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“... สหกรณน์ีน่ะตอ้งอาศัยปัจจัยสําคัญทีสุ่ด

คือความสามัคคี ความซื่อสัตย ์

ถ้าใครเขา้มาเป็นกลุม่ก็ตอ้งหวังดีซึ่งกันและกัน

ถึงจะทําให้กลุม่นัน้เจริญได ้

ถ้าเขา้มาในกลุม่เพ่ือเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

มีหวังลม้แน.่.”

“ พระบรมราโชวาทพระราชทานแกผูนําสหกรณภาคการเกษตรทั่วประเทศ
ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันจันทรที่ 10 พฤษภาคม 2519 ”
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สารประธานสารประธาน

( นายสุรินทร  ตอเนื่อง )
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

 วารสารฉบับนี้ถือเปนฉบับปฐมฤกษของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา ชุดที่ 55 ที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 สวนจะมีผูใดบาง ดํารงตําแหนงอะไร
เปนกรรมการจากสังกัดไหน ทานสามารถเปดอานไดในวารสารฉบับนี้ครับ
 ในปนี้ผมยังอยูในวาระไดอีก 1 ป ในฐานะประธานกรรมการ ตองเรียนวาการบริหารสหกรณในปจจุบัน
ตองรวดเร็วทันตอเหตุการณ แตขอยืนยนัวาผมและคณะกรรมการดําเนินการทุกทานจะพยายามฟนฝาอปุสรรคตางๆ
เพือ่ใหสหกรณของเราไปใหถงึจดุหมายคอืผลตอบแทนสูงสดุแกมวลสมาชกิ ทานสมาชิกคงทราบดีวาในภาวะปจจบุนั
การแขงขันดานการเงิน การแยงชิงลูกคาของสถาบันการเงินอื่นๆ มีผลกระทบกับสหกรณพอสมควร คณะกรรมการ
ดําเนินการกําลังพยายามปรับเปลี่ยนแกไขระเบียบตางๆ ใหทันตอสภาวะปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการใหบริการ
เงินกูตลอดจนสวัสดิการแกสมาชิกตางๆ ใหเพิ่มขึ้น และนอกจากน้ีคณะกรรมการดําเนินการไดพยายามเพ่ิมรายได
โดยการหาแหลงลงทุนอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงแตมีความเสี่ยงตํ่า เชนใหสหกรณอื่นกูเงิน การลงทุนในตราสารหนี้
เพ่ือใหมีรายไดที่จะตอบแทนสมาชิกตามเปาหมายที่กําหนดไว
 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55 ภายใตการควบคุมดูแลของผมไดมีการวางนโยบายและเปาหมายเพ่ือ
ใหผลตอบแทนแกสมาชิกสูงสุด การบริหารงานผานไปแลว 1 ไตรมาส แมผลประกอบการเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม 2562 
กําไรสุทธิจะนอยกวาที่ตั้งเปาหมายไว แตทานสมาชิกอยาไดกังวล เวลาอีกเกาเดือนตอไปจะเปนการแสดงถึงการ
บริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการท่ีทานสมาชิกไดไววางใจเลือกต้ังเขามาบริหารงาน ซึ่งหลังจากไตรมาสที่ 2 
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม เปนตนไป สหกรณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใหบริการโดยใชระบบออนไลน ซึ่งสมาชิก
ไมตองเดินทางมายื่นกูที่สหกรณ สามารถยื่นกูสามัญออนไลน ผานเว็บไซต www.teachercoop-ged.or.th ได 
 สุดทายนี้ผมหวังวาทานสมาชิกคงเขาใจและเปนกําลังใจใหคณะกรรมการ ตลอดจนรวมมือ รวมใจชวยกัน
นาํพาสหกรณของเราให สหกรณมัน่คง และสมาชกิมัง่คัง่ตลอดไป และขอยนืยนัวาสหกรณจะเปนทีพ่ึง่พาของสมาชกิ
ไดตามวัตถปุระสงค  การใหบรกิารของเจาหนาทีแ่กสมาชิก ตองมคีณุภาพ มปีระสิทธภิาพและมีจติใจใหบรกิาร สมาชิก
มาใชบริการแลวตองมีความสุข สมหวัง และมีรอยยิ้มกลับไป  สวัสดีครับ.......พบกันใหมฉบับหนา
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บก.แถลง
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ที่เคารพทุกทาน
 สหกรณออมทรัพยครูแหงนี้ ไดรับใชและใหบริการมวลสมาชิกมาเปนปที่ 61 แลว 
มคีวามมัน่คงแข็งแรงในระดบัตนๆ ของประเทศไทย ซึง่เกดิจากการบรหิารทีด่มีธีรรมาภบิาล
ของคณะกรรมการทุกชุดที่ผานมา สําหรับคณะกรรมการชุดนี้จะเปนชุดท่ี 55 ซึ่งมีนโยบาย
ที่จะรวมมือกันบริหารกิจการสหกรณของเราใหกาวไปขางหนาอยางสอดคลองกับสถานการณ มีความทันสมัย
เพ่ือประโยชนของสมาชิกและตอสังคม สวนกระผมน้ันไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ผูจัดการ เพื่อบริหารงานและบริหาร
เจาหนาท่ีในฝายจัดการใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนด
 วารสารฉบับนี้ เปนฉบับแรกของคณะกรรมการชุดที่ 55 กระผมในฐานะบรรณาธิการ ขอนําเรียนทาน
สมาชิกวาเน้ือหามีสาระดี ๆ ที่นาสนใจมากมาย เริ่มจากการแนะนําคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบ
บัญชี กฎหมายนารูใกลตัวสมาชิก สิทธิประโยชนที่สมาชิกพึงไดรับ ปกิณกะสุขภาพ ถามตอบเกี่ยวกับสหกรณที่เปน
ประโยชนกับสมาชิก บทความ ขอเขียนที่ผูรูและสมาชิกรวมนําเสนอ กระผมจึงหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้ จะเปน
สื่อกลางที่จะสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางสมาชิกกับสหกรณ และกับฝายจัดการ คูขนานไปกับชองทางอื่นๆ เชน สื่อ 
Electronic เปนตน เพื่อสรางความเชื่อมั่นของสมาชิกท่ีมีตอสหกรณของเรา ซึ่งเปนสหกรณที่มีความมั่นคงที่สุดแหงหนึ่ง
ของประเทศไทย

๑. มุงม่ันและอุทิศ เพื่อการพัฒนาการบริหารงานของสหกรณใหกาวหนาดวยความเสียสละ ซื่อสัตยและสุจริต
 โดยยึดม่ัน อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
๒. พึงรักษา ปกปอง ผลประโยชนของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชนสมาชิกอยางเปนธรรม
๓. พึงปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบของสหกรณอยางเครงครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วฒันธรรมอนัดีงาม
๔. มุงพัฒนาความรู ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณอยางจริงจัง เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติในสหกรณ
๕. กาํกบั ดแูลการจัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไมแทรกแซงสายการบังคบับญัชา แตจะสราง
 ความยุติธรรมแกเจาหนาที่สหกรณในการปฏิบัติงาน
๖. ไมอาศัย หรือยินยอมใหผูอื่น อาศัยตําแหนง หนาที่ ในสหกรณเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน ญาติและพวกพอง
๗. หลีกเลี่ยงการทําธุรกิจสวนตนที่มีผลประโยชนทับซอนกับสหกรณ และเปดเผยผลประโยชนสวนตนที่มีในองคกร
 หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชนของสหกรณ
๘. ละเวนการใหสัญญาตางตอบแทนแกบุคคล องคกร เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงผลประโยชนของตน
๙. ไมนําทรัพยสิน อุปกรณ บุคลากรของสหกรณไปใชเพื่อประโยชนของตนและพวกพอง และไมกระทําการใดอันเปน
 ปฏิปกษ และเปนคูแขงขันตอการดําเนินงานของสหกรณ

