ สอฟ.

ขอแสดงความนับถือ

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ จำากัด  
โทร : 0-2282-6033-4
จำานวน 7,000 ฉบับ

คณะกรรมการอำานวยการ
1. ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์   ประธาน
2. นายสิทธิพร  มีเสถียร กรรมการ
3. นายสุดตา  นรสาร กรรมการ
4. นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์  กรรมการ
5. นายเสนอ  วิสุทธนะ กรรมการ
6. นายคมสัน  ทองศิริ กรรมการ
7. นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้พิเศษ
1. นายเสนอ  วิสุทธนะ ประธานฯ
2. นายบุญ  เถื่อนคำา  เลขานุการ
3. นายดำารงค์  ปั้นสมพงษ์ กรรมการ
4. นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ
5. นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ
6. นายสิน  จริตกาย  กรรมการ
7. นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์ กรรมการ
8. นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ
9. นายประจวบ  คงเป็นสุข กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
1. นายคมสัน  ทองศิริ ประธาน
2. นางทัศนีย์  ใหลสกุล เลขานุการ
3. นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ
4. นายบุญ  เถื่อนคำา  กรรมการ
5. นางสาวศิริพร  เปานิล กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นายสิทธิพร  มีเสถียร ประธาน
2. นายคมสัน  ทองศิริ เลขานุการ
3. นางทัศนีย์  ใหลสกุล กรรมการ
4. นายสิน  จริตกาย  กรรมการ
5. นายดำารงค์  ปั้นสมพงษ์ กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้
1. นายสุดตา  นรสาร ประธาน
2. นางสาวสุดา  หลำ่าวิไลเกษร เลขานุการ
3. นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ
4. นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์ กรรมการ
5. นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา
1. นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค ประธาน
2. นายบุญ  เถื่อนคำา  เลขานุการ
3. นางสาวศิริพร  เปานิล กรรมการ
4. นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ
5. นางสุดา  หลำ่าวิไลเกษร กรรมการ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายอดุลย์  คุณาอัครวุฒิ   หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบ
2. นายเอนก  ชูศริ 
3. นางสาวนันทภัค  กลับเจริญดี
4. นายอัชรันต์  ขจรเกียรติพิสิฐ 
5. นางสาวอลิสา  อภัยพลชาญ

3มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

การฟื้นฟูสะสางให้เข้าระบบ 
คงไม่ง่ายอย่างที่คิด

 1. บทเริ่มต้นแห่งข้อเท็จจริง 
  จากอดีตท่ีผ่านมา โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงปี 2552-2554 มีการใช้นโยบายปล่อยกู้กันอย่างมโหฬาร สมาชิกจำานวนหนึ่ง(บางส่วน) 
มหีนีเ้งนิกูค้นละ 4-7 ล้านบาท บางส่วนกใ็ช้เพือ่ความจำาเป็นเดอืดร้อน แต่กต้็องยอมรบัความจรงิกนัว่า ส่วนหนึง่ใช้จ่ายไปในการเสพย์สขุ
สนกุสนาน ท้ังสุรา นาร ีพาช ีกฬีาบัตร ถงึวนันีจ้งึต้องเดอืดร้อนกนัทัว่หน้า ทัง้สมาชกิผูกู้ ้และ สมาชกิผูค้ำา้ประกนั รวมถงึตวัสหกรณ์ฯ เอง 
ก็มีหนี้เสียเกิดขึ้นจำานวนมากด้วย
 เมื่อสหกรณ์ฯปล่อยเงินกู้ไปและสมาชิกได้ก่อหนี้ไปแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหารจัดการให้เข้าระบบได้ง่ายๆ เพราะอยู่ๆจะให้ลด
หนี้ลงทันทีทันใด ย่อมเป็นไปไม่ได้ การฟื้นฟูสะสางให้เข้าระบบ จึงต้องอาศัยเวลาในการด�าเนินการและวางมาตรการส�าหรับอนาคต เพื่อ
ให้ทุกอย่างค่อยๆเข้าสู่หลักเกณฑ์ที่ดี ถูกต้องและมั่นคงต่อไป 
 ดังนั้น ผมจึงต้องการนำาข้อเท็จจริงมาบอกกล่าวให้รับรู้กัน เพราะเราต้องการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกเรื่อง 
ทกุข้ันตอน การนำาเรือ่งราวทีเ่ป็นจรงิมาเปิดเผย กเ็พือ่ให้สมาชกิทกุคนได้เข้าใจและรบัรูใ้นการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่เราคงไม่ต้องการบรหิาร 
ด้วยความอึมครึม โดยต้องไม่มีลับลมคมในใดๆทั้งสิ้น เราต้องฟื้นฟูสะสางให้ได้ ทุกอย่างเราก�าลังพยายามอย่างเต็มที่ เพ่ือให้  
“เข้าที่เข้าทาง” และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ แต่ต้องใช้เวลาสักระยะเวลาหนึ่งกว่าจะเข้าระบบที่เป็นภาวะปกติ 

 2. ทำาไมหนี้เสียไม่ลดลง

 ตัง้แต่วนัที ่24 กุมภาพันธ์ 2554เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นปีทีค่ณะกรรมการฯชดุปัจจบุนัเริม่เข้าบรหิาร หลงัจากนโยบายปล่อยกูแ้ก่สมาชกิแบบ 
ปล่อยกู้เยอะๆ ผ่อนน้อยๆ ผ่อนนานๆ โดยกำาหนดออกมาในรูปของการกู้วงเงินมากๆแต่ผ่อนส่งชำาระน้อยๆเรียกกันว่า วิธีการผ่อนชำาระ
แบบอัตราก้าวหน้า(ผ่อนเงินต้นน้อยไปหามาก) แต่สุดท้ายเงินต้นก็ไปสุมกองอยู่ในวันเกษียณอายุให้ผู้ค�้าประกันรับภาระ 
 โดยเฉพาะเงนิกูป้ระเภทโครงการต่างๆทีผ่่อนแบบอตัราก้าวหน้าและทีส่ร้างปัญหาอย่างมาก คอื โครงการสนิเชือ่เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 
ซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ตามประกาศที่ 6/2554 โครงการนี้ให้วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ผ่อนชำาระหนี้ 5,000 บาทต่อเดือน 
เรียกว่า “โครงการตายดาบหน้า” ถ้าคิดเฉพาะดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวเป็นเงิน 4,584 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินต้น 416 บาท ที่ส�าคัญ คือ 
ใครๆก็กู้ได้ 1 ล้านบาท สมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุ เหลือเพียง 1 ปีก็กู้ได้ สุดท้ายเงินต้นก็ไปสุมกองในวันเกษียณอายุ ผู้ค�้าประกันก็รับภาระ
กันไป นอกจากโครงการนี้ ยังมีเทคนิควิธีการอื่นอีกมากมายในการปล่อยกู้แบบไม่คำานึงถึงความสามารถในการผ่อนชำาระ เช่น บางคนใช้
เงินโอที 100% บางคนเงินได้ติดลบก็ทำาให้กู้ได้ และอื่นๆ
 ตั้งแต่ปี 2554 กว่า 4 ปีมาแล้ว ท�าไมหนี้เสียจึงเพิ่มขึ้น ไม่ลดลง โดยความเป็นจริงแล้ว หนี้เสียคงไม่ลดลงง่ายๆอย่างที่คิด เพราะมี
สมาชิกจ�านวนหนึ่งประมาณ 5-10% ที่ได้กู้เงินในวงเงินมากๆไปแล้ว การที่จะให้หนี้เงินกู้ลดลงทันทีทันใดคงเป็นไปไม่ได้ส�าหรับสมาชิก
ส่วนน้ี วธีิทีด่ทีีสุ่ด คอื สหกรณ์ฯต้องหยดุการเพิม่วงเงนิกู ้เมือ่ไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ กไ็ม่ควรเพิม่หนีห้รอืสร้างหนีเ้พิม่ขึน้อกี แล้วให้ผ่อน
ช�าระหนี้ให้เหลือน้อยลงเรื่อยๆ ส่วนสมาชิกที่ยังมีอายุงานเหลืออีกมาก หากมีหนี้มากก็ต้องประคับประคองให้พ้นปากเหวให้ได้ แต่ต้อง 
ร่วมมอืกัน ส่วนสมาชกิผูท้ีม่หีนีไ้ม่มากนกักต้็องกูด้้วยความระมดัระวงัโดยคำานงึถงึเงนิได้ในการดำารงชพีและสอฟ.กต้็องพจิารณาให้กูอ้ย่าง
รอบคอบด้วยหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงจนเกินไป
 อย่างไรก็ตาม ในจำานวนสมาชกิ 5-10% หรอืประมาณ 500 -1,000 คนนัน้ ไม่ใช่ว่า ทัง้หมดนีจ้ะเป็นหนีเ้สยีทัง้หมด เพราะในจำานวนนี้ 
จะเสีย่งสงูมากน้อยแตกต่างกนัไป ผูท้ีย่ิง่ใกล้เกษยีณอายจุะยิง่เสีย่งสงู ผูย้งัมอีายงุานเหลอือกีหลายๆปี กจ็ะเสีย่งน้อยลงไปเรือ่ยๆ ย่ิงอายุงาน
เหลอืมาก ความเสีย่งก็น้อยลงไปตามล�าดบั เพราะยงัมรีะยะเวลาทีจ่ะผ่อนช�าระอกีนาน แต่ต้องไม่ก่อหนีส้นิเพิม่ขึน้ ซึง่สมาชกิกต้็องพยายาม
หารายได้เพิม่ด้วย ส่วนในอนาคตจะกูไ้ด้กเ็มือ่สถานการณ์ดขีึน้และมเีงนิเดอืนสงูขึน้ จนสามารถกูแ้ละช�าระหนีใ้ห้หมดภายในเกษยีณอายไุด้

