คํานํา
สหกรณออมทรัพยจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน และตามหลักการสหกรณสากล 7 ประการ
การดําเนินกิจการของสหกรณนั้น ตองยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการสหกรณสากล มิเชนนั้น
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ของสหกรณได
หลั ก การนี้ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษาของโลกที่ แ บ ง
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บทที่ 1
ป รั ชญาสห ก รณ อุ ด ม กา ร ณ ห ลั ก การ แล ะวิ ธี ก ารสห กร ณ :
กา ร วิ เ คร าะห และการประยุกตใช
“สหกรณ (Cooperative)” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 หมายความวาคณะบุคคลซึ่ง
รวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ
ในขณะเดียวกันในการประชุ มเชิงวิ ชาการของกรมส งเสริมสหกรณ เมื่ อวั นที่ 4 กันยายน 2544
เพื่อใหคําจํากัดความของคําวา สหกรณ คุณคาของสหกรณอุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการ
สหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2544) ไดสรุปความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้
[ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแถลงการณวาดวยเอกลักษณของการสหกรณ (Statement on Cooperative
Identity) ซึ่งจะขยายความใหละเอียดในที่มาของหลักการสหกรณขอที่ 7 ในรายละเอียดตอไป]
1. ความหมายและความสําคัญของ “สหกรณ (Cooperatives)”
สหกรณคือ “องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยความสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่พวก
เขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการอันจําเปนและความหวัง
รวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม” ซึ่งเปนการแปลความจากคํานิยามของสหกรณสากลที่กําหนดขึ้น
โดย International Cooperative Alliance (ICA) ความวา “A co-operative is an autonomous association of
persons united voluntarily to meet their common economics, social and cultural needs and aspirations
through a jointly owned and democratically controlled enterprise
- ความหมายของ “คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)”
สหกรณ อยู บนพื้ นฐานแห งคุ ณ ค าของการช วยตนเอง ความรั บผิ ดชอบต อ ตนเอง ความเป น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้อ
อาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ”
- ความหมายของ “อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)”
อุดมการณสหกรณ คือ “ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตาม
หลักการสหกรณ จะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม”
- ความหมายของ “หลักการสหกรณ (Cooperative Principles)”
หลักการสหกรณ คือ “แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม”
- ความหมายของ “วิธีการสหกรณ (Cooperative Practices)”
วิธีการสหกรณ คือ “การนําหลักการสหกรณ มาใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ”
จากความหมายของคําทั้ง 5 คํา ขางตนจะเห็นไดวาไมมีการพูดถึงคําวา “ปรัชญาสหกรณ” เลย
ดังนั้นจึงมีคําถามวา “ปรัชญาสหกรณคืออะไร?” เปนสิ่งเดียวกันกับอุดมการณสหกรณหรือไม?
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2. การวิเคราะหปรัชญาสหกรณ
ปรัชญา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง วิชาที่วาดวย
หลักแหงความรูและความจริง หรือศิลปะการคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Philosophy โดยคํา
นี้มาจากภาษากรีกวา Pholosophia ซึ่งแปลวา Love of Wisdom (ความรักในปญญา) ดังนั้น ปรัชญาจึงเปน
ตนกําเนิดของศาสตรทั้งปวง และเปนกุญแจไขสูความรูศาสตรอื่นๆ ปรัชญาตะวันตก และปรัชญา
ตะวันออกจะมีแนวคิดที่แตกตางกัน แตปจจุบันสวนใหญจะเปนปรัชญารวมสมัย ฉะนั้นปรัชญาก็คือ
แนวคิดที่จะแปลงไปสูหลักการและกระบวนการปฏิบัติ ( พิสิฎฐ โคตรสุโพธิ์, 2548 ) โดยแนวคิดนั้น
เปนสิ่งที่สูงที่สุดที่เราตองการ เชน ปรัชญาของแผนพัฒนาประเทศ หมายถึง การกําหนดไววาจะทําอะไร
ใหคนทั้งประเทศ จะนําประเทศไปในทิศทางใด จะกําหนดโดยเนนความเจริญเติบโตทางวัตถุหรือจะเนนการ
พัฒนาคน และพัฒนาจิตใจ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2547)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายความหมายของปรัชญาไววา “...โดยมากปรัชญานั้นก็เปน
ความเชื่อของบุคคลแตละคนวา โลกนี้มาอยางไร และจะไปอยางไร จะมีความสุขสุดยอดอยางไร...” (สํานัก
ราชเลขาธิการ, 2513) ดังนั้น การสรางวิธีการตางๆ บนความเชื่อแบบปรัชญาจึงเปนวิธีการที่จะไปสู
ความสุขสุดยอดในระดับตางๆ นั่นเอง
ฉะนั้นปรัชญาในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนแนวคิดที่แปลงไปสู
หลักการและกระบวนการปฏิบัติ โดยแปลงมาจาก “พระราชปณิธาน” ที่พระราชทานเปนปฐมบรม
ราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2493 ความวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซึ่ง
พระราชปณิธานนี้ บอกถึงกลยุทธในการทรงงานวา จะครองแผนดิน โดยใชธรรมะ และใหความเปน
ธรรมกับทุกฝาย และบอกถึงเปาหมายสูงสุดที่มีพระประสงคดวย คือ เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน
ชาวสยาม นั่ น คื อ ทุ ก คนที่ อ ยู ภ ายใต พ ระบารมี ใ นแผ น ดิ น สยาม ไม ว า จะเป น ชาวไทย ชาว
ตางประเทศ ชาวเขา หรืออื่นๆ ตองไดรับประโยชน (มองในแงเศรษฐกิจ คือ อยูดีกินดี) และไดรับ
ความสุขดวย (มองในแงสังคมและจิตใจ)
เมื่อมีพระราชปณิธาน “จึงแปลงไปสูปรัชญาการทรงงาน” โดยพระองคทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง
และแกไข ตลอดจนนําไปสูการทดลองและปรับใชจริงในโครงการพัฒนาตางๆ อยางไดผล ดังปรากฏตาม
แผนภูมิที่ 1
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ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ระดับปรัชญา

เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม

ระดับกลยุทธ ปกครองโดยธรรม

ทศพิธราชธรรม

จักรวรรดิวัตร

ระดับพฤติกรรม

ราชสังคหวัตถุ ๔

พัฒนาโดยวิธีการใหม

พละ ๕ ของ
พระมหากษัตริย

รูรัก สามัคคี

ขาดทุนเปนการได
กําไรของเรา

พอเพียง

เปนกลาง

รูดานลึก
และรูดานกวาง

ประสานงาน
ประสานประโยชน

พออยู พอกิน
กินดี อยูดี

ระดับความสําเร็จ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนภูมิที่ 1 : ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่มา : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544
ในตางประเทศองคกรตางๆ มักจะกําหนดปรัชญาการทํางานไวเบื้องหลังของแผนงานเสมอ (สุเมธ
ตันติเวชกุล, 2547) สําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบันก็มีการกําหนดปรัชญาขององคกรไวเชนเดียวกัน ดังจะ
เห็นไดจาก ปรัชญาของมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งอยูเบื้องหลังแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไววา
“มุงมั่น พัฒนาบัณฑิต สูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความ
เจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเปนรากฐาน” โดยปรัชญานี้ เปนการกําหนดเปาหมายสูงสุดที่
มหาวิทยาลัยแมโจตองการเอาไว และบอกกลยุทธในการทํางาน รวมทั้งประโยชนที่หวังวาจะมีตอสังคม
โดยสวนรวมดวย เมื่อแปลงปรัชญานี้ไปสูการปฏิบัติจึงมีวิสัยทั ศน (VISION) รองรับ และมีพันธกิจ หรื อ
ภารกิจ (MISSION) เปนวิธีปฏิบัติกําหนดเอาไว รวมทั้งกําหนดเปาหมายกลยุทธดานตางๆ ไวอยางชัดเจน
เพื่อจะไดบรรลุปรัชญาของมหาวิทยาลัย
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ใน“สหกรณ” ยังไมมีการกําหนดปรัชญาสหกรณไวชัดเจนนัก แตมีการกําหนดวิสัยทัศน(VISION)
และพันธกิจ (MISSION) ของหนวยงานเอาไว ดังนั้นคนสวนใหญจึงเขาใจวา ปรัชญาสหกรณ (Co-operative
Philosophy) กับอุดมการณ (Co-operative Ideology) เปนสิ่งเดียวกัน
ผูเขียนจึงประสงคจะวิเคราะหใหเห็นวา ปรัชญาสหกรณ ควรเปนอยางไร โดยนําคําวา “ปรัชญา” ซึ่ง
หมายถึง ความคิดหรือความเชื่ออยางมีเหตุมีผล มารวมกับคําวา “สหกรณ” ซึ่งหมายถึง การกระทํารวมกัน
หรือทํางานรวมกัน (กรมสงเสริมสหกรณ 2545) ฉะนั้น “ปรัชญาสหกรณ” โดยความหมายของคํา จึงควร
หมายถึง “ความคิดหรือความเชื่ออยางมีเหตุมีผลรวมกันของสมาชิกสหกรณ” และเมื่อนําความคิดและ
ความเชื่อนี้แปลงมาสูจุดมุงหมายและประโยชนที่คนใน ขบวนการสหกรณจะไดรับ คําวา “ปรัชญา
สหกรณ” ที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสหกรณควรจะกําหนดไว คือ “มุงมั่นทําธุรกิจแบบสหกรณ
เพื่อทําใหสมาชิกทุกคนมีความ กินดี อยูดี มีความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม”
เพื่ อ ให เ กิ ดความเข าใจชั ดเจนในความเกี่ ยวเนื่ อ งและสั มพั นธ กั นของคํ าว า ปรั ชญาสหกรณ
อุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการสหกรณ ผูเขียนขออธิบายความหมายของคําดังกลาว
ดังนี้
ปรัชญาสหกรณ = แนวคิดหรือความเชื่อที่สหกรณตองแปลงไปสูหลักการและกระบวนการปฏิบัติ
โดยมีจุดมุงหมายที่สหกรณจะตองทําใหไดเพราะมีประโยชนของคนสวนใหญเปนที่ตั้ง นั่นคือ จุดหมาย
ปลายทางที่สหกรณจะตองเดินไปใหถึงนั่นเอง
อุดมการณสหกรณ = ภาพที่สหกรณอยากจะเห็นวาจะทําอยางไรจึงจะไปสูจุดมุงหมายได
หลักการสหกรณ = แนวทางปฏิบัติเพื่อใหภาพที่อยากเห็นนั้นเปนจริง จะไดบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว
วิธีการสหกรณ = การนําหลักการสหกรณไปปฏิบัติจริงในสหกรณแตละประเภท โดยมีศีลธรรม
จริยธรรม กํากับการปฏิบัติ และแสดงใหเห็นความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันของคําดังกลาว ดังภาพที่ 1
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ปรัชญาสหกรณ
คือ มุงมั่นทําธุรกิจแบบ
สหกรณเพื่อทําใหสมาชิกทุกคน
มีความ กินดี อยูดี มีความยุติธรรม
และสันติสุขในสังคม
อุดมการณสหกรณ
คือ การชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ

หลักการสหกรณ
คือ หลักการที่กําหนดขึ้น เพือ่ ใหสหกรณทั่วโลกถือปฏิบัติ
(7 ขอ)
วิธีการสหกรณ
คือ การนําหลักการสหกรณ 7 ขอ ไปปฏิบัติในสหกรณแตละประเภท (7 ประเภท) ภายใตอุดมการณสหกรณ
ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันไป โดยผานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง สัญญา ฯลฯ ของแตละสหกรณ
และใชศีลธรรม จริยธรรมกํากับการปฏิบัติ

ผลของการปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ
ภาพที่ 1 ความสัมพันธของปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
จากภาพที่ 1 จะเห็นวา “ปรัชญาสหกรณ” เปนการกําหนดจุดมุงหมายสูงสุดของสหกรณที่จะ
นําพาสมาชิกไปใหถึงจุดหมายนั้น โดยมีประโยชนที่สมาชิกจะไดรับเปนผลตอบแทน
“อุดมการณสหกรณ” เปนการบอกถึงภาพที่สหกรณจะตองเดินไปสูจุดมุงหมายไดดวยการชวย
ตนเองกอนแลวชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกตามหลักการสหกรณ
“หลั กการสหกรณ ” เป นแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อให อุ ดมการณ ส หกรณ เ ป นจริ งและสามารถไปสู
จุดหมายสูงสุดไดโดยกําหนดหลักการขึ้นมาเพื่อถือปฏิบัติใหเหมือนกันในสหกรณทุกประเภททั่วโลก
( 7 ขอ )
“วิธี การสหกรณ” เป นการนํ าหลักการสหกรณ (7 ข อ) ไปปฏิ บัติ จริงในสหกรณ แต ละประเภท
ภายใตอุดมการณสหกรณ ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันไป โดยผานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง สัญญา ฯลฯ
ของแตละสหกรณ และใชศีลธรรม จริยธรรม กํากับการปฏิบัติทุกขั้นตอน เมื่อปฏิบัติไดสําเร็จยอมจะทําให
บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวตามปรัชญาสหกรณได
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ดังนั้นสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยแตละแหงจึงสามารถกําหนดปรัชญาสหกรณใหแตกตาง
หรือคลายกันก็ได แตทั้งนี้ตองไมขัดกับปรัชญา อุดมการณ และหลักการสหกรณสากล
สวนวิธีการของสหกรณแตละสหกรณ วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ยอมแตกตาง
กันได เชน
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
วิสัยทัศน
“เปนสหกรณออมทรัพยชั้นนํา เลิศล้ําสวัสดิการ ดําเนินงานโปรงใส คูใจประชาคม ม.ก.”
ภารกิจ
ให บริ การส งเสริ มการออม การให เงิ นกู และการจั ดสวั สดิ การแก สมาชิ ก และประชาคม ม.ก.
ตลอดจนดูแลและจัดการสินทรัพย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางระบบเพื่อการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือและไววางใจ การนําเทคโนโลยีมาใชในลักษณะของ อี - โคออป เพื่อขยายบริการ
อยางทั่วถึง การสรางจิตวิญญาณสหกรณ ในบุคคลทุกฝายควบคูกับการประชาสัมพันธ เพื่อใหเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสหกรณ เพื่อการบรรลุเปาหมายในการเปนคูใจประชาคม ม.ก.
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด
วิสัยทัศน
“สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณมั่นคง บริหารโปรงใส บริการประทับใจ ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมมุงพัฒนา”
พันธกิจ
1. สงเสริมการออมและเพิ่มรายไดใหสมาชิก
2. ลดภาระหนี้สูญหรือ หนี้สงสัยจะสูญ
3. ปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัยและครอบคลุม
4. พัฒนาการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
6. พัฒนาระบบการใหบริการอยางมีคุณภาพ
สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด
วิสัยทัศน
“สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด เปนศูนยกลางทางการเงินที่มีความมั่นคง มุงสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตสมาชิก และครอบครัวใหการศึกษาอบรมและเผยแพรขอมูลขาวสารแกสมาชิก จัดสวัสดิการชวยเหลือ
สมาชิกและสังคม ประสานงานและใหความรวมมือพัฒนาเครือขายสหกรณ โดยระบบการบริหาร พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”
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พันธกิจ
1. ดํารงและพัฒนาความมั่นคงทางการเงินของสหกรณอยางตอเนื่อง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัวใหดีขึ้นและมีความสุขในการดํารงชีพ
3. จัดการศึกษาอบรมใหแกสมาชิก และการใหความชวยเหลือชุมชนและสังคม
4. สรางความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรที่เกี่ยวของ
5. พัฒนาการใหบริการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. การวิเคราะหอุดมการณสหกรณ
จากภาพที่ 1 จะเห็นวาปรัชญาสหกรณเปนความปรารถนาสุดยอดของสหกรณที่จะนําพาสมาชิก
ไปใหถึงความปรารถนานั้น และอุดมการณสหกรณเปนการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันของ
สมาชิกสหกรณ เพื่อใหความปรารถนาสมหวัง โดยนําหลักศีลธรรม และ จริยธรรมมาใชประกอบการใช
หลักการสหกรณสากลทั้ง 7 ขอ ดังกลาว ในการชวยตนเองของสมาชิก อาจจะตอง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย
อดทน มีวินัย การชวยตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความสํานึกในการเปนเจาของ ความมีน้ําใจ
สหกรณ (Co-op Spirit) การมีสวนรวม (Participation) ในกิจการตาง ๆ และในการทําธุรกิจกับสหกรณ
อาจจะแบงเปน 2 ดาน คือ 1) เสียสละ เชน เงินทอง / ทรัพยสิน เวลา, แรงงาน, ความรู และ 2) แบงปน เชน
ผลได / สวนเกิน (กําไร) และแบงปน น้ําใจ ความหวงใยอาทรกัน
ในประเทศไทยที่คนสวนใหญนับถือพุทธศาสนา จึงมักจะนําหลักศีลธรรมมาประกอบการอธิบายวา
การชวยตนเอง ตองนําหลักศีลธรรมหลายอยางมาใช เชน
อิทธิบาท 4 ประกอบดวย :
ฉันทะ : ความพอใจ ในการเปนสมาชิก
วิริยะ : ความเพียรพยายามทําธุรกิจกับสหกรณและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ
จิตตะ : ความมุงมั่นจงรักภักดีตอสหกรณ และ
วิมังสา : ความมีสติปญญาใครครวญ ไตรตรอง ในการประชุมใหญ และเสนอความคิด
เห็นตอการดําเนินงานของสหกรณ
หลักธรรมของการชวยตนเอง อีกหลักธรรมหนึ่งคือ
ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง ประโยชนที่จะหาไดในชาตินี้ ประกอบดวย :
อุฎฐานสัมปทา (อุ) คือ มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพ
อารักขสัมปทา (อา) คือ การรักษาทรัพยที่หามาได เชน เก็บออม ฝากสหกรณ
กัลยาณมิตตา (กะ) คือ การคบเพื่อนที่ดี ก็จะนําไปสูสิ่งดีๆ
สมชีวิตตา (สะ)
คือ การรูจักทํามาหากิน เลี้ยงชีพดวยความรูจักประมาณตนมีความ
พอเพียง
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หลักธรรมที่นํามาใชกับการชวยเหลือซึ่งกันและกัน อาจจะใช สังคหวัตถุ 4 คือ
ทาน
คือ การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนการแบงปนกัน
ปยวาจา
คือ การพูดจาอยางสรางสรรค พูดในสิ่งที่ดีที่จะเกิดประโยชนกับสหกรณ
อัตถจริยา
คือ การบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลกัน เชน การค้ําประกันเงินกูรวมกัน
การชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ เปนตน
สมานัตตา คือ การวางตนเสมอตนเสมอปลาย เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณจัด
ประชุม
สาราณียธรรม 6 ซึ่งเปนธรรมแหงการสรางความรวมมือกัน สามัคคีกัน ดังนี้
เมตตากายกรรม คือ การชวยเหลือกัน เชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ การรวมมือ
ระหวางสหกรณ และความเอื้ออาทรตอชุมชน
เมตตาวจีกรรม คือ การบอกแจงแนะนําตักเตือนกัน เชน การเขารวมประชุม การให
การศึกษา ฝกอบรมและขอมูลขาวสาร
เมตตามโนกรรม คือ การคิดดวยความเมตตา เชน คิดแกไขปญหาใหกลุมสมาชิก คิดที่
จะมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจกับสหกรณ คิดที่จะรวมมือระหวาง
สหกรณ และคิดที่จะเอื้ออาทรตอชุมชน
สาธารณโภคี
คือ การแบงลาภโดยชอบธรรม เฉลี่ยเจือจานใหไดมีสวนรวมเทากัน
เชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการจัดสรรเงิน
สวนเกิน (กําไร)
สีลสามัญญตา
คือ การประพฤติสุจริตกับผูอื่น ไมเปนที่นารังเกียจของหมูคณะ เชน
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การปกครองตนเอง
และเปนอิสระ ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเสมอกัน
ทิฎฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบรวมกับเพื่อนรวมหมูคณะ เชน เห็นชอบใน
หลักการ วิธีการสหกรณ และมีความจงรักภักดีตอสหกรณ เปนตน
4. การวิเคราะหหลักการสหกรณ
เปนที่ทราบกันดีวา International Co-operative Alliance (ICA) ไดกําหนด หลักการสหกรณสากล
ครั้งลาสุด (ค.ศ. 1996) ไว 7 ขอ คือ
1. หลักการเปดรับสมาชิกทั่วไป และดวยความสมัครใจ
2. หลักการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
4. หลักการปกครองตนเองและความเปนอิสระ
5. หลักการใหการศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
6. หลักการการรวมมือระหวางสหกรณ
7. หลักการความเอื้ออาทรตอชุมชน
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กอนที่จะกลาวรายละเอียดในหลักการสหกรณสากลแตละขอ ผูเขียนขอกลาวถึงหลักการสหกรณ
สากลเดิม (ค.ศ. 1966) และหลักการสหกรณของรอชเดล เพื่อจะไดเปนแนวทางในการวิเคราะหเปรียบเทียบ
การเปลี่ ยนแปลงของหลั กการสหกรณ สากลกั บการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง และ
สิ่งแวดลอมของโลกได
อยางไรก็ตาม จะตองไมลืมวาสหกรณที่ถูกตองตามกฎหมายเกิดขึ้นในยุโรปเปนแหงแรก (ค.ศ.
1840 - 1849) สหกรณในสมัยนั้นมีอยู 5 ประเภทคือ
สหกรณผูบริโภค
ซึ่งมีรากฐานมาจากสมาคมของผูนําอันเที่ยงธรรมแหงเมืองรอชเดล
สหกรณเครดิต
ที่เกิดขึ้นใน เยอรมนี
สหกรณการเกษตร ที่เกิดขึ้นในประเทศเดนมารค และเยอรมนี
สหกรณคนงาน
ที่มีรากฐานในประเทศฝรั่งเศส และ
สหกรณบริการ
ที่มีรากฐานในประเทศอุตสาหกรรมแถบยุโรป เชนสหกรณเคหสถาน
สหกรณบริการดานสุขภาพ เปนตน
สหกรณ ทุ กประเภทที่ กล าวถึ งต างก็ มี หลั กการปฏิ บั ติ ของตนเอง แต เมื่ อมี การก อตั้ งองค การ
สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ : International Cooperative Alliance (ICA) ในป ค.ศ. 1895 สหกรณทุก
ประเภททั่วโลกตองปฏิบัติตามหลักการสหกรณสากล และหลักการสหกรณสากลก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ในยุคสมัยนั้นๆ เสมอ เชน ในป ค.ศ. 1937
ไดมีการทบทวนหลักการสหกรณสากลเปนครั้งแรกและครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1966 สวนครั้งที่ 3 คือ ในป ค.ศ.
1995
สาเหตุที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลักการสหกรณสากล จะวิเคราะหใหเห็น ในแตละ
ขอโดยการเปรียบเทียบหลักการสหกรณสากลเดิม (1966) กับหลักการสหกรณสากลในปจจุบัน (1996)
ตอไป
หลักการสหกรณ Rochdale ของ G.J. Holy Oake
ดํารง ปนประณต (2541) ไดสรุปวา หลักการสหกรณรอชเดล เปนหลักการที่นํามาใชกอนหลักการ
สหกรณสากล ซึ่งเดิมมีทั้งหมด 14 ขอ คือ
1. เปดรับสมาชิกทั่วไป (Open membership)
2. ออกเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียง (One man one vote)
3. การคาดวยเงินสด (Cash trading)
4. การใหการศึกษาแกสมาชิก (Membership education)
5. ความเปนกลางทางการเมืองและศาสนา (Political and religious neutrality)
6. ไมเสี่ยงภัยที่ผิดปกติ (No unusual risk assumption)
7. จํากัดเงินปนผลแกทุนเรือนหุน (Limited interest on stock)
8. การขายสินคาราคาตลาด (Goods sold at regular retail price)
9. จํากัดจํานวนหุนที่สมาชิกถือ (Limitation on the member of share owned)
10. การแบงสวนเกินตามสวนแหงธุรกิจ (Net margins distributed according to patronage)
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11. สมาชิกเปนผูเลือกกรรมการดําเนินการ เพื่อการบริหารกิจการของสหกรณ (That the management
should be in hand of officers and committee elected periodically)
12. การบัญชีจะตองถูกตองและงบดุลจะตองแสดงตอสมาชิกโดยสม่ําเสมอ (That frequent statement
and balance sheets should be presented to members)
13. จําหนายสินคาที่ดี บริสุทธิ์ และไมปลอมปนแกสมาชิก (That only the purest provisions procurable
should be supplied to member)
14. น้ําหนักที่ชั่ง ตวง วัด ใหแกสมาชิกจะตองถูกตองและเปนธรรม (That full weight and measure
should be given)
ตอมามีการปรับเปลี่ยนโดยการตัดออก 7 ขอ คือ ขอ 6, 8, 9, 11, 12, 13 และ 14 เพราะ เห็นวาบาง
ขอเปนเรื่องที่ปฏิบัติเปนปกติวิสัยของสหกรณอยูแลว และบางขอเปนขอบังคับของสหกรณจึงไมจําเปนตอง
นํามาเขียนเปนหลักการสหกรณ ดังนั้นจึงเหลือหลักการสหกรณรอชเดล ที่เปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติ
ทั้งหมด 7 ขอ คือ
1. เปดรับสมาชิกทั่วไป (Open membership)
2. สมาชิกคนหนึ่งออกเสียงไดหนึ่งเสียง (One man one vote)
3. จายเงินปนผลตามสวนแหงการซื้อของสมาชิก (Patronage refund on the basic of purchase)
4. จายดอกเบี้ยตามหุนในอัตราที่จํากัด (Limited interest on share capital)
5. เปนกลางในลัทธิ ศาสนา และการเมือง (Political and religious neutrality)
6. ขายสินคาดวยเงินสด (Cash trading)
7. ใหการศึกษาทางการสหกรณ (Education in Co-operative)
หลักการสหกรณสากลเดิม (ค.ศ. 1966)
ตอมา ICA ไดรับรองหลักการสหกรณสากล 6 ขอ เมื่อคราวประชุมสมัชชาครั้ง 23 ในวันที่ 8
กันยายน ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยใจสมัคร (Open and Voluntary membership)
2. การควบคุมแบบประชาธิปไตย (Democratic Control)
3. การจํากัดดอกเบี้ยเงินทุน (Limited interest on capital)
4. การจัดสรรเงินสวนเกินอยางเที่ยงธรรม (Equitable distribution of surplus)
5. การศึกษาทางสหกรณ (Co - operative education)
6. ความรวมมือระหวางสหกรณ (Co - operation Among Co - operatives)
หลักการสหกรณสากลปจจุบัน (ค.ศ. 1996)
เมื่ อโลกยุ คใหม มีการเปลี่ ยนแปลงทางดานสิทธิ มนุษยชน ดานการค าเสรี ด านเทคโนโลยี ดาน
เศรษฐกิ จของประเทศในภู มิภาคที่ แตกต างกั น และด านสิ่ งแวดลอม หลักการสหกรณสากลก็ ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณของโลกดวย ดังนั้น ICA จึงไดมีการประชุม ครั้งที่ 31 ที่เมืองแมนเชสเตอร
ประเทศอังกฤษ ในเดือน กันยายน 1995 (2538) และถือใชหลักการสหกรณสากลปจจุบันในป ค.ศ. 1996 ดังนี้
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1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ (Voluntary and open membership)
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic member Control)
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member economic participation)
4. การปกครองตนเอง และความเปนอิสระ (Autonomy and Independence)
5. การศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร (Education, Training and Information)
6. การรวมมือระหวางสหกรณ (Co - operation Among Cooperatives)
7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern for Community)
เพื่อใหการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณโลกชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอนําหลักการสหกรณ
สากลเดิม (1966) กับหลักการสหกรณสากลปจจุบัน (1996) มาเปรียบเทียบกันขอตอขอ ดังนี้

เปรียบเทียบหลักการสหกรณสากลเดิม 6 ขอ และ
หลักการสหกรณสากลใหม 7 ขอ
หลักการสหกรณสากลเดิม
1. Open and voluntary membership
Membership of a co-operatives society
shall be voluntary and available without
artificial, restriction or any social political racial
or religious discrimination to all persons, who
can make use of its services and are willing
to accept the responsibilities of membership
1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยใจสมัคร
สมาชิกภาพของสหกรณใหเปนไปโดยความ
สมัครใจ และเปดโอกาสใหทุกคนที่สามารถใช
ประโยชนในบริการของ สหกรณและเต็มใจ
ยอมรับความรับผิดชอบของสมาชิกภาพเขาเปน
สมาชิกได โดยปราศจากขอจํากัดแบบเคลือบ
แฝง หรือความลําเอียงทางสังคม การเมือง เชื้อ
ชาติหรือศาสนา

หลักการสหกรณสากลใหม
1. Voluntary and open membership
Co-operatives are voluntary organization,
open to all persons able to use their services
and willing to accept the responsibilities of
membership, without gender, social, racial,
political or religious discrimination.
1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความ
สมัครใจ
สหกรณ เป นองค การแห งความสมั ครใจที่
เปดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใชบริการของ
สหกรณและเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเขา
เป นสมาชิ กโดยปราศจากการกี ดกั นทางเพศ
สังคม เชื้อชาติ การเมืองหรือศาสนา
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หลักการสหกรณเดิม
2. Democratic Control
Cooperative societies are democratic
organizations their affairs shall be
administered by persons elected or
appointed in a manner agree by the
members and account able to them
members of voting [one member one vote]
and participation in decisions affecting their
societies. In other than primary societies the
administration shall be conducted on a
democratic basis in a suitable form.
2. การควบคุมแบบประชาธิปไตย
สหกรณ เ ป น องค ก ารประชาธิ ป ไตย
กิจการของสหกรณ จะต องบริ หารโดยบุ คคลที่
ไดรับเลือกหรือแตงตั้งตามวิธีที่สมาชิกไดตกลง
กัน และจะรับผิดชอบตอสมาชิก สหกรณขั้น
ปฐมมี สิ ท ธิ เ ท า เที ย มกั น ในการออกเสี ย ง
(สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) และการมีสวนในการ
ตัดสิ นใจที่ มีผลกระทบตอสหกรณ ของตน ใน
สหกรณ อื่ น นอกจากสหกรณ ขั้ น ปฐมการ
บริหารงานใหยึดหลักประชาธิปไตยในรูปแบบที่
เหมาะสม

หลักการสหกรณสากลใหม
2. Democratic member control
Co-operatives are democratic organization
controlled by their member, who actively
participate in setting their policies and
making decisions. Men and women serving
as elected representatives are accountable
to the membership. In primary co-operatives
members have equal rights [one member
one vote] and co-operatives at other levels
are also organized in a democratic manner.
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก
ประชาธิปไตย
สหกรณเป นองคการประชาธิปไตย ที่
ควบคุมโดยมวลสมาชิกผูมีสวนรวมอยางแข็งขัน
ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษ
และสตรี ผู ที่ ไ ด รั บเลื อ กให เ ป นผู แ ทนสมาชิ ก
ตองรับผิดชอบตอมวลสมาชิก ในสหกรณขั้น
ปฐม สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียม
กัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สําหรับสหกรณ
ในระดั บอื่ น ให ดํ าเนิ นไปตามแนวทาง
ประชาธิปไตยเชนเดียวกัน
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หลักการสหกรณเดิม
หลักการสหกรณสากลใหม
3. Limited interest on capital
3. Member economic participation
Share capital shall only receive a strictly Member contribute equitably to, and democratically
limited of interest, if any.
control, the capital of their co-operative. At least
part of that capital is usually the common property
to the co-operative. They usually receive limited
compensation, if any for capital subscribed as a
condition of membership. Members allocated
surpluses for any or all, of the following purposes;
developing their cooperative, possibly by setting up
reserves, part of which of least would be
indivisible; benefiting members in proportion to
their transactions with the co-operative; and
supporting other activities approved by the
membership.
3. การจํากัดดอกเบี้ยเงินทุน
3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
ทุนเรือนหุนใหไดรับดอกเบี้ยในอัตราจํากัด
สมาชิ กสหกรณ พึ งมี ความเที่ ยงธรรมในการ
อยางเขมงวด ถามีการจายดอกเบี้ย
“ให” และควบคุมการ “ใช” เงินทุนในสหกรณตาม
แนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอย
สวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ
สมาชิ กจะได รั บผลตอบแทนสํ าหรั บเงิ นทุ นตาม
เงื่อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถามี)
มวลสมาชิกเปนผูจัดสรรผลประโยชนสวนเกินเพื่อ
จุ ดมุ งหมายประการใดประการหนึ่ งหรื อทั้ งหมด
ดังตอไปนี้ คือ
 เพื่อการพัฒนาสหกรณของตน
 โดยจัดใหเปนทุนสํารองของสหกรณ ซึ่งสวน
หนึ่งแหงทุนนี้ตองไมนํามาแบงปนกัน
 เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของ
ปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ
 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิก
เห็นชอบ

หลักการสหกรณเดิม

หลักการสหกรณสากลใหม
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4. Equitable distribution of surplus
The economic results, arising out of the
operations of a societies belong to the members
of that society and shall be distributed in such
manner as would in void one member
gaining at the expense of others.

4. การจัดสรรเงินสวนเกินอยางเที่ยงธรรม
ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของสหกรณ ก็เปนของสมาชิกสหกรณนั้นและ
จะตองจัดสรรโดยวิธีที่พึงหลีกเลี่ยงไมใหสมาชิก
คนใดไดเปรี ยบสมาชิ กอื่ น ทั้ งนี้ อาจทําไดโดย
การตั ดสิ นใจของสมาชิ กดั งต อไปนี้ จั ดไว เพื่ อ
พั ฒนากิ จ การของสหกรณ จั ด ไว เ พื่ อ บริ ก าร
สวนรวม หรือจายใหสมาชิกตามสวนที่ทําธุรกิจ
กับสหกรณ

หลักการสหกรณเดิม

4. Autonomy and independence
Co-operatives are autonomous, self-help
organizations controlled by their members. If
they enter into agreements with other
organizations, including governments, or
raise capital from external sources, they do
so on terms that ensure democratic control
by their members and maintain their cooperative autonomy.
4. หลักการปกครองตนเองและความเปน
อิสระ
สหกรณเปนองคการอิสระ และพึ่งพาตนเอง
โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ
จําตองมีขอตกลง หรือผูกพันกับองคการอื่นๆ
รวมถึงองคการของรัฐ หรือตองแสวงหาทุนจาก
แหล ง ภายนอก สหกรณ ต อ งกระทํ า ภายใต
เงื่อนไขอันเปนที่มั่นใจไดวา มวลสมาชิกจะยัง
คงไว ซึ่ ง อํ า นาจในการควบคุ ม ตามแนวทาง
ประชาธิ ปไตย และยั งคงดํ ารงความเป นอิ สระ
ของสหกรณ

หลักการสหกรณสากลใหม
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5. Co-operative education
All co-operative societies shall make
provision for the education of their member,
officers and employees and of the general
public in the principle and technique of cooperation both economic and democratic.

5. Education, Training and Information
Co-operatives provide education and training
for their members, elected representatives,
managers and employee, so they can contribute
effectively to the development of their cooperatives. They also inform the general
public, particularly young the general and
opinion leaders, about the nature and benefits
of co-operation.
5. การศึกษาทางสหกรณ
5. การศึกษา การฝกอบรม และขอมูล
ขาวสาร
สหกรณทั้งปวงจะตองจัดใหมีการศึกษาแก
สหกรณพึงใหการศึกษา และการฝกอบรม
สมาชิก เจาหนาที่ และพนักงาน สหกรณ และ แกมวลสมาชิก ตัวแทน สมาชิก ผูจัดการ และ
ประชาชนทั่วไป ในหลักและเทคนิคของสหกรณ พนักงาน เพื่อบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวย
พั ฒนาสหกรณ ของตนได อ ย างมี ประสิ ทธิ ผ ล
ทั้งดานเศรษฐกิจ และประชาธิปไตย
รวมถึงการใหขาวสารแก สาธารณชนโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง แก เ ยาวชน และบรรดาผู นํ า ทาง
ความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน
ของ สหกรณได

หลักการสหกรณเดิม

หลักการสหกรณสากลใหม
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6. Co-operation Among
Co-operatives
All co-operative organization in order to
best serve the interest of their members and
their communities shall actively co-operate in
every practical way with other co-operatives
at local national and international levels
having as their aim the achievement of unity
of action by co-operators through out the
word.
6. การรวมมือระหวางสหกรณ
เพื่ออํานวยประโยชนแกสมาชิกและชุมชน
อย างดี ที่ สุ ดสหกรณ ทั้ งปวงจะต องร วมมื อกั น
อย างกระตื อรื อร นในทุ กๆ ด านที่ปฏิบัติไดกับ
สหกรณอื่นๆ ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระหว างประเทศ ที่ มี จุ ดมุ งหมายบรรลุ ถึ ง
เอกภาพแหงการปฏิบัติของนักสหกรณทั่วโลก

6. Co-operation Among
Co-operatives
Co-operatives serve their members most
effectively and strengthen the co-operative
movement by working together through local,
national, regional, and international structures.

6. การรวมมือระหวางสหกรณ
สหกรณ สามารถให บริ การแก สมาชิ กได
อยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสรางความ
เขมแข็ งใหแกขบวนการสหกรณได โดยการ
ประสานความร ว มมื อ กั น ในระดั บ ท อ งถิ่ น
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
7. Concern for Community
Co-operatives work for the sustainable
development of their communities through
policies approved by their members.
7. ความเอื้ออาทรตอชุมชน
สหกรณพึงดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยื นของชุมชนตามนโยบายที่ มวลสมาชิ กให
ความเห็นชอบ

หลักการสหกรณสากลปจจุบันทั้ง 7 ขอ ถือไดวาเปนหลักการของการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่ง
ผูเขียนขอแบงเปน 3 ชวงของการนําไปปฏิบัติ ดังภาพที่ 2
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เริ่ม

บํารุงรักษา

หลักขอที่ 1
เปดรับสมาชิกทั่วไปและโดย
ใจสมัคร

หลักขอที่ 3
การมีสวนรวมทาง
เศรษฐกิจของสมาชิก

หลักขอที่ 2
การควบคุมโดยสมาชิก
ตามหลักประชาธิปไตย

หลักขอที่ 4
การปกครองตนเอง
และความเปนอิสระ

พัฒนาใหยั่งยืน
หลักขอที่ 5 การใหการศึกษา ฝกอบรม และขาวสารขอมูล
หลักขอที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
หลักขอที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน

ภาพที่ 2 หลักการสหกรณ 7 ขอ : หลักการของการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

วิเคราะหหลักการสหกรณ การเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของหลักการ
สหกรณสากล
หลักการสหกรณขอที่ 1 การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ
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ในหลักการสหกรณขอนี้ เนื้อหาสวนใหญคลายกับหลักการสหกรณเดิมแตเพิ่มคําวา ปราศจากการ
กีดกันทางเพศ ที่เปนเชนนี้เพราะสังคมโลกไดมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนมากขึ้น สตรีเรียกรองสิทธิความ
เทาเทียมกับบุรุษ และในอดีตผูที่เปนสมาชิกสหกรณมักจะเปนบุรุษซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว เมื่อหัวหนา
ครอบครัวไมอยู (เสียชีวิต, ไปทํางานตางประเทศ หรือติดภารกิจอื่น) คนในครอบครัวก็ไมสามารถกอนิติ
กรรมสัญญาใดๆ กับสหกรณได จึงทําใหเปนปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อใหปญหานี้คลี่คลายไป จึงมีการ
เพิ่ม “การไมกีดกันทางเพศ” เขาไปในหลักการสหกรณขอที่ 1
ดังนั้นหลักการสหกรณขอที่ 1 นี้ จึงเปนการเนนใหเห็นวา การเปดรับสมาชิกสหกรณเปนการรับ
บุคคลที่มีความสมัครใจที่จะใชบริการของสหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ซึ่งจะไมมีการกีดกัน
ไมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย ไมวาจะอยูในสังคมตางกัน เชน จะรวยหรือจนหรือคนละ
วรรณะก็เปนสมาชิกสหกรณได จะตางเชื้อชาติหรือนับถือศาสนาที่ตางกัน ความเห็นทางการเมืองที่ตางกันก็
เปนสมาชิกสหกรณได
หลักการสหกรณขอที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สืบเนื่องมาจากหลักการสหกรณขอที่ 1 เมื่อใหโอกาสบุรุษและสตรีเขามาเปนสมาชิกสหกรณไดแลว
ก็ใหโอกาส ทั้งบุรุษและสตรีมีสิทธิไดรับเลือกใหเปนผูแทนสมาชิก (เปนคณะกรรมการ) ในสหกรณขั้นปฐม
ซึ่ ง ทํ าหน าที่ กํ าหนดนโยบายและตั ด สิ นใจในกิ จการสหกรณ แ ทนสมาชิ ก ส ว นสหกรณ ระดั บอื่ นก็ ใ ห
ดําเนินการไปตามแนวประชาธิปไตยดวยเชนกัน
ดังนั้นหลักการสหกรณขอที่ 2 จึงเปนการเนนใหเห็นวา ตองมีการใชหลักประชาธิปไตยในการ
ดําเนินงานของสหกรณ เพราะเมื่อมีการรับสมัครสมาชิกตามขอที่ 1 แลว จะตองมีการประชุมเพื่อใหสมาชิก
ไดใชสิทธิออกเสียง (ตามหลักประชาธิปไตย) ในการคัดเลือกคณะกรรมการ หรือผูแทนของสมาชิกมาดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณ โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน คือ หนึ่งคนหนึ่งเสียง (one man
one vote) และยังมีสิทธิและหนาที่ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของสหกรณในที่ประชุมใหญ รวม
ตัดสินใจในการกําหนดแผนงานในสหกรณขั้นปฐม นอกจากนั้นสมาชิกก็สามารถใชสิทธิเลือกผูแทนของตน
ไปประชุมเพื่อออกเสียงแทนได โดยบุรุษและสตรีมีสิทธิ์ไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิกไดเทาเทียมกัน สวน
สหกรณระดับอื่นก็ใหดําเนินการไปตามแนวประชาธิปไตยดวยเชนกัน
หลักการสหกรณขอที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
หลักการสหกรณขอนี้เปนการรวมหลักการสหกรณสากลเดิมขอ 3 และขอ 4 เขาดวยกันเพราะเห็นวา
เปนเรื่องเกี่ยวของกับเงินเหมือนกัน และเพิ่มเติมการจัดสรรเงินสวนเกิน คือ เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ซึ่งสมาชิกตองไมนํามาแบงปนกัน และจัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่ นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ ซึ่ งการ
เพิ่มเติมสวนนี้เปนการเปดโอกาสใหการใชจายเงินสวนเกินสามารถสนับสนุน หลักการสหกรณขอ 7 ดวย
ดังนั้นหลักการสหกรณขอที่ 3 จึงเปนการชี้ใหเห็นวา เมื่อรับสมาชิกเขามาแลว (ตามหลักขอที่ 1)
มีการคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการแลว (ตามหลักการสหกรณขอที่ 2) สหกรณจะอยูเฉยๆ ไมไดตองมี
การดํ าเนิ นธุรกิ จ (แยกตามประเภทของสหกรณ) เพราะสมาชิกสหกรณเปนทั้งเจาของสหกรณและเปน
ผูใชบริการจากสหกรณ เปนผูควบคุมสหกรณดวย ในฐานะที่เปนเจาของสหกรณตองเปน “ผูให” อยางเที่ยง
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ธรรม คือ ตองถือหุนเปนการลงทุนในธุรกิจของตน โดยมูลคาหุนของแตละสหกรณอาจจะไมเทากัน โดยมีทั้ง
หุนเมื่อแรกเขา หุนระหวางการเปนสมาชิก และหุนเพิ่มขณะใดขณะหนึ่งที่สมาชิกตองการ ถือวาเปนการรวม
ทุนภายในของสหกรณโดยสมาชิกเอง เชน ในสหกรณทุกประเภท สมาชิกทุกคนตองถือหุนเมื่อแรกเขา และ
“ให” การลงทุนในสหกรณแตกตางกันในสหกรณแตละประเภทขึ้นอยูกับขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
นั้นๆ เชน สหกรณออมทรัพย อาจจะกําหนดไววาสมาชิกแตละคนตองจายเงินคาหุนขั้นต่ําแตละเดือนใน
ระหวางการเปนสมาชิกตามอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันของแตละคนก็ได
สหกรณการเกษตร อาจจะกําหนดไววาสมาชิกแตละคนตองถือหุนเพิ่มตามสวนแหงเงินกูแตละครั้ง
สหกรณการเกษตรรูปพิเศษ เชน สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน อาจจะกําหนดไววา สมาชิก
แตละคนตองถือหุนเพิ่มตามสวนแหงเงินกูแตละครั้ง และตามสวนแหงที่ดินที่ถือครอง เปนตน
เมื่อลงทุนในสหกรณเปนทุนภายในแลว สมาชิกก็มีหนาที่ที่จะตองมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ
เชน มาซื้อ - ขาย สินคากับสหกรณ มาฝากเงิน - กูเงินกับสหกรณ มาใชบริการที่สหกรณจัดไวให เมื่อสิ้นป
การบั ญชีก็จะมีการสรุปผลกํ าไร / ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ โดยผานที่ประชุมใหญของสมาชิก หาก
สหกรณมีกํ าไรหรื อส วนเกินจากการดํ าเนินธุ รกิ จก็ จะต องนํ ามาจั ดสรรให เกิ ดความเที่ ยงธรรมตามแนว
ประชาธิปไตย โดยเงินสวนเกินนั้นอยางนอยตองควบคุมการ “ใช” โดยจัดสรรใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาสหกรณของตน หมายความวา ตองพัฒนาทั้งวัตถุ (อาคาร สํานักงาน วัสดุ อุปกรณ
ฯลฯ) และพั ฒนาคนในสหกรณ (ให ความรู แ ละโอกาสในการศึ กษา อบรม สั มมนา ฯลฯ แก ส มาชิ ก
คณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ ฯลฯ)
2. จัดใหเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ซึ่งทุนสวนนี้จะนํามาแบงปนกันไมได (ในกรณีของประเทศ
ไทย เงินสวนหนึ่งจะจัดสรรเปนเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณดวย)
3. เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ หมายถึง
3.1 จายปนผลใหสมาชิกตามสวนของหุนที่มีอยูในสหกรณ
3.2 จายเฉลี่ยคืนใหสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ เชน ตามสวนแหง
ดอกเบี้ยเงินกู / เงินฝาก / ปริมาณการซื้อ / ปริมาณการขาย / ปริมาณการใชบริการ เปนตน
4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ เชน การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ของ
สหกรณ การชวยเหลือสมาชิกและชุมชนของสหกรณ เปนตน

หลักการสหกรณขอที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
หลั กการสหกรณ ข อนี้ ไม มี ในหลั กการสหกรณ สากลเดิมเปนการเพิ่มเติมใหมทั้ งหมด ทั้งนี้สื บ
เนื่องมาจากตลาดการคาของโลกไดเปลี่ยนแปลงเปนการคาแบบเสรี การลดการอุดหนุนสินคาเกษตรของ
รัฐบาลหลายประเทศ การทบทวนกฎเกณฑทางการเงิน การอุตสาหกรรม และการเมือง ทําใหสหกรณทั่วโลก
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ตองเผชิญหนากับธุรกิจขามชาติ ที่มีความไดเปรียบทั้งทางดานเงินทุนและสิทธิทางกฎหมาย ประกอบกับ
สหกรณตองทําธุรกิจกับเอกชน และกูยืมเงินจากแหลงทุนภายนอกมากขึ้น จึงจําเปนตองกําหนดหลักการ
สหกรณขอนี้เอาไว เพื่อปองกันไมใหเกิดการครอบงําทางการเมือง ครอบงําการดําเนินงาน และครอบงําทาง
การเงินจากผูที่สหกรณตองไปเกี่ยวของดวย
หลักการสหกรณขอที่ 5 การศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
หลั กการสหกรณ ขอนี้ ได เพิ่ มเติมคําวา การฝ กอบรม และข อมู ลข าวสารเขามา ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของโลกที่แบงการศึกษาออกเปน 3 ระบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ดังนั้นหลักการสหกรณสากลขอ 5 จึงกําหนดใหสหกรณพึงใหการศึกษา (เปนการศึกษาในระบบ
ซึ่งสวนมากเรียนในสถาบันการศึกษา 1 ปขึ้นไป มีหลัก สูตรการศึกษา และเมื่อเรียนสําเร็จก็ไดรับ
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร ฯลฯ เพื่อแสดงการจบการศึกษา) การฝกอบรม (เปนการศึกษานอก
ระบบ ซึ่งมักจะจัดในระยะเวลาสั้นๆ เฉพาะเรื่อง และเฉพาะกลุม) และขอมูลขาวสาร (เปนการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
แผนพับ ฯลฯ โดยไมจําเปนตองศึกษาในชั้นเรียน)
ในหลักการสหกรณขอนี้ยังไดเพิ่มเติมวา ผูที่ควรจะตองไดรับการศึกษา ฝกอบรม และรับขอมูล
ข าวสาร คือ สมาชิ ก ตัว แทนสมาชิก ผู จัด การสหกรณ พนั ก งาน เยาวชน และบรรดาผู นําทางดา น
ความคิด (ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อเปนการปูพื้นฐานความเขาใจ ในขบวนการสหกรณ
ใหกับเยาวชน และเปนการใหความรูที่ถูกตองแกผูนําดานความคิด และผูที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนใน
การขยายความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณอยางกวางขวาง
หลักการสหกรณขอที่ 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ
ในหลักการสหกรณขอนี้ ไดเพิ่มเติมความรวมมือระหวางสหกรณใน “ระดับภูมิภาค” เขามา ทั้งนี้
เพราะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป กลุมลาตินอเมริกาบางสวน และ
แอฟริกา ทําใหเ กิดความแตกตางในโอกาสของการเติบโตในขบวนการสหกรณ ดังนั้นจึงจําเปนตอ ง
กําหนด ความรวมมือระหวางสหกรณในระดับภูมิภาคเพิ่มมาจากระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ เอาไวดวย

ในหลักการสหกรณขอ 6 นี้ เปนการชี้ใหเห็นวาสหกรณทุกประเภทสามารถรวมมือกันในทางธุรกิจ
ได โดยอาจจะรวมมือทั้งในแนวดิ่ง (แนวตั้ง) และแนวนอนก็ได เชน ซื้อ - ขาย - แลก - เปลี่ยน สินคาระหวาง
กัน กู/ยืม เงินระหวางกัน หรือรวมมือดานขอมูลขาวสาร เปนตน ดังแผนภูมิที่ 2
ความรวมมือในแนวดิ่ง คือ ความรวมมือตางระดับ ดังนี้
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ระดับนานาชาติ ..........................สหกรณทั่วโลก
ระดับภูมิภาค ..........................สหกรณภูมิภาคเอเชีย, ภูมิภาคยุโรป ฯลฯ
ระดับชาติ

..........................ชุมนุมสหกรณ

ระดับทองถิ่น .........................สหกรณในจังหวัด
ความรวมมือในแนวนอน คือ ความรวมมือในระดับเดียวกัน ดังนี้
สหกรณบริการ
สหกรณการเกษตร
สหกรณรานคา
สหกรณออมทรัพย

สหกรณออมทรัพย
สหกรณนิคม
สหกรณประมง
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

แผนภูมิที่ 2 : ความรวมมือระหวางสหกรณ

หลักการสหกรณขอที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน
หลักการสหกรณขอนี้กําหนดขึ้นมาใหม เนื่องจากเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมทั่วโลก ดังนั้นที่
ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment
and Development : UNCED) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 จึงได
อนุมัติแผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) เพื่อเปนแนวทางใหประเทศตางๆ ในโลก นําไปปรับใชตามลําดับ
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ความสําคัญกอนหลัง เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความจําเปนของแตละทองถิ่น แนวทางการดําเนินงาน
ตางๆ ตามที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ 21 ไดกําหนดไวสําหรับใชในปจจุบัน ไปจนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 21
ดังนั้น ในสวนของสหกรณ องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) จึงไดประชุมรับเอา
แผนปฏิบัติการที่ 21 มาปรับใชในขบวนการสหกรณ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ตอมาได
ประกาศแถลงการณวาดวยเอกลักษณของการสหกรณ (Statement on Cooperative Identity) ในเดือน
กันยายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ซึ่งมีผลมาจากการประชุมสมัชชาครั้งที่ 31 ที่เมืองแมนเชสเตอร ประเทศ
อังกฤษ และในแถลงการณดังกลาวไดกลาวถึงสหกรณ 3 ประเด็น คือ คํานิยาม คานิยม และหลักการ
สหกรณ ซึ่งในหลักการสหกรณสากลครั้งนี้ไดเพิ่มเติม “ความเอื้ออาทรตอชุมชน” เขามาเปนหลักการขอที่ 7
และถือปฏิบัติตั้งแต ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เปนตนมา โดยหลักการสหกรณขอนี้ไดกําหนดวิธีปฏิบัติใน
สหกรณแตละประเภทไวใน Co-operative Agenda 21 ซึ่งกําหนดใหสมาชิกสหกรณในสหกรณทุกประเภท
มีการเรียนรูและดําเนินการในดานการพัฒนาที่ยั่งยืน และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยแบงออกเปน 9
สวน (หรือสหกรณ 9 ประเภททั่วโลก) คือ (ICA, 1996)
สวนที่ 1
ภาคการเกษตร (Agricultural Sector)
สวนที่ 2
ภาครานคา (Consumer Sector)
สวนที่ 3
ภาคการประมง (Fisheries Sector)
สวนที่ 4
ภาคการเคหะสถาน (Housing Sector)
สวนที่ 5
ภาคอุตสาหกรรม/หัตถกรรม (Industrial / Handicraft Sector)
สวนที่ 6
ภาคการทองเที่ยว (Tourism Sector)
สวนที่ 7
ภาคการพลังงาน (Energy Sector)
สวนที่ 8
ภาคการเงิน/เครดิต (Financial Sector)
สวนที่ 9
ภาคการศึกษา การสือ่ สาร และการเอาใจใสดูแลสาธารณะ (Education,
Communication and Public Awareness)
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะในภาคการเงิน / เครดิต (Financial Sector) ซึ่ง ICA ไดอธิบายเหตุผลที่
สหกรณตองเอื้ออาทรตอชุมชนไววา “สมาชิก ICA ประมาณรอยละ 33 เปนสมาชิกที่อยูในสหกรณ
การเงิน (financial co-operatives) ไมวาจะเปน ธนาคารสหกรณ (co-operative banks) สหกรณออม
ทรัพย (savings and credit co-operatives) สหกรณประกันภัย (insurance co-operatives) และอื่นๆ
ดังนั้นเครื่องสงเสริมทางเศรษฐกิจที่จะนําไปสูการดูแลสิ่งแวดลอมอยางไดผล โดยผานทางดาน
การเงิ น สหกรณ จ ะต อ งสามารถทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในทั ศ นคติ แ ละนโยบายการใช
จายเงินได”
ฉะนั้น จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน (Objectives) ไววา “สหกรณออม
ทรัพย ตองมีการสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใชกลไกดาน
การเงิน” พรอมทั้งกําหนดวิธีการดําเนินการ (Methods) ไว 2 ขอ คือ
1. นําเอานโยบายสิ่งแวดลอมมาใชในสหกรณโดยยึดหลักธรรมะ
2. สงเสริมและกอใหเกิดนวัตกรรมดานการเงินใหม เพื่อจะไดนําไปสงเสริมในดานสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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ซึ่งหลักการสหกรณขอ 7 นี้ คนในวงการสหกรณยังนําไปใชไมครบถวน และไมถูกตองนักเพราะ
ส ว นใหญ เ ข าใจว าเป นการเอื้ อ อาทรต อ ชุ ม ชนในแง ของการช ว ยเหลื อ สมาชิ ก การบริ จาค เช นให
ทุนการศึกษา บริจาคสรางถนน วัด โตะ เกาอี้ บริจาคชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ และอื่นๆ
ดังนั้นปญหาของผูที่เกี่ยวของกับสหกรณ ก็คือจะนําหลักการสหกรณ ทั้ง 7 ขอ ไปใชปฏิบัติจริงได
อยางไร คําตอบคือ นําไปใชโดยผาน “วิธีการสหกรณ” ซึ่งจะไดกลาวตอไป
5. การวิเคราะหวิธีการสหกรณ
วิธีการสหกรณ คือ “การนําหลักการสหกรณมาใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ”
ดังนั้น เมื่อสหกรณในประเทศไทยแบงออกเปน 6 ประเภท จึงมีการนําหลักการสหกรณมาใชในทาง
ปฏิบัติแตกตางกั นในแต ละประเภท เช น การจัดตั้ง การระดมทุน การบริหารงาน การดําเนินธุรกิจ การ
สงเสริมประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการเอื้ออาทรตอชุมชน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไวในกฎหมาย
หรือ พ.ร.บ.ขอบังคับ ระเบียบขอตกลงและสัญญาของสหกรณ ยกตัวอยางเชน สหกรณประเภทสหกรณ
ออมทรัพย

สหกรณออมทรัพย
คณะผูจัดตั้งตั้งแต 10 คนขึ้นไป
เพื่อทํากิจกรรมรวมกันทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ชวยตนเอง
- ขยัน
- ประหยัด

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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กิจกรรมดานเศรษฐกิจ

รับฝากเงิน
- ประเภทออมทรัพย
- ประเภทประจํา

สินเชื่อ
- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
- เงินกูสามัญ
- เงินกูพิเศษ

ใหบริการ
- ชําระคาโทรศัพท
- ชําระคาน้ํา / คาไฟฟา
ฯลฯ
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โดยมีโครงสรางการจัดองคการของสหกรณ ดังภาพที่ 3
สมาชิก

สมาชิก

ที่ประชุมใหญ

สมาชิก

ผูตรวจสอบกิจการ

26

ภาพที่ 3 โครงสรางการจัดองคการของสหกรณออมทรัพย

จากตัวอยางที่ยกมาคราวๆ จะเห็นไดวา “วิธีการสหกรณ” เปนการนําหลักการสหกรณทั้ง 7 ขอ มา
ปฏิบัติ โดยผานตามขั้นตอนการดําเนินงานตามอุดมการณสหกรณ และไปตามโครงสรางการจัดองคกรของ
แตละสหกรณ ทั้งนี้โดยผานกฎหมายหรือพ.ร.บ. ขอบังคับ ระเบียบ ขอตกลง และสัญญา ฯลฯ ของแตละ
สหกรณ โดยมีศีลธรรม จริยธรรม กํากับการปฏิบัติ
เมื่อวิเคราะหเจาะลึกโดยแบงเปนหมวดหมู จะพบวา “วิธีการสหกรณ” คือ การนําหลักการสหกรณ
มาใชโดยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ (3 กลุม)
1. ขั้นเริ่มดําเนินการ โดยใชหลักการสหกรณขอ 1, 2 และ 5
2. ขั้นบํารุงรักษา โดยใชหลักการสหกรณขอ 3, 4
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3. ขั้นพัฒนาใหยั่งยืน โดยใชหลักการสหกรณขอ 5, 6 และ 7
โดยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้มีเครื่องมือที่นํามาใชกํากับการปฏิบัติ 3 ดาน คือ (3 มุม)
1. ดานกฎหมายและขอบังคับ เชน พ.ร.บ.สหกรณ, ขอบังคับ, ระเบียบ เปนตน
2. ด านเศรษฐกิ จ เช น การทํ าธุ รกิ จร วมกั นเพื่ อช วยตนเอง และช วยเหลื อซึ่ งกันและกันเมื่ อมี
สวนเกินจากการทําธุรกิจก็นํามาจัดสรรคืนสมาชิกอยางเหมาะสม หรือถาทําผิดกฎ ระเบียบ ขอตกลง ก็มี
การปรับหรือฟองรองเรียกคาเสียหายได
3. ดานสังคม เชน มีจิตสํานึกในการรวมกิจกรรมของสหกรณ รูจักใชสิทธิและหนาที่ของตน บน
ความเปนประชาธิปไตยในการดําเนินธุรกิจสหกรณและมีจิตสํานึกในการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม โดยมี
ศีลธรรมและจริยธรรมกํากับ
จะเห็นไดวา การดําเนินงานทั้ง 3 กลุม (3 ขั้นตอน) มี 3 มุม (3 ดาน) เขามาเกี่ยวของเสมอ จะขาด
กลุมใดกลุมหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งไปไมได ดังนี้

วิเคราะหวิธีการสหกรณ
หลักการ
เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
สหกรณ
อุดมการณสหกรณ
มี 3 ดาน
ที่ใช
ขั้นที่ 1 เริ่มดําเนินการ / จัดตั้ง ขอ 1,2,5
สหกรณ
* การใชเครื่องมือกํากับการปฏิบัติ * การช ว ยตนเองและ
* อาจจะเริ่มจากหลักการสหกรณ ขอที่ 5
การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
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ขอ 5 คือ มีการใหขอมูลขาวสาร
เ กี่ ย ว กั บ “ส ห กร ณ ” กั บ ผู ที่
ต องการจะเป นสมาชิ กสหกรณ
ก อ น เพื่ อ เขาจะได มี ค วามรู
เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สหกรณ เช น
อาจจะมีการประชุม แจกแผนพับ
ออกข าวในวิ ทยุ โทรทั ศน หรื อ
วิทยุชุมชน เปนตน

ทั้ง 3 ดานนี้อาจจะใชพรอมๆ กันใน
แต ละขั้ นตอนการดํ าเนิ นงานหรื อ
อาจจะใช ด านใดด านหนึ่ งในขณะ
หนึ่งก็ได เชน ในขั้นเริ่มดําเนินการ :

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามอุดมการณสหกรณ
โดยมากมักจะนํามาใช
ในลักษณะของศีลธรรม
และจริยธรรมกํากับการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ
สหกรณ

* เมื่ อเขาเข าใจพอสมควร ก็ ขอที่ 1
สามารถสมั ครเข ามาเป นสมาชิ ก
โดยรวมกลุมคนที่มีความตองการ
ตรงกัน ซึ่ งบุคคลที่รวมกลุมกันนี้
ตองเปนบุคคลธรรมดา และบรรลุ
นิ ติ ภ าวะ ซึ่ ง บุ ค คลแต ล ะคนที่
สมัครเขามาเปนสมาชิก และเต็ ม
ใจรับผิดชอบในสหกรณนี้ จะไมถูก
กีดกัน ไมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศ
ชายหรือเพศหญิ ง จะอยู ในสังคม
ต างกั น หรื อจะต างเชื้ อชาติ ต าง
ศาสนาก็ เป นสมาชิ กสหกรณ ได
หรื อแ ม แต มี ควา มเห็ นทา ง
การเมื องที่ ต างกั นก็ เป นสมาชิ ก
สหกรณ ไ ด เ ช น เดี ยวกั น ตาม
หลักการสหกรณขอที่ 1

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ * มี วิ นั ย และใช อิ ท ธิ
- การจั ดตั้ ง : เป นไปตามพ.ร.บ. บาท 4
สหกรณ
- คุณสมบัติของสมาชิก : เปนไป
ตามขอบังคับ

หลักการ
เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
สหกรณ
อุดมการณสหกรณ
มี 3 ดาน
ที่ใช
* เมื่ อ สมั ค รเข า มาเป น สมาชิ ก ขอที่ 2
* ใชอิทธิบาท 4 ในการ
* ใชดานสังคม
สหกรณก็จะมีสิทธิ และหนาที่ ดังนี้
- มีจิตสํานึกในการเลือกคนดีเขามา ชวยตนเอง
สิทธิ - เขารวมประชุมแสดงความ
เป น กรรมการไม ใ ช เ ล น พรรคเล น
คิดเห็น
พวกเพื่อเขามาแสวงหาผลประโยชน
- ออกเสี ยงเลื อกตั้ งกรรมการ
ในสหกรณ
การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน

29
และมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการ
ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ( ต า ม ห ลั ก
ประชาธิปไตย)
- เลือกผูแทนของตนไปประชุม
เพื่อออกเสียงแทน โดยสตรีมีสิทธิ
ไดรับเลือกเทาเทียมกับบุรุษ
- สอบถามการดําเนินงาน ขอดู
เอกสารและรายงานประชุ ม ของ
สหกรณได
หน าที่ - เข าร วมประชุ มทุ กๆครั้ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมใหญ
ของสหกรณ
- ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ สหกรณ ทั้ ง ใน
ฐ า น ะ เ ป น เ จ า ข อ ง แ ล ะ เ ป น
ผูใชบริการ นั่นคือ ตองมีการลงทุน
(ถือหุน/ฝากเงิน) และใชบริการของ
สหกรณ (กูเงินและใชบริการอื่นๆ)
เมื่ อ มี ส ว นเกิ น ก็ นํ า มาพิ จ ารณา
จัดสรรคืนสมาชิก
สิทธิและหนาที่ - กําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงานของสหกรณ
ในที่ประชุมใหญ
* ดั งนั้ นเมื่ อสมาชิ กรู สิ ทธิ หน าที่
ของตน และคณะกรรมการจัดตั้งได
ยื่ น ข อ จั ด ตั้ ง ส ห กร ณ ต อ น า ย
ทะเบียนสหกรณจนไดรับอนุมัติให
จัดตั้งได สมาชิกทุกคนตองใชสิทธิ
และหนาที่ของตนใหสมบูรณ
การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 2 ขั้นบํารุงรักษา

- มี จิ ต สํ า นึ ก ในการเป น สมาชิ ก ที่
จะต องเข าร วมประชุ ม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการประชุมเพื่อใชสิทธิและ
หนาที่ของตนในทางที่เหมาะสม
* ใช สั ง คหวั ต ถุ 4 ใน
* ใชดานเศรษฐกิจ
- ลงทุนในสหกรณ เชน ถือหุน ฝาก การช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น
เงิ น เพื่ อ แสดงความเป น เจ า ของ และกัน
ธุรกิจ (สหกรณ)
- กู ยื ม เงิ น ใช บ ริ ก ารอื่ น ๆ ของ
สหกรณ เพื่ อแ สดงคว ามเป น
ผูใชบริการของสหกรณ
- จัดสรรเงินสวนเกินคืนสมาชิก เพื่อ
แสดงความเปนธุรกิจแบบสหกรณ

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช
ขอ 3,4

* ดั งได กล าวในช วงวิ เคราะห ขอที่ 3
หลั ก การสหกรณ แ ล ว ว า เมื่ อ รั บ
สมาชิกสหกรณเขามา (ตามหลักการ

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ใชดานเศรษฐกิจ
- ลงทุนในหุนของสหกรณ
- ฝากเงิน (ออมเงิน)

อุดมการณสหกรณ

* ใช สั ง คหวั ต ถุ 4 ใน
การชวยตนเอง และใช
สาราณียธรรม 6 ในการ
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ขอที่ 1) มีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ดําเนิ นการแล ว (ตามหลั กการขอที่
2) สหกรณ จ ะอยู เ ฉยๆ โดยไม ทํ า
ธุ รกิ จไม ได เพราะสมาชิ กสหกรณ
เป น ทั้ ง เจ า ของสหกรณ แ ละเป น
ผู ใ ช บ ริ ก ารจากสหกรณ เป น ผู
ควบคุมสหกรณดวย ดังนั้นในฐานะ
เจ า ของสหกรณ จ ะต องเป น ผู “ให ”
อย างเที่ ยงธรรม คื อ ต องลงทุ นใน
ธุ ร กิ จ ของตนโดยการถื อ หุ น ใน
สหกรณ ซึ่ งจะมี ทั้ งหุ นเมื่ อแรกเข า
หุนระหวางการเปนสมาชิ ก และถื อ
หุนเพิ่มตามที่ต องการ นอกจากนั้ น
ต องมี ส วนร วมในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ
คื อ ร วมวางแผน และกํ าหนด
นโยบายในการดําเนินงาน
ในฐานะผู ให บริ การของสหกรณ
สมาชิกตองมาใชบริการของสหกรณ
เชน มาซื้อ - ขายสินคากั บสหกรณ
มาฝากเงิน - กูเงินกับสหกรณ มาใช
บริการอื่นที่สหกรณ
จัดไวบริการ
ในฐานะเจาของสหกรณ สมาชิกจะ
ทําหนาที่ควบคุมการ “ใช” จายเงิน
และการจั ด สรรเงิ น ส ว นเกิ น ของ
สหกรณ ใหเกิดความเที่ยงธรรม โดย
ใหเปนไปตาม หลักการสหกรณขอ 3

