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2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 368 เดือนกุมภาพันธ 2561

ชสอ. ขอเชิญสหกรณรวมสนับสนุนสมทบทุนกอสรางอาคารเรียนสหกรณ
ใหกับศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมขอ จังหวัดเชียงใหม

ชสอ. ไดจัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพือ่ชวยเหลือและสนับสนุนโครงการตาง ๆ  ของโรงเรียน 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประจําทุกป โครงการละไมเกิน 15,000 บาท

ชสอ. ขอเชิญสหกรณสมาชิกเขารวมการคัดเลือก
“สหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2560” และ “นักสหกรณดีเดน 
สาขานักวชิาการ สาขานกับรหิาร และสาขานักปฏบิตักิาร ประจาํป 2560”

ชสอ. ขอเชิญสหกรณสมาชิกเขารวมกิจกรรม

การนําเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2560

หากสหกรณรวมบริจาคกอสราง 1 หองเรียน 300,000 บาท 

ชสอ. จะจัดทําปายชื่อสหกรณผูบริจาคติดหองเรียน 

โดยสามารถโอนเงินเขาบัญชี “ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด”

กรุณาสงโทรสารใบแจงการชําระเงินมายัง ชสอ. ที่หมายเลขโทรสาร 0 2496 1188 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบยอดเงินและการจัดสใบเสร็จรับเงินตอไป

ดาวนโหลดรายละเอียดไดที่ website ชสอ. www.fsct.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ฝายสื่อสารองคการ แผนกประชาสัมพันธ โทร 0 2496 1199 ตอ 312, 319-321

ดาวนโหลดรายละเอียดไดที่ website ชสอ. www.fsct.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ฝายสื่อสารองคการ แผนกประชาสัมพันธ โทร 0 2496 1199 ตอ 312, 319-321

ดาวนโหลดรายละเอียดไดที่ website ชสอ. www.fsct.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายสงเสริมกิจการสหกรณ โทร 0 2496 1199 ตอ 316

ดาวนโหลดรายละเอียดไดที่ website ชสอ. www.fsct.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ฝายวางแผน โทร 0 2496 1199 ตอ 303-307

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสหกรณออมทรัพย เสนอโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พรอมงบประมาณและรายละเอียดใหเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ตามภูมิภาคของทาน 
(จาก 8 เขตพื้นที่) กอนวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561

โดยกรอกขอมูลในแบบเสนอชื่อและจัดทําเอกสารประกอบขอมูลผลงานตาง ๆ 
จัดสงถึง ชสอ. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561

เวลา 7.30 - 17.30 น. ณ สํานักงาน ชสอ.



ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศสรรค)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

สวัสดีครับ

ทานประธานกรรมการและผูแทนสหกรณสมาชิกที่เคารพทุกทาน 

ในเดือนนี้ มีวันสําคัญของขบวนการสหกรณ คือ “วันสหกรณแหงชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธของทุกป 

ผมขอเชิญชวนใหสหกรณสมาชิกรวมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดา

แหงการสหกรณไทย และขออาราธนาคุณใหดวงวิญญาณของทานจงคุมครอง สมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกทานใหมี

พลานมัยสมบูรณ สุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ตามหลักการและวีธีการสหกรณ 

ผมขอเชิญสหกรณรวมสนับสนุนสมทบทุนกอสรางอาคารเรียนสหกรณใหกับศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานแมขอ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งหากสหกรณรวมบริจาคกอสราง 1 หองเรียน จํานวน 300,000 บาท ชสอ. จะจัดทํา

ปายชื่อสหกรณผูบริจาคติดภายในหองเรียน โดยสามารถโอนเงินเขาบัญชี “ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด” 

ซึ่งสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการชําระเงินไดที่ www.fsct.com ครับ 

นอกจากนี้ ผมขอเชิญสหกรณสมาชิกเขารวมการคัดเลือก “สหกรณออมทรัพยดีเดน” และ “นักสหกรณดีเดน 

