
โครงการสมัมนาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการบิหารจดัการและใหบ้ริการ 

 แก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยค์รชูยัภูมิ จ ากดั 

การใหบ้ริการ 

ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รชูยัภูมิ จ ากดั 

(โครงการพฒันาสมาชิก ประจ าปีทางบญัชี 2562) 

 

 

โดย 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 61 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูยัภูมิ จ ากดั 

1 
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 กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ ์

พระราชบญัญติัสหกรณ ์พ.ศ. 2542  

แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

ระเบียบ ค าแนะน า นทส./กตส. 

ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

ระเบียบของสหกรณ ์

มติท่ีประชุม 

1 

2 

3 

4 

5 
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สมาชิก 

• สมคัร/ค่าธรรมเนียม/ค่าหุน้รายเดือน (อายุ ไม่เกิน 55 ปี) 

• เลือกตัง้/คณะกรรมการกลุ่ม/ตวัแทนกลุ่ม/คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ ์

สวสัดิการ 

• เกิด 

• ชรา 

• เสียชีวิต  

รบับริการ 

• ฝากเงิน / ประจ า / ออมทรพัย ์/ ออมทรพัยพิ์เศษ /ออมทรพัยม์ัน่คง 

• กูเ้งิน / ฉฉ. / สามญั / พิเศษ / สามญัเพ่ือการด ารงชีวิต 

สินปี

บญัชี  

• เงินปันผลตามหุน้ 

• เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธรุกิจ 

สิทธิและหนา้ท่ี 



โครงสรา้งผูบ้ริหาร ชุดท่ี 61 

สหกรณอ์อมทรัพยค์รูชัยภูม ิจ ากดั 



อัตราก าลังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

นายปรีดา  หาญพยคัฆ ์

ผูจ้ดัการสหกรณ ์

นางสาวธิดา  พิมพเ์มืองเก่า 

รองผูจ้ดัการ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการสาขาจตุัรสั 

นางสุมาลี  สิงขรอาสน ์

รองผูจ้ดัการ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการสาขาภูเขียว 

นางนิติยา  สิงหส์าทร 

รองผูจ้ดัการ 

นางนิติยา  ตัง้พงษ ์

รองผูจ้ดัการ 

เจา้หนา้ท่ี ทัง้หมด 

 35 คน 
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 สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูยัภูมิ จ ากดั 

ปัจจุบนั  ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์ 2562   

ด าเนินงานมาถึงปัจจุบนัเป็นปีท่ี 61  

 สมาชิกทัง้หมด       11,182 คน  แยกเป็น 

 สมาชิกสามญั           10,762 คน 

 สมาชิกสมทบ       420 คน 

 ทุนเรือนหุน้  4,255.76 ลา้นบาท 

 ทุนส ารอง        489.88 ลา้นบาท 

 ทุนด าเนินงาน           15,201.10 ลา้นบาท 

 - ทุนของสหกรณ ์ 4,953.84 ลา้นบาท 

 - หน้ีสิน          10,247.28 ลา้นบาท 

 ประมาณการก าไร    171.51 ลา้นบาท 
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 สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูยัภูมิ จ ากดั 

สถานการณท์ัว่ไป 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูยัภูมิ จ ากดั จดัอยู่ในกลุ่มสหกรณอ์อมทรพัยข์นาดใหญ่  

ท่ีมีทนุด าเนินการมากกว่า 5,000 ลา้นบาท จะตอ้งอยู่ภายใตเ้กณฑก์ ากบั 

ท่ีทางราชการก าหนด ท่ีเขม้กว่าสหกรณข์นาดเล็ก  ดงัน้ี 

 1. ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรบัฝาก ไม่เกินรอ้ยละ 4.50 ต่อปี 

 2. การจ่ายเงินกูใ้หส้หกรณอ่ื์น ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทุนเรือนหุน้บวก 

     ทุนส ารอง 

 3. การจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธิ หลงัหกัเงินจดัสรร 

     เป็นทนุส ารองและเงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ ์

 4. สมาชิกสมทบ ตอ้งเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก 

     เท่านัน้ 

 (ถือบงัคบัใชแ้ลว้)  
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 สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูยัภูมิ จ ากดั 

สถานการณท์ัว่ไป (ต่อ) 

พ.ร.บ.สหกรณ ์พ.ศ.2542 แกไ้ขฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2562 อยู่ระหว่างประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา และจะมีกฎหมายลูกท่ีออกมาเพ่ือบงัคบัใช ้เช่น 

 1. คุณสมบติัของคณะกรรมการและผูจ้ดัการสหกรณ ์

 2. อตัราหน้ีสินต่อทนุของสหกรณ ์ไม่เกิน 1.5 เท่า (ปัจจุบนั 2.0 เท่า) 