 3. สถานการณ์หนี้เสียและผลกระทบ
 ช่วง 4-5 ปีก่อน ทีม่กีารปล่อยกูก้นัอย่างมโหฬาร ดจูากสถติข้ิอมลูการปล่อยกูย้้อนหลงั จะเหน็ว่า เงนิให้กูแ้ก่สมาชกิ เริม่เพ่ิมสงูขึน้มาก 
ในช่วงระหว่างปี2552-2554 
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 จากสถิติดังกล่าวจะเห็นว่า ปี 2555 การปล่อยกู้เพิ่มขึ้นเพียง 32 ล้านบาท สำาหรับเงินให้กู้แก่สมาชิกปี 2556 เป็นเงิน 21,659 ล้านบาท 
และปี 2557 เป็นเงิน 21,091.42 ล้านบาท จะเห็นการปล่อยกู้เริ่มลดน้อยลง ไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสมาชิกประสบปัญหาเงินได้ไม่พอหัก
ชำาระมากขึน้ เริม่มหีนีเ้สีย(NPL)เพ่ิมขึน้ ผู้คำา้ประกนัต้องรบัภาระแทนจำานวนมาก ยอดการปล่อยกูแ้ก่สมาชกิเริม่มแีนวโน้มลดลงจากปี 2555 
เป็นต้นมา
 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(Non-Performing Loan หรือ NPL) ของ สอฟ.เทียบกับหนี้ NPL ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งเป็นรายการ
แสดงให้เห็นถึงยอดหนี้ Gross NPL 

ปี ธนาคาร(ล้านบาท) ร้อยละ(%) สอฟ.(ล้านบาท) ร้อยละ(%)

2547 556,998 12.54 106.48 1.49

2548 461,438 9.05 95.40 1.07

2549 426,196 8.03 96.75 0.93

2550 441,598 7.81 111.13 0.99

2551 384,724 5.62 124.26 0.96

2552 364,362 5.23 134.76 0.82

2553 303,158 3.89 139.89 0.77

2554 256,727 2.94 185.83 0.85

2555 247,302 2.44 214.76 0.99

2556 258,948 2.31 281.58 1.30

2557 271,855 2.31 367.49 1.74

2558 (มี.ค.) 293,069 2.40 n.a. n.a.

 จ�านวนหนี้ Gross NPL ที่เกิดขึ้น เป็นยอดหนี้ NPL คงค้างเต็มจ�านวน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดสินเชื่อหรือยอดเงินให้กู้รวม
ทั้งหมด อัตราส่วนนี้ยังไม่ได้หัก “ส�ารองหนี้สูญหรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ” 
 สถติข้ิอมูลตวัเลขของธนาคารพาณชิย์ดงักล่าวเป็นข้อมลูทีแ่สดงอยูใ่นเวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนำามาเปรยีบเทยีบกบั
ข้อมลูของ สอฟ. จะเหน็ว่า อตัราส่วนของ สอฟ.ยงัน้อยกว่าของธนาคาร แต่กม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างมนียัสำาคญั กต้็องถอืว่ายงัอยูใ่นเกณฑ์
ทีพ่อจะบรหิารจดัการได้ แต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึง่ ซ่ึงอาจจะใช้เวลา 5-10 ปี ในการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ในแต่ละปีเพ่ือความ
มั่นคงในอนาคต
 สำาหรับข้อมูลตัวเลขต่อไปนี้ คือ ยอดหนี้ Net NPL เปรียบเทียบข้อมูลของธนาคารพาณิชย์กับ สอฟ. 

ปี ธนาคาร(ล้านบาท) ร้อยละ(%) สอฟ.(ล้านบาท) ร้อยละ(%)

2547 n.a. n.a. 86.62 1.22

2548 n.a. n.a. 71.60 0.81

2549 228,212 4.47 72.01 0.69

2550 232,467 4.27 81.38 0.72

2551 212,779 3.19 87.52 0.68

2552 201,066 2.96 94.88 0.58

2553 161,823 2.12 94.51 0.48

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

เงินให้กู้ 8,860 10,396 11,220 12,857 16,373 19,523 21,749 21,780

เพิ่มขึ้น 1,746 1,536 824 1,637 3,516 3,150 2,226 32
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ปี ธนาคาร(ล้านบาท) ร้อยละ(%) สอฟ.(ล้านบาท) ร้อยละ(%)

2554 127,294 1.46 138.41 0.63

2555 110,619 1.10 160.01 0.73

2556 122,138 1.10 206.33 0.95

2557 136,114 1.17 254.33 1.20

2558 (มี.ค.) 147,207 1.22 n.a. n.a.

 ความหมายของ Net NPL คือ ยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมด(Gross NPL) หักออกด้วย ส�ารองหนี้สูญหรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สญูในแต่ละปี ยอดหนีท้ีส่ำารองเป็นค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ถอืว่า เป็นยอดหนีท้ีไ่ม่มคีวามเสีย่งฐานะทางการเงนิของ สอฟ.แล้ว เนือ่งจากได้
รับรู้ความเสียหาย โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว
 จากข้อมูลสถิติและตัวเลขทั้งสองรายการ(Gross and Net NPL)ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า 

 ยอดหนี้ Gross NPL ของธนาคารเคยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 12.54% ในปี 2547 และค่อยๆลดลงจนปัจจุบันคงเหลือประมาณ ไม่ถึง 
2.50%(ปี2555-2557)จะเห็นว่า ต้องระยะเวลาถึง 8 ปี(ปี 2547-2554)กว่าจะบริหารจัดการให้ดีขึ้น ส่วนยอดหนี้ Gross NPL ของ สอฟ. เคย
ขึ้นสูงถึง 1.49% และ 1.07% ในปี2547 และปี 2548 ตามลำาดับ จากนั้นปี 2549-2555 ได้ลดลงตำ่ากว่า 1.00% (0.77% - 0.99%) มาตลอด 
จนกระทั่งปี 2556 และปี 2557 ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.30% และ 1.74% ตามลำาดับ 

 ยอดหนี้ Net NPL ของธนาคารพาณิชย์ก็เคยเพิ่มขึ้นสูงถึง 4.47% ในปี 2549 โดยก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลปรากฏ จากนั้นได้ลดลงตาม
ลำาดับจนเหลือประมาณเกินกว่า 1.00% เล็กน้อย(1.10%-1.48%) สำาหรับยอดหนี้ Net NPL ของ สอฟ.ก่อนหน้านี้ ปี2547 เคยขึ้นไปอยู่ที่ 
1.22% หลังจากนั้น(ปี 2548-2556)จะอยู่ตำ่ากว่า 1.00% (0.48% - 0.95%) มาตลอด และมาเพิ่มขึ้นถึง 1.20% ในปี 2557 คาดว่า อาจจะเพิ่ม
ขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้าแน่นอน 
 การที่ยอดหนี้ NPL ทั้งสองรายการ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วง2-3ปีมานี้ วิเคราะห์ได้ว่า เป็นผลพวงจากการปล่อยให้กู้เกินฐานะของ
สมาชกิในอดตีทีผ่่านมา(ช่วงปี2552-2554) จงึก่อให้เกดิปัญหาการชำาระหนีแ้ละมกีารไม่ชำาระหนีข้องสมาชกิบางส่วน ซึง่คาดว่า ในอนาคต
ข้างหน้ายอดหนี้ Gross NPL และ Net NPL อาจต้องเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกสักระยะหนึ่งอย่างแน่นอน ผลกระทบที่เกิดขึ้นมั่นใจได้ว่า ไม่ถึง
กับท�าให้ สอฟ.ล้มหรือเจ๊ง เพราะไม่ได้มีหนี้เสียมากมายจนเกินไป แต่ต้องยอมรับว่า ต้องมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนอย่าง
แน่นอน เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก็คือ การตั้งค่าใช้จ่ายส�ารองหนี้สูญไว้ ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความมั่นคงใน
อนาคต

