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   นนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีนโยบายที่จะ
   สงเสริมใหสหกรณในแตละจังหวัดรวมตัวกัน
ในนามของสันนิบาตสหกรณจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหสร างความสัมพันธ และเครือขายความรวมมือ
ระหวางสหกรณในการชวยเหลอืซึง่กันและกัน ดานการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ 
การรักษาผลประโยชนสวนรวมของสหกรณและการแกไข
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ อีกทั้งเปนพ้ืนฐานตอการจัดตั้งสาขา
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยสันนิบาตสหกรณ
จังหวัด ประกอบดวย สหกรณทุกประเภทในจังหวัดนั้น ๆ 
เปนสมาชิก 
 ปจจุบันมีสันนิบาตสหกรณจังหวัดที่จัดตั้ งแล ว
66 จังหวัด และอยูระหวางประสานงานการจัดต้ังสันนิบาต
สหกรณจังหวัดอีก 11 จังหวัด แบงเปนอยูระหวางประสาน
งานการจัดตั้ง 6 จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพฯ นครปฐม 
สมุทรสงคราม สุโขทัย ระนอง ระยอง อยูระหวางเลือกตั้ง
กรรมการ 3 จังหวัด ประกอบดวย รอยเอ็ด ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และดําเนินการสงเอกสารให สสท.
เพื่อประกาศจัดตั้ง 2 จังหวัด ประกอบดวย นครพนม
และมุกดาหาร

 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัด จึงได
จัดสรรงบประมาณของสันนิบาตสหกรณฯ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ
จังหวัด เชน 
 1. โครงการสัมมนาสันนบิาตสหกรณจงัหวัด ระหวาง
วันที่ 27-29 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแกรนดฮิลล รีสอรท 
แอนด สปา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
 2.  โครงการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย สญัจร
พบสหกรณสมาชิก 4 ภาค 
 3.  เขารวมกิจกรรมสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย เชน ประชุมใหญสามัญประจําปสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย, วนัพระบิดาแหงการสหกรณไทย, วนัสหกรณ
แหงชาติ 

สรุปผลการจัดโครงการสัมมนาสันนบิาตสหกรณจงัหวดั
 สันนิบาตสหกรณแห งประเทศไทย ได กําหนด
กรอบการดําเนินงานภายใตการบริหารงานคณะกรรมการ
ดาํเนนิการสนันบิาตสหกรณฯ ชดุที ่25 การสรางความเขมแขง็
ใหกับขบวนการสหกรณ โดยสงเสริมการจัดต้ังสันนิบาต

สั

การสงเสริมและพัฒนาการสงเสริมและพัฒนา
สันนิบาตสหกรณจังหวัดสันนิบาตสหกรณจังหวัด
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กองบรรณาธิการ จุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย : ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม นางมณีพรรณ โคตรบุตร นายนพดล วรมานะกุล ผศ.อาภากร มินวงศ 
นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล

สหกรณจังหวัดให ครบทุกจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อยกระดับและเพ่ิมบทบาทของสันนิบาตสหกรณจังหวัด 
ใหเปนศูนยกลางการเรียนรู (ดานการบัญชี การบริหาร 
การเงิน การลงทุน กฎหมาย) และพัฒนาดานวิชาการ
ในระดับจังหวัด เปนศูนยกลางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจ 
และศูนยกระจายสินคาระดับจังหวัด สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ไดเห็นถึงความสําคัญในการจัดโครงการ
สัมมนาสันนิบาตสหกรณจังหวัด เพื่อให ผู  เข าสัมมนา
ไดมีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในบทบาท 
อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัด  
ทําใหเกิดการเช่ือมโยงเครือขายและความรวมมือระหวาง
สนันบิาตสหกรณจงัหวัด สหกรณจงัหวดั และหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของ โดยมีกลุมเปาหมายคือ ประธานฯ/กรรมการ
ของสันนิบาตสหกรณจังหวัด สหกรณจังหวัด คณะกรรมการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 200 คน ระหวาง
วันที่ 27 – 29 มกราคม 2565 ณ โรงแรมแกรนดฮิลลรีสอรท 
แอนด สปา อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคขึ้น 
 โครงการดังกล าวนายปรเมศวร  อินทรชุมนุม
ประธานฯสันนิบาตสหกรณฯ ไดเปนประธานในพิธีเปด
และนางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯสันนิบาต
สหกรณฯ กลาวรายงาน และสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไดรับเกียรติจากอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นายวิศิษฐ 
ศรีสุวรรณ   บรรยายพิ เศษในหัวข อ  นโยบายภาครัฐ
กับการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ รวมท้ังมีการเสวนา หัวขอ 
บทบาทของสันนิบาตสหกรณจังหวัดตอการพัฒนาสหกรณ
สูความยั่งยืน โดยมีวิทยากรการเสวนา ประกอบดวย

● นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาต
สหกรณฯ

 ●  นางบริสุทธ์ิ เปรมประพันธ ที่ปรึกษาสันนิบาต
สหกรณฯ
 ●  ผศ.อาภากร มินวงษ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย  จํากัด
 ●  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
 ●  นายสุรพล กมุทชาติ ประธานสันนิบาตสหกรณ
จังหวัดนครสวรรคและผูดําเนิรายการเสวนา
 ●  นายสมชาย รัตนอารี ผูจัดการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณ สมาชิก ชสอ.
 หลังจากการเสร็จสิ้นโครงการดังกลาวทําใหผู เขา
สัมมนาทําใหผูเขาเสวนาไดรับความเขาใจ และตระหนักถึง
ความเขาใจในบทบาท อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัด ตลอดจน
มคีวามรู ความเขาใจหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ
มากขึ้น  
 และยังเกิดการเช่ือมโยงเครือขายและความรวมมือ
ระหวางสันนิบาตสหกรณจังหวัด สหกรณจังหวัดดวยกัน 
มากยิ่งขึ้น และเกิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ซึ่งกันและกัน
 อกีท้ังผูเขาสมัมนายงัแสดงความคดิเหน็ใหมกีารอบรม 
สัมมนา ในหัวขอของการแกไขกฎหมายสหกรณ การให
องคความรูการศึกษามากยิ่งขึ้น ตองการให สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยมบีทบาทในการจดัหาแหลงเงนิกูดอกเบีย้ถกู 
รวมทั้งตองหารใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดหา
ช องทาง หรืองบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ 
เคร่ืองมือดานการเกษตรตาง ๆ  รวมถึงดานการแปรรูปผลิตผล
การเกษตร เชน การผลิตลําไยอบแหงเพ่ือชวยใหสหกรณ
และสมาชิกสามารถเพิ่มมูลคาสินคา เปนตน
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รายงาน : สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
เรื่อง รางกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

■  นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอํานวยการ สสท.
■  นายธีรุตม ชูชวย รักษาการ รองผูอํานวยการ สสท.

1. ปฐมบท
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563
อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แหงพระราช
บัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ อันเปนการกําหนด
หลักเกณฑการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย
และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ) เสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให รับความเห็นของกระทรวงการคลัง  สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคาร
แหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการตอไป ประกอบดวย
 1. รางกฎกระทรวงการใหกู และการใหสินเชื่อของ
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 2. ร างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก อหนี้ 
และการสรางภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกูยืมเงินหรือการ
คํ้าประกันของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ. ....
 3. รางกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพยและการดํารง
สินทรัพยสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 4. รางกฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพยและกันเงิน
สาํรองของสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดติยเูนีย่น พ.ศ. ....
 5. รางกฎกระทรวงการกํากับการกระจุกตัวธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. ....
 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไดเชิญผูแทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ผู แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ
ผู แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผู แทนสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ผูแทนสถาบันวิชาการดานสหกรณ ผูแทน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด และผูแทน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เขารวมชี้แจง
ประกอบการพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาวดวย
 อยางไรก็ตาม การพิจารณาในชั้นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไมอาจหาขอยุติรวมกันได โดยเฉพาะ
ประเด็นของการตั้งค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งมิใช ประเด็น
ขอกฎหมาย แตเปนประเด็นทางนโยบายและสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกายังไมมีความเชี่ยวชาญมากพอ จึงมีหนังสือ
ถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงคืนรางกฎกระทรวง
เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบและสวนงานท่ีเก่ียวของรับฟง
ความคิ ด เ ห็นและพิ จ ารณาร  วมกั น ให  ไ ด  ข  อยุ ติ ก  อน
(เริ่มกระบวนการใหม)
 สนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ขอเรยีนวา สนันิบาต
สหกรณฯ และขบวนการสหกรณ มีความมุ งหวังที่จะให
กฎกระทรวงมีความสมบูรณ ไมส งผลกระทบตอสหกรณ
อยางรุนแรงในทันทจีนเกิดปญหาใหมตามมา ยดึแนวทางคอย ๆ  
พัฒนาและเพิ่มความเขมขนในการกํากับและการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตามลําดับ 
คาดหวังถึงแนวทางท่ีทุกสวนงานจะยอมรับรวมกันได มิได
เจตนาท่ีจะทําใหรางกฎกระทรวงตองถูกสงคืนยังหนวยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่อเริ่มตนกระบวนการใหม

2. รายงานผลการดําเนินงาน
 สันนิบาตสหกรณฯ ขอถือโอกาสน้ีชี้แจงขอเท็จจริง
ตอสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนวา เมื่อคณะ
รัฐมนตรีเห็นชอบหลักการรางกฎกระทรวงแลว สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได นําร างกฎกระทรวงดังกล าว
ทั้ง 5 ฉบับ มารวมเปนฉบับเดียวกัน และระหวางการพิจารณา
รางกฎกระทรวงรอบแรก มีประเด็นที่ภาครัฐและขบวนการ
สหกรณยังมีความเห็นไมตรงกัน ประกอบดวย
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5ย 
●