 3. การส่งช าระเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 12 งวด 

 4. การส่งช าระเงินกูท่ี้เป็นบคุคลค ้าประกนั ไม่เกิน 120 งวด 

 5. การส่งช าระเงินกูท่ี้มีหลกัทรพัยค์ ้าประกนั ไม่เกิน 360 งวด 

 6. การส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ 

 7. สมาชิกสหกรณ ์เขา้ระบบตรวจขอ้มูลเครดิต หรือท่ีเรียกว่า  

               “เครดิตบรโูร (Nation Credit Bureau) เป็นตน้ 

  



9 

 การใหบ้ริการสมาชิก 

การรบัฝากเงิน  แยกเป็นประเภทรบัฝากและอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

1. ออมทรพัย ์  

 สมาชิกสามญั อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ   4.25 บาท/ปี 

 สมาชิกสมทบ อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ   4.00 บาท/ปี 

2. ออมทรพัยพิ์เศษ   

 สมาชิกสามญั อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ   4.50 บาท/ปี 

 สมาชิกสมทบ อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ   4.25 บาท/ปี 

3. ออมทรพัยม์ัน่คง   

 ฝากตัง้แต่ 1,000-19,999  อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ 4.25 บาท/ปี 

 ฝากตัง้แต่ 20,000 ข้ึนไป อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ   4.50 บาท/ปี 

4. รบัฝากจากสหกรณอ่ื์น 

 อตัราดอกเบ้ียรอ้ยละ   4.00 บาท/ปี 
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เงินรบัฝาก ณ 28 กมุภาพนัธ ์2562  

       จ านวน  3,930.43 ลา้นบาท  แยกเป็น 

 ออมทรพัย ์(สมาชิก)      466.00 ลา้นบาท 

 ออมทรพัย ์(สมาชิกสมทบ)            21.64 ลา้นบาท 

 ออมทรพัยพิ์เศษ (สมาชิก)             2,357.14 ลา้นบาท 

 ออมทรพัยพิ์เศษ (สมาชิกสมทบ)   784.02 ลา้นบาท 

 ออมทรพัยม์ัน่คง          9.26 ลา้นบาท 

 ฝากประจ า        3,230.11 บาท 

 สหกรณอ่ื์น       292.37 ลา้นบาท 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินอ่ืน           6,263.75 ลา้นบาท  
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 การใหบ้ริการสมาชิก 

เงินใหกู้ ้ แยกเป็นประเภทการส่งช าระและอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

1. เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   

     - หนา้เคา้เตอร ์ไม่เกิน 50,000 บาท   ส่งช าระ 12 งวด  

     - ฉุกเฉินเพ่ือช าระสงเคราะหศ์พล่วงหนา้ ไม่เกิน 10,000 บาท ส่งช าระ 12 งวด 

     - ATM ไม่เกิน 300,000 บาท ส่งช าระ 120 งวด  

(เปล่ียนเป็นสามญัเพ่ือการด ารงชีวิต วงเงินกูไ้ม่เกิน 500,000 บาท ส่งช าระ 

ไม่เกิน 150 งวด New)  

2. เงินกูส้ามญั  ใชบ้คุคลค ้าประกนั วงเงินกูไ้ม่เกิน 3,000,000 บาท 

  กูไ้ม่เกิน 1,500,000 ส่งช าระไม่เกิน 230 งวด 

  กูไ้ม่เกิน 3,000,000 ส่งช าระไม่เกิน 290 งวด 

3. เงินกูพิ้เศษ  ใชห้ลกัทรพัยค์ ้าประกนั วงเงินกูไ้ม่เกิน 5,000,000 บาท 

 กูไ้ม่เกิน 2,500,000 ส่งช าระไม่เกิน 280 งวด 

  กูเ้กิน 2,500,000 ส่งช าระไม่เกิน 380 งวด 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูท้กุประเภท รอ้ยละ   6.40 บาท/ปี 
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เงินใหกู้ยื้มแก่สมาชิก ณ 28 กมุภาพนัธ ์2562  

     จ านวน 14,654.24 ลา้นบาท แยกเป็น 

 เงินกูฉุ้กเฉิน         90.70 ลา้นบาท 

 เงินกูฉุ้กเฉิน ATM         1,202.47 ลา้นบาท   

 เงินกูฉุ้กเฉิน ช าระฌาปนกิจฯ      0.14  ลา้นบาท 

 เงินกูส้ามญั             12,149.52 ลา้นบาท 

 เงินกูพิ้เศษ           1,211.15 ลา้นบาท 

 เงินกู ้เพ่ือรอรบัเงิน สสช.      0.26 ลา้นบาท 
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สวสัดิการท่ีสหกรณ ์ใหส้มาชิก (สมาชิกไม่ตอ้งจ่ายสมทบ) แยกเป็นดงัน้ี 