 4. อนาคตหนี้เสียลดหรือไม่

 มคีำาถามมาว่า ในอนาคตหนีเ้สยีหรอืหนีN้PLดงักล่าว จะลดลงหรอืไม่นัน้ โดยความเป็นจรงิ สรรพสิง่ทัง้หลาย เมือ่ขึน้ถงึจดุสงูสดุแล้ว
ก็จะต้องลดลงอย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องไม่ไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นอีก เช่น การปล่อยกู้มากๆผ่อนน้อยๆแบบในอดีต 
 โดยปกตหิน้ีเสยีหรือหนีN้PL จะเกดิขึน้หลงัจากประมาณ 4-5 ปี เมือ่มกีารปล่อยกูม้ากเกนิฐานะหรอืเกนิกำาลงัความสามารถในการชำาระ
หนี้ของผู้กู้ ยิ่งถ้าหลักประกัน(โดยเฉพาะบุคคลคำ้าประกัน)มีปัญหา เช่น ความสามารถของผู้คำ้าประกันด้อยลง หนี้เสียก็เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ
ได้ 
 ดงัน้ัน การแก้ไขสถานการณ์หนีเ้สียให้กลบัคนืสู่ปกต ิต้องใช้ระยะเวลา เพราะเมือ่ปล่อยกูว้งเงนิมากๆไปแล้ว บางคนกูไ้ปแล้ว 4-7 ล้าน
บาท คงไม่สามารถแก้ไขให้หนี้เงินกู้ลดลงทันทีทันใด มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะให้คนมีหนี้มากๆ แต่ไม่สามารถชำาระหนี้ได้แล้ว ให้หาเงินมา
ชำาระหนี้ให้เหลือน้อยลง นอกจากตัวผู้กู้เองต้องพยายามแสวงหารายได้เพิ่มขึ้นในทุกวิถีทาง รวมทั้งต้องลดรายจ่ายลงเท่าที่เป็นไปได้ โดย
ต้องไม่สร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นอีก เพราะศักยภาพในการชำาระหนี้ไม่มีแล้ว
 คงต้องยอมรบัความจริงกนัว่า คนส่วนหนึง่รอเป็นหนีเ้สยีทีไ่ม่สามารถฟ้ืนฟไูด้แล้ว ซึง่มจีำานวนไม่มากจนเกนิไปนกั แต่กค็งสร้างปัญหา
หน้ีเสยีมากขึน้อย่างแน่นอน ส่วนอกีจำานวนหนึง่ซ่ึงมอียูม่าก ทีย่งัมอีายงุานเหลอือยูพ่อทีจ่ะฟ้ืนฟไูด้ แต่ต้องไม่สร้างหนีเ้พิม่ขึน้อกี เพราะยิง่
สร้างหนี้เพิ่ม สุดท้ายก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ 
 ดังนั้น สอฟ.จึงต้องกำาหนดมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ NPL ให้ได้ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ด้วยการลดเงื่อนไขหรือหลัก
เกณฑ์บางอย่างลง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1. ยกเลิกเงนิกู้ประเภทโครงการทัง้หมด และ ยกเลกิการผ่อนชำาระแบบอตัราก้าวหน้าทัง้หมด ซึง่จะมผีลต่อสมาชกิผูกู้ร้ายใหม่ ส่วน
รายเก่ายังต้องคงเงื่อนไขแบบอัตราก้าวหน้าไว้ มิฉะนั้น จะทำาให้ชำาระหนี้ไม่ได้ทันที แต่ สอฟ.คงต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งผู้ที่มีอายุ
งานเหลือมาก ก็คงไม่ยากนัก 
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ปี ธนาคาร(ล้านบาท) ร้อยละ(%) สอฟ.(ล้านบาท) ร้อยละ(%)

2554 127,294 1.46 138.41 0.63

2555 110,619 1.10 160.01 0.73

2556 122,138 1.10 206.33 0.95

2557 136,114 1.17 254.33 1.20

2558 (มี.ค.) 147,207 1.22 n.a. n.a.

 ข้อ 2. ลดวงเงินกู้ประสามัญลงจาก 3 ล้านบาท คงเหลือเพียง 2 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินกู้สามัญเดิมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และถ้ารวม
เงินกู้ประเภทโครงการมารวมเป็นเงินกู้สามัญแล้วจะต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
 ข้อ 3. ยกเลิกการนำาค่าล่วงเวลามาคำานวณวงเงนิกู ้100% และให้ปรบัมาใช้ค่าล่วงเวลาเพยีง 40% โดยจะมมีาตรการปรบัลดลงเรือ่ยๆ 
แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพราะค่าล่วงเวลาไม่ใช่รายได้ประจำาที่มีอย่างสมำ่าเสมอ หากนำามาใช้คำานวณวงเงินกู้ จึงเป็นความเสี่ยงที่จะเกิด
หนี้เสียขึ้น
 ข้อ 4. ยกเลิกการคำานวณวงเงินกู้จากจำานวน 100-200 เท่าของเงินเดือนและให้ปรับเป็น 60-100 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เงินได้คงเหลือและเงินเดือนที่นำามาคำานวณการผ่อนชำาระหนี้ในแต่ละเดือน
 ข้อ 5. สำาหรับเงินกู้พิเศษ กรณีกู้ซื้อที่ดินเปล่าให้ลดการประเมินจาก 1.5 เท่า เหลือ 1.0 เท่าของราคาประเมินของทางราชการ เพื่อ
ป้องกันช่องทางในการซื้อที่ได้เงินแล้วทิ้งที่ดินให้สหกรณ์ฯยึดไป
 ข้อ 6. กำาหนดมาตรการและแนวทางการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยพยายามทุกวิถีทางให้หนี้สินหมดภายในเกษียณอายุหรือให้เหลือ
น้อยที่สุด อย่างน้อยที่สุด ณ วันเกษียณอายุ หนี้สินต้องไม่เกินกว่าทุนเรือนหุ้น 
 จากแนวทางที่ได้แล้วปรับดังกล่าว เชื่อว่า ในอนาคตต่อไป อัตราความเสี่ยงและความเสียหายจากการปล่อยเงินกู้จะค่อยๆลดน้อยลง
อย่างแน่นอน เพียงในระยะนี้หนี้เสียและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อาจยังต้องเพิ่มขึ้นอยู่สักช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นผลของการกระทำาใน
อดีตที่ผ่านมา
 ขอให้ม่ันใจว่า ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ จะไม่ท�าให้เกดิวกิฤตถงึขัน้เจ๊งหรอืล้มอย่างแน่นอน เพราะเป็นเพยีงความเสยีหายบางส่วน 
ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่อาจต้องลดลงเพราะก�าไรสุทธิลดลง อันเนื่องมาจากต้อง
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(ส�ารองหนี้สูญ)เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งก็เป็นการทยอยตั้งในแต่ละปี เพื่อความมั่นคงในอนาคต

5.บทสรุปที่ต้องยอมรับ
 ถงึเวลาก็ต้องยอมรบัความเป็นจรงิกนัว่า สิง่ทีเ่กดิข้ึนเป็นผลกรรมในอดตี มนัเป็นความจรงิทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ เมือ่ปล่อยกูก้นัมากมายจน
บางคนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ท�าให้ความสามารถช�าระหนี้ลดลง หลักประกันหรือผู้ค�้าประกันบางส่วนต้องรับภาระหนี้แทนจนไม่ค่อยไหว
แล้ว ผลลัพธ์ ก็คือ หนี้เสีย 
 ดังนั้น การแก้ไขในวันนี้ จึงต้องมีมาตรการแนวทางทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 ในระยะสั้น เราต้องกำาหนดว่า เราจะดูแลผู้กู้หรือผู้คำ้าประกัน ถ้าดูแลผู้กู้ ด้วยการปล่อยกู้เพิ่มเพื่อไปดำาเนินชีวิตและหรือพักชำาระหนี้ 
หน้ีกจ็ะไปเหลือกองไว้ในวนัทีเ่กษยีณอาย ุผูค้ำา้ประกนัต้องรบัภาระอย่างหนกั แต่ถ้าจะดแูลผูค้ำา้ประกนั กต้็องไม่ทำาให้หนีเ้พิม่ขึน้ และต้อง
ให้หน้ีลดลงเรือ่ยๆ โดยผูกู้ต้้องพยายามทกุวถิทีางในการแสวงหารายได้เสรมิให้มากทีส่ดุเพือ่ให้ชวีติดำาเนนิต่อไปได้ จะให้ สอฟ.ช่วยเหลอื
โดยภาระตกแก่ผู้คำ้าประกันอีกต่อไปไม่ได้
 ในระยะยาว การกำาหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆต้องคำานึงถึงความเสี่ยงและใช้วิธีการบริหารตามหลักการบริหารที่ดี มีแนวทาง
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรต่อไป
 มีสมาชิกจำานวนมากสงสัยว่า สอฟ.จะเหมือนกับ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น หรือไม่? 
 ขอยืนยันว่าไม่เหมือนอย่างแน่นอน เพราะการด�าเนินงานของ สค.คลองจั่น เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายและผิดหลักการของสหกรณ์
อย่างชัดเจน เช่น การปล่อยกูใ้ห้กบันติบิคุคลทีไ่ม่ใช่สมาชกิ นอกจากนัน้ ยงัเป็นการปล่อยกูด้้วยจ�านวนเงนิก้อนใหญ่ๆให้กบันิติบคุคลเพียง
ไม่กี่แห่ง ดังนั้น ความเสียหายจึงเกิดขึ้นด้วยปริมาณเงินจ�านวนมาก ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(ส�ารองหนี้สูญ) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายถึง
กว่า 15,000 ล้านบาท
 ขณะที่ สอฟ.เป็นการปล่อยกู้รายย่อยเป็นตัวบุคคล โดยความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบางส่วนเท่านั้น ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นหนี้เสีย ซึ่งคาด
ว่า ประมาณ 5-10 % เท่านั้น 
 การรบัฝากเงนิและการปล่อยกู ้รวมถงึการผ่อนชำาระยงัดำาเนนิไปตามปกติ การหกั ณ ทีจ่่ายหรอืการหกัเงนิชำาระหนีย้งัเป็นไปตามปกติ 
ทีเ่ป็นปัญหาเงนิเดอืนตดิลบกต้็องยอมรบัว่า ม ีแต่ไม่น่าใช่ปัญหาทีจ่ะก่อวกิฤตทีร่นุแรงได้ ดงันัน้ จงึไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง หรอืกไ็ม่ควรต้อง
กังวลไปเกินกว่าเหตุ เพราะเรายังสามารถบริหารจัดการได้ 
 สดุท้ายนี ้คงต้องบอกว่า เหตแุห่งปัจจบุนันี ้เป็นผลพวงของอดตีทีผ่่านมา เราจะแก้ไขได้ระดบัหนึง่ แต่อนาคตต้องร่วมกนัสรรค์สร้าง
ให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืนต่อไป
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บทเรียน “เครดิต ยูเนี่ยน คลองจั่น” 

 ถึงเวลายกเครื่องสหกรณ์ไทย
 เพือ่นสมาชกิทกุท่าน ตอนนีถ้้าพูดถึงข่าวสหกรณ์คงไม่มข่ีาว

