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ารสาร
สหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา  จํากัด

ป�ที่  58  ฉบับประจําเดือนมีนาคม  2558

ความเปนมา
ของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด

ป 
ของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัดของสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด

 สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด ไดเริ ่มกอตั้งและจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณฯ ตั้งแต

วนัที่ 12 มกราคม 2500 ถงึปจจบัุนเปนเวลา 58 ป มคีณะผูรวมกอตั้ง 68 คน เปนผูลงชื่อ ขอจดทะเบยีนสหกรณ โดยมศีกึษาธกิาร

จังหวัดเปนประธานโดยตําแหนง มีทุนดําเนินการทั้งสิน้ เพียง 473,436.- บาท มีทุนเรือนหุน 378,810.- บาท ณ ปจจุบัน 

28 กุมภาพันธ 2558 สหกรณฯ มีสมาชิก 24,456 คน มีทุนดําเนินการ ทั้งสิ้น 27,600 กวาลานบาท มีทุนเรือนหุน 10,800 กวา

ลานบาท และทุนสํารอง 1,000 กวาลานบาท

  การสรรหาบุคคล เพ�่อบร�หารงานสหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา จํากัด ในรูป
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน ซึ่งจะต�องเป�นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ.2542 มาตราที่ 52 และเป�นข�าราชการครู โดยมีประวัติ
การรับราชการ ด�วยความซื่อสัตย�สุจร�ต เป�นที่ศรัทธา เชื่อมั่น และไว�วางใจของสมาชิก 
เลือกให�เป�นผู�แทนของตน จากที่ประชุมใหญ� ทุกๆป� มาบร�หารงานพัฒนางานสหกรณ�ฯ 
ให�เจร�ญก�าวหน�า และมั่นคง

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 “....คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหอยูในตําแหนง

คราวละสองปนบัแตวนัเลือกตั้ง ในวาระเริม่แรกเมือ่ครบหนึง่ปนับแตวนัเลือกตัง้ ใหกรรมการดาํเนินการสหกรณ

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และใหถือวา

เปนการพนจากตําแหนงตามวาระ

 กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได 

แตตองไมเกินสองวาระ ติดตอกัน…”



สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด

 ตามท่ีส่ือมวลชน โทรทศัน หนังสอืพิมทั้งสวนกลาง

และทองถิ่น เสนอขาวสหกรณคลองจัน่ฯ ตัง้แตวันที่ 10 

มีนาคม 2558 จนถึงปจจุบัน รวมถึงในสือ่ทาง Social 

Network มผีลกระทบกบัสหกรณออมทรัพยครูนครราชสมีา 

อยางไรบาง เชน 

 วันที่ 10 มีนาคม 2558 มีสมาชิกมาถอนเงินจํานวน

มาก โดยสหกรณฯ ไมทราบลวงหนาวาจะมีสมาชกิมาถอนเงนิ 

ไดเตรยีมเงนิเพื่อใหบรกิารสมาชกิดานเงนิฝากและใหเงินกูแก

สมาชกิ วนัละ 200 กวาลานบาท ไวท่ีธนาคารกรงุไทย ธนาคาร

ออมสิน และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผลปรากฏวามีสมาชิกมา

ใชบริการเกิน 200 กวาลานบาท สหกรณฯ จะตองทาํการ

เบิกเงินธนาคารอื่น ที่สหกรณฯ ฝากไว จํานวน 30 กวาแหง 

ซึ่งเปนธนาคารตางสาขาตองใชเวลาลวงหนา 1 วนั เปนเหตใุห

สหกรณฯ จายเงินใหกับสมาชิกไมไดทุกรายในวันที่ 10 แตมี

การจายเงิน ในวันที่ 11 ครบทุกราย

 วันที่ 11 มีนาคม 2558 สหกรณฯ เตรียมเงินไว

วันละ 300 ลานบาท เพือ่บริการสมาชิกดานเงินฝาก 

ปรากฏวาสมาชิกมาใชบริการถอนเงิน ไมถึง 100 ลานบาท 

แตสือ่ออกขาววาสมาชิกแหถอนเงินสหกรณฯ เปนจํานวน 

142 ลานบาท และมีการเผยแพรภาพสมาชิกทีม่าใชบริการ

ดานเงินกู  ซึ ่งสหกรณฯ มีการปลอยกูใหแกสมาชิกวันละ 

100 กวาราย มีผลทําใหวันที ่ 13 สมาชิกมาใชบริการถอน

เงินฝากจํานวน 115 ลานบาท แตก็มีสมาชิกฝากเงินตั้งแต

วันที่ 10 - 13 มีนาคม จํานวน 30 กวาลานบาท

 สําหรับสมาชิกทีย่ืน่ใบลาออกจากสหกรณฯ และ

ขอรับเงินคาหุนคืนนัน้ ตามขอบังคับของสหกรณฯ สมาชิก

ทีเ่ขาใหมและลาออก จะตองมีการนําเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาเปนประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนดใหสมาชิกทีย่ ืน่ลาออกภายในวันที ่ 5 