สาขานักวิชาการ สาขานักบริหาร และสาขานักปฏิบัติการ” ประจําป 2560 ซ่ึงสามารถเสนอชื่อและจัดทําเอกสาร

ประกอบขอมูลผลงานตาง ๆ จัดสงถึง ชสอ. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ นี้ครับ

ทายนี้ ผมขอเชิญสหกรณสมาชิกมาลงทุนกับ ชสอ. เพื่อบริหารเงินอยาง มีประสิทธิภาพในการลงทุนที่ใหผลตอบแทน

ที่ดีตลอดจนเพ่ือเปนการจัดหาทุน ไวบริการเงินกูใหแกสหกรณสมาชิก ซ่ึง ชสอ. ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา 

“รุนของขวัญปใหม 2561” วงเงิน 1-20 ลานบาท ระยะเวลา 30-60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.2 - 3.5% และเงินฝากประจํา 

“รุนออมทรัพยรุงเรือง” วงเงิน 100 ลานบาท ระยะเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.5% ซึ่งทั้งสองรุนจะเปดจําหนาย

ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคมนี้ สหกรณที่นําเงินมาลงทุน กับ ชสอ. นอกจากไดผลตอบแทนที่สูงแลว ยังไดรับโบนัสเปนของที่ระลึก 

และสามารถสะสมแตมยอดการฝากหรือซื้อหุนเพ่ิมเพ่ือรับสิทธิ์ทัศนศึกษาดูงานตางประเทศฟรีสหกรณใดสนใจ ติดตอไดที่

แผนกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝาก ประจํา โทร 0 2496 1199 ตอ 126 - 127, 109 - 110 ครับ

ขอบคุณครับ

3ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 368 เดือนกุมภาพันธ 2561

พลโท
(ดร.วีระ  วงศสรรค)
ประธานกรรมการ



ชสอ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

ขบวนการสหกรณ์ร่วมยื่นหนังสือต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชสอ. จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น (ราง) พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. ... โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ เปนประธานในพิธีเปด 
พรอมดวย นายปรเมศวร อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ นายสถิตยชัย วรานนทวนิช 
รองประธานกรรมการ นายณฐกร แกวดี เลขานุการ และนายปราโมทย สรวมนาม 
ผู ทรงคุณวุฒิดานการสหกรณ รวมดําเนินการอภิปราย เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2561 
ณ สํานักงาน ชสอ. โดยมีผูแทนจากขบวนการสหกรณเขารวมกวา 150 คน

การสัมมนาในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อรับฟงความ
คดิเหน็ของสหกรณสมาชกิเกีย่วกบั (ราง) พระราชบญัญัติ
สหกรณ (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ... มผีลกระทบตอการบรหิารงาน
ของสหกรณอยางไร พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
ทั้งนี้ ชสอ. จะสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
สัมมนาไปจัดทํารางแกไขพระราชบัญญัติ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... เสนอตอกรมสงเสริมสหกรณ สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ นายสถิตยชัย วรานนทวนิช รองประธานกรรมการ ดร.กก ดอนสําราญ 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ชสอ. และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมยื่นหนังสือตอ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 

ประธานคณะอนกุรรมาธกิารพจิารณาศกึษาดานสหกรณและอืน่ ๆ  
สภานติบัิญญตัแิหงชาต ิเพือ่ขอใหภาคสหกรณมีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการพิจารณาขออุทธรณ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
การกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
ตามที ่(ราง พรบ.สหกรณ (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ผานการตรวจพจิารณา
จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 ณ รัฐสภา กรุงเทพฯ

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 368 เดือนกุมภาพันธ 2561



ชสอ. จัดอบรม “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
มืออาชีพ” รุ่นที่ 2

ชสอ. จัดฝกอบรมเขม 102 ชัว่โมง หลกัสตูร “ผูจดัการสหกรณออมทรพัยมอือาชพี” รุนที ่2 โดยมี 

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ เปนประธานเปดการฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรุความเขาใจในบริบทของการดําเนินงาน

สหกรณออมทรัพย และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการ

ที่มีตอองคกร ตลอดจนการนําเครื่องมือการบริหารจัดการตาง ๆ 

มาประยกุตใชในการบรหิารงานสหกรณใหมปีระสทิธภิาพ มคีวามเจริญ

กาวหนา มั่นคง เขมแข็ง และยั่งยืน เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2561 

ณ หองประชุม 602 สํานักงาน ชสอ.

5ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 368 เดือนกุมภาพันธ 2561

ณ หองประชุม 602 สํานักงาน ชสอ.

 “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

 โดยมี 

 ประธานกรรมการ เปนประธานเปดการฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให ประธานกรรมการ เปนประธานเปดการฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให



ชสอ. นําคณะผู้ลงทุนใน ชสอ. ทัศนศึกษา

และทํากิจกรรม CSR จ.กระบี่

ดร.สมนึก บุญใหญ พรอมดวย นายปรเมศวร อินทรชุมนุม นายสถิตยชัย 
วรานนทวนิช รองประธานกรรมการ และฝายจัดการ ชสอ. นําโดย นางประภาษร 
ทิพยดี รองผูจัดการใหญ สายธุรกิจฯ นําคณะผูแทนสหกรณที่ลงทุนใน ชสอ. จํานวน 
18 สหกรณ 45 คน ทัศนศึกษาและทํากิจกรรม CSR ระหวางวันที่ 5 - 7 มกราคม 
2561 จังหวัดกระบี่

คณะผูบรหิาร ชสอ. ไดรวมสนทนาช้ีแจงถึง
แนวนโยบาย การบริหารเงิน สถานะการเงินของ 
ชสอ. และใหสหกรณมีสวนรวมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกัน พรอมทํากิจกรรมเก็บขยะ
ชายหาดนพรัตน คืนความเปนธรรมชาติใหกับ
ทองทะเล และมอบเงินสนับสนุน ปรับปรุง
ห  อ งสมุ ด โรง เ รียน  เลี้ ย งอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน โรงเรียนบานอาวนํ้าเมา อาวนาว 
จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีจํานวนเด็กนักเรียน 109 คน 

สหกรณใหความสนใจ และรวมสมทบทนุเพือ่เปนทนุในการปรบัปรุงหองสมุดใหกบัโรงเรยีน
ตอไป ชสอ. ขอขอบคุณผูแทนจากสหกรณทุกทานที่ใหความรวมมือ และสนับสนุน ชสอ. ดวยดี
ตลอดมา

นําคณะผู้แทนสหกรณ์ที่ลงทุนใน ชสอ. 
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แกวดี

เมือ่รางพระราชบญัญตัสิหกรณ (ฉบบัที…่..) พ.ศ……. ไดผานการตรวจพิจารณาจากสาํนกังานคณะทาํงานกฤษฎกีาและไดมอบให
กรมสงเสริมสหกรณจัดรับฟงความคิดเห็น ซึ่งในวันที่ 8 มกราคม 2561 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) 
ก็ไดจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูแทนสหกรณสมาชิกดวย ผลปรากฎวามีหลายประเด็นที่ผูแทนสมาชิกไมเห็นดวย เนื่องจาก
มีผลกระทบตอการบริหารสหกรณ เชน

มาตรา 33/1 ไดกําหนดใหสหกรณที่จะรับจดทะเบียนแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแกสหกรณการเกษตร ประมง นิคม รานคา 
บรกิาร ออมทรัพย เครดติยเูนีย่น และสหกรณอืน่ตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง โดยไมกาํหนดวตัถปุระสงคและขอบเขตแหงการดาํเนนิ
กิจการแตละประเภทใหชัดเจน รวมท้ังจะทําใหเกิดสหกรณ 2 แบบ คือเกิดจาก พ.ร.บ. สหกรณกับเกิดจากกฎกระทรวงซึ่งจะไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน

มาตรา 41 การรับสมาชิกสมทบก็ยังกําหนดคุณสมบัติไวไมครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีความสัมพันธกับสหกรณ
ทกุกลุม เชน ลกูจางรบัเหมาคาแรง หรอื out source ในสถานประกอบการ ผูเยาวทีก่าํลงัศกึษา เปนตน อกีทัง้ยงัหามมใิหสมาชกิสมทบกู 
หรือยืมเงินจากสหกรณอีกดวย ซ่ึงปจจุบันสมาชิกสมทบมีสิทธิกูยืมเงินไดไมเกินมูลคาหุนของตนเองที่มีอยูในสหกรณไดตามขอบังคับ
ของแตละสหกรณ

มาตรา 89/1 - 89/4 กําหนดวิธีการ และเง่ือนไขการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียนไวไมชัดเจน 
และใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูจัดการพนจากตําแหนงไดซึ่งผิดจากหลักการของกฎหมายแรงงาน เพราะนายทะเบียนไมใชนายจาง
ของผูจดัการ นอกจากน้ันยงัใหมคีณะกรรมการทีป่รกึษาการกาํกบัดแูลสหกรณออมทรพัย และเครดติยูเนีย่น ประกอบดวย ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ ผูแทนจากกระทรวงการคลัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนกรรมการ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนเลขานุการ โดยไมมีผูแทนจาก ชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศเปนกรรมการรวมดวย ซึ่งเห็นไดวาคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดนี้มาจากสถาบันการเงินเปนสวนใหญ

มาตรา 128/1 กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ประกอบดวยรองปลัดกระทรวงและสหกรณเปนประธานกรรมการ 
ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสาํนกังานกฤษฎกีา ผูแทนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการพฒันาสหกรณ
แหงชาตเิปนกรรมการ อธบิดกีรมสงเสรมิสหกรณเปนเลขานกุาร โดยไมมผีูแทนจากสาํนกังานอยัการและผูแทนชมุนมุสหกรณออมทรพัย
ระดับประเทศรวมดวย ซึ่งเดิมกําหนดไวอยางชัดเจน

นอกจากนั้น ยังมีกําหนดบทลงโทษที่หนักกวาเดิมอีกหลายมาตรา 
ซึง่หากรางพระราชบญัญตัสิหกรณฉบบันีผ้านการพจิารณาของสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติออกมาใชบังคับยอมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
จึงได สรุปความเห็นของขบวนการสหกรณออมทรัพยส งไปยังรัฐบาล
ผานกรมสงเสริมสหกรณ และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ดานสหกรณ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง) 
เพื่อทบทวนประเด็นตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารสหกรณตอไป

แหงชาตเิปนกรรมการ อธบิดกีรมสงเสรมิสหกรณเปนเลขานุการ โดยไมมผีูแทนจากสาํนกังานอยัการและผูแทนชมุนมุสหกรณออมทรพัย

นอกจากนั้น ยังมีกําหนดบทลงโทษที่หนักกวาเดิมอีกหลายมาตรา 
ซึง่หากรางพระราชบญัญตัสิหกรณฉบบันีผ้านการพจิารณาของสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติออกมาใชบังคับยอมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
จึงได สรุปความเห็นของขบวนการสหกรณออมทรัพยส งไปยังรัฐบาล
ผานกรมสงเสริมสหกรณ และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ดานสหกรณ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง) 
เพื่อทบทวนประเด็นตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารสหกรณตอไป

Ã‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÊË¡Ã³� 
(©ºÑº·Õè …..) ¾.È…….
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การสร้างบํานาญจากอสังหาริมทรัพย์ :
แนวคิดเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

โดย ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา1

1 ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรรมการดําเนินการ ชสอ.