( นายชัยอนันต แกนดี )
ผูจัดการ

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด

จรรยาบรรณสําหรับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
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 ผลการดําเนินการในไตรมาสแรกของป 2562 สหกรณ มีกําไรหลังหักคาใชจายแลวเปนเงิน 74.99 ลานบาท 
เฉล่ียแลวเดือนละประมาณ 25 ลานบาท ถามองตัวเลขจะเห็นวาต่ําแตถาพิจารณาใหลกึถึงสาเหตุจะเห็นวาสหกรณ
มีคาใชจายรวม 3 เดือนเปนเงิน 66.89 ลานบาททําไมจึงสูงเพราะเปนคาใชจายในการสรรหากรรมการและประชุม
ใหญในวันท่ี 26 - 27 มกราคม 2562 เปนจํานวนเงินถึง 37.06 ลานบาท และคาใชจายมากท่ีสุดคือคารับรองที่จาย
ใหแกสมาชิกท่ีไปลงคะแนนสรรหาคนละ 1,500 บาท สมาชิกไปลงคะแนนสรรหา 23,164 คน  คิดเปน รอยละ 92 
ของสมาชิกท้ังหมด (25,177) เฉพาะยอดน้ีจายไป 34.74 ลานบาท สวนคาใชจายบริหารและอ่ืนๆ เปนปกติ
          ในป 2562 คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 55 ไดมีการต้ังเปาหมาย / นโยบายการดําเนินงานไว ตองทํา
รายไดใหไดเกิน 900 ลานบาท เมื่อหักคาใชจายแลวมีกําไรสุทธิเหลือเพียงพอ สามารถนํามาปนผลและจายเฉล่ีย
คืนแกสมาชิกใหไดเทากับหรือมากกวาป 2561 (ป 2561 = ปนผล 5.35%,เงินเฉล่ียคืน 14.00%) เพ่ือตอบแทน
สมาชิกทุกทาน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เงินฝากประจํา 12 เดือน  รอยละ 2.75 ตอป                 
        (หักภาษีดอกเบ้ีย 15% ตามกฎหมาย)
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ   รอยละ 3.00 – 3.15 ตอป                

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน รอยละ 6.85 ตอป   เงินกูสามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต รอยละ 6.85 ตอป
เงินกูสามัญ                   รอยละ 6.85 ตอป เงินกูสามัญวิทยฐานะ/เงินประจําตําแหนง รอยละ  6.85 ตอป 
เงินกูสามัญกองทุนสงเคราะห รอยละ 6.85 ตอป เงินกูสามัญสําหรับผูรับบํานาญรายเดือน   รอยละ  6.85 ตอป   
เงินสามัญสินเช่ือสวนบุคคล รอยละ 5.65 ตอป เงินกูพิเศษ               รอยละ  6.85 ตอป  
เงินกูสามัญโครงการเฉพาะ รอยละ 5.80 ตอป เงินกูพิเศษเพ่ือที่อยูอาศัย รอยละ  5.55 ตอป
(เพ่ือการศึกษา เพ่ือทัศนศึกษา เพ่ือซื้อยานพาหนะ เพ่ืองานมงคล)

เงินฝากเพ่ิมพูนทรัพย 24 เดือน     รอยละ 3.25 ตอป
( ฝากครบตามเง่ือนไขเดือนที่ 24 ดอกเบ้ียรอยละ 4.50ตอป )
เงินฝากออมทรัพย           รอยละ  1.00 ตอป
                    (ไมเสียภาษีดอกเบ้ีย)

ผลการดําเนินงาน   จํานวน (บาท)
                   รายได    141,883,855.56                                                                                                                   
                 คาใชจาย                                66,889,867.08  
             กําไรสุทธิ                                74,993,988.48
ฐานะการเงิน                                       จํานวน (บาท)
                     สินทรัพยทั้งส้ิน                    18,278,114,404.96    
  หน้ีสินท้ังสิ้น                         9,814,036,815.39
                สวนของทุน   8,464,077,589.59
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ชุดท่ี 55ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ชุดท่ี 55

2. นายพร  รุจนเวช (หนวยอ่ืนๆ)     
 รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
  เดิม (เลือกต้ังได วันท่ี 28 มกราคม 2561) วาระ 2/2          
3. นายนาวี  ย่ังยืน   (หนวยอ่ืนๆ)                                          
  รองประธานกรรมการ  คนท่ี 2  
  ใหม (เลือกต้ังได วันท่ี 27 มกราคม 2562) วาระ 2/1    

         คณะผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562-2563
1. นางสาวศิวพร   ระงับภัย     (ประธานผูตรวจสอบ)      
2. นายวีระชัย      จิวะชาติ       3. นางสายรุง  เปรมปริ่ม 

ผูสอบบัญชี ประจําป 2562
  นางคนึงนิจ  รัตนเสรีวงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีแลว                                                                         

 6. นายประพนธ  หลีสิน    เดิม (เลือกต้ังได วันท่ี 28 มกราคม 2561) วาระ 2/2
 7. นายพิศณุ  ศรีพล         เดิม (เลือกต้ังได วันท่ี 28 มกราคม 2561) วาระ 2/2
 8. นายสหชัย  สาสวน      เดิม (เลือกต้ังได วันท่ี 28 มกราคม 2561) วาระ 1/2
 9. นายณรงค  คงสมปราชญ   ใหม (เลือกต้ังได วันท่ี 27 มกราคม 2562) วาระ 1/1
 10. นายรังสรรค  นกสกุล       ใหม (เลือกต้ังได วันท่ี 27 มกราคม 2562) วาระ 1/1

 11. นายกฤษดา   มีอิศระ   เดิม (เลือกต้ังได วันท่ี 28 มกราคม 2561) วาระ 2/2

 15. นายอําพร  ศรีโยธา          ใหม (เลือกต้ังได วันท่ี 27 มกราคม 2562) วาระ 1/1
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ : > นายปราโมทย  สรวมนาม

 12. นายเอกรินทร  พุทธรังศรี ใหม (เลือกต้ังได วันท่ี 27 มกราคม 2562) วาระ 1/1       
 13. นายเพชรรัตน  หิรัญชาติ ใหม (เลือกต้ังได วันท่ี 27 มกราคม 2562) วาระ 1/1
 14. นาประเสริฐ    ผุดผอง          ใหม (เลือกต้ังได วันท่ี 27 มกราคม 2562) วาระ 1/1

1. นายสุรินทร  ตอเน่ือง   ประธานกรรมการดําเนินการ                    
 เดิม (เลือกต้ังไดวันท่ี 28 มกราคม 2561) วาระ 2/1

4. นายอํานวย  พุทธมี  (หนวยร.ร. สพฐ.)
     กรรมการและเลขานุการ 
    เดิม (เลือกต้ังได วันท่ี 28 มกราคม 2561) วาระ 2/2
5. นายธวัช  หม่ืนศรีชัย   (หนวยอ่ืนๆ)      
     กรรมการและเหรัญญิก 
    ใหม (เลือกต้ังได วันท่ี 27 มกราคม 2562) วาระ 1/1

กรรมการ(หนวยร.ร.สพฐ.)

กรรมการ (หนวยกรุงเทพมหานคร)

กรรมการ (หนวยอื่นๆ)

กรรมการ (หนวยสวนกลาง)

 จากการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2562 ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 55   ซึ่งผูแทนสมาชิกไดเลือกตั้งจากผลการสรรหาของมวลสมาชิกในวันเสารที่  26 มกราคม 2562 จึงขอแจงผล
การเลือกตั้งกรรมการใหมเพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวางเน่ืองจากพนตําแหนงตามวาระและรายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดท่ี 55 ซึ่งมีการแตงตั้งกันเรียบรอย และพรอมจะดําเนินการเพ่ือประโยชนแกมวลสมาชิก จํานวน 8 คน  แยกตามสังกัด 
กรรมการจากหนวยโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 คน  กรรมการจากหนวยสวนกลาง 1 คน และกรรมการจากหนวยอ่ืน ๆ 5 
คน สวนกรรมการดําเนินการเดิม ที่ยังไมครบวาระ คงดํารงตําแหนงตอไปอีก 1 ป มี จํานวน 7 คน  รวมแลวเปนคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ชุด ที่ 55 ทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับสหกรณ ดังรายช่ือ
ตอไปนี้
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªØ´·Õè 55 ä Œ́¨Ñ´áº‹§Ë¹ŒÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº 
â´Â¨Ñ´áº‹§à»š¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ñ́§¹Õé

 1. นายพร รุจนวเช ประธานกรรมการ
 2. นายธวัช   หมื่นศรีชัย กรรมการ
 3. นายสหชัย   สาสวน กรรมการ
 4. นายกฤษดา มีอิศระ กรรมการ
 5. นายประเสริฐ    ผุดผอง กรรมการ
 6. นายเอกรินทร พุทธรังศรี กรรมการ
 7. นายเพชรรัตน หิรัญชาติ กรรมการ
 8. นายอําพร    ศรีโยธา กรรมการ
 9. นายอํานวย พุทธมี กรรมการและเลขานุการ

