
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

โดยนายอนันต  ชาตรูประชวีิน  ผูจัดการใหญ  

 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

นําเสนอตอท่ีประชุมสัมมนาชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

วันเสาร ท่ี 26 กันยายน 2558 

ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท  จังหวัดนครนายก 
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การจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพทางการเงินสําหรับสหกรณ 
 

วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาระบบสหกรณใหมีความมั่นคงและเสถีรภาพทางการเงินและเพื่อฟนฟู

ฐานะทางการเงินของสหกรณออมทรัพยท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการเงิน  และกําหนด

มาตรการท่ีจําเปนในการคุมครองเงินของสมาชิกสหกรณ 

 

เหตุผลความจําเปน 

1. สหกรณมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงมากโดยเฉพาะอยางย่ิงสหกรณออมทรัพย 

2. มีการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยกวางขวางขึ้น 

3. ยังไมมีกฎหมายท่ีใหอํานาจกํากับดูแลและคุมครองเงินของสหกรณ 

4. มีความจําเปนตองจัดหากลไกการแกไขและใหความชวยเหลือสหกรณยามเกิด

วิกฤตการณทางการเงิน 

5. สรางความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินใหกับระบบสหกรณและคุมครอง

เงินของสมาชิกสหกรณ 
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ที่มาของเงินกองทุน 

กองทุนพัฒนาและรักษาเสถียรภาพของ

สหกรณออมทรัพย 

 
 

คณะกรรมการจัดการกองทนุ 

อํานาจหนาที่คณกรรมการกองทนุ 

 
กรอบแนวคิดเบื้องตนของกรมสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2536 

เร่ือง  ราง พรบ. เกี่ยวกับการคุมครองเงินของสมาชิกสหกรณ 
************************** 

 
 
 
 
 
 
     
  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน        -  เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณใหมีความม่ันคง 

          และเสถียรภาพทางการเงิน 

-  เพ่ือฟนฟูฐานะทางการเงนิของสหกรณ 
ที่ประสบปญหาวิกฤติการณทางการเงิน 
 

1. ทุนประเดิมจากรัฐบาล          

2. งบประมาณแผนดิน      ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ประธาน   

3. เงินบริจาค       อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  รองประธาน 

4. ดอกผลกองทุน       รัฐมนตรี แตงตั้ง 5 – 9 คน  

5. สหกรณออมทรัพยสงเงินเขากองทุน        (อยูในวาระ 3 ป ไมเกิน 2 วาระ) 

-  ≤ 0.05 ของยอดเงินฝากและหุน ณ วันส้ินปบัญชีกอน  -  ธนาคารแหงประเทศไทย  กรรมการ 

-   ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดและ รมต.เห็นชอบ  -  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ 

-  อัตราแตกตางกันตามฐานะ และการดําเนินงานของสหกรณ -  การตรวจบัญชีสหกรณ  กรรมการ 

-  อาจลดหรืองดสงเงินไดเม่ือกองทุนมีเพียงพอแลว  -  สํานักงานอัยการสูงสุด  กรรมการ 

6.  เงินเพ่ิม (เบี้ยปรับ)  ไมเกิน 1 เทาของเงินที่ขาดสง   -  ผูแทนสหกรณ   กรรมการ 

7.  กูยืมหรือออกตั๋วเงิน       ผูจัดการกองทุนฯ   เลขานุการ 
      

 
1.  ใหกูยืมแกสหกรณ    -  วางนโยบายและควบคุมดูแลกองทุน   
2.  ค้ําประกัน     - แตงตั้ง/ถอดถอนผูจดัการกองทนุ 
3.  ฝากเงินในสหกรณที่เหน็วาจําเปน   -  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหสหกรณดํารงเงนิกองทนุ (รมต.เห็นชอบ) 
4.  ใหความชวยเหลือทางการเงิน   -  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง 

          (รมต.เห็นชอบ) 