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
ในกรณี ที่ ส หกรณ จั ด สรรเงิ น
ส ว นเกิ น นอกเหนื อจากหลั กการ
สหกรณแตเปนไปตามขอบังคับและ
พ.ร.บ.สหกรณ เชน การกําหนดเงิน
โบนัส คณะกรรมการและเจาหนาที่

- กูเงิน
- จัดสรรเงินสวนเกิน (กําไร)

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
* มี หิ ริ โอตั ป ปะ คื อ
ความเกรงกลั ว และ
ละอายต อ บาปจนไม
* ใชดานสังคม
ก ล า ทุ จ ริ ต ห รื อ
- ไมเลนพรรคเลนพวก
- ไมจัดสรรประโยชนใหตัวเองจน ประพฤติ มิ ชอบในการ
ลื ม นึ กถึ ง ความพอดี พอประมาณ ร ว ม ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ
และมี เหตุ มี ผล (นั่ นคื อ ความ สหกรณ ทั้ งในฐานะ
ส ม า ชิ ก แ ล ะ ฐ า น ะ
พอเพียง)
คณะกรรมการ

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน
* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ
- การ “ให ” คื อการลงทุ นใน
สหกรณ หรื อทํ าธุ รกิ จกั บสหกรณ
และการ “ใช ” คื อ การจั ด สรรเงิ น
ส ว นเกิ น ของสหกรณ ต องเป น ไป
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ฯลฯ ซึ่งมีสหกรณออมทรัพยหลาย
สหกรณ ได จั ดสรรเงิ น ส ว นเกิ น ไว
ดังนี้
1. จัดสรรใหเปนไปตามหลักการ
สหกรณ ตามกฎหมายและขอบังคับ
สหกรณ เชน
- ทุนสํารองตามกฎหมาย
- เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ
2. จัดสรรใหสมาชิกตามหลักการ
สหกรณ ในรู ปของเงิ นป นผลและ
เงินเฉลี่ยคืน เชน
- เงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว
- เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราสวนของ
ธุรกิจที่สมาชิกกระทํากับสหกรณ
3. จัดสรรใหสมาชิก ตามหลักการ
สหกรณ เพื่ อพั ฒนาสหกรณ ในรู ป
ทุน สวัสดิการ และสาธารณประโยชน เชน
- ทุนรักษาระดับเงินปนผล
- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
- ทุนสงเสริมการศึกษา
- ทุ นส งเสริ มสวั สดิ การของ
สมาชิก
- ทุนสาธารณประโยชน
4. จั ดสรรให กรรมการและ
เจาหนาที่ของสหกรณในรูปของเงิน
โบนัส

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
ในการจั ด สรรเงิ น ส ว นเกิ น นี้
สหกรณอาจจะตองเพิ่มในเรื่ องทุ น
สนับสนุนด านกี ฬา, จริยธรรมและ
ด า นสิ่ งแวดล อมให ชั ดเจน โดยมี
กิจกรรมรองรับเพื่อใหสอดคลองกับ

ตาม หลั ก การสหกรณ กฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
- การผิดสัญญาหรือผิดขอตกลงที่
ทําไวกับสหกรณก็อาจจะตองมีการ
ปรับ การดําเนินคดีตามกฎหมาย

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน
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หลักการสหกรณขอที่ 7
* ในการทํ า ธุ ร กิ จ ของสหกรณ ขอที่ 4
อาจจะต องมี การพึ่ งพาหน วยงาน
ของรั ฐบาล หรื อมี การไปกู ยื มเงิ น
จากสหกรณอื่น / สถาบันการเงินอื่น
หรือใหสถาบันการเงินอื่นกูยืม หรือ
ไปร ว มลงทุ น / ร ว มทํ า ธุ ร กิ จ กั บ
เอกชน คณะกรรมการต อ งให
สมาชิ กมี ส วนร วมในการตั ดสิ นใจ
ไม ใช ใช อํานาจของคณะกรรมการ
หรื อ ผู จั ด การไปดํ า เนิ น การ โดย
สมาชิกมิไดเห็นชอบดวย เมื่อเขาไป
เกี่ยวของพึ่งพารัฐบาลหรือเกี่ยวของ
ด านธุ รกิ จกั บคู สั ญญาแล วก็ ไม ได
หมายความวา สหกรณตองตกเปน
เบี้ ย ล า งภายใต ก ารควบคุ ม ของ
รัฐบาลหรือของคูสัญญา คูสัญญาจะ
ใช สิ ทธิ ควบคุ ม / ครอบงํ า กิ จ การ
สหกรณไมได สหกรณจะตองยังคง
ความเป นอิ สระในการบริ หารงาน
ภายใต อํ า นาจการควบคุ ม ของ
สมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย

การใชหลักการสหกรณมี 3
ขั้นตอน
ขั้นที่ 3 พัฒนาใหยั่งยืน

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช
ขอ 5,6,7

* การศึกษา ฝกอบรมและขอมูล ขอที่ 5
ข า วสาร เป น ส ว นสํ า คั ญ ในการ
พัฒนาคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ
- ทําสัญญา, ขอตกลงในทางธุรกิจ
หรือขอความช วยเหลือจากรัฐบาล
ให เป นไปตามกฎหมาย ข อบั งคั บ
และ ระเบียบ
* ใชดานสังคม
- สมาชิ กใช วิ จารณญาณในการ
พิจารณาขอความชวยเหลือ หรือทํา
สัญญาข อตกลงกั บองค การของรั ฐ
หรือเอกชน วาสหกรณจะเสียเปรียบ
หรือเปนแหลงแสวงหาผลประโยชน
ของผูที่เขามาเกี่ยวของหรือไม หรือ
เป น ความมั ก ง า ย เห็ น แก ได ข อง
สหกรณ ไ หม ให พิ จ ารณาความ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมี
เหตุ มี ผลในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จด ว ย
ทั้งนี้ตองใชความรูคูคุณธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจแตละดานดวย

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ
- กรณีใหทุนการศึกษา : ตองทํา
สัญญา, ขอตกลงตามกฎหมาย

* ใชการชวยเหลือซึ่งกัน
และกั น เป น หลั ก และ
พยายามใชคุณธรรมใน
การทําธุรกิจ
สมาชิก / คณะกรรมการ
/ ผู จั ดการ / เจ าหน าที่
สหกรณ ต องมี แนวคิ ด
ในการรั ก และภั กดี ต อ
สหกรณ ไม สร างภาระ
ผู กพั นกั บองค การของ
รั ฐ ห รื อ เ อ ก ช น อื่ น
สถาบั นการเงิ นอื่ นเพื่ อ
ประโยชน ข องตั ว เอง
หรือกลุมของตัวเอง
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อยู ในขบวนการสหกรณ ไม ว าจะ
เ ป น ส ม า ชิ ก ตั ว แ ท น ส ม า ชิ ก
ผู จั ดการ เจ าหน าที่ เยาวชน และ
บรรดาผูนําทางดานความคิด (ผูนํา
ทางสั งคม ผู นํ า ทางศาสนา ฯลฯ)
ควรจะตองมีความรู ความเขาใจใน
ปรัชญา อุ ดมการณ หลักการ และ
วิ ธี ก ารสหกรณ รวมทั้ ง มี ค วามรู
ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ
เฉพาะด าน ดังนั้น สหกรณจึ งควร
ใหมีการพัฒนาคนในสหกรณ เชน
- ใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอแก
เจาหนาที่ ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ
ของสหกรณ ทั้งในระดับปริญญาตรี
โท และเอก โดยมีขอผูกพันวา เมื่อ
เรียนสํ าเร็จแล ว ต องทํางานใหกับ
สหกรณตอไป เปนตน
- ใหทุนฝกอบรม / สัมมนา / ดูงาน
สํ าหรั บสมาชิ กสหกรณ เจ าหน าที่
ผู จั ดการ ผู ช วยผู จั ดการ เยาวชน
และบรรดาผูนําทางดานความคิด
- จัดทําขอมูลขาวสารที่จําเปนของ
สหกรณ ในรูปของหนังสือ เอกสาร
เทป Website VCD DVD และผาน
สื่ อต างๆ เช น วิ ทยุ โทรทั ศน
หนังสือพิมพ รวมทั้ง

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
สงโดยตรงใหบุคคลและหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อเปนการขยายความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สหกรณ ใ ห
กวางขวางในหมูคนที่เกี่ยวของ

* ใชดานสังคม
- เ ป น กา รป ลู กฝ ง จิ ต สํ า นึ ก
เกี่ยวกับสหกรณใหแกผูที่เกี่ยวของ
เพื่อกลุมคนเหลานี้จะไดตระหนักถึง
การดําเนินธุรกิจแบบสหกรณอยาง
เขาใจชัดแจง

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ใ ช อิ ท ธิ บ า ท 4
แ ล ะ ทิ ฎ ฐ ธั ม มิ กั ต ถ
ประโยชน ใ นการช ว ย
ตนเอง

อุดมการณสหกรณ
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ใช จ ายเงินให คุมค า เพื่ อไม ให เกิ ด
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ป ญ ห า ใ น ค ร อ บ ค รั ว ( เ พ ร า ะ
ครอบครั ว และคนล อมรอบตั วเรา
เป น สิ่ งแวดล อ มด ว ย เมื่ อเกิ ด ผล
กระทบจากปญหาหนึ่งตอคนหนึ่งจะ
สงผลใหกระทบตอคนอื่นๆได และ
จะนํามาซึ่งปญหาสังคมตอไป)
* ความรวมมือระหวางสหกรณ ขอที่ 6
-เมื่ อ สหกรณ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
หลั กการ ข อ 3 และ 4 แล ว ธุ รกิ จ
อาจจะเติบโตจึงตองการขยายธุรกิจ
แตลําพังสหกรณของตนเองอาจจะมี
ปริ มาณธุ รกิ จไม เพี ยงพอ / หรื อมี
เงินลนระบบ จึงตองมีการเชื่อมโยง
ธุ ร กิ จ กั บ สหกรณ อื่ น ทั้ งในระดั บ
เดียวกันหรือตางระดับกันก็ได เชน
ป บั ญชี 2547 สหกรณ ออมทรั พย
ข า ราชการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
จํ า กั ด ให ส หกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
บุ รี รั ม ย สุ ริ น ทร อุ บ ลราชธานี
ขอนแก น พะเยา อุ ดรธานี กระบี่
และกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
กู ส หกรณ ละ 20 – 150 ล านบาท
รวม 740 ลานบาท (รายงานกิจการ
ประจําป, 2547)

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
และนํ า เงิ น ไปฝากสหกรณ อื่ น อี ก
เกื อ บ 200 ล า น (รายงานกิ จ การ
ประจําป, 2547)
- นอกจากรวมมือโดยฝากเงินและ
กูยืมเงินระหวางสหกรณแลว อาจจะ

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ
- การกู ยื ม เงิ น การฝากเงิ น
ระหว า งสหกรณ จ ะต องมี สั ญ ญา,
หลักฐานการรับฝาก, การชําระคืน
แ ล ะ ต อ ง อ ยู ภ า ย ใ ต ร ะ เ บี ย บ
ขอบังคับ และกฎหมาย
* ใชดานเศรษฐกิจ
- ในกรณีเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณ

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ใชดานสังคม
- ในกรณี ช ว ยเหลื อเกื้ อกู ล ด า น

* ใชการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในดานเงิน และ
ความรู บนพื้ นฐานของ
ความเสี ย สละและการ
แบงปน

อุดมการณสหกรณ
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ร ว มมื อ ทางด า นวิ ช าการได เช น
สหกรณ อ อมทรั พ ย ร ะดั บ ท อ งถิ่ น
อาจจะขอความร ว มมื อจากชุ ม นุ ม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํ า กั ด ในการจั ด อบรมให ส มาชิ ก
สหกรณ / คณะกรรมการ /เจาหนาที่
ฯลฯ ถื อเป น การร ว มมื อต า งระดั บ
(รวมมือในแนวดิ่ง)ระหวางสหกรณ
- หรื อ อาจจะมี ก ารแลกเปลี่ ย น
ขอมูลขาวสารดานการเงินและภาวะ
ดอกเบี้ ย ระหว า งสหกรณ หรื อ
สถาบันการเงินอื่น
ขอที่ 7
* เอื้ออาทรตอชุมชน
- เพี ยงข อความสั้ นๆ ในหลั กการ
สหกรณขอ 7 ที่วา สหกรณพึงดําเนิน
กิ จกรรมเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นของ
ชุ มชนตามนโยบายที่ มวลสมาชิ กให
ความเห็นชอบ และมีการขยายความ
ตอใน Co-operative Agenda 21 วา
สหกรณ ทุ ก ประเภทต อ งมี ก าร
เรียนรู และดําเนินการในด านการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยกํ า หนดไว ว า
สหกรณออมทรัพยตองใชกลยุทธ
ด า น ก า ร เ งิ น ใ ห เ กิ ด ก า ร
เปลี่ ยนแปลงทั ศนคติ ของคนใน
การดูแลสิ่งแวดลอม

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
ดังนั้น การนําหลักการสหกรณขอ
นี้ไปใชในสหกรณ ออมทรัพย น าจะ
เปนการใหความรูในดานสิ่งแวดลอม
แกผูที่เกี่ยวของ โดยวิธีการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการและสรางจิตสํานึกใน

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

วิชาการและขอมูลขาวสารระหวาง
สหกรณและสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่ อให ความรู แก คนในขบวนการ
สหกรณ และเพื่ อประโยชน ในการ
บริหารงาน

* ใชดานสังคม
- สร า งจิ ต สํ า นึ กในการอนุ รั ก ษ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

* ช วยตนเองโดยสร าง
นิสัยประหยัด
* ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยช ว ยกั น ดู แลและ
รั ก ษ า ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อุดมการณสหกรณ
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การประหยั ดพลั งงาน การใ ช
ทรั พ ยากรอย า งประหยั ด และจั ด
สภาพแวดลอมในสํานักงาน / ในบาน
ใหเปนไปตามวิธีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม เชน
- ความปลอดโปรงของสํานักงาน /
บาน ที่เนนการประหยัดพลังงาน
- จัดถังขยะโดยแยกประเภทขยะ
เปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะเปนพิษ
- แนะนํ า สมาชิ ก ที่ กู ยื ม เงิ น จาก
สหกรณ ใ ห ใ ช เ งิ น อย างประหยั ด รู
คุ ณ ค า ของเงิ น ส งเสริ ม ให นํ า ของ
เหลื อใช กลั บมาใช ใหม และใช เงิ น
โดยประมาณการรายได เ ที ย บกั บ
รายจ า ย สร า งนิ สั ย อุ ด รู รั่ ว ของ
รายจายแทนที่จะหารายไดมาใสตุมที่
รั่วโดยการกูยืม เชน อุดรูรั่วจากการ
พนั น จากค าโทรศั พท (ที่ ไร สาระ)
จากการเที่ยวเตร จากการซื้อสิ่งของ
เกิ นความจํ าเป น เช น กู เงิ นซื้ อรถ
ใหม (ทั้งๆ ที่คันเกายังใชได) เปนตน
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ อาจจะ
เปนการใชเทคนิ คการแบงกลุมเพื่ อ
คนหาปญหาการเปนหนี้ และหาแนว
ทางแกไขปญหาโดยสมาชิกกลุมเอง
เพื่อเขาจะไดนําไปใชในชีวิตจริงได

การใชหลักการสหกรณมี
3 ขั้นตอน
- สร างกิจกรรม หรือฝกอบรมดาน
การสร า งอาชี พ เสริ ม รายได / ลด
ค า ใ ช จ า ย เ พื่ อ ล ด ป ญ ห า ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว ส ม า ชิ กส ห ก ร ณ อั น
เนื่องมาจากภาวะหนี้สิน

หลักการ
สหกรณ
ที่ใช

เครื่องมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ
มี 3 ดาน

อุดมการณสหกรณ
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อบรมสมาชิกเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อบรมสมาชิ ก
เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า บั ญ ชี ครั ว เรื อ น
และนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขบวนการสหกรณจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยความชวยเหลือตนเอง
และชวยเหลือซึ่งกันและกันของกลุมคนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําทางแนวคิด ตองเขาใจ ปรัชญา
สหกรณ อุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการสหกรณที่ถูกตอง จึงจะสามารถถายทอดสูผูอื่น
ไดอยางถูกตองแมนยํา และเขาใจไดงาย ผูปฏิบัติก็จะสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และจะนําความ
กินดี อยูดี มีความยุติธรรมและสันติสุขมาสูประชาชนไดอยางแทจริง
6. ปญหาของสหกรณออมทรัพย และแนวทางแกไขโดยประยุกตปรัชญา และอุดมการณสหกรณ
จากการระดมความคิดของนักสหกรณประมาณ 140 คน เพื่อวิเคราะหปญหาในสหกรณออมทรัพย
และหาแนวทางแกไข ในโครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ สําหรับนักบริหารสหกรณ
มหาวิ ทยาลั ย แม โ จ ระหว า งป ก ารศึ ก ษา 2544 - 2547 ซึ่ ง ผู ที่ มี ส ว นร ว มในการเสนอความคิ ด เห็ น
ประกอบดวย นักบริหารที่เปนทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพย คณะกรรมการสหกรณออมทรัพย ผูจัดการ /
ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการสหกรณ / รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย และผูที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย จากกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ สันนิบาตสหกรณ ชุมนุมสหกรณ (ออมทรัพย, การเกษตร, รานคา) ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักพระราชวัง
กรมสื่อสารทหารอากาศ กรมทรัพยากรธรณี ฯลฯ ผลการวิเคราะหปญหาในสหกรณออมทรัพย และแนวทาง
แกไข สามารถสรุปได 7 ดาน คือ
1. ดานบุคลากร
2. ดานการบริหารจัดการ
3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ
4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ)
5. ดานสังคม
6. ดานการเมือง
7. ดานสิ่งแวดลอม
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ปญหา
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1. ดานบุคคล
1.1 สมาชิกสหกรณ
* ขาดค ว ามรู ค ว า มเข าใ จใ นปรั ชญ า
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
* ไมเขาใจในสิทธิและหนาที่ของตน เพราะไม
เข า ใจกฎหมาย ข อ บั ง คั บ และระเบี ย บของ
สหกรณ
* ขาดการมีสวนรวมในการบริหาร คือ ไมเขา
ร ว มประชุ มใหญ เ พื่ อ ร วมกํ าหนดนโยบายและ
แผนงานของสหกรณ
* ขาดความซื่อสัตยและไมปฏิบัติตามสัญญา
รวมทั้งกดดันใหสหกรณแกไขระเบียบการถือหุน
เพื่อจะไดถือหุนในอัตราที่ต่ําแตผอนสงเงินกูคืน
ในจํานวนที่ต่ํา ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด

* วินัยการออมมีนอย
* ขาดการประมาณตน ไม มี แ ผนการใช
จายเงินในชีวิต

1.2 คณะกรรมการ
* ขาดความรู ความเข าใจในปรั ชญา
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ
* ขาดความรูดานการบริหาร และไมเขาใจใน
พระราชบั ญญั ติ สหกรณ ข อบั งคั บสหกรณและ
ระเบียบสหกรณ

ปญหา

1. ดานบุคคล
1.1 สมาชิก
* ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
ในเรื่องปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณแกสมาชิกอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
โดยสหกรณ อาจจะดํ าเนิ นการเอง หรื อร วมมื อ
ทางวิ ชาการกั บชุ มนุ มสหกรณ ออมทรั พ ย แห ง
ประเทศไทย จํ ากั ด หรื อสถาบั นการศึ กษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานสหกรณก็ได
* ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ
และหนาที่ ใหสมาชิกมี ความสามัคคี ภักดีและ
ซื่อสัตยตอสหกรณ
* สรางแรงจูงใจเพื่อใหสมาชิกเขามามีสวน
ร ว มในการบริ ห ารงานของสหกรณ โดยการ
ประชาสัมพันธหลากหลาย เชน ทํา Website ทํา
Call Center เพื่อตอบปญหาหรือมีมุมพักผอน
เช น หั ต ถเวช มุ ม อ า นหนั ง สื อ มุ ม เครื่ อ งดื่ ม
สมุนไพรในการรักษาสุขภาพในสหกรณ และใน
บริเวณที่มีการประชุมใหญ
* ส งเสริ มการออม การสร างนิ สั ยประหยั ด
โดยอาจจะทํ า workshop และสร างแรงจู งใจให
รางวั ลแก ผู ที่ สามารถทํ าได ภายใน 3 เดื อน 6
เดือน โดยมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการ
ลงทุนในระยะแรก เพื่อสงผลดีในระยะยาว
1.2 คณะกรรมการ
* ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสารใน
เรื่ องปรั ชญา อุ ดมการณ หลั กการ และวิ ธี การ
สหกรณแกคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และ
ตอเนื่องโดยสหกรณอาจจะดําเนินการเอง หรือ
รวมมือทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการศึกษา
และผูเชี่ยวชาญดานสหกรณก็ได
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* ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน
- แสดงอภิสิทธิ์ เลนพรรคเลนพวก
- ละเลยการปฏิบัติตามกฎเกณฑของสหกรณที่
กําหนดไว
- ทุจริตและไมโปรงใส
- ครอบงําความคิดของสมาชิกเพื่อใหเห็นดวย
กับความคิดของตน

1.3 เจาหนาที่สหกรณ
* ขาดความรู ความเขาใจในปรัชญา อุดมการณ
หลักการ และวิธีการสหกรณ
* ขาดความรู ด านการบริ หาร และการดํ าเนิ น
ธุรกิจ
* ขาดความรับผิดชอบตอหนาที่
* ขาดความสามัคคี

1.4 ผูตรวจสอบกิจการ
* ขาดความรู ความสามรถทางด า นการ
ตรวจสอบกิจการ
* ไมรูบทบาทหนาที่ของตนในฐานะผูตรวจสอบ
กิจการ

ปญหา

* ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ
และหน าที่ ให คณะกรรมการมี ความสามั คคี ภักดี
และซื่อสัตยตอสหกรณ
* ฝกอบรมดานการบริหารงานสหกรณอยางมือ
อาชีพแกคณะกรรมการ
* สร า งกระบวนการเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
สหกรณ ใ หม ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยต อ งมี ก าร
ทดสอบความรูเกี่ยวกับสหกรณกับผูสมัครกอน
* ใหคณะกรรมการเขารับการอบรมในโรงเรียน
ผูนําที่ จ. กาญจนบุรี และควรจะผานการเรียนรูตาม
รอยพระยุคลบาทดวย
1.3 เจาหนาที่สหกรณ
* ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสารใน
เรื่ อ งปรั ช ญา อุ ด มการณ หลั ก การ และวิ ธี ก าร
สหกรณ แก เจาหน าที่ สหกรณ อย างสม่ําเสมอ และ
ต อ เนื่ อ งโดยสหกรณ อ าจจะดํ า เนิ นการเอง หรื อ
รวมมือทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํ า กั ด หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานสหกรณก็ได
* ปลู กจิ ตสํ านึ กด านคุณธรรม จริยธรรม สิ ทธิ
และหนาที่ ใหเจาหนาที่สหกรณมีความสามัคคี ภักดี
และซื่อสัตยตอสหกรณ
* ฝกอบรมดานการบริหารงานสหกรณอยางมือ
อาชีพแกเจาหนาที่สหกรณ
* สร า งกิ จ กรรมร ว มกั น ของเจ า หน า ที่ เช น
กิจกรรมดานกีฬาเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
1.4 ผูตรวจสอบกิจการ
* ฝ กอบรมเรื่ อ งบทบาท หน าที่ และกฎหมาย
เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายสหกรณ (พ.ร.บ. สหกรณ)
แกผูตรวจสอบกิจการ
* กํ าหนดคุ ณสมบั ติ ของผู ตรวจสอบกิ จการให
ตรงกับหนาที่ที่จะตองดําเนินการ
* ปลู กจิ ตสํ านึ กด านคุณธรรม จริยธรรม สิ ทธิ
และหนาที่ ใหผูตรวจสอบกิจการ
แนวทางแกไข
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2. ดานการบริหารจัดการ
* ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
* ขาดการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในและ
ภายนอกเพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสหกรณใน
สถานการณปจจุบัน
* ขาดการพัฒนาทักษะ ความรูและประสบการณที่
ทันสมัยของนักบริหารและผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
และอยางเปนระบบ
* นํากําไรที่ไดจากการทําธุรกิจกับบุคคลภายนอกมา
แบ งป นกั นเอง ซึ่งที่ จริงจะต องนําไปใช ในกิ จการ
สาธารณประโยชน

2. ดานการบริหารจัดการ
* จัดทําแผนงานโครงการที่ชัดเจนและระยะยาว
* รวบรวมข อมู ล ธุ รกิ จให เป นระบบเพื่ อใช ในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร และกําหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลอยางชัดเจน
* กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาสหกรณ ที่ ชั ด เจน
ตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้งให ความรู ฝกอบรม
และข อมู ลข าวสารด านบริ หารจั ดการ การติ ดตาม
ประเมิ นผลแก บุ ค ลากรด า นสหกรณ (กรรมการ
เจาหนาที่ และผูตรวจสอบกิจการ)
* กํ าหนดในข อ บั ง คั บให นํ ากํ าไรที่ ไ ด จากการทํ า
ธุ ร กิ จ กั บ บุ ค คลภายนอกไปใช เ พื่ อ สาธารณ
ประโยชน และดานอนุรักษสิ่งแวดลอม

3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ
* การเชื่อมโยงระหวางสหกรณยังไมเขมแข็ง
* ไมมีศูนยกลางพัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพย
อย า งเป น ระบบ เพื่ อ สร า งแนวคิ ด ทิ ศ ทาง และ
มาตรฐานการดํ าเนิ นงานสหกรณ ออมทรั พย ให มี
ประสิทธิภาพ

3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ
* ควรมีการจั ดทํ ากิจกรรมร วมกั นระหว างสหกรณ
ออมทรัพยดวยกัน และกับสหกรณประเภทอื่น เพื่อ
สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งสหกรณ โดยมี
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห งประเทศไทย จํากั ด
เปนผูดําเนินการ
* จัดประชุม workshop เพื่อหาแนวทางเชื่อมโยง
เครือขายสหกรณที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
* จั ด ให มี ก ารประกั นภั ยเพื่ อลดความเสี่ ยง กรณี
สหกรณ อ อมทรั พ ย ป ล อ ยเงิ น กู ใ ห กั บ สหกรณ
การเกษตรซึ่งมีความเสี่ยงสูง
* ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห
สหกรณออมทรัพย และสรางความรูความเขาใจใน
ดานความรวมมือระหวางสหกรณใหผูที่เกี่ยวของ

ปญหา

แนวทางแกไข
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4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ)
* ป ญ หาเงิ น ขาด คื อ ทุ น ดํ า เนิ น งานไม เ พี ย ง
พอที่ จะตอบสนองความตองการของสมาชิกซึ่ง
มักจะเกิดกับสหกรณออมทรัพยขนาดเล็ก

* ปญหาเงินลนระบบหรือเงินเหลือ ซึ่งมักจะเกิด
กับสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ

* ไมมีสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ
ออมทรัพยที่แทจริง ที่จะเปนหนวยงานสนับสนุน
สงเสริม ชวยเหลือ กับดูแล และคุมครองเมื่อเกิด
ปญหาสภาพคล องทางการเงิ น หรื อเกิ ดป ญหา
การบริหารการเงินอยางปจจุบันทันดวน

ปญหา

4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ)
* - ระดมทุ น โดยให ส มาชิ ก ถื อ หุ น เพิ่ ม หรื อ
กําหนดให ปนผล และเงิ นเฉลี่ ยคื นเป นหุนแทน
เงิน
- จั ด สั ป ดาห อ อมทรั พ ย ประชาสั ม พั น ธ ใ ห
สมาชิกฝากเงินเพิ่ม โดยการสรางแรงจูงใจ และ
ใหความรูในการประหยัดแกสมาชิก
- สร างนิ สั ยการออมโดยอาจขอความร วมมือ
จากสมาชิ ก ออมทุ ก เดื อ น โดยตั ด จ า ยจาก
เงินเดือน เชนเดียวกับเงินคาหุน
- กูเงินจากสหกรณออมทรัพยที่มีเงินลนระบบ
โดยพิจารณาความพอดี พอประมาณ และความมี
เหตุมีผลในการกูดวย
* - จํากัดวงเงินฝากของสมาชิกแตละคน
- ใชเกณฑกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมีสวนตาง
กับอัตราตลาดนอยที่สุด
- แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสหกรณเพื่อ
ปลอยสินเชื่อใหสหกรณอื่น
- ขยายสิ น เชื่ อ ในรู ป แบบต า งๆที่ เ ป น การ
สงเสริมรายได และที่ไมเปนการขัดตอศีลธรรม
อันดี หรือเปนการสรางความฟุมเฟอยใหสมาชิก
โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาปกติ
* จัดตั้งธนาคารสหกรณเพื่อเปนสถาบันการเงิน
การเงินกลางในการสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ
กํ ากั บดู แลและคุ มครองสหกรณ เมื่ อสหกรณ มี
ปญหาสภาพคลองทางการเงิน

แนวทางแกไข
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5. ดานสังคม
* สมาชิกนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคทําใหเกิด
ภาระหนี้สิน และมีปญหาครอบครัวตามมา สงผล
ใหเกิดป ญหาการทะเลาะเบาะแวง การหยาราง
เด็กขาดความอบอุน กอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ
ตามมาอีกมากมาย

6. ดานการเมือง
* ปญหาการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณที่
มี ก ารเมื อ งเข า มาแทรกแซง เพราะประธาน
กรรมการสหกรณ ส ว นใหญ เ ป น บุ ค คลของ
นั กการเมื อ งทั้ ง ระดั บท องถิ่ นและนั กการเมื อ ง
ระดับชาติ
7. ดานสิ่งแวดลอม
* การพิจารณาใหสินเชื่อแกสมาชิก ปจจุบันไมได
คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดลอม

ขอเสนอแนะจากการระดมความคิด

5. ดานสังคม
* สร า งระบบการตรวจสอบการใช เ งิ น กู ข อง
สมาชิก และถาสมาชิกใชเงินกูผิดวัตถุประสงค
ตองมีระบบการลงโทษ เชน ไมใหกูในคราวถัดไป
หรือลดวงเงินกูลง เปนตน
* สรางจิตสํ านึ กในด านการประหยั ด และความ
พอเพี ยงโดยให ความรู เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยง
และการปรั บ ใช ใ นสหกรณ อ อมทรั พ ย ใ ห แ ก
สมาชิกเพื่อสรางศรัทธาและความเชื่อมั่น
6. ดานการเมือง
* สร า งความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา
อุดมการณ หลักการ และวิธีสหกรณใหสมาชิกได
เข า ใจ เพื่ อ จะได ใ ช วิ จ ารณญาณในการเลื อ ก
ประธานกรรมการสหกรณ
7. ดานสิ่งแวดลอม
* ไม ปล อ ยสิ นเชื่ อ ให แก ส มาชิ ก ที่ นํ าเงิ นไปใช
ในทางที่ ผิ ดต อศี ลธรรม เชน นํ าไปสร างรายได
โดยผลิตสุราพื้นบาน ฯลฯ หรือไมปลอยสินเชื่อ
ใหสมาชิกที่มีรายไดไมพอกับรายจาย เพราะจะ
ทําใหเกิดปญหาในครอบครัวสมาชิกในระยะยาว
ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาสังคมไดดวย
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ปจจุบันสหกรณออมทรัพย ตองมีการทบทวนภาพลักษณที่มีตอสายตาของสังคมภายนอก เพราะ
สหกรณมุงหวังแตจะนํากําไรมาแบงปนเปนหลัก การดําเนินการของสหกรณออมทรัพย ไมเปนไปตาม
ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ วิธีการของสหกรณที่แทจริง การที่จะทําใหสหกรณออมทรัพย ซึ่งถือ
วาเปนสหกรณประเภทหนึ่งมีประสิทธิภาพและเปนไปตามปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการ
สหกรณนั้นตองกลับไปดูจุดมุงหมายการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยวามีวัตถุประสงคอยางไร ซึ่งสามารถแยก
ได ดังนี้
1. สหกรณออมทรัพยมีความมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ
(1) สงเสริมใหสมาชิกมีนิสัยประหยัดและออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนรายไดสวนหนึ่งของ
ตนไวในทางมั่นคงและไดรับผลประโยชนตามสมควร
(2) จัดใหมีเงิ นกูสํ าหรั บสมาชิ กตามขอกําหนดอันสมควร ทั้งนี้ถือวาความมุงหมายในเรื่องการ
สงเสริมการออมทรัพยและการประหยัดมีความสําคัญอันดับแรก สวนความมุงหมายในการกูเงินเปนลําดับ
รอง สําหรับการใหเงินกูนั้นสหกรณจะตองพิจารณาอยางถี่ถวนวาสมาชิกผูขอกูมีความจําเปนหรือจะไดรับ
ผลประโยชนจริงๆ เทานั้น
2. การรับสมาชิก หลักสําคัญยิ่งประการหนึ่งคือ นโยบายการรับสมาชิกใหมีจํานวนมากที่สุด
เทาที่จะมากได สหกรณออมทรัพยไมควรเปนองคการเฉพาะของคนบางกลุมบางพวกเทานั้น แตควรเปน
องคกรที่สามารถรับและชวยเหลือคนจํานวนมากภายในวงสัมพันธเดียวกัน รวมทั้งตองพิจารณาถึงวาบุคคล
ที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกมีความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจที่จะไดรับความชวยเหลือจากสหกรณออมทรัพยหรือไม
ประกอบดวย
3. การออมทรัพย สหกรณออมทรัพยจะตองใหบริการที่สําคัญที่สุดแกสมาชิกในการชวยใหเขา
สามารถออมเงินไดเพราะเงินออมเปนเรื่องความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว โดยเนนใหสมาชิกออม
เงินอยางสม่ําเสมอ เพราะหากมีความจําเปนเกิดขึ้นจะไดนําเงินที่ออมไวใชไดทันที ไมตองเดือดรอนไปเปน
หนี้ การออมทรัพยอาจเปนในรูปหุนก็ได แตตองจํากัดการถือหุนขั้นสูงไวดวย เพื่อไมใหมีสมาชิกคนหนึ่ง
หรือเพียงไมกี่คนมีเงินออมในสหกรณมากเกินไป จนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของสหกรณได
หากสมาชิกนั้นๆ ลาออกหรือถอนหุนออกจากสหกรณ
4. ความเปนเจาของ สมาชิกทุกคนซึ่งสงเงินสะสมเพื่อถือหุนในสหกรณออมทรัพยใด ถือวาเปน
เจาของสหกรณออมทรัพยนั้นดวย มีสวนเปนเจาของรวมกัน ดังนั้นผูถือหุนในสหกรณออมทรัพยมีความ
รับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือเทานั้น และสมาชิกคนหนึ่งมี
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยไมคํานึงวาเขาถือหุนอยูในสหกรณเปนจํานวนเทาใด
5. การให เงิ นกู สหกรณ ออมทรั พ ย ให เ งิ นกู แ ก สมาชิ กตามความจํ าเป นหรื อมี ประโยชน และ
ความสามารถในการชําระหนี้ของเขา ไมใชเปนการใหเงินกูเพื่อสหกรณจะไดรับดอกเบี้ยมากที่สุดเทาที่จะ
มากไดจากสมาชิก ดังนั้นสหกรณควรพิจารณาการใหเงินกูอยางรอบคอบ สหกรณออมทรัพยไมควรใหเงินกู
แกสมาชิกที่เห็นไดชัดเจนวาผูกูไมสามารถชําระคืนได รวมทั้งสมาชิกตองมีความซื่อสัตยและตองรักษาขอ
ผูกพันในการชําระหนี้ใหเปนไปตามสัญญาเงินกู สหกรณจะตองหาวิธีที่ดีที่สุดในการใหเงินกู ซึ่งจะทําให
สมาชิกผูกูไดรับประโยชนมากที่สุด และสามารถชําระคืนเงินกูใหแกสหกรณไดตรงเวลา
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6. ดอกเบี้ยเงินกู สหกรณออมทรัพยเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิกเพื่อเปนคาใชจายตางๆ
เชน เปนเงินสะสม เปนทุนสํารอง และจายเปนเงินปนผล โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณเรียกเก็บจะตอง
ไมสูงกวาอัตราขั้นสูงที่กฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งทางราชการกําหนด และตามปกติจะตองต่ํากวาอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินหรือเอกชนอื่นเรียกเก็บ สหกรณตองกําหนดนโยบายดอกเบี้ย
เงินกูใหเปนประโยชนแกมวลสมาชิกใหมากที่สุด รวมทั้งถามีทุนสํารองเพียงพอแกการสรางความมั่นคง
ใหแกสหกรณ สหกรณอาจลดดอกเบี้ยเงินกูใหต่ําลงไดอีก โดยพยายามลดคาใชจายการบริหารลง หรือเพิ่ม
จํานวนสมาชิกขึ้นเพื่อทําใหคาใชจายเฉลี่ยตอหัวสมาชิกต่ําลง สหกรณอาจลดอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะบางประเภทใหต่ํากวาสําหรับเงินกูปกติ เชนกูพิเศษเพื่อซื้อหรือกอสรางบานที่อยูอาศัย
ของตนเองและครอบครัว หรือเงินกูสามัญที่ใชหุนของตนเองเปนหลักประกันเต็มจํานวน รวมทั้งสหกรณยัง
อาจลดดอกเบี้ยใหแกสมาชิกในระหวางปก็ได และสิ่งแรกที่สหกรณออมทรัพยควรหวงใยคือ ทํารายไดให
เพียงพอแกการบริการแกสมาชิกอยางดีที่สุดเทาที่ทําไดโดยคํานึงถึงความพอเพียง พอประมาณและมีเหตุมี
ผลเปนหลัก
7. เงินปนผลตามหุน สหกรณเปนองคการธุรกิจที่มีวัตถุประสงคในการอํานวยการบริการทางธุรกิจ
ใหสมาชิกตามอุดมการณสหกรณ คือ ชวยตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน กําไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ
ของสหกรณนั้นเรียกวา “รายไดสุทธิ” หรือ “สวนเกินสุทธิ” ซึ่งสวนหนึ่งหรือสวนใหญสหกรณจะจายคืนใหแก
สมาชิกในรูปเงินเฉลี่ยคืน ตามสวนของปริมาณธุรกิจที่เขาไดทํากับสหกรณในระหวางป ฉะนั้นสหกรณทุก
ประเภทจึงยึดหลักตามอัตราเงินปนผลตามหุนที่จะจายใหแกสมาชิกไวตามปกติไมเกินอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก โดยถือวาเปนคาตอบแทนสําหรับทุน (หุน) ที่สมาชิกไดลงทุนไวในสหกรณ แตในทางปฏิบัติสหกรณ
ออมทรัพยไมควรจายเงินปนผลใหอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตเสมอไป แตควรคํานึงถึงการจัดสรร
กําไรสุทธิเพื่อประโยชนอยางอื่นตามหลักการสหกรณ เชน การจัดสรรเปนทุนสํารองเพื่อการพัฒนาหรือ
ขยายกิจการของสหกรณตอไป อันเปนการสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ รวมทั้งจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ อันเปนประโยชนแกชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน
8. การดําเนินงาน สหกรณจะตองดําเนินงานตามหลักธุรกิจใหเกิดการประหยัดมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได และการดําเนินงานตองอาศัยคณะกรรมการทํางาน โดยการอาสาสมัครที่มีจิตใจมุงการบริการ มีความ
ซื่อสัตย และเหนื อสิ่ งอื่นใด ทั้งกรรมการ สมาชิกและเจ าหน าที่ ของสหกรณ ต องมีความรูความเข าใจใน
ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณโดยถูกตองและชัดเจน
ถาสหกรณออมทรัพยดําเนินกิจการตามจุดมุงหมายการตั้งสหกรณออมทรัพยดังกลาวขางตน ก็จะ
เปนสหกรณออมทรัพยที่สามารถชวยเหลือสมาชิกทั้งในดานการออมเงินและชวยเหลือดานเงินกู กรณีที่
สมาชิกมีความจําเปนจะตองใชเงิน และสวนสําคัญที่สุด บุคลากรของสหกรณจะตองมีความรู ความเขาใจใน
ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณโดยถูกตอง รวมทั้งตองมีการพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อจะทําใหสหกรณสามารถนําสมาชิกไปสูความ กินดี อยูดี มีความ
ยุติธรรมและสันติสุขไดในที่สุด

บทที่ 2
บทบา ท ห น า ที่ แล ะค ว า มรั บผิ ด ช อ บข อ ง
ค ณ ะกร ร มการ เ งิ น กู
1. ความสําคัญ โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการเงินกู
การใหบริการเงินกูเปนงานดานหนึ่งของสหกรณที่จะตองจัดใหมีขึ้นเพื่อคลี่คลาย บรรเทา หรือ
ขจัดภาระทางเศรษฐกิจของสมาชิก ที่อาจจะตอ งเผชิญกับเงินกูนอกระบบ หรือแมแตเงินกูในระบบก็
ตามที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยางไมเปนธรรม กระนั้นก็ดีการใหเงินกูของสหกรณจะตองมีความสุขุม
รอบคอบ โดยตองตระหนักอยูเสมอวาการใหเงินกูแกสมาชิกในแตละรายนั้นยอมไมเปนการเพิ่มภาระ
ทางการเงิน (Financial Loading) ใหแกผูกูเงินไปจากสหกรณ
1) ความจําเปนที่ตองมีคณะกรรมการเงินกู
1. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรทางการเงินที่จํากัดของสหกรณใน 2 ทิศทาง คือ
ก. กระจายเงินไปสูสมาชิกที่มีความเดือดรอนและจําเปนทางการเงินอยางทั่วถึง
ข. วัตถุประสงคของสมาชิกผูกูเงินจะไดรับการคัดสรรตามความจําเปน และมีการจัดเรียงลําดับ
กอนหลังในการที่จะใหความชวยเหลือ
2. เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการใหเงินกูแกสมาชิก ทั้งนี้เพื่อใหสหกรณมีกลุมบุคคลชวยใน
การที่จะคัดเลือกและกลั่นกรองขอมูลของการกูเงินที่สมาชิกยื่นมาใหการพิจารณา
3. สร า งระบบ ระเบี ย บที่ ดี ใ นการให เ งิ น กู แ ก ส มาชิ ก และการทํ า งานของสหกรณ ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากวา คณะกรรมการเงินกูจะสามารถกํ าหนดหลัก เกณฑ ระบบ เงื่ อ นไขในการขอกู เ งิ นใหแ ก
สมาชิกไดทราบ อีกทั้งหลักเกณฑตางๆ ที่กําหนดขึ้นจะเปนกรอบที่ดีอยางเปนระบบที่สามารถอางอิงไดให
สมาชิกไดถือปฏิบัติ
4. เพื่อใหเกิดกลุมงานหรือกลุมบุคคลเปนการเฉพาะในการทํางานที่มีลักษณะทางเทคนิค โดย
มุง ประโยชนในการพัฒนาระบบการเงิ นของสหกรณ และเป นการพั ฒนาบุ ค ลากรในระยะยาวตอ ตัว
สถาบันสหกรณดวย
5. สรางสัญลักษณที่ดีแหงธรรมาภิบาลขึ้นในสหกรณ
6. สําหรับสหกรณที่มีส มาชิกมาก หรือเปนสหกรณขนาดใหญก็จะไดใชประโยชนจากการมี
คณะกรรมการเงินกูในการอํานวยความสะดวกดานการขอกูเงินจากสหกรณ
ประโยชนของการมีคณะกรรมการเงินกู
การที่ ส หกรณ แ ต ง ตั้ ง ให มี ค ณะกรรมการเงิ น กู ขึ้ น ก็ โ ดยมี จุ ด ประสงค ใ นการที่ จ ะสร า ง
คุณประโยชนขึ้นในองคกรหลายๆ ดาน อาทิ
1. ชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการดําเนินการ โดยความเปนจริงแลว สหกรณที่มีขนาดเล็ก
หรือมีสมาชิกนอยความจําเปนที่จะมีคณะกรรมการเงินกู คงไมเห็นประโยชนที่ชัดเจน ภารกิจในการ
วินิจฉัยเงินกูยอมตกไปอยูกับคณะกรรมการดําเนินการไปโดยปริยาย แตสําหรับสหกรณที่มีขนาดกลาง
หรื อ ขนาดใหญ ขึ้ น หรื อ ขนาดใหญ ม าก การที่จ ะให บ ริก ารเงิ นกู ข องสหกรณ อ ยู ใ นกรอบพัน ธะของ
คณะกรรมการดําเนินการ ยอมสรางภาระใหกับคณะกรรมการดําเนินการเปนอยางมาก

46
2. คณะกรรมการเงินกูจะชวยกลั่นกรองขอมูล คัดสรรสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไข
ในการขอกูเงินไดดีกวา และคลองตัวมากกวาที่จะใชคณะกรรมการชุดใหญ
3. การมีคณะกรรมการเงินกูเปนการกระจายอํานาจในการทํางานไปสูหนวยงานที่มีทักษะพิเศษ
เฉพาะในการพิจารณาเงินกู
4. คณะกรรมการเงินกูจะสามารถชวยใหการบริก ารเงินกูของสหกรณดําเนินไปอยางสะดวก
รวดเร็ว คลองตัว เพราะมีขั้นตอนที่นอยกวา
5. ผลจากขอ 4. ก็จะชวยใหการกระจายเงินของสหกรณสามารถทําประโยชนคืนใหกับสหกรณ
ไดรวดเร็ว และการหมุนของเงินก็สามารถทําประโยชนไดมากครั้งขึ้น ชวยใหการพัฒนาธุรกรรมทาง
การเงินของสหกรณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางรวดเร็ว
2) ที่มาของคณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการเงินกูจะตั้งขึ้นในกรณีที่มีภารกิจที่เห็นไดชัดเจนวามีความจําเปนและเปนประโยชน
ตอสหกรณดังกลาวขางตน และเนื่องจากเปนองคกรที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณในการที่จะชวยใหการ
กระจายอํานาจของสหกรณเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการเงินกูจึงตองคัดเลือกผูที่เหมาะสม
จากคณะกรรมการดําเนินการ แตกยอยออกมาเปนคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นอีกชุดหนึ่ง ขอหามในการ
ตั้งบุคลากรสําหรับคณะกรรมการเงินกูก็คือ หามประธานกรรมการดําเนินการเปนประธานคณะกรรมการ
เงินกู ทั้งนี้เนื่องจากวา หากประธานกรรมการดําเนินการเปนประธานกรรมการเงินกูแลว จะทําใหสูญเสีย
คุ ณ ค า ของการตั ด สิ น ใจสุ ด ท า ยในการกลั่ นกรองเงิ นกู เพราะเหตุว าเงิน กูร ายหนึ่ งอาจมีป ญ หาจาก
คณะกรรมการเงิ นกู ซึ่ ง ผู กู อ าจจะขอให ส หกรณ พิ จ ารณาทบทวนก็ ไ ด ซึ่ง ในการนั้ น คณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยประธานกรรมการดําเนินการยอมจะชวยวินิจฉัยเงินกูรายนั้นดวย การดําเนินการเชนนี้จะ
เปนผลดีตอสหกรณและเพิ่มความนาเชื่อถือเปนธรรมแกสมาชิก ในการที่จะไดรับการพิจารณาเงินกู 2
ขั้นตอน ในอีกดานหนึ่งคณะกรรมการเงินกูตองใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนเลขานุการ
คณะกรรมการเงินกู หรือรวมเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการเงินกู เพราะเลขานุการของสหกรณยอม
อนุมานโดยลักษณะของพันธกิจวา ชอบที่จะเขาใจ รูจัก คุนเคย และใกลชิดกับขอมูลหรือตัวสมาชิก
สหกรณเปนอยางดี ดังนั้น จะมีคุณคาอยางยิ่งตอการใหรายละเอียดตางๆ แกคณะกรรมการเงินกูในการ
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู
3) จํานวนคณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการเงินกูจะมีจํานวนเทาใดไมมีขอ กํ าหนดชั ดเจนเอาไวเ ปนบรรทัด ฐาน แตอยูใ น
ดุลพินิจของสหกรณวาชอบที่จะใหมีกี่คน การตั้งคณะกรรมการเงินกูจะตองตั้งเปนเลขคี่เสมอ เพื่อจะไดมี
คะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุม โดยมากแลวสหกรณที่มีคณะกรรมการดําเนินการต่ํากวา 15 คน มักจะ
มีคณะกรรมการเงินกูเพียง 3 คน และสหกรณที่มีคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน มักจะมีคณะกรรมการ
เงิ น กู 5 คน แต ห ลัก การข อ นี้ ย อ มไม ถือ เป น บรรทั ด ฐานตายตั ว วา จะต อ งใช ปฏิ บั ติ ขึ้น อยู กับ ความ
เหมาะสมของแตละสหกรณเปนสําคัญ
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4) องคประกอบของคณะกรรมการเงินกู
โดยที่คณะกรรมการเงินกูมีจํานวนนอย ดังนั้น คณะกรรมการเงินกูจึงไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะ
ตั้งตําแหนงรองประธานในคณะกรรมการเงินกู เฉพาะกรณีที่จําเปนเชนประธานกรรมการเงินกูไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็อาจมอบหมายหรือแตงตั้งกันในที่ประชุมใหกรรมการทานอื่นเปนประธานใน
ที่ประชุมแทนประธานกรรมการเงินกูไดเปนครั้งเปนคราว โครงสรางของคณะกรรมการเงินกูจึงมีผังการ
จัดรูปองคกร ดังนี้
ประธาน
เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

5) วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเงินกู
เนื่องจากที่มาของคณะกรรมการเงินกูเกิดขึ้นจากมติของคณะกรรมการดําเนินการที่แตงตั้งใหมี
คณะกรรมการชุดนี้ขึ้น ดังนั้น การดําเนินงานและการบริหารงานของคณะกรรมการเงินกูที่จะมีอายุงาน
ในตําแหนงนานเทาใดยอมขึ้นอยูกับอายุงานที่มีอยูของคณะกรรมการดําเนินการเปนสําคัญ ฉะนั้นเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการหมดวาระลง คณะกรรมการเงินกูจึงยอมหมดวาระดวยดุจเดียวกัน อยางไรก็ดี
ในกรณีที่ยังไมมีคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมเกิดขึ้น และคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมยังตอง
รั ก ษาการอยู ฉะนั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานด า นธุ ร กรรมทางการเงิ น ของสหกรณ ไ ม ส ะดุ ด หยุ ด ลง
คณะกรรมการเงินกูก็ชอบที่จะยังอยูในตําแหนงงานตอไปอีกระยะหนึ่ง จวบจนสหกรณไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเงินกูชุดใหม ขอสําคัญที่จะตองไมละเวนในการปฏิบัติก็คือ
ก. คณะกรรมการเงินกูที่หมดวาระลงจะตองสงมอบงานใหกับคณะกรรมการเงินกูชุดใหม
ข. คณะกรรมการเงินกูที่หมดวาระลงจะตองสรุปขอมูลและงานที่คั่งคาง รวมตลอดจนถึงอุปสรรค
ปญหา ขอสังเกตอันเปนประโยชนตอการพิจารณาเงินกูของสหกรณสงมอบใหแกคณะกรรมการเงินกูชุด
ใหมในการเขารับตําแหนงแทน
ค. คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักอยูเสมอวา ตนยังมีภาระผูกพันในแงของความรับผิดตอ
ผลงาน (Accountability) เดิมที่ไดปฏิบัติงานไปแลว หากปรากฏภายหลังวามีความเสียหายกระทบมาสู
สหกรณ เชน การประเมินหลักทรัพยผิดพลาด หรือประเมินราคาหลักทรัพยเกินเลยความเปนจริงไปมาก
เปนตน ความรับผิดประการนี้มีอายุความผูกพันตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเงินกูเปนเวลาไม
นอยกวา 10 ป
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6) ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการเงินกูกับคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการเงิ น กู ถื อ ได ว า เป น หน ว ยงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จากเจตนารมณ ข องคณะกรรมการ
ดําเนินการที่จะแตงตั้งใหมาชวยกลั่นกรองงาน ดังนั้น ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการชุดเล็กกับ
คณะกรรมการชุดใหญ จึงมีนัยอยู 3 ประการ คือ
ก. นิติสัมพันธ (Legal Co-ordination)
กรณีนี้หมายความวา ทั้งคณะกรรมการเงินกูและคณะกรรมการดําเนินการตางมีขอผูกพันตาม
กฎหมาย เชน พระราชบัญญัติสหกรณ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่จะรับผิดชอบตอขอ
วิ นิจ ฉั ย ในการทํา งานรว มกั น ดั ง นั้ นคณะกรรมการเงิ น กู แ ละคณะกรรมการดํ า เนิ น การจึ ง ต อ งมี ก าร
ประสานงานกันอยูเสมอเพื่อใหทราบถึงขอมูลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเงินกูที่ไดมีขอวินิจฉัย
ในดานการใหเงินกูแกสมาชิกประการตางๆ
ข. สัมพันธภาพในงาน (Job – Relation)
หมายถึงวา คณะกรรมการดําเนินการยอมจะตองใหนโยบายที่ชัดเจนของการใหเงินกูแกสมาชิก
เพื่ อ ให ค ณะกรรมการเงิ น กู ไ ด รั บ ทราบ ขณะเดี ย วกั น คณะกรรมการเงิ น กู ก็ จ ะต อ งมี ร ายงานความ
เคลื่อนไหว ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ตลอดจนความเห็นเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการในโอกาสแรกที่มี
ค. ความรับผิดชอบรวมกัน (Collective Responsibility)
เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันของคณะกรรมการดําเนินการกับคณะกรรมการเงินกู โดยมีความ
รับผิดชอบรวมกันอยู 2 ระดับ
ในระดับที่ 1 เปนความรับผิดชอบรวมกันตอผลงาน หมายถึง มิพักวาผลของงานจะบังเกิดขึ้นใน
รูปใดก็ตามคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการเงินกูยอมอยูในขายที่จะตองรวมรับผิดชอบตอ
ผลที่ปรากฏ
ในระดับที่ 2 ความรับผิดชอบรวมกันในอันที่จะรวมกันแกไข ปญหา อุปสรรค ปญหาตางๆ อันจะ
พึงมีเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน เพื่อใหงานที่มีอุปสรรค ปญหา ดังกลาว สามารถคลี่คลายไปได
อยางเปนผลดีตอสหกรณ
อนึ่ง ความรับผิดชอบรวมกันนี้ มักจะมีประเด็นวาคณะกรรมการเงินกู เมื่อรับผิดชอบในฐานะที่
เป นกรรมการในคณะกรรมการเงินกูแ ล ว ยั ง ต อ งรั บผิ ด ชอบในฐานะที่ เป นคณะกรรมการดํ าเนินการ
เพิ่มเติมซ้ําอีกหรือไม ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นตอสหกรณ สําหรับประเด็นนี้ ตองถือวาเมื่อบุคคลใน
คณะกรรมการเงินกูก็คือบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการดําเนินการอยูแลว ดังนั้นถาแมจะตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ยอมจะตองมีความรับผิดเพียงครั้งเดียว จะไมมีการรับผิดชอบซ้ําสองเพราะถา
เปนเชนนั้นก็เทากับวา การกระทํากรรมเดียวถูกลงโทษสองครั้ง (Double Punishment) ซึ่งไมตองดวย
หลักของการใหคุณใหโทษที่ถือเปนสากล ในอีกประเด็นหนึ่งก็มักจะมีขอ ปุจฉาวา น้ําหนักของความ
รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ ควรจะเทาเทียมกันหรือไม เพราะบางกรณีก็มักจะใหมี
ความรั บผิดชอบแตกตางกัน ในกรณีเ ชนนี้ถาจะใหมีน้ําหนักความรับผิดชอบแตกตางกันแลว ก็ตอ ง
พิ จารณาดูวาสหกรณไ ดมีก ารจายคาตอบแทนลดหลั่ นกั นตามตํ าแหน ง หน าที่ ภายในคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือไม ถาปรากฏวาสหกรณมีการจายคาตอบแทนดวยน้ําหนักที่แตกตางกันก็ยอมจะมีผลทํา
ใหความรับผิดชอบตอความเสียหายของคณะกรรมการแตละตําแหนงมีน้ําหนักที่แตกตางกันไปดวย ทั้งนี้
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เพื่อ ความเปนธรรมในการที่จะใหเกิดดุลยภาพของการตอบแทนกับความรับผิดชอบที่ตอ งมีอยูคูกับ
ตําแหนงงานนั้นๆ
6.1) รายงานของคณะกรรมการเงินกู
ในการพิจารณาเงินกูของคณะกรรมการที่ไดดําเนินการไปในแตละครั้งชอบที่จะตองมีเอกสาร
สําคัญอยู 2 ลักษณะ กลาวคือ
ก. บันทึก การประชุมคณะกรรมการเงิ นกู ซึ่ งจะมีขอ มูล เกี่ยวกับการพิจารณาเงินกูที่ส มาชิก
สหกรณยื่นขอกูเงินตอสหกรณ
ข. เปนเอกสารที่จัด ทําขึ้นเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการดํ าเนิ นการในการที่ จะชี้แจง
เสนอแนะ เพื่อการแกไขปรับปรุงงานหรือแจงใหทราบถึงปญหา อุปสรรคของงานเงินกู ตลอดจนแนวโนม
หรือความนาจะเปนในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการเงินกูประสงคจะใหสหกรณมีการเตรียมแผนงาน หรือ
เตรียมทรัพยากรเอาไวลวงหนาเพื่อความสะดวกแกการปฏิบัติงาน รายงานของคณะกรรมการเงินกูควร
จะมีรายละเอียดดังนี้
1. ปริมาณผูขอกูเงิน
2. เหตุผลที่ขอกูเงิน
3. วงเงินที่ขอกูเงิน
4. การอนุมัติเงินกู
5. การไมอนุมัติเงินกู
6. ขอสังเกตตางๆ
7. รายงานการติดตามผลของการใหเงินกู สําหรับการติดตามผลการกูเงินนั้น คณะกรรมการ
เงินกูชอบที่จะมีวิธีการดําเนินการดังนี้ เบื้องตนถามีความจําเปนอาจตั้งอนุกรรมการตางหากขึ้นมาชวย
ปฏิบัติงานก็ได เบื้องกลางตองเขาตรวจสอบติดตามผลการใชเงินของสมาชิกที่กูเงินเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวอาง การดําเนินการขั้นนี้สามารถทําไดโดยวิธีการตางๆ อยางหลากหลาย อาทิ
8. การสดับตรับฟง หมายถึง การฟงขาวสารขอมูลโดยทั่วไปจากคําบอกเลาของสมาชิกหรือ
ผูเกี่ยวของซึ่งนําขอมูลของผูกูเงินมาแจงใหทราบ
9. การสํารวจทางตรง ไดแก การที่คณะกรรมการเงินกูไปตรวจสอบเงินกูแตละรายดวยตัวเอง
เพื่อใหประจักษวาไดมีการใชเงินกูตามที่ผูกูไดกลาวอางกับสหกรณ
10. การสุมตัวอยาง ดวยการที่คณะกรรมการเงินกู อาจไปตรวจสอบเงินกูบางรายดวยตัวเอง
โดยคัดสรรจากผูกูเงินที่เห็นวาอาจจะไมไดใชเงินตรงตามวัตถุประสงค
11. การสํารวจตรวจสอบทางออม ดวยการสงแบบสอบถามไปยังสมาชิกผูกูเงินและใหตอบ
แบบสอบถามกลับมา โดยการนําแบบสอบถามนั้นเปนขอมูลในการพิจารณา
ในเบื้องปลายเมื่อไดรับขอมูลมาประการใดแลวจะตองรีบสรุปนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ตอไป โดยเฉพาะกรณีที่สมาชิกผิดนัดชําระหนี้
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6.2) วัตถุประสงคเงินกู
การใหเงินกูแกสมาชิกแมเปนสิทธิที่สมาชิกสหกรณจะไดรับเงินกูก็ตามแตชอบที่คณะกรรมการ
เงินกูจะตองใชดุลพินิจชั่งน้ําหนักดูกอนวา การขอกูเงินของสมาชิกรายนั้นมีวัตถุประสงคของการนําเงิน
ไปใชจายสอดคลองกับนโยบายที่สหกรณกําหนด หรืออยูในบรรทัดฐานแหงระเบียบวาดวยการกูเงิน
สหกรณที่สมาชิกจะตองถือเปนเกณฑปฏิบัติหรือไม โดยมากสหกรณมิไดมีขอกําหนดอยางชัดเจนที่
กลาวถึงวัตถุประสงคของการกูเงินประเภทฉุกเฉินหรือประเภทสามัญที่สมาชิกจะพึงกูไปจากสหกรณ ใน
กรณีเชนนี้จึงจําเปนที่คณะกรรมการเงินกูจะตองใชวิจารณญาณในการวินิจฉัยวาเงินกูแตละรายนั้น มีการ
กูเงินในวงเงินที่เหมาะสมกับการนําไปใชเพียงใด คณะกรรมการเงินกูมีภาระโดยตรงที่จะตองไมอนุมัติ
เงิ น กู เ กิ น กว า ความจํ า เป น ที่ แ ท จ ริ ง เช น สมาชิ ก ขอกู เ งิ น เพื่ อ ซ อ มแซมบ า นก็ ต อ งใช ดุ ล พิ นิ จ ว า การ
ซ อ มแซมนั้ น ควรจะใช เ งิ น เท า ใดจึ ง เหมาะสม เพื่อ ไม ใ ห มี ห นี้ มากเกิ นความจํา เป น ในอี ก กรณี ห นึ่ ง
คณะกรรมการเงินกูก็จะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงควา การกูเงินนั้นมีความจําเปนและสรางประโยชน
อยางแทจริงใหแกสมาชิก เพราะคําขอกูเงินของสมาชิกทุกรายมิใชวาจะตองอนุมัติตามที่ขอกู
เฉพาะการกูเงินประเภทพิเศษ โดยทั่วไปเงินกูประเภทนี้มักจะมีวัตถุประสงคหลักที่กําหนดไว
กวางๆ 3 ประการ คือ เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อจัดซื้อยานพาหนะ เพื่อเคหสถาน คณะกรรมการเงินกู
จึงตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบวาเงินกูแตละรายนั้นมีเจตนารมณตรงตามหลักเกณฑของการให
เงินกูเพื่อเหตุพิเศษที่สหกรณกําหนดไว ประเด็นนี้จึงมักมีขอปญหาเกิดขึ้นอยูเนืองๆ ระหวางสมาชิกกับ
สหกรณวา สมควรจะอนุมัติเงินกูหรือไม เพียงใด อยางไร เชน สหกรณควรจะรับจํานองที่ดินเปลาเปน
หลักประกันเงินกูประเภทพิเศษทั่วราชอาณาจักรหรือไม สหกรณควรจะอนุมัติใหสมาชิกซื้อรถยนตที่มี
ลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือไม เชน รถขับเคลื่อน 4 ลอ เปนตน
6.3) ขอควรระวังสําหรับการพิจารณาใหเงินกู
เจตนารมณในการที่สหกรณจะพิจารณาใหสมาชิกไดรับเงินกูไปนั้นก็เนื่องจากวา สหกรณมีความ
ประสงคจะชวยใหสมาชิกมีสภาวการณที่ดีขึ้น เชน พนจากหนี้สินที่พัวพันอยูเปนจํานวนมาก และตอง
เสียดอกเบี้ยสูง หรือเพื่อใหสมาชิกมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นเพียงพอสมควรแกฐานะแหงตน และ
เพื่อคลี่คลายการติดขัดของความจําเปนในการใชจายประจําวัน ดวยสาเหตุประการตางๆ ดังกลาวนี้
สหกรณ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการให กู เ งิ น แก ส มาชิ ก เพี ย งเท า ที่ เ หมาะสม และจํ า เป น ครอบคลุ ม ต อ
คาใชจายอันพึงมีเทานั้น สหกรณไมมีเจตนาที่จะใหเงินกูแกสมาชิกอยางมากมายในวงเงินที่สูงโดยทําให
สมาชิกมีหนี้สินพอกพูนขึ้น โดยปราศจากความมั่นคงในชีวิต แมวาสหกรณจะมีวงเงินกูที่กําหนดไวใหแก
สมาชิกเปนจํานวนมากก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาสมาชิกทุกคนจะกูเงินในวงเงินสูงๆ เหลานั้นเพื่อ
นําไปใชจายในกิจการอันไมจําเปน และไมเปนประโยชนตอคุณภาพชีวิตของสมาชิก หาไมแลวสหกรณก็
จะกลายเปนอีกองคกรหนึ่งที่มาสรางภาระใหสมาชิกตองแบกรับน้ําหนักแหงหนี้สินมากขึ้น ในชั้นนี้จึง
เปนพันธกิจที่คณะกรรมการเงินกูจะตองใหสมาชิกของสหกรณไดเขาใจถึงเจตนารมณอันดีงามที่สหกรณ
จะพึงมีใหในการสนับสนุน ชวยเหลือ เกื้อกูลตอสมาชิก
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7) ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการเงินกูกับฝายจัดการ
โดยที่ ค ณะกรรมการเงิ น กู จ ะต อ งอาศั ย ข อ มู ล อย า งหลากหลายจากฝ า ยจั ด การ ดั ง นั้ น
คณะกรรมการเงินกูจึงจะตองมีสัมพันธภาพอันดีกับฝายจัดการ โดยใหฝายจัดการไดทราบถึง
ก. แนวทางหรือเจตจํานงของคณะกรรมการเงินกูในการทํางาน ทั้งนี้เพื่อใหฝายจัดการไดเขาใจ
และปฏิบัติไ ดถู กต องตามความตอ งการของการทํางาน ซึ่งคณะกรรมการเงินกูกําหนดขึ้น การสราง
แนวทางของการทํางานจะชวยใหฝายจัดการสามารถนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอคณะกรรมการ
เงินกูไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงคของการทํางาน
ข. คณะกรรมการเงินกูจะตองหมั่นทําความรูจัก คุนเคยกับเจาหนาที่ของสหกรณทุกระดับชั้น
เพื่อ จะไดสามารถขอความรว มมือและประสานงานได อยางถู กต อง ตามภารกิจความรั บผิ ดชอบของ
เจาหนาที่แตละคนที่มีอยู อันเปนการปองกันมิใหเกิดการสั่งงานสับสน ผิดตําแหนงหนาที่
ค. คณะกรรมการเงินกูและโดยเฉพาะกับผูจัดการ ควรจะมีการปรึกษาหารือหรือมีการประชุม
อย า งไม เ ป น ทางการตามวาระและโอกาสอั น ควร เพื่ อ ให ท ราบถึ ง อุ ป สรรค ป ญ หา ความต อ งการ
ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ความนาจะเปน หรือแนวโนมตางๆ ทั้งทางดานสมาชิก และแมกระทั่งเจาหนาที่
ของสหกรณโดยตรง เพื่อคณะกรรมการเงินกูจะไดนํามาหาทางพิจารณาดําเนินการใหอยางเหมาะสมตอไป
ง. คณะกรรมการเงินกูจะตองประสานงานกับฝายจัดการในดานเอกสารเปนอยางดี เพื่อใหการ
จัดทําเก็บเอกสารของสหกรณสามารถเปนไปไดอยางมีระบบ มีระเบียบที่ดี ในประเด็นนี้ คณะกรรมการ
เงินกูชอบที่จะใหฝายจัดการไดเขาใจวาประสงคจะใหฝายจัดการจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับการให
เงินกูไวในลักษณะใด เพื่อสามารถหยิบคนไดงาย
จ. ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลเงินกูนั้นตองถือวาเปนความลับอยางยิ่งของสหกรณ และของสมาชิก
ดังนั้นขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการใหเงินกู จึงไมจําเปนที่จะตองใหฝายจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่
ผูไมไดเกี่ยวของกับการใหเงินกูมีโอกาสไดเขาถึงขอมูลเหลานั้นเปนอันขาด กรณีเชนนี้คณะกรรมการ
เงินกูจะตองประสานงานและขอความรวมมือในการรักษาความลับนี้กับผูจัดการสหกรณ เพื่อใหการรักษา
ขอมูลเงินกูอยูในลักษณะของการเก็บชั้นความลับอยางดีที่สุด
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเงินกู
1) ความหมายของคําวา บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
1. บทบาท
โดยที่คณะกรรมการเงินกูเปนผูรับภาระในการวินิจฉัยเงินกูจากคณะกรรมการดําเนินการดวย
เหตุนี้จึงตองมีบทบาทในการที่จะเปนผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ดังนี้
ก. คณะกรรมการเงินกูตองเตือนตนอยูเสมอวา ตัวเองนั้นมีบทบาทเปนตัวแทนของสหกรณ
มิใชเปนตัวการ ดังนั้น จึงไมควรที่จะแสดงบทบาทของการเปนเจาของเงิน เพราะตนเองเปนแตเพียงรับ
งานมาทําใหเกิดผลดีที่สุดเทานั้น
ข. คณะกรรมการเงินกูตองตระหนักวา ตัวเองไมใชบุรุษไปรษณีย ดังนั้น จึงไมใชเพียงแสดง
บทบาทของการรับสงเอกสารโดยปราศจากจิตวิญญาณหรือจิตสํานึกในการทํางาน
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ค. คณะกรรมการเงินกูตองไมแสดงบทบาทในการเปนพอคาคนกลาง กลาวคือ รับเงินกูที่ได
อนุมัติแลวจากสหกรณนําไปสงใหแกสมาชิกผูกูเงิน และก็ไมใชผูที่รับการชําระเงินคืนจากสมาชิกผูกูเงิน
มาสงใหกับสหกรณดวย
ง. คณะกรรมการเงินกูจะตองแสดงบทบาทของความเปนเจาของสหกรณดวย โดยการกระตุน
เตือนใหสมาชิกกูเงินเฉพาะเทาที่จําเปนทั้งในแงของปริมาณเงินกูและวัตถุประสงคที่จะขอกูเงิน
จ. คณะกรรมการเงินกูจะตอ งมี บ ทบาทของการเป นผู เ ฝ าระแวดระวั ง ไม เ ฉยเมยต อ ความ
ตองการใชบริการเงินกูจากสมาชิกในดานตางๆ ขณะเดียวกันเมื่อไดรับทราบหรือไดรับเอกสารคําขอกู
เงินจากสมาชิกก็ชอบที่จะตองเรงดําเนินการใหโดยเร็ว
ฉ. คณะกรรมการเงินกูตองมีบทบาทของการเปนนักประชาสัมพันธที่จะตองใหความรูความ
เขาใจอันดีแกสมาชิกในดานการกูเงินไปจากสหกรณ
2. หนาที่
ก. คณะกรรมการเงินกูจะตองเรียนรูหลักของการใหเงินกูแกสมาชิก เพื่อที่จะสามารถอธิบาย
ชี้แจงใหสมาชิกไดเขาใจถึงกรณีที่คําขอกูเงินนั้นอยูในขายที่ไดรับการพิจารณาหรือมิไดรับการพิจารณา
ข. คณะกรรมการเงินกูตองติดตามการใชเงินกูของสมาชิกอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหเงินกูของ
สหกรณถูกเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค ซึ่งกําหนดไว
ค. คณะกรรมการเงินกูจะตองดูแลใหมีการจัดทําหลักฐานตางๆ ตลอดจนเอกสารสําคัญๆ ในการกู
เงินอยางครบถวน สมบูรณ และตองดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของใหอยูในระบบ ระเบียบอันดี
ตามที่กําหนดไว
ง. คณะกรรมการเงินกูจะตองมีบันทึกการประชุม การพิจารณาเงินกูทุกครั้งอยางเปนลายลักษณ
อักษร และจะตองมีเอกสารเกี่ยวเนื่องอันสัมพันธถึงขอเสนอแนะ และความเห็นตางๆ ตลอดจนปญหา
อุปสรรคถามี จัดทําขึ้นเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการแนบประกอบไวดวย
จ. คณะกรรมการเงินกูจะตองกลั่นกรองเงินกูดวยวิจารณญาณและดวยความละเอียด รอบคอบ
เปนธรรม ตองมีความเขาใจ รอบรูถึงขอมูลที่เสนอขึ้นมาใหพิจารณาอยางปราศจากขอสงสัย
ฉ. คณะกรรมการเงิ น กู ต อ งเข า ประชุ ม เพื่ อ พิ จารณาเงิ น กู ทุ ก ครั้ ง ในกรณี ที่มี ค วามจํ า เป น
เรงดวน จะตองใชมติดวยการเวียนเอกสารการขอกูเงิน ใหถือปฏิบัติแตเฉพาะรายที่วาเงินกูนั้นผูกูมี
องคประกอบที่ครบถวน สมบูรณตามปรกติอยูแลว และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่วางบรรทัดฐานไว
วาดวยระเบียบการกูเงินของสมาชิก เฉพาะเงินกูที่ไมตรงตามเงื่อนไขหรือตองใชดุลพินิจความเห็นเปน
พิเศษ ไมควรใชมติเวียนในการขอความเห็นชอบระหวางคณะกรรมการเงินกู
ช. คณะกรรมการเงินกูจะตอ งรักษาเอกสารขอ มูล ขอความของสมาชิก ที่มาขอกูเ งินใหเปน
ความลับอยางยิ่ง และไมเปดเผยเรื่องใดๆ อันเปนความลับของสมาชิกผูกูเงินตอบุคคลที่สาม
ซ. คณะกรรมการเงินกูตองใหคําชี้แนะแกสมาชิกผูขอกูเงิน เพื่อใหเขาใจดีถึงสิทธิ และคุณสมบัติที่
สําคัญในอันที่จะกูเงินจากสหกรณได คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักอยูเสมอวา ไมใชคําขอกูเงินจาก
สมาชิกจะตองไดรับการอนุมัติทุกราย ขณะเดียวกันก็ตองใหสมาชิกและที่ประชุมคณะกรรมการเงินกูได
เขาใจถึงสิทธิ คุณสมบัติ วัตถุประสงค ความจําเปนของการกูเงิน ซึ่งสมาชิกแตละคนมีความแตกตางกันอีก
ดวย
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3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการเงินกู นอกจากมีความรับผิดชอบทั้งในแงขอบเขตแหงภารกิจที่ตนปฏิบัติงาน
อยูแลว และความรับผิดโดยตรงตอผลของการปฏิบัติงานอีกดวย นอกเหนือจากนี้ยังมีความรับผิดชอบ
อีก 3 ดาน คือ
ก. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
(1) คณะกรรมการเงินกูจะตองดูแลใหเงินที่สมาชิกกูไปนั้นเปนประโยชนตอผูกูหรือครอบครัว
อยางแทจริง
(2) คณะกรรมการเงิ นกู ต องไมเ ลือ กปฏิบัติอ ยางไมเ ปนธรรมในการพิจารณาเงินกู (Unjust
Discrimination) โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนขององคการ (Organization Benefit) ในการพิจารณาเงินกู
ในแตละรายเปนสําคัญ
(3) คณะกรรมการเงินกูตองตระหนักวา ความรับผิดชอบนั้นเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุก
ฝาย (Collective Responsibility) ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติเงินกูจึงตองอยูบนพื้นฐานของ
หลักการ นโยบาย เจตนารมณที่วางไวเปนสําคัญ การอันใดที่ไมตรงกับบรรทัดฐาน ซึ่งกําหนดในระเบียบ
วาดวยเงินกูหากจะพิจารณาดําเนินการประการใดก็ตองถือเอามติสวนรวมเปนหลัก และแมเมื่อมีมติ
สวนรวมเปนประการใดแลวกรรมการเงินกูคนหนึ่งคนใดยอมจะไมสามารถกลาวอางไดวา ตนไมเห็นพอง
เวนเสียแตวาจะไดสงวนสิทธิ์สําแดงความเห็นของตนบันทึกจดแจงไวในบันทึกการประชุมอยางเปนลาย
ลักษณอักษร
(4) คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักวางานสหกรณเปนงานอาสา จึงตองทําดวยความสมัคร
ใจและเสียสละ กระนั้นก็ดีจะตองไมทําใหงานประจําที่ตนดําเนินการอยูนั้นเสียประโยชนไปดวย
(5) คณะกรรมการเงินกูตองรวมกันหาทางแกไขความตองการเงินกูของสมาชิกอยางเปนระบบ
และมีหลักการ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความตองการของสมาชิกเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ก็จะตอง
คํานึงถึงวาความตองการของสมาชิกนั้นชอบดวยเหตุผลที่จะใหการสนับสนุน
(6) คณะกรรมการเงิ น กู จ ะต อ งวางกํ า หนดกฎเกณฑ ใ ดๆ ก็ ต ามบนพื้ น ฐานที่ คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของสมาชิกเปนสวนรวม หรือเปนสวนใหญ แตก็ตองไมละเลยความมั่นคงของสหกรณดวย
ข. ความรับผิดชอบตอองคการ (Organization Responsibility) ไดแก ความรับผิดชอบตอ
องคการซึ่งหมายถึงตัวสถาบันของสหกรณ โดยคณะกรรมการเงินกูจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) จะตองไมทําการใดหรือมีขอวินิจฉัยใดภายใตความกดดันของกลุมผลประโยชน และไมให
น้ําหนักขางหนึ่งขางใด โดยใชความสัมพันธสวนตัวเปนบรรทัดฐาน
(2) คณะกรรมการเงินกูจะตองทบทวนกฎเกณฑการใหบริการเงินกู โดยไมเปนการนําผลรายมา
สูสถาบันสหกรณ เชน เอาคาหุนของสมาชิกไปบวกอยูในวงเงินกู หรือการใหสมาชิกสามารถค้ําประกัน
ในวงเงินตามใจสมัครหรือใหสมาชิกค้ําประกันผูกูไดโดยไมจํากัดจํานวน เปนตน
(3) คณะกรรมการเงินกูจะตองอุทิศเวลาใหกับการพิจารณาเงินกูหรือการประชุมคณะกรรมการ
เงินกูไดเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจําเปน เชน เกิดกรณีฉุกเฉิน เรงดวน หรือกรณีที่สหกรณมีเงินเขามา
มากผิดปรกติ
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(4) คณะกรรมการเงินกูจะตองพยายามหาทางทําใหการกูเงินของสมาชิกสามารถดําเนินไปได
ดวยความสะดวกและรวดเร็ว แตตองอยูภายใตความปลอดภัยและความถูกตองดวย คณะกรรมการเงินกู
จะตองคํานึงถึงความประหยัดของสหกรณเปนสําคัญ แตการประหยัดนั้นจะตองไดประโยชนตอสหกรณ
อยาใหกลับเปนโทษตอสหกรณ เชน ถาเปนไปไดคณะกรรมการเงินกูนาจะนัดประชุมในวันที่ตรงกับการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อจะประหยัดงบประมาณคาพาหนะ หรือกรณีที่จะมีแบบพิมพคําขอกู
เงินก็นาจะใชแบบพิมพที่มีขนาดและสี แตกตางกันเพื่อสามารถจําแนกประเภทการกูไดโดยสะดวกงายดาย
ไมเกิดความสับสน อีกทั้งยังปองกันมิใหเกิดการดําเนินการที่มิชอบตอการกูเงินไดโดยงาย
(5) คณะกรรมการเงินกูจะตองพิจารณาเงินกูดวยหลักจริยธรรม คุณธรรม มิใชเอาชนะกันโดย
ทิฐิมานะ หรือระบบพรรคพวก
(6) เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการเงินกูจะตองใหมีการจัดทําบันทึกผลการประชุมอยางเปนลาย
ลักษณอักษรเสมอ และจะตองดูแลใหบันทึกการประชุมนั้นมีสาระสําคัญตรงตามมติของที่ประชุมดวย
ค. ความรับผิดชอบสวนบุคคล (Self Responsibility) หมายถึง คณะกรรมการเงินกูจะตองมี
ความรับผิดชอบสวนตนในการทํางานเปนองคประกอบดวย โดยตองถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) จะตองศึกษา รอบรูสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสถานภาพของสหกรณเพื่อ
ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาเงินกู
(2) จะตองแนใจวา ตนเองนั้นรูหลักและสามารถนําหลักการทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณา
เงินกูมาประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม
(3) คณะกรรมการเงินกูตองเขาใจ ตองรูนโยบาย และระเบียบวาดวยการใหเงินกูของสหกรณ
เปนอยางดี
(4) ถ า แม ว า มี ค วามเห็ น ที่ แ ตกต า งและอยู ใ นหลั ก การที่ สํ า คั ญ อั น จํ า เป น กรรมการใน
คณะกรรมการเงินกูผูนั้นจะตองใหบันทึกคําสงวนสิทธิ์ของตนไวเปนหลักฐาน
(5) คณะกรรมการเงินกูจะตองไมหาผลประโยชนจากการใหเงินกูของสหกรณ
(6) การพิจารณาเงินกูตองแนใจวา ตนไดใชวิจารณญาณโดยลําพังแหงตนอยางแทจริงและโดย
สุจริตบนพื้นฐานของหลักการ มิใชพิจารณาโอนเอียงไปตามเสียงขางมาก
(7) คณะกรรมการเงินกูจะตองรับผิดชอบตอขอมูลทุกดานทุกประการที่ตนเองเปนผูกลั่นกรอง
หรือนําเสนอ มิพักวาขอมูลนั้นเปนขอมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิก็ตาม
(8) กอนจะมีการใหคํารับรองบันทึกการประชุม กรรมการในคณะกรรมการเงินกูจะตองตรวจสอบ
บันทึกการประชุมที่ไดจัดทําขึ้นโดยละเอียด มิฉะนั้นถาแมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และทําใหตนตองเสีย
ประโยชนหรือตองรับผิดชอบก็มิอาจยกขึ้นกลาวอางได เพราะการรับรองบันทึกการประชุมยอมผูกมัดตนเอง
โดยปริยาย
ขอสังเกตอันสําคัญในดานความรับผิดชอบก็คือ ความรับผิดชอบนั้นใหหมายรวมถึงการมอบอํานาจ
ใหไปกระทําการแทนคณะกรรมการเงินกูดวย เพราะเมื่อผูรับอํานาจไปกระทําการแทนไดดําเนินงานไปในรูป
ใดแลวก็ใหถือเสมือนหนึ่งวาผูมอบอํานาจเปนผูไปกระทําการดวยตนเอง ตามหลักการบริหารที่วางเกณฑไว
วา การมอบอํานาจใหใครไปปฏิบัติอาจกระทําไดเสมอ แตการปฏิเสธความรับผิดชอบกระทํามิได (Authority
can be delegated but responsibility never)
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3. การบริหารงานของคณะกรรมการเงินกู
1) การสงเสริมใหความรูดานเงินกูแกสมาชิกตามปรัชญาสหกรณ
การใหบริการเงินกูแกสมาชิกของสหกรณแมจะเปนหลักการที่สหกรณจะพึงปฏิบัติเปนปกติอยู
แลว แตสวนที่สําคัญก็คือจะตองใหสมาชิกไดตระหนักวา
ก. เงินที่สมาชิกกูไปนั้นมิไดเปนเงินของตนเอง แตเปนเงินสวนรวมที่สมาชิกทุกคนเปนเจาของ
แมวาสมาชิกนั้นจะมีหุนอยูมากและกูเปนจํานวนเงินที่นอยกวาหรือเทากันกับทุนเรือนหุนของตนก็ตาม
เพราะวาทุนเรือนหุนนั้นสหกรณไดนําไปลงทุนในทิศทางอื่นแลว
ข. การที่สมาชิกจะกูเงินกับสหกรณ คณะกรรมการเงินกูจะตองใหสมาชิกเขาใจอยางถองแทวา
สิทธิการกูเงินจะเกิดไดอยางสมบูรณก็ตอเมื่อสมาชิกนั้นมีคุณสมบัติอันครบถวนเสียกอน เพราะโดยมาก
สมาชิกมั กจะกล าวอ างถึ งสิทธิ ในการกูเงินโดยมิไดคํานึงถึงวา ตนมีคุณสมบัติค รบถ ว นตามที่ สหกรณ
กําหนดเอาไวในระเบียบหรือในหลักการวาดวยการกูเงินหรือไม
ค. คณะกรรมการเงินกูจะตองใหสมาชิกไดเขาใจวา การไปตรวจสอบหรือสอบถามการนําเงินกู
ไปใชตามวัตถุประสงคที่กลาวอางในคําขอกูเงินของสมาชิกนั้น คณะกรรมการเงินกูมิใชมาจับผิดสมาชิก
แตเพียงประสงคจะใหสมาชิกสามารถบริหารเงินกูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนผลดีแกตัวสมาชิกเอง
และจะไมถึงกับไปสรางความเดือดรอน ผูกพันตอผูค้ําประกัน ตลอดจนครอบครัวของสมาชิกที่ไดกูเงินไป
จากสหกรณ
ง. คณะกรรมการเงินกูจะตองใหสมาชิกไดรับรูถึงวิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน หลักเกณฑการ
พิ จ ารณาเงิ น กู ที่ ไ ด ว างบรรทั ด ฐานไว เ พื่อ เกิ ด ความเข า ใจอั น ดี ต อ กั น จะได ไ มเ ป น ปญ หาโตแ ย ง ใน
ภายหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่สมาชิกมิไดรับอนุมัติเงินกูสมเจตนารมณ
จ. คณะกรรมการเงินกูควรจะมีการทบทวน ชี้แจง บรรยาย หรือจัดสงเอกสารประชาสัมพันธให
สมาชิกไดทราบเปนครั้งคราว แตตองสม่ําเสมอในดานประโยชนและคุณคาของการใหเงินกูที่สหกรณพึง
คาดหวังจากสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเนนที่จะไมใหเปนการเพิ่มภาระทางเศรษฐกิจแกสมาชิก
อยางปราศจากความจําเปน
2) แนวทางการกําหนดนโยบายเงินกู
โดยที่คณะกรรมการดําเนินการจะตองเปนผูวางบรรทัดฐานตามนโยบายการบริหารงานของตน ซึ่ง
หมายรวมถึงการใหเงินกูแกสมาชิกดวย ดังนั้น คณะกรรมการเงินกูจึงชอบที่จะตองไดรับนโยบายและทํา
ความเขาใจในนโยบายนั้นกับคณะกรรมการดําเนินการ กระนั้นก็ดี การกําหนดนโยบายมิใชวิธีการเฉพาะ
การสั่งการจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (Top down) เทานั้น แตการกําหนดนโยบายอาจจะเปนการทวนกลับขึ้น
ไปจากความตองการพื้นฐานไปสูผูบริหาร (Bottom up) ก็ไดดังนั้น คณะกรรมการเงินกูจึงอาจกําหนด
นโยบายของการให เงินกู แก สมาชิกสหกรณ โดยหารื อร วมกั นกั บคณะกรรมการดําเนิ นการเพื่ อวางเปน
นโยบายของสหกรณ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ก. นโยบายจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความสามารถในการใหบริการเงินกูที่สหกรณจะพึงทําได
ข. จะตองเปนนโยบายที่อยูในขอบเขตของวัตถุประสงคแหงสหกรณ
ค. นโยบายที่กําหนดจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความมั่นคง เสถียรภาพการดําเนินงานของ
สหกรณเปนสําคัญ
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ง. นโยบายที่กําหนดจะตองไมใชเฉพาะกิจ เฉพาะกลุม เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานการณ แต
จะตองเปนบรรทัดฐานแหงการปฏิบัติอยางยั่งยืน
จ. นโยบายที่ ว างไว ต อ งไม เ พิ่ ม ภาระอั นเปน ผลร ายตอ ตั ว สมาชิ ก และสหกรณ รวมทั้ งต อ ง
คํานึงถึงภาระความรับผิดชอบของผูค้ําประกันดวย
ฉ. นโยบายที่สหกรณกําหนดขึ้นนั้นจะตองคํานึงถึงความเปนสากล หรือจะตองคํานึงถึงหลัก
หรือเกณฑที่เปนบรรทัดฐานแหงการปฏิบัติทั่วไป อันสถาบันการเงินจะพึงปฏิบัติ มิใชเปนกฎเกณฑหรือ
นโยบายที่สรางขึ้นเองอยางปราศจากน้ําหนักหรือปราศจากหลักอางอิง
ช. การกําหนดนโยบายตางๆ ที่สหกรณจะนําไปใชในรูปคณะกรรมการเงินกูตองคํานึงถึงการ
จําแนกความรับผิดชอบตามลําดับชั้นของการบริหาร (Line Management) เปนสําคัญดวย ทั้งนี้เพราะ
เนื่องจากหลายๆ สหกรณมักกําหนดนโยบายโดยมิไดคํานึงถึงความชอบธรรมในความรับผิดชอบของแต
ละฝาย
3) หลักการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
สหกรณจะตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม และตองไม
เบี่ยงเบนหรือบิดเบือนไปจากความนาจะเปนของราคาตลาดดวย โดยความเปนจริงคณะกรรมการเงินกู
ไม มีห น าที่ โ ดยตรงที่ จะกํ าหนดอั ต ราดอกเบี้ยเงินกู แตค ณะกรรมการเงินกูชอบที่จะเสนอความเห็น
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาดวย หลักการที่สําคัญ
ของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูก็คือ
ก. อัตราดอกเบี้ยนั้นจะตองไมสูงไปกวาตลาดมากนัก (เฉพาะกรณีจําเปนตองกําหนดอัตราใน
ระดับสูง)
ข. อัตราดอกเบี้ยตองคํานึงถึงตนทุนของสหกรณ
ค. อัตราดอกเบี้ยตองไมตั้งสํารองเผื่อคาเงินเฉลี่ยคืนประจําป
ง. อัตราดอกเบี้ยจะตองไมต่ํากวาอัตราเงินปนผลของสหกรณจนผิดสังเกต กระทั่งสมาชิกถือ
เปนเหตุคากําไรจากการกูเงิน
จ. อัตราดอกเบี้ยของสหกรณจะตองไมสูงมากนัก เพียงเพื่อจะนําสวนเกินของอัตราดอกเบี้ย
มาคํานวณจายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกในการจัดสรรกําไรประจําปดวยอัตราที่สูง
ฉ. อัตราดอกเบี้ยของสหกรณจะตองพรอมที่จะปรับเพิ่มหรือลดไดอยางทันการณ การกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูจะตองคํานึงถึงคาใชจายแฝงซึ่งสหกรณอาจจะตองเผชิญกับการที่เงินกูนั้นมีปญหา เชน
การเสื่อมคาของทรัพยสินที่เปนหลักทรัพยค้ําประกัน การไมสามารถชําระหนี้คืนแกสหกรณของผูกูเงิน
การที่ผูค้ําประกันไมอยูในภาวะที่ชําระหนี้แทนผูกูเงินได การที่ผูกูหรือผูค้ําประกันถึงแกกรรม เปนตน
4) การแกไขเพิ่มเติมระเบียบการใหเงินกู
สหกรณโดยคณะกรรมการเงินกูอาจพิจารณาปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขหรือหลักการ
ที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกได เพื่อใหเกิดความเหมาะสมทันตอเหตุการณ หรือ
เพื่อความยืดหยุนในการปฏิบัติงานอันจะสงผลดีตอสหกรณ การแกไขระเบียบเงินกูนั้น คณะกรรมการ
เงินกูจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบนั้นจึงจะนําไปใชปฏิบัติได ในการ
แกไ ขระเบียบการใหเ งินกูแกสมาชิกคณะกรรมการเงินกูจะตองคํานึงถึงวา ไมแ กไ ขไปตามกระแสที่
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เกิดขึ้นจากฝายใดฝายหนึ่ง แตจะตองแกไขเนื่องจากขอกําหนดที่วางไวแตเดิมไมอาจเกิดผลดีแกการ
ดําเนินงานอีกตอไป หรือเนื่องจากเห็นวามีแนวทางใหมที่ดีกวา ทั้งนี้คณะกรรมการเงินกูจะตองนําเอา
หลักการตางๆ มาบูรณาการอยางครบถวนแลว เหนือสิ่งอื่นใดคณะกรรมการเงินกูจะตองแนใจวา การ
ทบทวนหรือแกไขระเบียบวาดวยการกูเงินจะยังประโยชนตอ
1. สถาบัน คือ สหกรณ
2. การบริหาร คือ คณะกรรมการดําเนินการ
3. การปฏิบัติการ คือ ฝายเจาหนาที่และฝายจัดการ
4. ตัวสมาชิกและครอบครัว
ในหลายๆ กรณีคณะกรรมการเงินกูมีพันธกิจที่จะตองทบทวนระเบียบวาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิก เนื่องจากวา บางครั้งอาจเปนเพราะระเบียบนั้นไมเอื้ออํานวยตอความสะดวกในการปฏิบัติหรือ
เกิดความไมคลองตัวในการทํางาน หรือในบางกรณีก็เกิดจากการมีขั้นตอน หรือใชเอกสารประกอบการกู
เงินมากเกินความจําเปน เกิดการซ้ําซอนในการใชเอกสารหรือในการปฏิบัติงาน ดังนั้น คณะกรรมการ
เงินกูจึงอาจจะตองมีการจัดทําการทบทวนเพื่อปฏิรูปการทํางานในกระบวนการใหเงินกูแกสมาชิกสะดวก
ยิ่งขึ้น (Work Simplification) ควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ก็เพื่อใหการบริหารงานและการใหบริการเงินกูแก
สมาชิกสามารถดําเนินการไปไดอยางทรงประสิทธิผล สมดังเจตจํานงของสหกรณ
4. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกูตามขอบังคับ
คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้ง
1. ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
2. ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอ ง ก็ตอ งกําหนดใหผูกูจัดการแกไ ขใหคืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
3. ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
4. สอบสวนเบื้องตนใหไดขอเท็จจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้
เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอน
ผัน หรือเรียกคืนเงินกูหรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ

บทที่ 3
ก า ร วิ นิ จ ฉั ย แล ะกา ร อ นุ มั ติ เ งิ น กู
1. การอํานวยสินเชื่อ
1) ความหมายของคําวา สินเชื่อ และเงินกู
สินเชื่อ คําวา สินเชื่อเปนคํากวางๆ ที่กําหนดเอาไวสําหรับการใหบริการในดานการเงินดาน
ตางๆ ใหแกผูมาติดตอโดยทั่วไป ดวยเหตุนี้ เมื่อใชคําวาสินเชื่อจึงหมายรวมถึงการใหบริการทางการเงิน
โดยกวางในหลายรูปแบบดวยกัน อาทิ
- Leasing
- Factoring
- Hire - Purchase
- Credit Operation เชน Credit Card, Debit Card, Cash Card
- B.E. (Bill of Exchange)
- Bank Guarantee
- Banker’s Acceptance (B.A.)
- Term Loan
- Over Draft (O.D.)
- L.C. (Letter of Credit)
ฯลฯ
สถาบันการเงินที่มีการบริการทางการเงินแกลูกคาอยางหลากหลายและมากดานดังกลาวขางตน
จึงจะตองใชคําวาสินเชื่อเพื่อใหเปนที่ประจักษแจงวา สถาบันการเงินนั้นๆ มีการใหบริการทางการเงินแก
ลูกคาหลายดานหลายลักษณะตามความประสงคของลูก คาที่จะเลือกใชบริการแตล ะประเภท ซึ่งการ
ใหบริการตางๆ เหลานั้น นอกจากลูกคาจะตองเสียดอกเบี้ยแลวในบางกรณีก็จะตองเสียคาธรรมเนียม
และคาบริการดวย
เงินกู เปนคําเฉพาะที่จํากัดใหเห็นถึงการใหบริการในแตละอยางที่สถาบันการเงินจะพึงใหใน
ดานของการใหเงินกูยืมโดยตรงเทานั้น มิไดหมายถึงงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอํานวยความ
สะดวกแกลูกคาของสถาบันการเงินในการใชบริการ ดังนั้น เมื่อพูดถึงเงินกูจึงยอมมีความหมายที่แคบ
มากโดยหมายถึง งานเฉพาะที่เกี่ยวกับการใหลูกคากูเงินไปจากสถาบันการเงินโดยตรงเทานั้น
2) ความหมายของการอํานวยสินเชื่อ
การที่สหกรณมีการใหบริการเงินกูแกสมาชิกนั้น ยอมหมายถึง การมุงหมายที่จะใหสมาชิก มี
แหลงเงินกูที่ไดรับบริการโดยงายสามารถเขาถึงอยางทั่วกัน และเสียคาตอบแทน (ดอกเบี้ยเงินกู) ใน
อัตราที่เปนธรรม ดวยเหตุนี้คณะกรรมการเงินกูจึงจําเปนจะตองมีเข็มทิศที่วางไวอยางเปนรูปธรรม การที่
คณะกรรมการเงิ น กู มี เ ข็ ม ทิ ศ กํ า หนดเส น ทาง หรื อ แนวทางดั ง กล า วจึ ง มี ค วามหมายในแง ข องการ
อํานวยการ กลาวคือ เมื่อพูดถึงการอํานวยการสินเชื่อจึงยอมจะวางกรอบวา คณะกรรมการเงินกูจะตอง
ดําเนินการดังนี้

59
1. กําหนดเปาหมายในการใหบริการเงินกูแกสมาชิกทั้งในดานปริมาณและในดานคุณภาพ ในแง
ปริ มาณมี ความหมายในเชิ งลึ กและเชิ งกวาง ความหมายในเชิงลึก หมายถึง จะตอ งมีบริก ารเงินกูแ ก
สมาชิกตรงตามความตองการของสมาชิกในการใชเงิน ความหมายในเชิงกวางหมายถึง จะตองสามารถ
กระจายเงินกูนั้นไปใหแกสมาชิกโดยทั่วถึงกัน มิใชจํากัดตัวอยูเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง สวนความหมายใน
ดานคุณภาพนั้นหมายถึงเงินกูที่สหกรณใหกูแกสมาชิกจะตองมีประสิทธิภาพในการที่จะชวยยกระดับ
ความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู มีขอสังเกตวา ความหมายในเชิงปริมาณดังกลาวขางตน
มิไดหมายถึง จํานวนหรือวงเงินกูที่สูงมากอยางที่เขาใจกัน นอกจากนี้การอํานวยการของคณะกรรมการ
เงิ นกู ยัง จะต อ งคํ านึ ง ถึ ง การที่ จะสามารถใหบริก ารเงินกูแ กส มาชิก ในระยะเวลาที่ทันการณตอ ความ
ตองการใชเงินของสมาชิก ในขณะเดียวกันก็ตองสามารถใหเงินกูนั้นสนองตอบนโยบายตามที่สหกรณได
วางบรรทัดฐานไวดวย ถาคณะกรรมการเงินกูไมอาจดําเนินการในทิศทางดังกลาวยอมหมายความวา
เจตนารมณในการชวยเหลือสมาชิกใหพนจากสภาวการณที่เดือดรอนทางเศรษฐกิจตองลมเหลวไป
2. คณะกรรมการดําเนินการจะตองกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการที่จะพิจารณาคุณสมบัติ
ของสมาชิกที่ประสงคจะกูเงินใหไดทราบโดยทั่วกันอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อขจัดปญหาหรือขอสงสัยที่
สมาชิกอาจหยิบยกขึ้นมาทักทวงวาการอนุมัติเงินกูมิไดเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม
3. คณะกรรมการเงินกูจะตองกําหนดวิธีดําเนินการใหเจาหนาที่และสมาชิกไดทราบวา การขอกู
เงินจากสหกรณจะตองมีวิธีการในการดําเนินการอยางไรบาง ทั้งนี้ เพื่อจะไดเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน
อยางคลายคลึงกันทุกกรณีดวยความเสมอภาค และปราศจากขอสงสัย ทักทวงจากสมาชิก บอยครั้งที่เรา
จะพบวาคณะกรรมการเงินกูก็ดี สหกรณก็ดี มิไดแจงใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดทราบอยางเดนชัดวา การกู
เงินจากสหกรณจะตองมีวิธีปฏิบัติอยางไร หรือบางครั้งอาจจะแจงใหทราบบางแตก็มิไดเปนกิจจะลักษณะ
จึงทําใหเกิดปญหาขอทักทวงขึ้นอยูเนืองๆ
2. การวินิจฉัยคําขอกูเงิน
1) จุดมุงหมาย
การที่ ส หกรณ จะอนุ มัติ ห รื อ พิ จารณาใหก ารชว ยเหลือ ทางการเงินแกส มาชิก จะตอ งคํานึงถึง
จุดมุงหมายในการใหเงินกูเพื่อใหสมาชิกสหกรณสามารถนําเงินนั้นไปใชหรือไปกอเกิดประโยชนสมดัง
เจตนารมณของผูกู ดังนั้น จุดมุงหมายของการใหเงินกูที่สหกรณพึงจะตั้งเปนปณิธานไวก็คือ
1. การกูเงินนั้นจะตองเปนการกูที่เอื้อประโยชนใหแกผูกูอยางนอยใน 2 ลักษณะ
ลักษณะแรก การกูเงินนั้นตองสามารถชวยใหผูกู สามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
หรือปรับฐานะความเปนอยูใหดีขึ้นไปจากเดิม
ลักษณะที่สอง การให เ งิ น กู นั้ น จะต อ งสามารถช ว ยให ผู กู นํ า ไปใช ใ นการแก ไ ขความ
เดือดรอนทางเศรษฐกิจอยางมีผล
2. การใหเงินกูของสหกรณตองใหทันกับเวลาที่ผูกูประสงคจะนําไปใช เพราะถาหากการอนุมัติ
เงินกูเปนไปอยางลาชา ไมทันการณแลว ก็จะทําใหผูกูเงินนั้นไมอาจสมประสงคใน ธุรกรรมที่ตนผูกพันอยู
3. การให เ งิ นกู ข องสหกรณ จะต อ งมุ ง มิ ใ ห เ ป นภาระหรื อ ก อ ภาระเพิ่ มขึ้ นแก ผู กู จนผู กู ไ ม มี
ความหวั งในการที่ จะชํ าระคื น หรื อผู กูต องผูกพั นตอการเปนหนี้สินในระยะเวลาอันยาวนานต อเนื่อ ง
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ตลอดไป การใหเงินกูในลักษณะนี้ ยอมมิใชเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแตกลับจะเปนการทําให
ผูกูมีความเดือดรอนยากลําบากตอการครองชีวิตอยางมากขึ้นไปกวาเดิม เงินกูชนิดนี้จึงเปนเงินกูที่มิชอบ
ดวยปรัชญาสหกรณ
4. การใหเงินกูจะตองมีจุดมุงมิใหเกิดความเสี่ยงทั้งตอตัวสหกรณและตอตัวผูกูเอง กลาวคือ
เงินกูนั้นสหกรณจะตองพึงไดรับการชําระคืนอยางครบจํานวนในระยะเวลาที่กําหนด พรอมตนเงินและ
ดอกเบี้ย ในสวนของผูกูก็จะตองสามารถผอนชําระไดโดยมีความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวัน ไม
เบียดบังสภาวะตามปกติ นอกจากนั้นผูกูเงินยังจะตองคํานึงถึงคาหุนของผูกูที่จะตองเปนสัดสวนกับมูลหนี้
ที่จะกอขึ้น ขณะเดียวกันผูกูก็จะตองมีหลักประกันสําหรับเงินกูที่มีน้ําหนักเชื่อถือได
ในการพิจารณาใหเงินกูแกสมาชิก คณะกรรมการเงินกูจะตองวางเกณฑการพิจารณาใหอยูใน
ลักษณะที่ปลอดภัย เปนธรรม และถูกตองตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกที่สหกรณวางบรรทัด
ฐานไว ดวยเหตุนี้คณะกรรมการเงินกูจึงชอบที่จะตองวินิจฉัยคําขอกูเงินของสมาชิกภายใตหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
1. การใหเงินกูนั้นตองเปนการใหเงินกูเพียงพอและเทากับการที่ผูกูเงินจะนําเงินกูไปใชใหเกิด
ประโยชนเทานั้น คณะกรรมการเงินกูควรจะวินิจฉัยคําขอกูเงินอยางรอบคอบ ไมควรใหผูกูไดเงินกูมาก
ไปกว า ความต อ งการใช เ งิ น จริ ง หรื อ ให เ งิ น กู ม ากเกิ น ว า วั ต ถุ ป ระสงค แ ห ง การขอกู เ งิ น ไปใช ทั้ ง นี้
คณะกรรมการเงินกูจะตองไมยึดหลักใหผูกูกูเงินตามสิทธิที่จะขอกูไดเสมอไป ถาวัตถุประสงคแหงการขอ
กูเงินไมจําเปนจะตองใชวงเงินมากเทากับสิทธิของผูกูแลว คณะกรรมการเงินกูก็ควรอนุมัติแตเฉพาะ
วงเงินที่จะใชจริงเทานั้น เพื่อไมใหผูกูเงินมีภาระหนี้สินมากเกินสมควร
2. การพิ จ ารณาให เ งิ น กู แ ก ส มาชิ ก คณะกรรมการเงิ น กู พึ ง วิ นิ จ ฉั ย การขอกู เ งิ น นั้ น ว า
วัตถุประสงคที่ผูกูกลาวอาง เปนการนําเงินกูไปใชในทางที่ดี เงินกูนั้นจะกอเกิดประโยชนใหแกผูกูหรือ
ครอบครัว
3. คณะกรรมการเงินกูจะตองพิจารณากลั่นกรองเจตนารมณของผูกูวา มิไดมีวัตถุประสงคอื่น
แอบแฝงอยูใ นการขอกู เงิ น ผู กูมีความจําเปนจะตองขอกูเ งินเพื่อ ไปใชประโยชนจริง อยางนอ ยที่สุด
คณะกรรมการเงินกูจะตองแนใจวา เงินกูที่อนุมัติไปนั้นเมื่อผูกูนําไปใชตามวัตถุประสงคที่กลาวอางกับ
สหกรณแลว เงินกูนั้นจะแบงเบาภาระหรือชวยปลดใหผูกูเงินพนจากภาวะที่เดือดรอน ลําบาก หรือมี
ความจําเปนไดเปนอยางดี
4. คณะกรรมการเงินกูจะตองพิจารณาวา ผูกูเงินมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สหกรณกําหนดไว
ในการขอกูเงิน ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาวา ผูกูมีสิทธิในการขอกูเงินตรงตามระเบียบวาดวยการให
เงินกูของสหกรณดวย
5. การใหเงินกูของสหกรณ คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักอยูเสมอวา ตนเองเปนเพียง
ตัวแทนในการจัดการบริหารเงินของสหกรณใหแกสมาชิก ดังนั้น เม็ดเงินทุกเม็ดจึงควรไดรับการดูแลให
เกิดประโยชนโดยตรง และไมเกิดความเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการเงินกูจึงไมควรอนุมัติเงินกูเพื่อให
สมาชิกนําไปใชในแนวทางที่นาจะกอใหเกิดความไมแนนอนทางการเงิน เชน สมาชิกกูเงินเพื่อนําไป
ในทางเสี่ยงโชค เก็งกําไร หรือไปลงทุนในธุรกิจที่ตนเองมิไดมีความรู มิไดมีความชํานาญ หรือไปรวมทุน
กับผูอื่นที่ตนเองมิไดมีสวนในการจัดการ เปนตน
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2) การวิเคราะหคําขอกูเงิน
คณะกรรมการเงินกูจะตองกลั่นกรองคําขอกูเงินที่เจาหนาที่สินเชื่อไดพิจารณาเบื้องตนแลวและ
จัดสงมาให โดยทั่วไปคําขอกูเงินที่ผานเจาหนาที่สินเชื่อมาแลว มักจะไดรับการดูแลในเบื้องตนถึงความ
ถูกตองสมบูรณของผูกู อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเงินกูก็จะตองวิเคราะหในดานตอไปนี้ คือ
1. คุณสมบัติของผูกู หมายถึง จะตองคํานึงถึงวาผูกูมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่ระบุไวใ น
ระเบียบวาดวยเงินกูที่สหกรณพึงใหแกสมาชิก โดยจะตองคํานึงถึงระยะเวลาในการเปนสมาชิก จํานวน
หุนที่มีอยูในสหกรณ การค้ําประกัน เชน คุณสมบัติของฐานะผูค้ําประกัน หลักทรัพยที่อางอิงในการค้ํา
ประกัน เปนตน
2. สิทธิของผูกู หมายถึง การกูเงินนั้นจะตองไมเกินวงเงินที่ระเบียบวาดวยเงินกูไดกําหนดไว
นอกจากนี้ ยังตอ งคํานึงถึงเงินเดือนของผูกู เงินรับสุทธิที่เหลือพอจะผอนชําระหนี้ได ขอสําคัญ ก็คือ
คณะกรรมการเงินกูจะตองไมคํานึงถึงเงินไดจรอื่นๆ ของผูกูที่มักจะกลาวอางวา สามารถนํามาชวยผอน
ชําระเงินกูได เชน เงินคาลวงเวลา รายไดของคูสมรส คา Commission หรือแมแตโบนัสก็ตาม
3. คณะกรรมการเงินกูจะต องวินิจฉัยวา การที่ผูกูจะขอกูเงินนั้นไดเ คยขอกูใ นลัก ษณะหรือ
วัตถุประสงคเชนเดียวกันนี้มากอนหรือไม ผูกูมีพฤติกรรมที่นาเชื่อถือเพียงใดวา จะนําเงินกูไปใชตรงตาม
วัตถุประสงค หรือแมแตในดานวัตถุประสงคก็ตองวิเคราะหวา วัตถุประสงคนั้นจะสรางคุณประโยชน
เพิ่มพูนตอตัวผูกูเองอยางไร
3) การพิจารณาเงินกูเพื่อการอันจําเปน
โดยทั่วไปแลวการใหเงินกูของสหกรณจะไมเนนการใหเงินกูเพื่อการบริโภค เพราะเปนการนํา
เงินไปใชที่ไมกอเกิดผลประโยชนตอบแทนอันเปนผลดีคืนกลับมาใหแกผูกู ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการ
เงินกู ในการที่จะวินิจฉัยคําขอกูเ งินจึงจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการกูเ งินเพื่อนําไปใชใหเกิดความ
สรางสรรค ในขณะเดียวกันผูกูเองตองไมมีภาระในการใชคืนเงินกูจนกอใหเกิดความลําบากแกการดําเนิน
ชีวิตที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ เงินกูอันจะเปนประโยชนตอผูกูนั้น ชอบที่จะเปนเงินกูที่สามารถนําไปใชแลว
จะมีผลประโยชนตอบแทนกลับมาอยางนอยก็พอเพียงตอการชําระตนเงินและดอกเบี้ย ดังนั้น การที่
คณะกรรมการจะอนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกผูใดจึงตองวิเคราะหแนวโนมของการนําเงินกูไปใชวาเปนการ
นําเงินกูนั้นเพื่อการใด เชน ไปปลดหนี้ก็ตองเปนมูลหนี้ที่มีภาระมากกวาสหกรณอาจจะดอกเบี้ยสูงกวา
หรือระยะเวลาผอนชําระสั้นกวาสหกรณ หรือในกรณีที่นําไปเพื่อการนําไปใชงานทางสังคม อาทิ งานบวช
งานขึ้นบานใหม งานสมรส งานฌาปนกิจ ก็ตองเปนวงเงินกูที่เหมาะสมแกการนั้นๆ เทานั้น หรือถาเปน
การกู เงินเพื่อจะซื้อยานพาหนะก็จะตองวิเ คราะหวาเปนการจัดซื้อที่เหมาะสมและพอเพียงตอการใช
ประโยชน ไม ค วรซื้ อ ยานพาหนะที่มีมูล คาสูงเกิด ความจําเปน หรือการกูเ งินเพื่อ เคหสถานก็จะตอ ง
พิจารณาถึงทิศทางในการที่จะเดินทาง เสนทางคมนาคม ตลอดจนคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องแกการอยูอาศัย
นั้น เปนตน
ถาหากคณะกรรมการเงินกูไมชวยใหคําแนะนําอันมีคุณคาและเปนประโยชนตอการกูเงินของ
สมาชิกแลว ยอมสงผลใหเจตนารมณของสหกรณที่จะใหสมาชิกไดกูเงินเพื่อการอันจําเปนมิไดบรรลุ
วัตถุประสงคตามความมุงหวัง
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3. หลักเกณฑการพิจารณาเงินกูและการอนุมัติเงินกู
1) หลักเกณฑการพิจารณาเงินกูของสถาบันการเงินกับลูกคารายยอย
โดยทั่วไปแลวลูกคาของสถาบันการเงินที่มาติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงินจะตองเปนลูกคาที่
สถาบันการเงินนั้นเคยติดตอทําธุรกิจดวยไมทางใดก็ทางหนึ่ง เชน อาจจะเปนลูกคาทางธุรกิจ ลูกคาที่
ฝากเงิน หรือลูกคามีสินเชื่อบางประเภทผูกพันอยูกอนหนานั้น เชน บัตรเครดิต เปนตน ในปจจุบันนี้
ลูกคาของสถาบันการเงินก็มักจะมีเงื่อนไขอื่นมากขึ้น เชน อาจจะเปนลูกคาในดานเคหสถานหรือในดาน
การประกันชีวิต ประกันวินาศภั ย การที่ ส ถาบั นการเงินมี ความผูก พั นกับลู ก คามาแต ก อนย อ มทําให
สถาบันการเงินนั้น มีประวัติและรายละเอียดของลูกคาตามความจําเปนมาก ลึก ละเอียดแตกตางกันตาม
ประเภทธุรกิจที่ติดตอไวแตเดิม จากการที่สถาบันการเงินมีลูกคาอยูแลว ดังนั้น การใหสินเชื่อใดๆ จึงมี
ขอวินิจฉัยที่แตกตางกันไปบางจากสหกรณ สําหรับลูกคารายใหมของสถาบันการเงินมักจะมีขอพิจารณา
ในการใหสินเชื่อที่มีเงื่อนไขมากกวาเกณฑปกติของลูกคาเดิม
หลักการพิจารณาเงินกูของสถาบันการเงินในปจจุบันอาจแตกตางไปจากหลักเกณฑที่มีอยูเดิม
บาง เพราะในอดีตนั้นมักจะมีพื้นฐานการพิจารณาการใหเงินกูรายยอยโดยถือหลัก 5Cs บาง 5Ps บาง
กลาวคือ ในกรณีของหลัก 5Ps สถาบันการเงินก็จะพิจารณาเงินกูโดยถือหลักตัว P 5 ตัว กลาวคือ
- People
คือ การพิจารณาดูที่ตัวบุคคลวา มีประวัติความเปนมาอยางไร มีฐานะทาง
สังคมเชนใด มีหนาที่การงานในลักษณะใด
- Purpose คือ การพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการนําเงินกูไปใช ดูแผนการใชเงิน หรือ
ถาเปนโครงการก็จะพิจารณาแนวโนม ตลอดจนสภาพการณทั่วไปของธุรกิจนั้น
- Payment หมายถึง ความสามารถในการผอนชําระคืน โดยดูจากความสามารถในการ
หารายได ระยะเวลาผอนชําระ วงเงินที่จะผอนชําระ
- Protection หมายถึง การคํานึงถึงการคุมครองความปลอดภัยของเงินกูจํานวนนั้น ดวย
หลักประกัน หรือบุคคลค้ําประกัน
- Prospect หมายถึง สภาวการณและความนาจะเปนในอนาคตที่ผูกูจะนําเงินกูไปใชให
เกิดประโยชน แผนการใชเงินหรือโครงการและการตอบสนองการนําเงินกู
จํานวนนั้นนํากลับมาชําระหนี้ได
ในอีกแงหนึ่งบางสถาบันการเงินก็อาจพิจารณาการใหเงินกูดวยหลัก 5Cs อันประกอบดวย
- Character หมายถึง การที่สถาบันการเงินจะคํานึงถึงลักษณะของผูกูวามีความนาเชื่อถือ
เพียงใด โดยดูจากวุฒิภาวะ วัยวุฒิ อาชีพ ความรับผิดชอบ ฐานะทางสังคม
ประวัติการขอสินเชื่อ (ถามี)
- Capacity หมายถึ ง ความสามารถที่ ผู กู จ ะสามารถนํ า เงิ น ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน
ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะชําระเงินคืนไดในเวลา และเงื่อนไขตามที่สถาบัน
การเงินนั้นกําหนด
- Capital
หมายถึง การพิจารณาวาผูกูมีทุนทรัพยเดิมอยูมากเพียงใด โดยพิจารณาจาก
สินทรัพยที่ครอบครองอยู เชน รถยนต ที่ดิน บาน เปนตน
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- Collateral หมายถึง ผูกูประสงคจะใชหลักทรัพยหรือบุคคลมาค้ําประกันเงินกูนั้น และ
การค้ําประกันดังกลาว เปนที่ยอมรับของสถาบันการเงินวา หลักทรัพยหรือ
บุคคลที่ค้ําประกันมีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะคุมครองตนเงินไดอยางเพียงพอ
- Conditions หมายถึง เงื่อนไขตางๆ ที่การกูเงินรายนั้นจะตกลงหรือเปนที่ยอมรับกันได
ระหวางผูกูกับผูใหกู เชน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผอนชําระ ปริมาณเงินที่
ผ า นชํ า ระต อ เดื อ น วงเงิ น กู ที่ กํ า หนด การเบิ ก จ า ยวงเงิ น กู ใ นแต ล ะงวด
คาธรรมเนียม เบี้ยปรับ เปนตน สิ่งเหลานี้ จะตองเปนขอตกลงหรือเงื่อนไขที่
ทั้งสองฝายตกลงเห็นชอบรวมกัน
อยางไรก็ดี ในปจจุบันนี้ แมจะยังมีการใชหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูดวยหลัก 5Ps หรือ 5Cs
ดังกลาวขางตน สถาบันการเงินในปจจุบันก็มักหันมาใชหลักการใหม คือ หลัก ABCD กลาวคือ
- A (Available)
หมายถึง ความพรอมและความสะดวกของสถาบันการเงินใน
การที่ใหเงินกู ประเภทเงินกูที่ผูกูประสงคจะขอกู สัดสวนของ
การกูเงิน ความสะดวกของผูกูที่จะขอรับเงินกู
- B (Borrowing)
หมายถึ ง การจั ด การกู ยื ม เงิ น ให ไ ด ต ามที่ ต อ งการภายใต
เงื่อ นไขของระยะเวลาที่ต กลงกัน อัต ราดอกเบี้ยที่เ ห็นชอบ
รวมกัน วิธีการคิดดอกเบี้ยที่ยอมรับกันได ปริมาณเงินกูที่จะ
อนุมัติ การเบิกใชเงินของผูใหกูและผูกู
- C (Creditability)
หมายถึง ความนาเชื่อถือของผูกูเงินซึ่งสถาบันการเงินมักจะ
พิจารณาจากประวัติ ของผู กู การรั บรองของผู รับรอง ฐานะ
ทางสังคมของผูกู อาชีพของผูกู
- D (Debt payment ability) หมายถึง ความเปนไปไดของผูกูในการที่จะสามารถชําระหนี้
คื น ตามเงื่ อ นไขที่ ส ถาบั น การเงิ น กํ า หนดขึ้ น ตลอดจน
ความสามารถของผู กู ใ นการที่ จ ะยอมรั บ เบี้ ย ปรั บ และ
คาธรรมเนียมหากมีความจําเปนเกิดขึ้นในภายหลัง
2) หลักเกณฑการพิจารณาเงินกูของสหกรณออมทรัพย
โดยทั่วไปคณะกรรมการเงินกูจะพิจารณาการใหกูเงินโดยใชการผสมผสานระหวางหลัก การ
ทั่วไปของสถาบันการเงิน รวมกับ เจตนารมณของสหกรณในการที่จะใหความเกื้อกูลชวยเหลือแกสมาชิก
โดยที่สหกรณเปนสถาบันการเงินปด ดังนั้น ยอมถือวาความคุนเคยกับลูกหนี้คือ สมาชิก ยอมดีกวา
สถาบันการเงินอื่น เพราะมิใชเปนการใหเงินกูโดยกวางๆ แกบุคคลทั่วไป ดังนั้น หลักเกณฑการพิจารณา
เงินกูของสหกรณจึงอาจจะมีการผอนคลาย ยืดหยุน และไมเครงครัดเหมือนดังเชนที่สถาบันการเงินเชิง
พาณิชยพึงปฏิบัติตอลูกคา สหกรณออมทรัพยโดยทั่วไปจึงไมมีเบี้ยปรับเมื่อผิดนัดชําระหนี้ ไมมีการเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยเพื่อการชําระหนี้ติดคางกับสหกรณ ดวยเหตุนี้ เราจึงมักจะพบวาสหกรณยินยอมใหใชบุคคล
ค้ําประกันโดยเพียงแตถือวาเปนสมาชิกสหกรณดวยกันเทานั้น มิไดคํานึงไปถึงฐานะของผูค้ําประกันทั้ง
ทางดานการเงินและทางดานสังคม นอกจากนี้ สหกรณมักจะถือหลักวา การใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
นาจะสามารถหักเงินชําระหนี้ไดโดยตรงจากเงินเดือนของสมาชิกผูกูเงิน ดังนั้น โอกาสที่จะไดรับการ
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ชําระหนี้เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเชิงพาณิชยโดยทั่วไปจึงยอมมีมากกวา ในกรณีนี้จึงมักจะพบวาสหกรณ
ใหความสนใจนอยมากตอฐานะทางการเงินของผูค้ําประกัน หรือรายไดสุทธิของผูกูเงิน เวนแตวาการกูเงิน
นั้นเปนการกูเงินรายใหญที่มีระยะเวลาผอนชําระยาวนาน เชน การกูพิเศษ สหกรณก็อาจมีความพิถีพิถัน
ในการเรียกหาหลักทรัพยมาค้ําประกันวงเงินกูใหคุมกับจํานวนเงินที่ผูกูคือสมาชิกขอกูไปจากสหกรณ
3) การตัดสินใจอนุมัติเงินกู
คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจในการตัดสินใจที่จะอนุมัติ หรือไมอนุมัติเงินกูแกสมาชิกสหกรณราย
หนึ่งรายใดก็ได กระนั้นก็ดี การอนุมัติหรือไมอนุมัติดังกลาว คณะกรรมการเงินกูจะตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของหลักเกณฑที่อางอิงได คือ
1. การพิจารณาตองเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่มีอยูในระเบียบวาดวยการกูเงิน
ของสหกรณ คณะกรรมการเงินกูจะตองดําเนินการไปตามขั้นตอนที่ระเบียบวาดวยการกูเงินของสหกรณ
ได ว างเป นเกณฑ ไ ว หากจํ าเป นหรื อ มีเ หตุอันจะตอ งปฏิบัติแ ตกตางไปจากที่แ นวทางในระเบียบได
กําหนดไว คณะกรรมการเงินกูจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการเงินกูยอมมีอํานาจในขอบเขตของการพิจารณาเงินกูตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการดําเนินการเทานั้น
3. คณะกรรมการเงิ น กู จะต อ งตระหนัก อยู เ สมอว า การพิ จารณาเงิ นกู เ ปน ความรั บผิ ดชอบ
รวมกันของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น มติใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นก็จะตองเปนมติที่มีสัดสวนตามที่ระบุไวใน
ระเบี ย บว า ด ว ยการกู เ งิ น ของสหกรณ และหรื อ อาจจะเป น ข อ กํ า หนดหรื อ อํ า นาจที่ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายตอมาใหก็ได
4. การอนุ มัติ ห รื อ ไม อ นุ มัติ เ งิน กูข องคณะกรรมการเงิ นกู จะต อ งเป นไปโดยสุ จริต และโดย
ปราศจากขอสงสัย หากมีประเด็นใดที่ยังมีความเขาใจไมตรงกัน ชอบที่คณะกรรมการรายหนึ่งรายใด
จะตองทําความเขาใจรวมกันกับที่ประชุมเพื่อขจัดมูลเหตุแหงขอสงสัยนั้นใหหมดสิ้นไป กอนที่จะมีมติ
หรือตัดสินใจในการพิจารณาเงินกูแตละราย
5. คณะกรรมการเงินกูจะตองสามารถติดตามการใชเงินกูของสมาชิกไดตามควร เพราะการ
อนุมัติเ งินกู หมายถึง ภาระผูกพันที่คณะกรรมการจะตอ งดูแลใหสมาชิกผูกูเ งินนําเงินไปใชต รงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ก ล า วอ า งไว ใ นคํ า ขอกู เ งิ น จากสหกรณ ดั ง นั้ น ก อ นจะพิ จ ารณาเงิ น กู ร ายใดก็ ต าม
คณะกรรมการก็ตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการดูแลเงินกูรายนี้ดวย มิฉะนั้นแลวถาหากเงินกูที่ไดรับ
อนุมัติไปจากคณะกรรมการเงินกูเกิดมีขอบกพรองหรือความเสียหาย เชน ลูกหนี้คางชําระ ลูกหนี้ไมอาจ
ชําระหนี้ได ลูกหนี้มิไดนําเงินไปใชตามวัตถุประสงค หรือลูกหนี้ใชเงินตามวัตถุประสงคเพียงสวนนอย
มาก เปนตน ถาคณะกรรมการเงินกูขาดประสิทธิภาพในการติดตามการใชเงินกูอยางไดผลแลว ก็อาจ
เปนตัวอยางแกเงินกูรายอื่นๆ จนทําใหในที่สุดเจตนารมณในการใหเงินกูเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่สหกรณ
ตั้งใจไวตองเบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณเดิม
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4. ขอพึงระวังสําหรับการอํานวยสินเชื่อ
เจตนารมณของสหกรณในการที่จะใหบริการเงินกูแกสมาชิกนั้น จะตองมีนโยบายที่วางไวโดย
ชัดเจน ซึ่งนโยบายนี้ คณะกรรมการดําเนินการจะตองทําความเขาใจกับคณะกรรมการเงินกูใหประจักษ
แจงวา สหกรณมีเจตจํานงอันแนวแนที่จะวางกรอบของการใหเงินกูแกสมาชิก เพื่อชวยเหลือ เกื้อกูล
สมาชิกในรูปแบบอยางใดในปริมาณเทาใด ในลักษณะใด หรือในวิธีการใด เปนตน ทั้งนี้คณะกรรมการ
เงินกูจะตองนําเอานโยบายดังกลาวมาดําเนินการใหเปนรูปธรรมตรงตามนโยบายที่ไดวางเอาไว ดวยเหตุนี้
การใหเงินกูของสหกรณซึ่งคณะกรรมการเงินกูเปนผูรับผิดชอบอยู จึงจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
1. เงินกูที่ใหแกสมาชิกจะตองสามารถสนองตอบความตองการของสมาชิกในเวลาที่ตองการ
2. เงินกูจะตองมากพอแกการใหความชวยเหลือสมาชิก สามารถดับความเดือดรอนของสมาชิก
ไดอยางมีผล
3. เงินกู ที่ใ หแ ก ส มาชิก แม จะเนนในความมากพอต อการใหค วามช วยเหลื อก็ ดี แตก็ จะตอ ง
คํานึงถึงวาไมมากจนเกินความเพียงพอตอการใชงาน หาไมแลวก็จะกลับกลายเปนการสรางภาระแก
สมาชิกแทนที่จะแบงเบาภาระอยางที่หวังไว
4. เงินกูที่ใหแกสมาชิกจะตองเปนเงินกูที่อยูในภาวะที่สมาชิกสามารถจะผอนชําระไดโดยไม
กระทบกระเทือนตอการดํารงชีวิตตามปกติประจําวัน หรือประจําเดือน
5. การกําหนดวงเงินกูประเภทฉุกเฉินจะตองไมใหมีวงเงินสูงมาก และไมควรใหผอนชําระเกิน
กวา 4 เดือน
6. คณะกรรมการเงินกูจะตองหมั่นตรวจสอบวา เมื่อสมาชิกไดรับเงินกูไปแลวสมาชิกผูนั้นมี
จิตสํานึกวา เงินจํานวนนั้นเปนเงินกูที่ไดจากเงินของมวลสมาชิกสวนรวมมาชวยเหลือ จึงตองใชคืนเงินกู
นั้นโดยเร็ว ไมจําเปนจะตองรอผอนชําระตามระยะเวลาอันยาวนานที่สุด ซึ่งสหกรณเปดโอกาสให
7. เงินกูของสมาชิกที่คณะกรรมการจะพิจารณาใหนั้นจะตองคํานึงถึงเสถียรภาพของสมาชิกผู
นั้นและสหกรณดวย เชน จะตองคํานึงถึงสัดสวนระหวางทุนเรือนหุนของสมาชิกผูนั้นตอวงเงินกูที่จะกู
และแมเมื่อไดกูเงินไปแลวก็ไมทําใหสัดสวนที่มีอยูแตเดิมระหวางทุนเรือนหุนกับเงินกูเสื่อมคาต่ําลงไป
8. คณะกรรมการเงินกูจะตองคํานึงถึงผูค้ําประกันของสมาชิกที่จะมีภาระในการค้ําประกันเงินกู
ของสมาชิกใหอยูในวิสัย และฐานะที่เพียงพอตอการแบกรับสภาพหนี้แทนสมาชิกไดดวย
9. คณะกรรมการเงินกูจะตองไมทําใหเงินกูของสมาชิกมีสวนของทุนเรือนหุนปะปนอยูดวย เชน
บางสหกรณกําหนดใหวงเงินกูของสมาชิกประกอบดวย เงินเดือนคูณดวยจํานวนเทาบวกดวยคาหุน
ลักษณะเชนนี้เปนการกําหนดวงเงินกูที่บิดเบือนไปจากความสามารถในการกูเงินของสมาชิก และบั่น
ทอนความมั่นคงของสหกรณ รวมทั้งสรางภาระอันไมจําเปนเพิ่มขึ้นใหแกผูค้ําประกันเงินกูของสมาชิกผูกู
เงินไปจากสหกรณนั้นดวย เนื่องจากวา เงินทุนเรือนหุนของสมาชิกผูกูเงินที่สามารถใชเปนหลักประกัน
เงินกูของตนไดถูกนําไปรวมเขาอยูในวงเงินกูหมดแลว ทําใหทุนเรือนหุนที่มีอยูจริงมิไดมีคุณคาเปน
หลักทรัพยในการค้ําประกันเชนที่คาดหวังไว
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10. คณะกรรมการเงินกูก็ดี คณะกรรมการดําเนินการก็ดีไมควรขยายวงเงินกูใหสูงขึ้นเรื่อยๆ
และในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ของสมาชิกออกไปอยางยาวนานเพียงเพื่อ
หวังใหสมาชิกสามารถผอนชําระหนี้รายเดือนได แตไมคิดวาสมาชิกจะมีหนี้ผูกพันไปยาวนานจนพน
ภาวะตามวิสัยในการจะชําระหนี้ไดหมด
11. คณะกรรมการเงินกูก็ดี คณะกรรมการดําเนินการก็ดี จะตองคํานึงอยูเสมอวาระยะเวลาใน
การทํางานที่ไดรับคาจางตามปกติจะเปนปฏิภาคกลับกับระยะเวลาในการชําระหนี้ของสมาชิก ดังนั้น
สมาชิกจึงตองไดรับการดูแลมิใหตองมีหนี้คางชําระจนเกษียณอายุการทํางาน
12. คณะกรรมการเงินกูก็ดี คณะกรรมการดําเนินการก็ดี ไมบังควรอยางยิ่งที่จะสรางภาระการ
กอหนี้ตอเนื่องใหแกสมาชิกมิพักวาจะเปนวิธีการใดๆ เพราะเปนการทําลายวินัยการเงินของสมาชิกและ
ไมสอดคลองกับหลักปรัชญาของสหกรณ
13. เงินกูที่ใหแกสมาชิกจะตองเปนเงินกูที่สามารถชี้ชัดวา เมื่อสมาชิกนําไปใชประโยชนจริง
ตามคํากลาวอางแลวจะชวยใหสมาชิกนั้นหลุดพนจากพันธนาการแหงความยากลําบากที่มีอยู
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บทที่ 4
ก า รต รว จส อ บการ ใ ช เ งิ นกู แล ะบริ ห าร เ งิ น กู
1. วิธีการตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมาย
1) แนวทางตรวจสอบการใชเงินกู
คณะกรรมการเงินกูสามารถตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกไดเสมอ มิใชถือวาเมื่อใหเงินกูแลว
ก็ใหสมาชิกรับผิดชอบเงินกูนั้นเอง หรือถือวารับทราบการใชเงินกูของสมาชิก หรือทําตามแบบสอบถาม
ที่สงไปยังสมาชิกและสงกลับคืนมาเทานั้น การทําเชนนี้ยังมิใชถือวาเปนการตรวจสอบการใชเงินกูเพราะ
เปนแตเพียงทํางานตามแบบอยางที่เคยเปนมาเทานั้น ไมไดลงลึกลงไปเพื่อคนหาขอแทจริงวาผูกูเงินได
ใช เงิ นจริ ง ตามวัต ถุ ประสงค อย างไร หรือไม ดังนั้น จึงเปนหนาที่สําคัญ ที่คณะกรรมการเงินกูจะตอ ง
ดําเนินการตรวจสอบสมาชิกในการหยั่งทราบถึงขอแทจริง และพฤติกรรมจริงที่สมาชิกนําเงินกูไปใช ใน
การตรวจสอบนั้นคณะกรรมการเงินกูอาจดําเนินการไดดังนี้
1. ตรวจสอบโดยวิธีสุมตัวอยาง
2. ตรวจสอบโดยวิธีพิจารณาจากพฤติกรรมของผูกู
3. ตรวจสอบโดยวิธีดําเนินการตามขาวสารที่ไดรับจากการบอกแจง
4. ตรวจสอบโดยการไปสัมผัสกับผูกูโดยตรง
5. ตรวจสอบเมื่อมีเหตุการณหรือสภาวการณที่เกิดขึ้นในสังคมเปนกรณีพิเศษ เชน วิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณทางการตลาด วิกฤตการณดานราคา เปนตน
อนึ่ ง การตรวจสอบนั้ น คณะกรรมการเงิ น กู อ าจแต ง ตั้ ง อนุ ก รรมการเพื่ อ ทํ า หน า ที่ แ ทน
ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมอบหมายใหฝายจัดการดูแล และสงขอมูลเกี่ยวกับการใชเงินกูของสมาชิกที่
ไดรับอนุมัติเงินกูไปแตละรายโดยใหฝายจัดการมีรายงานเปนลายลักษณอักษรตามระยะเวลาและโอกาส
อันควร
2) การติดตามและการประเมินผลการใชเงินกู
ย อ มเป น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว า การนํ า เงิ น กู ไ ปใช ข องผู กู แ ต ล ะรายนั้ น ยากที่ จ ะรั บ รอง
ผลสัมฤทธิ์ 100% ได กระนั้นก็ดี คณะกรรมการเงินกูก็ตองตั้งเปาหมายใหผูกูนําเงินกูไปใชใหเกิด
ประโยชนตรงตามวัตถุประสงคไมนอยกวารอยละ 80 แหงเงินกูที่ไดรับอนุมัติ การประเมินผลของการให
เงินกูนั้นควรจะทําไดเสมอเมื่อมีโอกาส หรือควรดําเนินการทันทีที่มีขาวสารขอมูลอันไมชอบเกี่ยวกับ
เงินกูแตละราย อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเงินกูจะตองถือหลักวา
1. การประเมินผลนั้นจะตองไมหวังผล 100%
2. คณะกรรมการเงินกูจะตองตั้งเปาหมายการใชเงินกูใหไดผลโดยตรง ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
3. คณะกรรมการเงินกูควรแบงหนาที่ไปตรวจสอบเงินกูดวยตัวเองบาง ตามวาระและโอกาสอัน
ควรเพื่อจะไดสามารถสัมผัสตอขอแทจริงตอผูกูเงิน
4. ถ ามี ก ารใช แ บบสอบถามเมื่อ ไดรับแบบสอบถามกลั บมาแลว จะตอ งตรวจสอบวา ไดรั บ
แบบสอบถามคืนมาครบถวนตามที่สงออกไปเสียกอน หลังจากนั้นจึงคอยมีการวิเคราะหเพื่อกลั่นกรองขอ
แทจริงจากการตรวจสอบแบบสอบถามนั้นในภายหลัง
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2. การตรวจสอบควบคุมหลักประกันเงินกู
การให เงิ นกู ของสหกรณ เป นพันธกิจที่คณะกรรมการเงินกูจะตองรับงานสืบเนื่อ งหลังจากได
อนุ มัติ เงิ นกู ใ หแ ก ส มาชิ ก ผู ขอกู เ งิ นไปแลว คณะกรรมการเงินกูจะตอ งตระหนัก อยูเ สมอวา เงินกูทุก
ประเภทและทุกรายการของสหกรณจําเปนจะตองไดรับการดูแลใหมีหลักประกันทั้งสิ้น มิพักวาจะเปนการ
กูเงินรายยอย เชน การกูฉุกเฉิน ก็จะมีการใชหลักประกันโดยการคุมครองตัวเอง เชน รายไดของผูกู ทุน
เรือนหุนของผูกู เปนตน หรือการกูเงินขนาดกลาง เชน การกูสามัญก็จะตองมีบุคคลหรือทรัพยสินในการ
ค้ําประกัน และการกูเงินรายใหญ เชน การกูพิเศษ ก็จะตองมีหลักทรัพยที่มั่นคงเชื่อถือไดใชประกัน เปนตน
ดังนั้น ในการตรวจสอบควบคุมหลักประกันเงินกูเมื่อใหสมาชิกกูเงินไปแลว คณะกรรมการเงินกูจึงตองมี
ความพิถีพิถันในการดําเนินการ และตองมีความสม่ําเสมอเทาเทียมในการจัดการดวย
1) ประเภทของหลักประกัน
หลักประกันที่ใชค้ําประกันเงินกูของสหกรณนั้นสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. การใชบุคคล (สมาชิก) ค้ําประกัน
การใชบุคคลค้ําประกัน หมายถึง ในกรณีที่ผูกูเงินซึ่งจะตองเปนเงินกูประเภทฉุกเฉินหรือสามัญ
ไมอาจจัดหาทรัพยสินที่มีมูลคาซึ่งสหกรณยอมรับไดมาเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู ในกรณีเชนนี้
สหกรณก็มักอนุโลมใหใชสมาชิกดวยกันในการค้ําประกันเงินกูจํานวนนั้น เนื่องจากสหกรณถือวาสมาชิก
ทุกคนมีความเทาเทียมกัน ดังนั้น สหกรณจึงมักจะไมคํานึงถึงฐานะทางสังคมของแตละบุคคลที่มาค้ํา
ประกัน
แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการเงินกูจะตองพึงระวังวาไมควรใหสมาชิกผูขอกูเงินอางอิงผูค้ํา
ประกัน โดยถือหลักใหผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันเงินกูของผูกูตามอําเภอใจตามวงเงินเฉพาะที่ผูค้ํา
ประกั นนั้ นเองประสงค จะแจ ง จํ านวนวงเงินที่ต นตอ งการจะค้ําประกัน โดยไมจํากัด จํานวนมากนอ ย
เพราะในกรณีเชนนี้จะทําใหการค้ําประกันเกิดความสับสนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เนื่องจากวา
การค้ําประกันนั้นถาผูค้ําประกันขอค้ําประกันเงินกูในวงเงินจํานวนนอยๆ ก็ทําใหผูกูแตละรายตองมีผูค้ํา
ประกันรายละมากคน ซึ่งเปนภาระในการตรวจสอบประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งสหกรณอาจจะมีหนี้สูญ
ถ าผู ค้ํ าประกั นถึ ง แก ก รรม และยั ง ไม มีก ารหาผูค้ําประกันรายใหม หรือ ผูค้ําประกันนั้นปฏิ เ สธความ
รับผิดชอบในการค้ําประกัน สหกรณก็อาจไมคุมที่ฟองรองเอากับผูค้ําประกันเนื่องจากมูลหนี้ต่ําไมคุมกับ
คาทนายความ และสหกรณอาจมีคาใชจายสูงมากในการฟองรองผูค้ําประกันมากรายในมูลหนี้เดียว
เหนื อสิ่ ง อื่ นใดคณะกรรมการเงินกูจะตอ งใหฝายจัด การโดยเฉพาะเจาหนาที่สินเชื่อ ติดตาม
ตรวจสอบความเปนปจจุบันของการค้ําประกันดวยบุคคลอยางสม่ําเสมอวายังคงคุณคาของการค้ําประกัน
อยูหรือไม
อนึ่ง ในขบวนการสหกรณยังมิไดมีการถือหลักใหมีการจัดชั้นเกี่ยวกับศักดิ์และสิทธิ์ของบุคคล
หรือทรัพยสินที่มาใชค้ําประกันทดแทนกัน ดังนั้น จึงปรากฏวามีการแลกเปลี่ยนการค้ําประกันเงินกูของ
สหกรณดวยบุคคลหรือทรัพยสินที่ตางชั้นกัน เชน การใชหลักทรัพ ยค้ําประกันยอมดีกวาใชบุคคลค้ํา
ประกัน แตสหกรณก็อาจยอมใหถอนหลักทรัพยค้ําประกันเปลี่ยนมาเปนบุคคลค้ําประกัน หรือการใชเงิน
ฝากของสหกรณค้ําประกันยอมดีกวาการใชหลักทรัพยค้ําประกัน แตสหกรณก็กลับยอมใหเปลี่ยนจากเงิน
ฝากมาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน เปนตน
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2. การใชทรัพยสินค้ําประกัน
ในสวนที่เกี่ยวกับการใชทรัพยสินค้ําประกันอาจจําแนกออกเปนทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย
และทรัพยสินที่เปนตราสารการเงิน หรือตราสารแหงหนี้ ในกรณีที่ใชทรัพยสินค้ําประกัน คณะกรรมการ
เงินกูจะตองวินิจฉัยวา ถาเปนอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน ก็ตองพิจารณาวา ที่ดินนั้นมีการพัฒนาแลว
หรือไม อยูในสภาพแวดลอมเชนใด มีสิ่งปลูกสรางหรือไม ลักษณะการครอบครองทางนิติสัมพันธเปน
อยางไร เชน เปนโฉนด เปน น.ส. 3 หรือเปนเพียงใบ ส.ค. เปนตน ในดานตราสารแหงหนี้ หรือตราสาร
การเงินนั้นก็ตองพิจารณาวา เปนตราสารที่มีมูลคาในตลาดที่แทจริงเปนอยางไร เปนตราสารที่ไดรับการ
จัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่นาเชื่อถือเพียงใด เปนตราสารที่มีความเสี่ยงมากนอยเทาใด เปนตราสาร
ของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เปนตราสารของสถาบันการเงิน หรือสถานประกอบการเชิงพาณิชย
ขนาดของสถานประกอบการซึ่งเปนผูออกตราสารนั้น ธุรกิจของผูออกตราสารนั้น เปนตน
คณะกรรมการเงินกูจะตองไดขอมูลที่เชื่อถือไดมาตรวจสอบจนเปนที่พอใจ จึงจะสามารถรับรอง
ทรัพยสินที่มาใชค้ําประกันนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบเพื่อความแนใจถึงความเปนจริงแหงตัว
ตราสารนั้นๆ โดยจะตองไมยอมรับการใชรูปถายเอกสารมาเปนเอกสารตัวแทนของการค้ําประกัน และ
จะตองมีการสํารวจ ตรวจสอบความเปนจริงแหงผูมีอํานาจในการลงนามของตราสารฉบับนั้นๆ ดวย สรุป
แลวการตรวจสอบหลักประกันเงินกู คณะกรรมการอาจพิจารณาจากหลักฐานตางๆ ดังนี้
(1) หลักฐานทางดานเอกสาร เชน ใบเสร็จรับเงิน การจดทะเบียน ใบสําคัญตางๆ
(2) หลักฐานที่ปรากฏ เชน ผลจากการใชเงินกูเชิงประจักษ วัสดุอุปกรณที่เกิดขึ้นจากเงินกูนั้น
เปนตน
(3) หลักฐานจากคํารับรองของบุคคลหรือสถาบันที่เชื่อถือได หรือผูที่เปนประจักษพยานในการ
นั้นๆ
(4) หลักฐานจากแหลงอื่นๆ ที่คณะกรรมการเงินกูจะพึงสรรหาได รวมทั้งจากการที่สามารถ
เรียกเอาจากผูกูเงินได เปนตน
2) เทคนิควิธีการเขาถึงขอมูล
แหลงขอมูลในการจัดเก็บหลักประกันหรือการจัดเก็บรักษาเงินกูของสหกรณนั้น คณะกรรมการ
เงินกูจะตองวางหลักเกณฑใหมีการจัดเก็บ โดยถือหลักวา
1. เอกสารจะตองเก็บในที่ปลอดภัย การเก็บรักษาในลักษณะนี้ หมายถึง ความปลอดภัยจาก
การถูกทําลายโดยธรรมชาติ เชน น้ํา ความชื้น แมลง เปนตน หรือความปลอดภัยอันเกิดจากภยันตราย
ตางๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย เปนตน หรือความปลอดภัยอันเกิดจากโจรภัย หรือการสูญหาย
เนื่องจากการจัดเก็บไมเปนระบบที่ดี ดังนั้น เอกสารจึงจะตองไดรับการจัดเก็บไวในหองนิรภัย
2. การจัดเก็บเอกสารที่สําคัญควรจะแยกเก็บโดยมีสําเนากับฉบับจริงตางหากจากกันเพื่อการ
อางอิงได สวนหนึ่งอาจเก็บในธนาคาร อีกสวนหนึ่งอาจเก็บที่สหกรณ
3. การเก็บเอกสารอันเนื่องจากขอ ข. ตองมีการศึกษาถึงการจัดเก็บเฉพาะสําเนาที่สําคัญให
ครบชุด เพื่อจะไดใชอางอิงอยางครบถวนเสมอกันหมดในเวลาฉุกเฉินและจําเปน ขณะเดียวกันก็ควร
จะตองกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารดังกลาวใหชัดเจนดวย เพราะมิฉะนั้นจะเปนภาระมากในการ
จัดเก็บเอกสาร
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วิธีเก็บเอกสารที่ใชเปนหลักประกันการจัดเก็บเอกสารสําคัญมีวิธีการจัดเก็บไดหลายแบบ
ดวยกัน
1. การจัดเก็บแบบแยกประเภท วิธีจัดเก็บแบบนี้อาจจําแนกการจัดเก็บในรายละเอียดไดหลาย
อยาง เชน การแยกประเภทเงินกูก็อาจแยกเก็บเปนประเภทเงินกูฉุกเฉิน ประเภทเงินกูสามัญ ประเภท
เงินกูพิเศษ หรือการจัดเก็บโดยแยกประเภทตามวัตถุประสงคที่ผูกูขอกูเงิน เชน การกูเงินเพื่อการใชจาย
ทั่วไป การกูเงินเพื่อเคหสถาน การกูเงินเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ การกูเงินเพื่อการประกอบอาชีพ การกู
เงินเพื่อศาสนพิธี การกูเงินเพื่อซื้ออุปกรณเครื่องใชที่จําเปนตางๆ การกูเงินเพื่อการศึกษา เปนตน หรือ
การแยกเก็บเอกสารเงินกูโดยจําแนกตามหลักประกัน เชน ประเภทหลักประกันเปนบุ คคล ประเภท
หลักประกันเปนทรัพยสิน ประเภทหลักประกันเปนตราสารตางๆ
2. การจั ด เก็ บโดยแยกตามตัว สมาชิก ไดแ ก การจัด เก็ บเอกสารโดยแยกตามเลขทะเบีย น
ประจําตัวของสมาชิก หรือแยกตามเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือแยกตามตัวอักษร หรือแยกเปน
หมวดหมู และแบงยอยดวยตัวเลขจุดทศนิยม ทั้งนี้ การที่สหกรณจะใชวิธีการจัดเก็บเอกสารดานหนี้สิน
ของสมาชิกดวยวิธีการใด ยอมเปนไปตามนโยบายของสหกรณนั้นแตจะตองวางเปนหลักใหเห็นชัดเพื่อ
จะไดเปนที่เขาใจดีโดยทั่วกัน
3) การติดตามผลการจัดเก็บเอกสาร
คณะกรรมการเงินกูจะตองมีการติดตามการจัดเก็บเอกสาร โดยเขาไปศึกษาถึงแนวทางและ
วิธีการจัดเก็บเอกสารของสหกรณวา มีความถูกตองสมบูรณตรงตามหลักเกณฑที่วางไวหรือไม การ
ติดตามนี้อาจทําไดโดยตรงคือ คณะกรรมการเงินกูเขาไปดูแลดวยตัวเอง ณ ที่ทําการสหกรณเปนครั้ง
คราวในวาระโอกาสอั น ควร หรื อ เมื่ อ เห็ น ว า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
คณะกรรมการเงินกูจะตองใหความสนใจเปนพิเศษในกรณีของการใชบุคคลค้ําประกัน วามีการเสื่อมสิทธิ
ลงหรือไม เชน ลาออกจากราชการ ยาย ถึงแกก รรม ขณะเดียวกันคณะกรรมการเงินกูก็จะตองหมั่น
ติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการวาไดมีรายงานความครบถวนถูกตอง ความสมบูรณของเอกสารที่
ใช ใ นการค้ําประกัน อยางใดหรือ ไมเ พี ย งไร หากไม ปรากฏว ามี รายงานของผู ต รวจสอบกิ จการ และ
คณะกรรมการเงินกูมีความประสงคจะขอทราบขอมูลก็อาจสอบถามจากผูตรวจสอบกิจการโดยตรงก็ได
โดยใหผูตรวจสอบกิจการรายงานหรือใหคํารับรองกลับมาในรูปลายลักษณอักษร เพื่อคณะกรรมการเงินกู
จะสามารถใช เ ป น เอกสารอ า งอิ ง ได ต อ ไป นอกจากนี้ ก ารตรวจสอบความครบถ ว นของเอกสารนั้ น
คณะกรรมการเงินกูก็สามารถที่จะติดตามไดจากผูจัดการสหกรณโดยตรง โดยใหผูจัดการเปนผูรับรอง
ด ว ยลายลั ก ษณ อั ก ษร สํ า หรั บ เอกสารใดที่ พ บว า ยั ง มี ค วามไม ส มบู ร ณ เ พื่ อ ใช ค้ํ า ประกั น เงิ น กู
คณะกรรมการเงินกูจะตองเรงใหผูกูจัดการหามาเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณขึ้นโดยเร็ว นอกจากนั้นใน
รายงานประจํ า ป ข องผู ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง จั ด ทํ า ขึ้ น คณะกรรมการเงิ น กู ก็ อ าจถื อ ประโยชน นํ า มาใช เ ป น
เอกสารอางอิงเพื่อตรวจสอบดูความถูกตองสมบูรณของการจัดเก็บเอกสารค้ําประกันเงินกูไดอีกดวย
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3. วิธีการดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก
ในทางความเปนจริงการดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกนั้น ฝายจัดการซึ่งมีผูจัดการ
สหกรณเปนหัวหนารับผิดชอบโดยตรงจะตองเปนผูทํางานใกลชิดเปนเบื้องตนกับงานดานนี้ แตอยางไรก็
ตามสิ่งที่สําคัญก็คือ คณะกรรมการเงินกูจําเปนจะตองมีพันธกิจในการตรวจสอบวาลูกหนี้ที่ตนเองได
อนุมัติเงินกูนั้น มีการชําระหนี้คืนกลับมาสูสหกรณตรงตามเงื่อนไขอยางถูกตองสม่ําเสมอหรือไมเพียงไร
ดวย การดําเนินการประการนี้คณะกรรมการเงินกูสามารถที่จะตรวจสอบดูไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
1) วิธีการตรวจสอบการชําระคืนเงินกู
คณะกรรมการเงินกูอาจไมจําเปนจะตองไปตรวจสอบสมาชิกผูกูเงินทุกประเภททุกคนดวยตนเอง
แตอาจใชเอกสารและรายงานตางๆ เปนเครื่องมือประกอบการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน
ซึ่งไดแก
1. ดูจากงบกระแสเงินสดของสหกรณ (Cash Flow)
2. สอบถามจากเหรัญญิกของสหกรณ
3. ดูจากผูตรวจสอบกิจการ โดยเฉพาะรายงานของผูตรวจสอบกิจการ
4. ดูจากรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ ซึ่งผูจัดการเปนผูจัดทําขึ้น
5. หากแมวาคณะกรรมการเงินกูยังไมอาจทราบขอมูลของลูกหนี้ในการชําระหนี้เงินกูรายใดราย
หนึ่ง หรือของทั้งหมดก็ตามชอบที่คณะกรรมการเงินกูจะหยิบยกขึ้นไตถามในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือนเพื่อที่จะไดบันทึกไวเปนหลักฐาน ขณะเดียวกันฝายจัดการโดยผูจัดการสหกรณ
และผูตรวจสอบกิจการที่เขารวมประชุมประจําเดือนก็จะไดเปนผูชี้แจง หรือรับรองขอมูลใหคณะกรรมการ
เงินกูไดรับทราบ
2) การจัดชั้นลูกหนี้สมาชิกเพื่อประโยชนในการติดตามหนี้
คณะกรรมการเงินกูจะตองดูแลใหมีการจัดทํารายงานการชําระหนี้ของสมาชิกจําแนกออกมาตาม
ประเภทของการกูเงิน และมีรายละเอียดของการชําระหนี้เปนรายบุคคล สําหรับรายงานนี้จะตองจําแนก
ออกมาเปนลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมการชําระหนี้แยกชั้นแตกตางกันตามที่สถาบันการเงินจําแนกไว คือ
1. ลูกหนี้จัดชั้นที่จะตองกลาวอางถึง ซึ่งไดแก ลูกหนี้ที่เพิ่งจะผิดนัดชําระหนี้
2. ลูกหนี้ประเภทจัดชั้นสงสัย หมายถึง ลูกหนี้ที่เมื่อครบกําหนดชําระหนี้แลว ไมสามารถชําระหนี้
ไดตั้งแต 2 ถึง 3 เดือน หรือเปนลูกหนี้ที่ไมชําระหนี้ไมสม่ําเสมอ มักจะขาดหรือเวนการชําระหนี้เปนระยะ
แลวก็กลับมาชําระหนี้ใหมเมื่อติดตามทวงถาม
3. ลูกหนี้จัดชั้นหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งไดแก ลูกหนี้ที่คางชําระหนี้ติดตอกันตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป
4. ลูกหนี้จัดชั้นสูญ ไดแก ลูกหนี้ที่คางการชําระหนี้ตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป
เกี่ยวกับการจัดชั้นลูกหนี้ดังกลาว ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
การติดตามรายงานการชําระหนี้นี้ คณะกรรมการเงินกูจะตองใหฝายจัดการจัดทํารายงานการ
ชําระหนี้ฉ บับสังเขป เพื่อ บันทึก เฉพาะลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้มารายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเป นประจํ าทุ ก เดือ น คณะกรรมการเงินกูตองถือ หลัก วา ลูกหนี้ที่คางการชําระหนี้หรือ ไม
สามารถชําระหนี้ไดตั้งแต 2 เดือนติดตอกันจะตองเรงแกไขโดยพลัน ไมควรปลอยใหระยะเวลายืดเยื้อสืบ
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ทอดยาวนานเกินสมควร มิฉะนั้นลูกหนี้รายนั้นก็อาจกลายเปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือกลายเปนหนี้
สูญในที่สุด ซึ่งถากลายเปนสภาวะเชนนั้นก็อาจกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอสหกรณได อยางไรก็ดี
เปนหนาที่ของผูจัดการสหกรณดวยที่จะตองไมปลอยใหมีหนี้คางชําระเกินกวา 2 เดือนอยูแลว ดังนั้นการ
ตรวจสอบและการติดตามผลรายงานการชําระหนี้รวมกันของคณะกรรมการเงินกูกับผูจัดการสหกรณจะ
ยิ่งทําใหการชําระหนี้ของสมาชิกไดมีประสิทธิภาพเพิ่มพูนขึ้น
ในกรณี ที่ จํ า เป น และปรากฏว า สหกรณ เ ริ่ ม มี ห นี้ ค า งชํ า ระเกิ ด ขึ้ น ย อ มเป น หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการเงินกูจะตองใหเจาหนาที่สินเชื่อรายงานในรายละเอียดใหทราบถึงสมาชิกผูกูเงินประเภทใด
ที่มีสถิติการคางชําระหนี้มากขึ้นตามลําดับ ความจริงแลวคณะกรรมการเงินกูควรใหเจาหนาที่สินเชื่อ
รายงานเฉพาะสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้อยางผิดสังเกตเฉพาะบุคคลใหคณะกรรมการเงินกูไดทราบโดย
ผานสายบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเปนประจําทุกเดือน ก็จะชวยใหภาระของคณะกรรมการเงินกูในการ
ติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกเบาบางลงไปเปนอันมาก
4. การสอบสวนขอเท็จจริงกรณีสมาชิกขอผอนผันหนี้
เนื่ อ งจากสหกรณ อ าจมี ก ารอนุ ญ าตให ส มาชิ ก กู เ งิ น ได ห ลายประเภท และการกู เ งิ น นั้ น ก็ มี
ระยะเวลาการผอนชําระที่คอ นขางยาวนาน ป จจุ บั นสวนใหญลว นเกินกวา 5 ปทั้งสิ้น ดังนั้น ในชว ง
ระยะเวลาอันยาวนานที่ส มาชิก ผอ นชําระหนี้ อ าจมี อุ ปสรรคปญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นแก ส มาชิ ก จนเป นเหตุใ ห
สมาชิกไมอาจชําระหนี้เงินกูแกสหกรณไดตามปกติ ในการนี้ สมาชิกอาจขอผอนปรนการชําระหนี้ตอ
สหกรณก็ได กระนั้นก็ดีก็มิไดถือเปนหลักวา สหกรณจะตองผอนปรนการชําระหนี้ใหแกสมาชิกทุกราย
แตตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความจําเปนที่เดนชัดของสมาชิกนั้นเอง การที่คณะกรรมการเงินกูจะ
พิจารณาผอนผันการชําระหนี้เปนการชั่วคราวใหแกสมาชิกรายใด ก็ยอมจะตองมีการวิเคราะห ตรวจสอบ
สืบหาขอเท็จจริงเสียกอนวา มีน้ําหนักนาเชื่อถือประการใดหรือไม
1) เทคนิคการสืบหาแหลงขอมูล
โดยความเปนจริงเมื่อสมาชิกมีความจําเปนจะตองขอผอนผันการชําระหนี้ตอสหกรณก็มักจะตอง
อางเหตุผลความจําเปนนําเสนอตอสหกรณ ในเบื้องตนผูจัดการสหกรณควรจะตองเปนดานแรกที่จะชวย
คณะกรรมการเงิ นกู ในการสื บค นข อเท็ จจริ ง นอกเหนื อจากนั้ นคณะกรรมการเงิ นกู อาจสอบหาแหล ง
ขอเท็จจริงจากสาระของเหตุ ผลที่ ลู กหนี้กล าวอ าง เช น สถาบั นการเงิ น บุ คคล สภาวะความเปนไป
ตลอดจนเอกสารตางๆ ที่พึงเกี่ยวของ ในกรณีที่คณะกรรมการเงินกูมีขอติดใจสงสัยก็ยังสามารถที่จะเชิญ
สมาชิกผูขอผอนผันหนี้นั้นมาพบเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตอไปได
2) การนําเสนอขออนุมัติการผอนผันหนี้
คณะกรรมการเงินกูไมมีอํานาจที่จะอนุมัติใหผูกูรายหนึ่งรายใดผอ นผันหนี้ไ ด แตสามารถทํา
ความเห็ นนําเสนอตอคณะกรรมการดํ าเนินการให พิจารณาอนุ มัติ แตก ระนั้นก็ดี คณะกรรมการเงินกู
จะตองพิจารณากลั่นกรองกอนวา ควรจะชวยสมาชิกผูเดือดรอนและจําเปนตองผอนผันการชําระหนี้ใน
รูปแบบใด เชน ขอผอนผันดวยระยะเวลาการชําระหนี้เปนกี่เดือน หรือขอชะลอการชําระตนเงิน หรือขอ
ชะลอการชํ า ระดอกเบี้ ย หรื อ ขอพั ก การชํ า ระหนี้ ทั้ ง ต น เงิ น และดอกเบี้ ย คณะกรรมการเงิ น กู อ าจมี
ความเห็นเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการในเงื่อนไขที่แตกตางไปจากขอเสนอของผูกูที่ขอผอนผันก็ได