 1.  นายนาวี   ย่ังยืน     ประธานกรรมการ
 2. นายสหชัย สาสวน         กรรมการ
 3. นายพิศณุ ศรีพล       กรรมการ
 4. นายณรงค   คงสมปราชญ   กรรมการ
 5. นายประพนธ หลีสิน       กรรมการ
 6. นายเอกรินทร พุทธรังศรี      กรรมการ
 7. นายเพชรรัตน หิรัญชาติ        กรรมการ
 8. นายอําพร ศรีโยธา  กรรมการ
 9. นายรังสรรค นกสกุล     กรรมการและเลขานุการ

 1. นายปราโมทย สรวมนาม         ที่ปรึกษา 
 2. นายสุรินทร        ตอเน่ือง  ประธานอนุกรรมการ
 3. นายพร รุจนเวช  อนุกรรมการ
 4. นายนาวี ย่ังยืน  อนุกรรมการ
 5. นายธวัช หมื่นศรีชัย  อนุกรรมการ
 6. นายอํานวย พุทธมี        อนุกรรมการ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà§Ô¹¡ÙŒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐá¼¹§Ò¹

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃÅ§·Ø¹

 1. นายสุรินทร ตอเน่ือง  ประธานกรรมการ 
   2. นายพร   รุจนเวช  กรรมการ
 3. นายนาวี    ย่ังยืน  กรรมการ
 4. นายธวัช   หมื่นศรีชัย กรรมการ
 5. นายประพนธ   หลีสิน  กรรมการ
 6. นายพิศณุ   ศรีพล  กรรมการ
 7. นายกฤษดา    มีอิศระ  กรรมการ
 8. นายณรงค   คงสมปราชญ กรรมการ
 9. นายรังสรรค นกสกุล  กรรมการ
 10. นายประเสริฐ ผุดผอง   กรรมการ
 11. นายอํานวย พุทธมี  กรรมการและเลขานุการ
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คลอดแลว!  พ.ร.บ. สหกรณ 62 ใช 19 พ.ค.นี้
กำกับดูแลสหกรณ ตาม ก.ม.ใหม

กรมสงเสริมสหกรณ หารือ ก.คลัง แบงกชาติ รางกฎกระทรวงใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.สหกรณฉบับใหม หลัง
ประกาศในราชกิจจาฯ เมือ่ 20 ม.ีค. และบงัคบัใชในวนัท่ี 19 พ.ค.นี ้โดยมาตรา 89/2 เนนกํากับดแูลสหกรณออมทรพัยและ
เครดิตยูเน่ียน กําหนดหลักเกณฑการปลอยสินเชือ่ ประเมินรายไดและความสามารถชําระหน้ีประกอบการพิจารณา เพ่ือ
ปองกันความเส่ียง และลดปญหาหน้ีครัวเรือนของสมาชิก...
 นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กลาววา พระราชบัญญัติสหกรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 ซึ่ง
เปน พ.ร.บ.สหกรณฉบบัใหม ไดมกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัท่ี 20 ม.ีค.ทีผ่านมา และจะผลบงัคบัใชภายใน 
60 วัน หลังจากท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือในวันท่ี 19 พ.ค.นี้ ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดมีการประชาสัมพันธ
กฎหมายฉบับนี้ไปยังสมาชิกสหกรณและภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือรับทราบเนื้อหาของ พ.ร.บ.สหกรณฉบับใหม 
ขณะเดียวกันก็จะประชุมหารือกับธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย สมาคมตราสารหน้ี กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ เพ่ือจัดทํารางอนุบัญญัติจํานวน 23 ฉบับ ประกอบดวยกฎกระทรวง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
และประกาศหลักเกณฑนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือใหสอดคลองตาม พ.ร.บ.สหกรณ โดยแบงเปนอนุบัญญัติทั่วไป
10 ฉบับ ซึ่งสวนใหญจะออกเปนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เชน เร่ืองสมาชิกสมทบและการรับฝากเงิน กับอีก
สวนหน่ึงที่ตองออกเปนกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 เนนการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียน
13 ฉบับ โดยคณะทํางานประชุมหารือเพ่ือพิจารณารางกฎกระทรวง ตั้งแตวันท่ี 26 เม.ย.62 หลังจากน้ัน วันท่ี 2 พ.ค.62
จะประชุมรบัฟงความเห็นเบ้ืองตนจากผูแทนสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน กอนจะนําเผยแพรทางเว็บไซต
กรมสงเสริมสหกรณ เพ่ือใหผูเก่ียวของไดเสนอความคิดเห็นอกีคร้ัง จากน้ันในวันท่ี 14 พ.ค.62 กรมฯ จะจดัประชุมรบัฟง
ความคิดเห็นการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 พรอมถายทอดวิดีโอคอนเฟอรเรนซไปทั่วประเทศ เมื่อขั้นตอน
ตางๆ เสร็จสิ้นแลว จะรวบรวมความเห็นเสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบเพ่ือประกาศใชตอไป

ท้ังน้ี มาตรา 89/2 เปนหลักเกณฑในการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียน ซึ่ง พ.ร.บ.เดิมไมมี
กําหนด แต พ.ร.บ.สหกรณฉบับใหมออกมาเพ่ือใหสหกรณออมทรพัยและเครดิตยูเน่ียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปองกันความเส่ียงและรักษาเสถียรภาพทางการเงินท้ังระบบ โดยเฉพาะมาตรา 89/2 (4) เร่ืองการใหกูและการใหสิน
เชื่อของสหกรณ เปนเร่ืองที่หลายฝายใหความสําคัญ เน่ืองจากในปจจุบันสหกรณปลอยสินเช่ือประมาณ 1.7 ลานลาน
บาท สวนหน่ึงทําใหเกิดปญหาหน้ีสินครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ รวมถึงเร่ืองของการหักชําระหน้ี ซึ่งปญหาน้ีจําเปน
ตองกําหนดหลักเกณฑใหเหมาะสม เชน การปลอยสินเช่ือแกสมาชิกสหกรณ จะตองพิจารณาอยางรอบคอบและรัดกุม
มากย่ิงขึน้ โดยจะพิจารณาจากขอมลูเครดิตบโูร รวมถึงความสามารถในการสงชาํระหน้ีและรายไดเหลือเพียงพอตอการ
ดํารงชีพของสมาชิกแตละรายมาประกอบการพิจารณาใหกูดวย ขณะเดียวกันหลักทรัพยและหลักประกันตางๆ จะตอง
มีความม่ันคงและเช่ือถือได เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาหน้ีเสียในระบบสหกรณ
 นอกจากน้ี พ.ร.บ.สหกรณ มาตรา 42/1 กําหนดเร่ืองการใหสิทธิสหกรณในการหักชําระหน้ี เปนเจาหน้ีลําดับที่ 
1 รองจากหักภาษีอากรหรือเงินท่ีตองพึงหักใหรัฐ ปจจุบันพบวามีบางหนวยงานไดหักเงินเดือนชําระหน้ีใหกับธนาคาร
กอนสหกรณ ซึ่งขัดกับหลักกฎหมาย ขณะน้ีกรมฯ ไดเรงทําความเขาใจกับหนวยงานตางๆ ใหดําเนินการใหถูกตอง ซึ่ง
สวนหน่ึงเปนปญหาสืบเน่ืองมาจากการท่ีสหกรณปลอยสินเช่ือแกสมาชกิบางรายเกินความสามารถท่ีจะชาํระหน้ีได โดย
เฉพาะกลุมผูเกษียณอายุทีม่รีายไดตอเดือนลดลง ทาํใหเงินไมเหลือพอหักชาํระหน้ีสงคนืสหกรณ ดงัน้ันสหกรณ จาํเปน
ตองใหคําแนะนําแกสมาชิกในการวางแผนการเงินกอนถึงวันเกษียณอายุไมนอยกวา 5 ป เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหา
ดังกลาวในอนาคต



»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§Ë¹Õé´Õ¡Ç‹Ò»ÃÑº¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡Ñºà¾×èÍ¹ÃÑ¡
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 “พ.ร.บ.สหกรณฉบบัใหมน้ี ออกมาเพ่ือดูแลในเรือ่งของการกํากบัสนิเชือ่ และดแูลเงนิของสมาชิกท่ีมา
ฝาก หรือถือหุนกับสหกรณ เมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ หรือขอถอนเงินคืน ก็จะไดรับความคุมครอง ได
เงินคืนตามความมุงหวังซึ่งจะทําใหระบบสหกรณมีความม่ันคงและเกิดประโยชนโดยรวมตอสมาชิก และผูท่ี
มีสวนเก่ียวของท้ังหมด” รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกลาว...