คําตอบคือ “การให้เงินกู้หุ้นแบบบํานาญ” 
 โดยทั่วไปคนในวัยหนุ มสาวจะพยายามซื้อบานรวมถึงอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ 

เปนของตนเอง อยางไรกต็าม ในวยัขนาดนัน้รายไดของเขายงัไมสงูนกั จาํเปนตองกูเงินมาซือ้ 

ซึง่มกีารตัง้คาํถามกนัอยูเสมอวา “การกู้เงนิซ้ือบ้านและอสงัหารมิทรพัย์นัน้ เป็นการใช้จ่าย 

หรือการออม?” คําถามนี้อาจแยกไดเปน 2 คําถามยอย คือ “การซ้ืออสังหาริมทรัพย์

ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่?” และ “การกู้เงินมาซื้อถือว่าเป็นการออมหรือไม่?” ทั้งนี้ 

คงตองเอาแนวคิดทางบัญชีมาปรับใชในการพิจารณา ในทางบัญชีกําหนดใหเงินสดและ

อสังหาริมทรัพย อยูในฝงเดียวกันคือ “สินทรัพย์” การเอาเงินสดไปซ้ืออสังหาริมทรัพย 

เชน บานจึงเปนเพียงการเปลี่ยนรูปสินทรัพยจากเงินสด เปนอสังหาริมทรัพย ไมถือวาเปน

คาใชจาย 

 คําถามตอมาก็คือ ผูซื้อไมไดใชเงินของตัวเอง แตใชเงินกูมาซื้อ แลวผอนชําระคืนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว เรื่องน้ีจะถือวาเปน

การออมไดหรือไม คําตอบคือได ทั้งนี้ การชําระคืนเงินกูในแตละเดือนมีผลทําให สมาชิกมีสัดสวนความเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่ซื้อ 

มากขึ้นเรื่อย ๆ และเปนเจาของโดยสมบูรณเมื่อชําระหนี้คืนครบตามจํานวนท่ีกําหนด ดังนั้นจึงตองถือวาการซ้ืออสังหาริมทรัพยตาง ๆ 

ดวยเงินกู “เป็นการออมแบบหนึ่ง”

เกริ่นกันก่อน
 ตัวอยางสถานการณเมื่อแกตัว

 - ลูกหลานไมเลี้ยงดู หรือ ไมสามารถเลี้ยงดูไดเนื่องจากตัวเองก็ลําบาก

 - “มีบาน” แต “ไมมีเงินใช”

 - บานกินไมได แตขายได แตถาขายแลวจะไปอยูที่ไหน และ ...

 - เงินที่ไดมาจากการขายบาน เปนเงินกอน ถาจัดการไมดีจะหมดไปอยางรวดเร็ว แลวปญหา

   ไมมีเงินใชจะวนกลับมาอีกในระยะเวลาอันสั้น

 - ปวดหัว...จะทําอยางไรดี?
 บทความน้ีเปนอีกความพยายามหนึ่งท่ีนําเสนอแนวทางท่ีจะทําใหผู สูงอายุมีเงินใชเปน

รายเดือนจากอสังหาริมทรัพยของตน (รวมถึงบานดวย) คลายเงินบํานาญ โดยเริ่มจากการชี้ใหเห็นวา

การซือ้บานผานการกูเงนิเปนการออมแบบหนึง่ จากนัน้จะนาํเสนอวิธกีารถอนเงนิจากบานโดยใชสหกรณ

เปนเครื่องมือดําเนินการ
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ส่งท้ายก่อนจาก
 การซื้อบานและอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ถือเปนการออมของสมาชิก 
ดังนั้นเมื่อถึงเวลาสหกรณควรเปดโอกาสใหสมาชิกถอนเงินออมดังกลาวได 
โดยเฉพาะการถอนเปนรายเดือนผานระบบการกูเงินตามที่ไดนําเสนอในที่นี้ 
ซึ่งเปนเสมือน การสร้างบํานาญจากอสังหาริมทรัพย์ หรืออีกนัยหน่ึง คือ 
การแปลงอสังหารมิทรัพยเ์ป็นบาํนาญ นั่นเอง อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนิน
การเรื่องนี้เปนไปดวยความรอบคอบ อาจเร่ิมตนจากอสังหาริมทรัพยท่ีสําคัญ
ที่สุดของคนท่ัวไป คือ “บ้าน” แลวคอยพิจารณาขยายไปยังอสังหาริมทรัพยอื่น
ท่ีเหมาะสม อยางไรกต็าม สหกรณทีดํ่าเนนิการในเรือ่งนีอ้าจตองเตรยีมทรพัยากร
ตาง ๆ  เชน คน เงิน เครือ่งไมเครือ่งมอื และระบบการบรหิารจดัการ เพือ่รองรบังาน
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดวย

แนวคิดเรื่อง “บํานาญจากอสังหาริมทรัพย์”
 เมื่อเปนการออม สวนที่ออมไวนี้จึงนาจะถอนออกมาใชไดเมื่อมีความจําเปน 
โดยเฉพาะเมื่อเปนผูสูงอายุและมีความเดือดรอนทางการเงิน ทั้งนี้ การถอนคืนอาจเปน
แบบคร้ังเดียว ไดเงินมากอนใหญคลายบําเหน็จ (โดยการขายอสังหาริมทรัพย) หรือ
ถอนออกมาเปนคราว ๆ  ไป อยางไรกต็าม เพ่ือดูแลผูสงูอาย ุใหมเีงนิใชจายไดอยางสมํา่เสมอ
ในระยะเวลาที่ยาวพอสมควร ในที่น้ีใครขอเสนอแนวทางในการถอนคืนเปนรายเดือน 
เดือนละเทา ๆ กัน เชนเดียวกับเงินบํานาญ โดยไมมีภาระในการชําระคืนในปจจุบัน 

 แนวทางดําเนินการโดยสังเขป มีดังนี้ 
 1. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก โดยใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน มีวงเงินกู
รวมเปนสัดสวนกับมูลคาอสังหาริมทรัพย เชน ไมเกิน 50% หรือ 70% ของมูลคา เปนตน ทั้งนี้ 
สัดสวนจะเปนเทาใดนั้นขึ้นอยูกับนโยบายของแตละสหกรณ แตไมควรสูงเกินไปเนื่องจาก
จะเกิดปญหาในการบริหารจัดการ และ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย อาจใชราคาประเมิน
ของทางราชการหรือราคาท่ีไดจากการประเมินโดยผู เชี่ยวชาญเฉพาะก็ได นอกจากนั้น
ควรมีการกําหนดเงื่อนไขใหสหกรณสามารถดําเนินการจําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดเมื่อ
สิ้นสุดสัญญา หรือเมื่อผูกูเสียชีวิต 

 2. ทําสัญญากูครั้งเดียว แตไดรับเงินกูเปนรายเดือน เดือนละเทา ๆ กัน ซึ่งจะเปนจํานวนเทาใดนั้นขึ้นอยูกับวงเงินกูตาม (ขอ 1) 
และจํานวนงวดเดือนที่ผูกูประสงคจะรับเงิน ควรมีระยะเวลานานพอสมควร เชน 60 งวดเดือน หรือ 100 งวดเดือน หรือมากกวา เปนตน
 3. ชําระดอกเบี้ยเงินกูเปนรายเดือน เทากันทุกเดือน การคํานวณหาจํานวนดอกเบี้ยที่ตองจายรายเดือนสามารถคํานวณไดโดย
ใชคณติศาสตรการเงนิเขามาชวย ซึง่อตัราดอกเบีย้ทีจ่ะใชในการคาํนวณควรเปนอตัราทีต่ํา่กวาอัตราดอกเบ้ียเงนิกูทัว่ไป เชนเปนอตัราสทุธิ
ที่หักประมาณการเงินเฉลี่ยคืนแลว ดังนั้นเงินกูนี้จึงไมควรไดรับเงินเฉลี่ยคืนอีก
 4. เงินกูรับสทุธริายเดอืน เทากบั จาํนวนเงนิกูรายเดอืน (ขอ 2) หกัดวยดอกเบีย้
เงินกูรายเดือน (ขอ 3)
 5. กรณีที่หมดสัญญาการรับเงินกูรายเดือนแลว แตผู กู ยังไมเสียชีวิต อาจ
ขยายวงเงินกู ใหแกผู กู ดังกลาวไดอีก เชน อีก 20% ของมูลคาอสังหาริมทรัพย 
โดยกาํหนดจาํนวนรบัรายเดอืน จาํนวนเดอืน ดอกเบีย้เงินกูรายเดอืน และ เงนิกูรบัสทุธิ
รายเดือนใหมตามขั้นตอนใน (ขอ 2) (ขอ 3) และ (ขอ 4)
 6. เมื่อผู กู เสียชีวิต เปดโอกาสใหทายาทชําระหนี้คืนและไถถอนอสังหาริมทรัพยออกไปได แตถาหากทายาทไมประสงค
จะชําระหนี้คืน ใหสหกรณขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว แลวนําเงินที่ไดมาหักชําระหนี้ หากยังมีเงินเหลือใหสงมอบแกกับทายาทตอไป
 7) ผูกูตองเปนผูเกษียณอายุแลว และไมมีเง่ือนไขที่จะทําใหสหกรณไมสามารถเรียกรองใหชําระหนี้คืนจากอสังหาริมทรัพย
ที่ใชเปนหลักประกัน

9ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 368 เดือนกุมภาพันธ 2561



ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก

สัมมนา “กลยุทธ์บริหารเงินทุนเชิงรุกและรับ 
สําหรับสหกรณ์ทุกขนาด”

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานเปดโครงการ
สัมมนาเรื่อง การวางแผนกลยุทธสู การพัฒนาสหกรณ 4.0 ซ่ึงจัดโดยเขตพื้นท่ี
สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก พรอมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน
จํานวน 150,000 บาท และนําเสนอประชาพิจารณการปฏิรูประบบการเลือกตั้ง 
โดยมีผูเขาอบรมกวา 72 คน 35 สหกรณ เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 
ณ ภาลัยรีสอรท แมกลอง จ.สมุทรสงคราม

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธาน
เปดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธบริหารเงินทุนเชิงรุกและรับ 
สําหรับสหกรณทุกขนาด และการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 
ซึ่งจัดโดย เขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 รวมกับ 
ชสอ. และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 

สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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ศึกษาดูงาน ชสอ.ศึกษาดูงานศึกษาดูงาน

ดร.สมนึก บุญใหญ รองประธาน
กรรมการ ชสอ. มอบของทีร่ะลกึแสดงความ
ยินดีและเขารวมงานฉลองครบรอบ 60 ป 
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด 
ดวยวิสัยทัศน “กาวไกล มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 
ณ สํานักงานสหกรณ

วันที ่10 มกราคม 2561 
คณะผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณ  ประเทศบังคลาเทศ

วันที ่15 มกราคม 2561
“นักบริหารการสหกรณระดับกลาง” โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมกับกรมสงเสริมสหกรณ

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 30 ฉบับที่ 368 เดือนกุมภาพันธ 2561

ครบรอบ 60 ปี สอ.ครูนครราชสีมา จก.



CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด

มาไดที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จํากัด

จัดกิจกรรม มอบความหวงใยดวยไออุน
แจกผาหมกันหนาวแกสมาชิกในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 7 ธันวาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด 

มอบทุนการศึกษาใหกับเยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่ 
อ.ศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  
วันที่ 3 สิงหาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ไทยออยล์ จํากัด

จัดกิจกรรม CSR โครงการ “หนาวนี้เพื่อนองภาคเหนือ”
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมแพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
วันที่ 22 ธันวาคม 2560

มอบทุนการศึกษาใหแกบุตรพนักงาน ประจําป 2560
วันที่ 20 ตุลาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จํากัด 



สสท. ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. เขารวมงานการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2560 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีนายอลงกรณ พลบุตร 
เปนประธานในพิธีเปด สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนองคกรสูงสุดของขบวนการ
สหกรณ เปนศูนยกลางในการใหความรู ความชวยเหลือ และสงเสริมกิจการสหกรณ
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด ตลอดจนแบงเบาภาระหนาที่ของสวนราชการ
ในการสงเสริมความกาวหนาแกกิจการสหกรณทุกประเภททั่วประเทศ มุงดําเนินการ
ใหเปนองคกรกลางเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณสูความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เปนเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ ภายใตเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญคือ พัฒนาบุคลากรของ