ใดดังเท่ากับข่าวสหกรณ์เครดิต 

 ยูเนี่ยน คลองจั่น พอดีมีบทความจากหนังสือหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 คอลัมน์ข่าวเศรษฐกิจ 

ซึ่งเห็นว่าน่าสนใจและมีประโยชน์ ขออนุญาตนำามาให้สมาชิกได้

อ่านเป็นความรู้กันอีกครั้งนึงครับ 

 ภายใต้การปฏิรูปประเทศ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับ

เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาล 

“ระบบสหกรณ์” ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่จะสร้างพลังความช่วย

เหลือกันภายในชุมชนและสร้างพลังต่อรองกับภายนอก แต่การ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความหละ

หลวมของหน่วยงานภาครัฐ ทำาให้ “ระบบสหกรณ์” เกิดช่องโหว่

พลกิกลบัตาลปัตรจากองค์กรช่วยคนจน หลายต่อหลายครัง้เรากลบั

ได้ยนิข่าว “โกงประชาชน” ของผู้บริหารสหกรณ์ในทกุภมูภิาค ซึง่

คดีที่โด่งดังและสร้างความกังวลใจให้สมาชิกสหกรณ์ด้วยกันมาก

ที่สุด คือ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น” 

 เริ่มจากในปี 2556 เกิดเหตุสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คลองจั่น จำากัด (สคจ.) จำานวนมาก

ไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของตัวเองได้ และเมื่อ

ได้สอบสวนต่อไปจนพบว่า ปัญหาเกิดจากการทุจริตของผู้บริหาร 

“ศุภชัย ศรีศุภอักษร” อดีตประธาน สคจ.พร้อมพวก ได้เบิกจ่าย

เงินของสหกรณ์อันเป็นเท็จ และตกแต่งบัญชีเพื่อปกปิดส่งผลให้

มีเงินรั่วไหลออกไปทั้งสิ้น 16,725 ล้านบาท ผ่านช่องทาง 4 ทาง 

คอื 1.การปล่อยกู้สมาชกิสมทบ ซ่ึงเป็นนติบิคุคล 28 ราย ประมาณ 

11,000 ล้านบาท 2.การเบกิจ่ายเงนิยมืทดรอง 3,298 ล้านบาท 3.นำา

เงินไปบริจาควัดธรรมกาย เจ้าอาวาส และพระเลขาฯ เป็นเงิน 937 

ล้านบาท 4. การนำาไปลงทุน โดยการซื้อหุ้นในบริษัทสหประกัน

ชีวิต จำานวน 300 ล้านบาท และทำาให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง 

สมาชิกจำานวน 56,489 ราย วงเงินรวมกันประมาณ 7,823 ล้าน

บาท ไม่สามารถถอนเงินฝากได้ และที่สำาคัญ ในเงินจำานวนนี้เป็น

เงินจากสหกรณ์อื่นๆ 76 แห่ง ที่มาฝากเงินไว้ประมาณ 7,700 ล้าน

บาท สร้างความเสียหายและความกังวลต่อเนื่องว่า สหกรณ์ทั้ง 76 

แห่ง มีสมาชิก ประมาณ 300,000 คน จะขาดสภาพคล่องไปด้วย 

เรื่องนี้ได้สร้างความเดือดร้อนลามเป็นลูกโช่

 หน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น

หน่วยงานกำากับดูแล จะพยายามตอกยำ้าหลายครั้งว่า สหกรณ์ 76 

แห่งไม่ได้รับผลกระทบรุนแรง เพราะเงินฝาก 7,700 ล้านบาทนั้น 

คิดเป็นไม่ถึง 10% ของเงินฝากท้ังหมดท่ีมีรวมประมาณ 80,200 

ล้านบาทก็ตาม รวมทั้งได้พยายามจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาต่อ

เนือ่ง แต่คำายนืยนัทัง้หมดนัน้ ยงัไม่เพยีงพอสำาหรบัสงัคมทีย่งัคงมี

ความคลางแคลงใจในมาตรฐานการกำากบัดแูลสหกรณ์ ขณะทีก่าร

แก้ไขปัญหายังไม่มีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่มีวิธีการให้คนกลาง

เข้าไปจดัการปัดกวาดล้างบ้าน สร้างมาตรฐานใหม่ ให้เป็นระเบยีบ 

แต่กระบวนการยังคงดูไม่มีความชัดเจน ขณะเดียวกันหลายฝ่าย

ยังตั้งข้อสังเกตอีกถึงความเชี่ยวชาญในการกำากับและตรวจสอบ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกังขา

ด้วยว่า หลายต่อหลายครั้ง “เงินฝากในสหกรณ์” บางแห่ง ได้ถูก

ควักล้วงออกมาเพื่อเหตุผลทางการเมือง ทั้งการทำานโยบายประชา

นิยม และใช้ในการหาเสียงของนักการเมือง “ทีมเศรษฐกิจ” เห็น

ว่าปัญหาความไม่มั่นคงและไม่เชื่อมั่น

ใน “ระบบสหกรณ์” ขณะนี้ไม่ได้จบลงแค่ “กระบวนการฟื้นฟู

กจิการสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่” แต่ควรจะมี “กระบวนการ

แสวงหาองค์กรท่ีมีความเป็นมืออาชีพเข้ามาจัดการปัญหาในระยะ

ยาว”

 ก่อนที่จะมองไปข้างหน้า “ทีมข่าวเศรษฐกิจ” ได้เสนอ

ภาพรวมระบบสหกรณ์ของไทยทั้งหมดให้ชัดเจนมากขึ้นก่อน 

โดยระบบสหกรณ์ของไทยแบ่งเป็น 7 ประเภท คือ 1.สหกรณ์

การเกษตร 2.สหกรณ์นิคม 3.สหกรณ์ประมง 4.สหกรณ์ร้านค้า 

5.สหกรณ์บริการ 6.สหกรณ์ออมทรัพย์ และ 7.สหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุ

ว่า มีสหกรณ์ ทั่วประเทศทั้งสิ้น 7,043 แห่ง มีเงินฝากรวมกัน

ทั้งหมด จนถึงไตรมาส 4 ปี 2557 ทั้งสิ้น 623,080 ล้านบาท โดย

เป็นเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ 526,128 ล้านบาท สหกรณ์

การเกษตร 68,619 ล้านบาท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 21,382 ล้าน
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สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
โปรดแจ้ง 0-2225-7713 ต่อ 132

บาท สหกรณ์นคิม 3,867 ล้านบาท สหกรณ์บริการ 2,919 ล้านบาท 

สหกรณ์ร้านค้า 58 ล้านบาท และสหกรณ์ประมง 33 ล้านบาท แต่

ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้สินทรัพย์จะมากมายขนาดนี้ แต่สหกรณ์

ไทยกลับเป็น “ดินแดนสนธยา” ที่ไม่มีใครได้สัมผัสความจริงที่

ซ่อนไว้ และหลังจากคดีการทุจริตขนานใหญ่ในสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนคลองจั่น เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างในถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน

มากขึ้น หลังถูกหมกเม็ดเป็นเวลานาน 

 ทั้งนี้ เพราะปัญหาความไม่ชอบมาพากลของสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนคลองจั่น ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปี 56 แต่มีสัญญาณความผิด

ปกติมาตั้งแต่ปี 46 หรือเมื่อ 12 ปีก่อน เนื่องจากเริ่มมีการนำาเงิน

ฝากของสมาชกิไปปล่อยกูใ้ห้แก่บคุคลภายนอกประมาณ 246 ล้าน

บาท ผิดข้อบังคับสหกรณ์ที่กำาหนดให้ปล่อยกู้เฉพาะสมาชิกอย่าง

ชัดเจน ต่อมาในปี 47 กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจพบปัญหา มีการ

สั่งการให้แก้ไข แต่เนื่องจากไม่มีการลงโทษ เงินจึงยังถูกผ่องถ่าย

ออกไปให้คนนอกผ่านการเปิดรบับคุคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชกิ 

เงินปล่อยกู้ “คนนอก” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 6 ปี จาก 246 ล้าน

บาท ในปี 2546 เพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท ในปี 52 สุดท้าย เมื่อ 

“คนนอก” ผิดนัดชำาระหนี้ จึงเกิดปัญหาสภาพคล่อง สมาชิกถอน

เงินฝากไม่ได้ในที่สุด

 ขณะที่การแก้ไขปัญหายังไม่เกิดขึ้นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

และล่าสุดเมื่อเรื่องแดงขึ้นมา ภาระการติดตามเงินที่รั่วไหลและ

ผู้ที่กระทำาความผิด กลายเป็นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส

ไอ) ขณะที่ตัวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นอยู่ระหว่างการฟื้นฟู

กจิการตามคำาตดัสนิของศาลล้มละลายกลาง โดยกระทรวงเกษตรฯ 

วางแผนหาแหล่งเงินท่ีจะนำามาเติมสภาพคล่องให้แก่ สคจ.เพื่อ

ฟ้ืนฟกูจิการ โดยขออนมุตัใิห้รฐับาลสัง่การให้สถาบนัการเงนิของ

รฐัปล่อยกูใ้ห้จำานวนประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยรฐัเป็นผูช้ดเชย

ภาระดอกเบี้ยให้

 กลายเป็นการนำาภาษีเงินของประชาชนทุกคนมาแบกรับ

ปัญหานิติบุคคลเพียงแห่งเดียว และยังไม่มีการสร้างกระบวนการ

ใหม่เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวหรือรับมืออย่างเป็นขั้นตอน หากเกิด