 1. งวดชําระหนี้ของสัญญาเงินกูแตละประเภท
 2. จํานวนเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผู กู  
เมื่อหักชําระหนี้สหกรณ
 3. วงเงินกูยืมที่จะตองมีขอมูลเครดิตบูโรประกอบ
การพิจารณาอนุมัติใหกู
 4. หลักเกณฑและอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
 ตอมาเมื่อวันที่ 9 และ 17 มิถุนายน 2564 สันนิบาต
สหกรณ แห  งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ ออมทรัพย 
แหงประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด เขารวมประชุมกับกรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อหารือรวมกันในประเด็น
ที่ยังมีความเห็นตางกันขางตน ซึ่งผลการหารือท่ีออกมานับวา
เปนผลดีตอสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
มากขึ้นกวาร างกฎกระทรวงที่ เป นอยู  โดยมีสาระสําคัญ
ที่ภาครัฐจะปรับปรุงรางกฎกระทรวงดังนี้

1. การกําหนดใหสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนตองกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูสามัญแกสมาชิก
ไมเกิน 150 งวด มีเง่ือนไขการใชบังคับดังนี้
  1.1 ใชบังคับเฉพาะกับสมาชิกซึ่งเปนผูกูรายใหม
นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับเทานั้น
  1.2 สมาชิกที่กูกอนวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับ
และยังคงมีสัญญากูอยู หากสมาชิกนั้นจะขอกูใหม (กูวนซ้ํา) 
สหกรณสามารถใหเงนิกูสามญัแกสมาชกิผูนัน้โดยมงีวดชาํระหนี้
เกินกวา 150 งวดเดือนแตตองไมเกินกวาจํานวนงวดท่ีระเบียบ
เดิมของสหกรณกําหนด หากงวดชําระหนี้นั้นเกินกวา 240 งวด
เดือน ตองทยอยปรับลดลงใหเหลือ 240 งวดเดือนภายในเวลา 
10 ป

2. การกําหนดใหสมาชิกผูกู ซึ่งมีเงินไดรายเดือน
ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิภายหลังหักชําระหนี้แลว
ไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินไดรายเดือน ตลอดอายุสัญญา
มีเงื่อนไขการใชบังคับดังนี้
  (1) ใชบังคับเฉพาะกับสมาชิกซึ่งเปนผูกูรายใหม
นับแตวันที่กฎกระทรวงมีผลใชบังคับเทานั้น
  (2) ไม ใช บังคับกับสมาชิกท่ีเป นผู กู ก อนวันที่
กฎกระทรวงจะมีผลใชบังคับและยังคงมีสัญญากูอยูแตจะตอง
ปรับปรุงใหมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละ 30 
ของเงินไดรายเดือนภายในเวลา 10 ป

 3. การนําขอมูลเครดิตของสมาชิกจากบริษัทขอมูล
เครดิตมาประกอบการพิจารณาใหกู กําหนดบังคับสําหรับ
การกู ยืมเงินตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ไมวาสัญญาเดียว
หรือหลายสัญญารวมกัน
 4. การกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูระหวางสหกรณ
  (1) กรณีสหกรณใหกูยืมเงินแกสหกรณอื่นกําหนด
งวดชําระหน้ีไมเกิน 60 งวดเดือน
  (2) กรณีชุมนุมสหกรณใหสหกรณสมาชิกกู ยืม
กําหนดงวดชําระหน้ีไมเกิน 120 งวดเดือน
 5. การประมาณการคาเผื่อหนี้เงินกู สงสัยจะสูญ
และดอกเบ้ียคางรับสําหรับสหกรณประเภทเครดิตยูเน่ียน
 สันนิบาตสหกรณฯ ไดจัดประชุมเพื่อหารือกับผูทรงวุฒิ
และท่ีปรึกษาเก่ียวกับการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับสหกรณเครดิตยูเน่ียน และจัดทําหนังสือชี้แจงขอมูล
และเหตุผลของการท่ีตองกําหนดประมาณการคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแตกตางจากสหกรณ
ออมทรพัย ซึง่กรมตรวจบญัชสีหกรณพจิารณาแลวเหน็พองดวย
และสอดคลองกบัหลกัการเดมิของกรมตรวจบญัชสีหกรณอยูแลว 
โดยจะปรับปรุงรางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการประมาณการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ดังน้ี
 (1) ชมุนุมสหกรณประเภทเครดติยเูนีย่น ชมุนุมสหกรณ
ประเภทออมทรัพย และสหกรณประเภทออมทรัพย ใหยังคง
เปนไปตามรางกฎกระทรวง
 (2) สหกรณประเภทเครดิตยูเน่ียนซึ่งเรียกเก็บเงิน
งวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได รายเดือน
ณ ที่จาย ใหใชเกณฑเดียวกับสหกรณประเภทออมทรัพย
 (3) สหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยนซ่ึงไมไดเรียกเก็บเงิน
งวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จาย 
ใหใชเกณฑเดียวกับสหกรณประเภทการเกษตร
 กรมสงเสรมิสหกรณและกรมตรวจบญัชสีหกรณ จงึเสนอ
ปรบัปรุงรางกฎกระทรวงไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตามที่มีความเห็นรวมกันขางตน
 เมื่อสํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
เสร็จเรียบรอยแลว จึงสงเรื่องไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพ่ือยืนยันรางกฎกระทรวงดังกลาว แตปรากฏวาสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย ตั้งขอสังเกต
ตอรางกฎกระทรวงดังกลาว จาํนวน 5 ประเดน็หลกั ประกอบดวย
 1. การรับรูรายได และการประมาณการคาเผ่ือหน้ี
สงสยัจะสูญ
 2. การประมาณการคาเผ่ือการปรับมูลคาที่ดินแทน
การชําระหน้ี
 3. การนํารายงานขอมลูเครดิตของสมาชิกมาประกอบ
การพิจารณาใหกูยืมเงิน
 4. การนับเงินฝากท่ีชุมนุมสหกรณเปนสินทรัพยสภาพ
คลอง
 5. การกําหนดบทเฉพาะกาลจํานวนงวดชําระหน้ี
 เดือนตุลาคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จงึตองนาํรางกฎกระทรวงกลบัมาพจิารณาอกีครัง้หน่ึงพรอมเชญิ
สวนราชการที่เกี่ยวของ และขบวนการสหกรณ ประกอบดวย 
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจ
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6 จุ
●

การคลัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนกรมสงเสริม
สหกรณ ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูแทนสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ผูแทนสถาบันวิชาการดานสหกรณ ผูแทนชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด และผูแทนชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เขารวมชี้แจงดวย
(เมื่อวันที่ 11, 19 และ 26 ตุลาคม 2564) แตก็ยังไมสามารถ
หาขอยุติรวมกันได  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
แลวเห็นวาประเด็นที่ยังไมไดขอยุตินั้นเปนประเด็นทางนโยบาย
และไมมีความเชี่ยวชาญมากพอ จึงมีหนังสือถึงสํานักงาน
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรแีจงคนืรางกฎกระทรวงเพือ่ใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบและสวนงานที่ เกี่ยวข องรับฟงความคิดเห็น
และพิจารณารวมกันใหไดขอยุติกอน (เริ่มกระบวนการใหม)

สําหรับรายละเอียดการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาเมือ่วันที ่11, 19 และ 26 ตลุาคม 2564
ปรากฏความเห็นของแตละสวนงานดังนี้ (เปนการสรุป
เฉพาะประเด็นสําคัญหลัก ไมรวมถึงประเด็นปลีกยอย เชน 
ถอยคํา เทคนิคการบัญญัติกฎหมาย และการเช่ือมโยง
หรือความสอดคลองของแตละบทบัญญัติ เปนตนจึงอาจ
ไมปรากฏความเห็นของบางหนวยงานท่ีเขารวมประชุม)

การประชุมวันที่ 11 และวันที่ 19 ตุลาคม 2564
 ประเด็นหารือที่ 1 การต้ังคาเผื่อหนี้เงินกูสงสัยจะสูญ
ของสหกรณ เครดิตยู เนี่ยนซ่ึงไม  ได หักหน้ี  ณ  ที่จ  าย
(ตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยหลักเกณฑเดียวกับสหกรณ
ภาคการเกษตร)
 ผูเสนอ

ผูแทนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัและผูแทนธนาคาร
แหงประเทศไทย เนื่องจากเกณฑการต้ังคาเผ่ือหน้ีเงินกู 
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตามรางกฎกระทรวงท่ีพิจารณา
เสร็จแลวนี้ จะแตกตางจากสหกรณออมทรัพยทําใหมีลักษณะ
เปนสองหลักเกณฑในรางกฎกระทรวงเดียวกัน อีกทั้งสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนซึ่งไมไดหักหนี้ ณ ที่จาย มีความเสี่ยงในหนี้เงินกู
มากกวาสหกรณออมทรัพยมาก เนื่องจากสมาชิกสามารถ
ยายถ่ินฐานไดและไมไดถูกหักเงิน ณ ที่จาย แตการตั้งคา
เผื่อหนี้เงินกู สงสัยจะสูญและดอกเบ้ียคางรับกลับออนกวา
สหกรณออมทรัพย ทําใหผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิ 
ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงและถูกนํามาคํานวณเพื่อจายปนผล
และเฉล่ียคืนแกสมาชิกอันจะทําใหทุนของสหกรณลดลง

ผูชี้แจง
1. ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ กรณีขอกังวลดังกลาว

นัน้ นายทะเบียนสหกรณสามารถออกระเบียบหรือหลักเกณฑมา
กํากับดูแลได

2. ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ เนื่องจากสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนมีลักษณะและการดําเนินงานที่คลายคลึงกับ
สหกรณการเกษตรมากกว าสหกรณออมทรัพย  อีกทั้ ง
งวดการชําระหนี้มีทั้งรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน 
หรือรายป ตามประเภทของการกูยืมและวงรอบของผลผลิต
หรือการประกอบอาชีพ ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ
จึงเสนอปรับปรุงรางกฎกระทรวงในสวนของการตั้งคาเผื่อหนี้
เงินกูสงสัยจะสูญของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในลักษณะเดียวกับ

สหกรณการเกษตร ซึ่งเปนหลักเกณฑเดียวกับการต้ังคาเผ่ือหน้ี
เงินกู สงสัยจะสูญที่หนวยงานราชการใชกับการใหกู ยืมแก
เกษตรกร
 3. ผูแทนชมุนมุสหกรณเครดติยเูน่ียนแหงประเทศไทย 
จํากัด เมื่อพิจารณาถึงการดําเนินธุรกิจและสมาชิกแลว 
สหกรณเครดิตยูเน่ียนคลายคลึงกับสหกรณการเกษตรมากกวา
สหกรณออมทรัพย และมีความเปนสถาบันการเงินนอยกวา
สหกรณออมทรัพย การกําหนดใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญดวยหลักเกณฑเดียวกับสหกรณออมทรัพย
จึงไมเหมาะสมกับลักษณะของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
 4. ผูแทนสันนิบาตสหกรณฯ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
มีการดําเนินธุรกิจ 6 ประเภท ดังเชนสหกรณการเกษตร
สวนสหกรณออมทรัพยมีการดําเนินธุรกิจอยู  3 ประเภท 
(ใหกูยมื รบัฝากเงิน และบริการ) ปรมิาณเงินใหกูยมืของสหกรณ
ออมทรัพย (1,400 สหกรณ) ประมาณ 1.12 ลานลานบาท 
สหกรณการเกษตร (3,300 สหกรณ) ประมาณ 1.3 แสนลานบาท 
และสหกรณ เครดิตยู เ น่ียน  (580 สหกรณ )  ประมาณ
2.1 หมื่นลานบาท เมื่อเฉลี่ยเปนรายสหกรณแลว สหกรณ
ออมทรัพย มีป ริมาณเ งินให กู  ยื มประมาณสหกรณ ละ
795 ลานบาท สหกรณการเกษตรมีปริมาณเงินใหกู ยืม
ประมาณสหกรณละ 34 ลานบาท และสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนมีปริมาณเงินใหกูยืมประมาณสหกรณละ 36 ลานบาท
ดัง น้ัน การกําหนดเกณฑการตั้ งค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของสหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ีกําหนดไวเชนเดียวกับสหกรณ
การเกษตรจึงเหมาะสมแลว ทั้งน้ี ตามหลักกฎหมายมหาชนแลว 
สิ่งที่เหมือนหรือใกลเคียงกัน ควรไดรับการปฏิบัติอยางเดียว
หรือใกลเคียงกัน
 อนึ่ง กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เปนผูใกลชดิกบัสหกรณและรูขอเทจ็จรงิลึกซึง้มากกวาสาํนักงาน
เศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย แตสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยจะมีองคความรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานความเส่ียงมากกวาสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดังนั้น
การท่ีจะนําเอาองคความรูเหลาน้ันมาใชกับสหกรณมากนอย
เพียงใดเพ่ือใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงและพอเหมาะพอควร
จึงควรใหนํ้าหนักตอการตัดสินใจของกรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ และเห็นวาการกําหนดเกณฑ
การตัง้คาเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของสหกรณเครดติยเูนีย่นท่ีกาํหนด
ไวเชนเดียวกับสหกรณการเกษตรตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เสนอจึงเหมาะสมแลว
 สวนประเด็นที่กังวลวาเกณฑดังกลาวจะทําใหผลการ
ดําเนินงานและกําไรของสหกรณไมสอดคลองกับขอเท็จจริง
และถูกนํามาคํานวณเพื่อจายปนผลและเฉลี่ยคืนแกสมาชิก
อันจะทําใหทุนของสหกรณลดลงนั้น นายทะเบียนสหกรณ
สามารถควบคุมปญหาดังกลาวไดเพราะมีอาํนาจกําหนดควบคุม
เงินปนผลอยูแลว
 5. ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง การควบคุม
อัตราเงินปนผลตามที่กลาวมาเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ 
และการกําหนดเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้เงินกูสงสัยจะสูญ ก็มิได
มองวาเปนสถาบันการเงินหรือไมแตอยางไรแตเปนการพิจารณา
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ตามหลักการและประเภทของธุรกิจท่ีสหกรณดําเนินงานอยู 
ดังนั้น การต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
จึงควรใชหลักเกณฑเดียวกับสหกรณออมทรัพย ซึ่งอัตรา
การตั้ งค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจแตกต างจากสหกรณ
ออมทรัพยได หรืออาจใชเกณฑเดียวกับธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ซึ่งใหบริการทางการเงินแกเกษตรกร

6. ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ จะเปนไปไดหรือไม
ที่จะกําหนดผอนปรนใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใช เกณฑ
การต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเชนเดียวกับสหกรณการเกษตร
ไปอีกสัก 5 ป จากนั้น จึงใชเกณฑเดียวกับสหกรณออมทรัพย
 7. ผู แทนสันนิบาตสหกรณฯ เข าใจจุดมุ งหมาย
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย
ดีวาตองการใหสหกรณมั่นคง เม็ดเงินไมไหลออกจากสหกรณ
จากการจัดสรรกําไรสุทธิที่ไมไดสะทอนผลการดําเนินงาน
ที่แท จริง แตการใช เกณฑการตั้งค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเชนเดียวกับสหกรณออมทรัพย
ในขณะน้ี ผู ที่มีส วนเก่ียวของในท่ีนี้ไมว าจะในฐานะผูร าง
หรือผู พิจารณาราง ก็ไมอาจยืนยันไดว าผลจะเปนไปตาม
จุดมุงหมายท่ีวางไว หากผลท่ีเกิดข้ึนไมเปนไปตามท่ีมุงหมาย
หรือสหกรณมีปญหาเกิดขึ้นจากส่ิงท่ีรางข้ึนกอนท่ีจะไปถึง
จุดมุ  งหมายที่วางไว ก็คงเป น ส่ิงที่ติดอยู  ในใจของผู  ร  าง
หรือผูพิจารณารางตลอดไป
 หากกําหนดใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใชเกณฑการตั้งคา
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเชนเดียวกับสหกรณออมทรัพย งบการเงิน
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจะแสดงผลการดําเนินงานที่ขาดทุน
หรือกําไรลดลงอยางแนนอน และสิ่งเหลานี้เปนเรื่องท่ีสหกรณ
อธิบายกับสมาชิกให เข าใจได ยากมากซ่ึงเกิดขึ้นมาแล ว
สมาชิกตางพากันมาถอนเงินฝากหรือลาออกเพ่ือถอนหุน
เพียงเพราะตัวเลขทางบัญชีที่แสดงผลขาดทุนหรือกําไรลดลง
 ดังนั้น จึงเห็นวาควรยืนตามรางกฎกระทรวงฉบับนี้ 
(ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งไมได
หกัเงิน ณ ทีจ่าย โดยหลักเกณฑเดยีวกับสหกรณภาคการเกษตร) 
ไปกอนแลวจึงมาประเมินกันเปนระยะวาผลจากการตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่กําหนดนี้เปนอยางไร แลวพิจารณาวา
จะปรับปรุงแกไขอีกหรือไมอยางไรเพราะกฎกระทรวงตองมี
การประเมินการบังคับใชกฎหมายเปนระยะอยูแลว
 8. ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ควรกําหนด
ใหใชเกณฑเดยีวกับสหกรณออมทรพัย แตกาํหนดบทเฉพาะกาล
ผอนปรนใหกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนระยะเวลาหนึ่ง 
หากพนระยะเวลาดังกลาวแลวยังเห็นวาไมเหมาะสม ก็สามารถ
ขอขยายระยะเวลาผอนปรนออกไปไดอีก

9. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขอ
ขยายระยะเวลาดังกลาวควรจะตองขออนมุัติตอคณะรัฐมนตรี

10. ผูแทนสันนิบาตสหกรณฯ กรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณเป นผู ที่ รับผิดชอบและดูแล
ทั้งสหกรณและสมาชิกอยูแลว ดังนั้น การขอขยายระยะเวลา
ดังกล าว  จึงควรเป นอํานาจของนายทะเบียนสหกรณ 
ก็เพียงพอแลว

11. ผูแทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  การกําหนด
ใหอํานาจนายทะเบียนสหกรณขยายระยะเวลา เปนลักษณะ
การเขียนกฎหมายท่ีเปนการมอบอํานาจ ซึ่งไมนาจะเหมาะสม

 ขอสรปุของทีป่ระชมุ (สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหนวยงานภาครัฐ) มอบหมายฝายเลขานุการพิจารณา
ปรับปรุงร างกฎกระทรวงโดยให สหกรณเครดิตยู เนี่ยน
ตั้งค าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเชนเดียวกับสหกรณออมทรัพย 
และกําหนดบทเฉพาะกาลผอนปรนการตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนระยะเวลา........ป หากพน
ระยะเวลาดังกลาวแลว สามารถขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
เพื่อขยายระยะเวลาผอนปรนออกไปไดอีก
 ประเด็นหารือที่ 2 การประมาณการคาเผ่ือการปรับ
มูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
 ผูเสนอ
 ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย เพือ่ปองกนัมิใหสหกรณ
ถือครองท่ีดินมากเกินไปและปองกันการขาดสภาพคลอง
ทางการเงินของสหกรณ ควรปรับปรุงรางกฎกระทรวงดังน้ี
 รางกฎกระทรวง ใหสหกรณดําเนินการขายท่ีดินแทน
การชําระหนี้รอขายโดยทันที หากสหกรณถือครองไวเกินกวา
5 ปทางบัญชีนับจากปที่ได รับ ใหทยอยประมาณการคา
เผื่อการปรับมูลคาที่ดินแทนการชําระหน้ีรอขายไวในอัตรา
รอยละ 10 ตอป จนกวาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายจะมี
มูลคาคงเหลือในอัตรา รอยละ 50 ของมูลคาที่ดินแทน
การชําระหน้ีรอขาย
 ผูชี้แจง
 สันนิบาตสหกรณฯ ขอกําหนดดังกลาวแมไมใชขอหาม
ก็ตาม แตจะเปนอุปสรรคตอสหกรณในการรับที่ดินจากสมาชิก
ผูกู หรือผูคํ้าประกันแทนการชําระหนี้ การที่สหกรณรับที่ดิน
แทนการชําระหนี้ เปนการชวยสมาชิกอยางหน่ึงทั้งในดาน
ภาระหนี้สินและดอกเบี้ย เมื่อสมาชิกไมสามารถชําระหนี้ไมวา
จะดวยเหตุใดก็ตาม (ราคาผลไมตกตํ่า ผลผลิตไมเปนไปตาม
เปาหมาย ทุพพลภาพ) ก็เอาที่ดินของตนหรือที่ดินที่จํานอง
มาตีราคาชําระหน้ี ทําใหหนี้หมดไปหรือลดนอยลง เมื่อหน้ี
ลดนอยลง ดอกเบี้ยและการชําระหน้ีตองวดก็นอยลง สวนที่ดิน
ที่สหกรณรับมานั้น สหกรณก็ให สมาชิกเช าทํากินต อไป 
โดยคิดคาเชา และเม่ือใดก็ตามท่ีสมาชิกมีกําลังทรัพยมากข้ึน
ก็มาซื้อที่ดินดังกลาวกลับคืน ซึ่งวิธีนี้จะสามารถชวยรักษาที่ดิน
ของสมาชิกมิใหตองขายชําระหน้ีและตกเปนของนายทุน
 ที่ดินถือเปนทุนสําคัญอยางหน่ึงตามหลักเศรษฐศาสตร 
สหกรณตัง้ขึน้มาเพือ่ชวยเหลอืสมาชกิ หากไมทาํสิง่เหลานีท้ีค่วร
กระทํา แลวจะตั้งสหกรณมาเพื่ออะไร
 กรมสงเสรมิสหกรณ เหน็ดวยกบัธนาคารแหงประเทศไทย 
สวนตัวแลว (นายสุรพลฯ) ควรจะตั้งคาเผื่อ 100 เปอรเซ็นตดวย 
อีกประการหน่ึง มีการใชชองทางน้ี กระทําการทุจริต และมีการ
ซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการตาง ๆ ที่นอกวัตถุประสงค
 สันนิบาตสหกรณฯ การซ้ือที่ดินเพ่ือประกอบกิจการ
ตาง ๆ นั้น เปนเร่ืองนอกกรอบวัตถุประสงค ไมสามารถ
ทําไดอยูแลว ไมเกี่ยวกับการรับที่ดินแทนการชําระหน้ีกรณีนี้ 
และกรณีการทุจริต ก็เปนสวนนอย พบวามีอยูในระยะแรก ๆ 
ปจจุบันมีการเฝาระวังและเขมงวดกันอยูแลว
 การพิจารณารางหรือกําหนดกฎเกณฑใด ๆ รัฐในฐานะ
ทีม่อีาํนาจเหนือ ตองใชความระมัดระวงัใหมาก เพราะเปนทรพัยสนิ
ของสหกรณและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ กเ็กดิกบัสหกรณในฐานะ
เอกชน
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●