สหกรณใหเปนมืออาชีพ สรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณ เสริมสรางระบบ
การบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภบิาล พฒันาระบบการเงนิทีเ่กือ้หนนุการพึง่พาตนเอง และความรวมมือระหวางสหกรณ 
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการของสหกรณ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายสหกรณให
เอื้อตอการสงเสริมพัฒนาสหกรณ ซึ่งจัดประชุมใหญไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี

สหกรณ เปนศูนยกลางในการใหความรู ความชวยเหลือ และสงเสริมกิจการสหกรณ
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด ตลอดจนแบงเบาภาระหนาที่ของสวนราชการ
ในการสงเสริมความกาวหนาแกกิจการสหกรณทุกประเภททั่วประเทศ มุงดําเนินการ
ใหเปนองคกรกลางเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณสูความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เปนเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ ภายใตเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญคือ พัฒนาบุคลากรของ

สหกรณใหเปนมืออาชีพ สรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณ เสริมสรางระบบ
การบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภบิาล พฒันาระบบการเงนิทีเ่กือ้หนนุการพึง่พาตนเอง และความรวมมือระหวางสหกรณ 
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการของสหกรณ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายสหกรณให
เอื้อตอการสงเสริมพัฒนาสหกรณ ซึ่งจัดประชุมใหญไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการของสหกรณ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายสหกรณให
เอื้อตอการสงเสริมพัฒนาสหกรณ ซึ่งจัดประชุมใหญไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการของสหกรณ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายสหกรณให

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนนทบุรี

ประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรี สหกรณจังหวัดนนทบุรี
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สั่งซื้อสินคาไดที่  www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ สนใจติดตอไดที่ : ฝายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ตอ 121, 122, 105, 106

ชุดกลองถนอมอาหาร 
+

กระเปาเก็บอุณหภูมิ  3 ชั้นกระเปาเก็บอุณหภูมิ  กระเปาเก็บอุณหภูมิ  
ราคา

เซ็ตละ 270 บาท

ชุดกลองถนอมอาหาร 
+

กระเปาเก็บอุณหภูมิ  2 ชั้น
ราคา

เซ็ตละ 230 บาท

กระติกเก็บความรอนเย็น 
ขนาด 220 มล.
ราคา
กระบอก 150 บาท

แกวเก็บอุณหภูมิ
ราคา

ใบละ 120 บาท

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
เลขท่ี 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตาํบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรีุ 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188  http://www.fsct.com   E-mail : info@fsct.com

บรรณาธิการ  :  นางสาวศิริพร  อินทรประสิทธิ์
ผูชวยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน  ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา : นางสาวพจนา  วาสิกรัตน

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 30 ฉบับที่ 368 เดือนกุมภาพันธ 2561

พิมพที่ : หจก. อรุณการพิมพ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

News

เงินฝากประจํา

ออมทรพัยกับ ชสอ. ดอกเบ้ียสงู... ตั้งแตวันนี้ - 16 มีนาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแตวันนี้ - 16 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ตอ 109-111

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 - 216, 223 และ 226

บริการด ีมีเฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ.บริการด ีมีเฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ.
ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

ประเภทเงินกู้ อัตราแบบ
ไม่มี เฉลี่ยคืน

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนดําเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 3.59

โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม 3.59

โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 3.59

ออมทรพัยกับ ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...ออมทรพัยกับ ชสอ. ดอกเบ้ียสงู...

รุน ของขวัญปใหม ป 2561”

วงเงิน
อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)

36 เดือน 60 เดือน

 1  ล้านบาทขึ้นไป 3.00 3.20

 5  ล้านบาทขึ้นไป 3.10 3.30

10  ล้านบาทขึ้นไป 3.20 3.40

20  ล้านบาทขึ้นไป 3.30 3.50