73
เชน ไมจําเปนจะตองเห็นชอบในระยะเวลาที่เทากัน หรือในรูปแบบการชะลอการชําระหนี้ที่เหมือนกัน
ทั้ง นี้ ขึ้นอยู กั บว าคณะกรรมการเงินกูจะสามารถชี้ ชัด ว า การผอ นผั นวิ ธี ก ารชํ าระหนี้ ของสมาชิก โดย
แนวทางใดจะเป น ประโยชน ต อ ตั ว สมาชิ ก และต อ ตั ว สถาบั น สหกรณ ม ากที่ สุ ด ในทางปฏิ บั ติ
คณะกรรมการเงินกูจะตองแนใจวาการชะลอหรือการขอผอนผันชําระหนี้นั้น จะไมทําใหสมาชิกกลับมี
ภาระเพิ่มขึ้นในภายหลัง ขณะเดียวกันก็ตองแสดงความเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการอยางชัดเจนวา
อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกขอผอนผันการชําระหนี้นั้น จะสะดุดหยุดลง ณ ตรงเวลาใด และควรจะเริ่ม
นับอัตราดอกเบี้ยตอไปอยางไรเมื่อใด ขอสําคัญก็คือในระบบสหกรณจะไมดําเนินการใน 2 ทิศทาง ซึ่งทั้ง
2 ทิศทางนี้ยอมแตกตางไปจากที่สถาบันการเงินเชิงพาณิชยปฏิบัติอยูกับลูกหนี้โดยทั่วไป กลาวคือ
1. สหกรณจะไมมีการคิดดอกเบี้ยทบตนเปนอันขาดกับลูกหนี้ที่ขอผอนผันการชําระหนี้
2. สหกรณจะไมมีการคิดคาธรรมเนียมใดๆ หรือปรับอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นในการนี้กับ
ลูกหนี้ ถาแมวาการผอนผันหนี้รายนั้นไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
ความเห็นหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการในการวินิจฉัยคําขอผอนผันหนี้ของสมาชิกยอม
ถือเปนที่สุด ประเด็นตอมาก็มักจะมีอยูวา ลูกหนี้ที่ขอผอนปรนการชําระหนี้สามารถจะขอผอนปรนการ
ชําระหนี้ ได มากครั้ งหลายหนหรื อ ไม ตลอดระยะเวลาการผอนชําระหนี้ ตอประเด็นนี้ตอ งถือ หลัก วา
สหกรณยอมถือลูกหนี้คือสมาชิก และสมาชิกคือเจาของสหกรณ ดังนั้น การผอนผันชําระหนี้ของสมาชิก
ย อ มสามารถกระทํ าไดเ สมอทุก ครั้ง ที่ มีปญ หา และเกิ ด ความไม ส ะดวกในการชํ า ระหนี้ ขึ้ นอยูกับว า
คณะกรรมการเงินกูและคณะกรรมการดําเนินการจะมีความเห็นเปนประการใดมากกวา เพราะที่สุดแลว
ความเปนไปไดของการผอนผันหนี้ของสมาชิกยอมขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ เหตุผลความจําเปนอันพิสูจนได
และมติของคณะกรรมการดําเนินการที่คณะกรรมการเงินกูนําเสนอความเห็นในการประชุมประจําเดือน
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บทที่ 5
กฎหมายสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบสหกรณในสวนที่เกี่ยวกับการใหเงินกู
ในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย ซึ่งเปนสหกรณการเงิน ดําเนินธุรกิจเยี่ยงสถาบัน
การเงิน หลักการสําคัญคื อ เรื่องของการสงเสริมการออม แตในเวลาเดียวกันสหกรณไดใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกในกรณีที่มีความจําเปน หรือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกที่
จะนํ าเงิ นไปซื้ อ ทรั พ ย สิ นหรื อ การประกอบอาชี พ ตา งๆ ตามความเหมาะสมและจํ าเป น เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น การใหความชวยเหลือทางการเงินนั้นสหกรณจะใหในรูปของเงินกู
ประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคและเงื่อนไขตางๆ ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของการ
ใหเงินกูของสหกรณแกสมาชิกไมใชเปนการดําเนินธุรกิจเงินกูเพื่อประสงคกําไรดังเชนสถาบันการเงิน
โดยทั่วไป
แตเนื่องจากการดําเนินงานของสหกรณนั้นเปนการดําเนินงานโดยคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณซึ่งจะตองคํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณ และความตองการอันจําเปนของสมาชิกควบคูกันไป
ดังนั้ นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการเงินกู และฝายจัดการของสหกรณจะตองมี
ความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง กฎหมายที่เกี่ยวกับการใหเงินกู การค้ําประกัน
การเรียกหนี้คืนและอายุความ ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกูยืม ซึ่งจะสงผล
เกี่ยวเนื่องไปถึงความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการเงินกู หรือ
ฝายจัดการของสหกรณหากเกิดความเสียหายขึ้นกับสหกรณ โดยจะไดกลาวถึงเรื่องสําคัญๆ ทั้งหมด 6
เรื่องคือ
1. กฎหมายสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณในสวนที่เกี่ยวกับการใหเงินกู
2. ระเบียบคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกูยืม
4. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการค้ําประกัน
5. ความผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นไดจากการกูยืมและการค้ําประกัน
6. การเรียกหนี้คืนและอายุความ
ทุกหัวขอเรื่องเปนเพียงคําแนะนําเบื้องตนที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการเงินกู
และฝายจัดการจะไดนําไปพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติในเรื่องของการใหเงินกู และ
การแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใหเงินกูไดตามสมควร
1. กฎหมายสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณในสวนที่เกี่ยวกับการใหเงินกู
1) อํานาจกระทําการของสหกรณออมทรัพย
การใหเงินกู
การใหเงินกูเปนบริการอยางหนึ่งในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย ซึ่งกําหนดเปนอํานาจ
กระทําการของสหกรณไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (6) และ (8) ดังนี้
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มาตรา 46 “เพื่ อ ปฏิ บัติ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ให ส หกรณ มี อํา นาจกระทํ าการ
ดังตอไปนี้ได
(1) ……………………………..
(6) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสิน
แกสมาชิก หรือของสมาชิก
(7) ……………………………..
(8) ให สหกรณ อื่นกูยื มเงินไดตามระเบีย บของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
(9) …………………………….”
พิจารณาจากอํานาจกระทําการของสหกรณแลว การใหเงินกูของสหกรณนั้นแบงออกเปนสอง
รายการสําคัญคือ
การใหเงินกูแกสมาชิกตาม มาตรา 46 (6)
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นตาม มาตรา 46 (8)
อํานาจกระทําการของสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณนั้นเปนการใหอํานาจแกสหกรณที่ได
จดทะเบี ยนแล ว สามารถดําเนิ นงานในดานตางๆ ไดต ามที่ก ฎหมายสหกรณไ ดใ หอํานาจไว ซึ่งเป น
หลั ก การโดยทั่ วไปสําหรั บสหกรณ ทุกประเภท แตในการขอจดทะเบียนสหกรณนั้น พระราชบัญ ญัติ
สหกรณ ได กํ าหนดให ส หกรณ จัด ทํ าข อ บังคับของสหกรณขึ้นเพื่อ เปนแนวทางในการดําเนินการของ
สหกรณ ซึ่งปจจุบันคือพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 ซึ่งในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของสหกรณคือ มาตรา 43 (3) บัญญัติไวดังนี้
มาตรา 43 ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ……………………………….
(2) ……………………………….
(3) วัตถุประสงค
(4) ……………………………….
การใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอื่น เปนวัตถุประสงคที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ ใน
เรื่องของการใหเงินกูนั้น ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดไวดังนี้
1. การใหเงินกู
2. ความมุงหมายแหงเงินกู
3. ประเภทแหงเงินกู
4. ดอกเบี้ยเงินกู
5. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
6. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน
2) ขอบังคับเกี่ยวกับการใหเงินกูของสหกรณ
ในการใหเงินกูแกสมาชิกหรือสหกรณอื่น คณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของสหกรณที่
มีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องของการใหเงินกูจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเงื่อนไขและวิธีการตางๆ ที่
กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณเปนอยางดี เงินกูทุกประเภทจึงจะเปนประโยชนแกสมาชิกและชวย
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้นไดตามวัตถุประสงคของสหกรณ ขอบังคับแตละขอมีเงื่อนไขและ
วิธีการปฏิบัติอยางไร ตองพิจารณาเปนขอๆ ไปดังนี้
ขอ………การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกส มาชิกนั้น ให ค ณะกรรมการดําเนิ นการมี อํานาจพิ จารณาวิ นิจฉัย ให
เงินกูไดตามขอบังคับและตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัด
แหงเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ย เงินกู
การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่นๆ ให
เปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การให เ งิ น กู แ ก ส หกรณ อื่ น นั้ น คณะกรรมการดํ า เนิ น การจะพิ จ ารณาให กู ไ ด ต อ เมื่ อ
สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิก
สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณตองเสนอคําขอกูเงินตาม
แบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
สาระสําคัญของขอบังคับขอที่วาดวยการใหเงินกูนั้นมีดังนี้คือ
1. การใหเงินกูนั้นใหไดแกสมาชิกและสหกรณอื่น
2. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการใหเงินกูตามขอบังคับและ
ตามระเบียบของสหกรณ
3. ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการใหเงินกูใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
4. การใหเงินกูแกสหกรณอื่นใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
5. สมาชิกหรือสหกรณที่ประสงคจะขอกูเงินตองเสนอคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอสังเกต ในการใหเงินกูนั้นเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ในทางปฏิบัติ
อาจมีแตกตางกันดังนี้
1. บางสหกรณคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูพิจารณาและอนุมัติเงินกูทุกประเภทเอง
2. บางสหกรณคณะกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาและอนุมัติเงินกูทุกประเภท
3. บางสหกรณผูจัดการสหกรณพิจารณาและอนุมัติเงินกูสามัญและเงินกูฉุกเฉินได(เพราะใหกู
ไดทุกวัน)
4. บางสหกรณใหผูจัดการพิจารณาอนุมัติเงินกูฉุกเฉินได (กรณีกูฉุกเฉินไดทุกวันและจายเงิน
ทันที)
ปญหาจึงมีอยูวา การที่คณะกรรมการเงินกูหรือผูจัดการของสหกรณพิจารณาและอนุมัติเงินกู
นั้น ทํ าได ห รื อไม เปนการกระทํ าที่ ขัด กับขอ บังคับของสหกรณหรือ ไมเ มื่อ ขอบังคับกําหนดวา “ให
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ มีอํานาจพิจารณาวิ นิจฉัยใหเงินกู”การที่คณะกรรมการเงินกู
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หรือผูจัดการของสหกรณพิจารณาและอนุมัติเงินกูนั้นอาจมีไดทั้งที่ทําไดถูกตอง และทําไปโดยไมถูกตอง
ก็ได ทั้งนี้ตองยอนกลับไปดูพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ที่บัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 51 ใหค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ เ ป นผู ดํ าเนิ นกิ จ การและเป น ผูแทน
สหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได”
หลักการของมาตรา 51
1. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการสหกรณ
2. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูแทนของสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
3. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการ
ทําการแทนได
ดังการที่คณะกรรมการเงินกูหรือผูจัดการสหกรณพิจารณาอนุมัติเงินกูนั้นจะทําไดหรือไมหรือทํา
ไปแลวถูกตองหรือไม ตองดูวาสหกรณนั้นๆ ไดดําเนินการตามที่กําหนดไวในมาตรา 51 หรือไม ถา
มอบหมายใหก็ทําไดและถือวาเปนการกระทําที่ถูกตองหากไมไดมีการมอบหมายไว ยอมเปนการกระทํา
ที่ไมถูกตอง
การมอบหมายนั้นตองใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมอบ ดังนั้นการมอบอํานาจจึงตองเปน
มติ ของคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ เ ท า นั้น จะมอบกั นโดยวิ ธี อื่น คงไมไ ด สว นในเรื่ อ งอื่ น ที่
เกี่ยวกับการใหเงินกูจะไดนําไปกลาวไวในสวนของระเบียบที่วาดวยการใหเงินกูตอไป
ขอ…….ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิก ไมวาประเภทใดๆ จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหค ณะกรรมการดํ าเนิ นการสอดสองและกวดขันการใชเงินกูของสมาชิ กใหตรงตาม
ความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
สาระสําคัญของขอบังคับขอที่วาดวยความมุงหมายแหงเงินกูนั้นมีดังนี้
1. เงินกูจะใหไดแตเฉพาะเพื่อการอันจําเปน
2. เงินกูจะใหไดแตเฉพาะเพื่อการที่มีประโยชน
3. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเงินกูไดตามที่เห็นสมควร
4. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองสอดสองการใชเงินกูของสมาชิกตามความมุงหมายที่
ขอกูเงิน
ตามที่กลาวมาแลววาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติ
เงินกู ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจะตองเขาใจความมุงหมายของการใหเงินกู ซึ่งเปน
เรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะหากไมเขาใจความมุงหมายของการใหเงินกูแลว ยอมยากที่จะควบคุมให
สมาชิกของสหกรณใชเงินกูตามความจําเปนและเกิดประโยชนสูงสุด การใหเงินกูทุกครั้งจึงตองพิจารณา
ถึงความจําเปนเปนหลักวาควรจะใหเงินกูไดจํานวนเทาไร ซึ่งในเรื่องนี้โดยหลักทั่วไปของการใหเงินกูของ
สถาบันการเงินนั้น มีหลักในการพิจารณาในการใหเงินกูแกลูกคาดังนี้
1. ความจําเปนในการขอกู
2. ความสามารถในการชําระหนี้