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
กรณีดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติเพราะกฎเกณฑดังกลาวไมมี
การใชกับสหกรณอีก 5 ประเภท โดยเฉพาะสหกรณการเกษตร

ประธานที่ประชุม กฎเกณฑดังกลาวเห็นวาควรจะตอง
มีอยู แตระยะเวลาที่จะตองมีการต้ังคาเผื่อฯ อาจจะตองปรับให
ผอนคลายมากขึ้น
 ขอสรุป (ประธานที่ประชมุสรุป)
 ขอใหฝายเลขานกุารนาํกฎเกณฑดงักลาว กลบัมาแลวมา
พิจารณาอีกคร้ังวาจะวางกําหนดเวลาไวเทาใด จึงจะตั้งคาเผื่อฯ 

การประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 2564
 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
แถลงไมเห็นดวยกับการกําหนดอัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
เชนเดียวกับสหกรณออมทรัพย และขออนุญาตไมอยูรวมพิจารณา

ประธานที่ประชุม จึงยุติการพิจารณาเพราะเห็นวา
ไม อาจตกลงร วมกันได  และขอนําเรื่องเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาวาจะสงเรื่องกลับคืนหรือจะนําเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะใหญ

อยางไรก็ตาม ผูแทนสันนิบาตสหกรณฯ ขออนุญาต
ที่ประชุมเพื่อนําเสนอประเด็นขอสังเกตอื่นๆ อีก (เผื่อกรณี
ไมมีโอกาสชี้แจงตอคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะใหญ) ดังนี้
 1. การตั้งคาเผื่อหนี้เงินกูสงสัยจะสูญของสหกรณ
อิสลาม
 สหกรณอสิลามเปนสหกรณประเภทออมทรัพย มจีาํนวน
ประมาณ 20 สหกรณ แตไมมีระบบหักชําระหน้ี ณ ที่จาย
เมื่อสํารวจรางกฎกระทรวงแลว ปรากฏวาไมไดมีการคํานึงถึง
สหกรณดังกลาวแตอยางใด จึงควรมีการปรับแกไขรางกฎ
กระทรวงในสวนน้ีดวย เชน อาจจะต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
เชนเดียวกับสหกรณเครดิตยเูนีย่นหรือมบีทเฉพาะกาลผอนปรน
ตาง ๆ

2. บทเฉพาะกาลเก่ียวกับงวดชําระหนี้ของสัญญากู
  บทเฉพาะกาล ขอ 43 กําหนดใหสัญญาเงินกูใด
ของสมาชิกที่ไดทําไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับให
สัญญานั้นยังคงใชบังคับตอไปจนกวาสัญญานั้นจะเปนไปตาม
เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ตกลงไว เวนแตเปนการทําสัญญาใหม
ภายหลังที่กฎกระทรวงน้ีใชบังคับอันเกี่ยวเน่ืองกับสัญญาเดิม
ในกรณีดังตอไปนี้
  (1) กรณีสัญญาเงินกูเดิมไดกําหนดงวดชําระหน้ีไว
ไมเกิน 240 งวด ใหกําหนดงวดชําระหนี้ในสัญญาใหมไดตาม
สัญญาเดิม
  (2) กรณีสัญญาเงินกูเดิมไดกําหนดงวดชําระหน้ีไว
เกินกวา 240 งวด ใหกําหนดงวดชําระหนี้ในสัญญาใหม 
โดยจะตองมีการปรับลดงวดชําระหนี้ใหเหลือไมเกิน 240 งวด 
ภายใน 10 ป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ
 เมื่อพิจารณารางกฎกระทรวงขอ 2 กําหนดใหสัญญา
กู ฉุกเฉินมีงวดชําระหนี้ ไม  เกิน 12 งวด สัญญากู สามัญ
มงีวดชําระหน้ีไมเกนิ 150 งวด และสัญญากูพเิศษมีงวดชําระหน้ี
ไมเกิน 360 งวด ดังนั้น หากรางกฎกระทรวงขอ 43 นี้ ไมระบุวา
เปนสัญญากู ประเภทใด จะทําใหสับสนวาสัญญากู พิเศษ 
จะตองลดลงมาเหลือ 240 งวดดวยหรือไมอยางไร

 3. บทเฉพาะกาลเก่ียวกับการขยายระยะเวลา
ผอนปรนการต้ังคาเผื่อ
 บทเฉพาะกาลกําหนดให สหกรณ  เครดิตยู เ น่ียน
ถอืใชเกณฑการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแบบสหกรณการเกษตร
เปนเวลา 5 ป และสามารถขอขยายตอคณะรัฐมนตรีได
แตไมเกิน 5 ป เห็นวา ควรตัดขอความวา “แตไมเกิน 5 ป” ออก 
ควรเปนดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามความเหมาะสม 
ไมควรกําหนดจนรัดตัวมากไป คณะรัฐมนตรีก็เปนคน ปลอยให
คนไดคิดบาง

3. บทสรุป
 สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดสงรางกฎกระทรวง
ดงักลาวตอคณะกรรมการกฤษฎกีา คณะที ่3 ซึง่ประกอบดวย
ผู ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญกวาเปนผู พิจารณา
ในประเด็นดังกลาวขางตน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ 3 พิจารณาแลวเห็นวาประเด็นที่ไมไดขอยุติดังกลาว
ขางตนไมใชประเดน็ทางกฎหมาย แตเปนประเดน็ทางนโยบาย 
จึงไมรับไวพิจารณา และคืนเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลว
จึงมีหนังสือถึงสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงคืน
รางกฎกระทรวงเพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบและสวนงาน
ที่เกี่ยวของรับฟงความคิดเห็นและพิจารณารวมกันใหได
ขอยุติกอน (เริ่มกระบวนการใหม)
 ดังนั้น ปจจุบัน จึงมีกฎกระทรวงการดําเนินงาน
และการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเน่ียน พ.ศ 2564 เพียงฉบับเดียวที่ออกตามความในมาตรา 
89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และใช
บังคับอยูในขณะน้ี
 จึงเรียนมาเพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ และมีสวนไดเสีย 
(Stakeholders)ในขบวนการสหกรณทราบและดําเนินการ
ขับเคลื่อนในสวนที่เปนไปตามบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบ 
เพ่ือขบวนการสหกรณตอไปอนัจะนาํไปสูการพฒันาคณุภาพชวีติ
ของสมาชิกสหกรณ ซึ่งสุดทายจะทําใหสหกรณมีความม่ันคง 
แขง็แรง ยัง่ยนื เปนการพฒนาเศรษฐกจิฐานรากเพือ่ความมัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน
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รับสมัคร
อายุไมเกิน55

ผูมีสิทธิ์ ไดแก
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณ
   ออมทรัพย
2. สมาชิกสามัญ กลุมวิชาชีพอื่น
3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิก
    สามัญของ สสอค.
4. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิก
    สมทบของ สสอค.
5. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิก
    สมทบ สสอค. จากกลุมวิชาชีพอื่น

เอกสารประกอบการสมัคร
ใบรับรองแพทย โรงพยาบาลของรัฐ
อายุไมเกิน 30 วัน
  

สำเนาบัตรประชาชน
ของตนเอง และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห

สำเนาทะเบียนบาน
ของตนเอง และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห

นายดิเรก  เนคมานุรักษ
ผูจัดการ สสอค.

นายสมพล  ตันติสันติสม
นายก สสอค.

มีสมาชิกทั่วประเทศกวา

ขอมูล ณ 31 ธ.ค. 2564

“ผูที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2510 เปนตนไป”
(ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)



1. ศูนยประสานงาน สสอค. ท่ีสหกรณตนสังกัด
2. สำนักงานใหญ 199/8 หมู 2  ชั้น 4 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย

ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-4961337 Fax. 02-4961338
เบอร 061-0533146 (ทะเบียน)  065-6136350 (การเงิน) 
      092-5197862 (บัญชี)    096-6545662 (ประชาสัมพันธ)  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ครูไทย สสอค.

www.cwftc.or.thftsc.coop1@gmail.comสมาคมฌาปนกิจครูไทย
สสอค.