       -  ส่ัง/ควบคุม  สหกรณ  กรณีที่อาจกอใหเกิดความสียหายแกสมาชิกหรือ 

          ระบบสหกรณ 

       -   พิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงินตามหลักเกณฑแกผูฝาก  

           และผูถือหุน  กรณีสหกรณประสบวิกฤตการณทางการเงิน 

-  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ 

       -  บริหารทนุใหมีสภาพคลองม่ันคงและเกิดรายได 

-  ประสานงานจดัหาแหลงเงนิทนุใหสหกรณ 

 

สรุปโดย  นายอนันต  ชาตรูประชีวิน  ผูจัดการใหญ  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  (เม่ือ 15 ก.ย. 2558) 

 

วัตถุประสงค 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การใชเงินกองทนุ 

ผูสอบบัญชี 
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กองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินสําหรับสหกรณออทรัพย 

(Stabilization Fund for Savings and Credit Cooperative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพนี้จดัทําขึ้นโดยสรุปตามรางของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2547 

 

กองทุนรักษาเสถียรภาพทางการ

เงินสําหรับสหกรณออมทรัพย 

 

ภาครัฐ 
ชุมนุมสหกรณ 

ออมทรัพยฯ 
เงินสมทบ เงินสมทบ 

o มีกฎหมายรองรับ อาศัย ม.48 

o คณะกรรมการกองทุน 7 คน ประกอบดวย 

ประธานกรรมการ ชสอ.   ประธาน 

ตัวแทนสมาชิกกองทุน 4 คน กรรมการ 

ตัวแทนภาครัฐ  1 คน  กรรมการ 

ผูจัดการกองทุน   เลขานุการ 

o ผูสอบบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีฯ 

 

 

สหกรณออมทรัพย 

สมาชิกกองทุน 

o ผลตอบแทนเงินสมทบ(= อัตรา ด/บ ออมทรัพย) 

o สิทธิขอรับความชวยเหลือกรณีประสบวิกฤตการเงิน 

3 เทา – 12 เทา ของเงินสมทบเขากองทุน ขึ้นอยูกับ 

อายุการเปนสมาชิกกองทุน อัตรา ด/บ  ≤  MOR 

o ติดตามดูแล ตรวจสอบ เฝาระวัง 

o ใหคําปรึกษาแนะนําการบริหารจัดการ/แกไขปญหา 

o มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุมครอง 

“Steb.Fund” 

o สงเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราท่ีกําหนดตอ

ยอดเงินรับฝากสัมพันธกับระดับชั้นคุณภาพของ

สหกรณ 

o สงงบการเงินใหกองทุน 

o ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ คําแนะนําของกองทุน

โดยเครงครัด 

o เขารวมประชุมใหญของกองทุน 
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(ดําเนินการอยูในปจจุบัน) 

 

โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพนี้จดัทําขึ้นโดยสรุปจากโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ชสอ. 

 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 

โครงการเงินออมเพื่อ 

รักษาเสถียรภาพทางการเงิน 

o ฝากประจํา / ซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินระยะยาว 

≥ 2% ของยอดเงินฝากในสหกรณ 

ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน 

o สงงบการเงินเปนประจําทุกเดือน 

o ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจดัการสหกรณ 

 

 

 

o อัตรา ด/บ เงินฝากตามประกาศ ชสอ. + 0.25 

o เงินกูเพื่อแกปญหาสภาพคลองกรณีสมาชิกถอนเงินฝาก 

วงเงินกู 3 เทาของเงินฝาก 

ชําระคืนภายใน 3 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น – 0.125% 

o การสนับสนุนดานวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ      

การบริหารจดัการสหกรณ 

o การสนับสนุนชวยเหลือในการกําหนดแผนฟนฟูแกปญหา

สภาพคลอง 

o หนังสือรับรองการเปนสมาชิกโครงการ 

 
 

สหกรณออมทรัพย 

สมาชิกโครงการ 

 

ณ 31 ส.ค. 2558 

สหกรณสมาชิกโครงการ =  50 สหกรณ 

รวมเงินฝากโครงการ =  8,631 ลานบาท 
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ที่มาของเงินทุน 
คณะกรรมการ กพส.  17 คน 

กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) 

 
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กพส. 