 จากประสบการณเปนสมาชกิสหกรณ พบวาหลายๆ คนเมือ่มปีญหาทางการเงิน บางคนกอวบิากกรรมกับคนคํา้
ประกันการกูเงิน ซึ่งไมใชคนอื่นไกล เปนคนใกลตัว เปนเพ่ือนรัก เพ่ือนสนิท เพราะถาไมใชเพ่ือนรักเพ่ือนสนิทกัน คงจะ
ไมไปคํา้ประกันเร่ืองทางการเงินท่ีเปนเร่ืองใหญใหกัน   และบทสดุทายแลวเกือบทกุรายก็ไปจบลงทีศ่าลสถติยุตธิรรม ไป
ลงเอยกับการประนอมหน้ี ปรับปรุงหน้ีกับสหกรณ ในท่ีสุด  แตสิ่งท่ีคนเหลาน้ันไมสามารถจะปรับหรือปรับไดนอยมาก
คือ ปรับความเขาใจกับเพ่ือน กับคนใกลชิดสนิทสนมท่ีเปนคนค้ําประกันใหตนเอง แตถาเรายังมีเงินเดือน มีรายไดอยู 
ขอแนะนําใหมาปรับโครงสรางหน้ีกันดีกวาครับ    
 ขออธบิายงายๆ เก่ียวกับการปรบัโครงสรางหนีด้งัน้ีนะครบั การปรบัโครงสรางหน้ี คอืการขยายเวลาในการชาํระ
หน้ี โดยทําได  2 แบบ คือ      
 1) การแปลงหน้ีใหม หมายถึงหน้ีเดิมจะถูกระงับ และจะตองมาผูกพันสญัญากันใหมกับหน้ีใหม สรปุคอืจะเพ่ิม
จํานวนหน้ีที่ตองรับผิดชอบใหม และตามประเภทของหน้ี          
 2) ไมแปลงนี้ใหม หมายถึงหนี้เดิมไมระงับ ผูกพันสัญญากันเหมือนเดิม  แตจะเปลี่ยนแปลงการชําระหน้ี 
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในการชําระท่ีเปลี่ยนตามวิธีการชําระหน้ี       
 ปรบัโครงสรางหน้ี จะมปีระโยชนในแงของ การท่ีทานจะมีโอกาสในการใชชวิีต ตามวิถีชวิีตประจําวนัท่ีเปนปกติ 
ทั้งปกติกับคนในครอบครัว กับเพ่ือนท่ีมาค้ําประกันใหเรา ไมตองใชชีวิตแบบหลบๆ แอบๆ ซึ่งสุดทายแลวตองไปจบท่ี
ศาลตองเสียคาอื่นๆท่ีในชีวิตเราไมควรจายเชน คาทนาย คาธรรมเนียมศาล  มีโอกาสขยายเวลาในการชําระหน้ี ทําให
ชีวิตไดผอนคลายมีกําลังใจในการดํารงชีวิตไดตอไป       
 ผมยงัหวังวาในอนาคตสหกรณของเราก็นาจะมกีลุมงาน กลุมบคุคลทีม่าชวยเหลือสมาชกิสหกรณเราในเร่ืองน้ี
โดยตรง ที่อาจจะอยูในรูปแบบของคลีนิคปรับโครงสรางหน้ี รับบริการท้ังใหการใหคําปรึกษา การวางแผนกอนที่จะเกิด
เหตุการณที่เราไมอยากใหเกิดขึ้น หรือแมวาจะเกิดไปแลวก็ตามที ภายใตบรรยายสถานการณ
แหงความเปนกัลยาณมิตรที่ดีๆ ตอกัน

 เมื่อพูดถึงสหกรณออมทรัพย (Savings Cooperative) คนท่ัวไปก็จะนึกถึงการเปนแหลงเงินกูของสมาชิก
สหกรณ มีเงินกูฉุกเฉิน เงินกูเพื่อเปดภาคเรียน ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูขาราชการจะคุนเคยกับสหกรณออม
ทรัพยเปนอยางดีเน่ืองจากไดพึงพาและอาศัยบริการการเงินจากสหกรณออมทรัพยของหนวยราชการนั้น ๆ อยูเสมอ 
นอกจากการใหบริการทางการเงินเบ้ืองตนแกกลุมสมาชิกของตนเองแลว สหกรณออมทรัพยในภาพรวมยังมีบทบาท
ท่ีสําคัญไมแพสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีจริงแลวสหกรณออมทรัพยถือเปนสถาบัน

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน วันท่ี 29 เม.ย. 2562

ดร. รังสรรค  นกสกุล
กรรมการหนวยโรงเรียน สพฐ.

ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐกุล
ผอ. กลุมงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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วารสารสหกรณออมทรัพย

หมายเหตุ : ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน และมิไดสะทอนความเห็น
หรือนโยบายของหนวยงานแตอยางไร

