
แนวทางที่สูวิกฤติเศรษฐกิจของ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยขอเสนอมาตรการในการชวยเหลือสมาชิกสหกรณในภาวะวิกฤติ
เพ่ือสูภัยเศรษฐกิจจากโควิด ๑๙ ใน 

๑) สหกรณควรลดดอกเบี้ยทั้งระบบ 
ชวยเพ่ือน) โดยใหลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง แตใหสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณไมนอยกวา 
และควรแจงสมาชิกดวยวาปบัญชีนี้ 
ที่รอยละ ๔ สวนเฉลี่ยคืนอาจไมมี ทั้งนี้เพ่ือใหสมาชิกเหลือเงินในระหวางทางกอนสิ้นปบัญชีไดมากขึ้น แลว
คอยไปพิจารณาอัตราดอกเบ้ียเงินกูเงินฝากกันในปบัญชีตอไป

๒) การพักชําระหนี้ หากสหกรณใชวิธีนี้ สหกรณตองดูโครงสรางเงินทุนของตนเองกอนวา สหกรณมี
หุนและเงินรับฝากมากนอยเพียงใด ถามีพอ ๆ กับเงินที่ปลอยใหสมาชิกกู 

ก) ถาสหกรณพักชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียเงินกูเปนระยะเวลา 
เงินสดไหลเขาและไมสามารถใหสมาชิกกูไดเลยเปนระยะเวลา 
(เงินลน)มากพอตอการกูเงิน และหากสหกรณยังตองกูสถาบันการเงินอื่นมาเปนเงินทุนดวย สหกรณจะไม
สามารถชําระหนี้สถาบันการเงินได สิ้นปบัญชีก็ไมสามารถปนผลไดตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชร
สหกรณและนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ข) ถาสหกรณพักชําระหนี้เงินตน แตเรียกเก็บดอกเ
ตองจายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น และอาจเห็นไดวาสหกรณยังหวังกําไรเปนที่ตั้งซึ่งขัดหลักการสหกรณที่มุงเนนการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก  แตหากสหกรณมีความจําเปนเพื่อตองการมีคาการบริหารในระหวาง
นั้น ก็สามารถดําเนินการได แตตองคํานึงถึงกระแสเงินสดในระหวางการพักชําระหนี้ดวย เพ่ือใหสหกรณ
สามารถใหบริการทางการเงนิแกสมาชิกไดตลอดเวลา

ค) สําหรับสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีการชําระหุนรายเดือน และสหกรณมี
กระแสเงินสดดี สหกรณนาจะใหสมาชิกงดการสงคาหุนเปนการชั่วคราว 
จนกวาจะสิ้นปบัญชี โดยใหชําระดอกเบี้ยที่คางทั้งหมดในเดือนสุดทายของปบัญชี
ลด แตสหกรณไดดอกเบี้ยครบ และหนี้สมาชิกจะลดลงดวย แตตองไมคางดอกเบยเกินหนึ่งป เพราะจะ
กลายเปนดอกเบี้ยทบตน  

แตหากสมาชิกเดือนรอนจริง ๆ ก็สามารถขอตอรองพักการชําระตนได โดยสหกรณควรใหสมาชิก
ชําระตนอยางนอยรอย ๗๐ ของตนที่

๓) การพักหนี้ หมายความวา
สหกรณจะหยุดคิดดอกเบี้ยในชวงที่เราพักหนี้ดวย ควรใชในสหกรณการเกษตรที่กูเงินจากกองทุนพัฒนา
สหกรณ โดยเริ่มตนที่กองทุนพัฒนาสหกรณพักหนี้ใหแกสหกรณการเกษตรนั้น หรือรัฐบาลใหธนาคารเพ่ือ
การเกษตรพักหนี้ใหสหกรณการเกษตรไปในระยะเวลาที่พักหนี้เทากัน

ขอสังเกต สําหรับสหกรณออมทรัพยในสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ นั้น เมื่อเกิดวิกฤติ สมาชิกลด
การทํางานที่สํานักงาน โดยทํางานที่บานแทน การ
ลง หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร รานอาหาร สถานบริการถูกสั่งปด ไมมีท่ีทองเที่ยว คาใชจายลดลง แตเงินเดือน
ไดรับเทาเดิม ไมนาจะมีปญหาในการชําระหนี้ แตหากเดือนรอนจริง ๆ ก็ควรให
เทานั้น โดยสหกรณควรพิจารณาเปนราย ๆ แลวแตกรณีตามที่สมาชิกแตละรายรองขอ

 

สูวิกฤติเศรษฐกิจของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยขอเสนอมาตรการในการชวยเหลือสมาชิกสหกรณในภาวะวิกฤติ
ใน ๔ แนวทางดังตอไปนี้ 