78
3. ความมั่นคงของหลักประกัน
4. ระยะเวลาของความเสี่ยง
5. ประวัติและพฤติกรรมของผูขอกูเงิน
เมื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก การในข อ บั ง คั บ ของสหกรณ แ ล ว จะเห็ น ได ว า มี ห ลั ก การ
เชนเดียวกัน คือเนนเรื่องความจําเปนในการขอกูเงินเปนสําคัญ
ในทางปฏิบัติในการพิจารณาเงินกูใหแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนั้น สวนใหญยังคลาดเคลื่อน
จากหลักการที่กํ าหนดไว ในข อบั งคับของสหกรณเป นอยางมาก เนื่ องจากทั้งคณะกรรมการดํ าเนินการ
สหกรณและสมาชิกของสหกรณเขาใจวาการขอกูเงินเปนสิทธิ เมื่อขอกูเงินแลวตองไดเงินเต็มตามจํานวนที่
กําหนดไวในระเบียบการใหเงินกูของสหกรณ จึงเปนการใหเงินกูตามผลการคํานวณจากจํานวนเทาของ
เงินเดือนของสมาชิกผูขอกูประกอบกับคาหุนที่สมาชิกผูนั้นมีอยูในสหกรณไมไดใหเงินกูตามความจําเปน
และบางสหกรณใหเงินกูมากจนสมาชิกถูกหักเงิน ณ ที่จายจนหมดหรือแทบหมด เหลือไมพอใชจายในการ
ดํารงชีพ จึงเกิดสภาพการกูเงินหมุนเวียนอยูตลอดเวลา ดังเปนที่ทราบกันดีในทุกสหกรณและจะเกิดปญหา
ตอไปในอนาคตอยางแนนอน
การใหบริการดานเงินกูแกสมาชิกเปนเรื่องสําคัญและจะตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบังคับ
ของสหกรณและที่สําคัญคือเรื่องของสมาชิกสหกรณออมทรัพยนั้นเปนเรื่องของคนที่มีรายไดหลักจาก
เงินเดือน สหกรณจึงตองคํานึงถึงเมื่อมีการหัก ณ ที่จายแลวสมาชิกตองมีเงินเดือนเหลือเพียงพอแกการ
ดํารงชีพในระหวางเดือนดวย หลักการสําคัญจากขอบังคับขอนี้ในทางปฏิบัติคือ การกูเงินไมใชสิทธิ
การกูเงินเปนเรื่องของความจําเปน โดยอาจมีหลักการในการพิจารณาในทางปฏิบัติเปนเบื้องตนดังนี้
1. ความจําเปนในการขอกูเงิน
2. ประโยชนหรือความเปนไปไดในการใชเงินกู
3. สัดสวนของการหักเงิน ณ ที่จายและเงินเดือนที่เหลือ
นอกจากการพิจารณาและอนุมัติ เ งิ นกู แ ล ว หน าที่ สํ าคัญ ที่ ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ
จะตองทําก็คือเรื่องของการควบคุมการใชเงินกูใหเปนไปตามความมุงหมายที่ขอเงินกู สวนสหกรณใดจะ
มีกระบวนการควบคุมการใชเงินกูอ ยางไร คงตอ งพิจารณาตามความเหมาะสมเปนกรณีไ ป เพราะ
เงื่อนไขจากการใชเงินกูผิดความมุงหมายที่ขอเงินกูนั้นจะเปนเหตุหนึ่งในการเรียกคืนเงินกูตามขอบังคับ
ของสหกรณในขอตอไปดวย
ขอ…….ประเภทและจํากัดแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิก ไดตามประเภทและ
จํากัดดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจําเปนรีบดวนและมี
ความประสงค ขอกูเงิน คณะกรรมการดํา เนินการอาจใหเงิ นกูเพื่ อเหตุนั้นไดตามระเบีย บของ
สหกรณ
(2) เงินกูส ามัญ ในกรณีที่ส มาชิก มี ความประสงค ขอกูเงินสําหรั บใชจายเพื่ อการอัน
จําเปนหรือมีประโยชนตางๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหกูเงินสามัญแกสมาชิกได
ตามระเบียบของสหกรณ
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(3) เงิน กูพิเศษ เมื่อ สหกรณ มี ฐานะการเงิ นก าวหน าพอที่จะชว ยเหลือใหเ งินกู เพื่ อ
ส ง เสริ ม ฐานะความมั่ น คง หรื อ เพื่ อ การเคหะหรื อ ก อ ประโยชน ง อกเงยแก ส มาชิ ก
คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกไดตามที่เห็นสมควร โดยผูขอกูตองระบุ
ความมุ ง หมายแต ล ะอย า งของเงิ น กู ป ระเภทนี้ ต ลอดจนเงื่ อ นไขและวิ ธี ก าร และต อ งมี
หลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เปนที่ทราบกันดีวา ในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมีการกําหนดเงินกูไว 3 ประเภท คือ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษ เงื่อนไขการใหเงินกูแตละประเภท คงเนนที่ความ
จําเปนและมีประโยชน ตามขอบังคับที่กลาวมาแลว แตรายละเอียดและเงื่อนไขการใหเงินกู ดอกเบี้ย
เงินกู การเรียกหลักประกัน และการชําระคืนเงินกูซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ มาก ขอบังคับจึง
กําหนดใหสหกรณจัดทําระเบียบวาการใหเงินกูแกสมาชิกขึ้น เพื่อสะดวกแกการดําเนินงานของสหกรณ
ขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องจํานวนเงินกูและระยะเวลาชําระหนี้ของเงินกูแตละประเภท
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนเงินกูระยะสั้น ไมตองมีหลักประกันเปนการใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อ
แกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น แตเดิมมักจะกําหนดจํานวนไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินไดราย
เดือนและชําระคืนไมเกิน 2 งวด แตปจจุบันนี้มีการกําหนดจํานวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินหลากหลาย
รู ปแบบแตกต างกั นไปในแต ล ะสหกรณ ในบางสหกรณยังแยกเงินกูเ พื่อ เหตุฉุก เฉินออกเปนหลาย
ประเภท มีจํานวนเงินกูแ ละเวลาชําระหนี้ที่แตกตางกันเช นเงิ นกูเ พื่อ เหตุฉุก เฉิน เงินกูฉุกเฉิ นเพื่อ
การศึกษาบุตร เงินกูฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน ซึ่งมีจํานวนเงินกูถึงหนึ่งแสนบาทหรือมากกวา
ระยะเวลาชําระหนี้คืนนานถึง 48 งวด สิ่งเหลานี้นาเปนหวงเพราะดูจากจํานวนเงินใหกูและเวลาการ
ชําระหนี้แลวไมนาจะเปนเงินกูฉุกเฉิน นาจะเปนเงินกูสามัญจะดีกวาแตใหกูเปนประเภทฉุกเฉินมันใหกู
ไดงาย เพราะไมตองคํานึงถึงเรื่องหลักประกัน แตขอใหขอสังเกตวากรณีที่ใหกูฉุกเฉินเกินกวาคาหุนที่
สมาชิกมีอยูกับสหกรณ หากสมาชิกไมสามารถชําระหนี้ไดไมวาดวยเหตุใดๆ หนี้สวนที่เกินกวาคาหุน
สหกรณจะเรียกคืนจากใคร หลังจากนําคาหุนที่มีอยูนอยกวานั้นไปหักกลบลบหนี้ไดไมเพียงพอและยัง
สงผลกระทบถึงผูค้ําประกันเงินกูสามัญที่ตองรับภาระชําระหนี้เต็มจํานวนเพราะไมมีเงินคาหุนไปชวยลด
โดยการหักกลบลบหนี้ให เรื่องนี้สหกรณออมทรัพยทั้งหลายควรตองทบทวน
ในการใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินนั้นไมควรเกินกวาหนึ่งเทาของเงินเดือน และชําระคืนไมเกิน 4-6 งวด
เพราะการใหเงินกูหนึ่งเทาของเงินเดือนหมายถึงสมาชิกไดใชเงินเดือนลวงหนาไปแลวหนึ่งเดือน
เดือนตอไปจะทําอยางไรเพราะเรื่องของการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินนั้นในวันกูไมมีปญหา แตในวันชําระคืนจะมี
ปญหาเพราะถูกหักเงินเดือน ณ ที่จายมาก สมาชิกสวนใหญจึงหาทางออกดวยการกูเงินฉุกเฉินตอเนื่องดังเปน
ที่ทราบกันดี จนกระทั่งปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาใหมีการกูเงินฉุกเฉินโดยกําหนดวงเงินไวเปนรายปเหมือน
ลักษณะการทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไวกับธนาคารพาณิชยที่นักธุรกิจเขาทํากันอยูทั่วไปและมีการทําธุรกิจ
ดานนี้รวมกันระหวางสหกรณกับธนาคารพาณิชยบางแหงในรูปของ ATM ดวย
สิ่งเหลานี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองพิจารณาใหรอบคอบ วาจะเกิดผลดีผลเสียและ
เพิ่มภาระคาใชจายใหกับสหกรณคุมคาของการลงทุนหรือไม
เงิ นกู ส ามั ญ เงินกูส ามัญ เปนเงิ นกู ระยะปานกลาง มี จํานวนเงิ นใหกู มากหรื อ น อ ยอยางไร
ขึ้นอยูกับองคประกอบสําคัญสองประการคือ
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1. ฐานะการเงินของสหกรณ
2. รายไดของสมาชิก
วัตถุประสงคที่สําคัญในการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกก็เพื่อใหสมาชิกนําเงินกูที่ไดไปใช ในการ
แกไขปญหาตางๆ ตามความจําเปน เชน การนําไปชําระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง การซื้อทรัพยสินตามความ
ตองการอันจําเปนแกการครองชีพ หรือใชจายอื่น ๆ อันเปนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นตาม
ความเหมาะสม ไมควรใชเงินกูไปเพื่อการบริโภคที่ไมเปนประโยชน ซึ่งจะเปนการเพิ่มภาระหนี้สิน
ใหกับตัวสมาชิกและครอบครัว และการกูเงินสามัญนั้นควรจะขอเงินกูตามความจําเปน คณะกรรมการ
ไมควรอนุมัติเงินกูสามัญโดยคํานวณตามวงเงินกูสูงสุดที่สมาชิกแตละคนอาจกูเงินไดตามระเบียบของ
สหกรณ การที่สมาชิกไมกูเงินไปใชตามความจําเปนจะเปนเหตุใหสมาชิกผูนั้นจะตองกูเงินสามัญ
เปนประจําดังเปนที่ทราบกันดีในขณะนี้
ขอสังเกตของการใหเงินกูสามัญ จํานวนเงินกูสามัญไมควรสูงเกินกวา 25 เทาของเงินเดือนและ
ไมควรชําระคืนเกินกวา 72 งวด ถึงแมนายทะเบียนสหกรณจะเคยใหมีการชําระหนี้ไดถึง 100 งวด ก็ไม
ควรใชใหเต็มตามนั้น เพราะหากใหชําระเต็ม 100 งวด ตอมาหากเกิดปญหาสมาชิกไมอาจชําระหนี้ได
ตามจํานวนเงินที่กําหนดไวในแตละงวด เชน เงินเดือนไมพอหัก มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น
หรือตองรับภาระชําระหนี้แทนผูกูในฐานะผูค้ําประกันสหกรณจะไดปรับโครงสรางหนี้ใหมีการหักเงินงวด
ชําระหนี้ใหนอยลงไดโดยขยายงวดการชําระหนี้ออกไปได
การกําหนดจํานวนเงินกูสามัญจํานวนสูงและมีเวลาการชําระหนี้ที่นานเกินไป ยอมเปนภาระของ
สมาชิกผูค้ําประกันดวย เพราะระยะเวลาในการชําระหนี้ถือเปนความเสี่ยงประเภทหนึ่งในการเรียกคืนเงินกู
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจึงตองคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย ตองใหความเปนธรรมทั้งผูกูและผูค้ําประกัน
คนกูไมมีปญหาเพราะไดเงินไปใช แตผูค้ําประกันไมไดใชเงินแตอาจตองใชหนี้แทนผูกู การเปนผูค้ํา
ประกันไมไดเปนดวยความเต็มใจทุกราย บางรายตองค้ําประกันดวยความจําใจ หลายครั้งเราพบวาสมาชิก
บางคนตองจําใจลาออกจากสหกรณเพราะไมอยากค้ําประกันเงินกู ซึ่งอาจเปนปญหาสําหรับเขาในทาง
สังคมภายในหนวยงานได เขาจึงตัดสินใจลาออกเสียดีกวากอนจะเสียเงินหรือเสียเพื่อน เพราะอยูตอไป
อาจตองเสียทั้งเงินและเพื่อนและตามมาดวยปญหาครอบครัวบางรายมามากตอมากแลว การใหเงินกูสามัญ
ได 25 เทาของเงินเดือนหมายความวา สมาชิกผูนั้นไดใชเงินเดือนของตนลวงหนาไปแลวถึง 25 เดือน
และจํานวนเงินกูนั้นจะมีผลตอจํานวนเงินที่ตองถูกหักเงิน ณ ที่จายในวันสิ้นเดือนดวย สิ่งตางๆ ที่กลาวมา
นี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองเขาใจและคิดทบทวนถึงผลดีผลเสียประกอบกับหลักการในการ
ใหเงินกูตามขอบังคับของสหกรณดวย
เงิ น กู พิ เ ศษ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการให เ งิน กู พิเ ศษนั้ น เป นการให เ งิ นกู แ ก ส มาชิ ก ไปซื้ อ
สินทรัพย เชน บาน ที่ดิน หรือลงทุนประกอบอาชีพเสริม ซึ่งเปนเงินกูที่มีจํานวนมากและมีระยะเวลาใน
การชําระหนี้ที่นานกวาเงินกูสามัญ โดยสมาชิกผูกูจะตองนําอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันเงินกู
การใหเงินกูพิเศษ สหกรณตองกําหนดวัตถุประสงคในการใหกูใหชัดเจน มีการควบคุมการใชเงินกู
ใหตรงตามวัตถุประสงค มีการตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพยใหถูกตองตรงตามความเปนจริง
ในเรื่องเงินกูพิเศษ นายทะเบียนสหกรณไมเคยกําหนดวาใหชําระคืนไดสูงสุดไมเกินกี่งวด ทั้งนี้
เพราะเงินกูพิเศษสมาชิกผูกูรับผิดชอบตนเองโดยการนําอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันเงินกู ไม
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เปนภาระกับสมาชิกคนอื่นที่จะตองเปนผูค้ําประกันเงินกู การใหเงินกูพิเศษจึงมีความผูกพันระหวาง
สหกรณกับสมาชิกโดยตรง โดยสหกรณควรคํานึงถึงเรื่องที่สําคัญในกระบวนการใหเงินกูพิเศษดังนี้
1. วัตถุประสงคในการใหเงินกู
2. การควบคุมการใชเงินกู
3. การตรวจสอบหลักประกัน
4. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่จะนํามาเปนหลักประกัน
5. การจดทะเบียนจํานอง
6. ขอตกลงตอทายหนังสือเงินกูและสัญญาจํานองวาหากเอาทรัพยที่จํานองขายทอดตลาดแลว
ไดเงินไมพอชําระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู ผูกูเงินยังตองรับผิดในการชําระหนี้ใหกับสหกรณจนครบถวน
ในเรื่องของการใหเงินกูตามขอบังคับของสหกรณนั้นหากพิจารณาถึงลักษณะของการใหเงินกูแลว
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกูสามัญนั้น ถือวาเปนเงินกูเพื่อการบําบัดทุกขแตเงินกูพิเศษนั้นเปนเงินกู
เพื่อการบํารุงสุข เพราะมีวัตถุประสงคในการใหเงินกูเพื่อการซื้อสินทรัพยหรือเพื่อการลงทุนใหเกิด
รายได ซึ่งเปนการสรางฐานะความมั่นคงใหแกสมาชิกและครอบครัว
ขอ……ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตรา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การคิดดอกเบี้ยเงินกูนั้น ขอบังคับใหกําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกู ซึ่งในทางปฏิบัติ
ระเบียบจะกําหนดใหสหกรณสามารถประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูไดตามความเหมาะสมกับสภาพของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงินไดเปนคราวๆ
ในการกํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิน กู ข องสหกรณ นั้น เดิ ม ขึ้ นอยู กั บ ประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย มาตรา 654 คือไมเกินรอยละสิบหาตอป ตอมาไดมีประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 4 เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2526 ใหสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงิน
กูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2524 จึงทําใหสหกรณออมทรัพยสามารถคิด
ดอกเบี้ยเงินกูไดตามประกาศของกระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนี้อยูที่รอยละ 19 ตอป
ข อ…….การควบคุ มหลั กประกั น และการเรี ย กคื น เงิ น กู ให ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการ
ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และให
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิก ผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น
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(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง
และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อ ค างส งเงิ นงวดชํ าระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึง สอง
เดือนหรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้ แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไม
สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระ
เปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได
ในขอบังคับของสหกรณไดกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณตองมีการตรวจสอบ
และควบคุมหลักประกันใหเหมาะสมกับเงินกูที่ตองมีหลักประกัน คือเงินกูสามัญกับเงินกูพิเศษในวันให
เงินกูหลักประกันอาจสมบูรณเหมาะสมกับหนี้เงินกู แตตอมาหลักประกันอาจบกพรองได เชน
1. ผูค้ําประกันตาย
2. ผูค้ําประกันถูกออกจากงาน
3. ผูค้ําประกันตกเปนบุคคลลมละลาย
4. ที่ดินที่จํานองไวเปนประกันถูกขุดเอาหนาดินไป
5. ที่ดินที่จํานองเปนประกันถูกน้ําเซาะพังทลายไป เปนตน
หรื อ อาจมี ส าเหตุ อื่ น ๆ อี ก ที่ เ ป น เหตุ ใ ห เ กิด ป ญ หาหลั ก ประกั น บกพร อ ง ซึ่ งคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ ต อ งแจ ง ให ผู กู จั ด การแก ไ ข โดยการหาคนมาค้ํ า ประกั น เพิ่ ม หรื อ นํ า เอา
อสังหาริมทรัพยอื่นมาจํานองเปนประกันเพิ่มเติม เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นคงแกสหกรณที่จะ
สามารถบังคับชําระหนี้ไดครบถวนจากผูค้ําประกันหรือหลักประกัน ในกรณีที่ผูกูไมชําระหนี้
การเรียกคืนเงินกู ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดเงื่อนไขในการเรียกคืนเงินกูไว 5 กรณีคือ
1. เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ
2. นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกู
3. ไมแกไขหลักประกันที่บกพรองใหคืนดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการแจง
4. คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยสองงวดติดตอกัน
5. ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูสัญญาหนึ่ง
ขอสังเกต สําหรับขอ 4 และขอ 5 ขอ 4 คางสง หมายความวาไมสงเงินงวดชําระหนี้สองงวด
ติดตอกัน แตขอ 5 สงชําระ แตสงชําระไมตรงเวลาซึ่งถือวาเปนการผิดนัด ขอ 5 นี้สหกรณไดรับเงิน
ชําระหนี้จากผูกูแตไดรับไมตรงตามวันที่ตกลงไวตามสัญญา เชน กําหนดชําระหนี้ทุกวันสิ้นเดือน แต
ปรากฏวามีอยูเดือนหนึ่งสมาชิกมีเงินไมพอใหสหกรณหัก จึงนําเงินทั้งหมดทั้งตนเงินและดอกเบี้ยมา
ชําระใหสหกรณ ในวันที่ 1 หรือ 2 ของเดือนตอมา กรณีเชนนี้ถือวาสมาชิกผูนั้นผิดนัดชําระหนี้ตามขอ
5 แลว จะเห็นไดวาขอ 4 และขอ 5 เปนคนละเรื่องกัน แตการคางสงตามขอ 4 ก็ถือเปนการผิดนัดชําระ
หนี้ได ถาขาดการชําระหนี้สามคราวเพราะการคางสงหมายถึงการไมชําระหนี้ และยอมเปนการผิดนัด
ในการชําระหนี้ดวย
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เมื่ อ สมาชิ ก ผู กู ร ายใดเข า เงื่ อ นไขใดเงื่ อ นไขหนึ่ ง ตามที่ ข อ บั ง คั บ กํ า หนด คณะกรรมการ
ดําเนิ นการจะแจ ง ให ผู กู นําเงินกู ทั้ง หมดพรอ มทั้งดอกเบี้ยมาชําระคืนใหแ กส หกรณโ ดยทันที ซึ่งใน
ขอบังคับใชถอยคําวา
1. ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ (1) – (4)
2. เงินกูไมวาประเภทใดๆ ถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
3. พรอมทั้งดอกเบี้ย
4. มิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว (หนังสือเงินกู)
5. ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกคืน
6. โดยมิชักชา
โดยกําหนดตอไปวาหากผูกูไมชําระหนี้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองเรียกคืนจากผูค้ํา
ประกันทันทีโดยใหผูค้ําประกันคืนเงินกูทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยเชนเดียวกับผูกู แตมีขอยกเวนวาผูค้ํา
ประกั นอาจรองขอผอนผันตอคณะกรรมการดําเนินการขอชําระหนี้ตามงวดที่ผูกูทําสัญญาไว ซึ่งถา
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ผอนผันใหได
คําแนะนําในทางปฏิบัติ เนื่องจากการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูเปนเงื่อนไข
สําคัญ ที่เ กี่ยวกับความเสียหายที่จะเกิ ดขึ้นกับสหกรณแ ละความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ด ว ย ดั ง นั้ น เมื่ อ เกิ ด เงื่ อ นไขใดๆ ขึ้ น ที่ ส หกรณ จ ะต อ งเรี ย กหนี้ คื น ตามข อ บั ง คั บ ควรต อ ง
ดําเนินการดังนี้
1. ฝายจัดการรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทราบ
2. คณะกรรมการดําเนินการตองมีมติใหผูกูนําเงินตนและดอกเบี้ยทั้งหมดมาคืนใหแกสหกรณ
โดยทันที
3. ถาผูกูไมคืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการแจงไปใหคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหเรียกคืน
เงินกูและดอกเบี้ยทั้งหมดคืนจากผูค้ําประกันโดยทันที
4. ถาผูค้ําประกันไมสามารถชําระเงินไดทั้งหมดตามที่แจงไปตองดูวา
ก. ผูค้ําประกันรองขอผอนผันชําระหนี้ตามงวดที่ผูกูไดทําสัญญาไวหรือไม
ข. ผูค้ําประกันเพิกเฉย
ในกรณี ที่ผู กู แ ละผู ค้ํ า ประกั นเพิ ก เฉยไมย อมชํ าระหนี้ห รื อ ไม ยอมติ ด ตอ ใดๆ คณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการเรงรัดติดตามหนี้ หรือดําเนินคดีตอไป
ขอสังเกต คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมักจะนําเอาเรื่องของการเรียกใหชําระหนี้กับการ
ไดรับชําระหนี้ไปคิดรวมเปนเรื่องเดียวกัน จึงมักไมมีการเรียกใหชําระหนี้เมื่อเห็นวาถึงเรียกไปก็คงไมมี
โอกาสไดรับชําระหนี้ เรื่องนี้ตองทําความเขาใจใหดีวา
1. การเรียกใหชําระหนี้เปนเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองทํา ถาไมทําถือวา
ละเวนการปฏิบัติหนาที่
2. สวนเมื่อเรียกไปแลวจะไดรับชําระหนี้หรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่งและจะมีกระบวนการในการ
ติดตามหนี้หรือดําเนินคดีตอไป
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เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติสหกรณควรจัดทําแบบหนังสือแจงใหชําระหนี้ และหนังสือขอผอนผัน
การชําระหนี้ของผูค้ําประกันไวเพื่อสะดวกในทางปฏิบัติดวย
ที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้เปนเรื่องของขอบังคับ ซึ่งเปนเรื่องหนึ่งในกระบวนการในการใหเงินกูแก
สมาชิก ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณตองทําความเขาใจเพราะเปนเรื่องสําคัญที่จะตอ ง
ปฏิบัติใหถูกตองเพราะการใหบริการดานเงินกูเปนงานสําคัญดานหนึ่งของสหกรณออมทรัพยที่จะใหความ
ชว ยเหลื อแก สมาชิ ก แต ในขณะเดี ยวกัน ก็มี เ รื่อ งของความเสี่ย ง และความมั่ นคงของสหกรณซึ่งอาจ
นําไปสูความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณดวยก็ได
3. ระเบียบวาดวยการใหเงินกู ตามที่ไดกลาวถึง อํานาจกระทําการ วัตถุประสงคและขอบังคับ
ของสหกรณที่เกี่ยวกับเงินกูของสหกรณประเภทตางๆ ที่จะใหเงินกูแกสมาชิกไวแลวในตอนตนนั้น แต
เนื่ อ งจากการใหเ งิ นกู แ ก สมาชิ กเป นเรื่อ งที่จะตอ งดําเนินการดว ยความรอบคอบ เพื่อ มิใหเ กิดความ
เสี ย หายแก ส หกรณ พร อ มทั้ ง มี เ ป า หมายให ส มาชิ ก ผู กู ไ ด นํ า เงิ น ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ตาม
วัตถุประสงคของการขอกู เพื่อใหกระบวนการในการพิจารณาและการใหเงินกูแกสมาชิกเปนไปอยาง
เหมาะสมถูกตองรัดกุม ขอบังคับของสหกรณจึงกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบวา
ดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณขึ้น
ขอ…...ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตางๆ
(1) ……………………………………………
(2) ……………………………………………
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่นๆ
(5) …………………………………………….
(6) …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของแตละสหกรณอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียด
แตจะมีหลักการสําคัญๆ ที่เหมือนกันดังนี้
1. การยื่นคําขอกู
2. จํานวนเงินกู
3. ระยะเวลาการชําระหนี้
4. สิทธิของสมาชิกในการค้ําประกัน
5. จํานวนของผูค้ําประกัน
6. หลักทรัพยที่จะนํามาจํานองเปนประกัน
7. ดอกเบี้ยเงินกู
8. การเรียกคืนเงินกู
9. ฯลฯ
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ในการพิจารณาเงินกูใ นทุก ๆ กรณีค ณะกรรมการผูมีห นาที่จะตอ งศึก ษาเงื่อ นไขตางๆ ตาม
ขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกูใหเขาใจและตองพิจารณาใหเงินกูทุกประเภทใหเปนไปตาม
ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ หากไมไดพิจารณาใหเงินกูไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
หากเกิดความเสียหายขึ้นคณะกรรมการอาจตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็ได
2. ระเบียบคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
1) อํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ
ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณไวเปน
หลักโดยทั่วไปในมาตรา 16 และยังมีอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนปรากฏตามมาตราตางๆ อีกหลาย
มาตรา สําหรับอํานาจหนาที่ตามมาตรา 16 นั้นมีดังนี้
“มาตรา 16 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตามบท
แหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
(2) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานตางๆ ที่
สหกรณ ต อ งยื่ นต อ นายทะเบี ย นสหกรณ รวมทั้ ง แบบพิ มพ อื่ นๆ ที่ ต องใช ในการปฏิ บั ติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้
(3) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี
(4) ออกคํ าสั่ง ใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกี่ย วกับการจัด ตั้ง การดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของสหกรณ
(5) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ ถา
เห็นวาสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
หรือสมาชิก
(6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ
(7) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ
(8) ออกระเบี ยบ หรื อ คํ าสั่ ง เพื่ อให มี การปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และเพื่ อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(9) กระทํ า การอื่ น ใดตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ กํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องนาย
ทะเบียนสหกรณ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
บรรดาอํ า นาจของนายทะเบี ย นสหกรณ ใ นการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ ห รื อ การ
ดํ า เนิ น การอื่ น ใดตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ นายทะเบี ย นสหกรณ อ าจมอบอํ า นาจให ร องนาย
ทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
ใหปฏิบัติการแทนได
การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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จะเห็นไดวาอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมการใหเงินกูของสหกรณ
แกสมาชิกโดยตรงนั้นไมมี นายทะเบียนสหกรณจึงมักใชอํานาจตามมาตรา 16(8) ในการออกระเบียบ
หรื อ คํ าสั่ งให ส หกรณ ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บการใหเ งิ นกูของสหกรณแ ละยังมี ห นังสือ เวียนของกรมสงเสริ ม
สหกรณ ส ง ถึ ง สหกรณ อ อมทรั พ ย ใ ห คํ า แนะนํา เกี่ ย วกั บ การให เ งิ น กู แ ก ส มาชิ ก บ า งเปน ครั้ ง คราวซึ่ ง
หนังสือเวียนใหคําแนะนําที่กรมสงเสริมสหกรณสงไปถึงสหกรณออมทรัพยตางๆนั้นไมมีผลในทางบังคับ
ใหสหกรณตองปฏิบัติตามเหมือนระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ หนังสือคําแนะนําของกรม
สงเสริมสหกรณเปนเพียงคําแนะนําที่สหกรณจะตองนําไปพิจารณาเอาเองวาจะทําตามหรือไมอยางไร
ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณที่เกี่ยวกับการใหเงินกูเคยมีอยูสองฉบับคือ
1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใหสหกรณประเภทออมทรัพยถือปฏิบัติในเรื่องการ
ใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2542
2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใหสหกรณประเภทออมทรัพยถือปฏิบัติในเรื่องการ
ใหเงินกูแกสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ระเบียบทั้งสองฉบับนี้เปนเรื่องของการกําหนดจํานวนงวดในการชําระหนี้เงินกูสามัญ โดยใน
ระเบียบฉบับแรกใหชําระคืนไมเกิน 72 งวดและแกไขฉบับที่ 2 ใหชําระคืนไดไมเกิน 100 งวด สําหรับใน
เรื่องของการค้ําประกันนั้น ไดหามใชบุคคลค้ําประกันเงินกูพิเศษใหใชหลักทรัพยค้ําประกันเทานั้น ซึ่ง
รายละเอียดจะดูไดในภาคผนวก
ขณะนี้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณทั้งสองฉบับไดถูกเพิกถอนแลวโดยคําพิพากษาศาลปกครอง
กลางคดีหมายเลขแดงที่ 340/2547 วันที่ 8 มีนาคม 2547 เนื่องจากในการออกระเบียบทั้งสองฉบับ
นายทะเบียนสหกรณมิไดอางวามีอํานาจในการออกระเบียบดังกลาวโดยมีบทกฎหมายใดให
อํานาจไวเพราะมิไดมีการกลาวอางอํานาจตามกฎหมายไวในระเบียบแตประการใด
2) ผลกระทบจากการยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เมื่อเกิดกรณีเชนนี้ขึ้นอํานาจในการกําหนดจํานวนงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภทและการกําหนด
หลักประกันเงินกูจึงเปนอํานาจของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจําเปนจะตองพิจารณา
ใหรอบคอบโดยตองคํานึงถึงเรื่องของความเสี่ยง ที่เกิดจากการใหเงินกูแกสมาชิกไวดวยเพราะการผอน
ชําระคืนเงินกูในระยะเวลาที่นานเกินไปจะมีผลกระทบทั้งดานกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการเรียกคืน
เงิ น กู และความเสี่ ย งจากหนี้ เ สี ย ซึ่ ง อาจเกิ ด จากตั ว ผู กู ห ลั ก ประกั น เงิ น กู และสภาพแวดล อ มอื่ น ๆ
โดยเฉพาะขอจํากัดของสหกรณออมทรัพยที่ผูกพันกับระบบการหักเงิน ณ ที่จาย
ในการใหเงินกูแกสมาชิกจึงขึ้นอยูกับระเบียบของสหกรณเปนสําคัญระเบียบและคําสั่งของนาย
ทะเบียนสหกรณมีผลนอยมากหรืออาจไมมีเลยในขณะนี้ เพราะการกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิกสหกรณสามารถกําหนดขึ้นใชเองไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากกรมสงเสริมสหกรณหรือ
นายทะเบี ยนสหกรณ แตประการใด นับว าสหกรณ ออมทรัพย มีความเป นอิส ระมากในการใหเงิ นกูแ ก
สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจึงตองระมัดระวังใหมาก เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นยอม
ตกอยูกับคณะกรรมการดําเนินการโดยตรง
ในการที่ส หกรณ ไ ด กํา หนดระเบีย บว าด ว ยการให เ งิ นกู แ ก ส มาชิ ก ขึ้ นใชเ ปน แนวทางในการ
พิจารณาเงินกูประเภทตางๆ ที่จะใหแกสมาชิกนั้นก็ทําไดไมยาก แตสิ่งสําคัญคือเรื่องการพิจารณาให
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เงินกูแก สมาชิกใหถูกตองตามระเบีย บเปนเรื่องที่เปนปญหาแทบทุกสหกรณ ซึ่งในทางปฏิบัติ
ยอมขึ้นอยูกับเรื่องดังตอไปนี้
การขอกู ในทางปฏิบัติทุกสหกรณจะกําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกวาใหยื่นคํา
ขอกูตามแบบที่สหกรณกําหนด คําขอกูเงินของสมาชิกสหกรณมีสาระสําคัญสองสวนคือ
สวนที่หนึ่งเปนการแสดงเจตนา คือ
1. จะขอกูเงินจํานวนเทาไร
2. จะนําเงินกูไปใชเพื่อการใด
สวนที่สองเปนเรื่องของคําเสนอ คือ
1. จะชําระหนี้กี่งวด
2. จะชําระหนี้งวดละเทาไร
3. จะใชหลักประกันอะไร ในการค้ําประกัน
4. ความยินยอมในการหักเงิน ณ ที่จาย
คําขอกูเปนเพียงการแสดงเจตนาและคําเสนอของผูขอกู ซึ่งยังไมมีผลผูกพันใดๆ ระหวางสมาชิก
ผู ข อกู กั บ สหกรณ ก ารแสดงเจตนาและคํ า เสนอของสมาชิ ก ผู ข อกู จ ะเป น ผลต อ เมื่ อ คณะกรรม การ
ดําเนินการของสหกรณไดพิจารณาคําขอกูแลว มีมติใหเงินกูแกสมาชิกผูขอกูจึงจะมีขั้นตอนในการทํา
สัญญาและจายเงินกูใหแกผูกูความผูกพันของสมาชิกผูกูกับสหกรณจึงเกิดขึ้นในทางนิติสัมพันธตอไป
ตามเงื่อนไขของลูกหนี้และเจาหนี้ ในเรื่องของการพิจารณาเงินกูนั้นไดกลาวไวแลวในสวนของขอบังคับ
วาเปนเรื่องของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ แตตามความในมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผูจัดการทํา
การแทนก็ได ดังนั้นในขอบังคับของสหกรณจึงมักกําหนดใหมีคณะกรรมการเงินกูขึ้นดังนี้
ขอ…..คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู โดยให
มีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงิ น กู ใ ห อ ยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า กั บ กํ า หนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ขอ..…อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัยการอนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้
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(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขให
คืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด
ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู หรื อ ผิ ด นั ด การส ง เงิ น งวดชํ า ระหนี้ เพื่ อ เสนอความเห็ น ให ค ณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
ใจความในขอบังคับของแตละสหกรณอาจแตกตางกันบางในเรื่องของรายละเอียดของถอยคํา แต
ในสาระสําคัญจะไมแตกตางกัน ขอสําคัญที่จะตองพิจารณาคือ คณะกรรมการเงินกูมีหนาที่อยางไร จาก
ขอบังคับอาจสรุปไดดังนี้
1. ตองมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละครั้ง
2. พิจารณาวินิจฉัยการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของ
สหกรณ
3. ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกู
4. ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
5. จัดการใหผูกูแกไขหลักประกันที่บกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด
6. ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามสัญญา
7. สอบสวนใหไดความจริงกรณีตอไปนี้เสนอใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
7.1 การขอผอนผันการชําระหนี้
7.2 การผิดนัดชําระหนี้เงินกู
7.3 การขาดสงเงินงวดชําระหนี้
7.4 การเรียกคืนเงินกู
7.5 การสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
จะเห็นไดวาหนาที่ของคณะกรรมการเงินกูนั้นมิใชเพียงแตพิจารณาใหเงินกูแกสมาชิกเทานั้น
เมื่ อ มี ก ารให เ งิ นกู ไ ปแล ว ยั ง จะต อ งมีก ารควบคุม กํา กับ ติด ตามการใช เ งิน กู และการเรี ยกคืนเงิน กู
ตลอดจนการควบคุมหลักประกัน และการสอบสวนในกรณีที่สมาชิกผูกูไมชําระหนี้ใหกับสหกรณไมวา
ดวยเหตุใดๆ และจากการผิดนัดชําระหนี้หรือขาดการสงเงินงวดชําระหนี้ อาจเปนเหตุใหสมาชิกผูนั้นถูก
ลงโทษให อ อกจากสหกรณ คณะกรรมการเงิน กู จ ะตอ งเป นผู ส อบสวนให ไ ด ข อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการจะใชประกอบการพิจารณาไดอยางเหมาะสมและถูกตองดวย
คณะกรรมการเงินกูจึงจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้เปนอยางดีจึงจะ
ปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง
1. วัตถุประสงคในการใหเงินกูตามขอบังคับ
2. หลักการในการใหเงินกูตามขอบังคับ
3. การควบคุมหลักประกัน
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4. การเรียกคืนเงินกู
5. การผอนผันใหกับผูค้ําประกันในกรณีตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกู
6. รายละเอียดในเรื่องจํานวนเงินกู ระยะเวลาการชําระหนี้หลักประกันเงินกูตามระเบียบวาดวย
การใหเงินกูของสหกรณ
7. การตรวจสอบเอกสารตางๆ ประกอบการพิจารณาเงินกู
นอกจากที่กลาวมาแลวอาจมีเรื่องอื่นๆ อีกทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ ในการใหเงินกูและ
การเรียกคืนเงินกูตลอดจนการกําหนดและการควบคุมหลักประกันเงินกูของแตละสหกรณที่อาจมีความ
แตกตางกันไดในรายละเอียด
นอกจากคณะกรรมการเงินกูแลว อาจมีกรรมการบางคน หรือผูจัดการสหกรณที่ไดรับมอบหมาย
ให อ นุมัติ เงิ นกู ให แ กส มาชิ ก ผู ขอกู ได ต ามที่ค ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายก็ไ ด ซึ่งขณะนี้มีก าร
ปฏิ บัติ กั นมากเพราะบางสหกรณ จายเงินกูใ ห แ กส มาชิ ก ที่มาขอกูทุก วัน เรื่อ งนี้จ ะตอ งทํา ดว ยความ
รอบคอบเพราะหากเกิดปญหาในเรื่องการทุจริตในการกูเงินขึ้นมักจะมีปญหาวาใครเปนผูรับผิดชอบ
เพราะ
1. ผูอนุมัติเงินกูอางวาทําไปตามที่ไดรับมอบหมาย
2. คณะกรรมการดําเนินการก็จะอางวาผูไดรับมอบหมายกระทําการไปโดยประมาทเลินเลอ
ซึ่งมีปญหามาแลวในหลายสหกรณ จึงนาจะตองทบทวนวา วัตถุประสงคหลักของสหกรณออม
ทรัพยคือการสงเสริมการออม ไมไดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการกู และมีสถาบันการเงินใดบางที่ใหกูเงินได
จํ า นวนมากๆ ได ภ ายในวั น เดี ย วและให กู กั น ทุ ก วั น ยกเว น พวกธุ ร กิ จ อื่ น ที่ มิ ใ ช ส ถาบั น การเงิ น
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจึงตองทบทวนเรื่องนี้วาความเหมาะสมอยูตรงไหน และการใหกูกันทุก
วันนั้นถูกตองตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณหรือไม
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกูยืม
1) ลักษณะโดยทั่วไปของการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยนั้นเปนการดําเนินงานเยี่ยงสถาบันการเงิน คือมีการสงเสริม
การออมโดยสะสมคาหุน และการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น แลวนําเงินที่ไดมาไปใหบริการ
ทางดานเงินกูแกสมาชิกหรือสหกรณอื่น สิ่งสําคัญที่สหกรณระมัดระวังและทําใหถูกตองตามกฎหมายมี
หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการกูยืมเงิน การค้ําประกัน เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นสหกรณจะไดใช
สิทธิ เรี ยกร องทางกฎหมายไดอย างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับ
สหกรณผูที่เกี่ยวของจะตองรับผิดชอบ ไมวาจะเปนกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ของสหกรณ หรือสมาชิก
ของสหกรณ ตามมูลเหตุในแตละกรณีที่เกิดขึ้น
เรื่องของการกูยืมเงิน
การใหเ งินกูแ กส มาชิกและการใหเ งิ นกู แ ก ส หกรณ อื่ นเป นงานหลั ก ในการบริ ห ารกิ จการของ
สหกรณอ อมทรัพ ย สหกรณจึงตองดําเนินการทุก อยางใหรอบคอบเปนไปตามระเบียบขอ บังคับและ
กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหมีผลเสียหายแกสมาชิกของสหกรณโดยสวนรวม และความมั่นคงของ
สหกรณดวย ในการกูยืมเงินมีสวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ควรทราบดังนี้
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2) การกูยืมเงิน
การกูยืมเงินเปนความหมายสวนหนึ่งของการยืมใชสิ้นเปลืองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยซึ่งบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 650 “อันวายืมใชสิ้นเปลืองนั้นคือ สัญญาซึ่งผูใหยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ชนิดใชไปสิ้นไปนั้นเปนปริมาณมีกําหนดใหไปแกผูยืม และผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพยสินเปน
ประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันใหแทนทรัพยสินซึ่งใหยืมนั้น
สัญญายืมนี้ยอมบริบูรณตอเมื่อสงมอบทรัพยสินที่ยืม”
เนื่ อ งจากการยื ม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นไดแ บงออกเปนสองหลักใหญๆ
ดวยกันคือ
1. การยืมใชคงรูป
2. การยืมใชสิ้นเปลือง
การยืมใชคงรูปนั้นเปนเรื่องที่ผูยืมตองสงคืนทรัพยสินที่ยืมไป ใหแกผูใหยืม
แตสําหรับการยืมใชสิ้นเปลืองนั้น ผูยืมเพียงแตสงมอบทรัพยสินประเภท ชนิด และปริมาณ
เชนเดียวกันคืนใหแกผูใหยืม
ในการที่ส มาชิก ยืมเงินจากสหกรณ ไ ป สมาชิ ก ก็ มีห น าที่ ต อ งนํ าเงิ นมาคื นให แ ก ส หกรณต าม
จํานวนที่ตนไดยืมไป (เรื่องดอกเบี้ยนั้นเปนวิธีการในการกูยืมเงินซึ่งจะไดกลาวตอไป) โดยไมตองคํานึง
วาในวันที่ยืมไปนั้น มีธนบัตรราคาเทาใดกี่ใบ เงินเหรียญอะไรกี่เหรียญ เพราะคงไมมีสมาชิกผูใดจะหา
เงินที่เปนธนบัตรหรือเหรียญที่ยืมไปอันเดิมมาคืนแกสหกรณได เมื่อไดใชจายเงินยืมนั้นไปแลวกฎหมาย
จึงถือเอาแตเพียงประเภท (เงินตรา) ชนิด (เงินตราของไทย) จํานวน (จํานวนที่ยืมไป) เทานั้นสงคืน
ใหแกผูใหยืมคือสหกรณ ตามหลักของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการยืมใชสิ้นเปลือง
การยืมใชสิ้นเปลืองมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อผูใหยืมไดสงมอบทรัพยสินที่ยืมใหแกผูยืมตามวรรคสอง
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 650 ดังนั้นตราบใดที่ไมมีการสงมอบทรัพยที่ยืม การ
ยืมนั้นก็ยังไมสมบูรณ
วิธีการเฉพาะในเรื่องการกูยืมเงิน
ในเรื่องของการกูยืมเงินนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 653 “การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปน
หนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองบังคับคดีหาไดไม
ในการกู ยื ม เงิ น มี ห ลั ก ฐานเป น หนั ง สื อ นั้ น ท า นว า จะนํ า สื บ การใช เ งิ น ได ต อ เมื่ อ มี
หลั ก ฐานเป น หนั ง สื อ อย า งใดอย า งหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ผู ใ ห ยื ม มาแสดง หรื อ เอกสารอั น เป น
หลักฐานแหงการกูยืมนั้นไดเวนคืนแลว หรือไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแลว”
จากบทบัญญัติของมาตรา 653 วรรคแรก แบงประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. กูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไป
2. มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูยืม
3. ฟองรองบังคับคดีได
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การที่สหกรณไดอํานวยสินเชื่อใหแกสมาชิกในรูปเงินกูยืมแบบตางๆ ซึ่งลวนแตมีจํานวนเกินกวา
สองพันบาทขึ้นไปทั้งสิ้น สหกรณจึงจําเปนตองจัดใหมีหนังสือเกี่ยวกับการกูยืมเงินนั้น ซึ่งอาจมีทั้งในรูป
ของสัญญาเงินกู หรือหนังสือกูเงินก็แลวแต ถาเปนสัญญาเงินกูก็ตองมีการลงนามทั้งผูใหกูและผูกู แต
ถาเปนหนังสือกูเงินก็ตองใหผูกูลงลายมือชื่อไวเปนไปตามหลักที่วามีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผู
ยืมเปนสําคัญ
ตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดเพียงวามีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือ
ชื่อผูยืมเปนสําคัญยอมแสดงโดยแจงชัดแลววา หลักฐานนั้นเพียงทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูยืม ก็สามารถ
ที่ผูใหยืมจะนําเอาเอกสารนั้นไปฟองรองบังคับใหผูยืมชําระหนี้ได หากจะถามวาหากมีการกูยืมเงินกันโดย
ไมมีหลักฐานเปนหนังสือ เมื่อผูยืมไมชําระหนี้ผูใหยืมจะทําอยางไร เพราะตามที่กลาวมาแลววาการยืมเงิน
นั้นเปนการยืมใชสิ้นเปลือง ความสมบูรณคือการสงมอบทรัพยที่ใหยืมแกผูยืม ดังนั้นการใหยืมเงินกันโดย
ไมมีหลักฐานเปนหนังสือการใหยืมนั้นก็สมบูรณ เมื่อผูยืมไดรับเงินจากผูใหยืมไปถูกตองแลว แตผูใหยืมจะ
ฟองรองตอศาลไมไดในเมื่อผูยืมไมยอมชําระหนี้คืนให ที่ฟองไมไดเพราะไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือ
ชื่อผูยืมตามที่กฎหมายกําหนด
อยางไรที่เรียกวาลงลายมือชื่อ
ปจจุบันเรื่องการลงลายมือชื่อคงไมสูมีปญหามากนักเพราะสมาชิกสหกรณสวนใหญคงมีความรู
พอจะลงลายมือชื่อในเอกสารการกูยืมได แตอาจมีปญหาบางในกรณีสมาชิกบางคนเขียนหนังสือไมไดใช
การพิมพลายนิ้วมือแทนหรือบางคนอาจลงนามโดยใชตราประทับ หรือใชเครื่องหมายอื่นใดอันถือวาเปน
การลงนามของตน หากสหกรณ เ จอป ญ หาดั งกลา วนี้ ค วรพิ จารณาดํ าเนิ น การอย า งใด เพราะหาก
ดําเนินการไมถูกตองการลงนามนั้นเสียหายไป หนังสือนั้นยอมเสียไปดวย ซึ่งในเรื่องการลงลายมือชื่อ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดมีหลักอยูดังนี้
มาตรา 9 “เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับใหทําเปนหนังสือ บุคคลผูจะตองทํา
หนังสือไมจําเปนตองเขียนเอง แตหนังสือนั้นตองลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น
ลายพิ มพ นิ้ว มื อ แกงได ตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นทํานองเชนวานั้นที่ทําลงใน
เอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไวดวยสองคนแลวใหถือเสมอ
กับลงลายมือชื่อ
ความในวรรคสอง ไม ใ ช บัง คับ ถึง การลงลายพิ มพ นิ้วมื อ แกงได ตราประทั บ หรื อ
เครื่องหมายอื่นทํานองเชนวามานั้น ซึ่งทําลงในเอกสารที่ทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่”
สรุปสาระสําคัญของ มาตรา 9
1. การทําหลักฐานเปนหนังสือผูทําไมจําเปนตองเขียนเอง แตตองลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น
2. การพิมพลายนิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอยางอื่นในทํานองเดียวกัน ตองมี
พยานลงนามรับรอง 2 คน มีผลเทากับลงลายมือชื่อ
3. การพิมพลายนิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอยางอื่น หากทําตอหนาพนักงาน
เจาหนาที่ไมตองมีพยานรับรองก็มีผลเทากับลงลายมือชื่อ
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จากบทบัญ ญัติของประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ชย มาตรา 9 จะเห็ นไดว า หลั กฐานเปน
หนังสือนั้นผูทําไมจําเปนตองเขียนหนังสือนั้นเองแตตองลงลายมือชื่อเทานั้นก็มีผลสมบูรณแลว สําหรับ
ในเรื่องของการลงลายมือชื่อนั้น หากลงลายมือชื่อโดยปกติก็คงไมมีปญหา
หากเปนการพิมพลายพิมพนิ้ว มือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นจะตองมีพ ยานลง
ลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน จึงจะมีผลเทากับการลงลายมือชื่อ แตถาเปนการทําหนังสือตอหนา
พนักงานเจาหนาที่ไมจําเปนตองมีพยานก็ใชได
ซึ่งสหกรณจะตองพิจารณาวาในเอกสารกูยืมของสหกรณนั้น สมาชิก (ผูกู) ลงนามแบบใดตองทํา
ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดดวย
สําหรับเรื่องการลงนามรับรองลายพิมพนิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทํานอง
เชนวานั้นมีปญหาวา พยานตองลงนามโดยทันทีที่ผูทําหนังสือลงลายนิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือ
เครื่องหมายอื่นเชนวานั้นหรืออยางไร พยานจะลงนามรับรองในภายหลังไดหรือไม เรื่องนี้มีคําพิพากษา
ฎีกาที่ 955/2507 วินิจฉัยไววาผูลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพนิ้วมือผูกูนั้น จะตองเปนผูที่รูเห็นในการ
พิ ม พ ลายนิ้ ว มื อ นั้ น จริ ง ๆ พยานจะลงลายมื อ ชื่อ รั บรองในภายหลั ง ได ก็ ตอ เมื่อ ผู กูรู เ ห็น และ
ยินยอมดวย ฉะนั้นพยานที่มิไดลงลายชื่อรับรองในขณะที่มีการพิมพลายนิ้วมือและผูกูมิไดรูเห็น
ยินยอม จึงไมมีฐานะเปนพยาน จึงตองถือวาผูใหกูไมมีหลักฐานแหง การกูยืมเปนหนัง สือลง
ลายมือชื่อผูกู จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม
จากคําพิพากษาฎีกาที่ยกมาแสดงวาพยานผูลงนามรับรองตราประทับแทนการลงชื่อการพิมพ
ลายนิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นจะลงนามภายหลังผูกูก็ไดแตตองไดรับความยินยอม
จากผูกูกอนจึง จะถือวาเปนพยานได ดังนั้น ในกรณีที่ผูกูไมไดลงลายมื อชื่อตามปกติ โดยใชการลง
ลายมือชื่อตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 9 วรรคสอง หรือวรรคสาม สหกรณจะตอง
พิจารณาใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด เพราะถาสวนของการลงลายมือชื่อของผูกูเสียไปก็เทากับวา
การกูยืมครั้งนั้นไมมีหลักฐานเปนหนังสือ จึงไมสามารถฟองรองบังคับคดีได
ที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนหลักวาหากไดมีการกูยืมเงินกันเกินกวาหาสิบบาทแลวสหกรณควรตอง
ดําเนินการอยางไร สหกรณจึงจะมีสิทธิในการฟองรองบังคับคดีใหมีการชําระหนี้รายนั้นๆ แตในทางปฏิบัติ
จริงคงจะตองพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ในเอกสารสัญญาอีกสวนหนึ่งดวย
ในมาตรา 653 วรรคสอง ไดกลาวถึงเรื่องการชําระหนี้ที่มีหลักฐานเปนหนังสือวา หากผูกูจะนําสืบ
วาไดมีการใชเงินกูตามหนังสือนั้นจะตอง
1. มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูใหยืม
2. ไดเวนคืนเอกสารมายังผูกู
3. ไดมีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้น
ในมาตรา 653 วรรคแรก เปนเรื่องการนําสืบของผูใหกู สวนในวรรคสอง เปนเรื่องการนําสืบของ
ผูกู ซึ่งไดวางหลักไวอยางเดียวกันคือ เมื่อผูกูจะนําสืบการชําระหนี้ที่มีหลักฐานเปนหนังสือไดก็ตอเมื่อ
เข า เงื่ อ นไขของมาตรา 653 วรรคที่ ส อง ซึ่ง เป นบทบั งคับ เด็ ด ขาดในการนํา สืบ ซึ่งจะดู ไ ด จากคํ า
พิพากษาฎีกาที่ 508/2501 และ 1254/205 ในภาคผนวก
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3) ดอกเบี้ยเงินกู
กฎหมายกําหนดเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยการกูยืมไวอยางไร
ในเรื่องของดอกเบี้ยการกูยืมนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไวดังนี้
มาตรา 654 “ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยเกินรอยละสิบหาตอป ถาสัญญากําหนดดอกเบี้ย
เกินกวานั้น ก็ใหลดลงมาเปนรอยละสิบหาตอป”
การดําเนินธุรกิจของสหกรณในเรื่องการใหสมาชิกกูยืมเงินคิดดอกเบี้ยเงินกูไดไมเกินที่กําหนด
ในมาตรา 654 ต อ มากระทรวงการคลั ง ได ป ระกาศให ส หกรณ อ อมทรั พ ย เ ป นสถาบั นการเงิ น ตาม
ประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2526 ซึ่งไดประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526
ทําใหสหกรณสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิกไดสูงสุดตามอัตราที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ประกาศ (ซึ่งอาจสูงกวารอยละสิบหาตอปตามมาตรา 654)
ในทางปฏิบัติเ มื่อ สหกรณเ ปนสถาบั นการเงิ นตามประกาศของกระทรวงการคลั ง โดยอาศัย
อํานาจของมาตรา 3 (4) และมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.
2523 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2524 การกําหนดดอกเบี้ยใหกูยืมของสหกรณออมทรัพย จึงไมผูกพันอยูภายใตบังคับของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 654
ในหนังสือกูยืมตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวหรือไม ในการกูยืมเงินกันนั้นผูใหกูและผูกูจะตกลงใน
เรื่องดอกเบี้ยอยางไร ตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และจะตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยนั้นไวใหชัดเจนใน
หนังสือกู ทั้งนี้ เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดไว ดังนี้
มาตรา 7 “ถาจะตองเสียดอกเบี้ยแกกัน และมิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวโดยนิติกรรม
หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจงใหใชอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป”
สรุปสาระสําคัญของ มาตรา 7
1. ดอกเบี้ยตองกําหนดไวโดยนิติกรรม
2. โดยบทกฎหมายอันชัดแจง
3. ถาไมมีขอกําหนดใดๆ ใหคิดรอยละเจ็ดครึ่งตอป
คําวากําหนดไวโดยนิติกรรมหมายความวา คูกรณีไดตกลงกันไววาจะคิดดอกเบี้ยแกกันในอัตรา
เทาใด แตกฎหมายก็มิไดบังคับวาการตกลงเรื่องดอกเบี้ยตองมีหลักฐานเปนหนังสือ (คําพิพากษาฎีกาที่
1272/2501 ในภาคผนวก) ซึ่งในทางปฏิบัติคงจะยากแกการนําสืบ จึงควรกําหนดไวในหนังสือกูยืมให
ชัดเจน เพราะถานําสืบไมไดศาลจะคิดดอกเบี้ยใหเพียงรอยละเจ็ดครึ่งตอปเทานั้น
สําหรับขอ ความในตัว บทที่วา “หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจง หมายความวา ดอกเบี้ยบาง
ประเภทกฎหมายไดบัญญัติไวโดยชัดเจน แมแตคูกรณีไมไดตกลงกันไวเชน กรณีการผิดนัดตามมาตรา
224 ที่วา “หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดครึ่งตอป…….”
สหกรณออมทรัพยคิดดอกเบี้ยทบตนไดหรือ
แมสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนจะไดรับประกาศจากกระทรวงการคลังใหเปนสถาบัน
การเงินแตก็เ ปนสถาบันการเงินประเภทที่ก ฎหมายของตนเองคื อ พระราชบั ญ ญัติ ส หกรณ จึงไมใ ช
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สถาบันการเงินประเภทที่ประกอบธุรกิจโดยบัญชีเดินสะพัด เชน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย การคิดดอกเบี้ยทบตนของสหกรณ จึงตองอยูภายใตบังคับของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 655 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 655 “ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่คางชําระ แตทวาเมื่อดอกเบี้ยคาง
ชําระไมนอยกวาปหนึ่ง คูสัญญากูยืมจะตกลงกันใหเอาดอกเบี้ยนั้นทบเขากับเงินตน แลวใหคิด
ดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ทบเขากันนั้นก็ไดแตการตกลงเชนวานั้นตองทําเปนหนังสือ
สวนประเพณีการคาที่คํานวณดอกเบี้ยทบตนในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการคาขายอยาง
อื่นทํานองเชนวานี้ก็ดี หาอยูในบังคับแหงบทบัญญัติซึ่งกลาวมาในวรรคกอนนั้นไม”
สรุปสาระสําคัญของ มาตรา 655
1. หามคิดดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยที่คางชําระ
2. ถาดอกเบี้ยคางชําระเกินกวาปหนึ่ง
3. คูสัญญากูยืมไดตกลงไวเปนหนังสือวาใหเอาดอกเบี้ยนั้นรวมเขากับตนเงิน
4. ใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ทบเขากันนั้นได
5. ความในวรรคแรกไมบังคับแกประเพณีของบัญชีเดินสะพัดและการคาขาย
ในหลักของมาตรา 655 แสดงวาสหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบตนเชนเดียวกับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นไมไดเพราะสหกรณมิไดใชหลักบัญชีเดินสะพัด แตสหกรณจะคิดดอกเบี้ยทบเขากับตนเงินได
ถาสมาชิกผูกูคางชําระดอกเบี้ยเกินกวาหนึ่งป และในสัญญาตองกําหนดไวดวยเพราะกฎหมายใหกําหนด
ข อ ตกลงไว เ ป น หนั ง สื อ ซึ่ ง การตกลงนั้ นจะทํา ขณะผูที่ ไ ดทํ าหนั งสื อ กูยื มกัน หรื อ จะทําภายหลัง ก็ไ ด
เพราะกฎหมายไมไดกําหนดไววาคูสัญญาจะตองทําหนังสือตกลงกันในเวลาใด
การนําหลักกฎหมายมาใชกับการใหกูยืม
ตามที่ไดกลาวถึงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตราตางๆ ที่ไดกําหนด
เรื่องที่ผูกูและผูใหกูตองปฏิบัติตอกันไวนั้น ในทางปฏิบัติสหกรณจะตองนําหลักกฎหมายตามที่กลาว
มาแลวมาใชโดยการจัดทําเอกสารการกูยืมใหถูกตองและสอดคลองกับหลักกฎหมาย จึงจะมีผลตามที่
กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะสิทธิเรียกรองตางๆ ตามขอสัญญาในเอกสารการกูยืมในกรณีที่สหกรณมี
ความจําเปนจะตองฟองรองเพื่อบังคับใหมีการชําระหนี้
เพื่อ ประโยชนใ นการนําความรู ต ามหลั ก กฎหมายไปปฏิบัติจึงไดนําเสนอคําพิพ ากษาฎีก าที่
นาสนใจในภาคผนวกทายบทความนี้ดวย
เรื่องของการค้ําประกัน
การค้ําประกันเปนวิธีหนึ่งสําหรับปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูกูหรือลูกหนี้ไม
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้หรือผูใหกู โดยผูค้ําประกันจะตองรับภาระในการชําระหนี้แทนผูกู ดังนั้นเมื่อสมาชิก
กูเงินจากสหกรณ สหกรณจึงตองจัดใหมีการค้ําประกันเงินกูเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
สหกรณดวยเชนเดียวกัน
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4. กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ําประกัน
1) ความหมายของการค้ําประกัน ความหมายของการค้ําประกันนั้นอาจพิจารณาไดดังนี้
การค้ําประกัน ตามความหมายทั่วไป หมายถึง ขอ ผูกพันระหวางเจาหนี้กับบุคคลที่สามหรือ
ทรัพยสินของลูกหนี้หรือทรัพยสินของบุคคลที่สาม ที่ไดทํานิติสัมพันธไวกับเจาหนี้วา หากลูกหนี้ไมชําระ
หนี้ใหแกเจาหนี้ เจาหนี้สามารถที่จะบังคับชําระหนี้เอาจากบุคคลหรือทรัพยสินที่มีขอผูกพันตอกันได
การค้ําประกัน ตามความหมายของทางนิติศาสตร ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
680 บัญญัติวา “อันวาค้ําประกันนั้นคือ สัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกวาผูค้ําประกันผูกพัน
ตนตอเจาหนี้คนหนึ่งเพื่อชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น
อนึ่งสัญญาค้ําประกันนั้น ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผู
ค้ําประกันเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม”
การค้ําประกันเปนนิติสัมพันธ ในทางแพ งไมเ หมือ นกั บการประกันตามประมวลกฎหมาย วิธี
พิจารณาความอาญา ในเรื่องของการปลอยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 106
จากหลักกฎหมายและความหมายของการค้ําประกันที่ไดกลาวไวขางตน แสดงวาการที่สหกรณ
ออมทรัพยไดจัดใหมีการค้ําประกันขึ้นก็เพื่อใหเกิดความมั่นคงแกการดําเนินธุรกิจของสหกรณเมื่อ
สหกรณไดอํานวยสินเชื่อใหแกส มาชิกในรูปแบบตางๆ อันไดแกเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษ เปนตน
สมาชิกกูเงินจากสหกรณไปจะตองจัดใหมีการค้ําประกันเงินกูนั้นๆ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
ทั้งนี้หากสมาชิกผูเปนลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหแกสหกรณดวยเหตุใดๆ สหกรณยอมมีสิทธิที่จะบังคับใหผูค้ํา
ประกันชําระหนี้นั้นๆ แกสหกรณ
2) การดําเนินการเกี่ยวกับการค้ําประกัน
จากหลักในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 680 วรรคสองที่วาสัญญาค้ําประกันนั้น
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูค้ําประกันจึงจะฟองรองใหบังคับคดีได หมายความวา
หากเจ าหนี้ประสงคจะให บุค คลใดผู ก พันตนเปนผูค้ําประกันหนี้ต ามมูลหนี้แหงลูก หนี้ของตนตองทํา
หลักฐานเปนหนังสือไวจึงจะสามารถฟองรองบังคับผูค้ําประกันใหชําระหนี้ได หากลูกหนี้ไมชําระหนี้นั้น
ถาไมมีหลักฐานเปนหนังสือเจาหนี้ไมอาจใชสิทธิ์ฟองรองผูค้ําประกันตอศาลได
3) การค้ําประกันในสหกรณออมทรัพย
ในปจจุบันนี้การค้ําประกันในสหกรณออมทรัพยมีอยู 3 ลักษณะดวยกันคือ
1. การค้ําประกันดวยบุคคล
2. การค้ําประกันดวยทรัพย
จะเปนการค้ําประกันในลักษณะใด สหกรณคงตองพิจารณาตามความเหมาะสมเปนเรื่องๆ ไป ใน
บางครั้งมีทั้งการใชบุคคลและใชทรัพยสินเปนประกันทั้งสองอยาง บางครั้งก็ใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แต
สิ่งที่สําคัญก็คือ สัญญาค้ําประกันนั้นๆ จะตองถูกตองสมบูรณตามที่กฎหมายบัญญัติไว
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4) การค้ําประกันดวยบุคคล
การค้ําประกันดวยบุคคลเปนเรื่องที่ทํากันอยูมากที่สุดในสหกรณออมทรัพย เพราะเปนเรื่องที่ทํา
งายไมสลับซับซอนเหมือนการค้ําประกันดวยทรัพย ซึ่งจะไดกลาวตอไป ในบททั่วไปไดกลาวไวแลววา
การค้ําประกันคืออะไรและตองทําอยางไร จึงจะไมนํามากลาวซ้ําอีกสวนหลักในการพิจารณาในเรื่องการ
ค้ําประกันดวยบุคคลนั้นมีเรื่องควรพิจารณาคือ
1. จํานวนหนี้ที่ค้ําประกัน
2. ระยะเวลาการชําระหนี้
3. ความสามารถของผูค้ําประกัน
4. พฤติกรรมของผูค้ําประกัน
นอกจากกรณีที่จะตองพิจารณาดังที่กลาวแลว ผูบริหารสหกรณควรจะตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสาระสําคัญของหนังสือหรือสัญญาค้ําประกัน สิทธิของผูค้ําประกันดวย เพราะหากเจาหนี้กระทํา
การใดๆ หรือปลอยใหระยะเวลาการชําระหนี้ผานไปโดยไมคํานึงถึงสิทธิของผูค้ําประกันจนเปนเหตุใหผู
ค้ําประกันหลุดพน เจาหนี้ห รือ สหกรณก็ไ มอ าจบังคับชําระหนี้จากผูค้ําประกันได ซึ่งจะไดก ลาวใน
รายละเอียดตอไป
ความสมบูรณของการค้ําประกัน และสาระสําคัญที่ตองระบุในหนังสือค้ําประกัน
ดังไดกลาวไวแลววาการค้ําประกันเปนการสัญญาวาผูค้ําประกันจะชําระหนี้แทนเมื่อลูกหนี้ไม
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ดังนั้นการค้ําประกันจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อไดมีหนี้เกิดขึ้น ถาไมมีหนี้ก็ไมมีการค้ํา
ประกันในเรื่องนี้
ประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย มาตรา 681 ไดกําหนดสาระสําคัญของสัญญาหรื อ
หนังสือค้ําประกันไวดังนี้
มาตรา 681 “อันค้ําประกันนั้นจะมีไดแตเฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ
หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขจะประกันไวเพื่อเหตุการณซึ่งหนี้นั้นอาจเปนผลไดจริงก็
ประกันไดแตตองระบุวัตถุประสงคในการกอหนี้รายที่ค้ําประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จํานวนเงิน
สูง สุ ด ที่ ค้ําประกัน และระยะเวลาในการก อหนี้ที่ จะค้ํ าประกั น เว นแต เป นการค้ํ าประกั นเพื่อ
กิจการเนื่องกันไปหลายคราวตามมาตรา 699 จะไมระบุระยะเวลาดังกลาวก็ได
สัญญาค้ําประกันตองระบุหนี้หรือสัญญาที่ค้ําประกันไวโดยชัดแจง และผูค้ําประกันยอม
รับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไวเทานั้น
หนี้อันเกิดแตสัญญาซึ่งไมผูกพันลูกหนี้เพราะทําดวยความสําคัญผิดหรือเพราะเปนผูไร
ความสามารถนั้นก็อาจจะมีประกันอยางสมบูรณได ถาหากวาผูค้ําประกันรูเหตุสําคัญผิดหรือไร
ความสามารถนั้นในขณะที่เขาทําสัญญาผูกพันตน”
ในมาตรา 681 ไดจําแนกสัญญาหรือหนังสือค้ําประกันไวสําหรับหนี้สี่ประเภทคือ
1. หนี้อันสมบูรณ
2. หนี้ในอนาคต
3. หนี้ตอเนื่องกันไปหลายคราว
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4. หนี้ซึ่งไมผูกพันลูกหนี้ซึ่งผูค้ําประกันรูแลวยังยินยอมค้ําประกันหนี้นั้น
นอกจากนั้นในวรรคสามยังไดบัญญัติถึงสาระสําคัญที่ตองกําหนดไวในสัญญาค้ําประกันคือ
1. สัญญาค้ําประกันตองระบุหนี้
2. สัญญาค้ําประกันตองระบุสัญญาที่ค้ําประกัน
หมายความวาสัญญาค้ําประกันนั้นตองระบุหนี้คือหนี้อะไร จํานวนเทาใดใหชัดเจน หรือสัญญาค้ํา
ประกันจะระบุวาค้ําประกันหนี้อะไรตามหนังสือกูเลขที่เทาไร ลงวันเดือนปอะไร ผูใดเปนลูกหนี้.......แต
โดยปกติหนังสือค้ําประกันของสหกรณจะระบุทั้งหนี้และสัญญาที่ค้ําประกัน (ดูในหนังสือค้ําประกันใน
ภาคผนวก)
จากที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 20) พ.ศ.
2557 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาหรือหนังสือ
ค้ําประกันหลายประการดังนี้
ขอหามมิใหทําสัญญาค้ําประกันที่กําหนดใหผูค้ําประกันเปนลูกหนี้รวมกับผูกูตามมาตรา 681/1
ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 681/1 “ขอตกลงใดที่กําหนดใหผูค้ําประกันตองรับผิดอยางเดียวกับลูกหนี้รวม
หรือในฐานะเปนลูกหนี้รวม ขอตกลงเปนโมฆะ”
สัญญาหรือหนังสือค้ําประกันเดิมของสหกรณไดกําหนดใหผูค้ําประกันตองรับผิดชอบในฐานะ
ลูก หนี้รว มกับผู กู นั บตั้ง แตวั นที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป สัญ ญาหรือหนังสือ ค้ําประกันขอ นี้
จะตองยกเลิก เพราะถึงมีอยูก็ตกเปนโมฆะซึ่งยังไมสามารถคาดเดาไดวา การเปนโมฆะของสัญญาหรือ
หนังสือค้ําประกันที่มีขอความขอใดขอหนึ่งเปนโมฆะนั้นจะตกเปนโมฆะเฉพาะขอ หรือหนังสือค้ําประกัน
นั้นตกเปนโมฆะทั้งฉบับ เพราะหากศาลพิเคราะหวาเจาหนี้มีเจตนาเอาเปรียบลูกหนี้ จึงจงใจทําสัญญาที่
ฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย สัญญาค้ําประกันนั้นใหตกเปนโมฆะทั้งฉบับ ก็เทากับไมมีการค้ําประกัน
ผูค้ําประกันไมตองรับผิดชอบ
ขอหามมิใหทําขอตกลงขยายระยะเวลาชําระหนี้ใหผูค้ําประกันยินยอมไวลวงหนาตามมาตรา
700 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 700 “ถาค้ําประกันหนี้อันจะตองชําระ ณ เวลามีกําหนดแนนอนและเจาหนี้ยอม
ผอนเวลาใหแกลูกหนี้ ผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากความรับผิด เวนแตผูค้ําประกันจะไดตกลง
ดวยในการผอนเวลานั้น
ขอตกลงที่ผูค้ําประกัน ทําไวลวงหนากอนเจาหนี้ผอนเวลาอันมีผลเปนการยินยอมให
เจาหนี้ผอนเวลาขอตกลงนั้นใชบังคับมิได”
กฎหมายมิไดหามการที่เจาหนี้หรือสหกรณจะผอนเวลาหรือขยายเวลาชําระหนี้ใหกับผูกูในกรณี
ที่จําเปนจะตองผอนเวลาหรือตองขยายเวลาชําระหนี้ ใหเจาหนี้หรือสหกรณยังผอนเวลาได แตจะตองให
ผูค้ํ าประกันมาใหค วามยินยอมในการผอ นเวลาหรื อ ขยายเวลาในการชํ าระหนี้ เ ปนคราวๆ ไป จะทํา
สัญญาไวลวงหนาวา ถาเจาหนี้ผอนเวลาหรือขยายเวลาชําระหนี้ใหกับผูกูใหถือวาผูค้ําประกันไดยินยอม
กับการผอนเวลาหรือขยายเวลาชําระหนี้นั้นดวยไมได
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การผอนเวลาหรือขยายเวลาชําระหนี้ใหกับลูกหนี้ หรือผูกูโดยที่ผูค้ําประกันมิไดใหความยินยอม
ดวย ผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากการค้ําประกัน
5) การค้ํ า ประกั น ด ว ยทรั พ ย ในการกู ยื ม เงิ น จากสหกรณ นั้ น สมาชิ ก ผู กู อ าจนํ า เอา
อสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันก็ได ในการเอาอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันนั้นแบงไดเปน
2 กรณีคือ
1. ลูกหนี้เอาอสังหาริมทรัพยของตนเองมาจํานองเปนประกัน
2. ลูกหนี้เอาอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกัน
ลูกหนี้หรือสมาชิกเอาอสังหาริมทรัพยของตนเองมาจํานองเปนประกัน กับการที่ลูกหนี้
หรือสมาชิกเอาทรัพยของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันนั้นมีผลตามกฎหมายแตกตางกันดังนี้
ลูกหนี้เอาอสังหาริมทรัพยของตนเองมาจํานองเปนประกัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 733 บัญญัติไวดังนี้
มาตรา 733 “ถาเอาทรัพยจํานองหลุดและราคาทรัพยสินนั้นที่ประมาณต่ํากวาจํานวนเงิน
ที่คางชําระอยูก็ดี หรือถาเอาทรัพยสินซึ่งจํานองออกขายทอดตลาดใชหนี้ ไดเงินสุทธิจํานวน
นอยกวาจํานวนเงินที่คางชําระอยูก็ดี เงินยังขาดจํานวนอยูเทาใด ลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบในเงิน
นั้น”
ในการที่ลูกหนี้หรือสมาชิกเอาทรัพยของตนเองมาจํานองเปนประกันตามมาตรา 733 นั้น แม
กฎหมายจะบัญญัติวา “ไดเงินสุทธิจํานวนนอยกวาจํานวนเงินที่คางชําระอยูก็ดี เงินยังขาดจํานวน
อยู เทาใดลูกหนี้ ไม ตอ งรั บผิด ชอบในเงินนั้น” เจาหนี้ห รือ สหกรณยังสามารถทําขอ ตกลงตอ ทาย
สัญญาจํานองไดวา “หากเอาทรัพยจํานองหลุดหรือเอาทรัพยจํานองออกขายทอดตลาดแลว ได
เงินไมพอชําระหนี้ ลูกหนี้ยินยอมใหบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินอื่นไดอีกจนครบจํานวนเงิน
ที่ตองชําระหนี้”
ปญหามีอยูวาเมื่อกฎหมายบอกวาลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบในเงินนั้น แลวจะมาทําบันทึกตอทาย
สัญญาจํานองไดอยางไร เรื่องนี้ตองกลับไปดูประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 151 ซึ่งบัญญัติวา
มาตรา 151 การใดเป น การแตกต างกั บ บทบั ญ ญั ติข องกฎหมาย ถ า มิ ใ ช กฎหมายอั น
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไมเปนโมฆะ
ดังนั้นเมื่อมาตรา 733 มิไดหามการทําขอตกลงใหลูกหนี้ตองรับผิดในจํานวนเงินที่ขาดอยู และ
ขอตกลงนั้นเปนเรื่องเฉพาะตัวของเจาหนี้และลูกหนี้ที่จะตกลงกัน ไมกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่น
และไมขัดกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสามารถทําขอตกลงตอทายสัญญา
ใหเจาหนี้บังคับเอาจากทรัพยสินของลูกหนี้มาชําระหนี้จนครบถวนได
ลูกหนี้หรือสมาชิกเอาอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกัน การที่ลูกหนี้เอา
อสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวใน
มาตรา 727/1 ดังนี้
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มาตรา 727/1 “ไมวากรณีจะเปนประการใด ผูจํานองซึ่งจํานองทรัพยสินของตนไวเพื่อ
ประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะตองชําระ ไมตองรับผิดในหนี้นั้นเกินราคาทรัพยสินที่จํานองในเวลาที่
บังคับจํานองหรือเอาทรัพยจํานองหลุด
ขอตกลงใดอันมีผลใหผูจํานองรับผิดเกินที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง หรือใหผูจํานองรับผิด
อยางผูค้ําประกัน ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ ทั้งนี้ ไมวาขอตกลงนั้นจะมีอยูสัญญาจํานองหรือทําเปน
ขอตกลงตางหาก”
สาระสําคัญของมาตรา 727/1 คือ
1. ผูจํานองซึ่งจํานองทรัพยสินของตนไวเปนประกันหนี้อันบุคคลอื่นตองชําระไมตองรับผิดใน
หนี้นั้นเกินราคาทรัพยสิน
2. ขอตกลงใหรับผิดเกินราคาทรัพยสินเปนโมฆะ
3. ขอตกลงใหรับผิดอยางผูค้ําประกันเปนโมฆะ
4. ไมวาขอตกลงนั้นจะมีอยูในสัญญาจํานอง
5. หรือทําเปนขอตกลงตางหาก
ดังนั้นหากสมาชิกหรือลูกหนี้เอาทรัพยสินของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันหนี้ สหกรณบังคับ
ชําระหนี้เอาจากทรัพยสินที่จํานองไดเทาใดก็ถือเปนอันสิ้นสุด จะบังคับเอาทรัพยสินอื่นของผูจํานองมา
ชําระหนี้อีกมิได เพราะกฎหมายหามไวโดยชัดเจนซึ่งอาจสรุปเรื่องของการเอาทรัพยสินมาจํานองเปน
ประกันไดดังนี้
1. ลูก หนี้เ อาทรัพ ยสินตนเองมาจํ านองเป นประกั นตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิช ย
มาตรา 733 มิไดหามการทําขอตกลงใหลูกหนี้รับผิดชอบในสวนที่ไมพอชําระ
2. ลู ก หนี้ เ อาทรั พ ย สิ น ของบุ ค คลอื่ น มาจํ า นองเป น ประกั น ตามประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชยมาตรา 727/1 หามทําขอตกลงใหผูจํานองรับผิดในสวนที่ไมพอชําระหนี้
การจํานองนั้นจะตองทําใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยไดกําหนดเรื่องของการจํานองไวดังนี้
มาตรา 702 “อันวาจํานองนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกวาผูจํานองเอาทรัพยสินตา
ไวแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูรับจํานอง เปนประกันการชําระหนี้ โดยไมสงมอบทรัพยสินนั้น
ใหแกผูรับจํานอง
ผู รั บ จํ า นองชอบที่ จ ะได ชํ า ระหนี้ จ ากทรั พ ย สิ น ที่ จํ า นองก อ นเจ า หนี้ ส ามั ญ มิ พั ก ต อ ง
วิเคราะหวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือหาไม”
จากบทบัญญัติของกฎหมายมีสาระสําคัญคือ การจํานองนั้น คือ การที่เจาของทรัพยสินไดเอา
ทรัพยสินของตนไปเปนประกันการชําระหนี้ โดยการเอาทรัพยสินนั้นไปตราไวแกผูรับจํานอง คําวาตรา
ไวคือ การจดบันทึกทางเอกสาร ตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 714 ที่วา
มาตรา 714 “อันสัญญาจํานองนั้น ทานวาตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่”