การเงินรูปแบบหน่ึงท่ีมีบทบาทในการระดมเงินออมของประชาชนซึ่งอาจเปนรายยอยหนอย โดยมีวัตุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหสมาชิกเขมงวดกับการออมทรัพยเพื่อจะไดมีเงินไวใชในยามจําเปนเน่ืองจากเงินออมที่ไดจากสมาชิกก็จะ
นําไปลงทุนตอหรือใหกูยืมแกสมาชิกตอไป สําหรับประเทศไทยมีสหกรณออมทรัพยสองประเภท คือ เครดิตยูเนียน 
(สหกรณออมทรัพยสําหรับสมาชิกที่ไมมีรายไดประจํา) และ สหกรณออมทรัพยท่ีมีรายไดประจํา 
     การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมีหลักการพื้นฐานเชนเดียวกับสหกรณท่ัวไป กลาวคือการชวยเหลือ
สมาชกิ โดยใชหลกัของความเทาเทียมและการมผีลประโยชนรวมกนั สหกรณจะอยูไดเพราะสมาชกิซือ่สตัยและมกีาร
ตรวจสอบเชื่อใจกัน สมาชิกแตละคนมีเสียงเพียงหนึ่งเสียงไมวาจะถือหุนมากหรือนอยเพียงใด น่ีคือหลักของความ
เทาเทียมกัน (ตรงขามกับกรณีการถือหุนสถาบันการเงินท่ีสิทธิออกเสียงขั้นกับจํานวนหุนของผูถือหุน) เมื่อสหกรณ
มีความมั่นคงมีผลประกอบการดีสมาชิกก็จะไดรับผลประโยชนตอบแทนกลับในรูปเงินปนผล
     ปจจุบันจํานวนสินทรัพยของสหกรณออมทรัพยไดเพิ่มสูงข้ึน ทําใหสหกรณออมทรัพยมีความสําคัญในดาน
การสงเสริมการออมอีกสถาบันหน่ึง อีกทั้งการเติบโตขึ้นของสหกรณออมทรัพยยังเปนประโยชนตอประเทศ ในการ
ท่ีจะไดนําเงินออมเหลาน้ีไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป
     ปจจบัุนสหกรณออมทรพัยในประเทศไทยมจีาํนวนท้ังสิน้ 1,133 สหกรณ มสิีนทรัพยรวมกวา 6 แสนลานบาท
(กวาครึง่เปนสวนของทุน) เทียบเคยีงไดกบัธนาคารออมสนิท่ีมสิีนทรัพยรวม 6.8 แสนลานบาท ในขณะท่ีผลการดาํเนินงาน
ของสหกรณออมทรพัยน้ันมีกาํไรสทุธิกวา 2 หมืน่ลานบาท ซึง่มมีลูคามากกวาธนาคารออมสนิถึงรวม ๆ  หมืน่ลานบาท 
บริการทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมีรูปแบบคลายกับธนาคารพาณิชย ไดแก การรับฝากเงิน การใหกูยืมเงิน
ประเภทตางๆ แตจะตางจากธนาคารพาณชิยตรงทีส่หกรณออมทรพัยจะใหบรกิารเฉพาะกบัสมาชิกเทาน้ัน และสมาชกิ
สามารถออมได 2 รปูแบบคือเงนิฝากและหุนสหกรณ อยางไรกด็เีปนท่ีนาสังเกตวาสหกรณออมทรพัยมยีอด NPL เพียง 
0.002% เทาน้ัน ซึง่นบัวาตํา่มากเมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิยท่ัวไปท่ีมยีอด NPL เฉลีย่ประมาณ 4% แสดงใหเหน็วา
สหกรณออมทรัพยนับเปนสถาบันการเงินท่ีมีความมั่นคงเปนอยางมาก และยังเปนท่ีพึ่งของคนยากที่เปนสมาชิก
สหกรณ ดวยเหตน้ีุจงึควรพฒันาใหสหกรณออมทรพัยเปนสถาบันการเงนิของชมุชนหรอืกลุมคนเหลาน้ี โดยครอบคลมุ
หนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนไดจัดตั้งสหกรณออมทรัพยคลายกับธนาคารชุมชน จะไดไมตองไปพึ่งพา
สถาบันการเงนินอกระบบ เพราะโดยพืน้ฐานของสหกรณน้ันกเ็ปนสถาบันท่ีมกีารดแูลและมผีลประโยชนรวมกนัอยูแลว
     สหกรณออมทรพัยมขีอไดเปรยีบธนาคารในหลายขอ เชน การทีไ่มถอืเปนหนวยภาษอีากรตามประมวลรษัฏากร
ทําใหไมมภีาระภาษเีงนิไดนิตบุิคคล ภาษธีรุกจิเฉพาะ และอากรแสตมปท่ีเกีย่วของกบัธุรกรรมทางการเงนิ สมาชิกเอง
ก็ไดรับยกเวนภาษีเงินไดจากเงินปนผลและเงินฝากบางประเภท
     การทีส่หกรณออมทรพัยของไทยมพีฒันาการท่ีกาวหนาข้ึนทุกป ท้ังจาํนวนสหกรณและสนิทรัพยของสหกรณ
ท่ีเพิ่มข้ึน และมีแนวโนมวาจะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวาสหกรณออมทรพัยมีความสําคัญตอระบบสถาบัน
การเงินของไทยในระดับมหภาคดวย เน่ืองจากสหกรณออมทรัพยน้ันมีเงินกองทุนเปนจํานวนมาก จึงนาท่ีจะสงเสริม
ใหนําเงนิกองทนุเหลาน้ีไปใชใหเกดิประโยชนทางเศรษฐกจิมากขึน้ แทนท่ีจะใหสมาชิกของสหกรณกูเพยีงอยางเดยีว 
โดยอาจเพิม่ชองทางนาํเงนิไปลงทนุในดานอ่ืนๆ ท่ีใหผลตอบแทนดแีละมคีวามเสีย่งตํา่ เชน การลงทนุในตราสารหน้ี 
ตราสารทุน และพันธบัตรรัฐบาล เปนตน หรือกระทั่งไปลงทุนในตางประเทศ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกตัวสถาบัน
เองและตอมูลคาทางเศรษฐกิจ
     อยางไรก็ดี พบสหกรณออมทรัพยยังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยูบาง เชน ในเร่ืองขององคกร
กาํกบัดแูล ซึง่ในปจจบัุนอยูภายใตการกาํกบัดแูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึง่อาจกลาวไดวายงัไมคอยชาํนาญ
พอในดานการบรหิารจดัการดานการเงนิ จะมเีพยีงกรมตรวจบญัชสีหกรณซึง่กจ็ะทาํหนาท่ีแคเปนผูตรวจบญัชสีหกรณ
เทาน้ัน แตบทบาทดานการสงเสรมิและพฒันาเรือ่งการบรหิารจดัการยงัมทีางทําไดอกีมาก ดงันัน้ในอนาคตจงึควรทีจ่ะ
ใหหนวยงานท่ีมีความชํานาญในดานการบริหารจัดการดานการเงินเขามากํากับดูแลสหกรณออมทรัพย เชน ธนาคาร
แหงประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความชํานาญในดานน้ีอยูแลว (คลาย ๆ กับท่ีธุรกิจ
ประกันจะมาอยูใตการกํากับของกระทรวงการคลังตามในอนาคต) โดยอาจจะอยูในรูปแบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รูปแบบหน่ึง ซึ่งเปนส่ิงท่ีรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเขามาพิจารณาในเรื่องดังกลาว เรื่องนี้เปนส่ิงที่ผูเขียน
สนับสนุนอยูตลอดเวลา เน่ืองจากเห็นวาสถาบันการเงินท้ังหมดไมวาจะเปนรูปแบบใดๆ ก็ควรไดรับการกํากับดูแล 
และอยูใตกรอบของกฎระเบียบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ในอนาคตเราอาจจะไดเห็นสหกรณออมทรัพยขยายบทบาท
การทําธุรกรรมดานการเงินใหเต็มรูปแบบมากข้ึน เชน ดานการตางประเทศ หรือเปนท่ีปรึกษาการเงินและการลงทุน
ใหแกสมาชิก มิใชเปนเพียงสถาบันการเงินท่ีพึ่งของคนยากอีกตอไป
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  เหตุผลหลกัๆ ของเงนิไมพอใช หรอืเงนิไมเหลือเก็บ ก็คอืการประมาทใชจาย ฟุมเฟอย และหมดไปกบัการซือ้ของ
จุกจิกเล็กๆ นอยๆ และย่ิงถาหากมีโปรโมชั่นสินคา ลดราคาหรือมีของแจกของแถม พวงมาดวยแลวละก็ย่ิงเปนอันตราย
ตอกระเปาสตางคแนนอน บางครั้งเราประมาท ไปคิดวา “นิดเดียวหนา” “นิดเดียวเอง” “ราคาไมไดแพงมาก” แตดวย
ราคาไมแพง เล็กๆ นอยๆ แตรวมๆ กันแลวอาจจะกลายเปนเงินกอนใหญก็ได
  วิธีแกไขงายๆ กอนอื่นก็รูตัวเองกอนวาเราเปนคนท่ีซื้อของจุกจิก มูลคาไมเยอะบอยๆ หรือ ซื้อของนอยชิ้นแต
มูลคามาก  จากน้ันก็ทําการแบงเงินไวสําหรับชอปปงในแตละเดือน เมื่อชอปปงถึงงบที่ตั้งไวก็ตองหักหามใจ หยุดชอป
ทนัที สิง่ของอะไรทีม่อียูแลวก็ไมควรซือ้ซํา้ เพราะนอกจากจะเกินความจาํเปนแลว แลวอาจหมดอายุกอนจะไดใชประโยชน
2. ªŒÍ»ª‹Ç§ Sale ª‹ÇÂªÕÇÔμ
  เทคนิคการออมสําหรับใครที่ชื่นชอบ และเสพยติดการชอปเปนชีวิตจิตใจ ในเมื่อเลิกชอปไมได ก็หันมาชอป
ชวงเซลลแทน เพราะแบรนดดังแตละแบรนดก็มักจะมีชวงเวลานาทีทอง มาดูดเงินในกระเปาขาชอปอยูเร่ือยๆ ไดของดี 
แบรนด ในราคายอมเยาวไวใชก็เปนทางเลือกท่ีนาสนใจ แตก็อยาลมืทาํการบานสักนิดวาแตละแบรนดจดัโปรโมชัน่ หรอื
เซลล ในชวงไหน จะไดกันเงินไวชอปไดทัน ทางท่ีดีที่สุดคือ ตั้งสติไว ลดอาการเสพยติดชอปปง คิดตรึกตรองใหดี วาสิ่ง
ที่เรากําลังอยากไดนั้น มีความจําเปนมากนอยแคไหน แลว “ฮึบ” ไว เก็บเงินใสกระเปาตังคไวดีกวา
3. ºÑÞªÕÊíÒÃÍ§μ ŒÍ§ÁÕäÇŒ 
  เชื่อวาทุกคนตองบัญชีหลักไวอยางนอย1บัญชีเพ่ือรับเงินเดือนในแตละเดือน รูไหมวาน่ีกับดักหลุมโต เพราะ
การมบีญัชเีดียวทําใหสามารถเขาไปถอนหรอืกดเงนิจากบญัชนีัน้เมือ่ไหรก็ได ผลทีอ่อกมาคอืในบญัชมีเีทาไหรก็ใชหมด
เกล้ียง สุดทายสุขภาพการเงินก็ย่ําแยเขาข้ันวิกฤติ
  ดังน้ันการมี 2 บัญชี สําหรับเงินเดือน 1 บัญชี และเงินออมสํารอง นี่เปนอีกหน่ึง เทคนิคการออมเงิน ที่ไดผล 
เงินเดือนเขาเมื่อไหรก็รีบทําการดึงไปฝากไวอีกบัญชีและย่ิงเปนบัญชีฝากประจําดวยแลวละก็จะยิ่งชวยใหการออมเงิน
สําเร็จไดแนนอนเพราะไมวาอยากจะถอนมากเทาไหร ก็ถอนไมได สะสมเปนเงินกอนไวใชจายยามฉุกเฉินไมตองเดือด
รอนไปพ่ึงเงินกูใหเสียดอกเบ้ียยาวๆ
4. ½Ò¡ÍÑμâ¹ÁÑμ Ô·Ò§àÅ×Í¡ÊÒÂÅ×Á
  หลังจากมีบัญชีสํารองแลว สําหรับใครที่ใจไมแข็งพอท่ีจะโอนเงินเขาบัญชีสํารองทุกๆ เดือน แลวละก็ การให
ธนาคารผูกบัญชีโอนเงินฝากอัตโนมัติ ขั้นตอนก็ไมไดยุงยากแคเดินเขาไปท่ีธนาคาร และแจงตอเจาหนาท่ีวาตองการให
ธนาคารโอนเงินจํานวนเทาไหรไปยังบัญชีสํารองในแตละเดือน ก็ย่ิงทําใหการออมเปนเร่ืองงาย ไมยุงยาก ไมเสียเวลา 
และไมตองกลัวลืม เพราะธนาคารจะจัดการทุกอยางใหเสร็จสรรพเรียบรอย ในยุคโมบายนี้ย่ิงทําสะดวกมากข้ึน ดวย
แอพพลิเคชั่นของแตละธนาคาร ที่สามารถตั้งคาใหเราโอนเงินเขาไปยังบัญชีปลายทางไดอัตโนมัติทุกๆ เดือน โดยไม
ตองไปธนาคารเองเลย ใครที่จะมีขออางวาไมมีเวลา หรือเดินทางลําบาก ขี้ลืม จนไปถึงขี้เกียจ ขออางน้ีใชไมไดแลวนะ
  เห็นไหมวาการออมเงินใหเปนไปดวยความราบร่ืนน้ันไมยาก แตตองเริ่มดวยวินัย และความต้ังใจจริงท่ีจะออม
เงิน แลวหา เทคนิคการออมเงินท่ีเหมาะสมของตัวเอง หรือตัดคาใชจายบางอยางท่ีไมเปนประโยชนออกไป แคนี้ก็มีเงิน
เหลือเก็บไวใชจายยามจําเปน และท่ีสาํคัญอยาลืมหมัน่ตรวจเช็คสขุภาพการเงินกับ เครดิตบโูร สมํา่เสมอ รบัรองอนาคต
มีเงินเหลือเก็บใหใชแบบรัวๆ แนนอน แลวอยาลืมติดตามเร่ืองราวดีๆ…

