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สมาชิ ก ขอให้ ส หกรณ์ พิ จ ารณาเงิ น กู ้ แ บบ ตามกฎกระทรวง (กระทรวงการคลัง) เรื่อง การน�ำ
บ�ำเหน็จตกทอด เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ได้ สิทธิในบ�ำเหน็จตกทอดของผูร้ บั บ�ำนาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ไปเป็น
ด�ำเนินการกับข้าราชการเกษียณได้หรือไม่

2

ท�ำไมต้องตรวจสอบเครดิตบูโร ทัง้ ทีม่ เี งินเพียง
พอให้สหกรณ์หักช�ำระหนี้อยู่แล้ว

3

สมาชิกสมทบขอให้สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ได้
หรือไม่

4

สมาชิ ก สมทบขอให้ ส หกรณ์ ข ยายวงเงิ น กู ้
ฉุกเฉินจาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท และ
ขยายการตรวจสอบเครดิตบูโรกรณีกู้เงินสามัญ
จาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท ได้หรือไม่

5

สามารถขยายระยะเวลาการผ่อนช�ำระหนีเ้ งินกู้
สามัญจาก 12 ปี เป็น 15 ปี ได้หรือไม่ เนื่องจาก
ปัจจุบนั มีแนวโน้มขยายอายุเกษียณราชการ เพือ่
เป็นการให้สมาชิกผ่อนน้อยลงและมีเงินคงเหลือ
ต่อเดือนเพิ่มขึ้น

หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2554 ก�ำหนดให้สถาบันการเงินที่จะให้เงินกู้ดังกล่าว
ได้เฉพาะสถาบันการเงินทีไ่ ด้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง และปัจจุบนั กรมบัญชีกลางท�ำบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 13 ธนาคาร เท่านัน้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนดตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิตบูโร สรุปได้ดังนี้
1.ไม่มีการตรวจสอบสมาชิกทั่วไปที่กู้เงิน
2.ตรวจเฉพาะสมาชิกทีถ่ กู ระงับสิทธิการกูช้ วั่ คราว
เช่น คณะกรรมการ ปปช. สอบสวน หรือกรมบังคับ
คดีอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
3.ตรวจเฉพาะสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) ที่
กู้เกินกว่า 1 แสนบาทและกู้เงินสินเชื่อวนาเคหะ
ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉ บั บ ใหม่ ก� ำ หนดให้ ส มาชิ ก
สมทบกูไ้ ด้ไม่เกินทุนเรือนหุน้ รวมกับเงินฝากทีม่ อี ยูก่ บั
สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไร
ก็ตามสหกรณ์จะพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกสมทบ
ตามความเหมาะสมต่อไป
ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉ บั บ ใหม่ ก� ำ หนดให้ ส มาชิ ก
สมทบกู้ได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากที่มีอยู่
กั บ สหกรณ์ ซึ่ ง สหกรณ์ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ส�ำหรับจ�ำนวนเงินกู้ฉุกเฉินและการตรวจสอบเครดิต
บูโร สหกรณ์จะรับไว้พิจารณาโดยต้องไม่ขัดกับพรบ.
สหกรณ์ฉบับใหม่
ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ1115/4101
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558แนะน�ำให้เงินกูฉ้ กุ เฉินผ่อน
ช�ำระได้ไม่เกิน 12 งวด เงินกู้สามัญไม่เกิน 120 งวด
และเพิม่ ได้อกี ไม่เกิน 20 % (24 งวด) รวมเป็นไม่เกิน
144 งวด เงินกู้พิเศษช�ำระได้ไม่เกิน 360 งวด
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 5 สมาชิกจะโอนหรือ
สามารถน�ำหุ้นมาหักช�ำระหนี้ได้หรือไม่
เช่น มีหนี้สหกรณ์ 3 แสน มีทุนเรือนหุ้น 4 แสน ถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ซึ่งกรณี
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ค�ำชี้แจง

นีส้ หกรณ์เคยขอความเห็นชอบไปยังนายทะเบียนแล้ว
แต่นายทะเบียนไม่เห็นชอบ
กรณีสมาชิกเกษียณกู้หุ้นเพื่อช�ำระหนี้สามัญ สมาชิกเกษียณสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
ทั้งหมด แต่ยังได้รับเงินบ�ำนาญอยู่ เหตุใดจึงกู้ ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก

ได้น้อย
สมาชิกสามารถกู้สหกรณ์เพื่อไถ่ถอนจ�ำนอง
บ้านกับธนาคารพาณิชย์ได้หรือไม่
อยากให้สหกรณ์พจิ ารณารายได้อนื่ ๆ นอกจาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกทีข่ อกูพ้ เิ ศษวนาเคหะ
ด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกมีบ้านเป็น
ของตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กรณีสมาชิกมี
เงินประจ�ำต�ำแหน่งก็ไม่ได้น�ำมาประกอบการ
พิจารณา
ขอให้พิจารณากรณีผู้กู้ถูกไล่ออกจากราชการ
หรือหนีราชการ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ค�้ำ
ประกัน

สามารถกูไ้ ด้ ทัง้ นี้ ส�ำหรับจ�ำนวนเงินกูแ้ ละงวดการ
ผ่อนช�ำระเป็นไปตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
กรณีการให้เงินกู้พิเศษ
วนาเคหะ สหกรณ์ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์รายได้คง
เหลือ โดยน�ำเงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินค่าตอบแทนอื่น
ๆ บางกรณีมาค�ำนวณเป็นเงินได้รายเดือนแล้ว

สหกรณ์ได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อผู้
ค�้ำประกันไว้ ดังนี้
1.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ส�ำหรับสมาชิกที่รับหนี้ในฐานะ
ผู้ค�้ำประกัน (ปัจจุบันร้อยละ 3.75 บาทต่อปี) และมี
เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 14 ต่อปี
2.เพิ่มจ�ำนวนผู้ค�้ำประกันเพื่อให้มีตัวหารมากขึ้น
เพื่อจะได้ไม่ต้องรับภาระหนักเกินไป
3. กรณีผู้ค�้ำประกันยื่นฟ้องผู้กู้ สามารถขอให้
สหกรณ์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางศาลได้ ซึ่งสหกรณ์ได้
ตั้งงบประมาณไว้ ข้อ 6.13 ค่าใช้จ่ายทางศาล
ขอให้ ส หกรณ์ ต ่ อ รองกั บ บริ ษั ท ประกั น ให้ ปัจจุบันการประกันชีวิตกลุ่มให้ความคุ้มครองถึง
อายุ 70 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี

ขอให้สหกรณ์ก�ำหนดเงินกู้เพื่อค่าพยาบาล

รับไว้พิจารณา
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ขอให้สหกรณ์พิจารณาการลงทุนในหุ้นกู้ หรือ สหกรณ์มีการก�ำหนดกรอบนโยบายการลงทุน ซึ่ง
หุ้นสามัญในระยะยาว ระยะกลางหรือระยะสั้น ห้ามมิให้มีการเก็งก�ำไรในระยะสั้นทุกกรณี
โดยหลีกเลี่ยงการเก็งก�ำไรส่วนต่างราคาในระยะ
สั้น
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ขอให้คณะกรรมการก�ำหนดวิธีการตรวจสอบ
บั ญ ชี ส หกรณ์ ควบคุ ม ถึ ง วิ ธี ก ารใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตรวจสอบด้วย และระบุข้อมูลใน
รายการประสบการ ทีมงาน และค่าธรรมเนียม
ให้บริการให้ครบถ้วน หากผู้สนใจเข้ารับการ
คัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อก�ำหนดของ
สหกรณ์ ไม่ต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
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ผลการด�ำเนินงาน ก�ำไรในปี 2560 ได้ประมาณ คณะกรรมการจะพยายามบริหารงานให้ได้ตามที่
481 ล้านบาท แต่ปี 2561 ก�ำไรเหลือ 480 ล้าน เสนอ
อยากให้คณะกรรมการชุดต่อไปบริหารงานอย่า
ให้ก�ำไรลดลง
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เพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเป็นร้อยละ 16 ได้หรือไม่ หรือ คณะกรรมการจะพยายามด�ำเนินการให้ได้ตามที่
เพิม่ ขึน้ ทีละ 0.1 เช่น ปีนี้ 14.00 ปีหน้า 14.10 ปี เสนอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ต่อไป 14.20 เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้สมาชิก
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ตามที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติงบประมาณราย
จ่ายประจ�ำปี 2562 ข้อ 1.2 ค่าเงินส่งเสริม
กิจกรรมสมาชิกและกลุม่ สมาชิกจ�ำนวน 2.5 ล้าน
บาท และในปี 2561 ได้ก�ำหนดเป็นค่าใช้จ่ายให้
สมาชิกรายละ 200 บาท นั้น ในปี 2562สามารถ
เพิ่มได้หรือไม่