ของทุกเดอืน จะไดรบัการพจิารณาใหออกจากการเปนสมาชิก

ในเดือนนัน้ และจะไดรับเงินคาหุนคืน ตั้งแตวันที่ 1 ของ

เดือนถัดไป ในวันและเวลาทําการของสหกรณฯ ซึ่งมีสมาชิก

บางทานไมไดรับในวันที่ยืน่ลาออก ก็เขาใจผิดวาสหกรณฯ 

ไมมีเงินจายคาหุนคืนกับสมาชิก ขอเท็จจริงนัน้ สหกรณฯ 

ตองดําเนินการตามขอบังคับสหกรณฯ 

 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 57 จึงไดมมีติใหสหกรณฯ แถลงขาว โดยเชิญผูสื่อขาว และสื่อมวลชนทกุแขนง 

เพื่อรับฟงขอเท็จจริง ซึ่งที่ผานมาขอมูลที่สื่อเผยแพรบางขอมูลไมถูกตอง โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้...



การนําเง�น
     ไปฝากกับ

สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด

“เพราะเหตุใด สหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา จํากัด จ�งนําเง�นไปฝากกับสหกรณ�
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ?”

“สหกรณ�ฯ ดําเนินการตามกฎหมาย ข�อบังคับ และระเบียบของสหกรณ�ฯ หร�อไม� ?”

สหกรณฯ ดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณฯ ดังนี้
 ๏  ตามกฎหมาย พ.ร.บ. สหกรณ� 

  - มาตราที่ 46(8) “ใหสหกรณอืน่กูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ” 

  - มาตราที่ 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจไปฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

  - มาตราที่ 62 (1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

 ๏ ตามข�อบังคับสหกรณ�ฯ 

  - ขอ 15 การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก 

  - ขอ 15 (2) สหกรณอื่น

  - ขอ 15(2) วรรค 4 “การใหกูแกสหกรณอืน่นัน้ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมือ่สหกรณ

มีเงินทุนเหลือจากการใหกูแกสมาชิกแลวและตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบแลว

 สหกรณฯ มีสภาพคลองทางการเงนิสูง จงึขยายวงเงิน

กูใหกบัสมาชกิจากป 2553 เดมิใหกูได 1,500,000 บาท สูงสุด

ถึง 3,000,000 บาท ใชเม็ดเงินเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 

4,000 ลานบาท และป 2555 จํานวน 5,000 ลานบาท รวม

ใชเม็ดเงินเพิ่ม 9,000 กวาลานบาท

 สหกรณฯ ยังมีเงินเหลือท่ีจะหารายไดเพิ ่มใหแก

สหกรณฯ คณะกรรมการดาํเนินการ ชดุที ่54 ไดมีมตใิหสหกรณ

คลองจัน่ฯ กูยมืไปลงทนุรวมทัง้หมด 650 ลานบาท โดยมี

การศึกษาขอมลูตางๆ กอนใหกูซึง่ในชวงป 2554 - 2555 

สหกรณคลองจั่นฯ ไมปรากฎปญหาดานการบริหารงาน

ภายใน และงบการเงินของสหกรณคลองจัน่ฯ ที่ผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีสหกรณ ทีม่ีคุณสมบัติผูสอบบัญชี

สหกรณฯ ตามระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด และ

ไมมีรายละเอียดการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบในงบการเงิน 

ทีป่รากฏตามขาวป 2556จากงบการเงิน ป 2554 - 2555 

ทรัพยส ินของสหกรณคลองจั ่นฯ มีมากกวาหนีส้ ินและ

สหกรณตางๆทีน่าเชื่อถือ ตางก็นําเงินไปฝากเชน สหกรณ

ออมทรัพยจุฬาฯ, สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติฯ, 

สหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลางฯ ,สหกรณออมทรัพย

ตรวจเงินแผนดินฯ , สหกรณออมทรัพย สน. ปปส. ฯ 

สหกรณออมทรพัยสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรฐัมนตรฯี และ

อีกมากมาย ซึ่งสหกรณแตละแหงมีความเชีย่วชาญในการ

วิเคราะหงบการเงินอยูแลว สหกรณฯ จึงตัดสินใจนําเงินฝาก

สหกรณคลองจั่นฯ 



 ๏ ตามระเบียบสหกรณ�ฯ ที่ได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�

  - ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2547 

  ซึ่งกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ ไดเขามาตรวจสอบสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา 