à·¤¹Ô¤¡ÒÃÍÍÁà§Ô¹ ÊØ´àÃÔè´
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ทําบุญครบรอบ 61 ป : สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ทําบุญครบรอบ
61 ป  ณ หองประชมุสหกรณฯ ในวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงไดถวายภตัตาหารเพล พระสงฆ
9 รูป โดยมีที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการของสหกรณฯ อดีตประธาน 
อดีตเจาหนาท่ีสหกรณ และสมาชิกสหกรณเขารวมทําบุญในคร้ังน้ีดวย
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันอาทิตยที่ 27 มกราคม 2562
 ณ หองภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด
ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
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  ในชวงน้ี อาจพบวา เราไดยินขาวคราวของคนท่ีมีอาการซึมเศรา
บอยครั้งขึ้นทุกที ผลสํารวจก็บอกกับเราวา คนไทยปวยซึมเศราฆาตัวตาย
ติดอันดับ 3 ของโลก จนเราพบวา อาการซึมเศราอาจอยูใกลตัวมากกวาท่ีคิด จนทําให
ความเส่ียงจะปวยเปนโรคซึมเศรากันไดทกุคน ไมแนวามนัอาจจะอยูในตวัเราโดยไมทนัรูตวั
แลวเราจะแนใจไดอยางไรละ วาเราเปนหรือไมเปนโรคซึมเศรากันแน  ไดเวลามาสํารวจ
ตัวเองกันแลวละ..
1. ลืมตาต่ืนขึ้นมาพบความจริงวาไมอยากทําอะไร : ถาต่ืนข้ึนมาแลวไมอยากทําอะไร นอกจากนอน 
ไมอยากจะออกไปไหนตอไหน รูสึกไมพรอมที่จะเร่ิมตนรับวันใหมเหมือนกอน เราคนพบวาการลุกข้ึนไปอาบนํ้าน้ันยาก
ขึน้ คดิไมออกวาวันน้ีเราจะตองทาํอะไร เรียบเรียงไมได รูสกึวางเปลา อยากหายใจรดท้ิงแลกเปล่ียนคารบอนไดออกไซด
กับตนไมไปเสียอยางน้ัน แตทั้งหมดนี้ตองแยกใหออกนะ วาเราไมไดแคขี้เกียจ แตกําลังหดหูอยูจริงๆ
2. เบ่ือหนายกับสิ่งที่รัก : จูๆ ก็พบวา สิ่งท่ีเคยรูสึกวาทําแลวสนุก มันกลับไมสนุกอีกตอไปโดยไมรูสาเหตุ เชน
กอนหนาน้ี เรามักจะออกไปแฮงคเอาตกับเพ่ือนๆ หลงัเลิกเรียนหรือหลงัเลิกงาน เคยเปนกิจกรรมทีท่าํเปนประจาํ แตเมือ่
ไปนั่งอยูในกลุมเพ่ือนๆ เรากลับรูสึกเขาไมถึงการสนทนาท้ังๆ ที่เราก็นั่งอยูตรงนั้น ไมรูสึกเอ็นจอย มองไมเห็นความสุข
จากส่ิงท่ีรัก มันกลายเปนแคสิ่งท่ีเคยรักไป เหมือนกับวาเรารูวาเราชอบกินอะไร แลวมันวางอยูตรงหนา แตก็กินไมได มี
คนเอาเงินมากองใหลานนึงเพ่ือไปชอ็ปปงจองตัว๋เท่ียวรอบโลก แตก็ไมรูวาจะออกไปซือ้อะไร หรืออยากไปไหนเพราะคิด
ไมออกวาตัวเองชอบอะไร หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต
3. แยกตัวปลีกวิเวก : การแยกตัวออกจากกลุมเพ่ือนในบางครั้งก็ไมไดแปลวาเราอินดี้หรือกําลังหาความสงบ
ใหใจหรอกนะ แตมันเปนเพราะเราไมมีแรงท่ีจะออกไปสนุก แกลงย้ิม หรือซึมซับความรูสึกตางๆ ของคนภายนอก รูสึก
ไมสบายที่ตองมานั่งฟงคนอื่นคุยกัน เพราะเราไมรูจะคุยอะไรหรือตอบทสนทนาไมได ไมอยากแตงหนา แตงตัว แลวก็
เหน่ือยกับการตองแกลงย้ิม แกลงทําเหมือนโอเค ทั้งๆ ที่ขางในรูสึกไมโอเคเลย
4. รูสึกไอคิวหดเหลือ 0 ไมมีสมาธิ : ถาจูๆ ก็อานประโยคงายๆ ไมเขาใจทั้งท่ีเปนภาษาแม จับใจความ
ไมได ตองอานซํ้าๆ ย้ําคิดย้ําทําหลายๆ รอบวาความหมายท่ีแทจริงของประโยคตรงหนาน้ันคืออะไร ความรูสึกโลงและ
วางเปลาน้ีทาํใหเรารูสกึวาความรูในหวัท่ีสัง่สมมามนัสูญหายไปกับอากาศอะไรประมาณน้ัน ไมวาจะพยายามเทาไหรก็
ไมมีสมาธิที่จะเรียนหรือทํางาน พูดงายๆ คือ ไมพรอมที่จะออกไปใชชีวิตแบบปกติทั่วไป
5. ฉันมัน คือ ตัวประหลาด ที่แสนไรคา : นอกจากคุณจะรูสึกไมอยากลุกจากเตียง ขาดแรงบันดาลใจ ไม
อยากเขาสังคม รูสึกวาตัวเองหวยท่ีเรียนหรือทํางานไมได ความรูสึกตอไปที่จะตามมาก็คือ รูสึกเกลียดตัวเอง มองเห็น
แตสิ่งท่ีไมดี เร่ิมโทษตัวเองวาท่ีเปนแบบน้ีก็เพราะตัวเองออนแอ ไมสู เฟล กําลังทําใหคนอื่นเปนหวงจากทาทีที่แปลกไป 
อยูบานก็เปนเพียงฝุนละอองไรประโยชน ออกไปอยูในสังคมก็เปนเพียงสวนเกิน เริ่มรูสึกวาตัวเองไมคูควรกับความสุข
หรือสิ่งดีๆ ที่คนอื่นพยายามทําใหเลย เพราะเรามันแย...เรามันไมดีพอท่ีใครจะมาทําดีกับเราดวยซ้ํา แตลึกๆ ในใจกลับ
กลวงโบและโหยหาบางส่ิงมาเติมเต็มใหกลับมาเปนเหมือนเดิม
6. ตายไปเลยดีกวา : หลังจากท่ีไมเห็นคุณคาของการมีชีวิตอยูแลว เราก็จะเร่ิมตั้งคําถามวาจะอยูไปทําไมกัน 
อยูไปกม็แีตความเศราเสยีใจ ความวางเปลาความมดืมน อยากจะหลบัๆ ไปเพือ่ใหความทรมานนีพ้นผาน จนเรามคีวาม
คิดวาอยากจะหยุดชีวิตลงไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม เร่ิมคิดท่ีจะทํารายตัวเอง เร่ิมสติแตกรองไห ควบคุมตัวเองไมได คน
อื่นก็ควบคุมเราไมไดดวยไมเปนตัวของตัวเองอีกตอไป
  ไมมีใครรูวาวันหน่ึง เราจะเปนโรคซึมเศราข้ึนมาหรือเปลา ถาเราเกิดเปนขึ้นมา คนใกลชิดจะอยูรวมกันกับเรา
อยางไร แตถาเราไดสังเกตตัวเองอยูตลอดเวลา ก็นาจะดีกับทั้งตัวเราเองและกับคนรอบขาง เพราะเราจะรูตัวเองอยู
ตลอดเวลาวาเราเปลี่ยนแปลงไปในระดับไหน จะไดจัดการกับตัวเองไดถูก การรูเทาทันโรคซึมเศรา มันนากลัวอยางท่ี
คิด นาจะทําใหเราเขาใจตัวเองและเขาใจคนรอบขางมากข้ึน เราจะหาทางออก และผานเวลาแสนเศราน้ีไปดวยกัน