100
ในเรื่องของการจํานองนั้นมีแนวทางที่กฎหมายบังคับใหปฏิบัติ คือ
1. ตองทําเปนหนังสือ
2. ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ประโยชนอันสําคัญที่ไดจากการจํานอง
หากสหกรณฯ ไดใหเงินกูแกสมาชิกโดยสหกรณใหส มาชิกนําทรัพ ยสินมาจํานองเปนประกัน
โอกาสที่ ส หกรณ จ ะได รั บ ชํ า ระหนี้ คื น จากสมาชิ ก มี สู ง มากจนแทบไม มี ค วามเสี่ ย งเลย หากไม มี
ขอบกพรองจากการประเมินราคาทรัพยสินที่นํามาจํานอง ดังนั้นการอํานวยสินเชื่อโดยใหสมาชิก
เอาทรัพยสินมาจํานองเปนประกัน จึงหมายถึงความมั่นคงของสหกรณ และเปนการบังคับโดยทางออมให
สมาชิ ก จะตอ งมีค วามซื่อ สัต ยตอ การชําระหนี้ด ว ย ทั้ งนี้ เ พราะประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยไ ด
บัญญัติเรื่องความระงับสิ้นไปแหงสัญญาจํานองไวใน มาตรา 744 และ 755 ดังนี้
“มาตรา 744 อันวาจํานองยอมระงับสิ้นไป
(1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุการณอื่นใด มิใชเหตุอายุความ
(2) เมื่อปลดจํานองใหแกผูจํานองดวยหนังสือเปนสําคัญ
(3) เมื่อผูจํานองหลุดพน
(4) เมื่อถอนจํานอง
(5) เมื่อขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแตการบังคับจํานอง
หรือถอนจํานอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพยตามมาตรา 729/1
(6) เมื่อเอาทรัพยที่จํานองนั้นหลุด
มาตรา 755 “ผูรับจํานองจะบังคับจํานองแมเมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแลวก็ได
แตจะบังคับเอาดอกเบี้ยที่คางชําระในการจํานองเกินกวาหาปไมได”
เมื่ อ ดู ก ารสิ้ น สุ ด แห ง สั ญ ญาจํ า นองและสิ ท ธิ ข องผู รั บ จํ า นองตามประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชยมาตรา 744 และ 745 แลว จะเห็นไดวาตราบใดที่ไมมีการชําระหนี้ และการชําระหนี้นั้นสามารถ
บังคับเอาจากทรัพยสินที่จํานองไวไดตลอดไป
ในเรื่องของการจํานองนั้นเปนเรื่องไมยาก เพราะจะตองไปทําจํานองตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่
กําหนดไวในมาตรา 714 แตมีเรื่องที่ตองระมัดระวังคือขอตกลงระหวางผูจํานองและผูรับจํานองตอทาย
สัญญาในบางเรื่อง จะตองระบุไวในสัญญาจํานองใหชัดเจนดวย มิฉะนั้นจะไมมีผลบังคับได แตถาเปน
การจํานองตามมาตรา 727/1 สหกรณหรือเจาหนี้ไมสามารถทําสัญญาตอทายสัญญาจํานองไดตามที่ได
กลาวมาแลว
สวนในเรื่องของการบังคับจํานอง หรือเอาทรัพยจํานองหลุดนั้น กฎหมายไดกําหนดขั้นตอนไว
ดังนี้
มาตรา 728 “เมื่อจะบังคับจํานองนั้น ผูรับจํานองตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังลูกหนี้กอน
วาใหชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ไดรับคําบอก
กลาวนั้นถาและลูกหนี้ละเลยเสียไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อให
พิพากษาสั่งใหยึดทรัพยสินซึ่งจํานองและใหขายทอดตลาดก็ได
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ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีผูจํานองซึ่งจํานองทรัพยสินของตนไวเพื่อประกันหนี้
อันบุคคลอื่นตองชําระ ผูรับจํานองตองสงหนังสือบอกกลาวดังกลาวใหผูจํานองทราบภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่สงหนังสือแจงใหลูกหนี้ทราบ ถาผูรับจํานองมิไดดําเนินการภายในกําหนดเวลา
สิบหาวันนั้น ใหผูจํานองเชนวานั้นหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนซึ่ง
ลูกหนี้คางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต
วันที่พนกําหนดเวลาสิบหาวันดังกลาว”
จากบทบัญญัติของกฎหมายไดกําหนดใหเจาหนี้ผูรับจํานองจะตองแจงใหผูจํานองทราบไวดังนี้
1. กรณีลูกหนี้เอาทรัพยตนเองมาจํานองเปนประกันหนี้ตองแจงลูกหนี้ผูจํานองกอนบังคับ
จํานองไมนอยกวาหกสิบวัน
2. ในกรณีลูกหนี้เอาทรัพยบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันตองแจงเปน 2 เงื่อนไขคือ
- แจงลูกหนี้ไมนอยกวาหกสิบวัน และ
- แจงผูจํานองภายในสิบหาวันนับแตวันที่แจงลูกหนี้
ที่สําคัญเจาหนี้จะตองระมัดระวังคือ ถาไมแจงไปยังบุคคลอื่นที่เอาทรัพยสินมาจํานองเปนประกัน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่แจงลูกหนี้วาจะบังคับจํานอง ผูจํานองนั้นหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ย
และค า สิ น ไหมทดแทนซึ่ ง ลู ก หนี้ ค า งชํ า ระตลอดจนค า ภาระติ ด พั น อั น เป น อุ ป กรณ แ ห ง หนี้ ร ายนั้ น
หมายความวา ผูจํานองซึ่งมิใชลูกหนี้นั้นหลุดพนจาก
- ดอกเบี้ย
- คาสินไหมทดแทน (คาปรับ)
- คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ (คาทวงถาม คาทนายความ คาฤชาธรรมเนียมตางๆ)
โดยปกติ แ ล ว กระบวนการในการส งหนั ง สือ บอกกล า วนั้ น จะเป นหน า ที่ข องทนายความแต
สหกรณก็จําเปนจะตองรูไวดวยเพื่อปองกันมิใหสหกรณเสียประโยชน
ในเรื่องของการเอาทรัพยจํานองหลุดนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 729 บัญญัติ
ไวดังนี้
มาตรา 729 “ในการบังคับจํานองตามมาตรา 728 ถาไมมีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิ
อื่นอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันนี้ ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกเอา
ทรัพยจํานองหลุดภายในบังคับแหงเงื่อนไขดังจะกลาวตอไปนี้แทนการขายทอดตลาดก็ได
(1) ลูกหนี้ไดขาดสงดอกเบี้ยมาแลเปนเวลาถึงหาป และ
(2) ผูรับจํานองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนั้นนอยกวาจํานวนเงินอัน
คางชําระ”
เจาหนี้จะเอาทรัพยจํานองหลุดไดตอเมื่อ
- ขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเปนเวลาถึง 5 ป
- เจาหนี้พิสูจนตอศาลวาทรัพยสินราคานอยกวาหนี้ที่คางชําระ
- ทรัพยสินนั้นไมติดจํานองรายอื่น
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หลายทานคงเคยพบขอเท็จจริงที่วา กรณีที่ลูกหนี้เอาทรัพยสินไปจํานองเปนประกันหนี้ไว ตอมา
มีเหตุใหไมสามารถชําระหนี้ได เจาหนี้จะยังไมฟองลูกหนี้หรือบังคับจํานอง จะรอจนกวาหนี้นั้นมีดอกเบี้ย
คางชําระเปนจํานวนมากในเวลาหลายปจึงจะฟองลูกหนี้เ ปนเหตุใหลูกหนี้ตองเสียทรัพ ยที่จํานองนั้นไป
ทั้งหมดและอาจไมพอชําระหนี้โดนบังคับเอาทรัพยสินอื่นไปชําระหนี้อีก จนลูกหนี้หมดตัว โดยขอเท็จจริง
หากลูก หนี้ ไมส ามารถชําระหนี้ได เจ าหนี้รีบฟอ งลูกหนี้ทันทีที่ครบเวลาการชําระหนี้ บังคับเอาทรัพ ยที่
จํานองขายทอดตลาด ถาทรัพยนั้นมีมูลคามากกวาจํานวนหนี้และดอกเบี้ย ลูกหนี้ก็อาจพอมีเงินเหลืออยูบาง
ไมถึงกับหมดตัว ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่แกไขใหมเมื่อป 2558 จึงใหสิทธิลูกหนี้แจงเจาหนี้ของ
ตนเอาทรัพยที่จํานองออกขายทอดตลาดได หลังจากถึงกําหนดชําระหนี้แลว โดยบัญญัติไวในมาตรา 729/1
ดังนี้
มาตรา 729/1 “เวลาใดๆ หลังจากที่หนี้ถึงกําหนดชําระ ถาไมมีการจํานองรายอื่นหรือ
บุริมสิทธิอื่นอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันนี้ ผูจํานองมีสิทธิแจงเปนหนังสือไป
ยังผูรับจํานองเพื่อใหผูรับจํานองดําเนินการใหมีการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองโดยไมตอง
ฟองเปนคดีตอศาล โดยผูรับจํานองตองดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองภายในเวลา
หนึ่งปนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น ทั้งนี้ ใหถือวาหนังสือแจงของผูจํานองเปนหนังสือยินยอม
ใหขาดทอดตลาด
ในกรณีที่ผูรับจํานองไมไดดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหผูจํานองพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนซึ่ง
ลูกหนี้คางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลัง
วันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว
เมื่อผูรับจํานองขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองไดเงินสุทธิจํานวนเทาใด ผูรับจํานอง
ตองจัดสรรชําระหนี้และอุปกรณใหเสร็จสิ้นไป ถายังมีเงินเหลือก็ตองสงคืนใหแกผูจํานอง หรือ
แกบุคคลผูควรจะไดเงินนั้น แตถาไดเงินนอยกวาจํานวนที่คางชําระ ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในมาตรา 733 และในกรณีที่ผูจํานองเปนบุคคลซึ่งจํานองทรัพยสินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่น
จะตองชําระ ผูจํานองยอมรับผิดเพียงเทาที่มาตรา 727/1 กําหนดไว”
ถาขายทรัพยสินที่จํานองแลวตองดูวาถาเปนกรณีลูกหนี้เอาทรัพยตนเองมาจํานองเปนประกัน
ตามมาตรา 733 ก็ อาจเรียกตามสัญญาตอทายสัญญาจํานองไดอีกจนครบ แตถาเปนกรณีลูกหนี้เอา
ทรัพยบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันบังคับไดไมพอชําระหนี้ก็ถือเปนอันสิ้นสุดตามมาตรา 727/1 ตามที่
ไดกลาวมาแลว
หนาที่ของเจาหนี้และสิทธิของผูค้ําประกัน
ในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 นอกจากจะไดมีการแกไขในเรื่องของการค้ําประกันและการจํานอง
ตามที่ไดกลาวมาแลว ยังมีการกําหนดถึงหนาที่ของเจาหนี้และสิทธิของผูค้ําประกันไว วาเมื่อลูกหนี้ผิด
นัดชําระหนี้เจาหนี้หรือสหกรณจะตองบอกกลาวไปยังผูค้ําประกัน ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิด
นัด ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 686 ดังนี้
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มาตรา 686 “เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ใหเจาหนี้มีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไมวากรณีจะเปนประการใดเจาหนี้จะเรียกใหผูค้ําประกัน
ชําระหนี้กอนที่หนังสือบอกกลาวจะไปถึงผูค้ําประกันมิได แตไมตัดสิทธิผูค้ําประกันที่จะชําระหนี้
เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ
ในกรณี ที่ เ จ า หนี้ มิ ไ ด มี ห นั ง สื อ บอกกล า วภายในกํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให ผู ค้ํ า
ประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอัน
เปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
เมื่ อ เจ าหนี้ มีสิ ท ธิ เรี ย กให ผูค้ําประกันชําระหนี้หรือผูค้ําประกันมีสิท ธิชําระหนี้ไดตาม
วรรคหนึ่ง ผูค้ําประกันอาจชําระหนี้ทั้งหมดหรือใชสิทธิชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ
ชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับเจาหนี้กอนการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่ตนตองรับผิดก็ได
และใหนําความในมาตรา 701 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในระหวางที่ผูค้ําประกันชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้ของลูกหนี้ตาม
วรรคสาม เจาหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหวางนั้นมิได
การชําระหนี้ของผูค้ําประกันตามมาตรานี้ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูค้ําประกันตาม
มาตรา 693”
หากเจาหนี้หรือสหกรณมิไดบอกกลาวแกผูค้ําประกันเมื่อผูกูผิดนัดยอมเปนผลเสียตอสหกรณคือ
1. ผูค้ําประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ย
2. คาสินไหมทดแทน
3. คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้น
อีกประการหนึ่งที่ตองระมัดระวังก็คือ เจาหนี้หรือสหกรณจะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนผูกู
กอนหนังสือบอกกลาวไปถึงผูค้ําประกันมิได และการชําระหนี้ของผูค้ําประกันนั้นจะชําระหนี้ครั้งเดียว
ทั้ ง หมดหรื อ ชํ า ระตามงวดที่ ผู กู ทํ า สั ญ ญาไว ก็ ไ ด เป น สิ ท ธิ ข องผู ค้ํ า ประกั น โดยไม ต อ งร อ งขอต อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแตประการใด
เมื่อประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 681/1 หามมิใหทําสัญญาค้ําประกันใหผูค้ําประกัน
เปนลูกหนี้รวมกับผูกู ผูค้ําประกันยอมมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไว ทั้งนี้
เพราะผูค้ําประกันนั้นมิใชลูกหนี้โดยตรง แตเปนลูกหนี้ในฐานะผูค้ําประกันที่จะตองชําระหนี้แทนผูกู หาก
ผูกูไมชําระหนี้นั้น
การที่ผูค้ําประกันไดผูกพันตนวาจะชําระหนี้แทนลูกหนี้ หากเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้
นั้น กฎหมายไดบัญญัติใหสิทธิแกผูค้ําประกันในอันที่จะยกขึ้นเปนขอตอสูกับเจาหนี้ไวในบางกรณี ทั้งนี้
เพื่ อ ไม ใ ห เ จ าหนี้เ อาเปรี ยบผู ค้ํ าประกั นเกินความจําเปนโดยบัญ ญัติไ วใ นประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยดังนี้
มาตรา 688 “เมื่อเจาหนี้ทวงใหผูค้ําประกันชําระหนี้ ผูค้ําประกันขอใหเรียกลูกหนี้ชําระ
หนี้กอนก็ได เวนแตลูกหนี้จะถูกพิพากษาใหเปนคนลมละลายเสียแลวหรือไมปรากฏวาลูกหนี้ไป
อยูแหงใดในพระราชอาณาเขต”
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มาตรา 689 “ถึงแมจะไดเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ดังกลาวมาในมาตรากอนนั้นแลวก็ตาม
ถาผูค้ําประกันพิสูจนไดวาลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชําระหนี้ได และการที่จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้
นั้นจะไมเปนการยากไซร ทานวาเจาหนี้จะตองบังคับการชําระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพยสินของ
ลูกหนี้กอน”
มาตรา 690 “ถาเจาหนี้มีทรัพยของลูกหนี้ยึดถือไวเปนประกันไซร เมื่อผูค้ําประกันรองขอ
ทานวาเจาหนี้จะตองใหชําระหนี้จากทรัพยซึ่งเปนประกันกอน”
มาตรา 693 “ผูประกันซึ่งไดชําระหนี้แลว ยอมมีสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อตนเงิน
กับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ตองสูญหายหรือเสียหายไปอยางใดๆ เพราะการค้ําประกันนั้น
จากมาตรา 688 บัญญัติวา “เมื่อเจาหนี้ทวงใหผูค้ําประกันชําระหนี้ ผูค้ําประกันจะขอให
เรียกลูกหนี้ชําระหนี้กอนก็ได” เรื่องนี้ตองทําความเขาใจสาระสําคัญของบทบัญญัติของกฎหมายใหมี
เพราะบางคนตีความไปถึงกันวา เจาหนี้จะตองฟองผูกูเสียกอน จึงจะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้ได คง
ไมใชเชนนั้นเพราะกฎหมายใชคําวา “เมื่อเจาหนี้ทวง” ผูค้ําประกันขอให “เรียกลูกหนี้ชําระหนี้กอน
ก็ได” มันเปนสิทธิของผูค้ําประกันที่จะแจงใหเจาหนี้ไปเรียกเอาหนี้จากผูกูกอนเทานั้น ซึ่งผูค้ําประกันจะ
ใชสิทธิหรือไมเปนเรื่องของผูค้ําประกัน ที่ถูกเจาหนี้แจงใหชําระหนี้ แตจะไปบอกวาใหเจาหนี้ไมฟอง
ลูกหนี้กอนนั้นเปนการตีความที่เกินบทบัญญัติของมาตรา 688
สวนมาตรา 689 นั้นเปนเรื่องหลังจากมีการฟองคดีซึ่งเจาหนี้หรือสหกรณไดฟองทั้งผูกูและผูค้ํา
ประกันไปในคดีเดียวกันแลว เมื่อถึงการสืบทรัพยบังคับคดี สหกรณในฐานะเจาหนี้ตามคําพิพากษา ยอม
มีสิทธิที่จะทําการบังคับคดีเอาจากทรัพยสินของทั้งผูกูและผูค้ําประกันที่เปนลูกหนี้ตามคําพิพากษามาทํา
การขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ ในมาตรา 689 ไดบัญญัติไววา “ถาผูค้ําประกันพิสูจนไดวา
ลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชําระหนี้ไดและการที่จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้นั้นไมเปนการยากไซร ทาน
วาเจาหนี้จะตองบังคับการชําระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพยสินของลูกหนี้กอน”
คดีเกี่ยวกับการกูยืมและการค้ําประกันเปนคดีแพง การจะตรวจทรัพยสินของจําเลยจะตองอาศัย
อํานาจศาลโดยการบังคับคดี ดังนั้นความในมาตรา 689 นี้จึงเปนเรื่องหลังจากมีการฟองคดีแลว เพราะ
ถาสหกรณไมมีฐานะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว ยอมไมสามารถตรวจสอบหรืออายัดทรัพยสินของ
ผูใดได และในกรณีตามมาตรา 689 นั้น หนาที่ในการพิสูจนวาลูกหนี้หรือผูกูมีทรัพยสินใดหรือไมเปน
หนาที่ของผูค้ําประกัน กรณีอาจเปนวาเมื่อฟองคดีแลวผูกูและผูค้ําประกันในฐานะลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ยัง ไม ยอมชํ าระหนี้ ส หกรณ จึง ทําการสืบทรัพ ยบังคับ คดี ปรากฏวาไมพ บทรัพ ยสินใดของผูกู แตพ บ
ทรัพยสินของผูค้ําประกัน จึงทําการยึดทรัพยสินของผูค้ําประกันมาเพื่อทําการขายทอดตลาด ขณะที่จะ
ทําการขายทรัพยสินของผูค้ําประกัน ผูค้ําประกันมาแจงตอเจาหนี้หรือสหกรณวาลูกหนี้มีบานและที่ดิน
อยู ณ ที่ใด ขอใหสหกรณไปยึดทรัพยของลูกหนี้มาขายเสียกอน ถาสหกรณไปทําการตรวจสอบแลว พบ
ทรัพยสินของลูกหนี้มีจริง ตองหยุดการขายทรัพยสินของผูค้ําประกันไวกอน ตองไปยึดเอาทรัพยสินของ
ลูกหนี้ตามที่ผูค้ําประกันมาแจงใหยึด ทําการขายทอดตลาดกอน ถาไดเงินพอชําระหนี้ ก็ปลอยทรัพยสิน
ของผูค้ําประกันไป แตถาขายทรัพยสินของลูกหนี้แลวไดเงินไมพอชําระหนี้ สหกรณก็สามารถนําเอา
ทรัพยสินของผูค้ําประกันที่ยึดไวออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ตอไปได
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ผูค้ําประกันทีชําระหนี้ใหกับเจาหนี้แลวยอมฟองไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ที่ตนไดชําระหนี้แทนไปแลว
ไดตามมาตรา 693
เมื่อผูค้ําประกันใชสิทธิเกี่ยงตามมาตรา 688 สหกรณตองทําอยางไร
เมื่อเจาหนี้แจงใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้ ผูค้ําประกันอาจแจงใหเจาหนี้ไปติดตามเก็บหนี้
เอาจากผูกูกอนก็ไดตามที่กําหนดไวในมาตรา 688 เวนแตกรณีที่ลูกหนี้ลมละลายหรือไมปรากฏตัวลูกหนี้
ในพระราชอาณาเขต ผูค้ําประกันจะใหเจาหนี้ไปเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้กอนไมได เมื่อลูกหนี้ใชสิทธิ์เกี่ยง
ใหไปเรียกเก็บหนี้จากผูกูกอนสหกรณควรดําเนินการดังนี้
1. ทําแบบคํารองใหผูค้ําประกันยื่นตอสหกรณเพื่อขอใหเรียกเก็บหนี้จากผูกูกอน
2. สหกรณตองหยุดการเรียกเก็บหนี้จากผูค้ําประกันไวกอนในเวลาอันสมควร (ประมาณ 3
เดือน) เพื่อติดตามหนี้จากผูกูซึ่งอาจทําไดดังนี้
1) สงจดหมายทวงหนี้
2) โทรศัพททวงหนี้ (บันทึกวันเดือนป เวลาโทร และหมายเลขที่โทรติดตอไวเปน
หนังสือดวย
3) ใหบุคคลไปทวงหนี้ (โดยทําบันทึกหลักฐานไวดวยวาไปทวงหนี้วัน เวลาใด สถานที่ที่ไป
ทวงหนี้ พบลูกหนี้หรือไมอยางไร)
3. เมื่อไดดําเนินการทวงหนี้แลวในระยะเวลาอันสมควร แตลูกหนี้ก็มิไดชําระหนี้แตอยางใด ให
สหกรณทําหนังสือแจงไปยังผูค้ําประกันพรอมสําเนาหลักฐานการทวงหนี้ แจงไปยังผูค้ําประกันเพื่อให
ชําระหนี้แทนผูกู
4. หากผูค้ําประกันไมยอมชําระหนี้ สหกรณสามารถฟองทั้งผูกูและผูค้ําประกันไปในคราว
เดียวกัน
การทวงหนี้ตองทําใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
เนื่ อ งจากสหกรณ เป นนิ ติบุค คล ผู มีอํานาจในการทวงหนี้ จะต อ งเป นผู ไ ดรับมอบอํ านาจจาก
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณควรมีมติมอบอํานาจให
ผูจัดการสหกรณ เปนผูมีอํานาจทวงหนี้ของสหกรณและควรใหผูจัดการมีอํานาจในการมอบอํานาจชวงใน
การไปทวงหนี้ดวย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก ในพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีรายละเอียด
คอนขางมาก ในที่นี้จะใหคําแนะนําในการทวงหนี้ในทางปฏิบัติไวดังนี้
1. สหกรณทวงหนี้ไดกับผูกูและผูค้ําประกันเทานั้น
2. หามทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่มิใชลูกหนี้เวนแตบุคคลที่ลูกหนี้ไดระบุไว
3. หามแจงถึงความเปนหนี้แกบุคคลอื่น แมจะเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือผูสืบสันดาน
4. วันธรรมดาทวงหนี้ไดตั้งแตเวลา 08.00 – 20.00 น.
5. วันหยุดทวงหนี้ไดตั้งแตเวลา 08.00 - 18.000 น.
การทวงหนี้ที่ไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดมีโทษทั้งปรับและจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ ผูบริหาร
และฝายจัดการของสหกรณจะตองศึกษาพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ใหเขาใจ
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ใครเปนผูมีอํานาจใหบุคคลใดค้ําประกันหนี้รายใด
จากประสบการณพบวาในหลายสหกรณ ไม ได เ คร งครั ดเกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ อาจเป นเพราะความ
เสียหายยังไมเกิดขึ้น และยังไมมีการไลเบี้ยหาตัวผูรับผิดกันจนถึงที่สุดในการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินของ
สหกรณ ตามสภาพความเปนจริงการค้ําประกันในสหกรณออมทรัพยนั้น บางครั้งไดมีการเปลี่ยนแปลงผูค้ํา
ประกันกอนที่จะมีการชําระหนี้หมด ซึ่งผูที่เขามาค้ําประกันแทนนั้นสวนใหญจะไมไดรับการพิจารณาตาม
ขอบังคับของสหกรณ เพราะขอบังคับของทุกสหกรณจะมีไววา
“ขอ…การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตราควบคุ ม เงิ น ให กู ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บของสหกรณ แ ละเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวา หลักประกันของเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูตองจัดการแกไข
ใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด…….ฯลฯ
จากความในขอบังคับจะเห็นไดวา คณะกรรมการดําเนินการเทานั้น เปนผูมีอํานาจพิจารณา
เรื่องการค้ําประกันในสหกรณออมทรัพย ดังนั้นเมื่อผูค้ําประกันถึงแกความตาย เมื่อผูค้ําประกันจะยาย
หรือลาออกจากสหกรณ ในทางปฏิบัติสหกรณจะแจงใหสมาชิกผูกูหาบุคคลมาค้ําประกันใหม และที่พบ
มากที่สุด การเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันนั้นมิไดมีขั้นตอน ใหคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาหากมี
ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น เกี่ ยวกั บหนี้ รายนั้ น ปญ หาที่ น าพิ จารณาคื อ คณะกรรมการประมาทเลิ นเล อ หรือ ไม
เจาหนาที่ผูกระทําการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน กระทําไปโดยปราศจากอํานาจใชหรือไม หากเกิดไล
เบี้ยกันจริง ๆ จนถึงที่สุดคงมีปญหาไมนอย
การที่สมาชิกผูค้ําประกันลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ภาระการค้ําประกันยังคงมี
อยูตอไป
เนื่องจากกิจการสหกรณเปนสวัสดิการภายในหนวยงาน การเก็บคาหุนและตนเงินกูพรอมทั้ง
ดอกเบี้ย ใชระบบหัก ณ ที่จาย เมื่อผูค้ําประกันขอลาออกจากสมาชิกสหกรณจึงใหผูกูหาสมาชิกคนอื่น
มาค้ํ า ประกั น แทน จนทํ าให บางคนเกิ ดความเข า ใจผิด ว าถ าตั ว เองลาออกจากสหกรณแ ลว ไมต อ ง
รับผิดชอบในภาระการค้ําประกัน
การเปนสมาชิกสหกรณ การลาออกจากสมาชิกสหกรณและการค้ําประกันเปนคนละเรื่องกันบุคคล
ใดเมื่อไดผูกพันตนเขาเปนผูค้ําประกันหนี้รายใดไว จะพนจากภาระผูกพันไดก็ตอเมื่อหนี้นั้นไดชําระแลว
หรือตามเงื่อนไขตางๆ ที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนที่วาดวยการค้ําประกัน
เทานั้น
การดําเนินการเกี่ยวกับการค้ําประกัน
จากหลักของกฎหมายและเหตุผลตางๆ ตามที่กลาวมาแลว ทานผูบริหารสหกรณออมทรัพยคง
พอจะพิจารณาไดวาควรจะดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับเรื่องการค้ําประกันในสหกรณของทาน ซึ่งอาจ
เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันก็ไดคือ
1. การประกันโดยบุคคล (มาตรา 680)
2. การประกันโดยอสังหาริมทรัพย (จํานอง มาตรา 702)
3. การประกันโดยสังหาริมทรัพย (จํานํา มาตรา 747)
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ซึ่ ง การที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย ใ ดจะเรี ย กให มี ก ารค้ํ า ประกั น ในรู ป แบบใดย อ มขึ้ น อยู กั บ ความ
เหมาะสมของแตละสหกรณ ซึ่งในที่นี้จะเปนเฉพาะเรื่องการค้ําประกันโดยบุคคลเปนสําคัญเพราะเห็นวา
เปนเรื่องที่ทุกสหกรณไดดําเนินการอยูแลวเปนประจําในรูปแบบของหนังสือค้ําประกัน
10) หนังสือกูยืมและหนังสือค้ําประกัน
หนังสือกูยืมและหนังสือค้ําประกัน ถาพิจารณาดูจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 653 และมาตรา 680 ซึ่งเปนเรื่องของการกูยืมและการค้ําประกันตามที่ไดกลาว
ไวแลวนั้น จะเห็นวาในมาตรา 653 ซึ่งเปนเรื่องของการกูยืมกําหนดไววา “ถามิไดมีหลักฐานแหงการ
กูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ…….” แตสําหรับเรื่องของการค้ํา
ประกันมาตรา 680 กําหนดไววา “อนึ่งสัญญาค้ําประกันนั้นถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใด
อยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเปนสําคัญ……” จึงมีผูถามเสมอวาคําวา “หนังสือ” กับคําวา
“สัญญา” นั้นตางกันอยางไร จะบอกวาหนังสือนั้นเปนเอกสารที่ลงนามเฉพาะผูที่ตองรับผิดแตเพียง
ฝายเดียว สวนสัญญานั้นจะตองลงลายมือชื่อของคูสัญญาทั้งสองฝายก็คงไมใช เพราะในมาตรา 680
กําหนดวาสัญญาค้ําประกันตองลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเปนสําคัญ ดังนั้นเรื่องใดควรทําเปนสัญญาเรื่อง
ใดควรทํ า เป นหนั ง สื อ คงต อ งดู ห ลั ก ของกฎหมายว า เรื่ อ งนั้ น ๆ กฎหมายกํ า หนดให ทํ าอย า งไร แต
โดยทั่วไปแลวหากจะทําเปนสัญญาจะตองใหคูสัญญาทั้งสองฝายลงนามไวในสัญญานั้นดวย เชน ผูใหกู
กับผูกู ผูใหกูกับผูค้ําประกัน เปนตน
สําหรับการกูยืมเงินและการค้ําประกัน ที่ปฏิบัติอยูในสหกรณออมทรัพยนั้นยึดหลักของความ
ถูกตองตามกฎหมายและความสะดวกของสมาชิกประกอบกับสหกรณมีฐานะเปนนิติบุคคล จําเปนตอง
ลงนามแทนสหกรณโดยกรรมการดําเนินการผูมีอํานาจซึ่งอาจทําใหเกิดความไมสะดวก ดังนั้นสหกรณ
จึงใชห นังสือกูและหนังสือ ค้ําประกัน โดยใหผูกูแ ละผูค้ําประกันลงนามไวในหนังสือกูและหนังสือค้ํา
ประกันเพียงฝายเดียวก็สมบูรณตามกฎหมาย สามารถฟองรองคดีได
การยกเวนคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 6
มาตรา 6 “ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสําหรับการ
ไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานั้นใหไดรับการยกเวนไมตอง
เสียคาธรรมเนียม”
สิ่งที่สหกรณตองทําอยูเสมอคือ เรื่องของการจดจํานองในกรณีการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก ซึ่ง
สหกรณ กํ าหนดให ส มาชิ ก นํ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ยม าจํ านองเป นประกั น เนื่อ งจากการจํ านองนั้ น ตอ งจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 714 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 714 “อั น สั ญ ญาจํ า นองนั้ น ท า นว า ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ และจดทะเบี ย นต อ
พนักงานเจาหนาที่”
เงื่อนไขของการจํานองนั้นขึ้นอยูกับหลักสําคัญ 2 ประการคือ
1. ตองทําเปนหนังสือ
2. ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ในการจดทะเบี ย นต อ พนั ก งานเจ า หนา ที่ นั้ น ประมวลกฎหมายที่ ดิ น มาตรา 103 ได กํ า หนด
เกี่ยวกับเรื่องคาธรรมเนียมไววา “ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การ
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จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทําธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมและคาใชจาย ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทาย
ประมวลกฎหมายนี้……….”
ดังนั้นการจํานองซึ่งเปนการจดทะเบียนสิทธิอยางหนึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 103
วรรคแรก จึงตองมีการเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง การกําหนด
กฎกระทรวงเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในการรังวัด หรือใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น มีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เชนในชวงที่เกิดภาวะวิกฤตทางดานเศรษฐกิจ รัฐบาลไดประกาศยกเวนคาธรรมเนียม
ตางๆ หลายรายการเกี่ยวกับการโอนและการทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยดังเปนที่ทราบ
กันดี
แตการกําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ในกฎกระทรวงนั้นจะกําหนดใหเกินกวาอัตราที่กําหนดใน
บัญชีแนบทายของประมวลกฎหมายที่ดินไมได ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวล
กฎหมายที่ดิน ขอ 7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1) มีทุนทรัพยใหเรียกเก็บรอยละ
2 ของทุนทรัพย เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย
แสดงวาหากมีการจดจํานองคาธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกําหนดไว
ในบัญชีแนบทายคือรอยละ 2 ของทุนทรัพย ซึ่งคาธรรมเนียมในสวนนี้สหกรณไดรับการยกเวนตาม
มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
สําหรับคาธรรมเนียมการจดจํานองตามคูมือการเก็บคาธรรมเนียมตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท
0515/ว 2125 ลงวันที่ 28 มกราคม 2546 ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดจํานองไวรอยละ 1
ของทุนทรัพยและเก็บไดสูงสุดไมเกิน 200,000 บาท
นอกจากคาธรรมเนียมแลวอาจตองมีคาใชจายเกี่ยวกับคาคําขอ คามอบอํานาจ และคาพยาน
(กรณีผูขอมิไดนําพยานมา) ทั้งนี้ตองพิจารณาเปนเรื่องๆ และถาหากสหกรณเปนผูขอหรือสหกรณเปนผู
มอบอํานาจสหกรณก็จะไดรับยกเวนไปดวยเพราะเปนคาธรรมเนียมอีกประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากการ
จดทะเบียนสิทธิ
5. ความผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นไดจากการกูยืมและการค้ําประกัน
เรื่องของการกูยืมและการค้ําประกันเปนเรื่องของความรับผิดในทางแพง แตเนื่องจากทั้งเรื่อง
ของการกูยืมและการค้ําประกันตองมีการจัดทําเปนหนังสือ คือหนังสือกูและหนังสือค้ําประกัน ซึ่งใน
หนังสือนั้นจะตองมีการลงนามผูกู ผูค้ําประกัน สําหรับผูกูหรือผูค้ําประกันรายใดที่มีคูสมรสโดยทั่วไป
สหกรณไดจัดใหคูสมรสไดลงนามยินยอมในการกูและการค้ําประกันดวย มักปรากฏเหตุขึ้นในสหกรณออม
ทรัพยอยูเสมอเกี่ยวกับเรื่องของการปลอมลายมือชื่อของผูค้ําประกัน หรือมีการปลอมลายมือชื่อของคู
สมรสในคํายินยอมของคูสมรส ซึ่งอาจแยกความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณเปนรายกรณีดังนี้
1) การปลอมลายมือชื่อ
กรณีการปลอมลายมือชื่อผูค้ําประกัน หากพิสูจนไดวาลายมือชื่อที่ลงนามผูค้ําประกันในหนังสือ
ค้ําประกันนั้นเปนลายมือชื่อปลอม โดยผูกูหรือบุคคลอื่นไดปลอมลายมือชื่อของ ผูค้ําประกันลงไปใน
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หนังสือค้ําประกัน หนังสือค้ําประกันนั้นจะไมผูกพันผูค้ําประกันที่มีชื่อในหนังสือค้ําประกันฉบับนั้นใน
ฐานะผูค้ําประกันแตอยางใด เพราะผูค้ําประกันไมไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตามที่กฎหมายกําหนด
กรณีการปลอมลายมือชื่อของคูสมรสลงในคํายินยอมในหนังสือกูหรือหนังสือค้ําประกัน ก็เทากับ
คูสมรสมิไดรับรูหรือใหความยินยอมในการกูยืมหรือการค้ําประกันนั้นๆ หนังสือกูหรือหนังสือค้ําประกัน
นั้นยังมีผลสมบูรณและผูกพันผูกูหรือผูค้ําประกันไดตามกฎหมายหากผูกูหรือผูค้ําประกันไดลงลายมือชื่อ
ไวโดยถูกตอง แตหากมีการดําเนินคดีและบังคับคดีตามหนังสือกูหรือหนังสือค้ําประกันที่คูสมรสมิไดลง
นามยินยอมไว สหกรณจะบังคับเอาสินสมรสในสวนของคูสมรสมาชําระหนี้สหกรณไมได
ในกรณีที่เอกสารการกูยืมและการค้ําประกันเสียไป เพราะมีการปลอมลายมือชื่อผูกู หรือผูค้ํา
ประกัน หรือความยินยอมของคูสมรส สิทธิในทางแพงของสหกรณอาจเสียไป แตสหกรณสามารถที่จะ
เอาผิดทางอาญาแกผูที่ปลอมลายมือชื่อนั้นได ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 264 “ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอน
ข อ ความ หรื อ แก ไขด ว ยประการใดๆ ในเอกสารที่ แทจริง หรือ ประทั บตราปลอม หรือลง
ลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ถาได
กระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง ผูนั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่นโดยไมได
รับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอื่นนั้น ถาไดกระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใชใน
กิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือประชาชน ใหถือวาผูนั้นปลอมเอกสารตองระวาง
โทษเชนเดียวกัน”
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารนั้น เมื่อมีการรองทุกขหรือดําเนินคดีจะเปนภาระแกโจทกใน
การนําสืบวา ผูปลอมเอกสารไดทําการปลอมเอกสารเมื่อใด อยางไร และที่ไหน มีพยานหลักฐานใดบาง
ในการยืนยันวาไดมีการปลอมเอกสารจริง หากไมสามารถนําสืบไดชัดเจนวากระทําผิดจริง พนักงาน
สอบสวนอาจมีความเห็นไมสั่งฟอง หรือในชั้นการพิจารณาคดีของศาล ศาลอาจพิพากษายกฟองก็ได
มาตรา 268 ผู ใ ดใช ห รื อ อ า งเอกสารอั น เกิ ด จากการกระทํ าความผิ ด ตามมาตรา 264
มาตรา 265 มาตรา 266 หรื อ มาตรา 277 ในประการที่ น า จะเกิ ด ความเสี ย หายแก ผู อื่ น หรื อ
ประชาชน ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนผูปลอมเอกสารนั้น หรือเปนผูแจงใหเจาพนักงาน
จดขอความนั้นเอง ใหลงโทษตามมาตรานี้แตกระทงเดียว
ดังไดกลาวมาแลววาความผิดฐานปลอมเอกสารนั้นยากแกการนําสืบเรื่องของการปลอม แต
ความผิดที่เกิดจากการใชเอกสารปลอมนั้นจะนําสืบไดงายกวา เพราะไมตองพิสูจนวาใครเปนผูปลอมหรือ
ปลอมอยางไร ถาเอกสารที่นํามาใชนั้นเปนเอกสารที่ไมตรงตามตนฉบับ หรือมีการแกไขใหแตกตางไป
จากเอกสารที่แทจริง ผูที่นําเอกสารนั้นมาใชก็ยอมมีความผิดฐานใชเอกสารปลอมตามมาตรานี้ได
2) การโกงเจาหนี้
นอกจากความผิดฐานปลอมเอกสารแลว ผูกูหรือผูค้ําประกันอาจมีความผิดฐานโกงเจาหนี้อีก
ดวยก็ได ซึ่งความผิดฐานโกงเจาหนี้นั้นไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 349 และ 350
ดังนี้
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มาตรา 349 “ผูใดเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชน
ซึ่งทรัพยอันตนไดจํานําไวแกผูอื่น ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
กรณีตามมาตรา 349 นี้มักจะไมเกิดขึ้นกับสหกรณเพราะสหกรณไมไดรับจํานําทรัพยสินของ
สมาชิกไวเปนประกันเงินกู เวนแตการรับจํานําหุนไวเปนประกันเงินกู ความผิดตามมาตรานี้จึงมักเปน
ความผิดที่เกิดขึ้นแกลูกหนี้ทั่วไปที่ไดนําเอาสังหาริมทรัพยไปจํานําไวแกเจาหนี้
ความผิดฐานโกงเจาหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในสหกรณออมทรัพยนั้นนาจะเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 350 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 350 “ผูใดเพื่อมิใหเจาหนี้ของตนหรือของผูอื่นไดรับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต
บางสวน ซึ่งไดใชหรือจะไดใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหนี้ยายไปเสีย ซอนเรนหรือโอนไป
ใหแกผูอื่นซึ่งทรัพยใดก็ดี แกลงใหตนเองเปนหนี้จํานวนใดอันไมเปนความจริงก็ดี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ความผิดในมาตรานี้สหกรณสามารถเอาผิดแกผูกูหรือผูค้ําประกันได หากผูกูหรือผูค้ําประกันได
มีหนี้สินอยูกับสหกรณแลว ไดพยายามถายเททรัพยสิน หรือจําหนายทรัพยสิน หรือสรางหนี้อันเปนเท็จ
เพื่อเจตนาใหสหกรณเสียเปรียบหรือไมสามารถบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของตนได ดังนั้นหาก
ลูกหนี้รายใดมีพฤติกรรมที่จะไมชําระหนี้ใหแกสหกรณหรือกรณีที่สหกรณไดทําการฟองคดีตอศาลแลว
สหกรณควรจะไดทําการตรวจสอบทรัพยสินของลูกหนี้และผูค้ําประกันไวดวย เพราะหากเกิดกรณีตาม
มาตรา 350 นี้สหกรณอาจดําเนินคดีอาญาแกลูกหนี้หรือผูค้ําประกันไดดวย
6. การเรียกหนี้คืนและอายุความ
การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยซึ่งเปนสหกรณการเงิน โดยการสงเสริมการออมของ
สมาชิกดวยการถือหุนและการนําเงินมาฝากไวกับสหกรณ เมื่อสมาชิกมีความจําเปนทางดานการเงิน
สหกรณก็จะใหสมาชิกกูยืมเงินไปใชไดตามความจําเปน เมื่อมีการกูยืม ปญหาเรื่องการผิดนัดชําระหนี้
อาจเกิดขึ้นไดเสมอ การผิดนัดชําระหนี้บางรายอาจเกิดจากสมาชิกประสบปญหาทางดานการเงิน จึงไม
อาจชําระหนี้ตามสัญญาได บางครั้งอาจเกิดจากความไมซื่อสัตยของสมาชิกก็ได การผิดนัดชําระหนี้จะ
เกิดขึ้นดวยเหตุใดก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการของสหกรณจะตองรวมกันแกไขตาม
ขอบอํานาจหนาที่ของแตละฝาย
สิ่งสํ าคั ญ ที่ สหกรณ จะตอ งพึง ระมัด ระวังใหมากคื อ การให เ งินกู แก ส มาชิ ก แต ล ะรายนั้นตอ ง
คํานึงถึงขอบังคับและระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกูแกสมาชิกโดยเครงครัด
หากสหกรณไดพิจารณาโดยรอบคอบตามที่กลาวมาแลว จะเปนการควบคุมใหสมาชิกกูเงินไป
ใชจายตามความจําเปน และตามกําลังความสามารถที่จะชําระหนี้ได ซึ่งเปนการปองกันปญหาการผิด
นัดชําระหนี้ไดในระดับหนึ่ง ตามหลักการที่วา “กันไวดีกวาแก” แตเมื่อปองกันไวอยางดีแลวยังมีปญหา
อีกก็ตองแกไขกันตอไป
1. การแกไขปญหาการผิด นัด ชําระหนี้ การแกไขปญหาการผิดนัดชําระหนี้นั้น อาจเริ่ ม
ดําเนินการไปตามขั้นตอนดังนี้
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1) การดําเนินการเมื่อผูกูผิดสัญญา เมื่อสมาชิกผูกูไมชําระหนี้ตามที่กําหนดไวในหนังสือกู
โดยอาจชําระหนี้ไมตรงเวลากําหนด หรือชําระตรงเวลาแตจํานวนตนเงินหรือดอกเบี้ยหรือทั้งตนเงินและ
ดอกเบี้ยไมครบตามจํานวนที่ตกลงกันไวตามสัญญายอมถือไดวามีการผิดสัญญาเกิดขึ้นควรดําเนินการ
ดังนี้
(1) เมื่อไมสามารถเก็บหนี้ไดตามสัญญา ฝายจัดการควรรีบติดตาม
(2) รายงานเหตุแหงการผิดนัดชําระหนี้ที่เกิดขึ้นใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ โดยจัดทํา
เปนวาระการประชุม ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี เพื่อ
บอกกลาวผูค้ําประกันภายใน 60 วันนับแตวันที่ผูกูผิดนัด
(3) ศึกษาขอบังคับและระเบียบที่วาดวยการใหเงินกูและการเรียกคืนเงินกูใหเขาใจ เพื่อจะได
ปฏิบัติไดถูกตอง
(4) คณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณีตองพิจารณาถึงสาเหตุของ
การผิดนัดชําระหนี้ และแนวทางการแกไขใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
2) การดําเนินการกับผูค้ําประกัน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดสหกรณจะตองดําเนินการใหเปนตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไดบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 686 “เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ใหเจาหนี้มีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไมวากรณีจะเปนประการใดเจาหนี้จะเรียกใหผูค้ําประกัน
ชําระหนี้กอนที่หนังสือบอกกลาวจะไปถึงผูค้ําประกันมิได แตไมตัดสิทธิผูค้ําประกันที่จะชําระหนี้
เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ
ในกรณี ที่ เ จ า หนี้ มิ ไ ด มี ห นั ง สื อ บอกกล า วภายในกํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให ผู ค้ํ า
ประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอัน
เปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
เมื่ อ เจ าหนี้ มีสิ ท ธิ เรี ย กให ผูค้ําประกันชําระหนี้หรือผูค้ําประกันมีสิท ธิชําระหนี้ไดตาม
วรรคหนึ่ง ผูค้ําประกันอาจชําระหนี้ทั้งหมดหรือใชสิทธิชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ
ชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับเจาหนี้กอนการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่ตนตองรับผิดก็ได
และใหนําความในมาตรา 701 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในระหวางที่ผูค้ําประกันชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้ของลูกหนี้ตาม
วรรคสาม เจาหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหวางนั้นมิได
การชําระหนี้ของผูค้ําประกันตามมาตรานี้ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูค้ําประกันตาม
มาตรา 693”
จากบทบั ญ ญั ติของมาตรา 686 ทําใหส หกรณใ นฐานะเจาหนี้มีห นาที่ที่จะตอ งปฏิบัติตอ ผูค้ํา
ประกัน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และใหสิทธิแกผูค้ําประกันที่จะโตแยงกับเจาหนี้ไวดวยภายใตหลักดังนี้
(1) เมื่อลูกหนี้ (ผูกู) ผิดนัดชําระหนี้ เจาหนี้ (สหกรณ) จะตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ํา
ประกันภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด
(2) เจาหนี้ (สหกรณ) จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนลูกหนี้กอนหนังสือบอกกลาวไปถึงผูค้ํา
ประกันมิได
(3) การชําระหนี้ของผูค้ําประกันนั้นผูค้ําประกันจะชําระหนี้ทั้งหมดครั้งเดียว หรือจะชําระเปน
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งวดตามที่ผูกูทําสัญญาไวก็ได
(4) ถาเจาหนี้ (สหกรณ) ไมไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผู
กูผิดนัดหรือบอกกลาวไมเกินกวาหกสิบวันนับแตวันที่ผูกูผิดนัด ผูค้ําประกันไมตองรับผิดในดอกเบี้ย
ตลอดจนคาสินไหมทดแทนและคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้น
เรื่องการบอกกลาวผูค้ําประกันเมื่อผูกูผิดนัดจึงเปนเรื่องสําคัญ และกฎหมายกําหนดไววาการ
บอกกลาวนั้นตองบอกกลาวโดยหนังสือเทานั้นจะบอกกลาวโดยวิธีอื่นไมได ดังนั้นการบอกกลาวจึงควร
ปฏิบัติดังนี้
ก. ยื่นหนังสือบอกกลาวแกผูค้ําประกันโดยตรงแลวใหผูค้ําประกันลงนามรับหนังสือบอกกลาว
พรอมวันเดือนปที่รับหนังสือไวในสําเนาคูฉบับของหนังสือบอกกลาวนั้น
ข. สงหนังสือบอกกลาวถึงผูค้ําประกันทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หนังสือบอกกลาวและหลักฐานการไดรับหนังสือบอกกลาวสหกรณจะตองเก็บไวใหดี ไมวาจะเปน
หลักฐานที่ผูค้ําประกันไดลงนาม และวันเดือนปในสําเนาคูฉบับในกรณีที่ยื่นหนังสือบอกกลาวใหกับผูค้ํา
ประกันโดยตรง หรือใบตอบรับของไปรษณีย ในกรณีสงหนังสือบอกกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับ เพราะจําเปนตองใชเปนหลักฐานประกอบการฟองคดีดวย ในกรณีที่มีการฟองคดีกับผูกูและผูค้ํา
ประกัน
หนังสือบอกกลาวไมใชหนังสือทวงหนี้ หนังสือบอกกลาวเปนเรื่องของการแจงใหผูค้ําประกัน
ทราบวาขณะนี้ผูกูไดมีการผิดนัดชําระหนี้เทานั้น ยังไมใชการทวงหนี้เพราะกฎหมายกําหนดไววาเจาหนี้
จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้กอนหนังสือบอกกลาวไปถึงผูค้ําประกันมิได
การบอกกล า วกั บผู ค้ํ าประกั นวา ผุกูผิด นัด กั บการทวงหนี้ กับผูค้ํ าประกั นนั้นต อ งทํา กับ ผูค้ํ า
ประกันโดยตรงเทานั้น การบอกกลาวไปยังบุคคลอื่นอาจมีผลใหเปนการกระทําผิด พระราชบัญญัติการ
ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งระบุไวในมาตรา 8 วา “หามเปดถึงความเปนหนี้ตอบุคคลอื่น ซึ่งมิใชลูกหนี้”
ซึ่งในเรื่องของการทวงหนี้นั้น สหกรณจะตองปฏิบัติใหถูกตองดวย
2. การประนอมหนี้ การประนอมหนี้คือการที่เจาหนี้และลูกหนี้หารือกันในกรณีที่ลูกหนี้ไม
สามารถชําระหนี้ใหแกผูกูไดตามสัญญา แตลูกหนี้ยังมีความสามารถที่จะชําระหนี้ไดในระดับหนึ่ง หาก
ผานพนภาวะวิกฤตไปแลวลูกหนี้อาจชําระหนี้ใหเปนไปตามสัญญาได การประนอมหนี้เปนการผอนผัน
ชั่ว คราวเพื่ อ ให ลูก หนี้ ส ามารถชํ าระหนี้ไ ดแ ตไ มถึงกับปรับโครงสรางหนี้ใ หม เพราะในขอ บังคับของ
สหกรณมิไดกําหนดเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหนี้หรือการพักชําระหนี้เอาไว ในการประนอมหนี้นั้น
สหกรณจะตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
(1) การประนอมหนี้ตองทําโดยมติคณะกรรมการ เพราะขอบังคับของสหกรณมิไดใหอํานาจฝาย
จัดการไว เพราะตองคิดตอไปดวยวาหากมีการประนอมหนี้แลวมีความเสียหายเกิดขึ้นและสหกรณไดรับ
ความเสียหาย จะตองดูวาใครเปนผูรับผิดชอบ กระทําไปโดยมีอํานาจหรือไม
(2) การประนอมหนี้ตองไมเปนการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ในสัญญาเดิมเพราะทําใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับความรับผิดของผูค้ําประกันได จึงตองใหผูค้ําประกันยินยอมดวยทุกครั้ง
(3) กอนทําการประนอมหนี้ ตองตรวจสอบใหแนใจวาลูกหนี้มีความสามารถชําระหนี้ตามที่ไดตกลง
กันไว หากไมสามารถชําระหนี้ไดจริง ไมควรทําการประนอมหนี้ เพราะอาจมีผลกระทบเมื่อจะมีการ
ดําเนินคดีตอไปภายหนา
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(4) ตองใหผูค้ําประกันไดรวมลงนามในบันทึกการประนอมหนี้ดวย
(5) ในระหวางการประนอมหนี้ จะใหมีการพักสงคาหุนหรือไมตองพิจารณาตามความเหมาะสม
เปนรายๆ ไป เพราะคาหุนมีผลตอการหักกลบลบหนี้ไดดวย
(6) การประนอมหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ อาจเปนเรื่องของ
การปรับโครงสรางหนี้และการเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม จะตองทําดวยความระมัดระวังตองมั่นใจไดวา
สั ญ ญาประนอมหนี้ ที่ ทํ าขึ้ น ใหม นั้ น ต อ งมีผ ลดี ไ ม น อ ยไปกวา สั ญ ญาที่ มีอ ยู เ ดิม ก อ นการประนอมหนี้
โดยเฉพาะเรื่องของผูค้ําประกัน ทั้งนี้เพราะบางครั้งสหกรณมีความจําเปนตองใหลูกหนี้พนจากสมาชิก
ภาพ เชนสมาชิกบางคนถูกออกจากงานเพราะมีความผิด และเมื่อถูกออกจากงานแลวรายไดของลูกหนี้
ยอมลดลงหรืออาจไมมีเลย การชําระหนี้ตามสัญญาเดิมคงเปนไปไดยาก จําเปนตองมีการประนอมหนี้
หรือปรับโครงสรางหนี้ใหมหลังจากโอนหุนชําระหนี้แลวก็ได
2. เรื่องอายุความ
1. เรื่องอายุความโดยทั่วไปในการฟองใหสมาชิกที่กูเงินจากสหกรณไปแลวไมชําระหนี้ใหกับ
สหกรณนั้น จะตองเขาใจเสียกอนวาการที่สมาชิกกูเงินจากสหกรณนั้น มีสัญญาชําระคืนเปนงวดๆ จึงตอง
บังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/33 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 193/33 สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้ใหมีอายุความหาป
(1) ดอกเบี้ยคางชําระ
(2) เงินที่ตองชําระผอนทุกคืนเปนงวดๆ
(3) ………………………………………….
ดังนั้นอายุความในการฟองรองกรณีสมาชิกที่กูเงินไปจากสหกรณและสหกรณตกลงใหสมาชิกสงคืน
เงินกูเปนงวดรายเดือนนั้นจึงมีอายุความ 5 ป ดูคําพิพากษาฎีกาที่ภาคผนวก
2. อายุความในกรณีลูกหนี้ถึงแกกรรม ในเรื่องนี้จะตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1754 และมาตรา 193/23 ซึ่งบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 1754 “หามมิใหฟองคดีมรดกเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อเจามรดกตาย หรือนับแต
ทายาทโดยธรรมไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก
คดีฟองเรียกตามขอกําหนดพินัยกรรมมิใหฟองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อผูรับพินัยกรรมไดรู
หรือควรไดรูถึงสิทธิซึ่งตนมีอยูตามพินัยกรรม
ภายใตบังคับแหงมาตรา 193/27 แหงประมวลกฎหมายนี้ถาสิทธิเรียกรองของเจาหนี้อันมีตอเจา
มรดกมีกําหนดอายุความยาวกวาหนึ่งป มิใหเจาหนี้ฟองรองเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตเมื่อเจาหนี้ไดรูหรือ
ควรรูไดถึงความตายของเจามรดก
ถึงอยางไรก็สิทธิเรียกรองตามที่วามาในวรรคกอนๆ นั้น มิใหฟองรองเมื่อพนกําหนดสิบปนับแต
เมื่อเจามรดกตาย”
เมื่อลูกหนี้ถึงแกความตายหากทายาทหรือผูเกี่ยวของไมนําเงินมาชําระหนี้สหกรณหรือเขามาทําการ
รับสภาพหนี้ สหกรณจะตองทําการฟองกองมรดก หรือทายาทของลูกหนี้ที่ถึงแกความตายเสียภายในหนึ่งป
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แตสําหรับกรณีของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/23 นั้นเปนเรื่องของอายุความที่
มีอยูกับตัวลูกหนี้นั้นจะหมดลงภายในระยะเวลาภายในหนึ่งปนับแตวันตาย อายุความจะยืดออกไปเปนหนึ่ง
ปนับแตวันตาย ซึ่งมาตรา 193/23 ไดบัญญัติไวดังนี้
มาตรา 193/23 “อายุความสิทธิเรียกรองอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูตาย ถาจะครบกําหนดภายใน
หนึ่งปนับแตวันตาย อายุความนั้นยังไมครบกําหนด จนกวาจะครบหนึ่งปนับแตวันตาย”
3. เรื่องอายุความจากการรับสภาพหนี้ การรับสภาพหนี้นั้นเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง
แตเงื่อนไขในการสะดุดหยุดลงนั้นยอมแตกตางกันไปดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 193/14 ดังนี้
มาตรา 193/14 อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ตอเจาหนี้ตามสิทธิเรียกรอง โดยทําเปนหนังสือรับสภาพหนี้ ชําระหนี้ให
บางสวน ชําระดอกเบี้ยใหประกันหรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวา
ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
(2) เจาหนี้ไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหนี้
(3) เจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย
(4) เจาหนี้ไดมอบขอพิพาทในอนุญาโตตุลาการพิจารณา
(5) เจาหนี้ไดกระทําการอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกับการฟองคดี
การรับสภาพหนี้ที่ทํากันอยูในสหกรณสวนใหญเปนการดําเนินการตามที่กําหนดไวตามมาตรา
193/14 (1) ปญหามีอยูวาการรับสภาพหนี้แลวอายุความเดิมสะดุดหยุดลง สวนอายุความหลังจากการ
รับสภาพหนี้นั้นเปนอยางไร อายุความหลังการรับสภาพหนี้นั้นยอมเปนไปตามเงื่อนไขแหงการรับสภาพ
หนี้นั้นวาการชําระหนี้หลังรับสภาพหนี้แลวหากกําหนดชําระหนี้กันครั้งเดียว อายุความก็จะเปนไปอยาง
หนึ่ง หากมีการตกลงชําระหนี้กันเปนงวดอายุความก็จะเปนไปอีกอยางหนึ่งตามที่กลาวมาแลว
เรื่องของการรับสภาพหนี้นั้นนอกจากเรื่องของอายุความแลวจะตองระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการ
ค้ําประกันดวย เพราะหากเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ หรือการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ หรือมี
การแปลงหนี้ใหม อาจมีผลใหผูค้ําประกันตามสัญญาเดิมหลุดพนจากความรับผิดในฐานะผูค้ําประกันก็
ได ทุกครั้งที่มีการรับสภาพหนี้ถาจะจัดใหผูค้ําประกันไดรวมลงนามค้ําประกันไวดวยก็จะเปนประโยชน
แกสหกรณในการปองกันความเสียหายอันเกิดจากขอบกพรองในการรับสภาพหนี้ไดอีกทางหนึ่ง
ขอสําคัญในการรับสภาพหนี้นั้นจะมีไดก็ตอเมื่อหนี้นั้นยังไมขาดอายุความเพราะหากหนี้ขาดอายุ
ความแลวมีการดําเนินการใด ๆ ตามที่กําหนดในมาตรา 193/14 (1) หรือ (3) ก็ไมเปนการรับสภาพหนี้
ซึ่งจะดูไดจากคําพิพากษาฎีกาที่ 2075/2540 ในภาคผนวกทายบทความนี้
4. อายุความจากการรับสภาพความรับผิด การรับสภาพความรับผิดนั้นเปนการกระทําคลายกับ
การรับสภาพหนี้ตามมาตรา 193/14 (1) แตไดกระทําขึ้นหลังจากที่หนี้นั้นไดขาดอายุความแลวซึ่งจะมี
อายุ ค วามเพี ยงสองป นับแต วันที่ รับสภาพความรับผิด ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
193/35 ดังนี้
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มาตรา 193/35 “ภายใตบังคับมาตรา 193/27 สิทธิเรียกรองที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้รับสภาพ
ความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือ หรือโดยการใหประกันตามมาตรา 193/28 วรรคสอง ใหมีกําหนด
อายุความสองปนับแตวันที่ไดรับสภาพความรับผิดหรือใหประกัน”
3. การดํ าเนิ นคดี การดําเนินคดี เปนเรื่องที่สหกรณจําเป นตองทํ า แต ตองถือเป นวิธี สุดทาย
หลังจากไดพยายามแกไขดวยวิธีการตางๆ มาแลว เพราะหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับสหกรณแลว
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณไมดําเนินการแกไขและดําเนินคดีใหถึงที่สุด คณะกรรมการนั้นอาจตอง
รับผิดชดใชใหแกสหกรณก็ได ในการดําเนินคดีนั้นสหกรณควรพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
(1) การเตรียมการดําเนินคดี กอนการดําเนินคดีสหกรณจะตองเตรียมหลักฐานเอกสารตางๆ
เช น รายงานการประชุ ม คณะกรรมการเงิ น กู และรายงานการประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่จะดําเนินคดี คําขอกู หนังสือกู หนังสือค้ําประกัน หลักฐานการจายเงินและเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไวใหพรอม
(2) การติดตอทนายความ ในการดําเนินคดีสหกรณจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวาจางทนายความ
เวนแตส หกรณจะมีทนายความของสหกรณเ อง การติดตอทนายความนั้นจะตอ งแยกประเด็นในการ
ติดตอกับทนายความใหชัดเจนดังนี้คือ
1) การหารื อ เกี่ ยวกั บการดํ าเนินคดีถึงความเปนไปไดใ นการดําเนินคดีสิ่งของหรือ เอกสาร
ตลอดจนตัวบุคคลที่สหกรณตองเตรียมการในการดําเนินคดี ตลอดจนคําแนะนําตางๆ จากประสบการณ
ในการติดตอกับทนายความ ไดพบวาทนายความมีความรูความสามารถในการดําเนินคดีเปนอยางดี
แทบทุกราย แตมักมีปญหาในเรื่องของการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
ตลอดจนมติของที่ประชุม ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะภายในของสหกรณ ซึ่งทนายความจะตองใชเวลาทําความ
เขาใจ และนําไปประกอบการเขียนคําฟองดวย
2) การหารือเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินคดี เพราะในการดําเนินคดีนั้นมีคาใชจายหลายอยาง
เชน คาวาความ คาธรรมเนียมศาล และเงินวางศาล เปนตน ตองตกลงกันใหชัดเจนวาคาใชจายสวนใด
เทาไร ทนายจะทําอะไรใหกับสหกรณบาง และจะรวมไปถึงการบังคับคดีดวยหรือไม เพราะหากขอตกลง
ไมชัดเจนจะทําใหเกิดปญหาระหวางสหกรณและทนายความได การฟองนั้นใหฟองทั้งผูกูและผูค้ําประกัน
ในคราวเดียวกัน
3) การยื่นเงื่อนไขกอนการฟองคดี เมื่อไดดําเนินการเตรียมการตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินคดีแลว
สหกรณควรทําหนังสือแจงไปยังลูกหนี้คือผูกูและผูค้ําประกันใหนําเงินมาชําระหนี้ใหสหกรณในระยะเวลา
ที่สหกรณกําหนด หากไมดําเนินการตามที่แจงมาจะดําเนินคดีตอไป และเมื่อพนกําหนดตามหนังสือที่
สหกรณแจงไปแลว หากสหกรณไดมีการตกลงวาจางทนายความเพื่อดําเนินคดีแลว จึงใหทนายความยื่น
โนติสไปยังผูกูและผูค้ําประกันอีกครั้งหนึ่งกอนนําคดีฟองศาล
(3) การมอบอํานาจในการดํ าเนิ นคดี เนื่ องจากสหกรณ เป นนิติ บุค คล ในการดําเนินคดี
จะตองมีมติของคณะกรรมการดําเนินการใหดําเนินคดีกอน สหกรณจึงจะเปนโจทกในการฟองคดีไ ด
นอกจากมีมติใหดําเนินคดีแลว คณะกรรมการดําเนินการจะตองมีมติแตงตั้งผูแทนของสหกรณในการ
ดําเนินคดีดวย เพื่อที่ผูแทนของสหกรณจะลงนามในใบแตงตั้งทนายความ หรือเปนผูแทนของสหกรณใน
การไปแถลงหรือใหถอยคําตอศาลดวยสรุปแลวกอนดําเนินคดี คณะกรรมการดําเนินการจะตองมีมติดังนี้คือ
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1) มติใหสหกรณดําเนินคดี
2) มติแตงตั้งผูแทนของสหกรณในการดําเนินคดี
3) มติอนุมัติคาใชจายในการดําเนินคดี
เมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ แลว ทนายความจะเปนผูรับหนาที่ในการดําเนินคดีใหกับ
สหกรณ ซึ่งสหกรณจะตองคอยติดตามการดําเนินคดีของทนายโดยใกลชิดดวย หากเกิดปญหาตางๆ จะได
แกไขไดทัน
4. การดําเนินการตามคําพิพากษา เมื่อไดมีการดําเนินคดีแลวในที่สุดศาลจะมีคําพิพากษาให
จํ าเลยคื อ ลู ก หนี้ ทั้ง ผู กู แ ละผู ค้ํ า ประกั น ตกเปน ลูก หนี้ ต ามคํ าพิ พ ากษาของสหกรณ เพราะส ว นใหญ
สหกรณมักเปนผูชนะคดีมาโดยตลอด เนื่องจากผูกูและผูค้ําประกันไดทําหนังสือกูและหนังสือค้ําประกัน
ไวกับสหกรณโดยชัดแจง
ปญ หาอยูที่วาเมื่อ ศาลพิพากษาแลว จําเลยหรือลูกหนี้ต ามคําพิพ ากษานั้นไดปฏิบัติตามคํา
พิพากษาของศาลหรือไม หากลูกหนี้ปฏิบัติตามคําพิพากษา ทุกอยางจะเปนไปดวยความเรียบรอย เมื่อ
สหกรณไดรับชําระหนี้ครบถวนแลว ทุกอยางก็ยุติลงไมเปนปญหาอีกตอไป หากจําเลยไมปฏิบัติตามคํา
พิพากษา สหกรณอาจตองใหทนายความยื่นคํารองใหศาลตักเตือนใหจําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษา
ตอไป
5. การบังคับคดี หากจําเลยหรือลูกหนี้ตามคําพิพากษา มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาสหกรณ
จะตองมอบหมายใหทนายความดําเนินการบังคับคดีตอไป โดยการยึดหรืออายัดเอาทรัพยสินของจําเลย
มาขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหนี้ใหแกสหกรณตอไป ในการบังคับคดีนั้นมักจะประสบปญหาความ
ยุงยากเกี่ยวกับเรื่องของการสืบทรัพย การเก็บรักษาทรัพยที่ยึดมาได และการขายทอดตลาด ซึ่งจะมี
ปญหาแตกตางกันไปตามลักษณะถิ่นที่อยูของจําเลย และทรัพยตางๆ ที่ยึดมาได
6. การทํ าทะเบีย นควบคุม คดี เนื่ อ งจากคณะกรรมการดํ า เนิ นการมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา คดีบางคดีใชเวลานาน เพื่อความเรียบรอยสหกรณจึงควรจัดทําทะเบียนคุมคดีขึ้น เพื่อให
ทราบวาคดีตางๆ เหลานั้นเริ่มดําเนินการตั้งแตเมื่อไร ใครเปนจําเลยบาง ทุนทรัพยที่ฟองเปนอยางไร
ศาลพิพากษาวาอยางไร จะไดติดตามไดถูกตอง ทะเบียนคุมคดีที่กลาวถึงนี้ไมมีรูปแบบตายตัวที่แนนอน
แบบที่ผูเขียนนําเสนอทายเอกสารนี้เปนเพียงรูปแบบหนึ่ง สหกรณอาจนําไปดัดแปลงใหมใหเหมาะสม
ตามความตองการได
กลาวถึงเรื่องทะเบียนคุมคดีแลว ขอแนะนําตอไปวา ลูกหนี้ที่ผิดนัด ลูกหนี้ที่มีการประนอมหนี้
ควรตองจัดทําทะเบียนคุมไวทั้งสิ้น ทั้งนี้จะทําใหการควบคุมติดตามเปนไปดวยความสะดวกรัดกุมมากขึ้น
7. คดีลมละลายผลกระทบกับสหกรณ และหนวยงานตนสังกัดหรือนายจางของสมาชิก
ในการดําเนินกิจการของสหกรณ ในปจจุบันนี้มักมีปญหาในกรณีสมาชิกตกเปนลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาของเจาหนี้ภายนอกและมิไดชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือสัญญาประนีประนอม
ยอมความที่ไดกระทําไวตอศาล เจาหนี้จึงดําเนินการบังคับคดี ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีไดมีหนังสือแจง
อายัดเงินคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนมายังสหกรณ ซึ่งเรื่องนี้สหกรณจํานวนไมนอยที่ไดเขาไป
เกี่ยวของดวย ซึ่งสวนใหญสหกรณไดปฏิบัติตามที่เจาพนักงานบังคับคดีไดแจงอายัดมา อาจมีการโตแยง
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บางในบางสหกรณแตเปนสวนนอย เพราะสหกรณสวนใหญถือวาเปนเรื่องของสมาชิก สหกรณไมควร
เขาไปเกี่ยวของดวย
การที่สมาชิกถูกเจาหนี้ภายนอกดําเนินคดีในทางแพงอาจมีผลกระทบกับสหกรณอยูบาง เชน
- การถูกอายัดเงินคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
- สหกรณอาจตองสงโฉนดที่ดินที่รับจํานองไวใหเจาพนักงานบังคับคดีนําไปขายทอดตลาด
ตามคําสั่งศาล ซึ่งสหกรณก็ยังมีสิทธิที่จะใหทําการขายโดยติดจํานองหรือขายโดยปลอดจํานอง
ก็ได เพราะสหกรณเปนเจาหนี้บุริมสิทธิ์ที่ไดรับจํานองที่ดินไวเปนประกันเงินกู แตสิทธิของสหกรณใน
ฐานะเจาหนี้ยังมีอยูโดยสมบูรณถูกตอง ยังสามารถฟองคดีใหผูกูและผูค้ําประกันชําระหนี้ไดตามสัญญา
ภายในอายุความ
ในปจจุบันนี้ปรากฏวามีสมาชิกสหกรณจํานวนไมนอยที่ถูกเจาหนี้ภายนอกฟองเปนคดีลมละลาย
และถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งเรื่องของคดีลมละลายนั้นแตกตางกับคดีแพงโดยทั่วไป การ
ดําเนินคดีลมละลายตองเปนไปตามพระราชบัญญัติลมละลาย ถึงแมสหกรณจะไมไดเขาไปเกี่ยวของกับ
คดีลมละลายของสมาชิกผูนั้น แตหากสมาชิกที่ถูกเจาหนี้ภายนอกฟองลมละลายนั้นเปนผูกูหรือผูค้ํา
ประกัน หากสหกรณในฐานะเจาหนี้ ไมไดขอรับชําระหนี้จากเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือ ไดใ หส มาชิก ที่ถูก ศาลสั่งพิทัก ษทรัพยกูยืมเงินไปจากสหกรณ หรือค้ําประกันเงินกูของ
สมาชิก หลังจากศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวหนี้นั้นยอมไมสมบูรณและเกิดผลเสียกับสหกรณที่ไม
สามารถบังคับชําระหนี้หรือดําเนินคดีในทางแพงเพื่อใหสมาชิกนั้นชําระหนี้ไดอีกตอไป
เพื่อ ประโยชนของสหกรณในที่นี้คงไมนําเสนอวาสหกรณจะฟองคดีลมละลายอยางไร แตจะ
กลาวถึงในกรณีที่สมาชิก สหกรณถูกฟองคดีลมละลายและศาลมีคําสั่งพิทัก ษทรัพยเด็ดขาด สหกรณ
จะตองดําเนินการอยางไรเพื่อประโยชนในการไดรับชําระหนี้ที่สมาชิกนั้นมีอยูกับสหกรณ และปองกันการ
กอหนี้ใหมระหวางที่ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดอยางไร และสหกรณจะตองทําความเขาใจเบื้องตนกอนวา
การบังคับคดีกับการพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้นเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร
- การบังคับคดี เปนเรื่องของการบังคับใหลูกหนี้ตามคําพิพากษาในคดีแพงที่มิไดทํา
การชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา เจาหนี้จึงรองขอตอศาลใหตั้งเจาพนักงานบังคับคดีทํา
การบังคับลูกหนี้ใหชําระหนี้ใหเปนไปตามคําพิพากษา โดยจะบังคับเอาจากทรัพยสินหรือสิทธิ
เรียกรองใดๆ ของลูกหนี้
- การพิทักษทรัพย เปนเรื่องที่ลูกหนี้ถูกฟองลมละลาย และศาลไดไตสวนแลวเห็นวา
ลูกหนี้มีหนี้สินตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปและไมสามารถจะชําระหนี้ได ศาลจึงจะมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยของลูกหนี้ โดยใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการพิทักษทรัพยของลูกหนี้ และใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยเปนผูเขาไปจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
สหกรณตองทําความเขาใจวา
- การบังคับคดี เปนเรื่องของคดีแพง
- การพิทักษทรัพย เปนเรื่องของคดีลมละลาย
ลักษณะของคดีลมละลายเปนลักษณะของคดีสาธารณะ เพราะเมื่อศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพย
จําเลยเด็ดขาดแลว เจาหนี้ทั้งหลายไมวาจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาหนี้ทั่วไปที่เปนเจาหนี้โดย
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ชอบดวยกฎหมายและหนี้นั้นเกิดขึ้นกอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ตางมีสิทธิขอรับชําระหนี้ตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากมิไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดสิทธิตางๆ ที่สหกรณจะบังคับใหลูกหนี้ซึ่งเปนจําเลยในคดีลมละลายนั้นอาจเสียไปหาก
ศาลไดมีการสั่งยกเลิกการลมละลาย หรือพิพากษาใหจําเลยเปนบุคคลลมละลายก็ตาม
ปญหาของสหกรณในขณะนี้ คือ
- สหกรณไมทราบวาสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
- สหกรณไดใหเงินกูแกสมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
- สมาชิ ก ที่ ถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย ค้ํ า ประกั น เงิ น กู ที่ ส หกรณ ใ ห กู แ ก ส มาชิ ก
โดยสหกรณไมทราบ
- สหกรณยังคงรับชําระหนี้จากสมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
- หนวยงานตนสังกัดหรือนายจางยังคงจายเงินเดือนหรือคาจางใหแกผูที่ถูกศาลสั่ง
พิทักษทรัพย
- สหกรณไมไดทําการขอรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามประกาศ
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- สหกรณไมไดใชสิทธิในการหักลบกลบหนี้จากเงินคาหุน เงินฝาก ของสมาชิกที่ถูกศาล
สั่งพิทักษทรัพยซึ่งมีอยูกับสหกรณ
ปญหาเหลานีเ้ ปนปญหาที่สหกรณไดหารือหรือขอคําแนะนําจากผูเขียนอยูเสมอ ซึ่งเปนเรื่องนา
วิตกที่ขณะนี้สมาชิกของสหกรณถูกฟองคดีลมละลายมากขึ้น สหกรณจึงตองระมัดระวังและตรวจสอบ
จากเว็ปไซดของกรมบังคับคดีตลอดเวลาที่ //www.led.go.th และพยายามติดตามขาวความเคลื่อนไหว
ของสมาชิกกลุมเสี่ยงตามสมควร เพราะมีหลายกรณีที่สมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยไดมากูเงินจาก
สหกรณไปกอนที่สหกรณจะตรวจพบในเว็ปไซดของกรมบังคับคดี เพราะโดยขั้นตอนการปฏิบัติแลว นับ
จากวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลวตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งในการนํารายชื่อประกาศไวในเว็ปไซดของ
กรมบังคับคดี
การที่สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยมีผลตอสหกรณอยางไรการสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยในคดี
ลมละลายนั้นมีสองลักษณะคือ การสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวตาม พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 17 กับการสั่ง
พิทักษทรัพยตามมาตรา 24 ซึ่งอาจอธิบายโดยสรุปได ดังนี้
การสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว
มาตรา 17 กอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด เจาหนี้ผูเปนโจทกจะยื่นคํา
ขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองขอใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้ชั่วคราวก็ได เมื่อศาลไดรับคํารองนี้
แลวใหดําเนินการไตสวนตอไปโดยทันที ถาศาลเห็นวาคดีมีมูลก็ใหสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้
ชั่ ว คราว แต กอ นจะสั่ ง ดั ง ว า นี้ จ ะให เ จ าหนี้ ผูเ ป น โจทกใ ห ป ระกั นค า เสีย หายของลู ก หนี้ ต าม
จํานวนที่เห็นสมควรก็ได
ตามลักษณะในทางคดี การรองขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวนี้จะตองยื่นตอศาลชั้นตน
เทานั้น เพราะเปนการยื่นขอกอนที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เพราะหากศาลมีคําสั่งพิทักษ