จํากดั รายละเอียดการนําเงนิไปฝากสหกรณคลองจั่นฯ เม่ือกนัยายน 2556 และลงความเหน็วา สหกรณฯ ดําเนินการเปนไปตาม

อํานาจ หนาท่ี โดยชอบตามกฎหมายสหกรณ ขอบงัคับ และระเบยีบของสหกรณ (ตามหนังสอืสหกรณจังหวัดนครราชสมีา 

ที่ นม 0010/3881 ลงวันที่ 18 กันยายน 2556)

“จํานวนเง�นที่ ไปฝากกับสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด มีจํานวนเท�าไร?”

“สหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา จาํกัด มีรายได�จากการให�กู�/ฝากเง�นกับ
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด?”

“สหกรณ�ออมทรพัย�ครนูครราชสมีา จํากัด มกีารตดิตามเง�นฝาก จากสหกรณ�เครดติยเูนี่ยน
คลองจั่น จํากัด" มากน�อยเพ�ยงใด?”

 สหกรณฯ ไดใหสหกรณคลองจั่นฯกูยืม ตั้งแตป 2554 - 2555 จาํนวน 650 ลานบาท สหกรณฯไดรบัเงนิกูคนื จาํนวน120 

ลานบาท พรอมดอกเบี้ยคงเหลือ เงินกูจํานวน 530 ลานบาท สหกรณคลองจั่นฯ ขอชําระหนี้เงินกู 530 ลานบาท และขอให

สหกรณฯ ฝากเงินจํานวน 530 ลานบาท คณะกรรมการดําเนินการมีมติเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ใหสหกรณคลองจั่นฯ 

ชําระคืนเงินกูดังกลาว และใหนําฝากเขาบัญชีออมทรัพยพิเศษตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เปนตนมา จํานวน 530 ลานบาท 

เนื่องจากสหกรณฯ จะไดรับคืนเงินฝากพรอมดอกเบี้ย ภายใน 5 ป และสหกรณฯ ไดรับคืนเงินฝากจํานวน 30 ลานบาท พรอม

ดอกเบี้ย จึงมียอดเงินฝากคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงิน ป 2556 จํานวน 500 ลานบาท

 ตอมาป 2556 สหกรณคลองจั่นฯ เกิดปญหาภายในการบริหารจัดการ ขาดสภาพคลองไมสามารถเบิกถอนเงิน และ

ดอกเบีย้ที่คางรับ จํานวน 43 ลานบาทเศษ ไดยอดเงินฝากคงเหลือตามทีป่รากฏในงบการเงินป 2557 จึงมีจํานวน 543 

ลานบาทเศษ 

 สหกรณฯ มีรายไดดอกเบีย้ที่ไดรับจากสหกรณคลองจั่นฯ ตั้งแตป 2554 - 2557 จํานวน 93 ลานบาทเศษ และ

สหกรณฯ ไดนํามาปนผลใหกับสมาชิกทั้งหมดตั้งแตป 2554 - 2557 ในรูปของเงินปนผล - เฉลี่ยคืน  

 คณะกรรมการดําเน ินการ ไดเขารวมประชุมกับสหกรณ

คลองจั่นฯ ทุกครั้ง ซึ่งสหกรณคลองจั่นฯไดยืน่ตอศาลลมละลายกลาง

ขอฟนฟูกิจการไดรับการสนบัสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยกระทรวงยุตธิรรม ไดออกกฎกระทรวง กาํหนดใหนิตบุิคคลอืน่ท่ีเปน

ลูกหน้ีในกระบวนการฟนฟกูจิการและกาํหนดหนวยงานของรฐั มีอํานาจ

หนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการลูกหนี้ พ.ศ.2557 ซึ่งอาศัยอํานาจ

ตาม พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ.2483 วาดวยการฟนฟกูจิการ ใหสหกรณเกิด

สิทธิในการยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ โดยใหมีผลนับตั้งแตวันที่ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา วันที ่ 7 สิงหาคม 2557 ซึ่งแตเดิมไมมีการออกกฎกระทรวงไวจะมีเฉพาะนิติบุคคลทีเ่ปนบริษัทจํากัด 