สหกรณ์จะด�ำเนินการตามที่เสนอ ในปี 2563

รับไว้พิจารณา อย่างไรก็ตามสหกรณ์มีแผนในการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้
ต้องพิจารณาผลประกอบการในปี 2562 ว่าสามารถ
เพิ่มได้หรือไม่ โดยกิจกรรมกลุ่มที่จัดควรมีคุณภาพ มี
การให้ความรู้แก่สมาชิก

ล�ำดับ
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กรณีศนู ย์ประสานงานจังหวัดชลบุรไี ม่ผา่ นการ
ประเมินอยากทราบว่าสหกรณ์มีหลักเกณฑ์การ
ประเมินอย่างไร
เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ให้บริการ
ประสานงานให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสมัคร
ใหม่หลายราย มีการส�ำรองเงินมอบพวงหรีดกรณี
สมาชิกเสียชีวิต จัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก
ซึ่งศูนย์ฯ ไม่เห็นมีใครเข้าไปประเมินแต่อย่างใด
แต่ผลออกมาปรากฏว่า ไม่ผ่านการประเมิน

สหกรณ์ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 2
ส่วน คือ
1.แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้จากสมาชิกที่ไปใช้
บริการศูนย์ฯ 70%
2.กรรมการลงพื้นที่โดยไม่แจ้งให้ศูนย์ทราบว่าจะ
มาประเมินศูนย์ 30%
ส�ำหรับศูนย์ที่ไม่ผ่านการประเมินจะได้รับเงิน
สนับสนุน 5,000 บาท
ทั้งนี้ สหกรณ์จะมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
ประเมินใหม่ทุก ๆ ปี หากศูนย์ใดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินก็จะได้รบั เงินสนับสนุน 20,000 บาท เช่นเดิม
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สมาชิ ก ขอขอบคุ ณ ที่ ส หกรณ์ จั ด กิ จ กรรม
โครงการท่องเทีย่ ว ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2562 ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ดี แต่สมาชิกแจ้งว่า การจัดกิจกรรม
ไม่ค่อยอบอุ่น ไม่เป็นกลุ่มก้อน

สหกรณ์ได้รับรางวัลการท่องเที่ยว 10 ที่นั่งจาก
การน�ำเงินไปลงทุนที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ชสอ.) โดยสหกรณ์ได้พิจารณามอบ
ให้สมาชิก 6 รางวัล และสมาชิกสมทบ 4 รางวัล ซึ่ง
การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ ชสอ. มี
การจ้างบริษทั น�ำเทีย่ ว อย่างไรก็ตามหากมีกจิ กรรมดัง
กล่าวอีกในอนาคต สหกรณ์จะประสานงานไปยังชสอ.
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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สหกรณ์ควรก�ำหนดจ�ำนวนสมาชิกเกษียณและ สหกรณ์รับไว้พิจารณาและจะก�ำหนดให้สมาชิกที่
ผู้ติดตามที่เข้าร่วมโครงการสายใยไม่เกษียณให้ เกษียณประจ�ำปีนั้น ๆ มีความส�ำคัญเป็นอันดับแรก
เพียงพอ เนือ่ งจากในปีทผี่ า่ นมามีสมาชิกเกษียณ ก่อนผูต้ ิดตาม
ถูกตัดสิทธิ์จ�ำนวนมาก เนื่องจากจ�ำนวนผู้เข้า
ร่วมเต็ม