Line ID : @286tisho

 24,551 

 14,850,478,419.30 
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เกร่ินกันกอน
 ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาใหขอมูลวาเจาหนี้
รายใหญของบุคลากรทางการศึกษาคือ “สหกรณออมทรัพย” 
นอกจากบุคลากรทางการศึกษาแลวผมเช่ือวาสถานการณคลาย ๆ 
กันนาจะเกิดข้ึนกับบุคลากรภาครัฐในสังกัดอ่ืน ๆ ที่เปนสมาชิก
สหกรณดวย บางทานอาจสงสัยวาทําไมองคกรการเงินเล็ก ๆ 
อยางสหกรณออมทรพัยจงึกลายเปนเจาหน้ีรายใหญของบคุลากร
ภาครัฐ บทความน้ีพยายามหาคําตอบในเรื่องนี้ โดยเร่ิมจาก
ทําความเขาใจถึงความเปนมาของปญหาหน้ีสินและการนํา
สหกรณเขามาใชแกไขปญหา ตามดวยสหกรณหลักของบุคลากร
ภาครัฐ และเหตุที่ทําใหสหกรณออมทรัพยเปนเจาหน้ีรายใหญ
ของบุคลากรภาครัฐ 

ความเปนมาของปญหาหนี้สินและการนําสหกรณมาใช
 ในประเทศไทย การกูยืมกันมีมาชานานแลว แตมาเห็น
ภาพชัดเจนเมื่อนําแนวคิดแบบทุนนิยมเขามาใช การผลิตเปล่ียน
ไปจากเพื่อยังชีพเปนเพ่ือคาขาย มีการนําเอาวิธีการผลิตแบบ
อตุสาหกรรมมาปรบัใช โดยมุงผลติสนิคาเฉพาะอยาง ผลติครัง้ละ
มาก ๆ ใชตลาดและเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียน 
รายไดและกําไรจากการผลิตเปนแรงจูงใจใหมกีารขยายการผลิต
และเกิดการกู หนี้ยืมสินมาใชเพื่อการผลิตและการบริโภค 
จนเปนที่มาของปญหาหนี้สินที่สรางความเดือดรอนใหกับ
ประชาชน 
 เพื่อแกปญหาดังกลาวภาครัฐในอดีตไดนํามาตรการ
หลายอยางมาใช หนึ่งในจํานวนน้ันคือ “สหกรณ” ซึ่งมีความคิด
พื้นฐานอยูที่การชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน และการทํางานแบบมีสวนรวม 
โดยสงเสริมใหคนท่ีมีปญหาหน้ีสินรวมมือและลงทุนรวมกัน
ตั้งสหกรณของตนเองขึ้นมา เพ่ือใหทําหนาที่จัดหาเงินกูที่มี
เงื่อนไขดี เชน อัตราดอกเบี้ยตํ่า ระยะเวลาชําระคืนยาว เปนตน 
มาใหบริการแกสมาชิก ในระยะแรก ๆ สหกรณถูกนํามาใชกับ
เกษตรกรกอน แลวขยายไปยังกลุมคนอ่ืน ๆ รวมถึงบุคลากร
ของรัฐดวย ที่กลาวมานาจะสรุปไดวา “ปญหาหน้ีสินเปนที่มา
ของสหกรณ” 

ทําไมสหกรณออมทรัพย…จึงเปน

เจาหนี้รายใหญของบุคลากรภาครัฐ1

■ โดย… รังสรรค ปติปญญา2

สหกรณออมทรัพย : สหกรณหลักของบุคลากรภาครัฐ
 สหกรณหลักที่จัดต้ังในหมูบุคลากรภาครัฐตามสวน
ราชการตาง ๆ คือ “สหกรณออมทรัพย” (บุคลากรสวนใหญ
ของหนวยงานเปนสมาชิกของสหกรณที่ตั้งขึ้น) ถาตั้งในกลุมครู
ก็เรียกวาสหกรณออมทรัพยครู ตั้งในกลุ มตํารวจก็เรียกวา
สหกรณออมทรัพยตํารวจ เปนตน ทั้งนี้สมาชิกตองลงทุน
ถือหุ นในสหกรณ ดังนั้น “สมาชิกจึงเปนเจาของสหกรณ”
และ “มีสิทธิมีเสียงในการบริหารงานสหกรณ” อยางไรก็ตาม
การถือหุ นนอกจากแสดงถึงความเปนเจาของแลวยังเปนวิธี
การออมแบบหนึ่งดวย
 สําหรับวิธีการทํางานโดยยอของสหกรณออมทรัพย
คือคนท่ีเปนสมาชิกตองออมเงินไวกับสหกรณอยางสม่ําเสมอ
ทุกเดือนในรูปของ “หุน” (ออมภาคบังคับ) ตามท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับและหรือระเบียบของสหกรณ โดยหักจากเงินเดือน 
ณ ที่จาย เงินที่เหลือจากหักคาหุนแลวจึงจะนําไปใชจายได 
และหากมีเงินเหลือหลังจากใชจายก็สามารถออมไวกับสหกรณ
ในรูปของ “เงินฝาก” (การออมภาคสมัครใจ) ไดเชนกัน ทั้งนี้
สมาชิกจะถอนหุนคืนไมไดจนกวาจะออกจากการเปนสมาชิก 
ขณะที่สามารถถอนเงินฝากคืนได ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 
อยางไรก็ตาม เม่ือสมาชิกมีความจําเปนตองใชเงินก็สามารถกู
จากสหกรณได “ถงึตรงน้ีคงเห็นภาพแลววาทาํไมบุคลากรภาครัฐ
ถงึเปนหนีส้หกรณออมทรัพย” อยางไรก็ตามตองขอย้ําอีกคร้ังวา

1 บุคลากรภาครัฐในที่นี้หมายถึงเฉพาะท่ีเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยเทานั้น
2 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาสหกรณ และรองประธานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
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สหกรณเปนของสมาชิก ดังน้ันจึงกลายเปนวา “บุคลากรภาครัฐ
เปนหน้ีองคกรของตนเอง” 
 คําถามท่ีตามมาก็คือ “แลวสหกรณออมทรัพยเอาเงิน
จากไหนมาใหสมาชิกกู?” คําตอบก็คือเงินที่สมาชิกออมไวกับ
สหกรณทัง้ในรปูของหุนและเงนิฝากนัน่เอง หากเงนิออมทีม่ไีมพอ
กับความตองการกูของสมาชิก สหกรณจะไปกูจากแหลงใหกูเงิน
ในระบบที่มีอยู โดยเฉพาะจากสหกรณออมทรัพยที่มีเงินเหลือ
และหรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ เขามาใหบริการแกสมาชิก
และดวยความเปนสหกรณซึ่งมีความม่ันคงและขนาดธุรกิจใหญ
กวาสมาชิกแตละคน ทําใหมีโอกาสไดรับอนุมัติเงินกูภายใต
เงื่อนไขดีกวาที่แตละคนไปกูเอง เชน วงเงินสูงขึ้น ดอกเบ้ียต่ําลง 
ระยะเวลาในการชําระเงินยาวขึ้น เปนตน 
 สําหรับการเก็บเงินจากสมาชิกเพ่ือชําระคืนเงินกู ก็ใชวิธี
การเดียวกับการเก็บคาหุ นรายเดือน คือหักจากเงินเดือน
ณ ทีจ่าย ทาํใหหน้ีทีเ่ปนปญหาหรือไมสามารถชําระคืนมนีอยมาก 

เหตุที่ทําใหสหกรณออมทรัพยเปนเจาหนี้รายใหญ
ของบุคลากรภาครัฐ
 เงินกูหรือหน้ีสินอาจมีที่มาไดจาก 2 แหลงใหญ ๆ คือ 
แหลงในระบบหรือแหลงที่เปนทางการ เชน ธนาคารพาณิชย 
ธนาคารและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สหกรณ เปนตน
กับแหลงนอกระบบหรือแหลงที่รัฐไมสามารถควบคุมการ
ดําเนินการได อยางไรก็ตามขอมูลที่มีอยูชี้วาสหกรณออมทรัพย 
คือเจาหนี้รายใหญของบุคลากรภาครัฐที่เปนสมาชิก คําถาม
สําคัญก็คือทําไมถึงเปนเชนนั้น โดยสวนตัวแลวเชื่อวามาจาก
3 สาเหตุ คอื ความเปนเจาของ ความสอดคลองกับความตองการ
และโอกาสเขาถึง และอัตราดอกเบ้ีย
 ในเร่ืองของ “ความเปนเจาของ” ขณะท่ีแหลงเงินกูอื่น
เปนของใครก็ไมรู แต “สหกรณเปนของสมาชิก” ดังน้ันการกูเงิน
จากสหกรณก็คือการกูเงินจากองคกรของตนเอง ดอกเบี้ยเงินกู
ที่จายไปก็เปนรายไดและกําไรขององคกรของตนเอง เมื่อมีกําไร 
โดยหลักการแลวสหกรณจะจัดสรรกําไรดังกลาวออกเปน
4 สวนใหญ ๆ สวนที่หนึ่งเพื่อสรางความเจริญเติบโตและ
ความม่ันคงขององคกร (ทุนสํารอง) สวนท่ีสองเพ่ือจายเปน
ผลตอบแทนแกสมาชิกในฐานะผูลงทุน (เงินปนผล) สวนที่สาม
เพื่อจัดเปนสวัสดิการแกสมาชิก ครอบครัว และสังคมสวนรวม 
และหากยังมีกําไรเหลืออยู อีก จะถูกจัดสรรคืนไปยังสมาชิก
ในฐานะลูกคาตามสวนแหงการทําธุรกิจ (เงินเฉลี่ยคืน) ดังนั้น
สมาชิกจะไดรับดอกเบี้ยบางสวนคืนกลับมา ซึ่งเรื่องอยางนี้
จะไมเกิดขึ้นในกรณีกูเงินจากเจาหนี้รายอ่ืน
 ในสวนของ “ความสอดลองกับความตองการและโอกาส
เขาถึง” สหกรณออมทรัพยสวนใหญใหบริการเงินกูที่สอดคลอง
กับความตองการของสมาชิก โดยใหบริการเงินกู 3 ประเภท คือ 
ฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษ สําหรับ “เงินกูฉุกเฉิน” จะใหในกรณีที่
ผูกูมคีวามจาํเปนเรงดวน สมาชกิสามารถรับเงนิกูไดอยางรวดเรว็ 
โดยไมตองมีการคํ้าประกัน อยางไรก็ตามเงินกูประเภทนี้มีวงเงิน