จะรู้ได้อย่างไร? ว่าเรากําลังมีปญัหาจะรู้ได้อย่างไร? ว่าเรากําลังมีปญัหา

(ที่มา www.sanook.com / ขอขอบคุณ ขอมูล : Ganbatte  ภาพ : istockphoto)

โรคซึมเศรา…โรคซึมเศรา…
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  ตอนเปนเด็กบานนอกเขามาอยูบางกอกใหมๆ  ตามถนนหนทางมักเจอ คนไมเต็มบาท  อดถามผูใหญไมได  ทาํไม
เขาเปนคนไมเต็มบาท  มันหมายถึงคนเย่ียงใด? ผูใหญ บอก คนเปนบา  อยาเขาไปใกลนะ  อันตราย
  วันน้ีมาขอให อากู (Google) ชวยตอบ ไดความวา หมายถึง คนท่ีมีนิสัยประหลาด, คนเพ้ียน, คนพฤติกรรม
แปลกจากผูอื่น  หรือ Fool, Imbecile หมายถึง คนโง, คนท่ึม, คนเบาปญญา, คนเซอ, ตัวตลก ก็ได
  ใครเปน คนไมเต็มบาท ไมดีหนอ  ถาอยางง้ัน  บาทในท่ีนี้นาจะหมายถึงตัวเงินท่ีแสดงถึงสติปญญา  มีครบบาท  
หมายถึงคนท่ัวไปเราๆ ทานๆ  สติสัมปชัญญะเปนปกติ  รูดีรูชั่ว  รูรอนรูหนาว รูผิดรูถูก ไมเชื่ออะไรงายๆ  ถูกเขาหลอก  
มีคนเตือนสติก็เชื่อ  ไมตองหมดตัว  อะไรทํานองน้ัน  ที่เกร่ินซะยาวเพราะจะวกมาพูดถึง  คนท่ีนํ้าไมเต็มแกว
  เมื่อยังมีที่วาง  ยอมสามารถรับนํ้าไดอีก เหมือนสมองของคนเรา รึ สมัยน้ีเปรียบเปนเมมโมรี่การดพอไดมั้ย  
การดสําหรับเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร  ในมือถือ ที่มีความจุขนาดตางๆ 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB  แบบผูเขียน
ที่ชอบแชะรูป  หลังจากคัดรูปเด็ดๆ แลว  จัดเปนอัลบั้ม  รึ  เขียนบทความ  บันทึกชวยจํา  ขอมูลทรัพยสิน การเงิน  การ
บัญชี  ฯลฯ  มีมากจนเต็มเมมโมรี่การด  จะใชมือถือแชะรูป  เลนเฟซ  สงไลน  เร่ิมไมเสถียร  ติดๆ ขัดๆ  ไปให AIS  เครือ
ขาย  และ Sumsung  มือถือที่ใช  ตางบอกเปนเพราะ เมมโมรี่การดเต็ม การแกไขงายนิดเดียว  แคไปใสเมมโมรี่การด
เพ่ิมตามที่ตองการอีก 32 GB  ก็ได  จากน้ันใหยายขอมูลภาพ  บทความ  ฯลฯ  ไปไวในการด  เพ่ือใหการดท่ีมีอยูแลวใน
มือถือมีเน้ือที่เก็บภาพ และขอมูลใหม  แคนั้นก็ลื่นปดๆ  แลวขอรับ
  เมมโมรี่การดเต็ม  ซื้อเพ่ิมมาใส   ยายภาพ และขอมูลท่ีตองการไปเก็บไว  เมื่อเกิดเอ็กซิเดนก็ไมตองกลัวภาพ
หาย ขอมูลหาย  เย่ียมเลยครับทาน นั่นมันมือถือ  สามารถใส  สามารถเปลี่ยนอะไหลได แตสําหรับมันสมองคนเราอัด
อะไรเขาไปเยอะๆ  ยอมเบลอ ผูใหญอีกนะแหละสอนวา  ใหเก็บ (จํา) ในสิ่งท่ีควรเก็บ  อยาเก็บทุกอยาง  จะเครียด  เปน
โรคหลอดเลือดในสมองตีบ หรือแตกได โรคน้ีอันตรายสุดๆ ไปหาหมอเฉพาะทางไมทัน มีโอกาสเปนอัมพฤกษ  บางคน
เปนอัมพาต  และบางคน  ดวยความเคารพ  ตายไปงายๆ
  คนท่ีทําตัวเปน  คนน้ําเต็มแกว  มักเปนคนท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงรึที่เรียกกันวา  อีโกสูง  ไมยอมรับฟงเร่ือง
ที่ควรรู  นารู  จากใครๆ  ย่ิงจากคนท่ีมีอาวุโสนอยกวา  ตําแหนงตํ่ากวา  ฐานะดอยกวา  ประเภท  ขาอาบน้ํารอนมากอน
นะเฟย ขอบอก อยาเจือก.... เลยอยากถาม  อาบน้ํารอนมากอน  แลวไง
  นักบริหารท่ีประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  ไมวาจะเปนขาราชการ รึ นักธุรกิจ Freelance (ทํางานอิสระ)  
นักเรียน  นักศึกษา  นกัวิชาการ  ก็เชนเดียวกัน  คนท่ีไมทําตัวเปน  คนน้ําเต็มแกว  เมื่อไดพบปะ เสวนากับผูรูเสมอ  ฟง
การบรรยาย  รึอานบทความท่ีไมเคยรู  จะตองหยิบเติมไวในแกวน้ําท่ียังไมเต็ม  ไมอวดรู  อวดเกง  อวดเบง อวดฉลาด  
คนท่ีวาจะเจริญกาวหนา  มีฐานะการงานม่ันคง  สามารถถายทอด ดีเอ็นเอไปสูลูกหลาน  ใหเปนคนดี  คนเกง  เปนท่ี
นับถือ  เปนท่ีชื่นชม ที่เลาขานกันเปนอสงไขย
  คนรอบตัวพวกเรา  มีคนประเภท  นํ้าเต็มแกว  เยอะ  ไมยอมรับฟงคําเสนอแนะ  ทั้งในครอบครัว  ในที่ทํางาน  
ในสังคม  คงตองทําใจ  ปลอยตามยถากรรมอะไรจะเกิดก็ใหมันเกิด  พูดมากไมได  เจ็บคอ
  ชวงท่ีสารประชาสัมพันธ  สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ฉบับนี้ถึงมือสมาชิก เราทานคงไดรู
หรือรูแลววาพรรคใดสามารถรวมตัวจัดตั้งเปนรัฐบาลชุดใหม ใครเปนนายกรัฐมนตรี คนท่ี 30 กันแลว ขอใหไดคนดี
คนเกง  ที่สํามะคัน  ตองเปนคนประเภท  นํ้าไมเต็มแกว  จะดีที่สุดครับทาน 

สําหรับปดภาคเรียนปนี้ (มันเก่ียวอะไรกับขาราชการบํานาญละ) จะบินไปเติมนํ้าใสในแกวท่ียังไมเต็มสักกะนิด
ที่เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก ฮังการี (ที่ยังไมเคยไป)ระหวาง 16-23 เมษายน 2562  อากาศชวงน้ี  คนท่ีอยูที่นั่นบอกยังมีหิมะ
โปรยปรายและหนาวมากอยูนะ สารประชาสัมพันธฉบับตอไปคงมีโอกาสนําเร่ืองนารูที่ไดไป-สัมผัสมาเลาสูกันฟงครับ..