ล�ำดับ
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สมาชิกขอให้สหกรณ์แจกของขวัญปีใหม่เป็น 1. สหกรณ์เคยแจกเสื้อยืดเป็นของขวัญปีใหม่ พบ
เสื้อยืดหรือ แจ็คเก็ต ไม่ควรแจกเป็นเงิน หรือ ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับขนาดไม่เหมาะสมกับผู้ที่ได้รับ
หากจะแจกเป็นเงิน ควรพิจารณาให้เหมาะสม การขอเปลี่ยนขนาดท�ำได้ยาก สมาชิกหลายท่านไม่
พอใจ บางท่านไม่ได้รับของดังกล่าว ประกอบกับข้อ
กับมูลค่าของของขวัญที่เป็นสิ่งของ

จ�ำกัดด้านงบประมาณท�ำให้ได้เสือ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไม่ดนี กั
ซึ่งงบประมาณที่ใช้จ่าย คือรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้
สมาชิกกูแ้ ละผลตอบแทนจากการน�ำเงินไปลงทุน ถ้า
สหกรณ์ใช้จ่ายเงินส่วนนี้มากจะส่งผลต่อการก�ำหนด
ดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก ดังนั้นในปี 2561 สหกรณ์
ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและให้สมาชิกได้รับของ
ขวัญทุกคน จึงแจกของขวัญปีใหม่เป็นเงินโอนเข้า
บัญชี
2. การพิ จ ารณาแจกของขวั ญ ปี ใ หม่ จ ะต้ อ ง
พิจารณาแจกของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกเพศ
ทุกวัย และมีราคาที่เหมาะสม
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ขอให้พิจารณาจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้ ในปี 2562 สหกรณ์ได้พจิ ารณาแจกเป็นของขวัญ โดย
สมาชิกโดยคัดเลือกซื้อจากกลุ่มเกษตรกร ชาว คณะอนุกรรมการจัดซือ้ -จัดจ้าง ได้คดั เลือกรายการของ
บ้าน ที่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานฯ เช่น เสื้อพื้น ขวัญจ�ำนวน 4 รายการ ได้แก่
เมือง กระเป๋า เป็นต้นและควรหมุนเวียนระหว่าง 1. หมอนผ้าห่ม
2. ผ้าเช็ดตัว
การให้ของที่ระลึกและเงิน
3. ผ้าขาวม้าและผ้าคลุมไหล่พนื้ เมือง
4. นาฬิกาดิจติ อล
ซึง่ การพิจารณาขึน้ อยูก่ บั มติคณะกรรมการด�ำเนินการ
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ขอเสนอ “โครงการสหกรณ์สมาร์ทโฟน” ให้ทกุ
ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์
สามารถท�ำได้ด้วยสมาร์ทโฟน และ “โครงการ
สร้างคนเพือ่ ต่อยอด” ควรน�ำคนรุน่ ใหม่มาพัฒนา
ต่อยอดเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต่อไป ทั้งนี้ อยากให้
สหกรณ์เตรียมรับมือกรณีสมาชิกเกษียณหรือ
สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ควรหาโครงการดี ๆ
หรือสิ่งจูงใจเพื่อให้สมาชิกอยู่กับสหกรณ์ต่อไป

รับไว้พิจารณา

ล�ำดับ

24
25

ค�ำถาม

ค�ำชี้แจง

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ไม่อยากให้ สหกรณ์ก�ำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ตรงกับเทศกาลตรุษจีน เนื่องจากผู้แทนสมาชิก ปี โดยเร็วที่สุดหลังปิดบัญชีสิ้นปี ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิก
ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนโดยเร็ว จึงก�ำหนด
บางท่านอาจติดภารกิจ

ให้ ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี เ ป็ น วั น เสาร์ อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ค�ำถามที่ถามในที่ประชุมใหญ่วันนี้ สหกรณ์ สหกรณ์ จ ะตอบทาง Line และช่ อ งทาง
จะตอบเมื่อไหร่ หากตอบในที่ประชุมใหญ่ปีหน้า ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ โดยเร็วที่สุด

(2563) เกรงว่าจะนานไป