และบรษัิทมหาชนจาํกดั ท่ีระบุไวใน พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ศ.2483 วาดวยการฟนฟูกจิการเทาน้ันน่ันแสดงวารัฐ ไดย่ืนมือมาชวย

สหกรณทั่วประเทศในระดับหนึ่งแลว 



 ตามที่สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อออนไลน ไดออกขาวทําใหสมาชิกสหกรณฯ แหถอนเงินจํานวนมากโดยมีการเผย

แพรภาพสมาชิกที่มาใชบริการที่สํานักงานสหกรณฯ

 ๏ ข�อเท็จจร�ง  สมาชิกที่มาใชบริการสหกรณฯ ไมไดมาใชบริการถอนเงินเพียงอยางเดียว สหกรณฯ มีการปลอยเงิน

กูรายวัน สมาชิกจะมาใชบรกิารย่ืนกูชวงเชาไดรบัอนมัุตเิงนิชวงเย็น เฉล่ียวนัละรอยกวาราย ซึ่งสหกรณหลายแหงปลอยเงนิกูจะ

ใชเวลาพิจารณาอนุมัติใหกูในหลายสัปดาห หรือรายเดือน หรือธนาคารตางๆ สมาชิกจะขอกู ไมสามารถไดเงินภายในวันเดียว 

ซึ่งสหกรณฯ มีสภาพคลองสูง สามารถปลอยกูใหกับสมาชิกไดทุกวัน จึงทําใหมีผูใชบริการในแตละวันมีจํานวนมาก ซึ่งสมาชิก

มาใชบริการขอกูเงินมากกวาหลายเทาของสมาชิกมาขอถอนเงิน

 ๏ ผลกระทบ  สมาชิกที ่ฝากเงินเขาใจวา มีสมาชิกจํานวนมากมาถอนเงินจากสหกรณฯ ตามทีส่ ือ่ออกขาว 

สรางความเสียหายใหกับสมาชิก ทําใหสมาชิกตื่นตระหนก มาถอนเงินตามขาวลือ สมาชิกเสียผลประโยชน จากรายไดดอกเบี้ย 

หรือเงินปนผลในป 2558 แตขอเท็จจริงมีสมาชิกจํานวนนอยมากทีม่าถอนเงินฝาก ซึ่งมีจํานวนเงินไมมากตามทีส่ือ่ออกขาว

แตอยางใด

สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด

ผลกระทบจาก¢‹ÒÇ
สหกรณ�ฯ นําเง�นไปฝากกับ

สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
สหกรณ�ฯ นําเง�นไปฝากกับ

“สมาชิกแห�ถอนเง�นจํานวนมาก !!”

“สหกรณ�ฯ เตร�ยมความพร�อมอย�างไร ? ”

 สหกรณฯ ไดดาํรงสินทรพัยสภาพคลองเกนิท่ีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2550 ไดกําหนดไว 
ซึ่งสหกรณฯ จะตองรายงานใหนายทะเบียนสหกรณทราบทุก
เดอืน สหกรณออมทรพัยครนูครราชสีมา จาํกดั จงึไมมีปญหา
เรื่องสภาพคลอง
 ในการดาํเนินงาน สหกรณฯ เกบ็คาหุนและหน้ีสมาชกิ 
โดยการหัก ณ ที่จายได เปนอันดับแรกตามกฎหมาย กอนหนี้
สินอื่น เฉล่ียเดอืนละ 400 กวาลานบาท สหกรณฯ ปลอยเงนิกู
ใหกับสมาชิกเฉลี่ย เดือนละ 200 กวาลานบาท ยังมีเงินเหลือ
เก็บในแตละเดือน
 สหกรณฯ มีวงเงินที่สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินฝาก
ไดอยางแนนอน ซึ ่งปจจุบันมีสมาชิกฝากเงินทุกประเภท 
3,500 กวาลานบาท 
 ณ สิ้นปการบัญชี (ธันวาคม 2557) สหกรณฯ มีทุน
ดําเนินการทัง้สิน้ 27,600 กวาลานบาท เทียบสัดสวน 
เงินทีน่ําไปฝากสหกรณคลองจั่น 543 ลานบาทเศษ เทากับ 
รอยละ 1.94 ของทุนดําเนินการ หรือทุน 100 บาท นําฝาก
ไมถึง 2 บาท 