119
ทรัพยเด็ดขาดเสียแลว ยอมไมมีความจําเปนใดๆ จะไปรองขอใหศาลสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว หรือใน
กรณีที่ศาลมีคําพิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ หากมิไดยื่นขอใหมีการพิทักษทรัพยชั่วคราวไวกอนใน
ศาลชั้นตนจะไปยื่นในศาลอุทธรณ หรือศาลฎีกายอมกระทํามิได ดังนัยคําพิพากษาฎีกา ดังนี้
คําพิพากษาฎีกาที่ 2142/2504 พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 17 ประสงคจะใหเจาหนี้ผูเปน
โจทกรองขอใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้ไวชั่วคราวกอนศาลชั้นตนมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้
เด็ดขาดเทานั้น เจาหนี้ผูเปนโจทกจะรองขอใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวในระหวางฎีกาหา
ไดไม
คําพิพากษาฎีกาที่ 1745/2532 พ.ร.บ.ลมละลายไดบัญญัติวิธีการชั่วคราวไวโดยเฉพาะ
แลว คือการพิทักษทรัพยชั่วคราวตามที่บัญญัติไวในมาตรา 17 ซึ่งจะขอไดก็แตในกรณีกอนที่
ศาลชั้นตนมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดเทานั้น ดังนั้นในกรณีที่ศาลชั้นตนพิพากษา
ยกฟองโจทก โจทกจะขอใหศาลอุทธรณยึดทรัพยจําเลยกอนพิพากษา โดยนําบทบัญญัติวาดวย
การยึดทรัพยของจําเลยกอนพิพากษา ตาม ป.วิแพงมาใชบังคับไมได
การที่ โ จทก ร อ งขอให มี ก ารพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ลู ก หนี้ นั้ น ก็ เ พื่ อ ป อ งกั น มี ใ ห ลู ก หนี้ ก ระทํ า การใดๆ
เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ซึ่งอาจทําใหโจทกซึ่งเปนเจาหนี้เสียเปรียบในการที่จะไดรับชําระหนี้จาก
ทรัพยสินนั้น แตศาลอาจใหเจาหนี้ผูเปนโจทกวางประกันคาเสียหายแกลูกหนี้ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได
การสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
มาตรา 24 เมื่ อ ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย ข องลู ก หนี้ แ ล ว ห า มมิ ใ ห ลู ก หนี้ ก ระทํ า การใดๆ
เกี่ยวกับทรัพยสิน หรือกิจการของตน เวนแตจะไดกระทําการตามคําสั่งหรือความเห็นชอบของ
ศาล เจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ผู จั ด การทรั พ ย ห รื อ ที่ ป ระชุ ม เจ า หนี้ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัตินี้
การสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 24 เปนเรื่องของศาลที่ไดพิจารณาคดีแลวจึงมีคําสั่งพิทักษทรัพย
โดยที่โจทกมิตองรองขอเหมือนการสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 17 ในเรื่องของการสั่งพิทักษทรัพยนั้น ไม
วาจะเปนการสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 17 หรือมาตรา 24 ผลที่เหมือนกันก็คือ หามมิใหลูกหนี้กระทํา
การใดเกี่ ยวกั บทรั พ ย สิ น หรื อ กิ จการของตน เว น แต จะไดรั บ อนุ ญ าตตามที่ก ฎหมายกํ าหนด ผลที่
แตกตางกันก็คือ การสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวตามมาตรา 17 เจาหนี้ทั้งหลายยังไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้
แตการสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 24 นั้นศาลศาลจะสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด ซึ่งจะมีผลให
เจาหนี้ทั้งหลายตองขอรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ผลกระทบตอสหกรณเมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยไมวาจะเปนการสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว
ตามมาตรา 17 หรือสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามมาตรา 24 เพราะลูกหนี้ถูกหามมิใหกระทําการใดๆ
เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน ดังนั้นสมาชิกสหกรณที่ถูกศาลสั่งพิทักษจะกระทําการตอไปนี้
มิได
- กูเงินจากสหกรณ
- ค้ําประกันเงินกู
- ชําระหนี้เงินกู (อาจถูก จพท. เรียกคืน)
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- ถอนเงินฝาก
ทั้ ง นี้ เ พราะทรั พ ย ข องลู ก หนี้ ทั้ งหมดถู ก ศาลสั่ งพิ ทั ก ษ ไ ว ลู ก หนี้ ถู ก ห า มมิ ใ ห ก ระทํา การใดๆ
เกี่ยวกับทรัพยการกูยืมเงินยอมมีผลกระทบถึงทรัพยสินของผูกูดวยเพราะอาจถูกยึดหรืออายัดมาชําระ
หนี้ได ผูที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยจึงไมสามารถทําสัญญากูเงินจากสหกรณได
สําหรับผลกระทบที่เกิดจากการถูกศาลพิทักษทรัพยตามมาตรา 24 นั้นอาจพิจารณาไดจากคํา
พิพากษาฎีกาดังนี้
คําพิพากษาฎีกาที่ 1098/2539 การที่ลูกหนี้ที่ 1 ไดทํานิติกรรมขายที่ดินและบานพิพาทให
ผูคัดคานที่ 1 โดยฝาฝน พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 24 จึง เปนนิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายยอมตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
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คําพิพากษาฎีกาที่ 4238/2539 จําเลยที่ 1 ทําสัญญาซื้อขายอาหารกุงจากโจทก ขณะที่ศาล
มีคําสั่งพิทักษทรัพยจําเลยที่ 1 เด็ดขาด สัญญาซื้อขายยอมเปนนิติกรรมที่ฝาฝน พ.ร.บ.ลมละลาย
มาตรา 22, 24 ตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 150 ไมมีผลบังคับ
สัญญาที่โจทกกับจําเลยที่ 1 ตกลงขยายระยะเวลาชําระคาอาหารกุงที่ทําขึ้นระหวางนั้นก็ตกเปน
โมฆะดวยเชนกัน สัญญาค้ําประกันระหวางโจทกกับจําเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ค้ําประกันหนี้ที่ขยาย
เวลาชํ าระหนี้จึงไมอ าจมีขึ้นไดตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ยมาตรา 681 โจทกฟอง
บังคับใหจําเลยทั้งสามชําระคาอาหารกุงไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ 2068/2549 เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพ ยของลูกหนี้เด็ดขาดแลว พ.ร.บ.
ลมละลายมาตรา 22(3) บัญญัติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย แตผูเดียวมีอํานาจประนีประนอม
ยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ และมาตรา 25 บัญญัติให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาวาคดีแพงทั้งปวงอันเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ที่คางอยูในศาล
ในระหวางพิจารณาที่โจทกถูกศาลลมละลายกลางสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด โจทกจึงไมมีอํานาจ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไดอีก
คําพิพากษาฎีกาที่ 8080/2538 มูลหนี้ตามเช็คพิพาทเกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยจําเลยเด็ดขาดแลว จึงไมอยูในบังคับตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91
แตเปนเรื่องที่จําเลยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24 โดยการ
ออกเช็คพิพาทใหแกโจทกรวม มูลแหงหนี้ตามเช็คจึงเปนโมฆะ โจทกรวมไมมีสิทธินําเช็คพิพาท
ไปยื่นใหธนาคารใชเงินโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อธนาคารปฏิเสธการจายเงินโจทกรวมจึงมิใชผู
ไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
พ.ศ.2534 โจทกรวมจึงไมเปนผูเสียหาย ไมมีอํานาจรองทุกข
จากคํ า พิ พ ากษาฎี ก าจะเห็ น ไดว า เมื่อ ศาลได มี ก ารสั่ ง พิทั ก ษ ท รัพ ยลู ก หนี้ แ ล ว ลู ก หนี้ จะไม
สามารถกระทําการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตนได หากลูกหนี้ไดฝาฝนกระทําไปการกระทํา
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นั้นยอมเปนโมฆะเพราะไดกระทําไปในขณะที่กฎหมายไดหามไว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 150 ซึ่งบัญญัติไว ดังนี้
มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย
หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ
ในกรณีที่สมาชิกสหกรณที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลวไดมากูเงินไปจากสหกรณ สหกรณควร
ดําเนินคดีกับสมาชิกนั้นในขอหาฉอโกง ซึ่งเปนความผิดทางอาญาที่ยอมความกันได ซึ่งสหกรณจะตอง
รีบทําการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนภายในสามเดือนนับแตวันที่มีการกูยืมหรือทราบเรื่อง
เรื่องของการสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 17 หรือ มาตรา 24 เปนเรื่องที่ศาลสั่งตามกระบวนการ
พิจารณา ซึ่งผูที่จะทราบวามีการสั่งพิทักษทรัพยก็คือคูความเทานั้น บุคคลภายนอกยังไมอาจทราบได
แตคําสั่งพิทักษทรัพยนั้นมีผลทันทีนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง ดังนั้นในหลายสหกรณจึงมีปญหาเรื่องสมาชิก
ทราบวาตนถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย แลวไดมากูเงินไปจากสหกรณ ซึ่งจะทําใหหนังสือกูและหนังสือค้ํา
ประกันที่ใหกูไปหลังศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลวตกเปนโมฆะทั้งหมด ตามคําพิพากษาฎีกาที่ไดนําเสนอ
ไวในตอนตนแลว สหกรณจึงมีทางออกทางเดียวคือการดําเนินคดีอาญาแกผูกูฐานฉอโกง ตามที่ไดกลาว
มาแลว
การขอรับชําระหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
เมื่อสมาชิกสหกรณรายใดถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด สหกรณจะตองรีบเตรียมการเพื่อขอรับ
ชําระหนี้ตามที่พระราชบัญญัติลมละลายกําหนดไวเทานั้น ซึ่งจะไดนําเสนอรายละเอียดตอไป
พ.ร.บ.ลมละลาย มาตรา 27
“เมื่อ ศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ด ขาดแลว เจาหนี้จะขอรับชําระหนี้ไดก็แตโดย
ปฏิ บัติตามวิ ธี การที่ กล าวไว ในพระราชบัญ ญัตินี้ แมจะเปนเจาหนี้ตามคําพิพ ากษาหรือเปน
เจาหนี้ที่ไดฟองคดีแพงไวแลว แตคดีอยูระหวางพิจารณาก็ตาม”
จากบทบัญญัติของมาตรา 27เจาหนี้ทุกประเภทซึ่งอาจประกอบดวย
- เจาหนี้ทั่วไปที่มีหลักฐานการเปนหนี้ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งยังมิไดมีการฟองคดีแพง
- เจาหนี้ที่ไดฟองคดีแลว แตอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
- เจาหนี้ตามคําพิพากษา
เจาหนี้ทุกประเภทจะตองทําการขอรับชําระหนี้ตามที่ พ.ร.บ.ลมละลายกําหนดเทานั้น โดยเมื่อ
ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดแลว จะตองมีการประกาศคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้นในราช
กิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. ลมละลายมาตรา
28 ดังนี้
มาตรา 28 เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่ง
นั้นในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหนึ่งฉบับ ในคําโฆษณานั้นให
แสดงการขอใหลมละลายวันที่ศาลมีคําสั่ง ชื่อ ตําบลที่อยู และอาชีพของลูกหนี้
ในคําโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้น ใหแจงกําหนดเวลาใหเจาหนี้ทั้งหลายเสนอ
คําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย
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ในการประกาศคําสั่งพิทักษทรัพยนั้น นอกจากสหกรณจะติดตามดูไดจากหนังสือพิมพและราช
กิจจานุเบกษาแลว ยังสามารถตรวจสอบจากเว็ปไซดของกรมบังคับคดีไดอีกดวย และเปนวิธีที่ดีที่สุด
เพราะเมื่อไดมีการประกาศคําสั่งพิทัก ษทรัพยเ ด็ดขาดแลว เจาหนี้ทั้งปวงไมวาจะเปนเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาหรือเจาหนี้ทั่วไปตองไปยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดสอง
เดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 91 ดังนี้
มาตรา 91 เจาหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย จะเปนเจาหนี้ผูเปนโจทกหรือไมก็
ตาม ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือน นับแตวันโฆษณา
คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด แตถาเจาหนี้อยูนอกราชอาณาจักร เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะขยาย
กําหนดระยะเวลาใหอีกไมเกินสองเดือน
คําขอรั บชํ าระหนี้ตองทําตามแบบพิมพ โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแหงหนี้สิน และ
ข อ ความระบุ ถึง หลั กฐานประกอบหนี้ และทรัพ ยสินอยา งหนึ่ง อยางใดของลูกหนี้ที่ยึด ไวเป น
หลักประกันหรือตกอยูในความครอบครองของเจาหนี้
ในกรณี ที่ผู ถู ก ศาลสั่ ง พิ ทักษ ทรัพ ยเ ด็ด ขาดเปนสมาชิก และเปนลูกหนี้ของสหกรณ สหกรณ
จะตองรีบไปยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวัน
โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยตามที่กําหนดไวในมาตรา 91 หากสหกรณไมไปขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยจะเปนผลเสียตอสหกรณ ดังนี้
- ไมไดรับการชําระหนี้จากเจาพนักงานพิทักษทรัพย
- ไม ส ามารถฟ อ งร อ งคดี เ กี่ ย วกั บ หนี้ สิน นั้ น ได อี ก หากศาลสั่ ง ยกเลิ ก การล มละลาย
หรือพิพากษาใหลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย
ในทางปฏิบัติสหกรณมักไมทราบวาลูกหนี้ถูกสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และไมทราบการโฆษณา
คําสั่งพิทักษทรัพย และไมไดไปขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งตอไปนี้สหกรณคงตอง
ระมัดระวัง
คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ 806/2538 เจ า หนี้ ทุ ก ประเภทไม ว า จะเปน เจ า หนี้ต ามคํ าพิ พ ากษา
หรือไม ตองยื่นคํารองขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือน
นับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27,
91 เมื่อโจทกมิไดยื่นคํารองขอรับชําระหนี้จนกระทั่ง ศาลมีคําสั่งยกเลิกการลมละลาย เพราะ
หนี้สินของจําเลยไดชําระเต็มจํานวนแลวตามมาตรา 135 (3) ซึ่งเปนผลใหจําเลยหลุดพนจาก
บรรดาหนี้สินทั้งปวง แมโ จทกจะไมทราบวาจําเลยถูกฟองคดีลมละลายมากอน แตการฟอง
ลมละลายกระทําโดยเปดเผย และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โจทกจะอางวาไมทราบวา
จําเลยถูกฟองไมได โจทกจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยในหนี้ดังกลาวอีก
คําพิพากษาฎีกาที่ 917/2521 เมื่อมีผูขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย แมผูขอจะเปนเจาหนี้
ตามคําพิพากษาคดีอื่นหรือเปนเจาหนี้ผูเปนโจทกในคดีลมละลายนั้นเองก็ตาม เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยยอมมีอํานาจสอบสวนในเรื่องหนี้สินที่ขอรับชําระหนี้นั้นวาเปนหนี้ที่ขอรับชําระได
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หรือไม แลวทําความเห็นเสนอศาล และศาลมีอํานาจสั่งตามพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา
106, 107, 108
คําพิพากษาฎีกาที่ 1237/2532 ผูรองยื่นคําขอรับชําระหนี้ไปแลวจะยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม
จํานวนหนี้ เมื่อลวงเลยกําหนดระยะเวลาสองเดือนตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ.2483
มาตรา 91 นั้น หาอาจทําไดไม
คําพิพากษาฎีกาที่ 1519/2538 ศาลชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้จากกอง
ทรัพยสินของลูกหนี้ทั้งสองแลว ผูรองในฐานะผูค้ําประกันลูกหนี้ที่ 2 เมื่อไดชําระหนี้ใหแกเจาหนี้
ไปแลว ยอมไดรับชวงสิทธิการขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้ แตปรากฏวาผูรองมิไดยื่นคําขอรับ
ชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนตามมาตรา 91 ผูรองจะอางวา
ไดรับชวงสิทธิและขอรับชําระหนี้แทนเจาหนี้หาไดไม
คําพิพากษาฎีกาที่ 5927/2546 กฎหมายลมละลายมีเจตนารมณใหกระบวนการพิจารณา
คดีลมละลาย ทั้งสวนที่กระทําตอศาลและที่กระทําตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินไปโดย
รวดเร็วเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ ลูกหนี้และผูเกี่ยวของ ในสวนการชําระหนี้ของเจาหนี้นั้น หากให
เจาหนี้แกไขเพิ่มเติมคําขอรับชําระหนี้ในชวงที่พนกําหนดเวลาใหยื่นคําขอรับชําระหนี้ ยอมทํา
ใหคดีตองลาชา พ.ร.บ.ลมละลายไดบัญญัติกระบวนการพิจารณาสวนนี้ไวเปนกรณีเฉพาะ ไม
อาจนํา ป.วิแพงมาตรา 179, 180 มาอนุโลมใหแกไขจํานวนหนี้ที่อาจขอรับชําระหนี้ได
คําพิพากษาฎีกาที่ 3527/2536 การที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยสั่งใหคืนคํารองขอรับชําระ
หนี้ไปทํามาใหม หมายถึงใหไปทํามาใหมภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแตวันโฆษณาคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาด การที่ผูรองกลับมายื่นขอรับชําระหนี้เกินกําหนดเวลาดังกลาว จึงเปนการ
ยื่นพนกําหนด และจะถือวาเปนการยื่นคําขอรับชําระหนี้เพิ่มเติมก็ไมได เพราะยังไมมีคําขอรับ
ชําระหนี้เดิมเลย
ในการยื่นคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 91 นั้น เปนการยื่นขอรับชําระหนี้ที่เจาหนี้มิไดมีทรัพยสิน
ใดๆ ของลูกหนี้เปนประกัน หากเปนหนี้ที่เจาหนี้ไดยึดถือเอาทรัพยสินของลูกหนี้ไวเปนประกันเงินกู เชน
มีการนําเอาอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกัน พระราชบัญญัติลมละลายไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการ
ขอรับชําระหนี้ไว ดังนี้
มาตรา 95 เจาหนี้มีประกันยอมมีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกัน ซึ่งลูกหนี้ไดให
ไว ก อ นถู ก พิ ทั ก ษ ท รั พ ย โ ดยไม ต อ งขอรับชํ าระหนี้ แต ตอ งยอมใหเ จา พนั กงานพิ ทัก ษท รัพ ย
ตรวจดูทรัพยสินนั้น
มาตรา 96 เจาหนี้มีประกันอาจขอรับชําระหนี้ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ยินยอมสละทรัพยสินอันเปนหลักประกัน เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลายแลวขอรับ
ชําระหนีไ้ ดเต็มจํานวน
(2) เมื่อไดบังคับเอาแกทรัพยสินอันเปนหลักประกันแลวขอรับชําระหนี้ในจํานวนที่ขาด
อยู
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(3) เมื่อไดขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยขายทอดตลาดทรัพยสินอันเปนหลักประกัน
แลว ขอรับชําระหนี้สําหรับจํานวนที่ขาดอยู
(4) เมื่อตีราคาทรัพยสินอันเปนหลักประกันแลวขอรับชําระหนี้สําหรับจํานวนที่ยังขาด
อยู ในกรณีเชนนี้เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจไถถอนทรัพยสินตามราคานั้น ถาเห็นวา
ราคานั้ น ไม ส มควร เจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย มี อํ า นาจขายทรั พ ย สิ น นั้ น ตามวิ ธี ก ารที่ เ จ า
พนักงานพิทักษทรัพยและเจาหนี้ตกลงกัน ถาไมตกลงกันจะขายทอดตลาดก็ไดแตตองไมให
เสียหายแกเจาหนี้นั้นและเจาหนี้หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจเขาสูราคาในการขาย
ทอดตลาดได เมื่อขายไดเงินจํานวนสุทธิเทาใด ใหถือวาเปนราคาที่เจาหนี้ไดตีมาในคําขอ
ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมแจงโดยหนังสือใหเจาหนี้ทราบวา จะใชสิทธิไถถอนหรือ
ตกลงใหขายทรัพยสินอันเปนหลักประกันภายในกําหนดเวลาสี่เดือนนับแตวันที่เจาหนี้ไดยื่นคํา
ขอรับชําระหนี้ ใหถือวายินยอมใหทรัพยสินนั้นเปนกรรมสิทธิ์แกเจาหนี้ตามราคาที่เจาหนี้ไดตี
มาและเจาพนักงานพิทักษทรัพยหมดสิทธิไถถอนหรือขายทรัพยสินนั้น
บทบัญญัติแหงมาตรานี้ มิใหใชบังคับในกรณีที่ตามกฎหมายลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ
เกินกวาราคาทรัพยสินที่เปนหลักประกัน
มาตรา 97 ถาเจาหนี้มีประกันขอรับชําระหนี้โดยไมแจงวาเปนเจาหนี้มีประกัน เจาหนี้
นั้นตองคืนทรัพยสินอันเปนหลักประกันแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย และสิทธิเหนือทรัพยสิน
นั้นเปนอันระงับ เวนแตเจาหนี้จะแสดงตอศาลไดวาการละเวนนั้นเกิดขึ้นโดยพลั้งเผลอ ในกรณี
เชนนี้ศาลอาจอนุญาตใหแกไขขอความในรายการขอรับชําระหนี้ โดยกําหนดใหคืนสวนแบง
หรือกําหนดอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได
การขอรับชําระหนี้ในกรณีที่เจาหนี้มีทรัพยสินของลูกหนี้ไวเปนประกันนั้น เจาหนี้จะตองขอรับ
ชําระหนี้ตามที่กําหนดไวในมาตรา 95 ,96,97 หากสหกรณไปขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 91 โดยไมได
แจงแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยวาเปนเจาหนี้มีประกัน สิทธิของเจาหนี้ที่มีอยูเหนือทรัพยสินอันเปน
หลั ก ประกั น นั้ น เป น อั น ระงั บ ไป ซึ่ ง โดยเฉพาะกรณี เ งิ น กู พิ เ ศษของสหกรณ ที่ ไ ด มี ก ารนํ า เอา
อสั ง หาริ มทรั พย มาจํานองไวเ ป นประกันนั้น จะตอ งพิจารณาดําเนินการใหถูก ตอง วาจะใชสิทธิต าม
มาตรา 95 หรือ 96 จึงจะเหมาะสมสภาพแหงหนี้ และประโยชนของสหกรณที่จะไดรับชําระหนี้ ดังนั้น
กอนจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ สหกรณจะตองพิจารณาใหรอบคอบกอนวาสมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดนั้น มีหนี้อยูกับสหกรณอยางไรบาง เพราะขณะนี้สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกหลายสัญญา ถาเปน
หนี้ที่ตองดําเนินการตามมาตรา 95, 96, 97 แตขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 91 อาจเกิดผลเสียกับสหกรณก็
ได
คําพิพากษาฎีกาที่ 6722/2544 การใชสิทธิตามมาตรา 95 เจาหนี้มีประกันไมตองยื่นขอรับ
ชําระหนี้ เพียงแตแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบวาจะถือเอาสิทธิเหนือทรัพยสินที่เปน
หลักประกัน และตองยอมใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาตรวจดูทรัพยสินเทานั้น เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเขาตรวจดูทรัพยสินเทานั้น เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งให
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เจาหนี้มีประกัน ผูเลือกใชสิทธิตามมาตรา 95 ไดรับชําระหนี้หรือไม คําสั่งของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยที่เคยอนุญาตใหผูรองไดรับชําระหนี้ตามมาตรา 91 จึงไมถูกตอง
คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ 1711/2535 ในการใช สิ ท ธิ เ หนื อ ทรั พ ย สิ น ใดอั น เป น หลั ก ประกั น
เจาหนี้มีประกันมีสิทธิที่จะเลือกใชสิทธิตามพระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา 95 หรือมาตรา 96
มาตราใดมาตราหนึ่งเพียงมาตราเดียว หากเลือกใชสิทธิขอชําระหนี้ตามมาตรา 96 ก็ยอมหมด
สิทธิที่จะถือสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกันตามมาตรา 95 อีกตอไป และตองขอรับชําระ
หนี้ทั้งหมดของตนที่มีทรัพยสินนั้นเปนหลักประกันภายในกําหนดเวลาสองเดือน ตามมาตรา 91
หากพนกําหนดเวลาดังกลาวก็ไมมีสิทธิขอรับชําระหนี้อีกตอไป
คําพิพากษาฎีกาที่ 4651/2548 เจาหนี้เปนเจาหนี้มีประกันที่ไมไดใชสิทธิตามมาตรา 95
เพราะตามคําขอรับชํา ระหนี้ร ะบุวา เป นการขอรั บชํ าระหนี้ ตามมาตรา 96 (3) เมื่ อ เจ าหนี้ มี
ประกันใชสิทธิขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 96 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีอํานาจตรวจคําขอรับ
ชําระหนี้ของเจาหนี้ไมวาจะเปนหนี้ตามคําพิพากษาหรือไมและมีอํานาจหมายเรียกเจาหนี้มาทํา
การสอบสวนเกี่ยวกับหนี้สินที่ขอรับชําระหนี้วาเจาหนี้มีประกันและมีสิทธิขอรับชําระหนี้จํานวน
ที่ยังขาดอยูจริงหรือไมตามมาตรา 105 เจาหนี้จึงมีหนาที่นําสืบขอเท็จจริงตามที่กลาวอางในคํา
ขอรับชําระหนี้
คําพิพากษาฎีกาที่ 2968/2522 การที่เจาหนี้จํานองนําพยานมาใหการเพียงวา รับจํานอง
ทรัพยสินจากลูกหนี้เสร็จในวันเดียวกันกับวันที่ลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยนั้น หมายความวาไดจด
ทะเบียนจํานองเสร็จกอนสิ้นเวลาราชการในวันนั้น แตศาลอานคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด
เวลา 13 น. จึง ฟง ไมไดวาเจาหนี้ไดจดทะเบียนจํานองเสร็จกอนศาลชั้นตนอานคําสั่ง พิทักษ
ทรัพยเด็ดขาด จึงจะถือวาเจาหนี้จํานองเปนเจาหนี้มีประกัน มีสิทธิจํานองเหนือทรัพยสินจํานอง
ซึ่งลูกหนี้ใหไวกอนถูกพิทักษทรัพยตามมาตรา 95 ไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ 2909/2522 เจาหนี้มีจํานองเปนประกันไมแจงในคําขอรับชําระหนี้วา
เปนหนี้มีจํานอง ใบกรอกรายละเอียดหลักประกันในบัญชีประกอบคําขอเห็นไดชัดวาประสงค
ขอรับหนี้อยางเจาหนี้ไมมีประกัน ศาลไมอนุญาตใหรับชําระหนี้อยางเจาหนี้มีประกันและใหสิทธิ
จํานองระงับไป
คําพิ พากษาฎีกาที่ 1097/2536 พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 97 มิ ได กําหนดเวลาในการขอ
แกไขไว เจาหนี้จึงมีสิทธิขอแกไขไดไมวาระยะเวลาใดๆ แมจะไดมีการแบงทรัพยสินครั้งสุดทาย
แลวก็ตาม การที่ศาลจะอนุญาตใหแกไขไดหรือไมยอมขึ้นอยูกับพฤติการณแหงคดีเปนรายๆไป
การหักกลบลบหนีตามพระราชบัญญัติลมละลาย
นอกจากขอรับชําระหนี้จากเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามที่ไดกลาวมาแลว เจาหนี้ยังอาจใชสิทธิ
ในการหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้ได ถาเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้เปนหนี้ ลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่งพิทักษ
ทรัพย ซึ่งพระราชบัญญัติลมละลายไดกําหนดไวดังนี้
มาตรา 102 ถาเจาหนี้ซึ่งมีสิท ธิขอรับชําระหนี้เปนหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยถึงแมวามูลแหงหนี้ทั้งสองฝายไมมีวัตถุประสงคเปนอยางเดียวกันก็ดี หรืออยูในเงื่อนไข
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หรือเงื่อนเวลาก็ดี ก็อาจหักกลบกันได เวนแต เจาหนี้ไดสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ภายหลังที่มีคําสั่ง
พิทักษทรัพยแลว
การหักกลบลบหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 102 นั้นมีขอแตกตางกับการหักกลบ
ลบหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 341 และ 342 หลายประการโดยเฉพาะเรื่องของ
ลูกหนี้ กําหนดเวลาชําระหนี้ ในทางปฏิบัติหากสมาชิกสหกรณที่มีหนี้อยูกับสหกรณถูกศาลสั่งพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาด สหกรณสามารถนําเงินคาหุน หรือเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณมาหักกลบลบหนี้
ได และสหกรณควรยื่นคํารองขอหักกลบลบหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยเสียโดยเร็วที่สุด การแสดง
เจตนาในการหักกลบลบหนี้ในคดีลมละลายนั้นใหแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ไปยังเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย ไมตองแสดงเจตนาไปยังลูกหนี้เหมือนการหักกลบลบหนี้ในคดีแพง เพราะในคดีลมละลายนั้น
เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดแลว ลูกหนี้ถูกหามมิใหจัดการใดๆ เกี่ยวแกทรัพยสินหรือ
กิจการของตนตาม พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 24 ดังที่ไดกลาวไวแลว ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปน
ผูเขามาจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหนี้ ดังนั้นการแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ในคดี
ลมละลายจึงตองแสดงตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งในเรื่องการหักกลบลบหนี้นั้นมีคําพิพากษาฎีกาที่
นาในใจ ดังนี้
คําพิพากษาฎีกาที่ 4603/2542 การที่ผูรองขอใชสิทธินําเงินฝากประจําของจําเลยที่ 1 มา
หักกลบลบหนี้กับเงินที่ศาลอนุญาตใหผูรองไดรับชําระหนี้ ตาม พ.ร.บ. ลมละลายมาตรา 102
จะตองพิจารณาวาในวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดจําเลยที่ 1 ผูรองเปนหนี้จําเลยที่ 1
ตามบัญชีเงินฝากประจําพรอมทั้งดอกเบี้ยเพียงใด แลวจึงนํามาหักกลบลบหนี้กับจําเลยที่ 1 ได
ผูรองไมอาจนําดอกเบี้ย เงินฝากประจําของจําเลยที่ 1 ที่เกิดขึ้นภายหลัง จากวันที่ศ าลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวมาหักกลบลบหนี้ตามมาตรา 102 ได
คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ 2372/2528 พ.ร.บ.ล ม ละลายมาตรา 102 บั ญ ญั ติ ย กเว น เฉพาะ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 341 และ 342 เทานั้น วาหนี้ซึ่งหักกลบลบกันไมได
ตามมาตรา 341 และ 342 ย อ มหั กกลบลบกั น ได ในกรณี ลู ก หนี้ ถู กพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ต าม พ.ร.บ.
ลมละลาย ไมรวมถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1119 ซึ่งบัญญัติหามเด็ดขาดมิ
ใหผูถือหุนหักหนี้กับบริษัท ดังนั้นผูรองซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทลูกหนี้ (จําเลย) จึงจะขอหักหนี้
คาพิมพหนังสือที่ผูรองเปนหนี้บริษัทลูกหนี้ (จําเลย) หักกลบกับคาหุนที่ผูรองคางชําระบริษัท
ลูกหนี้ (จําเลย) ตามมาตรา 102 หาไดไม
คําพิพากษาฎีกาที่ 3356/2524 ธนาคารผูรองเปนเจาหนี้ ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้และมี
หน า ที่ ต อ งคื น เงิ น รั บ ฝาก จึ ง มี สิ ท ธิ หั ก กลบลบหนี้ โ ดยแสดงเจตนาขอหั ก กลบลบหนี้ ต อ เจ า
พนักงานพิทักษทรัพยตามมาตรา 102 ได แมจะไมไดแสดงเจตนาตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามมาตรา 91 ก็ตาม
เพราะขอเท็จจริงตามคํารองของธนาคารผูรอง ซึ่งรับกันแลววาจําเลยเปนลูกหนี้ธนาคารผูรอง
ตามจํานวนในคํารองจริง
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1720/2525 แม พ.ร.บ. ลมละลาย ฯ ใหสิทธิแกธนาคารผูรองซึ่งเปน
เจาหนี้เงินเบิกเกินบัญชีจําเลยและจําเลยซึ่งเปนเจาหนี้เงินฝากผูรองใหหักกลบลบหนี้กันได แต
จะตองดําเนินการตาม ป.พ.ม. มาตรา 342 โดยแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่ง เมื่อเจาพนักงาน
พิทักษท รัพยของจําเลยอายัด เงินที่ผูรองเปนหนี้จําเลย ผูรองไดสงเงินฝากดัง กลาวใหแกเจา
พนักงานพิทักษทรัพย โดยไมไดแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้เงินฝากระหวางจําเลยกับผูรอง
เปนอันระงับลง สิทธิจะหักกลบลบหนี้ยอมสิ้นสุดลง ผูรองไมมีสิทธิขอหักกลบลบหนี้ จึงขอให
เจาพนักงานพิทักษทรัพยคืนเงินใหแกผูรองไมได
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 102 ประกอบกับคําพิพากษาฎีกาที่ยกมา
ประกอบการพิจารณา สหกรณคงพอมองเห็นทางแกไขปญหาในกรณีที่สหกรณไมทราบวาสมาชิกของ
สหกรณถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และมิไดไปยื่นขอรับชําระหนี้จากเจาพนักงานพิทักษทรัพยจน
ล ว งเลยเวลาตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา 91 คือ สองเดือ นนับ แตวั นโฆษณาคําสั่ งพิทั ก ษท รัพ ย แต
สหกรณยังสามารถใชสิทธิในการขอหักกลบลบหนี้ไดตามมาตรา 102 จากเงินคาหุน เงินฝาก หรือแมแต
เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ถาหนี้เงินกูของสมาชิกนั้นเกิดขึ้นกอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และเงิน
คาหุน เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ของสมาชิก สมาชิกมีอยูกอนวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
เมื่อสหกรณทราบวาสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จึงใหสมาชิกลาออกจากการ
เปนสมาชิกสหกรณ แลวนําเงินคาหุนและถอนเงินฝากมาชําระหนี้สหกรณจะทําไดหรือไม และ
ผลจะเปนอยางไร
เมื่อสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยไมวาจะเปนการพิทักษทรัพยชั่วคราวตามมาตรา 17 หรือ
พิทักษทรัพยเด็ดขาดตามมาตรา 24 สมาชิกผูนั้นถูกหามมิใหจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน
การที่สมาชิกขอลาออกจากสหกรณหลังถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว ยอมเปนการกระทําที่ฝาฝนมาตรา
24 ของพระราชบัญญัติลมละลาย และการกระทําทั้งหมดยอมตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ชยมาตรา 150 ซึ่ง เจาพนักงานพิทัก ษทรั พ ยอ าจขอใหศ าลเพิ ก ถอนตาม พ.ร.บ.ล มละลาย
มาตรา 115 ได
มาตรา 115 การโอนทรัพยสินหรือการกระทําใดๆ ซึ่งลูกหนี้ไดกระทําหรือยินยอมให
กระทําในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอน ขอมีการใหลมละลายและภายหลังนั้น โดยมุงหวังให
เจาหนี้คนหนึ่งคนใดไดเปรียบแกเจาหนี้อื่น ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยทําคําขอโดยทําเปนคํา
รอง ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทํานั้นได
ถาเจาหนี้ผูไดเปรียบเปนบุคคลภายในของลูกหนี้ ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือ
การกระทําตามวรรคหนึ่งที่ไดกระทําขึ้นในระหวางระยะเวลาหนึ่งปกอนมีการขอใหลมละลาย
และภายหลังนั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ 1857/2541 การเพิกถอนการโอนตามมาตรา 115 จะตองเปนกรณีซึ่ง
ลูกหนี้ไดกระทําหรือยินยอมใหกระทํา ในระหวางระยะเวลา 3 เดือน กอนมีการขอใหลมละลาย
และภายหลังนั้น โดยมุงใหเจาหนี้คนหนึ่งคนใดไดเปรียบแกเจาหนี้อื่น โดยไมตองพิจารณาวา
รับโอนโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนหรือไม
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คําพิพากษาฎีกาที่ 106/2536 จําเลยชําระหนี้ใหแกผูคัดคาน หลังถูกฟองคดีลมละลาย
แลว โดยจําเลยทราบดีวาตนยังเปนหนี้เจาหนี้รายอื่น และมีทรัพยสินไมพอชําระหนี้ได การ
ชําระหนี้ใหแกผูคัดคานแมจะเปนไปตามสัญญาก็เปนเหตุใหผูคัดคานไดเปรียบเจาหนี้รายอื่น
แมจําเลยจะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้รายอื่นดวย แตจํานวนที่ชําระหนี้ไมเสมอภาคกัน ถือวาการ
ชําระหนี้แตละรายเปนเหตุใหเจาหนี้แตละคนไดเปรียบเสียเปรียบกัน
คําพิพากษาฎีกาที่ 1474/2528 ธนาคารผูคัดคานซึ่งเปนเจาหนี้จําเลยอยูกอนถูกพิทักษ
ทรัพย มีสิทธิขอหักกลบลบหนี้กับจําเลยไดตามมาตรา 102 โดยไมตองอาศัยความยินยอมของ
จําเลย และสิทธิในการหักกลบลบหนี้ตามมาตรานี้ยอมกระทําได แมจะเปนเวลาภายหลังที่ศาล
มีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงไมมีสิทธิขอใหเพิกถอนการหักกลบลบหนี้
ตามมาตรา 115
การใชสิทธิในการขอหักกลบลบหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 102 เปนการกระทํา
ของเจาหนี้ ซึ่งกฎหมายไดใหสิทธิกระทําได แตการที่สหกรณใหสมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยลาออก
แลวนําเงินคาหุนหรือถอนเงินฝากมาชําระหนี้สหกรณ เปนการกระทําของสมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทัก ษ
ทรัพยแลว เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 24 จึงอาจถูกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพิก
ถอนไดตามพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 115 ดังที่ไดอธิบายและยกเอาคําพิพากษาของศาลฎีกามา
ใหทําความเขาใจกันแลว
การนําบทความนี้ขึ้นมาก็เ พื่อใหคําแนะนํากับสหกรณในกรณีที่ส มาชิกสหกรณถูกฟองในคดี
ลมละลายแลวถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดวาสหกรณควรจะปฏิบัติอยางไร สิทธิของสหกรณในฐานะ
เจาหนี้มีอยูอยางไรบาง เรื่องของการขอรับชําระหนี้จากเจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือการขอหักกลบ
ลบหนี้โดยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ถาหนี้นั้นเกิดขึ้นกอนศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพย
เพื่อประโยชนของสหกรณ ขอแนะนําสหกรณไดดําเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อ ปองกันความ
เสียหาย โดยใชสิทธิของสหกรณ ดังนี้
1. พยายามติดตามตรวจสอบใหทราบวาสมาชิกรายใดถูกฟองคดีลมละลายบาง
2. ตรวจสอบการสั่งพิทักษทรัพยจากเว็ปไซดของกรมบังคับคดีอยางสม่ําเสมอ
3. ถาพบวาสมาชิกสหกรณรายใดถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย สหกรณตองปฏิบัติ ดังนี้
3.1 หามกูเงิน
3.2 หามค้ําประกันเงินกู
3.3 หามลาออก
3.4 หามถอนเงินฝาก
3.5 ไมรับชําระหนี้โดยตรงจากผูถูกพิทักษทรัพย (อาจถูก จพท.เรียกคืน)
4. ติดตามการโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งดูไดจาก
เว็ปไซดของกรมบังคับคดี ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพรายวัน ที่ลงประกาศพิทักษทรัพย
5. เตรียมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกที่ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด
เพื่อดําเนินการขอรับชําระหนี้หรือขอหักกลบลบหนี้
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6. ติดตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อดําเนินการในการขอรับชําระหนี้และศึกษาแบบฟอรม
ตางๆ ในการยื่นขอรับชําระหนี้หรือหักกลบลบหนี้
7. ยื่นขอรับชําระหนี้สําหรับหนี้ที่ไมมีทรัพยสินเปนประกันภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวัน
โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ตามมาตรา 91
8. กรณีเปนหนี้ที่มีการจํานองอสังหาริมทรัพยเปนประกันใหติดตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เพื่อขอใชสิทธิของเจาหนี้ตามมาตรา 95 หรือ 96 ซึ่งสหกรณเห็นวาเกิดประโยชนสูงสุดแกสหกรณ
9. หากสหกรณไดทราบประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพยหลังจากพนกําหนดขอรับชําระหนี้
แลว (สองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย) ใหยื่นคําขอหักกลบลบหนี้จากเงินคาหุนหรือเงินอื่น
ใดที่ลูกหนี้มีอยูกับสหกรณตามมาตรา 102
10. การแกไขคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 91 ตองทําใหเสร็จภายในเวลา 2 เดือน สวนการขอ
แกไขคําขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 95, 96 ตองกระทําตามมาตรา 97
การดําเนินการตางๆ ตั้งแตขอ 6 ถึงขอ 10 สหกรณจะตองติดตอกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เพื่อจะไดดําเนินการไดถูกตอง เมื่อไดยื่นขอรับชําระหนี้ไวแลว ยังมีขั้นตอนของการประชุมเจาหนี้ เพื่อ
ทําการเฉลี่ยหนี้และการเจรจาระหวางเจาหนี้ผูรับชําระหนี้และลูกหนี้อีกหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแตการยื่นคํา
ร อ ง คํ า ขอต า งๆ ต อ เจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย สหกรณ ต อ งตั้ ง ผู แ ทนของสหกรณ ไ ปดํ า เนิ น การ
เชนเดียวกับการตั้งผูแทนสหกรณไปดําเนินคดีในศาล คือ ตองมีมติคณะกรรมการดําเนินการในการตั้ง
ผูแ ทนให ถูก ตอ งตามกฎหมายและข อบังคับของสหกรณ เนื่อ งจากสหกรณเปนนิติบุค คลหากการตั้ง
ผูแทนไมถูกตอง ผูไปกระทําการนั้นยอมไมมีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ สิทธิของสหกรณอาจเสียไป
ผลกระทบกับหนวยงานตนสังกัด
หน ว ยงานต นสั ง กั ด ผู มี ห น าที่ จา ยเงิน เดือ น คา จา ง บํา เหน็ จ บํา นาญใหแ ก ขา ราชการ หรื อ
พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการหรือหนวยงานใดๆ ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนหรือองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อผูมีสิทธิรับเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญคนใดถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย ไม
ว า จะเป น การสั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย ชั่ ว คราวตามมาตรา 17 หรื อ พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาดตามมาตรา 24
หน ว ยงานต นสั งกั ด จะต อ งนํ าสง เงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญนั้นตอเจาพนักงานพิทัก ษทรัพ ย
ทั้งหมดและเปนหนาที่ของผูถูกพิทักษทรัพยที่จะตองไปรองขอรับคาใชจายจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย
เราจะพบวาในบางครั้งไดมีหนังสือแจงใหหนวยงานตนสังกัดเรียกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ
บํานาญ ที่ไดจายใหแกผูถูกพิทักษทรัพยคืนแลวนําสงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งเปนเหตุใหเงินคาหุน
หรือเงินชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยที่สหกรณรับไวดวยการหักเงิน ณ ที่จายถูกเรียกคืนจากหนวยงานตน
สังกัด เพื่อนําสงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งสหกรณจําเปนตองคืนให
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหนวยงานตนสังกัดนั้นไมไดเกิดขึ้นเพราะสหกรณ แตเกิดขึ้นจากผลของ
การที่ลู กหนี้ถูก ศาลสั่ง พิทักษทรัพ ยใ นคดีลมละลาย เพราะการดําเนินคดีลมละลายนั้นได กระทําโดย
เปดเผย มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศในหนังสือพิมพรายวัน คงยากแกผูเกี่ยวของที่จะ
อางวาไมทราบบุคลากรของหนวยงานถูกฟองคดีลมละลายและถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
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สหกรณหรือหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกอาจสงสัยวา ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาตรา 286 ไดกําหนดวา เงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
อีกทั้งสหกรณอาจเคยฟองผูกูและผูค้ําประกันที่ไมชําระหนี้ใหกับสหกรณตามหนังสือกูยืมและหนังสือค้ํา
ประกัน ซึ่งสหกรณเปนฝายชนะคดีแตก็ไมสามารถบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดเงินเดือน คาจาง
บําเหน็จ บํานาญได เรื่องคดีแพงเปนเรื่องหนึ่ง เรื่องคดีลมละลายเปนอีกเรื่องหนึ่ง ในคดีแพงไมมีการ
จํากัดสิทธิของลูกหนี้ในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหนี้เหมือนคดีลมละลาย เพราะ
เมื่อลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว ลูกหนี้ถูกหามมิใหกระทําการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการ
ของตน เจาพนักงานพิทักษทรัพยเทานั้นที่จะเปนผูเขามาจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหนี้
ดังนั้นเมื่อบุคลากรของหนวยงานใดถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีอํานาจแจงให
หนวยงานตนสังกัด ของผูถูกพิทัก ษทรัพ ยจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ ใหแกเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย
บทความนี้คงเปนประโยชนกับสหกรณบางตามสมควร ดังไดกลาวมาแลววาตองการแนะนําให
สหกรณนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการในกรณีที่สมาชิกสหกรณถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเทานั้น
สําหรับขั้นตอนของการฟองคดีลมละลายและกระบวนการพิจารณาของศาลในคดีลมละลายนั้นยัง
มีอีกมากที่ยังมิไดนํามากลาวไวในที่นี้
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บรรณานุกรม
พิมพ กรุงเทพฯ

พระราชบัญญัติลมละลาย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
คําพิพากษาศาลฎีกา
ลมละลายพิสดาร(ฉบับปรับปรุงใหม2553)วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ หจก.แสงจันทรการ

- เจาะหลักฎีกาลมละลายและฟนฟูกิจการลูกหนี้ กลุมพลังวิชาการเพื่ออนาคต หาง
หุนสวนจํากัดพิมพอักษร กรุงเทพฯ
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หนังสือเงินกูที่ ............../.............
ชื่อผูกู...........................................

ทะเบียนผูค ้ําประกัน
เลม..........................หนา…..................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ

สหกรณไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมป
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที่ .................../.......................
วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ..............
ขาพเจา ...........................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่......................อายุ….…….ป
เลขประจําตัวประชาชน
เปน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจางประจํา
อื่นๆ ......................................... ตําแหนง .......................................................
สังกัด..................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.............................บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ................หมูที่ ............ ถนน............................. ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.....................
ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพย..........................................................................จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให.........................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู
................................ (......................................................) ตามหนังสือเงินกูสามัญที่ ............/.............
ลงวันที่ ............................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้
ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับ
เงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคา
สินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไม
เปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว
ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชา
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หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจา
ตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทํา
หนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป
ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา
มอบไว ให ส หกรณ เ พื่ อแสดงต อหน วยงานตน สัง กัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหส หกรณจ นกว า
สหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ข อ 6. หากข าพเจ าได ยายที่ อ ยูจ ากที่ไ ดแจง ไวใ นหนัง สือ ขา พเจาจะแจง ใหส หกรณท ราบเป น
หนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลงชื่อ……………………………...ผูค้ําประกัน
(……………………………….)
ลงชื่อ……………………………...พยาน
(……………………………….)
ลงชื่อ……………………………...พยาน
(……………………………….)
คํายินยอมของคูส มรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................
ขาพเจา นาย/นาง................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง.......................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือค้ําประกัน
เงินกูขา งตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม
(...........................................................)
..........................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
หมายเหตุ สหกรณควรจัดใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันไวประกอบเปน
หลักฐานดวย

ลําดับที่

ชื่อจําเลย

ทุนทรัพย
ที่ฟอง
วันที่ฟอง

คดีดําที่

วันตัดสิน

คดีแดงที่

จํานวนเงิน
ที่พิพากษา

ทะเบียนคุมคดี สหกรณ...............................................................................จํากัด
หมายเหตุ
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ทะเบียนคุมคดี (เฉพาะคดี)
สหกรณ.......................................................จํากัด

ลําดับที่...............

คดีดําที.่ .....................
คดีแดงที.่ ...................

วันเดือนปที่ฟอง
วันที่.................เดือน......................พ.ศ...........
ชื่อจําเลย
จําเลยที่ 1 ....................................................................................................ผูกู
จําเลยที่ 2 ....................................................................................................ผูค้ําประกัน
จําเลยที่ 2 ....................................................................................................ผูค้ําประกัน
ทุนทรัพยที่ฟอง ............................................................................................บาท
เงินวางศาล .........................บาท คาทนายความ...........................................บาท
คาใชจายอื่นๆ ..............................................................................................บาท
ชื่อทนายความ ..............................................................................................

รายละเอียดการดําเนินคดี
วัน เดือน ป

การดําเนินคดี

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
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เรื่องที่เกี่ยวกับหลักฐานการกูยืม
คําพิพากษาฎีกาที่ 1215/2500 จําเลยที่ 1 ไดทําเอกสารการกูยืมเงินโจทกไว โดยเซ็นชื่อยี่หอ
เซงคังอัน เปนยี่หอรานคาของจําเลยที่ 1 เปนผูกูในสัญญากูยืมนั้น ซึ่งตามธรรมเนียมจีนมักใชเซ็นชื่อ
ยี่หอแทนชื่อไว จึงถือไดวา เปนการลงลายมือชื่อของจําเลยโดยชอบแลว โจทกมีสิทธิฟองบังคับจําเลย
ตามหนังสือนั้นได
คําพิพากษาฎีกาที่ 306/2506 เอกสารมีขอความวารับเงินไปจํานวนหนึ่งแลวลงชื่อจําเลยไมมี
ขอความแสดงวาในการรับเงินนั้นเปนลูกหนี้และจะใชคืนแกโจทกจะฟงเปนหลักฐานแหงการกูยืมไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ 368/2506 โจทกเปนครู ฟองเจาของโรงเรียนวากูเงินจากโจทกไปใชใน
กิจการของโรงเรียน ขณะที่กูไมไดทําหลักฐานไว แตปรากฏวาในรายงานการประชุมครู ซึ่งกระทําขึ้น
ภายหลังวาโรงเรียนของจําเลยเปนหนี้โจทกอยู 20,000 บาท เงินที่เหลือจากการจายเงินเดือนครูตอง
พิจารณาใชหนี้โจทกเปนรายแรก รายงานการประชุมนี้จําเลยผูเปนเจาของโรงเรียนเปนประธานการ
ประชุมและไดลงลายมือชื่อของตนไว จึงใชยันจําเลยได รายงานการประชุมไมใชสัญญากูยืมเปนเพียง
หลักฐานเปนหนังสือ แมไมไดปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร ก็รับฟงเปนพยานได
คําพิพากษาฎีกาที่ 1631-1634/2508 การเลนแชรเปยหวยไมเปนการกูยืม แมไมมีหลักฐาน
เปนหนังสือก็ฟองรองกันได
คําพิพากษาฎีกาที่ 3419/2516 ขาราชการยืมเงินทดรองจายไมใชเรื่องการกูยืมเงิน
คําพิพากษาฎีกาที่ 3326/2522 การจายเงินทดรองจายของบริษัทไมใชการกูยืม
เรื่องเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อผูยืม
คําพิพากษาฎีกาที่ 644/2507 พยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพนิ้วมือของผูกูในสัญญานั้น
ถาไมไดรูเห็นเกี่ยวกับการพิมพนิ้วมือของผูกูเลย ถือวาลายพิมพนิ้วมือของผูกูนั้นไมมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองหนังสือสัญญากูดังกลาวจึงไมเปนหลักฐานแหงการกูยืมที่ผูใหกูจะนํามาฟองรองบังคับคดีได
คําพิพากษาฎีกาที่ 326/2507 ผูกูไดขอกูเงินจากผูใหกูเพิ่มขึ้น แตมิไดทําหลักฐานการกูยืม
ใหม เพียงแตผูกูและผูใหกูใหผูใหญบานผูเขียนสัญญากูฉบับเดิม แกไขสัญญาฉบับเดิมโดยขีดฆาจํานวน
เงิ นกูเ ดิ มออกแล วเขี ยนจํ านวนเงิ นกูใ หมโ ดยรวมเงินกูเ ดิมและเงินที่ขอกูเ พิ่มรวมกัน แตผูกูมิไ ดล ง
ลายมือชื่อที่แกไขนั้นดวย ผูกูหาตองรับผิดในการกูยืมครั้งหลังนี้ไม
เรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ย
คําพิพากษาฎีกาที่ 1272/2501 ความจริงปรากฏวาจําเลยกูเงินโจทกไป 20,000 บาท แตใน
หนังสือกูมิไดกําหนดดอกเบี้ยไว ศาลใหเสียดอกเบี้ยระหวางจําเลยผิดนัดรอยละเจ็ดครึ่งไดตามมาตรา
224 ถาไมปรากฏวันกําหนดชําระคืนหรือวันทวงถามควรใหจําเลยเสียดอกเบี้ยตั้งแตวันฟองเปนตนไป
คําพิพากษาฎีกาที่ 607/2494 การคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว เปนความผิด
ตามกฎหมายสวนดอกเกินอัตราจึงตกเปนโมฆะ
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1238/2502 สัญญากูยืมเงินโดยลงจํานวนเงินกูบวกดวยดอกเบี้ยเกินกวา
อัตราในกฎหมายรวมดวยกันนั้น จํานวนเงินกูยืมที่จําเลยรับไปจากโจทกจริงนั้นหาเปนการผิดกฎหมาย
ไม แตการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว เปนความผิดตางหาก ตนเงินจึงไมตกเปนโมฆะ
ตกเปนโมฆะเฉพาะดอกเบี้ยเทานั้น โจทกจึงไมมีสิทธิรับดอกเบี้ยตั้งแตวันทําสัญญากู จําเลยจึงตองรับ
ผิดใชดอกเบี้ยใหโจทกตั้งแตวันฟองเปนตนมา
คําพิพากษาฎีกาที่ 261/2516 สัญญาเงินกูตามยอดเงินกูเปนเงินตนแทจริงจํานวนหนึ่งเปน
ดอกเบี้ยลวงหนาที่เรียกเก็บอัตราผิดกฎหมายอีกจํานวนหนึ่ง หนี้ดอกเบี้ยเงินกูตกเปนโมฆะทั้งหมด
แตสัญญากูไมเปนโมฆะทั้งฉบับหนี้ตนเงินยังสมบูรณ ศาลพิพากษาใหใชแตเงินตน
เรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้คืน
คําพิพากษาฎีกาที่ 508/2501 (ประชุมใหญ) โจทกฟองเรียกเงินกูยืมจากจําเลยตามสัญญา
จําเลยรับวาไดกูไปจริงแตไดชําระคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยหมดแลว จําเลยขอเวนคืนหนังสือกูจาก
โจทก โจทกวาไดทําหายเสียแลว โจทกก็ไดกลับเอาสัญญากูนั้นมาฟองจําเลยอีกแมศาลจะฟงวาเปน
ความจริง จําเลยก็ไมมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูใหยืมมาแสดง หรือเอกสาร
อันเปนหลักฐานแหงการกูยืมไดเวนคืนแลวหรือไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแลวตามมาตรา 653
วรรคสอง ซึ่งเปนบทบังคับเด็ดขาด เปนความผิดของจําเลยเองซึ่งกฎหมายจะชวยเหลือจําเลยไมได แม
จะตองชําระหนี้แกโจทกเปนครั้งที่ 2
คําพิพากษาฎีกาที่ 235/2507 จําเลยผูกูไมมีหลักฐานเปนหนังสือในการชําระตนเงินมาแสดง
คงมีแตเอกสารใบรับเงิน ซึ่งระบุวาเปนการรับดอกเบี้ยอยางเดียว จําเลยจะนําสืบวาเปนการชําระหนี้
เงินตนดวยไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ 263-264/2508 การกูยืมเงินที่มีหลักฐานเปนหนังสือนั้น มีบทบัญญัติ
กฎหมายบังคับไวเปนพิเศษวา ผูกูจะนําสืบการใชเงินไดเฉพาะเทาที่บัญญัติไวในมาตรา 653 วรรค
สอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้นเมื่อจําเลยไมมีหลักฐานการใชตนเงินตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวมาแสดงตอศาล จําเลยก็ตองแพคดี
คําพิพากษาฎีกาที่ 628/2508 โจทกฟองเรียกเงินกู จําเลยตอสูวาไดชําระคืนใหโจทกแลว
และฟองแจงเรียกเงินที่ชําระคืนจากโจทกดวยเชนนี้ เมื่อหนังสือสัญญากูยังอยูที่โจทก โดยยังมิไดแทง
เพิกถอนในเอกสารวาไดมีการชําระหนี้ หรือมีเอกสารที่มีลายมือชื่อโจทกผูใหกูมาแสดง จะฟงวาจําเลย
ไดชําระเงินกูแกโจทกแลวหาไดไม
เรื่องดอกเบี้ยทบตน
คําพิพากษาฎีกาที่ 694/2506 การกูเงินโดยเอาที่ดินและบานมาทําจํานองเปนประกันหนี้ไวกับ
ธนาคาร….…เมื่อไมมีขอตกลง ใหเจาหนี้คิดดอกเบี้ยทบตนได กรณีตองปรับดวยประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 655 วรรคแรก ซึ่งหามเอาดอกเบี้ยทบตนเงิน
คําพิพากษาฎีกาที่ 1951/2506 ธนาคารพาณิชยที่ประกอบธุรกิจใหกูยืมเงิน และมีประเพณี
การคาในการใหเงินกูดวยการคิดดอกเบี้ยทบตนเปนรายเดือนปกติเสมอมา ไดทําสัญญาใหกูยืมเงิน
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โดยตกลงคิ ด ดอกเบี้ ยทบต น เมื่ อ ผิ ด นัด เป นรายเดือ นสั ญ ญาเชนว านี้ ยอ มสมบูร ณ ไดต ามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 655 วรรคสอง
คําพิพ ากษาฎีกาที่ 719/2507 เมื่ อ ธนาคารทวงถามหนี้ จ ากผู ค้ํ าประกั นให ต อ งรับผิดแล ว
ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยทบตนตอไป นับแตวันผูค้ําประกันไมชําระหนี้ตามที่ทวงแลวหาไดไม เพราะมีการ
ผิดนัดขึ้นแลว ตองหามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ 1260/2509 ดอกเบี้ยจะเอาทบเปนเงินตนดวยนั้น ตองเปนดอกเบี้ยที่คาง
ชําระมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป การที่เอาดอกเบี้ยมาทบตนตั้งแตแรกกูโดยยังมิไดคางชําระ จึงเปนการ
ตองหามตาม มาตรา 655
คําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ
คําพิพากษาฎีกาที่ 710/2499 จําเลยที่ 1 กูเงินโจทก จําเลยที่ 2 เขียนขอความไวทายหนังสือ
กูวา ค้ําประกันแลวลงลายมือชื่อไว เทานี้ก็เปนหลักฐานใหโจทกฟองรองบังคับคดีได
คําพิพากษาฎีกาที่ 1260/2518 ขอที่จําเลยฎีกาวาลูกหนี้ยังมีตัวอยูโจทกไมมีอํานาจฟองจําเลย
นั้น เห็นวาโจทกไดบรรยายฟองและสงสําเนาหนังสือสัญญาค้ําประกันมาทายฟอง ซึ่งมีความวา ถา
ลูก หนี้ ล มตายเสี ยก็ ดี หลบหนี้ ไ ปเสี ยก็ดีห รือ มีตัว อยูก็ดี จะเรียกตนเงินและดอกเบี้ยไมไ ดโ ดยเหตุ
ประการใดๆ ก็ดี จําเลยผูค้ําประกันยอมชดใชทั้งสิ้น ไดความจากโจทกวาไปหานายสวัสดิ์ ดวงจันทร
ตามที่ ท ราบว า ไปอยู จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ก็ ไ ม พ บจํา เลยเบิก ความวา ลู ก หนี้อ ยู ที่ ซ อย 22 ถนนสุ ขุ ม วิ ท
กรุงเทพมหานคร จําเลขที่บานไมได ดังนี้พอถือไดวาลูกหนี้หลบหนีหาตัวไมได โจทกจึงมีอํานาจฟอง
จําเลยผูค้ําประกันใหรับผิดตามสัญญาค้ําประกันได
คําพิพากษาฎีกาที่ 2061/2514 เจาหนี้มิไดฟองทายาทของลูกหนี้ภายใน 1 ป นับแตเจาหนี้ได
ทราบถึงการตายของลูกหนี้ หนี้จึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม ผูค้ําประกันยอม
ยกอายุความขึ้นตอสูเจาหนี้ไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 694
คําพิพากษาฎีกาที่ 505/2507 การที่โจทกตกลงยอมใหจําเลยยึดถือโฉนดไวจนกวาจําเลยจะ
ไดรับชําระหนี้จากนายยนตครบถวนนั้น เปนเรื่องโจทกยอมใหจําเลยยึดเพียงตัวเอกสารอันเปนหลักฐาน
แสดงกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพยนั้น จําเลยหามีสิทธิพิเศษใดๆ ในตัวทรัพยคือที่ดินตามโฉนดอยางใดไม จึง
ไมเขาลักษณะสัญญาจํานอง
คําพิพากษาฎีกาที่ 1064/2509 จําเลยไดเก็บโฉนดของ ก. ไว 4 โฉนดไวพรอมกับใบมอบ
อํานาจที่ ก. เซ็นไวมิไดกรอกขอความ ก. ถึงแกกรรมไป โจทกฟองเรียกโฉนดคืน จําเลยสูคดีวา ก. ตกลง
ใหเอาโฉนดที่ดิน 4 โฉนดนี้จํานองเปนประกันหนี้ของจําเลยซึ่งเปนตัวแทนของธนาคาร อันจะเกิดมีขึ้นและ
บัดนี้เกิดมีขึ้นแลวจําเลยชอบที่จะใชสิทธิยึดโฉนดที่มอบใหไวเปนประกันได
คําพิพากษาฎีกาที่ 247/2510 การที่ ก. ผูไดรับมอบอํานาจใหเปนผูรับจํานองแทนจําเลย ยอม
มีอํานาจกระทําใดๆ ไดในสิ่งที่จําเปนเพื่อใหการรับจํานองไดสําเร็จลุลวงไป ขอความใดๆ ที่ตัวแทนไดรับ
ทราบเนื่องในการกระทําในขอบอํานาจและขอความนั้นเกี่ยวกับกิจการที่ไดรับมอบหมายก็ตองถือวาตัวการ
ไดรับทราบดวย กรณีนี้เจาพนักงานที่ดินแจงให ก. ทราบวาที่อยูในระหวางเปนความกัน จึงเปนเรื่องที่
ก. จะพิจารณาวาควรรับจํานองหรือไม เมื่อ ก. ยอมรับจํานอง ผลก็เทากับจําเลยยอมรับจํานองโดยรูอยู
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แลววาที่ดินจํานองอยูในระหวางเขาเปนความกัน เมื่อปรากฏภายหลังวาผูจํานองไมมีสิทธิเอามาจํานอง
การจํานองก็ไมผูกพันเจาของอันแทจริง (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 706)
คําพิพากษาฎีกาที่ 2158/2531 จําเลยเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพย เก็บรักษาเงินสดไวเกิน
กวาที่ระเบียบของสหกรณกําหนดใหเก็บรักษาเงินสดไวไดไมเกินหนึ่งพันบาท สวนที่เกินตองนําสงฝาก
ธนาคารในกรณีจําเปนไมสามารถนําส งฝากได ให ทําบั นทึก เสนอประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการทราบ และใหรีบนําสงฝากในวันแรกที่เปดทําการ จําเลยไดทราบระเบียบดีแลว แตละเลยเก็บ
เงินสดไว 43,878.50 บาท โดยละเลยไมนําสวนที่เกินหนึ่งพันบาทฝากธนาคารและไมทําบันทึกเสนอผู
มีอํานาจตามระเบียบ และยังไดเก็บลูกกุญแจตูนิรภัยไวในโตะทํางาน ซึ่งอยูหางจากตูนิรภัยประมาณ 1
เมตร ถือไดวาเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง เมื่อมีคนรายลักลอบเขามางัดโตะทํางานและดันให
กุญแจนําไปไขตูนิรภัยแลวลักเอาเงินสดจํานวนดังกลาวไป ถือวาจําเลยทําละเมิด
คําพิพากษาฎีกาที่ 1815/2516
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู…………………….โจทก
สหกรณออมทรัพยครู…………………………….จําเลย
โจทกไดยื่นคําขอกูเงินจําเลย 6,500 บาท โดยมอบอํานาจใหผูมีชื่อซึ่งเปนศึกษาธิการอําเภอ
ซึ่งเปนกรรมการคนหนึ่งของสหกรณ เปนผูรับเงินแทน ในหนังสือมอบอํานาจระบุไวดวยวา เมื่อโจทกรับ
เงินกูจากผูรับมอบอํานาจแลว โจทกจะลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกูและใหผูค้ําประกันลงลายมือชื่อใน
หนังสือค้ําประกันตามแบบของสหกรณใหเสร็จไป จําเลยยอมใหกูเพียง 6,300 บาท ถึงแมจําเลยจะได
มอบเงินใหแกผูรับมอบอํานาจไปแลว แตผูรับมอบอํานาจยังไมไดมอบเงินใหโจทก จะถือวาจําเลยไดสง
มอบเงินที่ยืมโจทกแลวยังไมได ตามขอเท็จจริงในคดีที่โจทกผูขอยืมเงินกูจากจําเลยยังไมลงลายมือชื่อ
ในหนังสือกู การกูยืมเงินระหวางโจทกกับจําเลยจึงไมสมบูรณ
คําพิพากษาฎีกาที่ 2295/2514 โจทกมีหนังสือขอกูเงินจากสหกรณจําเลย โดยทําหนังสือมอบ
อํานาจใหผูมีชื่อเปนตัวแทนมารับเงินจากจําเลย ผูรับมอบอํานาจทําหนังสือมอบใหผูมีชื่อเปนตัวแทน
ชวงไปรับเงินจากจําเลยโดยปราศจากอํานาจ ซึ่งเมื่อไดรับเงินกูจากจําเลยแลวมิไดนําไปมอบใหโจทก
กรณีเชนนี้ไมผูกพันโจทกซึ่งเปนตัวการ โจทกยังไมไดลงนามในหนังสือกู เมื่อโจทกยังไมไดรับเงินจาก
จําเลย จําเลยยอมไมมีสิทธิหักเงินเดือนของโจทก
คํ า พิ พ ากษาฎี กาที่ 645/2515 สหกรณ เ ปน โจทก ฟ อ งเรี ยกเงิน จากครูซึ่ ง มอบอํา นาจให
ศึกษาธิการอําเภอมากู โดยทําคําขอกูและหนังสือมอบอํานาจรับเงินมาดวย เมื่อสหกรณจายเงินใหตาม
หนังสือมอบอํานาจตามจํานวนในหนังสือกู ถือวาจายเงินใหแกผูกูแลว ไมมีเงื่อนไขวาจะทําหนังสือกูให
เมื่อรับเงินกูแลว และไมมีกิจการที่ศึกษาธิการอําเภอจะตองทําอะไรแทนสหกรณ มีแตรับเงินแทนผูกูจึง
ถือวาการกูสมบูรณ แมผูรับมอบอํานาจของจําเลยไมเอาเงินกูมาใหจําเลย จําเลยก็ตองรับผิด
คําพิพากษาฎีกาที่ 1354/2508 กรรมการสหกรณลงมติใหกระทําการนอกขอบวัตถุประสงค
ของสหกรณ กรรมการตองรับผิดชอบเปนสวนตัว
คําพิพากษาฎีกาที่ 359/2509 ผูค้ําประกันรวมกัน 2 คน เมื่อผูค้ําประกันคนหนึ่งไดชําระหนี้
ทั้งหมดแทนลูกหนี้ไป ยอมรับชวงสิทธิของเจาหนี้ไลเบี้ยเอากับผูค้ําประกันอีกคนหนึ่งไดกึ่งหนึ่งตาม ป.พ.พ.
มาตรา 229 (3) และ มาตรา 296