   4. เงินทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ 
     จัดสรรมาจากกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
      ไมเกิน 5% ตามกฎกระทรวงกําหนด 

การกํากับติดตามประเมินผลสหกรณที่ไดรับความชวยเหลือ 
โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ

ในพ้ืนที ่

 
กรอบแนวคิดเบื้องตนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2558 

เร่ือง  กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ 
************************** 

 
 
 
 
 
 
     
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน        -  เพ่ือเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ 

          และกลุมเกษตรกร 
 
 

 
 

           วาระ  2  ป 

1.  เงินอุดหนุนจากรัฐ          

2.  เงิน/ทรัพยสินที่มีผูมอบให      

3.  ดอกผล/รายได      1.    ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

2. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  

3. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

4. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

5. อธิบดีกรมประมง 

6. อธิบดีกรมปศุสัตว 

7. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

8. ผูแทนสํานักงบประมาณ 

9. ผูแทนสหกรณและกลุมเกษตรประเภทละ 1 คน 

รมต. แตงตั้งตามหลักเกณฑที่ คพช. กําหนด 

10. รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเปนเลขานุการ  

 

 

 

?  ที่เก่ียวกับกองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ? 

  

       

     

       
 
 

*************************************************************************************** 
สรุปโดย  นายอนันต  ชาตรูประชีวิน  ผูจัดการใหญ  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  (เม่ือ 15 ก.ย. 2558) 

วัตถุประสงค 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตรวจสอบรับรองงบ 
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ที่มาของเงินทุน 

การลงทุนเงนิ 

การใชเงินกองทนุ 

คณะกรรมการกองทุนไมเกิน 21 คน 

อํานาจหนาที่คณะกรรมการกองทุน 

ตรวจสอบรับรองงบ 

การกํากับติดตามการดําเนินงานของสหกรณที่ไดรับความชวยเหลือ 
โดย  กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ 
 

 
กรอบแนวคิดเบื้องตนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  (สสท.) พ.ศ. 2558  

เร่ือง  กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ 
************************** 

 
 
 
 
 
 
     
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน        -  เพ่ือชวยเหลือหรือสนบัสนุนทางการเงิน 

รายงาน รมต. และ ครม. ทราบ       แกสหกรณที่ขาดสภาพคลอง 
 

 
1. เงินที่สหกรณนําสงตามที่กองทนุกําหนดแตไมเกิน             -  วาระ 2 ป 

1% ของกําไรสุทธิ หรือ 1%ของเงนิสํารอง หรือ              - ประโยชนตอบแทน 

0.5%  ของยอดเงินฝากเฉล่ียตอป   1.  ประธานกรรมการ สสท.           ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

2. เงินเพ่ิม (เบี้ยปรับ) ไมเกิน 2% ตอเดือนของเงินขาดสง 2.  ผูแทนสหกรณที่สงเงินเขากองทุน 

3. เงินอุดหนนุจากรัฐบาล         สูงสุด 2 ลําดับ(ไมซํ้าประเภทสหกรณ)   

4. เงินบริจาค     3.  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

5. ดอกผลของกองทุน     4.  ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 

5.  ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

       6.  ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน การคลังทีป่ระธานกองทนุแตงตัง้ 

1. ฝากธนาคาร/สถาบันการเงิน          ไมเกิน 13 คน  

2. ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล    7.  ผูอํานวยการและเจาหนาที่ สสท. เปนเลขานุการและผูชวย 