สหกรณ์ล้มอีกในอนาคต ทำาให้แหล่งเงินขนาดใหญ่ของคนราก

หญ้าตกอยู่ในความเสี่ยง โดยไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้น

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากระทรวงเกษตรฯ จะพยายามแก้ไข

การกำากับดูแลที่หละหลวม และปิดช่องการทุจริตเงินฝากของ

ประชาชน รวมทัง้การไซฟ่อนเงนิของผูบ้รหิาร แต่สำาหรบัสหกรณ์

ที่เก่ียวข้องกับเงินฝากและสินเช่ือ “ทีมเศรษฐกิจ ประเมินว่า

แนวทางดงักล่าวยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะดแูลผลประโยชน์ของ “สหกรณ์

ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ซึ่งทำาหน้าที่คล้ายคลึงกับ

สถาบนัการเงนิ และเป็นอกีครัง้ทีส่งัคมรอบข้างแทบทกุฝ่ายมคีวาม

เห็นตรงกันว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน” 

ควรแยกการกำากบัดแูลออกมาจาก “กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์” และโอนย้ายไปให้ “องค์กรที่มีความเป็น

มืออาชีพ” ยกตัวอย่าง เช่น กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) หรือการตั้ง “องค์กรอิสระ” ใหม่ขึ้นมาแทน 

ล่าสุดคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภา

ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เสนอให้ตั้งหน่วยงานใหม่ในลักษณะ 

“องค์กรอสิระ” ขึน้มากำากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์ เพือ่สร้างความ

เข้มแขง็และเพิม่มาตรฐานสหกรณ์ เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาซำา้รอยกรณี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น”

 สุดท้ายนี้ ผมหวังว่า บทความดังกล่าวคงจะมีประโยชน์กับ

เพือ่นสมาชกิบ้างไม่มากกน้็อย และสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ 

จะเป็นบทเรียนที่มีค่าให้กับสหกรณ์ต่างๆ ในการนำาการควบคุม

ภายในที่ดีไปใช้ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 

และพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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อดุลย์  คุณาอัครวุฒิ

ผู้ตรวจสอบกิจการ



รายงานความคืบหน้าคดีทางแพ่ง กรณีเพิกถอนข้อตกลงค�้าประกัน
โดยคณะกรรมการอ�านวยการ

.........................................................................................................................................................................

 สืบเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการด�าเนินการ 9 คนประกอบด้วย

 1. นายธวัชชัย  อินทรทัต 2.  จ.อ.พิพัฒน์  วงศ์ฤทธิ์ 3.  นายยุทธพงษ์  สะอาดบัว

 4.  นายสนิท  ไซประเสริฐ 5. นายวัฒนา  สพสมัย 6. นายดนัย  นุ่มนวล

 7.  นายประสงค์  บูชา 8. นายสมโภชน์  ดินอุดม 9. นายสมเกียรติ ์ ขลิบสุวรรณ

 ทีไ่ด้ลงมตคิณะกรรมการดำาเนนิการเพกิถอนข้อตกลงคำา้ประกนัท่ี นายเพียร ยงหน ูได้ทำาไว้ต่อสหกรณ์ออมทรพัย์ฯเพือ่เป็น
หลักประกันการถอนฟ้องคดีฉ้อโกง 7 คดี การลงมติดังกล่าวได้ทำาให้สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดความเสียหาย ในการยื่นฟ้อง ศาลชั้น
ต้นได้พิพากษาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 และ ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ให้จำาเลยทั้งเก้าชดใช้ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

 ต่อมาจำาเลยทั้งเก้าต้องการยื่นคำาร้องฎีกา แต่เลยกำาหนดระยะเวลาท่ีกำาหนด จำาเลยท้ังเก้าจึงได้ย่ืนคำาร้องขอขยายระยะเวลา
ฎีกา ศาลอนุญาตให้ขยายได้ 85 วันจนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557 แต่ปรากฏว่า จำาเลยได้ยื่นขอขยายเวลาฎีกาอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 
14 มีนาคม 2557 ซึ่งเลยระยะเวลาที่กำาหนดไว้ ศาลพิจารณาแล้วพิพากษายกคำาร้องขอขยายเวลาฎีกาเนื่องจากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จึง
ถือว่า “คดีถึงที่สุด”

 เนื่องจากในวันที่ศาลได้พิพากษายกคำาร้องนั้น จำาเลยทั้งเก้าไม่ได้ไปฟังคำาพิพากษา ตามกฎหมายจึงถือว่า จำาเลยทั้งเก้ายังไม่
ได้รับทราบคำาพิพากษา จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์(สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)จะต้องร้องขอให้ศาลออกหมายส่งคำาบังคับให้จำาเลยทั้งเก้า
ปฏิบัติตามคำาพิพากษาต่อไป

 โจทก์ (สหกรณ์ออมทรัพย์) โดย นายสุดตา นรสาร ทนายความผู้รับมอบอำานาจ จึงได้ยื่นคำาร้องเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 
ขอให้ศาลออก “หมายส่งค�าบังคับ” ให้จำาเลยทั้งเก้า เพื่อให้จำาเลยทั้งเก้าได้รับทราบและปฏิบัติตามคำาพิพากษา หลังจากนั้น 
สหกรณ์ออมทรพัย์ฯได้ส่งหมายบงัคบัให้กบัจำาเลยทัง้เก้าคน ผลปรากฏว่า การส่งหมายคำาบงัคบัได้ครบถ้วนทัง้เก้าคนแล้วเมือ่วนัท่ี 
30 เมษายน 2558 แต่จำาเลยทั้งเก้าเพิกเฉย

 ดังนั้น โจทก์ จึงได้ร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และศาลแพ่งได้ออกหมายบังคับคดีให้ตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมีหมายถึง เจ้าพนักงานบังคับคดี ดังต่อไปนี้

 “ด้วยคดีเรื่องนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจำากัด โจทก์ ร้องขอให้บังคับคดีตามคำา
พิพากษา ซึ่งศาลได้มีคำาสั่งให้ “จำาเลยทั้งเก้า” ร่วมกันหรือแทนกันชำาระเงินแก่โจทก์ เป็นเงิน 1,053,563.59 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 19 กรกฎาคม 2554) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จแก่
โจทก์ และให้จำาเลยทั้งเก้าร่วมกันดำาเนินการหาหลักประกันหนี้เงินกู้พิเศษสัญญาเลขที่ 129/47 ให้เป็นดังเดิมก่อนที่จะมีมติยกเลิก
บันทึกข้อตกลงของ นายเพียร  ยงหนู ตามสำาเนารายงานการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เอกสารหมาย จ.14 ซึ่งตรง
กับสำาเนารายงานการประชุม เอกสารหมาย ล.3 หากไม่อาจดำาเนินการได้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันฟังคำาพิพากษา (ฟังวันที่ 31 
มกราคม 2556) ให้จำาเลยทั้งเก้าร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 811,139.62 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำาเลยทั้งเก้าร่วมกันหรือแทนกัน
ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม 85,834 บาทแทนโจทก์ (โดยรวมค่าทนายความ 45,000 บาท) แต่จำาเลยทั้งเก้าไม่ชำาระ

 เพราะฉะนัน้ จงึตัง้ให้ท่านเป็นเจ้าพนกังานบงัคบัคดจีดัการยดึอายดัทรพัย์สนิของลกูหนีต้ามคำาพพิากษาหรอืคำาสัง่หรอืทำาการ
อ่ืนใด โดยอำานาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการนี้ โจทก์หรือผู้แทนโจทก์จะเป็นผู้นำาเจ้าพนักงานไปยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
จำาเลยทั้งเก้า” (ลงชื่อ ผู้พิพากษา)

 ขณะนี้โจทก์ (สหกรณ์ออมทรัพย์) กำาลังดำาเนินการขอให้ “เจ้าพนักงานบังคับคดี” ออกคำาสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องและยึด
ทรัพย์สินของจำาเลยทั้งเก้าต่อไป

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
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หมายเลข รายชื่อผู้สมัคร คะแนน ลำาดับ

1 นายสิทธิพร มีเสถียร 6,378 1

2 นายดำารงค์  ปั้นสมพงษ์ 5,750 5

3 นางสาวสุดา  หลำ่าวิไลเกษร 6,194 4

4 นายคมสัน  ทองศิริ 6,275 2

5 นายเสนอ  วิสุทธนะ 5,441 7

6 นายสุดตา นรสาร 5,511 6

7 นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์ 6,246 3

8 นายสนิท  ไซประเสริฐ 4,126 8

9 นายวิรัตน์  ยะก๊บ 3,400 10

10 นายสมชาย  ไชยนันทน์ 3,314 11

11 นายวรยุทธ  ปั้นสุข 3,144 14

12 นายสันติ  อุบลบาน 3,208 13

13 นายทวีศักดิ์  ไหวดีมณีตระกูล 3,243 12

14 นายประพงษ์  ทองทวี 3,402 9

15 ว่าที่ ร.ต.อุดม  เถาลัดดา 368 18

16 นายณรงค์ชัย  สิลาเวียง 477 17

17 นายสุเจน อิ่มเจริญ 932 15

18 นายเชาวลิต  สีเหลือง 533 16

หมายเลข รายชื่อผู้สมัคร คะแนน ลำาดับ

1 นายสิทธิพร  มีเสถียร 6,378 1

4 นายคมสัน  ทองศิริ 6,275 2

7 นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์ 6,246 3

3 นางสาวสุดา  หลำ่าวิไลเกสร 6,194 4

2 นายดำารงค์  ปั้นสมพงษ์ 5,750 5

6 นายสุดตา  นรสาร 5,511 6

5 นายเสนอ  วิสุทธนะ 5,441 7

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำาเนินการ

2. นายสิทธิพร   มีเสถียร รองประธานกรรมการคนที่ 1

3. นายสุดตา  นรสาร รองประธานกรรมการคนที่ 2

4. นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์ เลขานุการ

5. นายเสนอ  วิสุทธนะ เหรัญญิก

6. นายเสนอ  ทองศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ

7. นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร ผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นางทัศนีย์  ใหลสกุล กรรมการ