มาทําตัวเปนคนนํ้าไมเต็มแกวกันมาทําตัวเปนคนนํ้าไมเต็มแกวกัน
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 สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ใหสมาชิกเลือกชองทางการชําระเงิน หรือ ฝากเงิน ดังนี้
  การชําระเงินงวดชําระหนี้
      1. โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย เลขที่ บัญชี 059 -1- 02776 -3 สาขากระทรวงศึกษาธิการ
          เมื่อทานโอนแลว โปรดแจงสหกรณฯ ทราบ โดยสงหลักฐานสําเนาใบโอนเงิน ทางโทรสาร
          หมายเลข 0 - 2280 - 2908 โดย เขียนชื่อ เลขทะเบียน ของผูชําระใหเรียบรอย
      2. สามารถชําระดวยระบบ Bill Payment (กรณีชําระกอนกําหนด) เสียคาธรรมเนียม 10 บาท/รายการ โดย
สมาชิกไปทํารายการที่เคานเตอรธนาคารพรอมแบบฟอรม Bill Payment ที่สหกรณกําหนด(สามารถถายเอกสารได)
หรือดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็บไซตสหกรณ www.teachercoop-ged.or.th
  การฝากเงิน : สามารถฝากดวยระบบ Bill Payment (เสียคาธรรมเนียม 10 บาท/รายการ) โดยสมาชิก
ไปทํารายการที่เคานเตอรธนาคารพรอมแบบฟอรม Bill Payment ที่สหกรณกําหนด(สามารถถายเอกสารได)เลือก
วัตถุประสงคการฝาก 005 - 008 เรียบรอยแลวเก็บหลักฐานไวไมตองสงโทรสารใหสหกรณทราบ ระบบจะออนไลน
ใหสหกรณทราบในวันถัดไปและเงินจะเขาบัญชีของทานสมาชิกตามวัตถุประสงคที่แจง และสามารถนําสมุดมาปรับ
ไดภายหลัง

ชองทาง ชองทาง ชําระหนี้ ชําระหนี้ / การฝากเงิน/ การฝากเงิน

  ดวยสหกรณจะจัดทําขอมูลสมาชิกใหเปนปจจุบัน และถูกตอง เพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูลทาง
ระบบออนไลน แตขอมูลของสมาชิกสหกรณบางทานไมเปนปจจุบัน เนื่องจากขาดการติดตอกับสหกรณ หรือ
เกษียณ/ลาออกจากราชการ ยายสังกัด ยายที่อยู และขาดการติดตอกับสหกรณ  เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันและ
การติดตอทําธุรกรรมระหวางสหกรณกับสมาชิกเปนไปอยางถูกตอง  
   จึงขอความรวมมือสมาชิกตรวจสอบขอมูล วันเดือนปเกิด เลขที่บัตรประชาชน  ชื่อผูรับโอนประโยชน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู โปรดแจงรายละเอียดใหสหกรณทราบเพื่อจะนําไปปรับปรุงขอมูลของสมาชิกให
เปนปจจุบัน โดยเขียนใบคํารองไดที่ฝายบริหารทั่วไป… หรือที่ ID LINE : KRUCOOP58,  @KRUCOOP
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บริหารงานโดยคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณอ์อมทรัพยค์รู
กรมสามัญศึกษา จํากัด ชุดที ่9 

โดย นายศิริ  สุงคาสิทธิ ์ เป็นนายกสมาคม
มีนโยบายทีจ่ะดูแลสมาชิกให้ดีทีสุ่ด จึงแบง่หนา้ทีร่ับผิดชอบให้คณะกรรมการทัง้ 11 คน

ดูแลสมาชิกสมาคมฯ ดังนี้

ÊÁÒ¤Á¬Ò»¹¡Ô¨Ê§à¤ÃÒÐË�
ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¤ÃÙ¡ÃÁÊÒÁÑÞÈÖ¡ÉÒ í̈Ò¡Ñ´ (Ê.Í.Ê.)

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด 
   กอตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2544 มีกรรมการมาแลว 9 คณะ
            ปจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) มีสมาชิกท้ังสิ้น 11,339 คน ถึงแกกรรม ทั้งหมด 1,263 คน
  เงินสงเคราะหศพ สมาชิกท่ีเสียชีวิต ศพละ 20 บาท (เริ่ม พ.ค.53) **ตั้งแต ป 2544 – มีนาคม 2562
สมาชกิ 1 คน จายเงนิสงเคราะหฯ ศพชวยเหลอืทายาทของสมาชกิท่ีเสยีชวีติมาแลว เปนเงนิทัง้สิน้  20,890 บาท 
(437/10 + 826/20) ทายาทไดรับเงินสงเคราะห (สุทธิ) ประมาณ 217,909 บาท

 สมาชิกสังกัดหนวยสวนกลาง
   นายเอกรินทร พุทธรังศรี เบอรติดตอ 081-8320341

  สมาชิกสังกัดหนวยกรุงเทพมหานคร
   นายบุญเหลือ สมานตระกูล เบอรติดตอ 081-6960592

 สมาชิกสังกัดหนวยโรงเรียน สพฐ.
   นายจํารัส กลิ่นหอม เบอรติดตอ 081-9327107
   นางกอบกุล อุสาโห เบอรติดตอ 081-6215013
   นายประเสริฐ สีจง เบอรติดตอ 087-7989195

 สมาชิกสังกัดหนวยอื่นๆ
   ดร.สุมณฑา บุญวัฒนะกุล เบอรติดตอ 086-5036689
   นายชมพล แสงมณี เบอรติดตอ 081-8380969
   นายถมยา แกวประดิษฐ เบอรติดตอ 086-9915862
   นายธวัช หมื่นศรีชัย เบอรติดตอ 081-9152471
   นายประเสริฐ ผุดผอง เบอรติดตอ 081-6278774

       ผลการดําเนินงานของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
สินทรัพย   12,830,554.01    บาท ( เงินฝากสหกรณ/ธนาคาร 12,721,858.51 บาท )
หนี้สิน    3,292,315.20 บาท ( เงินสงเคราะหลวงหนาและคางจาย )
ทุนสะสม   6,999,993.25    บาท



พิมพที่ : บริษัท  ธรรมรักษการพิมพ  จํากัด  เลขท่ี  241/55-57  ถ.ราษฏรยินดี  ต.หนาเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000  โทร. 032-325534-5,  032-327344

กรรมการท่ีปรึกษา : นายนาวี  ย่ังยืน  นายสหชัย  สาสวน  นายพิศณุ  ศรีพล  นายประพนธ หลีสิน  นายณรงค  คงสมปราชญ 
        นายเอกรินทร  พุทธรังศรี   นายเพชรรัตน  หิรัญชาติ   นายอําพร  ศรีโยธา   นายรังสรรค  นกสกุล
บรรณาธิการ  : นายชัยอนันต  แกนดี 
กองบรรณาธิการ : นายอากาศ  ตันติธนพัฒน   นางชูศรี  อินสุวรรณ   นางพรจิตรา  ทิพยอักษร   น.ส. จุฑามาศ  สมุนทา
                                 น.ส.ศรีนวล  บัวภิบาล   นายธีระพงษ  พงษโสภา   น.ส.ปยนุช  มาชื่น

¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡à»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉข่าวดี!!

 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครตามที่สมาคมฯกําหนดและประกาศให้ทราบ
อายุ 45 ปี ข้ึนไป ถึงอายุ 50 ปี บริบูรณ์ บริจาคเงินเข้าสมาคม จํานวน 6,000 บาท
อายุ 50 ปี  ขึ้นไป ถึงอายุ 55 ปี บริบูรณ์ บริจาคเงินเข้าสมาคม จํานวน 8,000 บาท
อายุ 55 ปี  ขึ้นไป ถึงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ บริจาคเงินเข้าสมาคม จํานวน 10,000 บาท

  

  

  

กําหนดรับสมัครตัง้แต ่1 มิถุนายน - 28 พฤศจิกายน 2562

  โดยมติทีป่ระชมุใหญสามญัประจําป 2561 เมือ่วันท่ี 27 เมษายน 2562 ไดอนมุตัใิหเปดรบัสมคัรสมาชกิ
ท่ีมีอายุเกิน 45 ปบริบูรณ แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ เขาเปนสมาชิกไดในวาระพิเศษ เพ่ือเปนการเฉลิมฉลอง
ปมหามงคล