1. “เกิด”  ไดร้บัคนละ 1,000 บาท 

2. “เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากงาน” 

 ไดร้บัโดยค านวณจากอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ ์คณู ดว้ย 500 บาท 

3. “สงูอายุ” แยกตามอายุหลงัเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากงาน 

 อายุ 65 ปี  ไดร้บั   5,000 บาท   อายุ 70 ปี  ไดร้บั   7,000 บาท  

  อายุ 75 ปี  ไดร้บั   9,000 บาท   อายุ 80 ปี  ไดร้บั   12,000 บาท 

  อายุ 85 ปี  ไดร้บั  14,000 บาท   อายุ 90 ปี  ไดร้บั   16,000 บาท 

 อายุ 95 ปี  ไดร้บั  18,000 บาท   อายุ 100 ปี  ไดร้บั 21,000 บาท 

 อายุ 100 ปีข้ึนไป  ไดร้บัปีละ 21,000 บาท ทุกปี  

 การใหส้วสัดิการแก่สมาชิก 
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 การใหส้วสัดิการแก่สมาชิก  (ต่อ) 

สวสัดิการท่ีสหกรณ ์ใหส้มาชิก แยกเป็นดงัน้ี 

4. “เสียชีวิต”  แยกเป็น 

      สวสัดิการสงเคราะหค์รอบครวัสมาชิก  แยกตามอายุการเป็นสมาชิก 

 เป็นสมาชิก 5 ปี  ไม่เกิน 10 ปี  จ่ายใหท้ายาท   60,000 บาท  

  เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี  ไม่เกิน 15 ปี  จ่ายใหท้ายาท   80,000 บาท 

  เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี  ไม่เกิน 20 ปี  จ่ายใหท้ายาท 100,000 บาท 

 เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี  ไม่เกิน 25 ปี  จ่ายใหท้ายาท 130,000 บาท 

 เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี  จ่ายเพ่ิมปีละ 10,000 บาท 

      สวสัดิการเพ่ือความมัน่คงของสหกรณ ์

 เสียชีวิต  จ่ายใหท้ายาท   100,000 บาท และจ่ายเพ่ิม หากสมาชิกผูเ้สียชีวิต 

  มีเงินฝากออมทรพัยม์ัน่คง จ่ายใหท้ายาทเพ่ิม  100,000 บาท หรือ 5 เท่า 

            ของเงินฝากออมทรพัยม์ัน่ ณ วนัท่ีเสียชีวิต แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
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 สารสนเทศ ลูกหน้ี NPL 

NPL คือ ลูกหน้ีท่ีไมก่อ่ใหเ้กิดรายได ้ เกิดจากสมาชิกสหกรณไ์มช่ าระหน้ี จึงถูกใหอ้อกจาการเป็น

สมาชิก ตามขอ้บงัคบั และบางคนไดฟ้้องรอ้งด าเนินคดีแลว้  

ณ พฤศจิกายน 2561 จ านวน 283 คน เป็นเงิน  235,785,252.25 บาท สง่ผลตอ่การจดัชัน้

คุณภาพลูกหน้ี ตอ้งตัง้คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์พ.ศ.2544 และถือ

เป็นคา่ใชจ้า่ยของสหกรณ ์สง่ผลกระทบตอ่ผลก าไรของสหกรณ ์แตไ่มไ่ดจ้า่ยเป็นเงิน ออกจาก

สหกรณ ์หากเรียกเก็บไดก็้กลบัมาเป็นรายไดข้องสหกรณใ์นปีนั้นๆ ตอ่ไป 

ปี พ.ศ. จ ำนวนลูกหนี ้(คน) จ ำนวนต้นเงนิ (บำท) หนีเ้พิม่ขึน้ (บำท) หักค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

2558 196 86,421,945.62 5,811,352.67 2,194,435.37 
2559 234 133,911,359.55 47,489,413.93 37,261,639.83 
2560 241 156,995,588.19 23,084,228.64 17,171,060.33 
2561 275 222,121,468.92 65,125,880.73 37,746,703.18 

ม.ค. 2562 276 234,418,000.97 12,296,531.45 - 

ข้อมูลลูกหนี ้NPL และกำรตั้งค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  (ปี 2558-2562) 
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ขอ้ควรคิด   การตัง้คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  เป็นคา่ใชจ้า่ยของสหกรณ ์ท าใหก้  าไร ลดลง  

หากไม่มี กลุ่มลูกหน้ี NPL ไมมี่คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  ผลก าไรจะไมล่ดลง และน ามา

เป็นเงินปันผล เฉล่ียคืนใหส้มาชิก  แตส่หกรณต์อ้งรับภาระคนกลุม่ท่ีไมช่ าระหน้ีกลุม่น้ี   