 กรณีผลกระทบกบักาํไรสุทธปิระจําป 2558 กรมตรวจ
สอบบัญชีสหกรณ ใหสหกรณตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เฉพาะดอกเบี้ยคางเต็มจํานวนเทานั้น และสหกรณฯ ยังมีเงิน
ทุนรักษาระดับเงินปนผล ที่สะสมไวตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณฯ
จึงมีผลกระทบนอยมากกับเงินปนผลของสมาชิก
 ความมัน่คงของสหกรณฯ จะเห็นวา ณ วันที ่
28 กุมภาพันธ 2558 สหกรณฯ มีทุนดําเนินการ 27,600 กวา
ลานบาท มีสมาชิกถือหุน 10,800 กวาลานบาท มีทุนสํารอง 
1,000 กวาลานบาท สมาชิกเปนหนี้สหกรณฯ 25,800 กวา
ลานบาท
 สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ ในวงเงินกู 
เพียงรอยละ 90 ของเงินคาหุนของสมาชิก ปญหาหนีเ้สีย 
ของสมาชิกสมทบจึงไมมี
 โดยสรปุที่ผานมาและในปจจบุนั สหกรณออมทรพัยครู

นครราชสีมา จํากัด ถือไดวาเปนสหกรณออมทรัพยที่มีความ

มั่นคง แขง็แรง มสีภาพคลองมากที่สดุแหงหนึ่งของประเทศไทย 

มวลสมาชิกเชื่อมั่นได และโปรดอยาไดตื่นตระหนกตอขอมูล

ที่ปรากฏตามสื่อ หรือขอมูลตามขาวลือแตอยางใด



 สหกรณ�ฯ จัดแถลงข�าว ณ ห�องประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ
ที ่ปร�กษาสหกรณ�ฯ สหกรณ�จังหวัดนครราชสีมา หัวหน�าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ� จังหวัดนครราชสีมา และ
สื่อมวลชนทุกแขนง เข�าร�วมการแถลงข�าว โดยจัดสถานที่และถ�ายทอดสัญญาณเสียงตามสายของสถานีว�ทยุกระจายเสียง 
การแถลงข�าว สําหรับสมาชิกที่ต�องการรับฟ�งบร�เวณชั้นล�างอาคารหอประชุมสหกรณ�ฯ และให�สมาชิกสอบถามข�อสงสัย
ต�างๆ ได�จากคณะกรรมการดําเนินการหลังจากจบการแถลงข�าวให�สื่อมวลชนทุกแขนงทราบ 

 ๏ นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน�าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�จังหวัดนครราชสีมา ซึ ่งเปนผู แทนภาครัฐ 
ไดชี้แจงขาว ดังนี้ 
 “สหกรณฯ ใหแสดงความเห็นตอสื่อมวลชน ในฐานะเปนผูตรวจสอบบัญชีสหกรณฯ ในป 2557 ผมและ
คณะ ไดตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และมีจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี ขอเรียนวา ตามที่สหกรณฯ 

คําถามจากสมาชิก

 ๏ สหกรณ�ออมทรพัย�ครนูครราชสีมา จาํกดั จะเกดิป�ญหาในการบร�หารจดัการเหมอืนกบัสหกรณ�คลองจั่นฯ 
หร�อไม� ?
 ขอตอบวา ขาราชการครูนครราชสีมา เปนหนี้สหกรณฯ 25,800 กวาลานบาท ถูกหักเงินเดือนจากตนสังกัด เพื่อชําระ

หน้ีใหสหกรณฯ เปนอันดบัแรกตามกฎหมายกอนหน้ีสินอ่ืน โดยท่ีสมาชกิไมตองเดินมาชาํระหนีก้บัสหกรณฯ ปญหาการจดัเก็บ

ไมไดจึงมีนอยมาก 

 สหกรณที่มีสมาชิกเปนขาราชการ เชน สังกัดหนวยงานทหาร หนวยงานตํารวจ หนวยงานสาธารณสุข ฯ โอกาสที่จะ

เกิดปญหาเชนเดียวกับสหกรณเครดิตยูเนีย่นคลองจั่น จํากัด ไมมีแนนอน เนือ่งจากไดรับชําระหนีจ้ากสมาชิกเปนอันดับแรก

กอนหน้ีสินอ่ืน ตามกฎหมาย พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2553 มีสมาชกิบางทานบอกวาถาสมาชกิท่ีเปนขาราชการครูเสียชวีติทัง้หมด 

จะทําใหสหกรณครูเจง ? ขอตอบวา สหกรณฯ ไมเจง เนื่องจากสมาชิกที่กูเงินจะตองมีเงินคาหุนคํ้าประกันหนี้ รอยละ 22-23 