3. ลงทุนในตราสารหนีท้ี่รัฐค้ําประกัน 

4. ลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนตามที่ คพช. เห็นชอบ 

  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

      -  นําเงินเขากองทนุ 
        -  การขอรับความชวยเหลือจากกองทุน 

1. ชวยเหลือหรือสนับสนนุหรือใหกูยืมแกสหกรณ   -  การใหกูยืมและการสงชําระคืน 

ที่ขาดสภาพคลอง      -  การชวยเหลือหรือสนับสนุน 

2. จายเฉล่ียคนืแกสหกรณไมเกิน 50% ของดอกผล   -  การกํากับติดตามและส่ังการในการดําเนินงาน 

กองทุน (เม่ือครบ 10 ปแลว)        ของสหกรณ 

3. คาใชจายดําเนินงานของกองทุน    - คาใชจายในการดําเนนิกิจการกองทุนตามที่รัฐมนตร ี

  เห็นชอบ 

 
 
 
 
 

*************************************************************************************** 
สรุปโดย  นายอนันต  ชาตรูประชีวิน  ผูจัดการใหญ  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  (เม่ือ 15 ก.ย. 2558) 

วัตถุประสงค 
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คณะกรรมการดําเนินการของชุมนุม

สหกรณมีอํานาจเพิกถอนมติ

คณะกรรมการกองทุนได 

กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณออมทรัพย 

(Stabilization Fund) 

 

 

ที่มาของเงินกองทุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

( 6 คน วาระ 3 ป) 

ความชวยเหลือสหกรณที่มีวิกฤติ 

การใชเงินกองทนุ 

อํานาจหนาที ่

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศเกาหลี 

 

 

 
กองทุนรักษาเสถียรภาพสหกรณออมทรัพยในประเทศเกาหลีใต (พ.ศ. 2527) 

************************** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          -  เพ่ือใหความชวยเหลือแกสหกรณ 

ออมทรัพยที่ประสบวิกฤตการณทาง

การเงินและคุมครองเงินของสมาชิก

สหกรณ 

 
 

สหกรณสงเงินเขากองทุน   1.  ประธานชุมนุมสหกรณ   -  ทางวิชาการ  ปรับปรุงแผนการเงินสหกรณ 

1. เม่ือแรกเขาเปนสมาชิก   2.  กรรมการชุมนุมสหกรณ  1  คน  -  ใหกูอัตราดอกเบี้ย 1% ตอป   

1% ของทนุเรือนหุนสหกรณ   3.  ผูตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ  1  คน     เพ่ือฟนฟูกิจการ ชําระคืนภายใน 2 ป 

2. เงินสมทบรายเดือน    4.  ประธานชุมนุมระดบัภาค 1 คน  -  จัดทําแผนเลิกกิจการ 

0.005% ของเงินฝากและหุน   5.  ประธานสหกรณออมทรัพย 1 คน  -  หากฟนฟูกิจการไมได  ถึงขัน้ลมละลาย 

3. เงินกูยืม     6.  ผูจัดการใหญชุมนุมสหกรณ 1 คน       จะคุมครองเงนิใหสมาชิกรายละ 

4. ดอกผล/รายไดของกองทุน             ไมเกิน 5 ลานวอน (150,000.-บาท) 

5. เงินบริจาค 

6. เบี้ยปรบักรณีขาดสงเงินสมทบ 

      -  พิจารณารับสมาชิก   
-  พิจารณาเงินใหสหกรณกูยืม 

     -  พิจารณาจายเงินคุมครอง 
     -  กําหนดระเบียบกองทุน 

1.  ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและจังหวัด  -  บริหารจดัการกองทุน 

2.  ฝากธนาคารและสถาบันการเงิน 

3.  ใหเงนิกูแกสหกรณที่ประสบวิกฤติ 

4.  คาใชจายเปนการบริหารจัดการ 

5.  ลงทุนอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  

 
 

************************************************************************************* 
สรุปโดย  นายอนันต  ชาตรูประชีวิน  ผูจัดการใหญ  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  (เม่ือ 15 ก.ย. 2558) 

วัตถุประสงค 