9. นายสิน  จริตกาย กรรมการ

10. นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ

11. นายบุญ  เถื่อนคำา กรรมการ

12. นางสาวศิริพร  เปานิล กรรมการ

13. นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ

14. นางสาวสุดา   หลำ่าวิไลเกษร กรรมการ

15. นายดำารงค์  ปั้นสมพงษ์ กรรมการ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

1. นายอดุลย์  คุณาอัครวุฒิ หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

2. นายอเนก  ชูศิริ ผู้ตรวจสอบกิจการ

3. นางสาวนันทภัค  กลับเจริญดี ผู้ตรวจสอบกิจการ

4. นายอัชรันต์  ขจรเกียรติพิสิฐ ผู้ตรวจสอบกิจการ

5. นางสาวอลิสา  อภัยพลชาญ ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2558

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ จำานวน 7 คน คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำาปี 2558 คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 37

ผู้สอบบัญชี
นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์ (4119) บริษัท สำานักงานสามสิบสี่ออติด จำากัด 

11มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ลำาดับ รายชื่อ หมายเหตุ

1. นางชุลี  ศุภวรรธนกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2. นายบุญเทียน   คำ้าชู ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

3. นายบุญเลิศ   เด่นดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

4. นายศรศิลป์   สายตา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

5 นายไพศาล   กรรณุมาตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

6 นายไพบูลย์   แก้วเพทาย ประธานที่ปรึกษา

7 นายประจวบ   คงเป็นสุข ที่ปรึกษาด้านเงินกู้

8 นายสมาน   ขามเทศทอง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

9 นายสุวรรณ   กาเซ็ม ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

10 นายวีระ   แจ่มนาม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

11 นายมานัต   บุญเขียว ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

12 นายวิรัตน์  ดีนำ้า ที่ปรึกษาด้านการเงิน

13 นายเฉลิมพล   พ่วงพี ที่ปรึกษาด้านการสวัสดิการ

14 นายไพศาล   มะลิทอง ที่ปรึกษาด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

15 นางสาวณัทภาดา  โตมานิตย์ ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ

16 นายสมบัติ   ภู่ไพโรจน์ ที่ปรึกษาด้านรถบริการเคลื่อนที่

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

คณะกรรมการเงินกู้กรณีจำาเป็น

1 นายเสนอ   วิสุทธนะ ประธาน

2 นายนิพัทธ์   เหลืองดำารงค์ เลขานุการ

3 นายสุดตา  นรสาร กรรมการ

4 นายคมสัน   ทองศิริ กรรมการ

5 นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ

คณะทำางานเงินทุน

1 นายสิทธิพร   มีเสถียร ประธาน

2 นางสาวสุดา   หล่ำาวิไลเกษร เลขานุการ

3 นายสนุทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

1 นางทัศนีย์   ใหลสกุล ประธาน

2 นายนิพัทธ์   เหลืองดำารงค์ เลขานุการ

3 นายคมสัน   ทองศิริ กรรมการ

4 นายเสนอ   วิสุทธนะ กรรมการ

5 นายสิน   จริตกาย กรรมการ

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

ฝ่ายอำานวยการ

1 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธาน

2 นายสิทธิพร  มีเสถียร กรรมการ

3 นายสุดตา  นรสาร กรรมการ

4 นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์ กรรมการ

5 นายเสนอ  วิสุทธนะ กรรมการ

6 นายคมสัน  ทองศิริ กรรมการ

7 นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้พิเศษ

1 นายเสนอ  วิสุทธนะ ประธาน

2 นายบุญ  เถื่อนคำา เลขาณุการ

3 นายดำารงค์  ปั้นสมพงษ์ กรรมการ

4 นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ

5 นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ

6 นายสิน  จริตกาย กรรมการ

7 นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์ กรรมการ

8 นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา

1 นายคมสัน  ทองศิริ ประธาน

2 นางทัศนีย์  ใหลสกุล เลขาณุการ

3 นายวันลักษณ์  ชีวะถาวร กรรมการ

4 นายบุญ  เถื่อนคำา กรรมการ

5 นางสาวศิริพร  เปานิล กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพัพธ์

1 นายสิทธิพร  มีเสถียร ประธาน

2 นายคมสัน  ทองศิริ เลขาณุการ

3 นางทัศนีย์  ใหลสกุล กรรมการ

4  นายสิน  จริตกาย กรรมการ

5 นายดำารงค์  ปั้นสมพงษ์ กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้

1 นายสุดตา  นรสาร ประธาน

2 นางสาวสุดา  หลำ่าวิไลเกษร เลขาณุการ

3  นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค กรรมการ

4 นายนิพัทธ์  เหลืองดำารงค์ กรรมการ

5 นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาทุนการศึกษา

1
นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณ์โชค ประธานคณะกรรมการ

ฝ่ายพิจารณาทุนการศึกษา

2 นายบุญ  เถื่อนคำา เลขาณุการ

3 นางสาวศิริพร  เปานิล กรรมการ

4 นายอลงกต  เกียรติสงคราม กรรมการ

5 นางสุดา  หลำ่าวิไลเกษร กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 37

รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 37

รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 37

12 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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14 มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

นางชุลี  ศุภวรรธนะกุล
รองผู้ว่าการ การเงิน

นายบุญเทียน  ค้ำชู นายศรศิลป์  สายตา นายไพศาล  กรรณุมาตรนายบุญเลิศ  เด่นดี
นายไพบูลย์  แก้วเพทาย นายสมาน  ขามเทศทองนายประจวบ  คงเป็นสุข นายสุวรรณ  กาเซ็ม นายวีระ  แจ่มนามนายสุวรรณ  กาเซ็ม นายวีระ  แจ่มนามนายสมาน  ขามเทศทองนายสมาน  ขามเทศทองนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุข นายสมาน  ขามเทศทอง นายมานัต   บุญเขียว นายไพศาล  มะลิทอง นางสาวณัทภาดา  โตมานิตย์ นายสมบัติ  ภู่ไพโรจน์นายวิรัตน์   ดีน้ำ นายเฉลิมพล  พ่วงพี



นางชุลี  ศุภวรรธนะกุล
รองผู้ว่าการ การเงิน

นายบุญเทียน  ค้ำชู นายศรศิลป์  สายตา นายไพศาล  กรรณุมาตรนายบุญเลิศ  เด่นดี
นายไพบูลย์  แก้วเพทาย นายสมาน  ขามเทศทองนายประจวบ  คงเป็นสุข นายสุวรรณ  กาเซ็ม นายวีระ  แจ่มนามนายสุวรรณ  กาเซ็ม นายวีระ  แจ่มนามนายสมาน  ขามเทศทองนายสมาน  ขามเทศทองนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุขนายประจวบ  คงเป็นสุข นายสมาน  ขามเทศทอง นายมานัต   บุญเขียว นายไพศาล  มะลิทอง นางสาวณัทภาดา  โตมานิตย์ นายสมบัติ  ภู่ไพโรจน์นายวิรัตน์   ดีน้ำ นายเฉลิมพล  พ่วงพี



16 มั่นคง ช่วยเหลือ บริการ

ชสอ. เข้าพบ สปช. 
ยื่นข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสหกรณ์ไทย 

 ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประดษิฐ หสัด ีรองประธานกรรมการ นายศรโีพธ์ิ วายพัุกตร์ 

กรรมการดำาเนินการ ชสอ. ยื่นหนังสือข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสหกรณไ์ทย ต่อ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ นายชูชาติ อินสว่าง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่าน

มา โดย ชสอ.ได้รับความอนุเคราะห์ ในการประสานงานจาก นายเอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น

 ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า การเข้าพบประธาน สปช. ในครั้งนี้ เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ออม

ทรัพย์ รวมทั้งหมด 12 เรื่อง เช่น ให้มีข้อความสหกรณ์ในร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไข พรบ.สหกรณ์ ม.50 ยกเลิกการเว้นวรรคเป็น

กรรมการสหกรณ์ การรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้ การมีระบบประกันเงินฝากแก่สมาชิกสหกรณ์ การจัดตั้ง

กองทุนรักษาเสถียรภาพแก่สหกรณ์ การนำาเงินค่าหุ้นไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 

(กบข.) และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (กสช.) ได้ เป็นต้น



ชสอ. เข้าพบ สปช. 
ยื่นข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างสหกรณ์ไทย 
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พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ ค่าทดแทน

และ ค่าใช้จ่าย แก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

นายสุดตา  นรสาร                 

 เรียนพี่น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอฟ.) ที่เคารพ ในหนังสือข่าว สอฟ. ฉบับที่ 1 ปีที่ 37 ที่ผ่านมา ผมได้เขียน
บทความ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูเ้สยีหาย ตาม พระราชบัญญตัค่ิาตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งในฉบับที่แล้ว ผมได้นำาเสนอในส่วนของผู้เสียหาย ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรัฐ คือบุคคลที่ได้
รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือ ร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากการกระทำาความผิดของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระ
ทำาความผิดนั้น

 ส่วนในฉบับนี้ ผมขอนำาเสนอ ในส่วนการจ่ายค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จำาเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่า
ตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เป็นลำาดับต่อไป ซึ่งมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