คอนขางจาํกดั และมรีะยะในการชําระคนืสัน้ สวน “เงนิกูสามญั” 
เปนเงนิกูทีม่รีะยะเวลาผอนชาํระคืนคอนขางยาว เชน 120 เดอืน 
(10 ป) เปนตน วงเงนิคอนขางสงู ทัง้นีเ้งนิกูประเภทนีใ้หใชสมาชกิ
ดวยกันเปนผูคํ้าประกัน (วงเงินกู จํานวนผูคํ้า และเงื่อนไขอื่น ๆ 
เปนไปตามกติกาของแตละสหกรณ) สวน “เงินกู พิเศษ”
เปนเงินกูที่ตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน วงเงินกูและระยะเวลา
ในการชําระคืนของเงินกูประเภทน้ีสวนใหญจะมากกวาเงินกู
2 ประเภทแรก แตจะเปนเทาไรนั้นข้ึนอยูกับกติกาของแตละ
สหกรณ จะเห็นวาสหกรณพยายามจัดบริการเงินกูที่สอดคลอง
กับความตองการและความจําเปนของสมาชิก โดยมีเงื่อนไข
ที่เปนอุปสรรคในการเขาถึงเงินกูนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
 สวนในเร่ืองของ “อัตราดอกเบ้ีย” ซึ่งเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลสูงมากตอการเลือกใชบริการเงินกูจากแหลงเงินกูตาง ๆ 
สหกรณออมทรัพยโดยทั่วไปมีนโยบาย “คิดดอกเบี้ยเงินกู 
ไมเกินกวาอัตราตลาด” ทั้งนี้มีขอมูลวาสหกรณออมทรัพย
หลายแหงคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีตํ่ากวาอัตราตลาด และอยางท่ี
กลาวไวแลววาเมื่อสหกรณมีกําไร กําไรสวนหนึ่งจะถูกเฉลี่ยคืน
กลับไปยังสมาชิกตามสวนแหงการทําธุรกิจ ทําใหอัตราดอกเบี้ย
สุทธิ (อัตราดอกเบ้ียจาย-เฉล่ียคืน) หรืออัตราดอกเบ้ียแทจริง
ที่สมาชิกจายจะตํ่าลงไปอีก
 จากสาเหตุ 3 ประการขางตน นาจะทําใหสมาชิกกูเงิน
จากสหกรณออมทรัพยมากกวาแหลงเงินกู อื่น ๆ “ถึงตรงนี้
คงพอเห็นภาพวาทําไมสหกรณออมทรัพย ถึงเป นเจ าหนี้
รายใหญของสมาชิก” และในกรณีที่สมาชิกเปนบุคลากรภาครัฐ 
“สหกรณออมทรัพยจึงเปนเจาหนี้รายใหญของบุคลากรภาครัฐ
ที่เปนสมาชิก”   

สงทายกอนจาก
 ทีก่ลาวมาคงพอจะเขาใจไดวาทาํไมสหกรณจงึเปนเจาหน้ี
รายใหญของบุคลากรภาครัฐท่ีเปนสมาชิก อยางไรก็ดีมีคําถาม
ตามมาวา “การเปนเจาหนี้รายใหญเปนความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของสหกรณ?” มีผูบริหารภาครัฐจํานวนหน่ึง มองวา 
“สิ่งที่เกิดขึ้นคือความลมเหลว และสหกรณเปนตัวการที่ทําให
เกิดปญหาหน้ีสิน” โดยเหมารวมเอาหน้ีสินทั้งหมดเปนปญหา
หนีส้นิ และเหน็วารฐัตองเขามาแทรกแซงการทาํงานของสหกรณ   
 อยางไรก็ตามจากท่ีได อธิบายมาแลวชี้ว าสหกรณ
ถกูนาํเขามาเพ่ือใชเปนเครือ่งมอืในการแกไขปญหาหนีส้นิ ดงันัน้
โดยสวนตัวผมเห็นวา “การเปนเจาหนี้รายใหญของสมาชิก
เปนความสําเร็จตามเจตนารมยของการนําสหกรณเขามาใช” 
ถึงตรงนี้คงตองถามใจภาครัฐแลววาจะเอาอยางไรกับขบวนการ
สหกรณ หากเห็นวาเปนขบวนการท่ีไมเปนประโยชนและลมเหลว
ก็ควรจะเลิกระบบสหกรณไปเลย แตตองเตรียมตัวรับกับ
ความเดือดรอนของประชาชนหลายลานคนที่เคยพี่งพาเงินกู
จากสหกรณ ... สวัสดีครับ



15จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
● มกราคม - มีนาคม 2565 ●

15ย 
●

 จากสถานการณโควดิทีส่งผลกระทบทางลบตอสขุภาพกาย 
สขุภาพใจ และสขุภาพทางการเงนิของทกุคน บางคนถกูลดเงนิเดอืน
ทําให รายได ลดลง บางคนถูกเลิกจ างงานทําให ขาดรายได
ประกอบกับราคาสินคาและบริการปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให
เกิดปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน ตองนําเงินเก็บมาใช 
หรือกูยมืจากแหลงเงินกูตาง ๆ  ดงันัน้ จงึควรเตรยีมวางแผนทางการ
เงินในอนาคตและในยามฉุกเฉินโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี ดังนี้ 

1. วางแผนทางการเงินดวยบัญชีรายรับรายจาย 
 บัญชีรายรับรายจายถือวาเปนเครื่องมือหนึ่งที่ช วยให
การวางแผนการเงินมีประสิทธิภาพมากข้ึน และชวยสรางวินัย
ทางการเงนิทีด่ ีจดบนัทกึรับจายโดยแยกรายจายจาํเปนและรายจาย
ไมจําเปน จากนั้นลองลดคาใชจายที่ไมจําเปนในเดือนถัดไป ตอมา
นําผลการบันทึกรับจายทั้งปมาจัดหมวดหมู โดยแยกประเภทดังนี้
  1) รายรับทั้งป   
    1.1) รายรบัจากการทํางาน เชน เงินเดอืน คาจาง 
คานายหนา กําไรจากการขาย
     1.2)  รายรับจากทรัพยสิน รายไดหรือดอกผล
ที่มาจากทรัพยสินลงทุนตาง ๆ แมหยุดทํางาน ยังมีรายไดเขามา
เชน ดอกเบี้ย เงินปนผล คาเชา คาลิขสิทธิ์
  2) รายจายทั้งป   
    2.1) รายจายแบบคงท่ี ตองจายทกุเดอืนปรบัลด
คอนขางยาก เชน หนี้บาน หนี้รถ คาเชาบาน คาประกันสังคม
คาประกันสุขภาพ
    2.2) รายจายแบบแปรผัน ยิ่งใช ยิ่งซ้ือ ยิ่งตอง
จาย ปรับลดงาย เชน คานํ้าคาไฟ คากิน คาเที่ยว คาเดินทาง 
คาชอปปง 
    2.3)  รายจายเพื่อการลงทุน เปนการจายเงิน
เพ่ืออนาคต ยิ่งมากเทาไรย่ิงดี เชน เงินฝากประจํา ประกันชีวิต
ประเภทสะสมทรัพย สลากออมทรัพย ลงทุนในหุน 
   สามารถนํารายรับรายจายแตละประเภทมาวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคล โดยใชอัตราสวนดังตอไปนี้ เพื่อใหทราบ
สถานะทางการเงินของตนเอง ดังนี้ 

● อัตราสวนความอยูรอด = (รายไดจากการทํางาน + 
รายไดจากทรัพยสิน) ÷ รายจายรวม 
  หากคํานวณแลวไดคามากกวา 1 แสดงวาสามารถ
อยูรอดได แตถาไดคานอยกวา 1 ควรเพ่ิมรายไดจากชองทางอ่ืน 
หรือลดรายจายที่ไมจําเปน 

● อัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี = รายจาย
ชําระหนี้ ÷ รายไดรวม
  แสดงความสามารถในการชําระหนี้ โดยคาที่ไดไมควร
เกิน 0.4 หรือ ไมควรมีหนี้ที่ตองชําระเกิน 40% ของรายได