ของวงเงินกูยืม สวนที่เหลือมีบริษัทคํ้าประกันเงินกู เพื่อประกันความเสี่ยงของหนี้เงินกูอีกทางหนึ่งดวย
 ๏ ทําไมสหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครราชสีมา จํากัด จ�งไม�ฟ�องสหกรณ�คลองจั่นฯ ?
 ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 วาดวยการฟนฟูกิจการนัน้ เมือ่สหกรณคลองจั่นฯ มีหนีส้ินลนพนตัว มี
ทรัพยสินนอยกวาหนี้สิน จึงไดยื่นคําขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
 ซึ่งศาลลมละลายกลางไดรบัคาํรองขอฟนฟกูจิการจากสหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั ไวพจิารณาตามหมายเลข
คดีดําที่ พ20/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยกฎหมายบัญญัติพอสรุปไดวา “นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟู
กิจการไวพิจารณา จนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการตามแผนหรือวันทีดํ่าเนนิการตามแผนเปนผลสําเร็จ จะมีกรณี 
AUTOMATIC STAY (สภาวะการพักชําระหนี)้ เกิดขึ้นทันที สภาวะการพักชําระหนีดั้งกลาวกฎหมายบัญญัติหามมิใหเจาหนี้
ฟองลกูหน้ีเปนคดแีพง และคดลีมละลายเกี่ยวกบัทรพัยสินของลูกหน้ี ถามูลหน้ีเกดิขึ้นกอนท่ีศาลมีคาํส่ังเหน็ชอบดวยแผนฟนฟู
กิจการ”
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด จึงยังไมไดฟองสหกรณคลองจั่นฯ ตามเหตุผล
ดังกลาวแตไมตัดสิทธิในการขอรับชําระหนี้กรณีศาลมีคําสั่งอนุญาตใหฟนฟูกิจการ และไมตัดสิทธิในการฟองหรือดําเนินคดีตอ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด กรณีศาลมีคําสั่งยกเลิกคํารองขอฟนฟูกิจการแตอยางใด

จัดงานแถลง¢‹ÒÇสหกรณ�ฯ
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นําเงินไปฝากสหกรณคลองจัน่ฯ ที่ปรากฏในงบการเงิน จํานวน 543 ลานบาทนัน้ มีผลกระทบตอ งบการเงินบางสวน 
แตไมทําใหสหกรณฯ มวิีกฤตกบัผูถอืหุนและเงินฝาก เมื่อเทยีบกบัทนุสาํรองของสหกรณฯ ซ่ึง ณ วันที่ 28 กมุภาพันธ 2558 
มีจํานวน 1,000 กวาลานบาท และไมมีความเสี่ยง เนื่องจากเงินทุนสวนใหญ อยูกับสมาชิกจํานวน 25,800 กวาลานบาท 
ซึ่งสามารถหักเงินเดือน ณ ที่จายได เปนอันดับแรก”
 ๏ นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ� สหกรณ�จังหวัดนครราชสีมา ซึง่เปนผูแทนภาครัฐ เปนรองนายทะเบยีนสหกรณ 
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนนายทะเบียนสหกรณ มีหนาที่กํากับ ดูแลสหกรณ และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ ในสํานักงานสหกรณ 
ไดชี้แจงขาว ดังนี้
 “มองในภาพรวม ที่มีขาวหลายกระแส เกี่ยวกับสหกรณคลองจั่นฯ ทานอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ และทานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไมไดนิง่นอนใจกับปญหา ใหทุกๆ สหกรณ รายงานสถานการณการเงินกอนเที่ยงวัน 
และกอนปดบัญชีทุกๆ วัน ผมขอฝากทานสมาชิกขอใหเชือ่มั่นกับองคกรของทาน ผมไดเรียนคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณฯ ใหช้ีแจงสมาชิกวาเงินสหกรณฯ มใีหถอน แตขอใหทราบขอเทจ็จริงกอน ถาสมาชิกถอนเงินไปทั้งหมด สหกรณฯ 
ก็ยังดําเนินกิจการไปได เนื่องจากเงินอยูในมือสมาชิก 25,800 กวาลานบาท เก็บไดเดือนละ 400 กวาลานบาท จึงไมเกิด
ปญหาในการดําเนินงาน 
 ระบบสหกรณตั้งมาแลว 100 กวาป เราจะสรางความเชื่อมั่นรวมกัน หรือจะมาทําลาย ผมขออยาใหเปนนํ้าผึ้ง
หยดเดียวที่มาทําลายระบบสหกรณ แกปญหาดวยใจ ขอฝากผูที่ประสงคราย หยุดซะ หันหนามาชวยกันแกปญหา”

สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
ฟ��นฟ�
กิ จ ก า ร

วันที่ 20 มีนาคม 2558
ศาลล�มละลายกลางสั่ง

๏ “ผลการพ�จารณาคดีของศาลล�มละลายกลาง”
 เมื่อวันศุกรที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ศาลลมละลายกลางนัดฟงคําสั่งในคดีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จํากัด ยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการปรากฎวาศาลมีคําสัง่ใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจํากัดฟนฟูกิจการและตั้งคณะกรรมการดําเนิน
การสหกรณเครดิตยูเนีย่นคลองจั่นชุดปจจุบันเปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ โดยการทําแผนฟนฟูจะตองทําใหเสร็จภายใน 3 เดือน หาก
แผนยังไมแลวเสร็จสามารถขยายเวลาไดไมเกิน 2 ครั้งครั้งละไมเกิน1 เดือนจากนั้นเจาพนักงานพิทักษทรัพย จะนัดประชุมเจาหนี้เพื่อ
พิจารณาวาจะรับแผนฟนฟูหรือไม แลวจึงรายงานใหศาลฯพิจารณา

๏ “กระบวนการหลังจากที่ศาลมีคําสั่งให�ฟ��นฟ�กิจการ”
 หลังจากท่ีศาลมคีาํส่ังใหฟนฟกูจิการและต้ังผูทาํแผนฟนฟกูจิการเจาพนกังานพทัิกษทรพัยจะประกาศคาํสั่งใหฟนฟกูจิการและ
ต้ังผูทําแผนโดยเจาหน้ีท้ังปวงตองย่ืนคาํขอรบัชาํระหนี้ภายใน1 เดอืนเจาหนี้ลกูหนี้หรอืผูทําแผนสามารถตรวจและโตแยงคาํขอรบัชาํระ
หนี้ของเจาหนี้รายอื่นๆ ภายใน 14 วัน

๏ “การดําเนินการ”
 1. ยื่นคําขอรับชําระหนี้ ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันโฆษณาคําสั่งตั้งผูแทนในราชกิจจานุเบกษา
 2. เมื่อผูแทน ทําแผนฟนฟูกิจการแลวเสร็จ เจาพนักงานพิทักษทรัพย จะเรียกประชุมเจาหนี้ เพื่อใหลงมติวา
  จะรับตามแผนหรือไมหากเจาหนี้มีมติเห็นชอบตองเสนอตอศาลใหความเห็นชอบอีกครั้ง
 3. กรณีศาลเหน็ชอบตอแผน ผูบรหิารแผน จะดาํเนนิการบรหิารกจิการของลกูหนี้ (สหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั) ตาม
แผนฟนฟูกิจการ โดยมีกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ศาล เหน็ชอบตามแผน หากดาํเนนิการตามแผนไมแลว
เสร็จ อาจขอขยายระยะเวลาไดอีก 2 ป
 4. เจาพนักงานพิทักษทรัพยกําหนดวันลงประกาศโฆษณาคําสั่งใหฟนฟูกิจการในหนังสือพิมพบานเมือง หนังสือพิมพสยามรัฐ 
ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2558 และประกาศโฆษณาลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 เมษายน 2558
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                              วงเง�นกู�สามัญ ให�สิทธิสมาชิกกู�ได� ดังนี้
1. กลุ�มสมาชิกที่สมัครเข�าใหม�ตั้งแต� วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2557 เป�นต�นไป
 ๏ กูไดไมเกิน 3,000,000.- บาท

 ๏ ตองมีเงินคาหุนรอยละ 30 ของเงินกู หักหุนจากเงินกูได

 ๏ มีเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินไดรายเดือน

 ๏ สงชําระหนี้ได ดังนี้

  • สมาชิกที่อายุไมเกิน 50 ป สงชําระหนี้ไดไมเกิน 240 งวด

  • สมาชิกที่อายุเกิน 50 ปขึ้นไป แตไมเกิน 55 ป สงชําระหนี้

ไดไมเกิน 200 งวด

  • สมาชกิที่อายุเกิน 55 ปข้ึนไปสงชําระหน้ีไดไมเกนิ 180 งวด

2. กลุ�มสมาชิกที่สมัครเป�นสมาชิกก�อนวันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2557 
 ๏ กูไดรายละไมเกิน 3,000,000.- บาท