ไม่เป็นสมควรกบัสมาชิกผูท่ี้มีวินยั ดงันั้น การกูเ้งินแลว้ ตอ้งช าระหน้ีตามสญัญา   

การตดัหน้ีสญู  ท่ีไดร้ับอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ ่ เป็นเพียงการปฏิบติัทางบญัชี  มิไดเ้ป็น

การระงบัสิทธิเรียกรอ้งกบัลูกหน้ีผูกู้ ้ลูกหน้ีน้ันตอ้งรับผิดชอบตอ่สหกรณ ์เชน่เดิม  

ณ มกราคม 2562 ลูกหน้ีไมก่อ่ใหเ้กิดรายได ้(NPL) จ านวน 276 คน  

เป็นเงิน 234,418,000.97  แยกเป็นดงัน้ี  

            -ช าระปกติ 185 คน  เป็นเงิน 184,180,694.02 บาท  

 - คา้ง 4-6 เดือน 10 คน  เป็นเงิน 10,430,191.66  บาท (ตัง้คา่เผ่ือฯ 20%) 

 - คา้ง 7-12 เดือน 21 คน  เป็นเงิน 15,605,389.65  บาท (ตัง้คา่เผ่ือฯ 50%) 

 - คา้งเกิน 12 เดือน 60 คน  เป็นเงิน 24,201,725.64 บาท (ตัง้คา่เผ่ือฯ 100%) 

 สารสนเทศ ลูกหน้ี NPL  (ต่อ) 
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 สวสัดิการท่ีสมาชิกสมคัรใจและจ่ายเงินสงเคราะหเ์อง 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์  แยกเป็นดงัน้ี 

1. สมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูยัภูมิ จ ากดั และครบัครวั (สสช.) 

    เสียชีวิต จ่ายเงินใหท้ายาทประมาณ 300,000 บาท  

    ส่งเงินสงเคราะหศ์พๆ ละ 20 บาท 

2. สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รไูทย จ ากดั (สสอค.) 

    เสียชีวิต จ่ายเงินใหท้ายาท   600,000 บาท 

    ส่งเงินสงเคราะหศ์พปีละ 4,860 บาท  

3. สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (สส.ชสอ.) 

    เสียชีวิต จ่ายเงินใหท้ายาท   600,000 บาท 

    ส่งเงินสงเคราะหศ์พปีละ 4,840 บาท 

4. สมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณอ์อมขา้ราชการไทย(สอ.รท.) 

    เสียชีวิต จ่ายเงินใหท้ายาท   600,000 บาท (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 



18 

 ระบบงาน และนวตักรรมของสหกรณ ์

ระบบ ATM Online 

ระบบ Mobile  Application  

1. ขอ้มูลสมาชิก   5. รายงานภาระการค ้าประกนั 

2. รายงานทุนเรือนหุน้  6. รายการเรียกเก็บเงิน 

3. รายเงินรบัฝาก   7. ใบเสร็จรบัเงิน 

4. รายงานเงินกู ้   8. ข่าวสารประชาสมัพนัธ ์

1. ตอ้งมีบญัชีเงินรบัฝากกบัสหกรณ ์ประเภทออมทรพัย ์ 

2. ตอ้งมีบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ท่ีใชก้บับตัร ATM ของธนาคารกรุงไทย 

จ ากดั (มหาชน) 

3. ฝาก ถอนเงิน จากบญัชี (เล่มเขียว) ผ่านตู ้ATM และกูเ้งินผ่าน ระบบ ATM 
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ลงทะเบียน 

เพ่ือขอรหัสผ่ำนไปใช้ในกำรเปิด APP 

  

  

รหสัผา่น ใส่ตวัเลขไม่นอ้ยกวา่  4  ตวั แต่ไม่เกิน  8  ตวั 
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2.Download App สหกรณ์
ผ่ำน Google Play  หรือ App 

Store ค้นหำ พมิพ์“ครูชัยภูมิ”  

3. ติดตั้ง App สหกรณ์ 
  
  

4.ใส่เลขทะเบียนและรหัสผ่ำนที่
สมคัรเข้ำใช้เวบ็ไซต์สหกรณ์  

7. เข้ำสู่ App สหกรณ์  6. ยืนยนัรหัส PINCODE 
     (ใส่รหัสเดียวกบั ข้อ 5) 

5.ใส่รหัส PINCODE 
(ก ำหนดเอง  6 หลกั) 

  
  

กำรเข้ำใช้ App ครัง้ต่อไป ให้ใส่รหัส Pincode  ที่ตัง้ไว้ครัง้แรกนี ้



คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 61 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชัยภูม ิจ ากดั 

ขอขอบคุณ  และสวสัดี 