สหกรณควรลดดอกเบี้ยทั้งระบบ เพ่ือเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกทั้งหมด
โดยใหลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง แตใหสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณไมนอยกวา 

และควรแจงสมาชิกดวยวาปบัญชีนี้ (๒๕๖๓) เงินปนผลจะตองลดลง โดยกําหนดเงินปนผลที่เหมาะสมนาจะอยู
สวนเฉลี่ยคืนอาจไมมี ทั้งนี้เพ่ือใหสมาชิกเหลือเงินในระหวางทางกอนสิ้นปบัญชีไดมากขึ้น แลว

คอยไปพิจารณาอัตราดอกเบ้ียเงินกูเงินฝากกันในปบัญชีตอไป 
การพักชําระหนี้ หากสหกรณใชวิธีนี้ สหกรณตองดูโครงสรางเงินทุนของตนเองกอนวา สหกรณมี

นและเงินรับฝากมากนอยเพียงใด ถามีพอ ๆ กับเงินที่ปลอยใหสมาชิกกู  
ถาสหกรณพักชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียเงินกูเปนระยะเวลา ๓ เดือน สหกรณจะไมมีกระแส

เงินสดไหลเขาและไมสามารถใหสมาชิกกูไดเลยเปนระยะเวลา ๔ เดือน เวนแตสหกรณจะมีเงินทุนเหลือพอ
มากพอตอการกูเงิน และหากสหกรณยังตองกูสถาบันการเงินอื่นมาเปนเงินทุนดวย สหกรณจะไม

สามารถชําระหนี้สถาบันการเงินได สิ้นปบัญชีก็ไมสามารถปนผลไดตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชร
สหกรณและนายทะเบียนสหกรณกําหนด  

ถาสหกรณพักชําระหนี้เงินตน แตเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูเปนระยะเวลา 
ตองจายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น และอาจเห็นไดวาสหกรณยังหวังกําไรเปนที่ตั้งซึ่งขัดหลักการสหกรณที่มุงเนนการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก  แตหากสหกรณมีความจําเปนเพื่อตองการมีคาการบริหารในระหวาง

ดําเนินการได แตตองคํานึงถึงกระแสเงินสดในระหวางการพักชําระหนี้ดวย เพ่ือใหสหกรณ
สามารถใหบริการทางการเงนิแกสมาชิกไดตลอดเวลา 

สําหรับสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีการชําระหุนรายเดือน และสหกรณมี
กระแสเงินสดดี สหกรณนาจะใหสมาชิกงดการสงคาหุนเปนการชั่วคราว ๖ เดือน และใหสมาชิกคางดอกเบ้ียไว
จนกวาจะสิ้นปบัญชี โดยใหชําระดอกเบี้ยที่คางทั้งหมดในเดือนสุดทายของปบัญชี ทั้งนี้เพราะตนลด ดอกเบ้ีย
ลด แตสหกรณไดดอกเบี้ยครบ และหนี้สมาชิกจะลดลงดวย แตตองไมคางดอกเบยเกินหนึ่งป เพราะจะ

แตหากสมาชิกเดือนรอนจริง ๆ ก็สามารถขอตอรองพักการชําระตนได โดยสหกรณควรใหสมาชิก
ของตนที่ตองสงรายเดือน ทั้งนี้เพ่ือปองกันสมาชิกเปนหนี้ระยะยาวเกินไป

หมายความวา ในงวดที่ไดรับการพักหนี้ให ไมตองจายทั้งเงินตนและดอกเบี้ย
สหกรณจะหยุดคิดดอกเบี้ยในชวงที่เราพักหนี้ดวย ควรใชในสหกรณการเกษตรที่กูเงินจากกองทุนพัฒนา

มตนที่กองทุนพัฒนาสหกรณพักหนี้ใหแกสหกรณการเกษตรนั้น หรือรัฐบาลใหธนาคารเพ่ือ
การเกษตรพักหนี้ใหสหกรณการเกษตรไปในระยะเวลาที่พักหนี้เทากัน 

ขอสังเกต สําหรับสหกรณออมทรัพยในสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ นั้น เมื่อเกิดวิกฤติ สมาชิกลด
โดยทํางานที่บานแทน การเดินทางนอยลง ราคาน้ํามันลดลง คาขนสงและดารเดินทางถูก

ลง หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร รานอาหาร สถานบริการถูกสั่งปด ไมมีท่ีทองเที่ยว คาใชจายลดลง แตเงินเดือน
ไดรับเทาเดิม ไมนาจะมีปญหาในการชําระหนี้ แตหากเดือนรอนจริง ๆ ก็ควรใหงดสงคาหุนและหรือคางดอกบี้ย

เปนราย ๆ แลวแตกรณีตามที่สมาชิกแตละรายรองขอ 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยขอเสนอมาตรการในการชวยเหลือสมาชิกสหกรณในภาวะวิกฤติ

เพ่ือเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกทั้งหมด(เพื่อน
โดยใหลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง แตใหสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณไมนอยกวา ๑.๕๐ บาท 

เงินปนผลจะตองลดลง โดยกําหนดเงินปนผลที่เหมาะสมนาจะอยู
สวนเฉลี่ยคืนอาจไมมี ทั้งนี้เพ่ือใหสมาชิกเหลือเงินในระหวางทางกอนสิ้นปบัญชีไดมากขึ้น แลว

การพักชําระหนี้ หากสหกรณใชวิธีนี้ สหกรณตองดูโครงสรางเงินทุนของตนเองกอนวา สหกรณมี

เดือน สหกรณจะไมมีกระแส
เดือน เวนแตสหกรณจะมีเงินทุนเหลือพอ

มากพอตอการกูเงิน และหากสหกรณยังตองกูสถาบันการเงินอื่นมาเปนเงินทุนดวย สหกรณจะไม
สามารถชําระหนี้สถาบันการเงินได สิ้นปบัญชีก็ไมสามารถปนผลไดตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชร

บี้ยเงินกูเปนระยะเวลา ๓ เดือน ทําใหสมาชิก
ตองจายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น และอาจเห็นไดวาสหกรณยังหวังกําไรเปนที่ตั้งซึ่งขัดหลักการสหกรณที่มุงเนนการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก  แตหากสหกรณมีความจําเปนเพื่อตองการมีคาการบริหารในระหวาง

ดําเนินการได แตตองคํานึงถึงกระแสเงินสดในระหวางการพักชําระหนี้ดวย เพ่ือใหสหกรณ

สําหรับสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีการชําระหุนรายเดือน และสหกรณมี
เดือน และใหสมาชิกคางดอกเบ้ียไว

ทั้งนี้เพราะตนลด ดอกเบ้ีย
ลด แตสหกรณไดดอกเบี้ยครบ และหนี้สมาชิกจะลดลงดวย แตตองไมคางดอกเบยเกินหนึ่งป เพราะจะ

แตหากสมาชิกเดือนรอนจริง ๆ ก็สามารถขอตอรองพักการชําระตนได โดยสหกรณควรใหสมาชิก
ตองสงรายเดือน ทั้งนี้เพ่ือปองกันสมาชิกเปนหนี้ระยะยาวเกินไป 

ไมตองจายทั้งเงินตนและดอกเบี้ย และ
สหกรณจะหยุดคิดดอกเบี้ยในชวงที่เราพักหนี้ดวย ควรใชในสหกรณการเกษตรที่กูเงินจากกองทุนพัฒนา

มตนที่กองทุนพัฒนาสหกรณพักหนี้ใหแกสหกรณการเกษตรนั้น หรือรัฐบาลใหธนาคารเพ่ือ

ขอสังเกต สําหรับสหกรณออมทรัพยในสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ นั้น เมื่อเกิดวิกฤติ สมาชิกลด
เดินทางนอยลง ราคาน้ํามันลดลง คาขนสงและดารเดินทางถูก

ลง หางสรรพสินคา โรงภาพยนตร รานอาหาร สถานบริการถูกสั่งปด ไมมีท่ีทองเที่ยว คาใชจายลดลง แตเงินเดือน
งดสงคาหุนและหรือคางดอกบี้ย



๔) ในประเด็นสุดทาย สหกรณอาจจัดทํา “โครงการเพื่อนชวยเพ่ือน” ใหสมาชิกชวยตนเองโดยการ
กูเงินเพ่ือการวิกฤติโควิด ๑๙ โดยสหกรณอาจกําหนดวงเงินกูที่จะใหสมาชิกที่เดือดรอนกูทั้งสินไมเกินวงเงินที่
สหกรณรับฝากจากสมาชิก โดยสมาชิกกูไดไมเกินรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยเงินเทากับดอกเบี้ยเงิน
ฝากของสหกรณ ใหผอนชําระคืนภายใน ๑๐ เดือน ซึ่งสหกรณอาจขอคิดคาธรรมเนียมในการกู(คาบริหาร
จัดการ) ๑๐๐ บาท โดยเริ่มผอนชําระหลังจากที่รับเงินไปกูไปแลว ๓ เดือน ซึ่งนาจะทําใหบรรเทาความ
เดือดรอนและพอเพียงสําหรับการดํารงชีพของสมาชิกในชวงวิกฤติไดตามสมควร  

จึงขอใหสหกรณทุกประเภทพิจารณาใหความชวยเหลือสมาชิกของแตละสหกรณตามท่ีเห็นสมควร
เพ่ือสูภัยเศรษฐกิจจากโควิด ๑๙ เพ่ือใหสมาชิกของเราและสหกรณทั้งหมดอยูรอดปลอดภัยตอไป 

 
 

 

 