●  อัตราสวนการออมและการลงทุน = รายจายการออม
และการลงทุน ÷ รายไดรวม

การปรับพฤติกรรม 
เพื่อสุขภาพการเงินที่ดี

 แสดงสัดสวนการออมและการลงทุนตอรายได ควรมีคา
มากกวา 0.1 หรือควรออมและลงทุนมากกวา 10% ของรายได
 ● อตัราสวนความม่ังคัง่ = รายไดจากทรพัยสนิ ÷ รายจาย
  หากคํานวณแลวไดคามากกวา 1 แสดงวารายได
จากทรัพยสินสามารถครอบคลุมรายจายทั้งหมดมีความมั่นคง
มั่งคั่ง และมีอิสรภาพทางการเงิน  
 การวางแผนการเงินลวงหนาเปนส่ิงที่จําเปนตองทํา
ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน จึงควรจัดทํา “รายรับรายจายลวงหนา”
เพื่อปองกันความเสี่ยง และมีเงินสํารองเก็บไวใชในยามฉุกเฉิน
เทากับคาใชจาย 3-6 เดือน เพื่อเปนชวงเวลาท่ีจะสามารถ
หางานใหมหรือสรางรายไดใหม ๆ  
 2. วางแผนปลดหนี้
 หาสาเหตขุองการเปนหนี ้และสาํรวจภาระหนีส้นิทีม่ทีัง้หมด 
รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยของหนี้ที่ตองผอนชําระในแตละกอน เพื่อให
เห็นภาพรวมของภาระในการชําระหน้ีตอเดือน สํารวจทรัพยสิน
ที่ไมไดใชหรือไมจําเปนไปขายนําเงินมาชําระหน้ีเพื่อลดหน้ี จัดทํา
แผนปลดหน้ีและปฏิบัติตามแผนอยางเครงครัด หากชําระหน้ี
ไมไดตามแผนใหรีบเจรจากับเจาหนี้ อยาหยุดจายเอง
 3. ควบคุมรายจายอยางรัดกุม
 จําแนกคาใชจายในสวนที่จําเปนและสวนท่ีไมจําเปน
ใหชัดเจน โดยจัดสรรคาใชจายที่จําเปนไวเปนอันดับแรก จากน้ัน
คอยปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนออก เพ่ือนํามาเปนเงินสํารอง
ไวใชในยามฉุกเฉิน  
 4. เริ่มตนออมเงิน 
 เงินออม ถอืเปนตวัชวยสําคญัในยามฉุกเฉนิ โดยวิธกีารออม
เงินมีหลากหลายวิธี เริ่มตนการออมเงินจากการออมเล็ก ๆ นอย ๆ 
ในแตละเดือน นอกเหนือจากการหยอดกระปุกและฝากเงิน
กับธนาคาร ดวยเทคนิคการออมตาง ๆ อาทิ 1) ลด ละ เลิก 
การใชแบงก 50 บาท 2) ทานขาวที่บานและทําอาหารเอง
ใหบอยข้ึน 3) ใชนํ้าและไฟฟาเทาที่จําเปน ปดเมื่อไมไดใช 
4) สมัครสมาชิกรานคา/รานออนไลนเพื่อไดสวน 5) ประกันชีวิต
ประเภทสะสมทรัพยเก็บเงินงายไดเงินคืนกอนใหญ 6) เดินหาง
เมื่อจําเปนจริง ๆ 7) ติดตามมาตรการของรัฐ อาทิ โครงการ
คนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการเราเท่ียวดวยกัน ฯ  
 5. หารายไดเสริม 
 หาอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดเพิ่ม อาทิ ขายของออนไลน 
ทํางานอดิเรกเพ่ิมรายได เชน ทําอาหาร ทําขนมงานฝมือ ฯ
การลงทุนในสลากออมทรัพย ลงทุนในหุน เปนตน
 หากเราเริ่มวางแผนทางการเงินต้ังแตวันนี้ ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพื่อเตรียมการตั้งรับสถานการณฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น 
ยอมเปนการเสริมสรางรากฐานชีวิตใหแข็งแรง และสรางหลัก
ประกันที่มั่นคงสําหรับอนาคตอีกดวย

สํานักงานสหกรณจังหวัดระนอง
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การควบคุมภายในของสหกรณ/กลุ มเกษตรกร
เปนเครื่องมือหนึ่งที่กรมสงเสริมสหกรณนํามาใชใน  การสงเสริม
การดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหเขมแข็งสามารถ
ชวยเหลือสมาชิกใหมั่นคงและตอเนื่อง สํานักงานสหกรณ
จงัหวัดยโสธรไดใหความสําคัญในการควบคุมกระบวนการปฏิบตัิ
งานภายในสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพือ่ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการควบคุมภายใน 
หมายถึง กระบวนการท่ีผู บริหารและบุคลากรขององคกร
จัดให มีขึ้น  เพื่อสร างความม่ันใจอย างสมเหตุสมผลว า 
การดําเนินงานขององคกรจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ทีก่าํหนดไวตามคาํจํากดัความของการควบคมุภายใน ไดกลาวถงึ
เรื่องวัตถุประสงคของการดําเนินงานซ่ึงอาจจําแนกวัตถุประสงค
ของการดําเนินงาน เปน 3 ประเภท คือ
 1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
คือ วัตถุประสงคพื้นฐานของการดําเนินงานในทุกองคกร 
โดยมุงเนนที่กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ และเอื้ออํานวย
ใหการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกาํหนดไว ในขณะเดียวกนั

การควบคุมภายใน
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร

■ นางสาวพัทรภรณ  ประจํา

ผลที่ไดรับจากกระบวนการนั้นตองคุ มคากับตนทุนที่ใชไป
จึงจะทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพ
 2) ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน คือ การจัด
ใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองเพียงพอ และเชื่อถือ
ไดเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผู บริหาร บุคลากรในองคกร
และบุคคลภายนอกในการนําขอมูลดังกลาวไปใชประกอบ
การพจิารณาตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ
 3) การปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับทีเ่ก่ียวของ 
คือ การมุงเนนใหกระบวนการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไขตามสัญญา ขอตกลง นโยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 การกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานขึ้นมานั้น 
ผู บริหารจะตองกําหนดวิธีการทํางานใหไปสู วัตถุประสงค 
และในขณะเดียวกันก็ตองมีการควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ 
ในสหกรณ/กลุ มเกษตรกรใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดวย การควบคุมตาง ๆ เหลานี้ก็คือ การควบคุม
กระบวนการปฏบิัติงานภายในสหกรณ/กลุมเกษตรกร
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 2. มี ระบบการควบคุมทางบัญชีที่ ดี  โดย ท่ัวไป
ประกอบดวย
  1. ผังบัญชีรวมท้ังคู มือการบัญชี และนโยบาย
การบัญชี เพื่อใหการรวบรวมขอมูลทางบัญชี เปนไปดวย
ความเรียบรอย ผังบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยสมบูรณ นอกจากจะชวย
ปองกันการผิดพลาดในการบันทึกขอมูล ยังเปนประโยชนในการ
ควบคุมสินทรัพยและกําหนดความรับผิดชอบของพนักงานดวย
  2. การควบคุมโดยงบประมาณเปนมาตรการที่ใช
เพื่อประเมินผลงานโดยเทียบกับงบประมาณที่วางไว ซึ่งจะชวย
ใหเกิดขอผิดพลาดและการทุจริตไดยาก เชน ถามีการทํา
งบประมาณรายจาย ก็ยอมเปนการยากที่พนักงานคนหนึ่งคนใด
จะหาทางเบิกจายรายจายท่ีเปนเท็จ งบประมาณท่ีนิยมใช 
ไดแก งบประมาณเงินสด งบประมาณคาใชจาย
  3. มรีะบบตนทุนทีด่ซีึง่จะชวยผูบรหิารควบคุมตนทนุ
และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารได
  4. เอกสารประกอบการลงบัญชี และแบบพิมพ
ตาง ๆ ควรมีหมายเลขกํากับเพื่อใหควบคุมได ไมใหเกิด
ความสูญหายและติดตามคนหาไดงาย
 3. มแีนวทางปฏิบตัทิีด่สีาํหรบัแผนงานตาง ๆ  เพือ่ปองกนั
การโตแยง หรือการปดความรับผิดชอบการมอบหมายงาน 
วิธีปฏิบัติงานและนโยบายควรทําเปนลายลักษณอักษร แนวทาง
ปฏิบตังิานท่ีดจีาํเปนตองอาศยั ระเบยีบและกฎขอบังคับเพือ่ชวย
ใหพนักงานปฏิบัติไดโดยเรียบรอยดวย เชน มีระเบียบการเก็บ
รักษาเงินสดระเบียบการจายเงินกู ระเบียบการรับฝากเงิน ฯลฯ
 4. ใชเจ าหนาที่ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ การใช พนักงานท่ีมีคุณสมบัติ ไม ตรงกับงาน
ที่มอบหมายใหทํา อาจนําความเสียหายมาสูสหกรณ/กลุ ม
เกษตรกรไดโดยงาย
 ระบบการควบคุมภายในนั้นไมวาจะกําหนดไวดีเพียงใด 
ก็ยังมีขอจํากัดบางประการ จึงไมสามารถปองกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ เพียงแตสรางความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลไดในระดับหน่ึงเทานั้น อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ระบบการควบคุมภายในเปนระบบงานท่ีสัมพันธกับงานทุก ๆ 
ดานของสหกรณและกลุมเกษตรกร ซึ่งทุกฝายทั้งระดับบริหาร
และปฏิบัติการจึงควรมีสวนรวมในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือใหเกิดการยอมรับและรวมมือของทุกฝายในการ
ทาํใหระบบการควบคุมภายในทีก่าํหนดข้ึนเกดิประสทิธิและบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน

ลักษณะการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
 1. มีแผนจัดแบงสวนงาน ซึ่งกําหนดความรับผิดชอบ
ของงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนเขาใจงาย เพื่อใหพนักงาน
ทุกคนทราบหนาที่ความรับผิดชอบของตน หลักการสําคัญคือ 
ตองไมใหพนักงานคนหนึ่งคนใดควบคุมงานเรื่องหนึ่งเร่ืองใด 
ตั้งแตตนจนจบ เพราะไมเชนน้ันแลวอาจเกิดทุจริตไดง าย 
หรืออาจมีขอผิดพลาดที่ไมมีใครพบ วิธีการ คือ ตองแยกใหงาน
ด านปฏิบัติการ  การดูแลทรัพย สิน  การบัญชี  รวมทั้ ง
การตรวจสอบภายในเปนอิสระตอกัน เพื่อใหมีการควบคุมกันได 
และในขณะเดียวกันก็ตองใหมีการประสานงานท่ีดีดวย
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  นปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสงเสริมสหกรณ
  ไดมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับ
ความเขมแข็งสหกรณ/กลุมเกษตรกร โดยใชผลการจัดระดับชั้น
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเปนตัวชี้วัดการประเมินผลความสําเร็จ
ของการส งเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุ มเกษตรกรให เกิด
ความเขมแข็ง ซึ่งการจัดระดับชั้นของสหกรณ แบงเปน 4 ชั้น
และมีหลักเกณฑในการประเมินการจัดชั้นของสหกรณ ทั้งหมด
4 ดาน  ดังนี้

1. ดานความสามารถในการใหบริการสมาชิก (การมี
สวนรวม) โดยสามารถประเมินไดจากธุรกิจดานตาง ๆ ที่สหกรณ
ดําเนินงานอยู นั้น สามารถใหบริการกับสมาชิกไดอยางทั่วถึง
ครอบคลุมสมาชิกไดครบทุกคนหรือไม มากนอยเพียงใด โดยวัดผล
จากจํานวนสมาชิกที่ใชบริการ/รวมทําธุรกิจกับสหกรณ อยางนอย  
คนละ 1 ดาน  

2.  ดานประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยสามารถ
ประเมินจากอัตราสวนทางการเงินของสหกรณ ซึ่งผลมาจาก
การบริหารงานและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ โดยมีอัตราสวน
ที่ใชเปนเกณฑประเมิน 7 อัตราสวน คือ 1) อัตราสวนหนี้สิน
ตอทุน  2) อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน 3) อัตราผลตอบแทน     
ตอสินทรัพย 4) อัตราสวนทุนหมุนเวียน 5) อัตราสวนคาใชจาย
ดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน 6) อัตราสวน
ทุนสํารองตอสินทรัพย และ 7) อัตราสวนหน้ีระยะส้ันที่ชําระได
ตามกําหนด 