 ๑) จำาเลยที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน และ ค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องเข้าเกณท์ดังนี้

  ๑.๑) เป็นจำาเลยที่ถูกดำาเนินคดี โดยพนักงานอัยการ

   ๑.๒) ถูกคุมขัง ในระหว่างพิจารณาคดี และ 

   ๑.๓)  ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า จำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำาความผิด และ มีการถอนฟ้องในระหว่างดำาเนินคดี หรือ
ปรากฏตามคำาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำาความผิด หรือการกระทำาของจำาเลย
ไม่เป็นความผิด

 ในกรณีที่มีจำาเลย หลายคน จำาเลยคนใดถึงแก่ความตาย ก่อนมีคำาพิพากษาถึงที่สุด และคณะกรรมการผู้มีอำานาจ อนุมัติ
จ่ายค่าทดแทน และ ค่าใช้จ่าย ให้แก่จำาเลยอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดี จำาเลยที่ถึงแก่ความตายนั้น มีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทน และ ค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

  ๒) ค่าทดแทน และ ค่าใช้จ่าย ที่จะต้องจ่ายให้จำาเลย ได้กำาหนดไว้ดังนี้

   ๒.๑) ค่าทดแทน ค่าถูกคุมขัง ให้คำานวณจากจำานวนวัน ที่ถูกคุมขัง ในอัตราที่กำาหนดไว้สำาหรับการกักขังแทนค่า
ปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา (ขณะนี้อัตรา 200 บาทต่อ 1 วัน) 

   ๒.๒) ค่าใช้จ่ายทีจ่ำาเป็นในการรกัษาพยาบาล รวมท้ังค่าฟ้ืนฟู สมรรถภาพทางร่างกาย และจติใจ หากความเจบ็ป่วย
ของจำาเลยเป็นผลโดยตรง จากการถูกดำาเนินคดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

    ๒.๒.๑) ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

    ๒.๒.๒)  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างการ และ จิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท 

   ๒.๓) ค่าทดแทน และ ค่าใช้จ่าย ตาม ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าห้องและค่า อาหาร ใน
อัตราวันละไม่เกิน 600 บาท

   ๒.๔) ค่าทดแทนในกรณีที่จำาเลยถึงแก่ความตาย และ ความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำาเนินคดี ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

    ๒.๔.๑) ค่าทดแทน เป็นเงินจำานวน 100,000 บาท 

    ๒.๔.๒)  ค่าจัดการศพเป็นเงินจำานวน 20,000 บาท

    ๒.๔.๓)  ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู (บิดา-มารดา-คู่สมรส- บุตร หรือ บุคคล ที่จำาเลยเคยอุปการะเลี้ยงดูขณะยัง
มีชีวิต เมื่อจำาเลยเสียชีวิต บุคคลดังกล่าวจึงขาดการอุปการะเลี้ยงดู)เป็นเงินไม่เกิน 30,000บาท
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พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ ค่าทดแทน

และ ค่าใช้จ่าย แก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

    ๒.๔.๔) ค่าเสียหายอื่น นอกจาก ๒.๔.๑, ๒.๔.๒ และ ๒.๔.๓ ให้จ่ายเป็นเงินตามจำานวนที่คณะกรรมการ 
ผู้มีอำานาจ เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

   ๒.๕) ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ ในระหว่างถูกดำาเนินคดี จ่ายในอัตรา วันละ 200 บาท นับแต่วันที่ไม่สามารถ
ประกอบการงาน ได้ตามปกติ

   ๒.๖) ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการดำาเนินคดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

    ๒.๖.๑) ค่าทนายความ จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน อัตราที่กำาหนดไว้แล้วในกฎกระทรวง

    ๒.๖.๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำาเนินคดี ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

  ๓)  กรณ ีทีจ่ำาเลยเสยีสทิธอิย่างหนึง่อย่างใด และมคีำาขอให้ได้รับสทิธท่ีิเสยีไป อนัเป็นผลโดยตรงจากคำาพพิากษานัน้ คนื 
การสัง่ให้ได้รบัสทิธคินืตามคำาขอดงักล่าว ถ้าไม่สามารถคืนสิทธอิย่างหนึง่อย่างใดเช่นว่านัน้ได้ ให้กำาหนดจ่ายเป็นค่าทดแทนเพือ่
สิทธินั้น เป็นจำานวนเงินเท่าไหร่ ให้เป็นอำานาจ ของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 

  ๔)  จำาเลยผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือทายาทผู้มีสิทธิรับแทน (กรณี จำาเลยถึงแก่
ความตาย) ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอื ผูอ้นบุาล ผูบ้พุกาลี ผู้สืบสันดาน สาม ีหรอื ภรรยา (กรณี จำาเลยเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ 
หรือ ผู้ที่ไม่สามารถกระทำาการด้วยตนเองได้) หากมีความประสงค์ ที่จะขอรับค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย ให้รวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง แล้วนำาไปขอรับเงินค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย ภายในหนึ่งปี นับแต่คดีถึงที่สุด 

  ๕)  หลักฐานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ สำาเนาคำาพิพากษารับรองสำาเนาถูกต้อง, หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด, รายงานกระบวน
พิจารณารับรองสำาเนาถูกต้อง (กรณีถอนฟ้อง) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน / สำาเนาทะเบียนบ้าน, สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล (ถ้ามี) หนังสือมอบอำานาจ (ถ้ามี) หนังสือให้ความยินยอม (กรณีมีทายาทหลายคน) ใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) หลักฐาน
ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล, หลกัฐานค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ หนงัสอืความเหน็แพทย์ / ใบรบัรองแพทย์(ถ้าม)ี สำาเนา
รายงานการชันสูตรพลิกศพ(กรณีเสียชีวิต) หนังสือรับรองรายได้ ( กรณีประกอบอาชีพ ) หนังสือสัญญาจ้างว่าความ (ถ้ามี) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วข้างต้น

  ๖) สถานที่ ยื่นคำาขอรับเงินค่าทดแทน และ ค่าใช้จ่าย ในกรุงเทพฯ ยื่นได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์(อาคาร A) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-141 2757-60, โทรสาร 02-143 9676, หรือ สำานักงานช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้เสียหาย และ 
จำาเลยในคดีอาญา โทร. 02-141 2866 โทรสาร 02-143 9665 ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำานักงานยุติธรรมจังหวัด ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ หรือติดต่อ สายด่วนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 1111 กด 77 ในโอกาสนี้ ผมขออนุญาต เรียนแนะนำา ทนายความ
ผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาขนทางกฎหมายท่านหนึ่ง ซึ่งท่านมีหน้าที่ ช่วยเหลือแนะนำา ผู้เสียหาย และจำาเลย ในคดีอาญา 
ตามพระราชบัญญัติ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อีกด้วย ท่านผู้นี้ คือ คุณมานิตย์ กันตะวงษ์ อดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ขณะนี้ 
ท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมาย สำานักงานยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี และเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ 
จังหวัดอุทัยธานี ท่านผู้อ่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ ท่านผู้อ่านทั่วไป หากต้องมีเหตุที่จะต้องดำาเนินการในเรื่องทาง
ด้านกฎหมาย ที่จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะขอคำาแนะนำา โปรดได้โทร.056 – 571336, 087 – 0393633 ท่านเต็มใจ และ 
ยินดีให้ความช่วยเหลือ แนะนำา อย่างเต็มที่

 ในโอกาสนี้เช่นกัน ผมต้องขอขอบพระคุณ ท่านมานิตย์ กันตะวงษ์ ด้วยครับ ที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับ พระ
ราชบัญญัติ ที่ผมนำาเสนออยู่นี้ 

 และเช่นเคย ผู้อ่านท่านใด มข้ีอสงสยัในบางเนือ้หาของบทความนี ้หรือยงัไม่เข้าใจในบางประเดน็ สามารถสอบถาม หรอื
แสดงความคดิเหน็ไปได้ที ่โทร.086-8503881 ผมยนิด ีตอบทุกข้อสงสัย ของทุกท่าน สำาหรบัฉบับนี ้ขอยตุไิว้แต่เพยีงเท่านี ้สวสัดี
ครับ
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ที่ผ่านมา เวลาสมาชิกผู้เกษียณอายุ หรือ สมาชิกโดยทั่วไปจะนำาเงินเข้าสหกรณ์(ชำาระหนี้หรือเงินฝากหรือหุ้น

หรือเงินอื่นๆ) สมาชิกจะใช้วิธีนำาเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์(ซึ่งเป็นบัญชีของสหกรณ์) แล้วให้นำา “สำาเนา

สลิปฝาก” มาแฟกซ์หรือส่งโทรสารมายังสหกรณ์ เพื่อดำาเนินการบันทึกเข้าบัญชีของสมาชิก และดำาเนินการทางการเงิน

การบัญชีตามขั้นตอน 

ซึ่งวิธีการดังกล่าว มีข้อเสียหรือจุดอ่อนมาก ดังนี้

๑. ทุกครั้งที่ท�ารายการน�าฝาก ต้องแฟกซ์สลิปมาทุกครั้ง ถ้าไม่แฟกซ์ สหกรณ์ก็ไม่สามารถท�ารายการต่อไป

ได้ เงินก็จะค้างอยู่ในบัญชีเพื่อรอตรวจสอบ เพราะไม่รู้ว่าเป็นของใครน�าเงินเข้า ท�าให้สมาชิกเสียประโยชน์ (เบอร์แฟกซ์ 

สอฟ. 0-2225-7716)

๒. เงินทีส่มาชกิน�าฝาก ไมส่ามารถระบปุระเภทของรายการไดว้า่ เปน็เงินช�าระหน้ีหรอืเงินน�าฝากสหกรณห์รอื