 ๏ ตองมีเงินคาหุนรอยละ 22 ของเงินกู สําหรับสมาชิกท่ีขอกู

ไมเกินวงเงินเดิมหักหุนจากเงินกูได

 ๏ ตองมีเงินคาหุนรอยละ 23 ของเงินกู สําหรับสมาชิกท่ีขอกู

เกินวงเงินเดิมหักหุนจากเงินกูได

 ๏ มีเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินไดรายเดือน

 ๏ สงชําระหนี้ไดสูงสุดไมเกิน 240 งวด

3. กลุ�มสมาชิกที่เป�นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๏ กูไดรายละไมเกิน 3,000,000.- บาท 

 ๏ เปนสมาชิกเขาใหมตั้งแต วันที ่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 

เปนตนไปตองมีเงินคาหุ นรอยละ 30 ของเงินกู  หักหุ น

จากเงินกูได

 ๏ เปนสมาชิกกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ตองมีเงินคาหุน

รอยละ 22 ของเงินกูสําหรับสมาชิกทีข่อกูไมเกินวงเงินเดิม 

สวนสมาชิกทีข่อกูเกินวงเงินเดิมตองมีเงินคาหุนรอยละ 23 

ของเงินกู หักหุนจากเงินกูได

 ๏ การสงชําระหนี้ไดไมเกิน 240 งวด แตตองชําระหนี้ใหเสร็จสิ้น

ในวนัท่ีเกษียณอายุราชการมีเงนิคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 

ของเงินไดรายเดือน

4. กลุ�มสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน
 ๏ เปนสมาชิกที่สงเงนิคาหุนรายเดอืนมาแลวไมนอยกวา 12 เดอืน

จึงมีสิทธิยื่นกูได

 ๏ การใหเงินกู

  • อายุการเปนสมาชกิ 12 เดอืนใหกูไดไมเกนิ 400,000.- บาท

  • อายกุารเปนสมาชิกตั ง้แต 24 เดือนใหกู  ได ไม เกิน 

500,000.- บาท

  • อายุการเปนสมาชิก ตั ้งแต 36 เดือน ใหกู ไดไมเกิน 

600,000.- บาท

 ๏ สมาชกิท่ีเคยกูเกนิวงเงนิที่กาํหนดใหกูไดไมเกนิวงเงนิกูครั้งกอน

 ๏ มีเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินไดรายเดือน

 ๏ สงชําระหนี้ไดไมเกิน 240 งวด 

5. กลุ�มสมาชิกที่ขอกู�เงินสามัญโดยใช�หุ�นคํ้าประกันหรือบัญชีเงินฝากคํ้าประกัน
 ๏ กูไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินคาหุนหรือกูไดไมเกินรอยละ 90 ของบัญชีเงินฝากคํ้าประกัน 

 ๏ สงชําระหนี้ไดสูงสุดไมเกิน 240 งวด

                              วงเง�นกู�สามัญ ให�สิทธิสมาชิกกู�ได� ดังนี้

สรุปหลักเกณฑ� เง�นกู�สามัญฉบับล�าสุด

ผูมีสิทธิยื่นคําขอกูเงิน ประเภทเงินกูสามัญ  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

สมาชิกที่กูเงินสามัญไมเกิน  2,000,000.- บาท 

 •  ตองเปนสมาชิก สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหบคุลากรทางการ

ศกึษา และสมาชกิสหกรณออมทรพัยครนูครราชสีมา จาํกดั (ส.ฌ.นม.)

 •  ตองเปนสมาชกิโครงการประกันชีวติกลุม หรอื ตองเปนสมาชกิ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรพัยครนูครราชสีมา 

จํากัด (ส.ส.นม.) 

สมาชิกที่กูเงินสามัญเกิน 2,000,000.- บาท

 •  ตองเปนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหบุคลากรทางการ

ศึกษา และสมาชกิสหกรณออมทรพัยครนูครราชสีมา จาํกดั (ส.ฌ.นม.)

 •  ตองเปนสมาชกิโครงการประกนัชวีติกลุม และ ตองเปนสมาชกิ

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรพัยครนูครราชสมีา 

จํากัด (ส.ส.นม.) 

 •  ตองเปนสมาชิกโครงการประกันภัยคุมครองสินเชื่อ 

**สมาชิกที่ยื่นกูเงินสามัญใชบุคคลคําประกันตั้งแต 1,000,000.-  บาท ขึ้นไป ตองขอใบรับรองหนี้จากสถาบันการเงินอื่นทุกราย**

**สมาชิกตองสงชําระหนี้เดิม มาแลวไมนอยกวา  3  งวด จึงจะมีสิทธิกูใหมได  ยกเวนกูใชหุนคําประกันสงมาแลว 1 งวด กูใหมได**