3. ดานประสิทธิภาพในการจัดการองคกร (ควบคุม
ภายใน) โดยสามารถประเมินจากคุณภาพของการควบคุมภายใน
ของสหกรณ แบงได 5 ระดับ คือ (1) ระดับดีมาก มีผลการควบคุม
ภายในเทากับ 4 คะแนน (2) ระดับดี มีผลการควบคุมภายใน
เทากับ 3 คะแนน (3) ระดับพอใช มีผลการควบคุมภายใน
เทากับ 2 คะแนน  (4) ระดับตองปรับปรุง มีผลการควบคุมภายใน 
เท ากับ 1 คะแนน และ (5) ระดับไมมีการควบคุมภายใน
มีผลการควบคุมภายใน = 0 คะแนน  

หลักเกณฑการประเมิน
การจัดชั้นสหกรณ

 4. ดานประสิทธิภาพของการบริหารงาน (ขอบกพรอง) 
โดยสามารถประเมินผลจากการดําเนินงานคณะกรรมการ 
และหรือฝายจัดการของสหกรณ เกิดการทุจริตหรือมีขอบกพรอง
ในการบริหารงานเกิดข้ึนหรือไม  
 จากหลักเกณฑการประเมินผล ตามเกณฑการจัดระดับ
ความเขมแข็งของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท้ัง 4 ดาน สามารถ
แบงระดับชั้นของสหกรณ  ออกเปน 4 ระดับชั้น คือ
 1. ระดับชั้น 1  เปนสหกรณทีม่คีวามสามารถในการบริการ
สมาชิกไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 70 และมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจอยู ในระดับมาตรฐานขึ้นไป มีชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายในระดับ ดี ถึงระดับ ดีมาก และไมมีขอบกพรอง
จากการดําเนินงานหรือมีขอบกพรอง แตไดดําเนินการแกไขแลว
เสร็จสมบูรณ  
 2. ระดับชั้น 2  เปนสหกรณทีม่คีวามสามารถในการบริการ
สมาชิกไดระหวางรอยละ 60-69  และมีประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจอยูในระดับต่ํากวามาตรฐาน มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ในระดับ พอใช และเปนสหกรณที่มีขอบกพรองซึ่งไดดําเนินการ
แกไขแลวเสรจ็แตตองติดตาม หรืออยูระหวางดําเนินการแกไข 
 3. ระดับชั้น 3  เปนสหกรณทีม่คีวามสามารถในการบริการ
สมาชิกไดตํ่ากวารอยละ 60 และมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
อยู  ในระดับต องปรับปรุง มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ตองปรับปรุงหรือไมมีระบบการควบคุมภายใน และเปนสหกรณ
ที่เกิดขอบกพรองและยังไมเริ่มดําเนินการแกไข
 4. ระดับชั้น 4 เปนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีนายทะเบียน
สหกรณ/นายทะเบียนกลุมเกษตรกรส่ังเลิกกิจการแลว อยูในระหวาง
การชําระบัญชี  
 ทัง้นี ้สาํนกังานสหกรณจงัหวดัยโสธร โดย นางวไิล ยฮูนัเซน 
สหกรณจังหวัดยโสธร ไดมอบนโยบายใหกับกลุมงานวิชาการ
และกลุมสงเสรมิสหกรณทกุกลุม เพือ่ใชเปนแนวทางการปฏบิตังิาน
ในการเขาไปแนะนาํ สงเสรมิ และผลกัดนัใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ที่อยู เขตพื้นที่ในจังหวัดยโสธรใหมีความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น 
สามารถยกระดับข้ึนเปนสหกรณ/กลุมเกษตรกรชั้น 1 ไดตาม
เปาหมายที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด โดยนโยบายดังกลาว
มุงเนนการสงเสริมใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร เกิดความเขมแข็ง
จากภายในมีการควบคุมภายในเพ่ิมขึ้นจากเดิม ไมมีขอบกพรอง
มธีรรมภบิาลเกิดขึน้ในสหกรณ/กลุมเกษตรกร รวมถงึใหความสาํคญั
ในดานการสงเสริมพัฒนาการดําเนินงาน/การดําเนินธุรกิจมีการ
จัดช้ันสมาชิก การจัดช้ันลูกหน้ี สรางการมีสวนรวมของสมาชิก
ใหเพิ่มขึ้น ใหสมาชิกมีการออม สงเสริมการสรางอาชีพเสริม
เพื่อใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินชีวิตเพ่ือชวยลดรายจาย และการจัดหาสินคา
มาจําหนายใหตรงตามความตองการของสมาชิกอยางแทจริง

■  นางสาวเนรัญชรา  เดชผล
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   ลุมเกษตรกรตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยกลุมเกษตรกร 
   พ.ศ. 2547 หมายความวา บุคคล ผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลกัจาํนวนไมนอยกวาสามสบิคน และมวีตัถปุระสงค
เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีฐานะ เปนนิติบุคคล และสามารถประกอบธุรกิจตาง ๆ ได 
ภายใตการสนับสนุน สงเสริมและการกํากับของทางราชการ 
 ในป พ.ศ. 2562 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 เปนพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
โดยบัญญัติใหสหกรณจังหวัดเปนนายทะเบียนกลุ มเกษตรกร
ประจําจังหวัด

ประเภทเกษตรกรรม 
 เกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร 
พ.ศ. 2547 หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน ประมง
เล้ียงสัตว และเกษตรกรรมประเภทอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งไดแก ปลูกสับปะรด ปลูกกลวยไม 
ไมดอกและไมประดับทุกชนิด ทําสวนยางพารา ทํานาบัว 

ขั้นตอนการจัดตั้งกลุมเกษตรกร
ขัน้ตอนท่ี 1 การรวบรวมเกษตรกร เกษตรกรท่ีจะรวมกัน

จัดตั้งกลุมเกษตรกรตอง
 (1) เปนบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
 (2) เปนบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
 (3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
 (4) มจีาํนวนไมนอยกวา 30 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ประเภทเดียวกันและมีภูมิลําเนาในทองที่เดียวกัน
 (5) มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 (6)  ไมเปนสมาชิกของกลุมเกษตรกรอ่ืน หรือสมาชิก
สหกรณที่มีวัตถุประสงคในการใหกู ยืมเงินในขณะเดียวกัน
และในครอบครัวหนึ่งใหเปนสมาชิกไดหนึ่งคน
 (7)  สมัครใจรวมกันลงทุนดวยการถือหุ นอยางนอย
คนละหนึ่งหุน แตไมเกินหน่ึงในหาของจํานวนหุนทั้งหมด
 (8)  ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข องกับกลุ ม
เกษตรกรและขอบังคับท่ีรวมกนักําหนดข้ึน โดยเครงครดั โดยจัดทาํ
บัญชีรายชื่อเกษตรกรผูซึ่งประสงคจะจัดตั้งกลุมเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการจัดตั้งกลุมเกษตรกร
 จัดประชุมเกษตรกรผูซึ่งประสงคจะจัดตั้งกลุมเกษตรกร 
เพ่ือเลือกบุคคลจากที่ประชุมจํานวนไมนอยกวา 7 คน เปน
คณะผูกอการ

การจัดตัง้กลุมเกษตรกร

 ขั้นตอนที่ 3 การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร
 คณะผูกอการยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ มเกษตรกร
ตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด แหงทองที่ที่จะจัดตั้ง
กลุมเกษตรกร ผานสํานักงานสหกรณจังหวัดแหงทองที่
 ขั้นตอนที่ 4 การจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร
 สํานักงานสหกรณจังหวัดแห งท องท่ี กรณีภูมิภาค
หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 กรณี
กรุงเทพมหานคร จัดสงเอกสารการขอจดทะเบียนกลุมเกษตรกร
ตามข้ันตอนท่ี 3 ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด
แหงทองที่ที่จะจัดต้ังกลุมเกษตรกร เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน
จัดต้ังกลุมเกษตรกร
 ขั้นตอนท่ี 5 การดําเนินการหลังจากไดรับจดทะเบียน
จัดตั้งกลุมเกษตรกร
 ● กลุ มเกษตรกรที่ได รับจดทะเบียนแลวมีสภาพเปน
นิติบุคคล
 ● บคุคลตามบัญชเีกษตรกรผูซึง่จะเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 
มีสถานภาพเปนสมาชิกตั้งแตวันที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกร
ประจําจังหวัดแหงทองท่ีรับจดทะเบียน และไดชําระคาหุ น
คาธรรมเนียมแรกเขา ตามจํานวนที่กําหนดครบถวนและลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก
 ● คณะผู กอการ มีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการ
 ●  คณะผูกอการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายใน 90 วัน นับแตวันรับใบทะเบียนจัดต้ังกลุมเกษตรกร
 ประโยชนของการรวมกลุม
 ●  เมื่อรวมตัวแลว เกษตรกรสามารถซ้ือปจจัยการผลิตได
ในราคาท่ีถูกลง
 ●  เมื่อรวมตัวกันแลวเกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตได
ในราคาท่ีสูงขึ้น
 ●  สามารถผลิตสินคาสงตลาดหรือผลิตใหบริษัทเอกชนได
ในจํานวนและคุณภาพตามท่ีบริษัทตาง ๆ เหลานั้นตองการ
 ●  เกษตรกรจะสามารถรวมกันควบคุมพื้นที่ และปริมาณ
ผลผลิตใหอยูในปริมาณท่ีพอเหมาะกับความตองการของตลาด
 ●  ประโยชนของการรวมกลุมของเกษตรกรยังมีอกีมากมาย
ถาเราไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของกลุม ฝกอบรม
ผูนํากลุมและเกษตรกร ใหเขาใจถึงความสําคัญของการรวมตัวกัน 
เขาใจถึงการบริหารงาน และเขาใจถึงการแกไขปญหารวมกัน 
ความสําเร็จในการรวมกลุมเกษตรกรจะตองเกิดข้ึนอยางแนนอน

■  นายเจษฎา ประเสริฐ 
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