เงินช�าระอื่นๆ 

๓.  สหกรณ์มีความยุ่งยากในการท�างานและตรวจสอบความถูกต้อง

ขณะนี้ สหกรณ์ได้ทำาการปรับปรุงวิธีการจ่ายชำาระหรือนำาเงินเข้าสหกรณ์ผ่านธนาคารใหม่ โดยใช้ ระบบ 

Bill Payment ผ่านธนาคาร ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม Bill Payment ซึ่งเป็นกระดาษ A 4 แบ่งเป็นสองส่วนที่มี

ข้อความเหมือนกัน ส่วนบนสำาหรับสมาชิก ส่วนล่างสำาหรับธนาคาร ให้ทำาการกรอกทั้งสองส่วน (ดูแบบฟอร์มด้านขวา) 

ดังต่อไปนี้

๑.  เลือกทำารายการได้สองธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

๒.  ให้กรอกชื่อ-สกุล ตัวบรรจง หมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขสมาชิก(Ref.1)

๓.  ให้เลือกรายการใน “วัตถุประสงค์(Ref.2)” ที่นำาเงินเข้าธนาคาร โดยกรอกรหัส 3 ตัวในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อ

ระบปุระเภทรายการ คอื รหสั101(ซือ้หุน้), รหสั201-206(เงินฝาก), รหสั301-304(ช�าระหน้ี), รหสั401(ช�าระคา่ฌาปนกจิ 

และ รหัส501(อื่นๆ-ระบุ)....กรุณากรอกรายการให้ถูกต้องชัดเจน

๔.  กรณีเป็นรายการเงินฝาก(รหัส201-206) ให้กรอก“เลขที่บัญชีเงินฝาก(Ref.3)”ด้วย 

๕.  ให้กรอกจำานวนเงินให้ชัดเจน ลงชื่อ ลงหมายเลขโทรศัพท์

๖.  สมาชิกต้องชำาระค่าธรรมเนียมจำานวน ๑๐ บาทต่อหนึ่งครั้ง(ที่ธนาคาร)

สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้ใช้บริการ “ชำาระเงินหรือนำาเงินเข้าสหกรณ์” ผ่านธนาคารทั้งสองแห่ง ด้วย 

“ระบบ Bill Payment” คือ ธนาคารกรุงไทย กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้ 

๑.  มีความสะดวกรวดเร็วทั้งสมาชิกและสหกรณ์ฯ (ไม่ต้องแจ้ง..ไม่ต้องแฟกซ์)

๒.  เงินที่เข้าสหกรณ์มีความชัดเจนถูกต้องว่า เป็นของใครและเป็นรายการอะไร

๓.  เมื่อน�าเงินเข้าสหกรณ์ ธนาคารจะส่งรายการให้สหกรณ์เพื่อด�าเนินการต่อไป 

๔.  ป้องกันความผิดพลาดทางการเงินและเงินของสมาชิกไม่สูญเปล่า

ทั้งนี้ ต้องทำารายการกรอกข้อมูลตัวเลขให้ถูกต้องและชัดเจน

หมายเหตุ แบบฟอร์ม Bill Payment ขอได้ที่ ณ ที่ทำาการ สอฟ., รถโมบาย และตามแบบฟอร์มหน้า 21

วิธีการจ่ายช�าระหรือน�าเงินเข้าสหกรณ์
ผ่านธนาคาร

20 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ







ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สวัสดิการสหกรณ์ เพื่อสมาชิก

 สวสัดค่ีะ สมาชกิสหกรณฯ์ทกุทา่น ฌาปนกจิสงเคราะห ์สวสัดกิารสหกรณ ์เพือ่สมาชกิ ปจัจบุนัไดด้ำาเนนิการมาแลว้เปน็เวลา 4 ป ี

นับจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 มีการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ และได้มารวมกับกลุ่มอาชีพราชการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยมีกลุ่มอาชีพทหารและสถานประกอบการ

ร่วมเป็นสมาชิกสมทบด้วยนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ฯของเราได้เป็นศูนย์ประสานงานฯ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯทั้ง 3 กอง มีเสีย

ชวิีตหลายทา่น ซึง่ทายาทของสมาชกิไดรั้บเงินสงเคราะหศ์พแลว้ ทายาทบางคนไมค่าดคดิวา่สมาชกิซึง่เปน็บดิา มารดา บตุรไดท้ำาฌาปนกจิ

สงเคราะห์ไว้ให้กับตนเอง ซึ่งได้รับเงินเป็นจำานวนสูงไม่ต่ำากว่า 600,000 บาททุกราย ทั้งที่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าต่อปี ไม่มากเลย 

แม้ว่าทายาทจะเสียใจในการสูญเสีย แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกยินดีที่มีเงินสงเคราะห์ศพจากการทำาฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงเป็นเงินก้อนใหญ่

พอสมควรที่สามารถนำามาช่วยเหลือครอบครัวของตน และอาจเป็นทุนในการดำารงชีวิตต่อไปได้ อีกทั้งเงินจำานวนนี้หากสมาชิกที่เสีย

ชีวิตมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ ทายาทสามารถนำามาชำาระหนี้ได้ ซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ค้ำาประกันอีกทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันศูนย์

ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 สสอ.รรท มีสมาชิกจำานวน 3,338 คน สส.ชสอ. มีสมาชิกจำานวน 1,242 คน 

สสอค.มีสมาชิกจำานวน 342 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำานวน 11,270 คน 

เทา่กบัมีสมาชกิเพยีงประมาณ 30 % ทีเ่ปน็สมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ เลง็เหน็วา่ฌาปนกจิสงเคราะหเ์ปน็สวสัดกิาร

ที่มีประโยชน์กับสมาชิกและครอบครัวเป็นอย่างมาก สมาชิกสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกันทางหนึ่ง เปรียบเสมือนทำาบุญ 

สร้างกุศลร่วมกัน สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพแต่ละปีประมาณ 4,800 บาท/กอง (ตามแต่

สมาชิกแต่ละปีจะเสียชีวิตกี่ราย) ซึ่งถือเป็นการทำาบุญสร้างกุศลที่ได้รับประโยชน์สูงมากเพราะทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพไม่น้อย

กว่า 600,000 บาท สำาหรับ กอง 1 (หลัก) สสอ.รรท เมื่อสมาชิกเสียชีวิต เราจะหักอัตราต่อการเสียชีวิตเพียงรายละ 9 บาท เนื่องจากมี

สมาชิกประมาณ 68,000 คน ซึ่งถั่วเฉลี่ย จะเสียชีวิต ปีละประมาณ 380-400 ส่วน กอง 2 สส.ชสอ.อัตราจ่ายต่อการเสียชีวิตเพียงรายละ

ประมาณ 2.80 บาทและ กอง 3 สสอค. อัตราต่อการเสียชีวิตเพียงรายละประมาณ 2.30 บาท ทั้ง 2 กองหลังมีสมาชิกจากทั่วประเทศ

ประมาณกองละ 270,000 ราย ซึง่ปใีดมสีมาชกิเสยีชวีติมากกวา่เงนิสงเคราะหศ์พลว่งหนา้ สมาชกิ จะเรยีกเกบ็เพิม่ ตามความเปน็จรงิของ

การเสียชีวิตของสมาชิก 

  ปัจจุบัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯเปิดรับสมาชิกสมทบ ซึ่งสมาชิกสมทบ คือ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ของสมาชิก ซึ่งต้อง

มาสมคัรสมาชกิสมทบของสหกรณอ์อมทรพัย ์ฯ กอ่น จงึจะสามารถสมคัรสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหไ์ด ้แตท่ัง้นีต้อ้งเปน็ไปตาม

ประกาศสมาคมฌาปนกิจฯ ที่จะรับสมัครสมาชิกช่วงอายุใด ณ วันที่ประกาศรับสมัครด้วย (ตามรายละเอียดหน้า 24-26)

 ศูนย์ประสานงานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตั้งอยู่อาคาร 18 ชั้น 2 กฟน. วัดเลียบ จึงขอเชิญชวนให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทั้ง 3 กอง เพราะเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับ

ตัวสมาชิก ทายาท และผู้ค้ำาประกัน อีกทั้งเป็นความเอื้ออาทรระหว่างมวลหมู่สมาชิกด้วยกัน ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วย

วรวรรณ   ส่องพลาย

รองผู้จัดการทั่วไป

“ใส่ใจ  เอื้ออาทร เพื่อสหกรณ์ของเรา”
23มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ











ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ นายนิพัทธ์ เหลืองดำารงค์ นายเสนอ วิสุทธนะนายสุดตา นรสาร นายคมสัน ทองศิรินายสิทธิพร มีเสถียร นายวันลักษณ์ ชีวะถาวร

ขอแสดงความยินดี ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชุมนุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสิทธิพร  มีเสถียร  นายสุวรรณ  กาเซ็ม       
นายคมสัน  ทองศิริ  นายภูริพรรธน์  เมฆสุข
นางทัศนีย์  ใหลสกุล  นายฉันทกร  โรมพันธ์
นายสิน  จริตกาย  นายไกรศักดิ ์ ขำาดี
นายดำารงค์  ปั้นสมพงษ์    นายพิเศษ  เหมกระศรี
นางสาวศรีสมร  ปลำ่าปลิว นายชัยพร  กล่อมจิตร์

คณะผู้จัดท�าไม่ได้รับความสะดวก 

มีปัญหา เชิญปรึกษากรรมการ

0 2225 7713   0 2225 7714

พ.702 5845 - 7 ต่อ 105 หรือ 130