141
คําพิพากษาฎีกาที่ 483/2510 จําเลยมีจดหมายถึงโจทก ใจความวาไมตองการรบกวนโจทก
อีก แต ยัง ไม ไ ด ใช จะเอาใหม อี ก จํ าเลยละอายใจ เพียงเทานี้ไ มใชห ลัก ฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ
เพราะไมระบุจํานวนเงิน โจทกจึงฟองเรียกเงินจํานวนนี้ไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ 829/2510 ขอความในจดหมายฟงไดเพียงวาผูยืมแสดงเจตนาขอยืมเงิน
จากผู ใ ห ยืม เท านั้ น ส ว นผู ยื ม จะได รั บ เงิน ไปจากผูใ ห ยืม ตามที่ ข อยื ม หรื อ ไมจํ า นวนเท า ใด หาได มี
ขอความหรือเอกสารอื่นใดลงลายมือชื่อผูยืมเปนหลักฐานไม เอกสารดังกลาวไมพอฟงเปนหลักฐานแหง
การกูยืม
คําพิพากษาฎีกาที่ 1187/2510 การชําระหนี้เงินกูดวยการโอนที่ดินใหเจาหนี้เปนการชําระหนี้
อยางอื่น ซึ่งมิใชการชําระหนี้ดวยเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 331 แมจะมิไดมีหลักฐานเปนหนังสือตาม
มาตรา 653 ศาลก็รับฟงพยานบุคคลที่นําสืบในเรื่องการชําระหนี้นั้นได เมื่อโอนที่ดินชําระหนี้เงินกูแลว
หนี้นั้นก็ระงับไป
คําพิพากษาฎีกาที่ 467/2515 หนี้ตามสัญญากูซึ่งแปลงมาจากหนี้ที่คางชําระราคาที่ดินที่ซื้อ
ขายกันระหวางโจทกจําเลยนั้นจะนําสืบการใชเงินไดก็ตอเมื่อมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูใหกูมา
แสดงวาจําเลยไดใชเงินตามที่กูแลว หรือไดแทงเพิกถอนลงในสัญญากูนั้น การที่โจทกเซ็นในหนังสือ
สัญญาซื้อขายที่ดินแปลงนั้นวาไดรับเงินไปแลว ยังไมพอจะถือเปนหลักฐานที่ไดคืนเงินกูใหโจทกแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ 2552/2519 แมในสัญญากูยืมเงินจะไมไดลงวันที่ที่กูยืมไว แตมีขอความ
ชัดเจนวาผูกูไดเงินไปและไดลงลายมือชื่อผูกูเปนสําคัญไวแลว จึงเปนหลักฐานการกูยืมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 ผูใหกูใชฟองรองบังคับคดีได ไมมีกฎหมายบังคับเรื่องแบบการ
ทําสัญญากูเงินไวแตอยางใด สัญญากูเงินนี้ไมเปนโมฆะ
คําพิพากษาฎีกาที่ 192/2523 ตามสัญญากู ตนเงินนั้นมีขอความตกลงใหจําเลยผอนสงเปนราย
เดือนๆ ละ 500 บาท ดังนี้ถือไดวาการฟองรองใหจําเลยชําระตนเงินตามสัญญากูนั้นเปนการฟองเรียก
เอาจํานวนเงินอันเปนการพึงสงนอกจากดอกเบี้ยเพื่อผอนทุนคืนเปนงวดๆ อันมีกําหนดอายุความ 5 ป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
คําพิพากษาฎีกาที่ 1419/2523 จําเลยเขียนชื่อจําเลยไวที่หัวกระดาษถัดลงมามีขอความแสดง
การกูยืมเงิน และการชําระหนี้หลายครั้ง แลวมีรายการแสดงยอดคงเหลือแตไมมีลายมือชื่อจําเลย ถือ
ไมไดวาชื่อจําเลยที่เขียนไวที่หัวกระดาษเปนการลงลายมือชื่อ จึงมิใชหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ
คําพิพากษาฎีกาที่ 2917/2523 จําเลยเปนคนเขียนกรอกขอความในสัญญากูเองอานแลวได
ความวาจําเลยไดกูเงินไป 50,000 บาท แลวลงลายมือชื่อของจําเลยในชองผูกูเปนสัญญากูเงินที่สมบูรณ
แมจําเลยจะมิไดกรอกขอความในชองที่วาไดทําหนังสือสัญญากูไวใหแกโจทก จําเลยก็มอบสัญญานี้แก
โจทก ยอมมีความหมายอยูในตัววาจําเลยไดกูเงินของโจทกไปและทําหลักฐานการกูไวใหแกโจทก
คําพิพากษาฎีกาที่ 2553/2525 จดหมายฉบับหนึ่งมีขอความวา ตองขอโทษที่ทําใหโจทกตอง
ยุงยากเกี่ยวกับเงินที่คางอยู เวลานี้จําเลยกําลังขัดสนขอความเห็นใจ กําหนดเวลาจะจัดการเรื่องนี้คงไม
เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ จดหมายฉบับที่ 2 ของจําเลยถึงทนายโจทกใจความวาเรื่องขอใหชําระหนี้
นั้นทราบแลว แตเพราะปวยเปนอัมพาต จึงตองขอความกรุณาผัดผอนการชําระหนี้ ดังนี้ขอความตาม
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เอกสารทั้ง สองฉบั บเปนการขอผัด ผอ นการชําระหนี้ แตจะเปนหนี้เกี่ยวกับอะไร จํานวนเทาใด ไม
ปรากฏ หากมีขอความตอนใดแสดงว าจําเลยกูเงินโจทกจํานวนดังฟอ งไม เอกสารดังกลาวจึงไมใ ช
หนังสืออันเปนหลักฐานแหงการกูยืม คดีโจทกตองหามมิใหฟองรองบังคับคดี
คําพิพากษาฎีกาที่ 1585/2529 จําเลยที่ 1 เปนผูจัดการสาขาธนาคารโจทก โดยมีจําเลยที่ 2
เปนผูค้ําประกัน บ. เปนลูกคาไดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับสาขาธนาคารโจทก โดยมี ส. เปนผูค้ํา
ประกันกอนที่จําเลยที่ 1 จะรับหนาที่เปนผูจัดการ เมื่อจําเลยที่ 1 ไดเขารับหนาที่ผูจัดการไดให บ. เบิก
เงินเกินบัญชีเกินวงเงินที่ทําสัญญาไวมาก เปนการเกินขอบอํานาจของผูจัดการสาขา ตอมา บ. ถึงแกกรรม
ธนาคารโจทกทราบแลวไมดําเนินการเรียกรองหรือฟองเรียกกองมรดกของ บ. ลูกหนี้ หรือจาก ส. ผูค้ํา
ประกัน ทั้งๆ ที่มีโอกาสจะทําได จนโจทกหมดสิทธิฟองเพราะขาดอายุความมรดก เมื่อ บ. มีทรัพยสิน
และโจทกมีโอกาสที่จะไดรับชําระหนี้สิ้นเชิง หากดําเนินการฟองรองหนี้นั้น ดังนี้การที่โจทกไปฟองรอง
ยอมเปนการละเลยไมบําบัดปดปอง หรือบรรเทาความเสียหายถือเปนเหตุที่เจาหนี้มีสวนทําความผิดใหเกิด
ความเสียหาย หรือนัยหนึ่งความเสียหายเกิดจากการละเวนการกระทําของโจทก จําเลยที่ 1 ซึ่งเปนตัวแทน
ผูกระทําการนอกเหนืออํานาจจึงไมตองรั บผิ ดต อโจทก และจําเลยที่ 2 ในฐานะผูค้ําประกันยอมไมตอง
รับผิดชอบดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ 1872/2531 การที่คูสัญญาทําสัญญากูยืมเงินขึ้นใหมแทนสัญญากูยืมเงิน
ฉบั บเก า แสดงถึ งเจตนาของคู สั ญ ญาวาไดต กลงระงับหนี้ต ามสัญ ญาเกาแลวใหใ ชสัญ ญาใหมแ ทน
สัญญาเกาเมื่อระงับไปแลวก็ไมมีผลบังคับใช โจทกจึงไมมีสิทธิฟองตามสัญญาเกาอีก กรณีนี้เปนเรื่อง
ตกลงระงับหนี้ ไมใชการชําระหนี้ จึงไมจําเปนตองมีใบเสร็จหรือเวนคืนเอกสารตาม ป.พ.พ.มาตรา 326
คําพิ พากษาฎี กาที่ 2965/2531 การกูยืมเงินมีห ลัก ฐานเปนหนังสือ จะนําสืบการใชเงินได
ตอเมื่อมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูใหยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงการกูยืมได
เวนคืนแลว หรือไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแลว ตามมาตรา 653 วรรค 2 การที่จําเลยโอนเงินทาง
โทรเลขเข าบัญ ชี ของโจทก ไมเ ข าบทบัญญัติดังกลาว แตเปนการชําระหนี้อ ยางอื่นซึ่งโจทกใ นฐานะ
เจาหนี้ไดยอมรับแลว
คําพิพากษาฎีกาที่ 678/2532 การกูยืมเงินแมหนังสือสัญญากูเงินจะมิไดระบุวาจําเลยกูเงินไป
จากใครก็ตาม แตมีขอความระบุวาจําเลยไดกูเงินจํานวน 500,000 บาทไป โจทกยอมมีสิทธินําสืบไดวา
จําเลยกูยืมเงินไปจากใคร
คําพิพากษาฎีกาที่ 2413/2532 จําเลยชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหแก ส. ภริยาโดยชอบดวย
กฎหมายของโจทก แต ส. ไมไดเปนตัวเจาหนี้และไมเปนผูมีอํานาจรับชําระหนี้แทนโจทก นอกจากนี้ ส.
ไมไดอยูรวมกับโจทก และในวันที่ ส. รับชําระหนี้โจทกก็มิไดอยูรูเห็นดวย จึงหาเปนการแสดงวาโจทกให
ส. รับชําระหนี้แทนและเปนการใหสัตยาบันในการชําระหนี้ไม ดังนั้นการชําระหนี้ไมชอบดวย ป.พ.พ.
มาตรา 315
คําพิพากษาฎีกาที่ 2485/2533 เมื่อประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 บังคับให
มีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูกู จึงจะฟองรองบังคับคดีไดโดยมิไดบังคับผูใหกู
ตองลงลายมือชื่อดวย ดังนั้นแมสัญญากูเงินจะเปนนิติกรรมสองฝาย แตก็เปนหลักฐานแหงการกูยืมเมื่อ
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จําเลยลงลายมือชื่อผูกูแลว โจทกหรือผูแทนโจทกมิไดลงลายมือชื่อผูใหกู สัญญากูฟองรองบังคับคดีไดไม
เปนโมฆะ
คําพิพากษาฎีกาที่ 326/2534 สัญญาจํานองระบุวาไมคิดดอกเบี้ยแกกัน โจทกไมมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยจากจําเลย แตเมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระและโจทกมีหนังสือทวงถามใหจําเลยชําระหนี้และไถถอน
จํานอง จําเลยผิดนัด ดังนี้จําเลยตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันผิดนัดตาม
มาตรา 224 วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาฎีกาที่ 423/2534 หนังสือสัญญากูยืมแมจะมีกรรมการของบริษัท โจทกลงชื่อเปน
ผูใหกูเพียงผูเดียว และไมไดประทับตราสําคัญของบริษัทดวยแตจําเลยก็ไดลงลายมือชื่อเปนผูกูไวแลว
โจทกจึงนํามาเปนหลักฐานฟองรองบังคับจําเลยใหชําระหนี้ตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามสัญญาไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคแรก จําเลยจะอางวาบริษัทโจทกไมมีวัตถุประสงค
ใหพนักงานกูไมได
คําพิพากษาฎีกาที่ 1556/2534 จําเลยลงชื่อในหนังสือสัญญากูโดยไมกรอกขอความ โจทก
กรอกขอความในหนังสือสัญญากูนั้นวาจําเลยกูยืมเงิน 60,000 บาทโดยจําเลยไมยินยอม สัญญากูยืมเงิน
ไมสมบูรณดังนี้ โจทกไมอาจนํามาเปนหลักฐานฟองบังคับจําเลยได
คําพิพากษาฎีกาที่ 1286/2535 หลักฐานแหงการกูยืมเงินเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคแรกนั้น อาจ
เกิดขึ้นขณะกูยืมเงินกันหรือหลังจากนั้นก็ได บันทึกคําใหการพยานที่จําเลยเบิกความเปนพยานโจทกใน
คดีอาญาวา จําเลยกูเงินจากโจทกคดีนี้จริง และยังมิไดชําระหนี้คืนเปนหลักฐานแหงการกูยืมเงินเปน
หนังสือใชฟองรองบังคับคดีแกจําเลยได
คําพิพากษาฎีกาที่ 2742/2535 โจทกกรอกขอความในหนังสือสัญญากู และสัญญาค้ําประกัน
ซึ่งจําเลยที่ 1 ผูกูและจําเลยที่ 2 ผูค้ําประกัน เพียงแตลงลายมือชื่อใหโจทกไวผิดไปจากความจริง โดย
จําเลยทั้งสองมิไดรูเห็นยินยอมดวย หนังสือสัญญากูและสัญญาค้ําประกันจึงเปนเอกสารปลอม แมจําเลย
ทั้งสองจะเบิกความยอมรับวาจําเลยที่ 1 ไดกูเงินโจทกไปทั้งสิ้นจํานวน 50,000 บาท จําเลยที่ 2 ไดค้ํา
ประกั น 5,000 บาทก็ ต าม โจทก มิ อ าจอาศั ย หนั ง สื อ สั ญ ญากู แ ละสั ญ ญาค้ํ า ประกั น ดั ง กล า วมาเป น
พยานหลักฐานฟองรองบังคับใหจําเลยทั้งสองใชเงินตามจํานวนที่กูและค้ําประกันจริงได ถือไดวาการกู
และค้ําประกันไมมีหลักฐานเปนหนังสือ
คําพิพากษาฎีกาที่ 3262/2535 เมื่อจําเลยทั้งสองกูยืมเงินโจทกไปจริง การที่จําเลยที่ 2 ซึ่งใน
ตอนทายระบุวาเปนผูกูลงลายมือชื่อในชองพยานและจําเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อในชองผูกู โดยไมมีชื่อเปน
ผูกู ในตอนตนของสัญญาหาทําใหเอกสารดังกลาวไมใชหลักฐานแหงการกูยืมตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 653 วรรคแรกไม จําเลยทั้งสองจึงตองรับผิดตามขอความในเอกสารดังกลาว
คําพิพากษาฎีกาที่ 3021/2536 การที่ผูค้ําประกันชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งทําใหอายุความสะดุด
หยุดลงเปนโทษแกผูค้ําประกันนั้น ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไววาใหมีผลไปถึงลูกหนี้ดวย แมจําเลยในฐานะ
ลูกหนี้ตองรับผิดรวมกับผูค้ําประกัน กําหนดอายุความของลูกหนี้แตละคนเปนไปเพื่อคุณและโทษเฉพาะแต
ลูกหนี้คนนั้นเทานั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 295 การที่ผูค้ําประกันผอนชําระหนี้ใหแกโจทก จึงไมทําใหอายุ
ความโจทกจะเรียกรองเอาจากจําเลยสะดุดหยุดลงดวย
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คําพิพากษาฎีกาที่ 4755 - 4756/2536 การนําสืบถึงการชําระเงินที่ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
ลงลายมือชื่อผูใหกูมาแสดง หรือมีการเวนคืนเอกสารอันเปนหลักฐานแหงการกูยืม หรือแทงเพิกถอนใน
เอกสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง หมายถึงการนําสืบชําระตนเงินเทานั้นไมรวมถึงการชําระ
ดอกเบี้ยดวย จําเลยจึงมีสิทธินําพยานบุคคลมาสืบถึงจํานวนดอกเบี้ยที่ชําระไปไดไมตองหามตาม ป.วิแพง
มาตรา 94 (ข) เมื่อปรากฏวาจํานวนดอกเบี้ยที่จําเลยไดชําระใหแกโจทกไปแลว มีจํานวนสูงกวาดอกเบี้ย
ที่โจทกมีสิทธิจะไดรับตามสัญญากูและสัญญาจํานอง จึงตองนําสวนที่เกินไปชําระตนเงินตาม ป.พ.พ.
มาตรา 329 วรรคแรก และเปนหนาที่ของโจทกที่จะตองคิดยอดเงินมาใหถูกตอง เมื่อโจทกคิดยอดหนี้มา
ไมถูกตอง จึงชอบที่จะยกฟองแตไมตัดสิทธิโจทกที่จะฟองใหมภายในอายุความ
คําพิพากษาฎีกาที่ 6930/2537 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 บังคับใหมี
หลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูกู จึงจะฟองบังคับคดีกันได โดยมิไดบังคับใหผูกูตอง
ลงลายมือชื่อดวย ดังนี้เมื่อจําเลยซึ่งเปนผูเขียนหนังสือสัญญากูเงินและลงลายมือชื่อเปนผูกูแลว ยอม
ฟองรองบังคับคดีได แมลายมือชื่อ ส. ผูใหกูเปนลายมือชื่อปลอมก็หามีผลใหหลักฐานแหงการฟองรอง
บังคับคดีแกจําเลยเสียไปไม
คําพิพ ากษาฎีกาที่ 3003/2538 รายงานประจํ าวันเกี่ยวกั บคดี ที่เปรี ยบเที ยบปรั บจําเลยใน
ขอ หาทํ ารายโจทกซึ่ง มี ขอ ความว า จําเลยไดขอยืมเงินของโจทกแ ละสัญญาจะชดใชเ งินคืนทั้งไดล ง
ลายมือชื่อไวดวย ถือวาเปนหลักฐานแหงการกูยืมเงินใชฟองรองคดีได
คําพิพากษาฎีกาที่ 4643/2539 จําเลยทําสัญญากูเงินจากโจทก 2 ครั้ง และไดมอบสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพยและบัตรถอนเงินอัตโนมัติไวกับโจทกโดยมีขอตกลงใหโจทกนําสมุดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยและบัตรถอนเงินอัตโนมัติดังกลาวไปเบิกเงินจากธนาคารเพื่อหักชําระหนี้เงินกูได แมการใชเงินกู
จะไมมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูใหยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเปนหลักฐาน
แหงการกูยืมไดเวนคืนแลว หรือแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแลวตาม ป.พ.พ.มาตรา 653 วรรคสอง
แตการที่โจทกไดรับมอบสิทธิในการเบิกเงินจากจําเลยที่เปดไวกับธนาคารผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
ของธนาคารนั้น ถือวาเปนการชําระหนี้อยางอื่นซึ่งโจทกในฐานะเจาหนี้ไดยอมรับแลวตาม ป.พ.พ. มาตรา
321 วรรคแรก
คําพิพากษาฎีกาที่ 5249/2539 ตามสัญญากูยืมเงินฉบับพิพาทในขอ 1 มีขอความเพียงวา ผูกู
ไดกูยืมเงินผูใหกูไปเปนจํานวนเงิน……บาท โดยมิไดระบุจํานวนเงินที่ใหกูยืมไมวาเปนจํานวนเงินเทาใด
แมจะมีขอความที่พิมพไวตามแบบพิมพสัญญากูยืมเงินตอไปอีกวา ผูกูไดรับเงินไปเสร็จแลวแตวันทํา
สัญญาก็ตาม แตเมื่อมิไดระบุจํานวนเงินที่กูยืมไวก็ยังรับฟงไมไดวาผูกูไดรับเงินไวเปนจํานวนเทาใด
และแมตามสัญญาขอ 4 จะมีขอความระบุวาเพื่อเปนหลักฐานในการกูยืมเงินผูกูไดนําเช็คเงินสดจํานวน
55,000 บาท เปนหลักฐานค้ําประกัน ขอเท็จจริงก็รับฟงไดแตเพียงวาผูกูนําเช็คจํานวนเงินดังกลาวมา
เปนหลักประกันการกูยืมเงินเทานั้น แตจะใหรับฟงวาผูกูไดกูยืมเงินจากผูใหกูไปเปนจํานวนเงินตามที่
ระบุไวในเช็คดวยหาไดไม ดังนี้สัญญาการกูยืมเงินที่ไมไดระบุจํานวนเงินที่ใหกูยืมไว จึงขาดสาระสําคัญ
ที่จะรับฟงไดวาเปนหลักฐานแหงการกูยืม โจทกจะนําสัญญากูยืมเงินดังกลาวมาฟองรองใหบังคับคดีหา
ไดไม
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คําพิพากษาฎีกาที่ 6208/2539 จําเลยโอนเงินทางโทรศัพทเขาบัญชีโจทก เพื่อชําระหนี้เงินกูไมตอง
ดวย ป.พ.พ. มาตรา 653 แตเปนการชําระหนี้อยางอื่น เมื่อโจทกยอมรับแลวหนี้เงินกูจึงระงับลง
คําพิพากษาฎีกาที่ 6270/2539 การที่จําเลยอางวามีการชําระหนี้หมดสิ้นแลว แตโจทกไมยอม
คื น สั ญ ญา โดยอ า งว า หาย มิ ใ ช เ หตุ ที่ทํ าให จํา เลยทั้ง สองหลุ ด พน จากความรั บผิ ด ดั ง ที่บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ 2075/2540 การที่ บ. ผอนชําระเงินตนและดอกเบี้ยใหแกโจทกเปนราย
เดือน ตามตารางกําหนดชําระหนี้เงินกูของสัญญากูยืมลดหลั่นกันไป แตละเดือนจนถึงงวดสุดทายนั้น
ถือไดวา บ. ตกลงชําระหนี้เพื่อผอนทุนคืนเปนงวดๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
193/33 (2) สิทธิเรียกรองของโจทกมีอายุความ 5 ป โจทกฟองคดีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2536 เปน
เวลาเกิน 5 ป นับแตวันที่ 9 มกราคม 2523 ซึ่งเปนวันที่ บ. ผิดนัดและโจทกอาจใชสิทธิเรียกรองใหชําระ
หนี้ทั้งหมดได คดีโจทกจึงขาดอายุความ จําเลยที่ 1 ที่ 2 และ ส. ซึ่งเปนผูค้ําประกัน ยอมถือตามอายุ
ความของลูกหนี้เมื่อคดีเกี่ยวกับ บ. ลูกหนี้ขาดอายุความแลวคดีที่เกี่ยวกับจําเลยที่ 1 ที่ 2 และ ส. ผูค้ํา
ประกันก็ยอมขาดอายุความดวย
คําพิพากษาฎีกาที่ 3994/2540 แมหนังสือสัญญากูยืมเงินที่ ป. ลูกหนี้ทําไวกับโจทก ยังไมถึง
กําหนดชําระ แต ป. ไดถึงแกความตายเสียกอน โจทกยอมมีสิทธิฟองคดีเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกรองได
ภายใน 1 ป นับแตเมื่อโจทกสูถึงความตายของ ป. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม เพราะสิทธิเรียกรอง
ของโจทกยอมเกิดขึ้นเมื่อ ป. ถึงแกความตาย หากรอจนถึงกําหนดชําระอายุความ 1 ป อาจลวงพนไปแลว
โจทกจึงมีอํานาจฟองบังคับใหชําระหนี้ไดแมยังไมถึงกําหนดชําระ
คําพิพากษาฎีกาที่ 5590/2540 หนังสือสัญญากูเงินพิพาททั้งสองฉบับเปนเอกสารที่แทจริง
และจํ าเลยได ชําระหนี้ รายพิพ าทแกโ จทกแ ลว เปนเงิน 323,500 บาท โดยใชวิธีสงเงินทางไปรษณีย
ธนาณัติไปใหโจทกไดรับแลวถือไดวาโจทกยอมรับการชําระหนี้อยางอื่นแทนการชําระหนี้ที่ไดตกลงกันไว
อันเปนผลใหหนี้ระงับไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 321 วรรคหนึ่ง กรณีมิใชเปนการ
นําสืบการใช เ งินโดยไม มีห ลั กฐานเปนหนังสือ ลงลายมือ ชื่อโจทกมาแสดงซึ่งตอ งหามมิใหนําสืบตาม
มาตรา 653 วรรคสอง
คําพิพากษาฎีกาที่ 1776/2541 คําวาหลักฐานเปนหนังสือตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 653 วรรคหนึ่ง มิ ไดเครงครัดถึงกับวาจะตองมีถอยคําวากูยืมอยูในหนังสือนั้น เมื่อ
เอกสารมีขอความระบุวาจําเลยเปนหนี้กูยืมเงินโจทกรวม 116,000 บาท มีลายมือชื่อจําเลยลงไว แมลายมือ
ชื่อมิไดอยูในชองผูกู แตมีตัวโจทกมาสืบประกอบอธิบายวาเหตุที่จําเลยกูยืมเงินเพราะเห็นวาจําเลยเปนคน
นาเชื่อถือได โดยจําเลยกูยืมเงินไปทําสวนจําเลยเองก็เบิกความวาตนมีสวนอยู 80 ไร ใชปุยครั้งละประมาณ 2
ตัน เปนเงินเกือบ 20,000 บาท จําเลยถูกธนาคารฟองเรียกเงินที่กูยืม แสดงวาฐานะของจําเลยไมดีนัก เมื่อ
จําเลยลงลายมือชื่อในเอกสารที่มีขอความระบุวาจําเลยเปนหนี้โจทก จึงถือวาเปนหลักฐานแหงการกูยืมได
จําเลยตองรับผิดตามเนื้อความที่ปรากฏในเอกสารนั้น
คําพิพากษาฎีกาที่ 230/2542 การนําสืบวา จําเลยโอนเงินทางธนาคารเขาบัญชีของโจทก
เพื่อชําระหนี้เงินกูเปนการชําระหนี้อยางอื่น ซึ่งโจทกในฐานะเจาหนี้ไดยอมรับแลว กรณีมิใชเปนการนํา
สืบ การใชเงินโดยไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อโจทกผูใหยืมมาแสดงจึงไมตองหามมิใหนําสืบ
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ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคสอง จําเลยโอนเงินทางธนาคารเขาบัญชีของ
โจทก เพื่อชําระหนี้เงินกูรายพิพาทพรอมดอกเบี้ยใหแกโจทกจนครบถวน และโจทกไดยอมชําระหนี้แลว
ถือไดวาโจทกไดรับการชําระหนี้อยางอื่นแทนการชําระหนี้ที่ไดตกลงกันไว ยอมทําใหหนี้กูยืมรายพิพาท
ระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 321 วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาฎีกาที่ 7778/2542 โจทกคิดดอกเบี้ยเงินกูจากจําเลยอัตรารอยละ 18 ตอป เกิน
อัตราที่กฎหมายกําหนดขอตกลงเรื่องดอกเบี้ยจึงตกเปนโมฆะมีผลใหโจทกหมดสิทธิที่จะเรียกดอกเบี้ย
ตามสัญญากู แตเมื่อเปนหนี้เงินจําเลยจึงตองรับผิดชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแตวัน
ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224
คําพิ พ ากษาฎี กาที่ 1898/2543 หนี้กูยืมเงินเกินกวาหาสิบบาทขึ้นไปที่มิไดมีห ลัก ฐานเปน
หนังสือลงลายมือชื่อผูยืม ไมอาจฟองรองบังคับคดีได ผูใหยืมจึงไมมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินของผูยืมไวเปน
ประกันหนี้ดังกลาวได
คําพิพากษาฎีกาที่ 1806/2546 โจทกอางวาจําเลยกูยืมเงินโจทก 110,000 บาท แตจําเลยอางวา
กูยืมเงินโจทกเพียง 40,000 บาท สัญญากูยืมเงินเปนเอกสารปลอม โจทกมีหนาที่นําสืบใหเห็นวาสัญญา
กูยืมเงินเปนเอกสารที่แทจริง เมื่อพยานหลักฐานโจทกและจําเลยนําสืบรับฟงไดวาสัญญากูยืมเงินเปน
เอกสารปลอมโดยโจทกกรอกขอความภายหลัง โจทกจึงตองเปนฝายแพ
คําพิพากษาฎีกาที่ 3498/2546 จําเลยไดใหการและเบิกความในคดีอาญาโดยสมัครใจวาจําเลย
เปนหนี้เงินกูและทองรูปพรรณตอโจทกและไดลงลายมือชื่อในคําใหการและคําเบิกความดวยความสมัครใจ
บันทึกคําใหการและบันทึกคําเบิกความดังกลาวจึงใชและรับฟงเปนพยานหลักฐานแหงการกูยืมนี้ได แม
จะมิใชขอเท็จจริงที่เปนประเด็นโดยตรงในคําพิพากษาคดีสวนอาญาที่จําเลยตองหาก็ตาม แตก็ถือไดวา
บันทึกดังกลาวเปนหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่ง ลงลายชื่อผูยืมเปนสําคัญแลวตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาฎีกาที่ 2191/2541
บริษัท ธนาคารสยาม จํากัด
โจทก
นายวัลลภ ธารวณิกุล กับพวก
จําเลย
แพง ละเมิ ด (ม.420) ความรั บผิ ดชอบของกรรมการบริษั ท (ม.1168) พ.ร.บ. การธนาคาร
พาณิชยฯ (ม.4 ม.9 ทวิ ม.12 (2) ม.12 ทวิ)
จําเลยที่ 1 ถึง 7 ไดดํารงตําแหนงตางๆ ในธนาคารของโจทก ตามตําแหนงและ
ระยะเวลาที่แตกตางกัน
จําเลยที่ 1
เปนกรรมการผูจัดการใหญ
จําเลยที่ 2
เปนกรรมการ
จําเลยที่ 3
เปนกรรมการผูจัดการใหญ
จําเลยที่ 4
เปนผูจัดการฝายอาวุโส
จําเลยที่ 5
เปนกรรมการ
จําเลยที่ 6
เปนกรรมการ
จําเลยที่ 7
เปนกรรมการ
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ในระหวางดํารงตําแหนงจําเลยไดใหสินเชื่อโดยการปลอยเงินกู การค้ําประกันและอาวัลตั๋ว
เงินไมเปนไปตามระเบียบปกติของธนาคาร มิไดเรงรัดติดตามหนี้สินหรือการแกไขหนี้ดังกลาว เปนเหตุให
ธนาคารโจทกไดรับความเสียหาย ไดรับการสรุปภาระหนี้ของโจทกจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหลายครั้ง
เพื่อใหสั่งการ ก็มิไดสั่งการแตประการใด เปนเหตุใหไมสามารถติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ได มีการไม
ปฏิบัติตามระเบี ยบของธนาคาร ซึ่ งเป นการทํ าละเมิ ดอี กทั้ งโดยหน าที่ กรรมการต องให ความเอื้อเฟ อ
สอดสองอยางบุคคลคาขาย ผูประกอบการดวยความระมัดระวัง และตองระมัดระวังมากขึ้น สําหรับกิจการ
ที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ กรรมการนั้นจึงต องประกอบดวยความรูความเข าใจในการประกอบกิจการ
มิฉะนั้น กรรมการก็ไมอาจเอื้อเฟอสอดสองกิจการใหดีไดธุรกิจของโจทกประสบปญหามาตั้งแตป 2523 มี
หนี้เสียก็มิไดมีการเรงรัดติดตามหนี้ แมธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการแจงใหแกไขขอผิดพลาดก็หาได
ดําเนินการแกไขไม ฎีกาของจําเลย ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ฟงขึ้นบางสวน………………..
พิ พ ากษาแก เ ป นว า ให จําเลยที่ 2 รั บ ผิ ด ชอบ เป นเงิ น 515,430,326.17 บาท
จําเลยที่ 5 รับผิดเปนเงิน 332,155,670.11 บาท จําเลยที่ 6 รับผิดเปนเงิน 444,578,301.95 บาท
จําเลยที่ 7 รับผิดเปนเงิน 587,653,914.53 บาท สวนจําเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 รวมกันรับผิดชอบ
เปนเงิน 1,382,526,622.43 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.50 ตอป
สมปอง
จรัญ
ผล

เสนเนียม
หัตกรรม
อนุวัตรนิติการ
ปราโมทย สรวมนาม ยอ….
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ. 2544
----------------------------------เพื่อใหการบริหารลูกหนี้เงินกูของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนการเสริมสรางความ
มั่นคงแกสหกรณและใหสหกรณมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรับรูรายได การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ
การจัดชั้นคุณ ภาพลูก หนี้เงิ นกูเป นแนวเดียวกั น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(8) แหง
พระราชบั ญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําสั่งนายทะเบี ยนสหกรณที่ 688/2543 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2543 เรื่องมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจึง
กําหนดระเบียบ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อใหสหกรณถือ
ปฏิบัติดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหถือใชสําหรับ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เรียกเก็บ
เงินงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ที่จาย
ขอ 3. ใหใชระเบียบนับตั้งแตปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 เปนตนไป
ขอ 4. ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งใหคําแนะนําหรือกําหนด
วิธีปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ 5. ในระเบียบนี้
ลู ก หนี้ เ งิ น กู หมายถึ ง สมาชิก หรือ สหกรณอื่ น ที่กู ยื มเงิน จากสหกรณโ ดยมี ห นัง สื อ
สัญญากูยืมเงินเปนหลักฐาน รวมถึงลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ หมายถึง ดอกเบี้ยพึงไดรับจากเงินใหกู สว นที่ไ ดรับรูเปน
รายไดแลวแตยังไมไดรับชําระ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง สวนที่กันไวสําหรับลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินใหกู
คางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได ซึ่งถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้เงินกู
และดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในงบการเงิน เพื่อใหแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้เงินกูและ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บได
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เกณฑคงคาง หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายใหอยูในงวดเวลาตางๆ
โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อใหแสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้น
อยางเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวาไดเงินมาแลวหรือจายเงินไปแลว
หรือไมตามเกณฑเงินสด
เกณฑเงินสด หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายตอเมื่อไดรับเงินหรือ
จายเงินไปจริง ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น
ขอ 6. ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู ดังนี้
(1) ลูกหนี้ปกติ
(2) ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
(3) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
(4) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
(5) ลูกหนี้จัดชั้นสูญ
ทั้งนี้ ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพตั้งแต (2) ถึง (5) ถือเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ขอ 7. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้ปกติ
(1) ลูกหนี้ที่ชําระหนี้ไดตามกําหนด
(2) ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/ หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 3 เดือน นับ
แตวันที่ครบกําหนดชําระและไมมีพฤติการณที่แสดงวาจะไมสามารถชําระหนี้ได
(3) ลูกหนี้ที่ไดขอผอนเวลาการชําระหนี้และสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาที่ขอผอนผัน
(4) ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีแตมีการชําระหนี้ไดตามปกติ
ขอ 8. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน
(1) ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 3 เดือน แต
ไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
(2) ลูกหนี้ที่ไดรับการผอนเวลาการชําระหนี้ไว แตผิดนัดไมชําระหนี้ตามกําหนดเวลาที่ตก
ลงกัน
ขอ 9. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
(1) ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 6 เดือน แต
ไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
(2) ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีที่ไมสามารถชําระหนี้ไดตามปกติตามกําหนดเวลา
ที่ตกลงกัน
ขอ 10. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
จะสูญ
(1) ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 12 เดือน
นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
(2) ลูกหนี้ซึ่งตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได
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(3) ลูกหนี้ที่ไดถูกเจาหนี้รายอื่นฟองและสหกรณไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย
(4) ลูกหนี้ที่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ใน
คดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย
ขอ 11. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ซึ่งไดปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อใหไดรับ
ชําระหนี้ แตไมมีทางที่จะไดรับชําระหนี้แลว ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญ
(1) ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและไมมี
ทรัพยสินใดๆ จะชําระหนี้ได
(2) ลูกหนี้ที่มีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นที่มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้อยูใน
ลําดับกอนสหกรณเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้
(3) ลูกหนี้ที่สหกรณไดฟองหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟอง
ลมละลายและในกรณีนั้นๆ ไดมีคําบังคับคดีหรือคําสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระ
หนี้ได
(4) ลูกหนี้ที่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ใน
คดีที่ลูกหนี้ลูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้นๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดย
ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและ
ไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว
(5) ลูกหนี้เงินกูที่ไมสามารถชําระตนเงินและ/หรือดอกเบี้ยไดโดยสิ้นเชิง
ขอ 12. ในการจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพลู ก หนี้เ งิ นกูต ามขอ 7 ถึ งข อ 11 อาจมีลูก หนี้เ งิน กูบางราย ที่
สามารถจัดชั้นคุณภาพไดมากกวาหนึ่งชั้นขึ้นไป ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพโดยเรียงจากขอ 11, ขอ 10,
ขอ 9, ขอ 8, ละขอ 7 ตามลําดับ
ขอ 13. ใหส หกรณระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไ มกอ ใหเ กิดรายไดตาม
เกณฑคงคาง โดยใหรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด
ขอ 14. ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากตนเงินคงเหลือสําหรับลูกหนี้เงินกูชั้นคุณภาพ
ตางๆ ดังนี้
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
รอยละ 20
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
รอยละ 50
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญและลูกหนี้จัดชั้นสูญ
รอยละ 100
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดดังกลาวใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญเต็มจํานวน
ขอ 15. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามขอ 14 ใหดําเนินการดังนี้
15.1 นําตนเงินและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับที่ไดรับชําระภายหลังวันสิ้นปทางบัญชีแตกอน
วันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน มาหักออกจากจํานวนตนเงินและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
15.2 นํามูลคาหุนและหลักประกันที่ปราศจากภาระผูกพันมาหักออกจากจํานวนเงินตาม
บัญชีของลูกหนี้ ดังนี้
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(1) มูลคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ นํามาหักไดรอยละ 100
(2) หลักประกันที่เปนสิทธิในเงินฝากสหกรณ เงินฝากธนาคาร หลักทรัพยรัฐบาล และ
หลักทรัพยที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย นํามาหักไดรอยละ 100
(3) หลักประกันอื่นที่มิใชบุคคลนํามาหักได ไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาที่ไดมีการจด
จํานํา จํานองไวตอสหกรณ
15.3 นําจํานวนเงินที่เหลือภายหลังหักขอ 15.1 และ 15.2 แลวคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 14 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปที่คํานวณได ถามีจํานวนมากกวา
ยอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาใชจายของปนั้น ๆ ในทางตรงกันขามหากมี
จํานวนนอยกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกิน
ความตองการ ใหนําไปปรับลดยอดคาใชจายของปนั้นๆ ในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
ขอ 16. การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญแตละราย ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็ม
จํานวนแลว
ขอ 17. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ตามขอ 14 ในระยะแรกที่ถือใชระเบียบนี้ อาจ
ทยอยตั้งในทางบัญชีจากจํานวนที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
(1) ภายในวันสิ้นปบัญชีปแรกที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไมนอยกวา
รอยละ 20 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปนั้น
(2) ภายในวันสิ้นปบัญชีที่สองที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไมนอย
กวารอยละ 50 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปนั้น
(3) ภายในวันสิ้นปบัญชีที่สามที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มจํานวน
ที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ ) วรรณี รัตนวราหะ
(นางวรรณี รัตนวราหะ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ
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บทที่ 6
การประชุมคณะกรรมการเงินกู
1. บทนํา
รูปแบบในการบริหารสหกรณออมทรัพยนั้น สหกรณออมทรัพยโดยที่ประชุมใหญเปนผูเลือกตั้ง
สมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหนึ่งเพื่อเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการดําเนินการจึงเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานของสหกรณ
และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหสหกรณมีการบริหารไดรวดเร็วขึ้น เกิดความชํานาญเฉพาะอยางขึ้น
ขอบั งคั บของสหกรณอ อมทรั พย จึงกํ าหนดใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดวยกันเปน
คณะกรรมการเงินกู มีหนาที่ในการประชุมรวมกัน ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไวดังนี้
“ข อ ………ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ งิ น กู …………………………………………………………….
………………………………………….
ใหคณะกรรมการเงินกู ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองประชุมกันเดือนละ
ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป”
จากขอบังคับขางตนจะเห็นไดวา การประชุมที่เปนไปตามขอบังคับ ตองมีการเตรียมการกอน
และหลั ง การประชุ ม อย า งถู ก ต อ ง รวมทั้ ง บทบาทหน า ที่ ข องกรรมการเงิ น กู ผู เ ข า ประชุ ม ที่ มี ค วาม
รับผิ ดชอบทั้ ง ต อ สหกรณ แ ละสมาชิก เปนอยางดี ยอ มจะทําใหก ารประชุมมีประสิทธิภาพ จึงขอนํา
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมารวบรวมและเรียบเรียงไวดังนี้
2. องคประกอบสําคัญการประชุมคณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการเงินกู จะตองมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละครั้ง ตามระเบียบวาระการประชุม
ที่กําหนดไว
ผูมีอํานาจในการเรียกประชุม คือ ประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการ
องคประชุม ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด ตัวอยางเชน คณะกรรมการเงินกูมีจํานวน 5 คน องคประชุมก็คือ
3 คนเปนอยางนอย
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ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเงินกูเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการเงินกู
ไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการเงินกูคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
การออกเสียง กรรมการเงินกูคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม จะมอบ
ใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได
การวินิจฉัยปญหา ใหถือคะแนนเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
รายงานการประชุม ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาหรือ
เรื่องเพื่อทราบแลวแตกรณีไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการเงินกูอีกคน
หนึ่งที่เขาประชุม ลงลายมือชื่อดวย
3. ความหมายของการประชุม
สมชาติ และอรจรีย, 2539. เทคนิคการจัดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ ไดใหความหมายไว
วา การประชุม (Conference) เปนการชุมนุมกัน รวมกัน หรือรวมกันปรึกษาหารือกันในเรื่องที่กําหนด
ไว
ไพพรรณ เกียรติโชคชัย, ผศ. 2546. หลักการสัมมนา ไดรวบรวมความหมายของการประชุม
ไวดังนี้
การประชุม หมายถึงการที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งมีการชี้แจง
อภิปราย เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งจะเปนไปโดยลําดับ หรือมีผูอื่นรวมฟง
อยูดวยก็ได ทั้งนี้เพื่อแสวงหาขอตกลงหรือเพื่อการสื่อสารขอความ
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลกลุมหนึ่งนัดหมายมาพบปะสนทนากันอยางมีจุดหมาย มี
ระเบียบ มีวิธีการ ตามสถานที่และเวลาที่ไดตกลงกันไว
ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, รศ. พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 การประชุมหมายถึง
การรวมปรึกษาหารือกัน หรือการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมหารือพิจารณางานกัน
สุพัฒก ชุมชวย, การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ การประชุมหมายถึง บุคคลตั้งแต 2
คนขึ้นไปรวมกันเพื่อดําเนินงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับการ
สื่อความ การวางแผน การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและการสรางแรงจูงใจ
การประชุมคณะกรรมการเงินกูจึงมีความสําคัญ เพราะเปนวิธีการบริหารจัดการตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับ และเปนการประชุมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ และการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารเงินกูของสหกรณ
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4. ขั้นตอนการดําเนินการประชุม
1) การเตรียมการกอนประชุม
มีประเด็นที่สําคัญไดแก การกําหนดระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบในแตละวาระการ
ประชุม และการจัดเตรียมสถานที่ประชุม
1. ระเบียบวาระการประชุม
อุทัย บุญประเสริฐ, รศ. 2540. เทคนิคการนําประชุม ใหความหมายระเบียบวาระการประชุมวา
เป นหั ว ข อเรื่ อ งสํ าคั ญ สํ าหรับการประชุมที่ไ ดกําหนดไวเ ปนเรื่องตางๆ เรียกวา “วาระ” สําหรับการ
ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ หรื อ อภิ ป รายกั น เพื่ อ ให ไ ด ผ ลของการประชุ ม ซึ่ ง อาจเป น มติ ห รื อ ข อ ตกลง
(Resolution) เป น รายละเอี ย ดเป น ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะ (Recommendation) เป น ข อ กํ า หนด
สําหรับการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ (Procedure หรือ Action Plan) หรือเปนนโยบาย (Policy)
หรืออยางใดอยางหนึ่ง
ระเบียบวาระการประชุมจึงเปนหัวใจสําคัญของการประชุมเปรียบไดกับ “พิมพเขียว” (Blue print)
ของสิ่งกอสราง หรือเข็มทิศในการเดินทาง ถาปราศจากพิมพเขียวหรือเข็มทิศแลว การกอสรางหรือการ
เดินทางก็จะไรรูปแบบและทิศทาง และอาจจะไมไดผลลัพธออกมาตามที่ตองการก็ได
ก. ประโยชนของระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้
(1) ทําใหวัตถุประสงคของการประชุมมีความชัดเจน สามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
(2) เปนการใหขอมูลกอนการประชุม เพราะระเบียบวาระการประชุมควรสงใหผูเขาประชุม
ทราบกอนกําหนดวันประชุม 2 - 3 วัน เพื่อใหผูเขาประชุมมีเวลาที่จะเตรียมขอมูลเพื่อเสนอขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) เปนเครื่องมือสําหรับประธานในที่ประชุมไดตรวจสอบวาการอภิปรายของผูเขาประชุมอยูใน
วาระการประชุมหรือไม หากมีการพูดนอกประเด็นประธานในที่ประชุมสามารถบอกหรือเตือนใหพูดใน
ประเด็นได
ข. การเรียงลําดับหัวขอระเบียบวาระการประชุม มีหลักการดังนี้
(1) เรียงลําดับตามเหตุผล
(2) เรียงตามลําดับของงานประจํากอน แลวจึงคํานึงถึงเรื่องอื่น
(3) เรียงตามเรื่องที่นาสนใจมากที่สุดกอนเรื่องอื่น
(4) เรียงตามลําดับจากเรื่องงายกอนแลวจึงไปเรื่องยาก
(5) เรียงลําดับเรื่องเรงดวนกอนแลวจึงไปเรื่องสําคัญ
ค. ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการเงินกู
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เลขานุการจะเปนผูจัดระเบียบวาระการประชุม โดยมีฝายจัดการเปนผูประสานงานและกอนการ
ประชุมทุกครั้งมีความจําเปนที่ควรจะตองสรุปเรื่องราวการประชุมโดยยอใหประธานในที่ประชุมทราบ
เพราะประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ และฝายจัดการ หากมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันแลว การ
ประชุ ม ก็ จ ะเป น ไปด ว ยความราบรื่ น นอกจากนั้ น ระเบี ย บวาระการประชุ ม จะสะท อ นให เ ห็ น ว า
คณะกรรมการเงิ น กู ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ค รบถ ว นตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และมติ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการครบถวนหรือไม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเงินกู ในกรณีปกติโดยทั่วๆ ไปแลวจะเปนดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่…………
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องติดตามผลความกาวหนาตามมติที่ประชุมครั้งกอน
หรืออาจจะใชวาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลวก็ได
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก(1) (ดูตัวอยางหนา 147)
4.2 สมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหนี้
4.3 การเก็บเงินจากสมาชิกไมไดตามงวดชําระหนี้
4.4 ………………………………………
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
2. การจัดขอมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม
จุมพล ชละเอม , แนวทางจัดประชุมในสหกรณ ไดกลาวไวโดยสรุปวา เลขานุการเปนผูเตรียม
ขอมูลโดยมีเจาหนาที่ของสหกรณเปนผูคอยชวยเหลือหรือทําหนาที่เปนผูชวยของเลขานุการ ขอมูลที่
เตรียมเปนขอมูลที่ใชประกอบวาระการประชุมแตละวาระ หากเตรียมขอมูลไวดี การประชุมจะดําเนินไป
ดวยความสะดวกรวดเร็ว ขอมูลประกอบวาระการประชุมที่ 1, 2 และ 3 จะเปนดังนี้

(1)

สําหรับสหกรณออมทรัพย ที่ยังไมพรอมในการใหเงินกูพิเศษ คณะกรรมการเงินกูก็จะมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับเงินกูสามัญเทานั้น

แตถาสหกรณออมทรัพยใดที่ใหกูเงินกูพิเศษแลว คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบใหคณะกรรมการเงินกูเปนผูกลั่นกรองเรื่องเงินกูพิเศษ
เพิ่มขึ้นอีกก็ได
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(1) เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ มักเปนเรื่อ งทั่วไป ที่ไ มเ จาะจงเป นข อสํ าคัญใน
ระเบียบวาระ แตประธานในที่ประชุมมีความประสงคจะนํามาบอกกลาวตอที่ประชุมหรืออาจเปนเรื่อง
การแนะนําบุคคลสําคัญที่มาเขารวมการประชุมในครั้งนั้นๆ ก็เปนหนาที่ของประธานในที่ประชุมที่จะเปน
ผูแนะนํา
(2) เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว กอนที่จะมีการประชุมในครั้งตอไปในทุกประเภท
การประชุม เลขานุการตองจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมครั้งกอนใหเรียบรอย เพื่อใหที่ประชุมใน
ครั้ ง ที่ จ ะประชุ ม ได ต รวจสอบความถู ก ต อ งตลอดจนพิ จ ารณาแก ไ ขรายงานการประชุ ม ให ต รงตาม
ขอเท็จจริง และรับรองรายงานการประชุมในที่สุด
(3) เรื่ อ งติ ด ตามผลความก าวหน า ตามมติที่ ป ระชุม ครั้ ง กอ น เลขานุก ารต อ งตรวจสอบว า
ในการประชุมครั้งที่ผานมาที่ประชุมไดลงมติใหดําเนินการในเรื่องอะไรไวบาง เลขานุการจะตองติดตาม
ประสานงาน ตลอดจนเตรี ย มข อ มู ล ความคื บ หน า จากผู เ กี่ ย วข อ งที่ เ ป น เจ า ของเรื่ อ งหรื อ ซั ก ซ อ ม
ผูรับผิดชอบเตรียมชี้แจงตอที่ประชุม
(4) เรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่งประกอบไปดวย การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก สมาชิกขอผอนผัน
การชําระหนี้ และการเก็บเงินจากสมาชิกไมไดตามงวดชําระหนี้ จะมีขอมูลประกอบในแตละวาระการ
ประชุม ปรากฏตามภาคผนวก 1 - 3
(5) เรื่องเพื่อทราบ จะเปนหนาที่ของฝายจัดการที่จะเสนอความเห็นไปยังประธานกรรมการเงินกู
โดยผานเลขานุ การกอ นว าจะมี เรื่ อ งใดควรแจงใหค ณะกรรมการเงินกูเ พื่อทราบบางอาจจะเปนเรื่อ ง
ภายในสหกรณหรือเรื่องจากภายนอกก็ได เมื่อประธานกรรมการเงินกูเห็นชอบแลวก็ใหบรรจุเปนเรื่อง
เพื่อทราบในการประชุมคราวตอไป
(6) เรื่องอื่นๆ (ถามี) หมายถึง เปนวาระการประชุมที่เตรียมเผื่อไวในกรณีที่หากมีหัวขอการ
ประชุมที่เพิ่งจะนํามาประชุมเพิ่มเติมก็สามารถบรรจุลงไวในวาระการประชุมเรื่องอื่นๆ นี้ได ถาเรื่องนั้น
จําเปนที่จะตองมีการพิจารณา มติที่ประชุมก็ควรจะเปนวาใหนําไปพิจารณาในการประชุมคราวหนา
เพื่อที่ฝายเลขานุการจะไดเตรียมขอมูลอยางครบถวนใหผูเขาประชุมไดพิจารณาลวงหนากอน
3. การจัดเตรียมสถานที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการเงินกู เปนการประชุมเพื่อปรึกษาหารือสําหรับกรรมการเงินกู ซึ่ง
ตามปกติ จ ะมี ไ ม เ กิ น 5 คน โต ะ ประชุ ม อาจเป น โต ะ กลมตั ว เดี ย วที่ มุ ม ห อ งแต ค วรจะต อ งมี
สภาพแวดลอมดังนี้
1. เก็บเสียงไดดี
2. แสงสวางเพียงพอ
3. ไมมีเสียงรบกวน
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4. อากาศถายเทดี
ตัวอยางการจัดโตะประชุม

2) การดําเนินการระหวางการประชุม
1. ขั้นตอนการประชุม จุมพล ชละเอม , อางถึงแลว ไดกลาวถึงขั้นตอนการประชุมไวดังนี้
1.1 เลขานุการหรือกลุมของเจาหนาที่สหกรณที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบดูวาผูมาประชุมซึ่ง
เปนองคประชุมครบองคประชุมแลว จากนั้นจึงแจงใหประธานในที่ประชุมทราบ
1.2 เมื่อองคประชุมมาครบตามจํานวนที่กําหนดไวแลว ประธานในที่ประชุมจะกลาวเปดการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
1.3 ในแตละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมควรเปนผูกลาวนําหัวขอเรื่องทุกครั้งหากจะมี
ผูกลาวแทน ประธานควรมอบหมายกอน
1.4 ในการประชุม ผูเขาประชุมตองอยูในความสงบ ไมสงเสียงดังแทรกแซงระหวางมีผูกําลัง
พูดในที่ประชุม หากมีความประสงคขอพูดหรืออภิปราย หรือแสดงความเห็นตองขอและไดรับอนุญาต
จากประธานในที่ประชุมกอน
1.5 ประธานในที่ประชุมตองทําหนาที่กํากับการประชุม กลาวคือ
(1) กํากับเวลา ตลอดการประชุมใหอยูในระยะเวลาที่เหมาะสมไมใชเวลามากหรือนอยเกิน
ความจําเปน
(2) กํ า กั บ สาระ ควบคุ มการเสนอเรื่ อ ง ความคิด คํา ชี้แ จง ตลอดจนความเห็ นและการ
อภิปรายของผูเขาประชุม ใหอยูในประเด็นของเรื่องที่ประชุม
(3) กํากับความเรียบรอย ควบคุมการประชุมใหอยูในความเรียบรอยไมใหเกิดการกระทบกระทั่ง
โตเถียง ขณะผูประชุมหรือที่ประชุมมีความเห็นไมตรงกันหรือขัดแยงกัน
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1.6 กรณีเรื่องที่กําลังประชุมเกี่ยวของกับเจาของเรื่องผูใด ประธานในที่ประชุมจะเปนผูบอกให
ผูเกี่ยวของนั้นเปนผูชี้แจงหรือรายงาน หากประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการชี้แจงแทนได ประธานใน
ที่ประชุมหรือเลขานุการจะเปนผูชี้แจงก็ได
2. บทบาทหนาที่ของกรรมการเงินกูผูเขาประชุม
2.1 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมนั้น ประธานที่ประชุมจะเปนบุคคลที่มีความสําคัญ
มากจนเรียกไดวา “สํ าคั ญมากที่ สุ ด ” ต อ ความสํ าเร็ จหรื อ ล มเหลวของการประชุ ม ประธานในที่
ประชุมที่ไมดี นําการประชุมไมดี จะทําใหผูเขาประชุมรูสึกเบื่อหนาย ทําใหการประชุมลมเหลว ในบาง
กรณียังไดพบวา ประธานไดกลายเปนตัวการ ยั่วยุใหผูเขาประชุมขัดแยงกัน เปนตน
วีรวุธ มาฆะศิรานนท, เทคนิคการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ ไดกลาวไววาความสําเร็จใน
บทบาทของการเปนประธานในที่ประชุมจะมาจากปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ บุคลิกภาพสวนตัวและ
เทคนิควิธีการตางๆ ที่ใชนําในการประชุม
1. บุคลิกภาพสวนตัวของประธานในที่ประชุม ที่สําคัญประกอบดวย
ก. มี ค วามยุ ติ ธ รรม ในการใหโ อกาสแกผูเ ขารว มประชุมทุก คนแสดงความคิด เห็นโดยเสรี
รวมทั้งมีความยุติธรรมในการตัดสินใจมอบหมายงานตางๆ
ข. มีความมั่นใจในตนเอง โดยศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมเปนอยางดีและมั่นใจวาจะ
สามารถบริหารการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ น้ําเสียง คําพูด และสายตาของประธานที่ประสาน
กับผูเขารวมประชุม จะเปนดัชนีชี้วัดความมั่นใจไดเปนอยางดี
ค. ความชัดเจนในขั้นตอนการคิด และการตัดสินใจดวยเหตุ-ดวยผล ตลอดจนสามารถสรุป
ประเด็นในแตละวาระการประชุม พรอมทั้งทําการมอบหมายงานไดอยางถูกตองและชัดเจน
ง. ตองพยายามควบคุมตนเองใหปราศจากความเอนเอียง ไมมีอารมณโกรธฉุนเฉียว
จ. มีทักษะในการพูด สรุปประเด็นใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย รวมถึงการสั่งการที่กระชับไมเยิ่นเยอ
2. เทคนิคและวิธีการตางๆ ที่ใชนําในการประชุม
ก. ชวงเปดการประชุม
1) เปดการประชุมใหตรงเวลา
2) กลาวตอนรับการประชุมเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตั้งแตเริ่มแรก
3) กลาวขอความรว มมือ ในการออกความเห็น คิด วิเ คราะห และอภิปรายอยางเปนกันเอง
ตรงไปตรงมา
ข. ชวงนําเขาสูวาระการประชุมตางๆ
1) เริ่มทําการพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมที่ไดกําหนดไว
2) คอยดูแลไมใหผูเขาประชุมจับคูแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันเองซึ่งจะทําใหเสียวินัยของที่ประชุม
3) สรางบรรยากาศแบบผอนคลายและเสริมการประชุมดวยอารมณขันบางตามความเหมาะสม
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4) คอยตัดบทสําหรับผูเขาประชุมบางคนที่พูดวกวน เยิ่นเยอ โดยทําอยางนุมนวลไมใหเกิด
อาการ “เสียหนา” ขึ้น
5) หากมีงานที่ตองดําเนินการตอไปหลังจากการประชุมนี้ ประธานในที่ประชุมจะตองพิจารณา
มอบหมายสั่งการดวยความชัดเจน
ค. ชวงปดการประชุม
1) ปดการประชุมใหตรงตามกําหนดเวลา
2) หากมีการนัดหมายการประชุมในครั้งตอไป ก็ใหนัดหมายกันในชวงนี้เลย
3) ขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกคน
ศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ, เทคนิคการนําประชุม กลาววา ประธานควรไปถึงที่ประชุมกอนเวลา
เริ่มประชุมเล็กนอยเพื่อถือโอกาสทักทายปราศรัย สอบถามสุขทุกข สรางความเปนกันเอง และเปด
โอกาสใหผูเขาประชุมบางคนไดพูดคุยดวยในลักษณะที่เปนกันเอง
2.2 เลขานุ การ ศ.น.พ.เกษม วัฒนชัย ไดกลาวถึง บทบาทและหนาที่ของเลขานุ การใน
ระหวางการประชุม มีดังนี้
(1) ดูแลความเรียบรอยเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่ไดจัดเตรียมไวแลว
(2) จัดเตรียมเอกสารที่ไดจัดเตรียมไวแลวใหพรอมเพื่อการแจกจายตอที่ประชุม
(3) เปนผูชวยผูบริหาร หรือประธานในการแจงระเบียบวาระ และรายละเอียดอื่นประกอบการ
ประชุม
(4) เปนผูชวยประธานในการสรุปมติที่ประชุม เพื่อความชัดเจนที่จะบันทึกรายงานการประชุม
และแจงใหผูเกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติ
(5) จดบันทึกการประชุม และดูแลการบันทึกเสียง (ถาจําเปน) เพื่อจัดทํารายงานการประชุม
โดยละเอียด
(6) ดําเนินการในเรื่องใดๆ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม (ถามี) หรือตามที่ที่ประชุม
มอบหมาย
2.3 กรรมการผูเขาประชุม ควรมีบทบาทหนาที่ ไดแก กอนการเขารวมประชุมทุกครั้งจะตอง
เตรียมตัวโดยการศึกษาระเบียบวาระการประชุมพรอมทั้งตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม หรือ
คิดวิเคราะหตามวาระตางๆ เปนการลวงหนา สิ่งที่ผูเขาประชุมทุกคนตองตระหนักไวตลอดเวลาก็คือ
มารยาทในการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญๆ ดังนี้
(1) ตองมาเขาประชุมใหทันเวลา
(2) นํากําหนดการประชุมในครั้งใหม พรอมเอกสารประกอบติดตัวมาเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง
(3) กรณีมาถึงกอนเวลาก็ควรรอในหองประชุม ไมควรเดินเขา - ออก (ถาไมจําเปน) ซึ่งจะทําให
การประชุมเริ่มไดยาก
(4) ควรยกมือขึ้นขออนุญาตตอประธานในที่ประชุม เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะพูดได
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(5) อภิปรายหรือชี้แจงดวยวาจาสุภาพ มีใจความกระชับ ชัดเจน และมีเหตุมีผลเสมอ
(6) ไมควรจับกลุมคุยกันเอง
(7) เก็บรักษาความลับจากที่ประชุมไวเปนอยางดี
(8) ปดเครื่องอุปกรณสื่อสารใดๆ เชน โทรศัพทมือถือ เพราะจะสงเสียงรบกวนสมาธิที่ประชุม
และถือไดวาไมเคารพตอที่ประชุมอีกดวย
(9) มีความพยายามรวมกันในการคิดวิเคราะหอยางหลากหลาย และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมถึงกลาที่จะนําเสนอ และตัดสินใจตอที่ประชุม
(10) ยอมเคารพมติในเสียงสวนใหญ แมจะไมเห็นดวย แตก็ควรเต็มใจปฏิบัติเพราะอยูในองคกร
เดียวกัน
ปญหาที่มักพบในการประชุม
1. การประชุมใชเวลานานเกินไป
2. การประชุมถูกแทรกแซงจากการประชุมอื่นๆ
3. มีผูเขารวมประชุมมากเกินไป
4. ขาดการวางแผนในการประชุม
5. ผูเขารวมประชุมไมพรอม
6. ผูนําการประชุมพูดคนเดียว
7. บางประเด็นจบลงโดยไมมีการสรุป
8. ไมไดแสดงความคิดเห็นกันอยางทั่วถึง
9. ขอมูลไมครบถวน
10. บรรยากาศเครียด
11. บางคนไมพูดในที่ประชุม กลับพูดนอกหองประชุมเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแลว
3) การดําเนินการภายหลังการประชุม
เมื่อการประชุมคณะกรรมการเงินกูไดเสร็จสิ้นลงในแตละครั้งสหกรณจะตองจัดทํารายงานการ
ประชุมและอื่นๆ ไดแก การแจงผลการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการไดทราบหรือพิจารณาแลวแต
กรณี ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานการประชุม ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดไวดังนี้
“ข อ ………รายงานการประชุ ม ในการประชุ ม ใหญ การประชุ ม กลุ ม การประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ตองจัด ใหผูเขาประชุมลง
ลายมือชื่อพรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธาน
ในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรื อกรรมการอื่นๆ แล วแตกรณี อีกคนหนึ่ง เขาประชุม
นั้นๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ”
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(1) ความหมายและจุดมุงหมายของรายงานการประชุม
ประวีณ ณ นคร. ไดกลาวถึง รายงานการประชุม และจุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุม
ไวดังนี้
รายงานการประชุม เปนขอความที่เจาหนาที่จดบันทึกการพิจารณาเรื่องตางๆ ของที่ประชุม
คณะบุคคลที่ไดจัดประชุมขึ้น ซึ่งอาจเปนการประชุมของสภา ของคณะกรรมการ ของอนุกรรมการ หรือ
ของคณะทํางาน โดยทั่วไปจะบันทึกวาเปนการประชุมคณะใด เมื่อใด ที่ใด มีใครเขาประชุมบาง ที่ประชุม
ไดพิจารณาเรื่องใด อยางไร ผลการประชุมเปนประการใด
จุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุม มีดังนี้
1. เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานอางอิง โดยจดบันทึกเปนหลักฐานไว และเก็บเขาเรื่องหรือเขาแฟม
ไว เมื่อใดตองการจะตรวจดูวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด มีมติวาอยางไรก็สามารถคนหาตรวจดูได
2. เพื่ อ ยื น ยั น การปฏิ บั ติ ง าน โดยจดบั น ทึ ก ไว ว า มี ก ารอภิ ป รายกั น ในที่ ป ระชุ ม อย า งไร
คณะกรรมการไดทําอะไรบาง หรือมีมติในเรื่องใดไวอยางไร เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ยืนยันข อเท็จจริง และเหตุผลในการพิจารณาในที่ ประชุ ม และเพื่อ ยื นยั นว าผูใ ดจะตอ งปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการตอไปอยางไร
3. เพื่อแสดงกิจการที่ดําเนินมาแลว โดยจดบันทึกไววาไดทําอะไรกันมาแลวบางตามที่มีการ
รายงานใหทราบในที่ประชุม
4. เพื่อแจงผลการประชุมใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตอไป โดยจดบันทึกการพิจารณา
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหผูที่เกี่ยวของไดอานไดทราบและไดปฏิบัติตามมติที่ประชุมตอไป
(2) รูปแบบของรายงานการประชุม สหกรณออมทรัพยโดยทั่วไปจะยึดรูปแบบตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ โดยนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับองคการของสหกรณ มี
รายละเอียดตามภาคผนวก
(3) การจดรายงานการประชุม
ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดอธิบายการจดรายงานการ
ประชุมวาอาจทําได 3 วิธี ไดแก
1. จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการหรือผูเขาประชุมทุกคน พรอมดวยมติของที่ประชุม
2. จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขาประชุม อันเปนเหตุผลนําไปสูมติของ
ที่ประชุม พรอมดวยมติที่ประชุม
3. จดแตเหตุผลกับมติที่ประชุมซึ่งเรียกวาบันทึกการประชุม
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ในกรณีการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณไมวาจะเปนการประชุมคณะกรรมการเงินกู
หรือการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ สามารถนําวิธีการทั้ง 3 วิธีขางตน
มาใชรวมกันไดโดยจะตองใหสนองตอจุดมุงหมายทั้ง 4 ขอ ตามที่กลาวไวแลวในขอ 5.1.1 กลาวคือ ให
สามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได ใหสามารถยืนยันการปฏิบัติงานได ใหแสดงกิจการที่ดําเนินมาแลวได
และใหสามารถแจงผลการประชุมใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตอไปได ดังนั้นในการจดรายงาน
การประชุมที่ดีจะตองใชคําหรือขอความที่อานแลวเขาใจไดงาย ไมสับสนและตีความแตกตางกันออกไป
จึงควรเลือกใชคําหรือขอความใหเหมาะสมดังตอไปนี้
1. ไดสาระ ในระหวางการประชุมผูจดบันทึกรายงานการประชุม ควรจับประเด็นที่มีการประชุม
แลวนําไปบันทึกใหครบถวน ทั้งในสวนที่เปนเหตุ ซึ่งนํามาอาง และที่เปนผลซึ่งออกมาเปนมติที่ประชุม
ความเปนสาระของเรื่องจึงควรใหครอบคลุมถึง “ใคร” “ทําอะไร” “ทําที่ไหน” “ทําอยางไร” และ
“ทําทําไม” เปนตน
2. ชัดเจน ขอความที่นําไปบันทึกในรายงานการประชุม ควรใหมีความชัดเจนเขาใจงายไมควร
ใหมีขอความที่กํากวม หรือคลุมเครือหรือมีแงมุมที่ตีความตางกันในบางเรื่องที่ประชุมกัน หากนํามา
บันทึกดวยขอความสั้นๆ อาจไมไดใจความชัดเจน ถาเขียนยาวแลวผูอานอานรูเรื่อง จึงถือวาเปนเรื่องที่
ดีกวาการเขียนแบบสั้นๆ
3. กะทัดรัด นอกเหนือจากการบันทึกรายงานการประชุมใหมีความชัดเจนแลวถาสามารถบันทึก
ใหกะทัดรัด โดยไมใชถอยคําที่ฟุมเฟอยจนเกินจําเปน ก็จะทําใหบันทึกนั้นดูดียิ่งขึ้น
4. ตรงประเด็น เปนการบันทึกรายงานการประชุมใหไดขอความที่เนนจุดตามเรื่องที่ไดประชุม
กัน เมื่ออานบันทึกแลวสามารถเขาใจเรื่องไดถูกตองตรงกัน หากบันทึกวกไปวนมาไมพยายามเนนจุดจะ
ทําใหเกิดความไมเขาใจกับผูอานบันทึกนั้น
2. การดําเนินการเกี่ยวกับรายงานการประชุมและมติตางๆ
1. เสนอผู เ กี่ ย วข อ งลงนามในรายงานการประชุ ม รายงานการประชุ ม ที่ ไ ด จั ด ทํ า แล ว ให
เลขานุการ นําเสนอใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการอื่น ซึ่งโดยปกติจะไดแก เลขานุการ ลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐานในตอนทายของรายงานการประชุม ทั้งนี้เจาหนาที่สหกรณผูบันทึกรายงานการประชุม
ก็ตองลงลายมือชื่อไวดวย
2. การแจงผลแหงมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู เลขานุการจะตองตรวจสอบและดําเนินการให
เปนไปขอบังคับและระเบียบ ซึ่งแยกออกเปน 2 กรณี
(1) การแจงผลแหง มติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ ทราบ
ไดแก การแจงผลการอนุมัติเงินกูสามัญ เปนตน
(2) การแจงผลแหงมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา
ไดแก เรื่องสมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหนี้ และการเก็บเงินจากสมาชิกไมไดตามงวดชําระหนี้
เปนตน
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อนึ่ง ในบางครั้งไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งสุดทายไปแลว และในชวงกอนจะ
ประชุมใหญสามัญประจําป จะมีปญหาวาในระหวางนั้นคณะกรรมการเงินกู มีความจําเปนจะตองประชุม
กันหรือไม เปนหนาที่ของเลขานุการที่จะตองใชดุลยพินิจวาสาระสําคัญของการประชุมนั้นเปนเชนไรหาก
เปนงานประจํา เชน การพิจารณาอนุมัติเงินกู ก็ควรจะประชุมกันไปไดตามปกติ มิฉะนั้นจะทําใหสมาชิก
เดือดรอน
3. การเก็บรักษาเอกสารการประชุม เลขานุก ารจะตอ งดํ าเนิ นการตรวจสอบให มีก าร บัน ทึ ก
รายงานการประชุมแตล ะครั้งใหเ รียบรอ ยสมบูร ณ รวมทั้ง การลงชื่อ กํา กับ (ตามขอกํ าหนดในข อบั งคั บ
สหกรณ) ในทายบันทึกรายงานการประชุมใหเรียบรอย พรอมกับจัดเก็บรักษาเอกสารการประชุมไวในที่
ปลอดภัย งายตอการตรวจสอบคนหาอางอิงได
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ตัวอยางการวิเคราะหของเจาหนาที่สหกรณในการกูเงินของสมาชิก
ชื่อ นายประหยัด นามสกุล มากมี
เลขที่ทะเบียน 1056
สังกัด อําเภอพังโคน
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ
เงินได

วัตถุประสงค

- เงินเดือน
เงินที่ขอกู
15,000.00 บาท
150,000.00 บาท
เพื่อ
- เงินชวยเหลือบุตร 1. ซื้อรถจักรยานยนต
..................... บาท ราคา 60,000.00 บาท
2. ชําระหนี้ภายนอก
- เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000.00 บาท
..................... บาท

ความสามารถชําระคืน
1. รายการหัก
- ฌกส.
- ภาษี
- กบข.
- หุน
รวม

อายุ 40 ป

หลักประกันกรณีใช
บุคคล
1. นางออมทรัพย กูนอย

100 บาท
200 บาท
450 บาท
600 บาท
1,350 บาท

2. หนี้สินอืน่
- ธอส. ..................... บาท
- ธ.ออมสิน ..................... บาท
รวม
.................... บาท

ค้ําประกันแลว 1 คน คือ
(1) นายออมสิน มีมาก
(2) ..........
2. นายออมสิน มีมาก
ค้ําประกันแลว 1 คน คือ
(1) นางออมทรัพย กูนอย
(2) ..........

3. เงินชําระหนี้สหกรณตามที่ขอกู
150,000.00 บาท
- ตนเงิน 2,500.00 บาท 60 งวด
- ดอกเบี้ย 843.75 บาท (6.75%)
รวม
3,343.75 บาท
รวม 1+2+3 = 4,693.75 บาท
รอยละ 31.29 ของเงินเดือน

การประชุมคณะกรรมการเงินกู ครั้งที่..........เมื่อวันที่.................................................
มีมติ  อนุมัติเงินกู จํานวน..............................บาท
 ไมอนุมตั ิ เหตุผล....................................................................................
 ชําระคืนภายใน.........................งวด

เห็นควรใหกูได
150,000.00
หักชําระหนี้เดิม
.....................
__________
รับจริง 150,000.00

166
ตัวอยางการวิเคราะหของเจาหนาที่สหกรณในการกูเงินของสมาชิก
ชื่อ นางออมทรัพยนามสกุล กูนอย
เลขที่ทะเบียน 1057
สังกัด อําเภอพังโคน
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ
เงินได

วัตถุประสงค/
หนี้เดิม

- เงินเดือน
เงินที่ขอกู
15,000.00 บาท
15,000.00 บาท
เพื่อ
1. ชําระหนี้สหกรณ
112,400.00 บาท
(หนี้สหกรณ 140,000.00
บาท ชําระไปแลว 12 งวด)
2. ซื้อคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
40,000.00 บาท

ความสามารถชําระคืน

อายุ 42 ป

หลักประกันกรณีใช
บุคคล

เห็นควรใหกูได

1. รายการหัก
- ฌกส.
- ภาษี

1. นายออมสิน มีมาก
150,000.00
100 บาท ค้ําประกันแลว 1 คน คือ หักหนี้เดิม
200 บาท (1) นางออมทรัพย กูนอย
112,400.00 บาท

- กบข.

450 บาท

(2) ..........

- หุน
รวม

600 บาท
1,350 บาท 2. นายประหยัด มากมี
ค้ําประกันแลว...............
2. หนี้สินอืน่
(1) ..........
- ธอส. .................... บาท (2) ..........
- ธ.ออมสิน .................... บาท
- ผอนรถ
1,375.00 บาท
รวม
1,375.00 บาท
3. เงินชําระหนี้สหกรณ ตามที่
ขอกู
15,000.00 บาท
- ตนเงิน 2,500 บาท 60
งวด
- ดอกเบี้ย 843.75 บาท
(6.75%)
รวม 3,343.75 บาท
รวม 1+2+3 = 6,068.75 บาท
รอยละ 40.45 ของเงินเดือน

การประชุมคณะกรรมการเงินกู ครั้งที่..........เมื่อวันที่.................................................
มีมติ  อนุมัติเงินกู จํานวน..............................บาท
 ไมอนุมตั ิ เหตุผล....................................................................................
 ชําระคืนภายใน.........................งวด

รับจริง 37,600.00 บาท
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ตัวอยางเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม สมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหนี้
รายชื่อสมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหนี้ ประจําเดือน......................................................
ที่

ชื่อสมาชิก

เลข
หนวย
ทะเบียนที่

จํานวน
เงินกู

สงชําระหนีม้ าแลว
งวด

บาท

ขอผอนผัน
ตั้งแตเดือน

ถึงเดือน

เหตุทขี่ อ
ผอนผัน
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ตัวอยางเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม สมาชิกที่เก็บเงินไมไดตามงวดชําระหนี้
รายชื่อสมาชิกทีเ่ ก็บเงินไมไดตามงวดชําระหนี้ ประจําเดือน......................................................
ที่

ชื่อสมาชิก

เลข
ทะเบียนที่

หนวย

จํานวน
เงินกู

สงมาแลว
งวด
บาท

เงินกู
คงเหลือ

หมายเหตุ
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ผูมาประชุม

สหกรณ ระบุชื่อสหกรณ จํากัด
รายงานการประชุม ระบุวา คณะกรรมการเงินกู
ครั้งที่ ระบุครั้งที่ที่ประชุมทับดวย พ.ศ…
วันที่ ระบุวนั ที่ เดือน และ พ.ศ…..
ณ ระบุสถานที่ประชุม
……………………………………………….

ผูไมมาประชุม

ผูเขารวมประชุม

1.
2.
3.
4.

ระบุชื่อ - สกุล และตําแหนงของกรรมการเงินกู
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

1. ระบุชื่อ - สกุล และตําแหนงของกรรมการเงินกูที่ไมมา
ประชุมพรอมเหตุผล (ถามี)
1. ระบุชื่อ - สกุล และตําแหนงของผูเขารวมประชุม

เริ่มประชุมเวลา

เลิกประชุมเวลา

ระบุเวลาที่เริ่มประชุม
ขอความที่ประชุม............................................................
……………………………………………………………..
ระบุเวลาที่เลิกประชุม
ลงชื่อ…………………..ประธานในที่ประชุม
ลงชื่อ…………………..กรรมการ (ที่เขาประชุม)
ลงชื่อ…………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม
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ตัวอยาง
การจดรายงานการประชุมแบบสรุปสาระสําคัญ
สหกรณออมทรัพย……………….……จํากัด
รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู
ครั้งที่ 2 / 2547
วันที่ 20 พฤษภาคม 2547
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย…………………..จํากัด
……………………………………………..
ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.

……………………………..…….
……………………………………
……………………………………
……………………………………

ประธานกรรมการเงินกู
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. ………….………………………… กรรมการ (ลาปวย)
ผูเขารวมประชุม
1. ……………………………………. ผูจัดการ
2. ……………………………………. หัวหนาฝายเงินกู
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม แลวที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2547 วันที่ 19 เมษายน
2547 เลขานุการ ไดขอใหที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่แลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ประธานฯ ขอใหเลขานุการรายงานตอที่ประชุม
เลขานุการ รายงานวาไดอยูในระหวางการติดตามเรื่องการจายเงิน
บํานาญตามโครงการจายตรงของกรมบัญชีกลาง มีความคืบหนาเปนอยางไร จะรายงาน
ใหที่ประชุมทราบเปนระยะๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
ประธานฯ ขอใหผูจัดการนําเสนอตอที่ประชุม
ผูจัดการ นําเสนอวา มีสมาชิกไดขอกูเงินกูสามัญ รวมทั้งสิ้น 20 ราย
เปนเงินรวมทั้งสิ้น 3,000,000 (สามแสนบาทถวน) ฝายจัดการไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา
เป น ไปตามข อ บั ง คั บและระเบี ย บ โดยมี รายละเอี ยดของสมาชิก แตล ะราย ปรากฏตาม
เอกสารแนบที่ 4.1
ที่ ประชุ ม ไดพิ จารณาและกลั่ นกรองรายละเอี ยดของสมาชิ ก ผู กู ทั้ ง
20 รายแลว มีมติดังนี้
มติที่ประชุม อนุมัติใหกูได 19 ราย
ไมอนุมัติใหสมาชิกรายที่ 9 กู เนื่องจากวัตถุประสงคที่ขอกูแจง
มาวาเพื่อนําไปซอมแซมรั้วบานนั้น เปนวัตถุประสงคเดิมที่เคยอนุมัติใหกูไปครั้งหนึ่งแลว
เมื่อปกอน และในครั้งนี้ผูกูก็ไมสามารถใหขอมูลรายละเอียดที่ชัดเจนไดวาทําไมในปนี้ถึง
ตองซอมรั้วบานอีก
4.2 สมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหนี้
ประธานฯ ขอใหเลขานุการนําเสนอตอที่ประชุม
เลขานุการ นําเสนอวา มีสมาชิกขอผอนผันการชําระหนี้ 2 ราย โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 4.2
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า สมาชิ ก ทั้ ง 2 รายมี เ หตุ ผ ลและความ
จําเปนที่ควรจะไดรับการผอนผันการสงเงินงวดชําระหนี้ได
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให
สมาชิก ผอนผันการชําระหนี้ตามขอบังคับขอ……..ตอไป
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4.3 การเก็บเงินจากสมาชิกไมไดตามงวดชําระหนี้
ประธานฯ ขอใหผูจัดการนําเสนอตอที่ประชุม
ผูจัดการ นําเสนอวาในเดือนที่แลวสหกรณไดรับเงินชําระหนี้ครบทุก
รายตามที่เรียกเก็บไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
ประธานฯ ขอใหเลขานุการรายงานตอที่ประชุม
เลขานุการ รายงานถึงผลการจัดประชุมสัมมนาสมาชิกประจําปนี้ ซึ่ง
ปรากฏว า สมาชิ ก มี ค วามพึ ง พอใจในการบริ ห ารเงิ น กู ข องคณะกรรมการเงิ น กู ชุ ด นี้
รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุมตามเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
นาย……….…………………...กรรมการเงิ น กู เสนอให ที่ ป ระชุ ม
พิจารณากําหนดหลัก เกณฑก ารอนุ มัติใ ห เ งิ นกู แ กส มาชิ ก ที่ ขอลาออกจากราชการตาม
โครงการเกษียณกอนกําหนดเพื่อใหสหกรณเกิดความมั่นคง และสมาชิกผูกูไมมีปญหาใน
เรื่องการผอนชําระ
ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีมติดังนี้
มติที่ประชุม มอบใหฝายจัดการนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการประชุม
ในคราวหนาตอไป
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ)…….…………………..ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ).….…………………….กรรมการ
(ลงชื่อ)....……………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม

