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บทท่ี  1  
ปรั ชญาสหกรณ  อุดมการณ  หลั กการ  แล ะ วิ ธี ก ารสหกรณ  :  

การ วิ เคร า ะห และการประยุกตใช 

 
“สหกรณ (Cooperative)”  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 หมายความวาคณะบุคคลซ่ึง

รวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และจด

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

ในขณะเดียวกันในการประชุมเชิงวิชาการของกรมสงเสริมสหกรณ เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2544 

เพื่อใหคําจํากัดความของคําวา สหกรณ คุณคาของสหกรณอุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการ

สหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2544) ไดสรุปความหมายของคําตางๆ ไวดังน้ี 

 [ท้ังน้ีเพื่อใหสอดคลองกับแถลงการณวาดวยเอกลักษณของการสหกรณ (Statement on Cooperative 

Identity) ซ่ึงจะขยายความใหละเอียดในท่ีมาของหลักการสหกรณขอท่ี 7 ในรายละเอียดตอไป] 

 

1.  ความหมายและความสําคัญของ “สหกรณ (Cooperatives)” 

 สหกรณคือ  “องคการของบรรดาบุคคล  ซ่ึงรวมกลุมกันโดยความสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจท่ีพวก

เขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการอันจําเปนและความหวัง

รวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม”  ซ่ึงเปนการแปลความจากคํานิยามของสหกรณสากลท่ีกําหนดข้ึน

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)” 

 สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง  ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  ความเท่ียงธรรม และความเปนเอกภาพรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้อ

อาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเร่ิมการสหกรณ” 

-  ความหมายของ “อุดมการณสหกรณ (Cooperative  Ideology)” 

 อุดมการณสหกรณ คือ “ความเช่ือรวมกันท่ีวาการชวยตนเอง และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตาม

หลักการสหกรณ จะนําไปสูการกินดี  อยูดี  มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม”  

-  ความหมายของ “หลักการสหกรณ (Cooperative  Principles)” 

 หลักการสหกรณ คือ “แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม” 

-  ความหมายของ “วิธีการสหกรณ (Cooperative  Practices)” 

 วิธีการสหกรณ คือ  “การนําหลักการสหกรณ มาใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก  โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ” 

 จากความหมายของคําท้ัง 5 คํา ขางตนจะเห็นไดวาไมมีการพูดถึงคําวา “ปรัชญาสหกรณ” เลย 

ดังน้ันจึงมีคําถามวา “ปรัชญาสหกรณคืออะไร?” เปนสิ่งเดียวกันกับอุดมการณสหกรณหรือไม? 
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2.  การวิเคราะหปรัชญาสหกรณ 

 ปรัชญา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง วิชาท่ีวาดวย

หลักแหงความรูและความจริง หรือศิลปะการคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา Philosophy โดยคํา

น้ีมาจากภาษากรีกวา Pholosophia ซ่ึงแปลวา Love of Wisdom (ความรักในปญญา) ดังน้ัน ปรัชญาจึงเปน

ตนกําเนิดของศาสตรทั้งปวง และเปนกุญแจไขสูความรูศาสตรอื่นๆ ปรัชญาตะวันตก  และปรัชญา

ตะวันออกจะมีแนวคิดที่แตกตางกัน แตปจจุบันสวนใหญจะเปนปรัชญารวมสมัย ฉะน้ันปรัชญาก็คือ 

แนวคิดที่จะแปลงไปสูหลักการและกระบวนการปฏิบัติ ( พิสิฎฐ โคตรสุโพธิ์, 2548 ) โดยแนวคิดน้ัน

เปนสิ่งที่สูงที่สุดที่เราตองการ เชน ปรัชญาของแผนพัฒนาประเทศ หมายถึง การกําหนดไววาจะทําอะไร

ใหคนท้ังประเทศ จะนําประเทศไปในทิศทางใด จะกําหนดโดยเนนความเจริญเติบโตทางวัตถุหรือจะเนนการ

พัฒนาคน และพัฒนาจิตใจ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2547) 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายความหมายของปรัชญาไววา “...โดยมากปรัชญาน้ันก็เปน

ความเช่ือของบุคคลแตละคนวา โลกน้ีมาอยางไร และจะไปอยางไร จะมีความสุขสุดยอดอยางไร...” (สํานัก

ราชเลขาธิการ, 2513) ดังน้ัน การสรางวิธีการตางๆ บนความเชื่อแบบปรัชญาจึงเปนวิธีการที่จะไปสู

ความสุขสุดยอดในระดับตางๆ น่ันเอง 

 ฉะน้ันปรัชญาในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนแนวคิดที่แปลงไปสู

หลักการและกระบวนการปฏิบัติ โดยแปลงมาจาก “พระราชปณิธาน” ที่พระราชทานเปนปฐมบรม

ราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่น่ังไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง เม่ือวันที่ 5 

พฤษภาคม 2493 ความวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซ่ึง

พระราชปณิธานน้ี บอกถึงกลยุทธในการทรงงานวา จะครองแผนดิน โดยใชธรรมะ และใหความเปน

ธรรมกับทุกฝาย และบอกถึงเปาหมายสูงสุดที่มีพระประสงคดวย คือ เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน

ชาวสยาม น่ันคือ ทุกคนที่อยูภายใตพระบารมีในแผนดินสยาม ไมวาจะเปนชาวไทย ชาว

ตางประเทศ ชาวเขา หรืออื่นๆ ตองไดรับประโยชน (มองในแงเศรษฐกิจ คือ อยูดีกินดี) และไดรับ

ความสุขดวย (มองในแงสังคมและจิตใจ) 

 เม่ือมีพระราชปณิธาน “จึงแปลงไปสูปรัชญาการทรงงาน” โดยพระองคทรงคิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง

และแกไข  ตลอดจนนําไปสูการทดลองและปรับใชจริงในโครงการพัฒนาตางๆ  อยางไดผล ดังปรากฏตาม

แผนภูมิท่ี 1 
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ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 : ปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

        ท่ีมา : สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544 

 

ในตางประเทศองคกรตางๆ มักจะกําหนดปรัชญาการทํางานไวเบ้ืองหลังของแผนงานเสมอ (สุเมธ 

ตันติเวชกุล, 2547) สําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบันก็มีการกําหนดปรัชญาขององคกรไวเชนเดียวกัน  ดังจะ

เห็นไดจาก ปรัชญาของมหาวิทยาลัยแมโจ  ซ่ึงอยูเบ้ืองหลังแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไววา  

“มุงม่ัน พัฒนาบัณฑิต สูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความ

เจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยท่ีมีการเกษตรเปนรากฐาน” โดยปรัชญาน้ี เปนการกําหนดเปาหมายสูงสุดท่ี

มหาวิทยาลัยแมโจตองการเอาไว และบอกกลยุทธในการทํางาน รวมท้ังประโยชนท่ีหวังวาจะมีตอสังคม

โดยสวนรวมดวย เม่ือแปลงปรัชญาน้ีไปสูการปฏิบัติจึงมีวิสัยทัศน (VISION) รองรับ และมีพันธกิจ หรือ 

ภารกิจ (MISSION) เปนวิธีปฏิบัติกําหนดเอาไว รวมท้ังกําหนดเปาหมายกลยุทธดานตางๆ ไวอยางชัดเจน

เพื่อจะไดบรรลุปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 

เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม 

ปกครองโดยธรรม พัฒนาโดยวิธีการใหม 

จักรวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ ๔ พละ ๕ ของ

พระมหากษัตริย 

ทศพิธราชธรรม ประสานงาน 

ประสานประโยชน 

รูรัก  สามัคคี ขาดทุนเปนการได

กําไรของเรา 

พอเพียง เปนกลาง รูดานลึก 

และรูดานกวาง 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

พออยู พอกิน 

กินดี  อยูดี 

ระดับความสําเร็จ

 

ระดับพฤติกรรม 

ระดับกลยุทธ 

ระดับปรัชญา 
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ใน“สหกรณ” ยังไมมีการกําหนดปรัชญาสหกรณไวชัดเจนนัก แตมีการกําหนดวิสัยทัศน(VISION) 

และพันธกิจ (MISSION) ของหนวยงานเอาไว ดังน้ันคนสวนใหญจึงเขาใจวา ปรัชญาสหกรณ (Co-operative 

Philosophy) กับอุดมการณ (Co-operative Ideology) เปนสิ่งเดียวกัน 

 ผูเขียนจึงประสงคจะวิเคราะหใหเห็นวา ปรัชญาสหกรณ ควรเปนอยางไร โดยนําคําวา “ปรัชญา” ซ่ึง

หมายถึง ความคิดหรือความเช่ืออยางมีเหตุมีผล มารวมกับคําวา “สหกรณ” ซ่ึงหมายถึง การกระทํารวมกัน 

หรือทํางานรวมกัน (กรมสงเสริมสหกรณ 2545) ฉะน้ัน “ปรัชญาสหกรณ” โดยความหมายของคํา จึงควร

หมายถึง “ความคิดหรือความเช่ืออยางมีเหตุมีผลรวมกันของสมาชิกสหกรณ” และเม่ือนําความคิดและ

ความเชื่อน้ีแปลงมาสูจุดมุงหมายและประโยชนที่คนใน ขบวนการสหกรณจะไดรับ คําวา “ปรัชญา

สหกรณ” ที่หนวยงานที่เก่ียวของกับการสหกรณควรจะกําหนดไว คือ “มุงม่ันทําธุรกิจแบบสหกรณ 

เพื่อทําใหสมาชิกทุกคนมีความ กินดี อยูดี มีความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม” 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนในความเกี่ยวเน่ืองและสัมพันธกันของคําวา ปรัชญาสหกรณ  

อุดมการณสหกรณ  หลักการสหกรณ  และวิธีการสหกรณ  ผูเขียนขออธิบายความหมายของคําดังกลาว 

ดังน้ี 

ปรัชญาสหกรณ = แนวคิดหรือความเช่ือท่ีสหกรณตองแปลงไปสูหลักการและกระบวนการปฏิบัติ 

โดยมีจุดมุงหมายท่ีสหกรณจะตองทําใหไดเพราะมีประโยชนของคนสวนใหญเปนท่ีตั้ง น่ันคือ จุดหมาย

ปลายทางท่ีสหกรณจะตองเดินไปใหถึงน่ันเอง 

อุดมการณสหกรณ = ภาพท่ีสหกรณอยากจะเห็นวาจะทําอยางไรจึงจะไปสูจุดมุงหมายได 

หลักการสหกรณ = แนวทางปฏิบัติเพื่อใหภาพท่ีอยากเห็นน้ันเปนจริง จะไดบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว 

          วิธีการสหกรณ = การนําหลักการสหกรณไปปฏิบัติจริงในสหกรณแตละประเภท โดยมีศีลธรรม 

จริยธรรม กํากับการปฏิบัติ และแสดงใหเห็นความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกันของคําดังกลาว ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธของปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

 

จากภาพท่ี 1  จะเห็นวา “ปรัชญาสหกรณ” เปนการกําหนดจุดมุงหมายสูงสุดของสหกรณท่ีจะ

นําพาสมาชิกไปใหถึงจุดหมายน้ัน โดยมีประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับเปนผลตอบแทน 

“อุดมการณสหกรณ” เปนการบอกถึงภาพท่ีสหกรณจะตองเดินไปสูจุดมุงหมายไดดวยการชวย

ตนเองกอนแลวชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิกตามหลักการสหกรณ   

 “หลักการสหกรณ” เปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหอุดมการณสหกรณเปนจริงและสามารถไปสู

จุดหมายสูงสุดไดโดยกําหนดหลักการข้ึนมาเพื่อถือปฏิบัติใหเหมือนกันในสหกรณทุกประเภทท่ัวโลก  

( 7 ขอ ) 

 “วิธีการสหกรณ” เปนการนําหลักการสหกรณ (7 ขอ) ไปปฏิบัติจริงในสหกรณแตละประเภท 

ภายใตอุดมการณสหกรณ ซ่ึงมีวิธีการแตกตางกันไป โดยผานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง สัญญา ฯลฯ 

ของแตละสหกรณ และใชศีลธรรม จริยธรรม กํากับการปฏิบัติทุกข้ันตอน เม่ือปฏิบัติไดสําเร็จยอมจะทําให

บรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวตามปรัชญาสหกรณได 

ปรัชญาสหกรณ 

คือ มุงม่ันทําธุรกิจแบบ 

สหกรณเพื่อทําใหสมาชิกทุกคน 

มีความ กินดี อยูดี มีความยุติธรรม 

และสันติสุขในสังคม 

 

อุดมการณสหกรณ 

คือ การชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ตามหลักการสหกรณ 

 

 หลักการสหกรณ 

คือ หลักการที่กําหนดขึ้น เพือ่ใหสหกรณทั่วโลกถอืปฏิบัติ 

(7 ขอ) 

 วิธีการสหกรณ 

คือ การนําหลักการสหกรณ 7 ขอ ไปปฏิบัติในสหกรณแตละประเภท (7 ประเภท) ภายใตอุดมการณสหกรณ 

ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันไป โดยผานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง สัญญา ฯลฯ ของแตละสหกรณ 

และใชศีลธรรม จริยธรรมกํากับการปฏิบัติ 

ผลของการปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จ 
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 ดังน้ันสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยแตละแหงจึงสามารถกําหนดปรัชญาสหกรณใหแตกตาง

หรือคลายกันก็ได แตท้ังน้ีตองไมขัดกับปรัชญา  อุดมการณ  และหลักการสหกรณสากล 

 สวนวิธีการของสหกรณแตละสหกรณ วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ยอมแตกตาง

กันได เชน 

 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

วิสัยทัศน 

“เปนสหกรณออมทรัพยช้ันนํา เลิศล้ําสวัสดิการ  ดําเนินงานโปรงใส  คูใจประชาคม ม.ก.” 

ภารกิจ 

 ใหบริการสงเสริมการออม การใหเงินกู และการจัดสวัสดิการแกสมาชิก และประชาคม ม.ก. 

ตลอดจนดูแลและจัดการสินทรัพย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางระบบเพื่อการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพเปนท่ีเช่ือถือและไววางใจ การนําเทคโนโลยีมาใชในลักษณะของ อี - โคออป เพื่อขยายบริการ

อยางท่ัวถึง การสรางจิตวิญญาณสหกรณ ในบุคคลทุกฝายควบคูกับการประชาสัมพันธ เพื่อใหเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาสหกรณ เพื่อการบรรลุเปาหมายในการเปนคูใจประชาคม ม.ก. 

 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 

วิสัยทัศน 

 “สมาชิกม่ังคั่ง สหกรณม่ันคง บริหารโปรงใส บริการประทับใจ ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมมุงพัฒนา” 

พันธกิจ 

 1. สงเสริมการออมและเพิ่มรายไดใหสมาชิก 

 2. ลดภาระหน้ีสูญหรือ หน้ีสงสัยจะสูญ 

 3. ปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัยและครอบคลุม 

 4. พัฒนาการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 6. พัฒนาระบบการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 

สหกรณออมทรัพยครูกระบ่ี จํากัด 

วิสัยทัศน 

 “สหกรณออมทรัพยครูกระบ่ี จํากัด เปนศูนยกลางทางการเงินท่ีมีความม่ันคง มุงสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตสมาชิก และครอบครัวใหการศึกษาอบรมและเผยแพรขอมูลขาวสารแกสมาชิก จัดสวัสดิการชวยเหลือ

สมาชิกและสังคม ประสานงานและใหความรวมมือพัฒนาเครือขายสหกรณ โดยระบบการบริหาร พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” 
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พันธกิจ 

 1. ดํารงและพัฒนาความม่ันคงทางการเงินของสหกรณอยางตอเน่ือง 

 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัวใหดีข้ึนและมีความสุขในการดํารงชีพ 

 3. จัดการศึกษาอบรมใหแกสมาชิก และการใหความชวยเหลือชุมชนและสังคม 

 4. สรางความรวมมือระหวางสหกรณและองคกรท่ีเกี่ยวของ 

 5. พัฒนาการใหบริการและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

3.  การวิเคราะหอุดมการณสหกรณ 

 จากภาพท่ี 1  จะเห็นวาปรัชญาสหกรณเปนความปรารถนาสุดยอดของสหกรณท่ีจะนําพาสมาชิก

ไปใหถึงความปรารถนาน้ัน และอุดมการณสหกรณเปนการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันของ

สมาชิกสหกรณ เพื่อใหความปรารถนาสมหวัง โดยนําหลักศีลธรรม และ  จริยธรรมมาใชประกอบการใช

หลักการสหกรณสากลท้ัง 7 ขอ ดังกลาว ในการชวยตนเองของสมาชิก อาจจะตอง ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย 

อดทน มีวินัย  การชวยตนเอง และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ความสํานึกในการเปนเจาของ  ความมีนํ้าใจ

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 นํ้าใจ ความหวงใยอาทรกัน 

 ในประเทศไทยท่ีคนสวนใหญนับถือพุทธศาสนา จึงมักจะนําหลักศีลธรรมมาประกอบการอธิบายวา 

การชวยตนเอง  ตองนําหลักศีลธรรมหลายอยางมาใช  เชน 

 

อิทธิบาท 4  ประกอบดวย : 

 ฉันทะ :    ความพอใจ ในการเปนสมาชิก 

 วิริยะ  :   ความเพียรพยายามทําธุรกิจกับสหกรณและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ 

 จิตตะ  :  ความมุงม่ันจงรักภักดีตอสหกรณ และ 

 วิมังสา :  ความมีสติปญญาใครครวญ ไตรตรอง ในการประชุมใหญ และเสนอความคิด 

     เห็นตอการดําเนินงานของสหกรณ 

หลักธรรมของการชวยตนเอง อีกหลักธรรมหน่ึงคือ  

ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน หมายถึง  ประโยชนท่ีจะหาไดในชาติน้ี ประกอบดวย : 

 อุฎฐานสัมปทา (อุ) คือ มีความอุตสาหะ  ขยันหม่ันเพียรประกอบอาชีพ 

 อารักขสัมปทา (อา) คือ การรักษาทรัพยท่ีหามาได เชน เก็บออม ฝากสหกรณ 

 กัลยาณมิตตา (กะ) คือ การคบเพื่อนท่ีดี ก็จะนําไปสูสิ่งดีๆ  

 สมชีวิตตา (สะ)  คือ การรูจักทํามาหากิน เลี้ยงชีพดวยความรูจักประมาณตนมีความ 

         พอเพียง 
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หลักธรรมที่นํามาใชกับการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  อาจจะใช สังคหวัตถุ 4   คือ 

 ทาน คือ การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนการแบงปนกัน  

 ปยวาจา คือ การพูดจาอยางสรางสรรค  พูดในสิ่งท่ีดีท่ีจะเกิดประโยชนกับสหกรณ 

 อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลกัน เชน การค้ําประกันเงินกูรวมกัน  

   การชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ เปนตน 

 สมานัตตา คือ การวางตนเสมอตนเสมอปลาย เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณจัด 

 ประชุม 

สาราณียธรรม 6 ซ่ึงเปนธรรมแหงการสรางความรวมมือกัน สามัคคีกัน ดังน้ี 

 เมตตากายกรรม คือ การชวยเหลือกัน เชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ การรวมมือ 

    ระหวางสหกรณ และความเอื้ออาทรตอชุมชน 

 เมตตาวจีกรรม  คือ การบอกแจงแนะนําตักเตือนกัน เชน การเขารวมประชุม การให 

    การศึกษา ฝกอบรมและขอมูลขาวสาร 

 เมตตามโนกรรม คือ การคิดดวยความเมตตา เชน คิดแกไขปญหาใหกลุมสมาชิก คิดท่ี 

    จะมีสวนรวมในทางเศรษฐกิจกับสหกรณ คิดท่ีจะรวมมือระหวาง 

    สหกรณ และคิดท่ีจะเอื้ออาทรตอชุมชน 

 สาธารณโภค ี  คือ การแบงลาภโดยชอบธรรม เฉลี่ยเจือจานใหไดมีสวนรวมเทากัน  

    เชน การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการจัดสรรเงิน 

    สวนเกิน (กําไร) 

 สีลสามัญญตา  คือ การประพฤติสุจริตกับผูอื่น ไมเปนท่ีนารังเกียจของหมูคณะ เชน 

    การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การปกครองตนเอง  

    และเปนอิสระ ความมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเสมอกัน 

 ทิฎฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบรวมกับเพื่อนรวมหมูคณะ เชน เห็นชอบใน 

    หลักการ วิธีการสหกรณ และมีความจงรักภักดีตอสหกรณ เปนตน 

 

4.  การวิเคราะหหลักการสหกรณ 

 เปนท่ีทราบกันดีวา  International Co-operative Alliance (ICA) ไดกําหนด หลักการสหกรณสากล

คร้ังลาสุด (ค.ศ. 1996) ไว 7 ขอ คือ 

 1. หลักการเปดรับสมาชิกท่ัวไป และดวยความสมัครใจ 

 2. หลักการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

 3. หลักการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

 4. หลักการปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

 5. หลักการใหการศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 

 6. หลักการการรวมมือระหวางสหกรณ 

 7. หลักการความเอื้ออาทรตอชุมชน 
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กอนท่ีจะกลาวรายละเอียดในหลักการสหกรณสากลแตละขอ ผูเขียนขอกลาวถึงหลักการสหกรณ

สากลเดิม (ค.ศ. 1966) และหลักการสหกรณของรอชเดล เพื่อจะไดเปนแนวทางในการวิเคราะหเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงของหลักการสหกรณสากลกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

สิ่งแวดลอมของโลกได 

 อยางไรก็ตาม จะตองไมลืมวาสหกรณท่ีถูกตองตามกฎหมายเกิดข้ึนในยุโรปเปนแหงแรก (ค.ศ. 

1840 - 1849) สหกรณในสมัยน้ันมีอยู 5 ประเภทคือ 

สหกรณผูบริโภค ซ่ึงมีรากฐานมาจากสมาคมของผูนําอันเท่ียงธรรมแหงเมืองรอชเดล   

สหกรณเครดิต  ท่ีเกิดข้ึนใน เยอรมนี 

สหกรณการเกษตร ท่ีเกิดข้ึนในประเทศเดนมารค และเยอรมนี  

สหกรณคนงาน  ท่ีมีรากฐานในประเทศฝร่ังเศส และ 

สหกรณบริการ  ท่ีมีรากฐานในประเทศอุตสาหกรรมแถบยุโรป เชนสหกรณเคหสถาน   

   สหกรณบริการดานสุขภาพ  เปนตน 

 สหกรณทุกประเภทท่ีกลาวถึงตางก็มีหลักการปฏิบัติของตนเอง แตเม่ือมีการกอตั้งองคการ

สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ : International Cooperative Alliance (ICA) ในป ค.ศ. 1895 สหกรณทุก

ประเภทท่ัวโลกตองปฏิบัติตามหลักการสหกรณสากล และหลักการสหกรณสากลก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม ในยุคสมัยน้ันๆ เสมอ เชน  ในป ค.ศ. 1937  

ไดมีการทบทวนหลักการสหกรณสากลเปนคร้ังแรกและคร้ังท่ี 2 ในป ค.ศ. 1966 สวนคร้ังท่ี 3 คือ ในป ค.ศ. 

1995 

 สาเหตุท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมหลักการสหกรณสากล จะวิเคราะหใหเห็น ในแตละ

ขอโดยการเปรียบเทียบหลักการสหกรณสากลเดิม (1966) กับหลักการสหกรณสากลในปจจุบัน (1996) 

ตอไป 

 หลักการสหกรณ Rochdale ของ G.J. Holy  Oake 

 ดํารง  ปนประณต (2541) ไดสรุปวา หลักการสหกรณรอชเดล เปนหลักการท่ีนํามาใชกอนหลักการ

สหกรณสากล ซ่ึงเดิมมีท้ังหมด 14 ขอ คือ  

   1. เปดรับสมาชิกท่ัวไป (Open membership) 

   2. ออกเสียงหน่ึงคนหน่ึงเสียง (One man one vote) 

   3. การคาดวยเงินสด (Cash trading) 

   4. การใหการศึกษาแกสมาชิก (Membership education) 

   5. ความเปนกลางทางการเมืองและศาสนา (Political and religious neutrality) 

   6. ไมเสี่ยงภัยท่ีผิดปกติ (No unusual risk assumption) 

   7. จํากัดเงินปนผลแกทุนเรือนหุน (Limited interest on stock) 

   8. การขายสินคาราคาตลาด (Goods sold at regular retail price) 

   9. จํากัดจํานวนหุนท่ีสมาชิกถือ (Limitation on the member of share owned) 

 10. การแบงสวนเกินตามสวนแหงธุรกิจ (Net margins distributed according to patronage) 
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11. สมาชิกเปนผูเลอืกกรรมการดําเนินการ เพื่อการบริหารกิจการของสหกรณ (That the management 

should be in hand of officers and committee elected periodically) 

 12. การบัญชีจะตองถูกตองและงบดุลจะตองแสดงตอสมาชิกโดยสมํ่าเสมอ (That frequent statement 

and balance sheets should be presented to members) 

 13. จําหนายสินคาท่ีดี บริสุทธิ์ และไมปลอมปนแกสมาชิก (That only the purest provisions procurable 

should be supplied to member) 

 14. นํ้าหนักท่ีช่ัง 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

ขอเปนเร่ืองท่ีปฏิบัติเปนปกติวิสัยของสหกรณอยูแลว และบางขอเปนขอบังคับของสหกรณจึงไมจําเปนตอง

นํามาเขียนเปนหลักการสหกรณ ดังน้ันจึงเหลือหลักการสหกรณรอชเดล ท่ีเปนท่ียอมรับ และถือปฏิบัติ

ท้ังหมด 7 ขอ คือ 

 1. เปดรับสมาชิกท่ัวไป (Open membership) 

 2. สมาชิกคนหน่ึงออกเสียงไดหน่ึงเสียง (One man one vote) 

 3. จายเงินปนผลตามสวนแหงการซ้ือของสมาชิก (Patronage refund on the basic of purchase) 

 4. จายดอกเบ้ียตามหุนในอัตราท่ีจํากัด (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 เม่ือคราวประชุมสมัชชาคร้ัง 23 ในวันท่ี 8 

กันยายน ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ี 

 1. การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยใจสมัคร (Open and Voluntary membership) 

 2. การควบคุมแบบประชาธิปไตย (Democratic Control) 

 3. การจํากัดดอกเบ้ียเงินทุน (Limited interest on capital) 

 4. การจัดสรรเงินสวนเกินอยางเท่ียงธรรม (Equitable distribution of surplus) 

 5. การศึกษาทางสหกรณ (Co - operative education) 

 6. ความรวมมือระหวางสหกรณ (Co - operation Among Co - operatives) 

หลักการสหกรณสากลปจจุบัน (ค.ศ. 1996) 

เม่ือโลกยุคใหมมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสิทธิมนุษยชน ดานการคาเสรี ดานเทคโนโลยี ดาน

เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคท่ีแตกตางกัน และดานสิ่งแวดลอม หลักการสหกรณสากลก็ตองมีการ

ปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณของโลกดวย ดังน้ัน ICA จึงไดมีการประชุม คร้ังท่ี 31 ท่ีเมืองแมนเชสเตอร

ประเทศอังกฤษ ในเดือน กันยายน 1995 (2538) และถือใชหลักการสหกรณสากลปจจุบันในป ค.ศ. 1996 ดังน้ี 
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 1. การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ (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 ของสถานการณโลกชัดเจนย่ิงข้ึน จึงขอนําหลักการสหกรณ

สากลเดิม (1966) กับหลักการสหกรณสากลปจจุบัน (1996) มาเปรียบเทียบกันขอตอขอ ดังน้ี 

 

เปรียบเทียบหลักการสหกรณสากลเดิม 6 ขอ และ 

หลักการสหกรณสากลใหม 7 ขอ 

 

หลักการสหกรณสากลเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 

1.  Open and voluntary membership 1. Voluntary and open 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 

       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. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยใจสมัคร 1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความ

สมัครใจ 

     สมาชิกภาพของสหกรณใหเปนไปโดยความ

สมัครใจ และเปดโอกาสใหทุกคนท่ีสามารถใช

ประโยชนในบริการของ สหกรณและเต็มใจ

ยอมรับความรับผิดชอบของสมาชิกภาพเขาเปน

สมาชิกได โดยปราศจากขอจํากัดแบบเคลือบ

แฝง หรือความลําเอียงทางสังคม การเมือง เช้ือ

ชาติหรือศาสนา 

     สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจท่ี

เปดรับบุคคลท้ังหลายท่ีสามารถใชบริการของ

สหกรณและเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเขา

เปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ  

สังคม  เช้ือชาติ การเมืองหรือศาสนา 
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หลักการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 

2.  Democratic Control 2.  Democratic member 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. 

    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.  การควบคุมแบบประชาธิปไตย 2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลัก 

      ประชาธิปไตย 

        สหกรณ เปนองคการประชาธิปไตย 

กิจการของสหกรณจะตองบริหารโดยบุคคลท่ี

ไดรับเลือกหรือแตงตั้งตามวิธีท่ีสมาชิกไดตกลง

กัน และจะรับผิดชอบตอสมาชิก  สหกรณข้ัน

ปฐมมีสิทธิ เท า เทียมกันในการออกเสี ยง 

(สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง) และการมีสวนในการ

ตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอสหกรณของตน  ใน

สหกรณอื่ นนอกจากสหกรณ ข้ันปฐมการ

บริหารงานใหยึดหลักประชาธิปไตยในรูปแบบท่ี

เหมาะสม 

      สหกรณเปนองคการประชาธิปไตย ท่ี

ควบคุมโดยมวลสมาชิกผูมีสวนรวมอยางแข็งขัน

ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ  บุรุษ

และสตรีผู ท่ีได รับเลือกใหเปนผูแทนสมาชิก  

ตองรับผิดชอบตอมวลสมาชิก  ในสหกรณข้ัน

ปฐม  สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียม

กัน (สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง) สําหรับสหกรณ

ในระดั บอื่ น  ให ดํ า เ นิ นไปตามแนวทาง

ประชาธิปไตยเชนเดียวกัน 
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หลักการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 

3.  Limited interest on capital 3. Member economic participation 

    Share capital shall only receive a strictly 

limited of interest, if any. 

   Member contribute equitably to, and democratically 

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. การจํากัดดอกเบ้ียเงินทุน 3. การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

     ทุนเรือนหุนใหไดรับดอกเบ้ียในอัตราจํากัด

อยางเขมงวด ถามีการจายดอกเบ้ีย 

     สมาชิกสหกรณพึงมีความเท่ียงธรรมในการ 

“ให” และควบคุมการ “ใช” เงินทุนในสหกรณตาม

แนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอย

สวนหน่ึงตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ

สมาชิกจะไดรับผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตาม

เงื่อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราท่ีจํากัด (ถามี) 

มวลสมาชิกเปนผูจัดสรรผลประโยชนสวนเกินเพื่อ

จุดมุงหมายประการใดประการหน่ึงหรือท้ังหมด

ดังตอไปน้ี คือ 

 เพื่อการพัฒนาสหกรณของตน 

 โดยจัดใหเปนทุนสํารองของสหกรณ ซ่ึงสวน 

    หน่ึงแหงทุนน้ีตองไมนํามาแบงปนกัน 

 เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของ 

   ปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ 

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดท่ีมวลสมาชิก 

    เห็นชอบ 

 

 

หลักการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 
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4.  Equitable distribution of surplus 4. Autonomy and independence 

     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. 

     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 co-

operative autonomy. 

4. การจัดสรรเงินสวนเกินอยางเที่ยงธรรม 4. หลักการปกครองตนเองและความเปน 

    อิสระ 

      ผลทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดําเนินงาน

ของสหกรณ ก็เปนของสมาชิกสหกรณน้ันและ

จะตองจัดสรรโดยวิธีท่ีพึงหลีกเลี่ยงไมใหสมาชิก

คนใดไดเปรียบสมาชิกอื่น ท้ังน้ีอาจทําไดโดย

การตัดสินใจของสมาชิกดังตอไปน้ีจัดไวเพื่อ

พัฒนากิจการของสหกรณ จัดไวเพื่อบริการ

สวนรวม หรือจายใหสมาชิกตามสวนท่ีทําธุรกิจ

กับสหกรณ 

      สหกรณเปนองคการอิสระ และพึ่งพาตนเอง

โดยการควบคุมของสมาชิก  ในกรณีท่ีสหกรณ

จําตองมีขอตกลง หรือผูกพันกับองคการอื่นๆ 

รวมถึงองคการของรัฐ หรือตองแสวงหาทุนจาก

แหลงภายนอก สหกรณตองกระทําภายใต

เงื่อนไขอันเปนท่ีม่ันใจไดวา มวลสมาชิกจะยัง

คงไว ซ่ึงอํานาจในการควบคุมตามแนวทาง

ประชาธิปไตย และยังคงดํารงความเปนอิสระ

ของสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 
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5.  Co-operative education 5. Education, Training and Information 

       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 co-

operation both economic and democratic. 

      Co-operatives provide education and training 

for their members, elected representatives, 

managers and employee, so they can contribute 

effectively to the development of their co-

operatives. 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 

      สหกรณท้ังปวงจะตองจัดใหมีการศึกษาแก

สมาชิก เจาหนาท่ี และพนักงาน สหกรณ และ

ประชาชนท่ัวไป ในหลักและเทคนิคของสหกรณ

ท้ังดานเศรษฐกิจ และประชาธิปไตย 

        สหกรณพึงใหการศึกษา และการฝกอบรม

แกมวลสมาชิก  ตัวแทน สมาชิก ผูจัดการ และ

พนักงาน เพื่อบุคคลเหลาน้ันสามารถมีสวนชวย

พัฒนาสหกรณของตนไดอยางมีประสิทธิผล 

รวมถึงการใหขาวสารแก สาธารณชนโดยเฉพาะ

อยางย่ิงแก เยาวชน  และบรรดาผู นําทาง

ความคิดในเร่ืองคุณลักษณะและคุณประโยชน

ของ สหกรณได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการสหกรณเดิม หลักการสหกรณสากลใหม 
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6.  Co-operation Among 

     Co-operatives 

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. 

      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 6.  การรวมมือระหวางสหกรณ 

      เพื่ออํานวยประโยชนแกสมาชิกและชุมชน

อยางดีท่ีสุดสหกรณท้ังปวงจะตองรวมมือกัน

อยางกระตือรือรนในทุกๆ ดานท่ีปฏิบัติไดกับ

สหกรณอื่นๆ ในระดับทองถิ่น  ระดับชาติ  และ

ระหวางประเทศ ท่ีมีจุดมุงหมายบรรลุถึง

เอกภาพแหงการปฏิบัติของนักสหกรณท่ัวโลก 

       สหกรณสามารถใหบริการแกสมาชิกได

อยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณได  โดยการ

ประสานความร วมมือกันในระดับทองถิ่ 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 

       สหกรณพึงดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนของชุมชนตามนโยบายท่ีมวลสมาชิกให

ความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักการสหกรณสากลปจจุบันท้ัง 7 ขอ ถือไดวาเปนหลักการของการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน ซ่ึง

ผูเขียนขอแบงเปน 3 ชวงของการนําไปปฏิบัติ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 หลักการสหกรณ 7 ขอ : หลักการของการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 วิเคราะหหลักการสหกรณ การเปลี่ยนแปลงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของหลักการ

สหกรณสากล 

 

หลักการสหกรณขอที่ 1 การเปดรับสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ 

พัฒนาใหย่ังยืน 

บํารุงรักษา เร่ิม 

หลักขอที่ 1 

เปดรับสมาชิกทั่วไปและโดย

ใจสมัคร 

หลักขอที่ 2 

การควบคุมโดยสมาชิก 

ตามหลักประชาธิปไตย 

หลักขอที่ 3 

การมีสวนรวมทาง 

เศรษฐกิจของสมาชิก 

หลักขอที่ 4 

การปกครองตนเอง 

และความเปนอิสระ 

หลักขอที่ 5 การใหการศึกษา ฝกอบรม และขาวสารขอมูล 

หลักขอที่ 6   การรวมมือระหวางสหกรณ 

หลักขอที่ 7  ความเอื้ออาทรตอชุมชน 
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 ในหลักการสหกรณขอน้ี เน้ือหาสวนใหญคลายกับหลักการสหกรณเดิมแตเพิ่มคําวา ปราศจากการ

กีดกันทางเพศ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะสังคมโลกไดมีการพูดถึงสิทธิมนุษยชนมากข้ึน สตรีเรียกรองสิทธิความ

เทาเทียมกับบุรุษ และในอดีตผูท่ีเปนสมาชิกสหกรณมักจะเปนบุรุษซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัว เม่ือหัวหนา

ครอบครัวไมอยู (เสียชีวิต, ไปทํางานตางประเทศ หรือติดภารกิจอื่น) คนในครอบครัวก็ไมสามารถกอนิติ

กรรมสัญญาใดๆ กับสหกรณได จึงทําใหเปนปญหาในทางปฏิบัติ ดังน้ันเพื่อใหปญหาน้ีคลี่คลายไป จึงมีการ

เพิ่ม “การไมกีดกันทางเพศ” เขาไปในหลักการสหกรณขอท่ี 1 

 ดังน้ันหลักการสหกรณขอท่ี 1 น้ี จึงเปนการเนนใหเห็นวา การเปดรับสมาชิกสหกรณเปนการรับ

บุคคลท่ีมีความสมัครใจท่ีจะใชบริการของสหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก ซ่ึงจะไมมีการกีดกัน

ไมวาบุคคลน้ันจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย   ไมวาจะอยูในสังคมตางกัน เชน จะรวยหรือจนหรือคนละ

วรรณะก็เปนสมาชิกสหกรณได จะตางเช้ือชาติหรือนับถือศาสนาท่ีตางกัน ความเห็นทางการเมืองท่ีตางกันก็

เปนสมาชิกสหกรณได 

 

หลักการสหกรณขอที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

 สืบเน่ืองมาจากหลักการสหกรณขอท่ี 1 เม่ือใหโอกาสบุรุษและสตรีเขามาเปนสมาชิกสหกรณไดแลว 

ก็ใหโอกาส ท้ังบุรุษและสตรีมีสิทธิไดรับเลือกใหเปนผูแทนสมาชิก (เปนคณะกรรมการ) ในสหกรณข้ันปฐม 

ซ่ึงทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและตัดสินใจในกิจการสหกรณแทนสมาชิก สวนสหกรณระดับอื่นก็ให

ดําเนินการไปตามแนวประชาธิปไตยดวยเชนกัน 

 ดังน้ันหลักการสหกรณขอท่ี 2 จึงเปนการเนนใหเห็นวา ตองมีการใชหลักประชาธิปไตยในการ

ดําเนินงานของสหกรณ เพราะเม่ือมีการรับสมัครสมาชิกตามขอท่ี 1 แลว จะตองมีการประชุมเพื่อใหสมาชิก

ไดใชสิทธิออกเสียง (ตามหลักประชาธิปไตย) ในการคัดเลือกคณะกรรมการ หรือผูแทนของสมาชิกมาดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณ โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน คือ หน่ึงคนหน่ึงเสียง (one man 

one vote) และยังมีสิทธิและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของสหกรณในท่ีประชุมใหญ รวม

ตัดสินใจในการกําหนดแผนงานในสหกรณข้ันปฐม นอกจากน้ันสมาชิกก็สามารถใชสิทธิเลือกผูแทนของตน

ไปประชุมเพื่อออกเสียงแทนได โดยบุรุษและสตรีมีสิทธิ์ไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิกไดเทาเทียมกัน สวน

สหกรณระดับอื่นก็ใหดําเนินการไปตามแนวประชาธิปไตยดวยเชนกัน 

 

หลักการสหกรณขอที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

 หลักการสหกรณขอน้ีเปนการรวมหลักการสหกรณสากลเดิมขอ 3 และขอ 4 เขาดวยกันเพราะเห็นวา

เปนเร่ืองเกี่ยวของกับเงินเหมือนกัน และเพิ่มเติมการจัดสรรเงินสวนเกิน คือ เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

ซ่ึงสมาชิกตองไมนํามาแบงปนกัน และจัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ ซ่ึงการ

เพิ่มเติมสวนน้ีเปนการเปดโอกาสใหการใชจายเงินสวนเกินสามารถสนับสนุน หลักการสหกรณขอ 7 ดวย 

 ดังน้ันหลักการสหกรณขอท่ี 3 จึงเปนการช้ีใหเห็นวา  เม่ือรับสมาชิกเขามาแลว  (ตามหลักขอท่ี 1) 

มีการคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการแลว (ตามหลักการสหกรณขอท่ี 2) สหกรณจะอยูเฉยๆ ไมไดตองมี

การดําเนินธุรกิจ (แยกตามประเภทของสหกรณ) เพราะสมาชิกสหกรณเปนท้ังเจาของสหกรณและเปน

ผูใชบริการจากสหกรณ เปนผูควบคุมสหกรณดวย ในฐานะท่ีเปนเจาของสหกรณตองเปน “ผูให” อยางเท่ียง
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ธรรม คือ ตองถือหุนเปนการลงทุนในธุรกิจของตน โดยมูลคาหุนของแตละสหกรณอาจจะไมเทากัน โดยมีท้ัง

หุนเม่ือแรกเขา หุนระหวางการเปนสมาชิก และหุนเพิ่มขณะใดขณะหน่ึงท่ีสมาชิกตองการ ถือวาเปนการรวม

ทุนภายในของสหกรณโดยสมาชิกเอง เชน ในสหกรณทุกประเภท สมาชิกทุกคนตองถือหุนเม่ือแรกเขา และ 

“ให” การลงทุนในสหกรณแตกตางกันในสหกรณแตละประเภทข้ึนอยูกับขอบังคับและระเบียบของสหกรณ

น้ันๆ เชน สหกรณออมทรัพย อาจจะกําหนดไววาสมาชิกแตละคนตองจายเงินคาหุนข้ันต่ําแตละเดือนใน

ระหวางการเปนสมาชิกตามอัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกันของแตละคนก็ได 

 สหกรณการเกษตร  อาจจะกําหนดไววาสมาชิกแตละคนตองถือหุนเพิ่มตามสวนแหงเงินกูแตละคร้ัง 

 สหกรณการเกษตรรูปพิเศษ เชน สหกรณการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน อาจจะกําหนดไววา สมาชิก

แตละคนตองถือหุนเพิ่มตามสวนแหงเงินกูแตละคร้ัง และตามสวนแหงท่ีดินท่ีถือครอง เปนตน  

 เม่ือลงทุนในสหกรณเปนทุนภายในแลว สมาชิกก็มีหนาท่ีท่ีจะตองมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ 

เชน มาซ้ือ - ขาย สินคากับสหกรณ มาฝากเงิน - กูเงินกับสหกรณ มาใชบริการท่ีสหกรณจัดไวให เม่ือสิ้นป 

การบัญชีก็จะมีการสรุปผลกําไร / ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ โดยผานท่ีประชุมใหญของสมาชิก หาก

สหกรณมีกําไรหรือสวนเกินจากการดําเนินธุรกิจก็จะตองนํามาจัดสรรใหเกิดความเท่ียงธรรมตามแนว

ประชาธิปไตย โดยเงินสวนเกินน้ันอยางนอยตองควบคุมการ “ใช” โดยจัดสรรใหเกิดประโยชน ดังน้ี 

 1. เพื่อพัฒนาสหกรณของตน หมายความวา ตองพัฒนาท้ังวัตถุ (อาคาร สํานักงาน วัสดุ อุปกรณ 

ฯลฯ) และพัฒนาคนในสหกรณ (ใหความรูและโอกาสในการศึกษา อบรม สัมมนา  ฯลฯ แกสมาชิก 

คณะกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาท่ีสหกรณ ฯลฯ) 

 2. จัดใหเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงทุนสวนน้ีจะนํามาแบงปนกันไมได (ในกรณีของประเทศ

ไทย เงินสวนหน่ึงจะจัดสรรเปนเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณดวย) 

 3. เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ หมายถึง 

 3.1 จายปนผลใหสมาชิกตามสวนของหุนท่ีมีอยูในสหกรณ 

 3.2 จายเฉลี่ยคืนใหสมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีทํากับสหกรณ เชน ตามสวนแหง 

ดอกเบ้ียเงินกู / เงินฝาก / ปริมาณการซ้ือ / ปริมาณการขาย / ปริมาณการใชบริการ   เปนตน 

4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ เชน การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ของ

สหกรณ  การชวยเหลือสมาชิกและชุมชนของสหกรณ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

หลักการสหกรณขอที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

 หลักการสหกรณขอน้ีไมมีในหลักการสหกรณสากลเดิมเปนการเพิ่มเติมใหมท้ังหมด ท้ังน้ีสืบ

เน่ืองมาจากตลาดการคาของโลกไดเปลี่ยนแปลงเปนการคาแบบเสรี การลดการอุดหนุนสินคาเกษตรของ

รัฐบาลหลายประเทศ การทบทวนกฎเกณฑทางการเงิน การอุตสาหกรรม และการเมือง ทําใหสหกรณท่ัวโลก
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ตองเผชิญหนากับธุรกิจขามชาติ ท่ีมีความไดเปรียบท้ังทางดานเงินทุนและสิทธิทางกฎหมาย  ประกอบกับ

สหกรณตองทําธุรกิจกับเอกชน และกูยืมเงินจากแหลงทุนภายนอกมากข้ึน จึงจําเปนตองกําหนดหลักการ

สหกรณขอน้ีเอาไว เพื่อปองกันไมใหเกิดการครอบงําทางการเมือง ครอบงําการดําเนินงาน และครอบงําทาง

การเงินจากผูท่ีสหกรณตองไปเกี่ยวของดวย 

 

หลักการสหกรณขอที่ 5 การศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 

 หลักการสหกรณขอน้ีไดเพิ่มเติมคําวา การฝกอบรม และขอมูลขาวสารเขามา ท้ังน้ีเพื่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของโลกท่ีแบงการศึกษาออกเปน 3 ระบบ คือ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ดังน้ันหลักการสหกรณสากลขอ 5 จึงกําหนดใหสหกรณพึงใหการศึกษา (เปนการศึกษาในระบบ 

ซ่ึงสวนมากเรียนในสถาบันการศึกษา 1 ปข้ึนไป มีหลักสูตรการศึกษา และเม่ือเรียนสําเร็จก็ไดรับ

ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร ฯลฯ เพื่อแสดงการจบการศึกษา) การฝกอบรม (เปนการศึกษานอก

ระบบ ซ่ึงมักจะจัดในระยะเวลาสั้นๆ เฉพาะเร่ือง และเฉพาะกลุม) และขอมูลขาวสาร (เปนการศึกษาตาม

อัธยาศัย ท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากสื่อตางๆ เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

แผนพับ ฯลฯ โดยไมจําเปนตองศึกษาในช้ันเรียน) 

 ในหลักการสหกรณขอน้ียังไดเพิ่มเติมวา ผูท่ีควรจะตองไดรับการศึกษา ฝกอบรม และรับขอมูล

ขาวสาร คือ สมาชิก ตัวแทนสมาชิก ผูจัดการสหกรณ พนักงาน เยาวชน และบรรดาผูนําทางดาน

ความคิด (ผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา ฯลฯ) ท้ังน้ีเพื่อเปนการปูพื้นฐานความเขาใจ ในขบวนการสหกรณ

ใหกับเยาวชน และเปนการใหความรูท่ีถูกตองแกผูนําดานความคิด และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนใน

การขยายความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสหกรณอยางกวางขวาง 

 

หลักการสหกรณขอที่ 6 ความรวมมือระหวางสหกรณ 

 ในหลักการสหกรณขอน้ี ไดเพิ่มเติมความรวมมือระหวางสหกรณใน “ระดับภูมิภาค” เขามา ท้ังน้ี

เพราะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป กลุมลาตินอเมริกาบางสวน และ

แอฟริกา ทําใหเกิดความแตกตางในโอกาสของการเติบโตในขบวนการสหกรณ ดังน้ันจึงจําเปนตอง

กําหนด ความรวมมือระหวางสหกรณในระดับภูมิภาคเพิ่มมาจากระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ เอาไวดวย 

 

 

 

 ในหลักการสหกรณขอ 6 น้ี เปนการช้ีใหเห็นวาสหกรณทุกประเภทสามารถรวมมือกันในทางธุรกิจ

ได โดยอาจจะรวมมือท้ังในแนวดิ่ง (แนวตั้ง) และแนวนอนก็ได เชน ซ้ือ - ขาย - แลก - เปลี่ยน สินคาระหวาง

กัน กู/ยืม เงินระหวางกัน หรือรวมมือดานขอมูลขาวสาร เปนตน ดังแผนภูมิท่ี 2 

 

ความรวมมือในแนวดิ่ง คือ ความรวมมือตางระดับ ดังน้ี 
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ความรวมมือในแนวนอน คือ ความรวมมือในระดับเดียวกัน ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 : ความรวมมือระหวางสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

หลักการสหกรณขอที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

 หลักการสหกรณขอน้ีกําหนดข้ึนมาใหม เน่ืองจากเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมท่ัวโลก ดังน้ันท่ี

ประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment 

and Development : UNCED) ท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร  ประเทศบราซิล  ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 จึงได

อนุมัติแผนปฏิบัติการท่ี 21 (Agenda 21) เพื่อเปนแนวทางใหประเทศตางๆ ในโลก นําไปปรับใชตามลําดับ

สหกรณการเกษตร 

สหกรณรานคา 

สหกรณออมทรัพย 

สหกรณนิคม 

สหกรณประมง 

สหกรณเครดิตยูเน่ียน 

สหกรณออมทรัพย 

สหกรณบริการ 

ระดับนานาชาติ 

ระดับภูมิภาค 

ระดับทองถิ่น 

ระดับชาติ 

..........................สหกรณท่ัวโลก 

..........................สหกรณภูมิภาคเอเชีย, ภูมิภาคยุโรป ฯลฯ 

..........................ชุมนุมสหกรณ 

.........................สหกรณในจังหวัด 
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ความสําคัญกอนหลัง เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความจําเปนของแตละทองถิ่น  แนวทางการดําเนินงาน

ตางๆ ตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ 21 ไดกําหนดไวสําหรับใชในปจจุบัน ไปจนกระท่ังถึงศตวรรษท่ี 21 

 ดังน้ัน ในสวนของสหกรณ องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) จึงไดประชุมรับเอา

แผนปฏิบัติการท่ี 21  มาปรับใชในขบวนการสหกรณ  ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ตอมาได

ประกาศแถลงการณวาดวยเอกลักษณของการสหกรณ (Statement on Cooperative Identity) ในเดือน

กันยายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ซ่ึงมีผลมาจากการประชุมสมัชชาคร้ังท่ี 31 ท่ีเมืองแมนเชสเตอร ประเทศ

อังกฤษ และในแถลงการณดังกลาวไดกลาวถึงสหกรณ 3 ประเด็น คือ คํานิยาม  คานิยม และหลักการ

สหกรณ  ซ่ึงในหลักการสหกรณสากลคร้ังน้ีไดเพิ่มเติม “ความเอื้ออาทรตอชุมชน” เขามาเปนหลักการขอท่ี 7 

และถือปฏิบัติตั้งแต ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เปนตนมา โดยหลักการสหกรณขอน้ีไดกําหนดวิธีปฏิบัติใน

สหกรณแตละประเภทไวใน Co-operative Agenda 21 ซ่ึงกําหนดใหสมาชิกสหกรณในสหกรณทุกประเภท 

มีการเรียนรูและดําเนินการในดานการพัฒนาที่ยั่งยืน และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยแบงออกเปน 9 

สวน (หรือสหกรณ 9 ประเภทท่ัวโลก) คือ  (ICA, 1996) 

 สวนท่ี 1  ภาคการเกษตร  (Agricultural Sector) 

 สวนท่ี 2  ภาครานคา (Consumer Sector) 

 สวนท่ี 3  ภาคการประมง (Fisheries Sector) 

 สวนท่ี 4  ภาคการเคหะสถาน (Housing Sector)  

 สวนท่ี 5  ภาคอุตสาหกรรม/หัตถกรรม (Industrial / Handicraft Sector) 

 สวนท่ี 6  ภาคการทองเท่ียว (Tourism Sector)  

 สวนท่ี 7  ภาคการพลังงาน (Energy Sector)  

 สวนท่ี 8  ภาคการเงิน/เครดิต (Financial Sector) 

 สวนท่ี 9  ภาคการศึกษา การสือ่สาร และการเอาใจใสดูแลสาธารณะ (Education,  

   Communication and Public Awareness) 

 ในท่ีน้ีจะกลาวถึงเฉพาะในภาคการเงิน / เครดิต (Financial Sector) ซ่ึง ICA ไดอธิบายเหตุผลท่ี

สหกรณตองเอื้ออาทรตอชุมชนไววา “สมาชิก ICA ประมาณรอยละ 33 เปนสมาชิกท่ีอยูในสหกรณ

การเงิน (financial co-operatives) ไมวาจะเปน ธนาคารสหกรณ (co-operative banks) สหกรณออม

ทรัพย (savings and credit co-operatives) สหกรณประกันภัย (insurance co-operatives) และอื่นๆ 

ดังน้ันเคร่ืองสงเสริมทางเศรษฐกิจที่จะนําไปสูการดูแลสิ่งแวดลอมอยางไดผล โดยผานทางดาน

การเงิน สหกรณจะตองสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและนโยบายการใช

จายเงินได” 

ฉะน้ัน  จึงไดมีการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน  (Objectives)  ไววา    “สหกรณออม

ทรัพย ตองมีการสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยใชกลไกดาน

การเงิน” พรอมท้ังกําหนดวิธีการดําเนินการ (Methods) ไว 2 ขอ คือ 

 1. นําเอานโยบายสิ่งแวดลอมมาใชในสหกรณโดยยึดหลักธรรมะ 

 2. สงเสริมและกอใหเกิดนวัตกรรมดานการเงินใหม เพื่อจะไดนําไปสงเสริมในดานสิ่งแวดลอมและ

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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ซ่ึงหลักการสหกรณขอ 7 น้ี คนในวงการสหกรณยังนําไปใชไมครบถวน และไมถูกตองนักเพราะ

สวนใหญเขาใจวาเปนการเอื้ออาทรตอชุมชนในแงของการชวยเหลือสมาชิก  การบริจาค  เชนให

ทุนการศึกษา บริจาคสรางถนน วัด โตะ เกาอี้ บริจาคชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ  และอื่นๆ 

ดังน้ันปญหาของผูท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ ก็คือจะนําหลักการสหกรณ ท้ัง 7 ขอ ไปใชปฏิบัติจริงได

อยางไร  คําตอบคือ นําไปใชโดยผาน “วิธีการสหกรณ” ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 

 

5.  การวิเคราะหวิธีการสหกรณ 

วิธีการสหกรณ คือ “การนําหลักการสหกรณมาใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม 

เพื่อประโยชนของมวลสมาชิก โดยไมละเลยหลักการบริหารธุรกิจ”   

 ดังน้ัน เม่ือสหกรณในประเทศไทยแบงออกเปน 6 ประเภท จึงมีการนําหลักการสหกรณมาใชในทาง

ปฏิบัติแตกตางกันในแตละประเภท เชน การจัดตั้ง การระดมทุน การบริหารงาน การดําเนินธุรกิจ การ

สงเสริมประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิก และการเอื้ออาทรตอชุมชน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไวในกฎหมาย 

หรือ พ.ร.บ.ขอบังคับ ระเบียบขอตกลงและสัญญาของสหกรณ  ยกตัวอยางเชน สหกรณประเภทสหกรณ

ออมทรัพย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูจัดตั้งตั้งแต 10 คนขึ้นไป 

เพื่อทํากิจกรรมรวมกันทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

สหกรณออมทรัพย 

ชวยตนเอง 

- ขยัน 

- ประหยัด 

 ่  ี   ป  
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กิจกรรมดานเศรษฐกิจ 

รับฝากเงิน สินเชื่อ ใหบริการ 

- ประเภทออมทรัพย 

- ประเภทประจํา 

- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

- เงินกูสามัญ 

- เงินกูพิเศษ 

- ชําระคาโทรศัพท 

- ชําระคานํ้า / คาไฟฟา 

ฯลฯ 
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โดยมีโครงสรางการจัดองคการของสหกรณ  ดังภาพที่  3 

 

 

 

 

 

 

้  

ที่ประชมุใหญ 
ผูตรวจสอบกิจการ 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก 
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ภาพที่  3  โครงสรางการจัดองคการของสหกรณออมทรัพย 

 

 

 

 

 

 

จากตัวอยางท่ียกมาคราวๆ จะเห็นไดวา “วิธีการสหกรณ” เปนการนําหลักการสหกรณท้ัง 7 ขอ มา

ปฏิบัติ โดยผานตามข้ันตอนการดําเนินงานตามอุดมการณสหกรณ และไปตามโครงสรางการจัดองคกรของ

แตละสหกรณ ท้ังน้ีโดยผานกฎหมายหรือพ.ร.บ. ขอบังคับ ระเบียบ ขอตกลง และสัญญา ฯลฯ ของแตละ

สหกรณ โดยมีศีลธรรม จริยธรรม กํากับการปฏิบัติ 

 เม่ือวิเคราะหเจาะลึกโดยแบงเปนหมวดหมู จะพบวา “วิธีการสหกรณ” คือ การนําหลักการสหกรณ

มาใชโดยแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ (3 กลุม) 

 1. ข้ันเร่ิมดําเนินการ โดยใชหลักการสหกรณขอ 1, 2 และ 5 

 2. ข้ันบํารุงรักษา โดยใชหลักการสหกรณขอ 3, 4 
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 3. ข้ันพัฒนาใหย่ังยืน โดยใชหลักการสหกรณขอ 5, 6 และ 7 

โดยท้ัง 3 ข้ันตอนน้ีมีเคร่ืองมือท่ีนํามาใชกํากับการปฏิบัติ 3 ดาน คือ (3 มุม) 

 1. ดานกฎหมายและขอบังคับ เชน พ.ร.บ.สหกรณ, ขอบังคับ, ระเบียบ เปนตน 

 2. ดานเศรษฐกิจ เชน การทําธุรกิจรวมกันเพื่อชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกันเม่ือมี    

สวนเกินจากการทําธุรกิจก็นํามาจัดสรรคืนสมาชิกอยางเหมาะสม หรือถาทําผิดกฎ ระเบียบ ขอตกลง ก็มี

การปรับหรือฟองรองเรียกคาเสียหายได 

 3. ดานสังคม เชน มีจิตสํานึกในการรวมกิจกรรมของสหกรณ รูจักใชสิทธิและหนาท่ีของตน    บน

ความเปนประชาธิปไตยในการดําเนินธุรกิจสหกรณและมีจิตสํานึกในการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม โดยมี

ศีลธรรมและจริยธรรมกํากับ 

 จะเห็นไดวา การดําเนินงานท้ัง 3 กลุม (3 ข้ันตอน) มี 3 มุม (3 ดาน) เขามาเกี่ยวของเสมอ จะขาด

กลุมใดกลุมหน่ึงหรือมุมใดมุมหน่ึงไปไมได ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหวิธีการสหกรณ 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

ข้ันที่ 1 เร่ิมดําเนินการ / จัดต้ัง

สหกรณ 

* อาจจะเริ่มจากหลักการสหกรณ

ขอ 1,2,5 

 

ขอท่ี 5 

 

 

* การใชเครื่องมือกํากับการปฏิบัติ

 

 

* การชวยตนเองและ
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ขอ 5 คือ มีการใหขอมูลขาวสาร

เ ก่ี ย ว กั บ  “ส หกรณ ” กั บ ผู ท่ี

ตองการจะเปนสมาชิกสหกรณ

ก อน เพื่ อเขาจะได มี ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับสหกรณ เชน 

อาจจะมีการประชุม แจกแผนพับ 

ออกขาวในวิทยุ โทรทัศน หรือ

วิทยุชุมชน เปนตน 

 

* เมื่อเขาเขาใจพอสมควร ก็

สามารถสมัครเขามาเปนสมาชิก 

โดยรวมกลุมคนท่ีมีความตองการ

ตรงกัน ซึ่งบุคคลท่ีรวมกลุมกันนี้

ตองเปนบุคคลธรรมดา และบรรลุ

นิ ติภาวะ ซึ่ งบุคคลแตละคนท่ี

สมัครเขามาเปนสมาชิก และเต็ม

ใจรับผิดชอบในสหกรณนี้ จะไมถูก

กีดกัน ไมวาบุคคลนั้นจะเปนเพศ

ชายหรือเพศหญิง จะอยูในสังคม

ตางกัน หรือจะตางเชื้อชาติ ตาง

ศาสนาก็เปนสมาชิกสหกรณได 

หรื อแม แต มี คว าม เ ห็ นทา ง

การเมืองท่ีตางกันก็เปนสมาชิก

สหกรณ ได เช นเดี ยวกันตาม

หลักการสหกรณขอท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอท่ี 1 

ท้ัง 3 ดานนี้อาจจะใชพรอมๆ กันใน

แตละขั้นตอนการดําเนินงานหรือ

อาจจะใชดานใดดานหนึ่งในขณะ 

หนึ่งก็ได เชน ในขั้นเริ่มดําเนินการ :  

 

 

 

 

 

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ   

 - การจัดต้ัง : เปนไปตามพ.ร.บ.

สหกรณ 

- คุณสมบัติของสมาชิก : เปนไป

ตามขอบังคับ 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ตามอุดมการณสหกรณ 

โดยมากมักจะนํามาใช

ในลักษณะของศีลธรรม

และจริยธรรมกํากับการ

ปฏิบั ติตามหลักการ

สหกรณ 

 

 

* มีวินัย และใช อิทธิ

บาท 4 

 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

* เม่ือสมัครเข ามาเปนสมาชิก

สหกรณก็จะมีสิทธิ และหนาท่ี ดังนี้ 

สิทธิ - เขารวมประชุมแสดงความ

คิดเห็น 

     - ออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 

ขอท่ี 2 * ใชดานสังคม  

- มีจิตสํานึกในการเลือกคนดีเขามา

เปนกรรมการไมใชเลนพรรคเลน

พวกเพื่อเขามาแสวงหาผลประโยชน

ในสหกรณ 

* ใชอิทธิบาท 4 ในการ

ชวยตนเอง 
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และมีสิทธิไดรับเลือกเปนกรรมการ

ใน ท่ี ป ร ะชุ ม ใ หญ  ( ต ามหลั ก

ประชาธิปไตย) 

     - เลือกผูแทนของตนไปประชุม

เพื่อออกเสียงแทน โดยสตรีมีสิทธิ

ไดรับเลือกเทาเทียมกับบุรุษ 

     - สอบถามการดําเนินงาน ขอดู

เอกสารและรายงานประชุมของ

สหกรณได 

หนาที่ - เขารวมประชุมทุกๆครั้ง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมใหญ

ของสหกรณ 

     - ทําธุ รกิจกับสหกรณ ท้ังใน

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 (กูเงินและใชบริการอ่ืนๆ) 

เม่ือมีสวนเกินก็นํามาพิจารณา

จัดสรรคืนสมาชิก 

สิทธิและหนาที่ - กําหนดนโยบาย

และแผนการดําเนินงานของสหกรณ

ในท่ีประชุมใหญ 

* ดังนั้นเมื่อสมาชิกรูสิทธิ หนาท่ี

ของตน และคณะกรรมการจัดต้ังได

ยื่ น ขอจั ด ต้ั ง สหกรณ ต อน าย

ทะเบียนสหกรณจนไดรับอนุมัติให

จัดต้ังได สมาชิกทุกคนตองใชสิทธิ

และหนาท่ีของตนใหสมบูรณ 

- มีจิตสํานึกในการเปนสมาชิกท่ี

จะตองเขารวมประชุม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการประชุมเพื่อใชสิทธิและ

หนาท่ีของตนในทางท่ีเหมาะสม 

 

* ใชดานเศรษฐกิจ  

- ลงทุนในสหกรณ เชน ถือหุน ฝาก

เงิน เพื่อแสดงความเปนเจาของ

ธุรกิจ (สหกรณ) 

- กู ยื มเ งิน ใชบริ การ อ่ืนๆ ของ

สหกรณ  เพื่ อแสดงคว าม เป น

ผูใชบริการของสหกรณ 

- จัดสรรเงินสวนเกินคืนสมาชิก เพื่อ

แสดงความเปนธุรกิจแบบสหกรณ 

 

 

 

 

 

* ใชสังคหวัตถุ 4 ใน

การชวยเหลือซึ่ งกัน

และกัน 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

ข้ันที่ 2 ข้ันบํารุงรักษา 

 

*  ดั ง ได กล าว ในช ว งวิ เคราะห

หลักการสหกรณแลววา เมื่ อรับ

สมาชิกสหกรณเขามา (ตามหลักการ

ขอ 3,4 

 

ขอท่ี 3 

 

 

* ใชดานเศรษฐกิจ 

   - ลงทุนในหุนของสหกรณ 

   - ฝากเงิน (ออมเงิน) 

 

 

* ใชสังคหวัตถุ 4 ใน

การชวยตนเอง และใช 

สาราณียธรรม 6 ในการ
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ขอท่ี 1) มีการคัดเลือกคณะกรรมการ

ดําเนินการแลว (ตามหลักการขอท่ี 

2) สหกรณจะอยู เฉยๆ โดยไมทํา

ธุรกิจไมได เพราะสมาชิกสหกรณ

เปนท้ังเจ าของสหกรณและเปน

ผู ใช บริ การจากสหกรณ  เป น ผู

ควบคุมสหกรณดวย ดังนั้นในฐานะ

เจาของสหกรณจะตองเปนผู “ให” 

อยางเท่ียงธรรม คือ ตองลงทุนใน

ธุ ร กิ จของตนโดยการถือหุ นใน

สหกรณ ซึ่งจะมีท้ังหุนเมื่อแรกเขา 

หุนระหวางการเปนสมาชิก และถือ

หุนเพิ่มตามท่ีตองการ นอกจากนั้น

ตองมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ 

คื อ  ร วมวางแผน  และ กํ าหนด

นโยบายในการดําเนินงาน 

   ในฐานะผูใหบริการของสหกรณ 

สมาชิกตองมาใชบริการของสหกรณ 

เชน มาซื้อ - ขายสินคากับสหกรณ 

มาฝากเงิน - กูเงินกับสหกรณ มาใช

บริการอ่ืนท่ีสหกรณ 

จัดไวบริการ 

   ในฐานะเจาของสหกรณ สมาชิกจะ

ทําหนาท่ีควบคุมการ “ใช” จายเงิน 

และการจัดสรรเงินส วนเกินของ

สหกรณใหเกิดความเท่ียงธรรม โดย

ใหเปนไปตาม หลักการสหกรณขอ 3 

   - กูเงิน 

   - จัดสรรเงินสวนเกิน (กําไร) 

 

* ใชดานสังคม 

   - ไมเลนพรรคเลนพวก 

   - ไมจัดสรรประโยชนใหตัวเองจน

ลืมนึกถึงความพอดี พอประมาณ 

และมี เห ตุมี ผล  (นั่ น คื อ  ความ

พอเพียง) 

 

 

 

 

  

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

* มี หิริ  โอตัปปะ คือ 

ความเกรงกลัว และ

ละอายตอบาปจนไม

ก ล า ทุ จ ริ ต  ห รื อ

ประพฤติมิชอบในการ

ร ว ม ทํ า ธุ ร กิ จ กั บ

สหกรณ ท้ั ง ในฐานะ

ส ม า ชิ ก แ ล ะ ฐ า น ะ

คณะกรรมการ 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ 

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

     ในกรณีท่ีสหกรณจัดสรรเงิน

สวนเกิน นอกเหนือจากหลักการ

สหกรณแตเปนไปตามขอบังคับและ

พ.ร.บ.สหกรณ เชน การกําหนดเงิน

โบนัส คณะกรรมการและเจาหนาท่ี 

 * ใชดานกฎหมายและขอบังคับ 

   - การ  “ให ” คื อการลง ทุน ใน

สหกรณ หรือทําธุรกิจกับสหกรณ 

และการ “ใช” คือ การจัดสรรเงิน

สวนเกินของสหกรณตองเปนไป
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ฯลฯ ซึ่งมีสหกรณออมทรัพยหลาย

สหกรณไดจัดสรรเงินสวนเกินไว

ดังนี้ 

   1. จัดสรรใหเปนไปตามหลักการ

สหกรณ ตามกฎหมายและขอบังคับ

สหกรณ เชน 

   - ทุนสํารองตามกฎหมาย 

   - เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ 

   2. จัดสรรใหสมาชิกตามหลักการ

สหกรณ ในรูปของเงินปนผลและ

เงินเฉลี่ยคืน เชน 

   - เงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว 

   - เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราสวนของ

ธุรกิจท่ีสมาชิกกระทํากับสหกรณ 

   3. จัดสรรใหสมาชิก ตามหลักการ

สหกรณ เพื่อพัฒนาสหกรณในรูป

ทุน สวัสดิการ และสาธารณ- 

ประโยชน เชน 

   - ทุนรักษาระดับเงินปนผล 

   - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

   - ทุนสงเสริมการศึกษา 

   - ทุนส ง เสริ มสวั สดิ การของ

สมาชิก 

   - ทุนสาธารณประโยชน 

   4 .  จั ดสรร ให กรรมการและ

เจาหนาท่ีของสหกรณในรูปของเงิน

โบนัส  

ตาม หลักการสหกรณ กฎหมาย 

ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ  

   - การผิดสัญญาหรือผิดขอตกลงท่ี

ทําไวกับสหกรณก็อาจจะตองมีการ

ปรับ การดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

    ในการจัดสรรเงินสวนเกินนี้ 

สหกรณอาจจะตองเพิ่มในเรื่องทุน

สนับสนุนดานกีฬา, จริยธรรมและ

ดานสิ่งแวดลอมใหชัดเจน โดยมี

กิจกรรมรองรับเพื่อใหสอดคลองกับ
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หลักการสหกรณขอท่ี 7 

 

*  ในการทําธุ ร กิจของสหกรณ 

อาจจะตองมีการพึ่งพาหนวยงาน

ของรัฐบาล หรือมีการไปกูยืมเงิน

จากสหกรณอ่ืน / สถาบันการเงินอ่ืน 

หรือใหสถาบันการเงินอ่ืนกูยืม หรือ

ไปรวมลงทุน / รวมทําธุรกิจกับ

เอกชน คณะกรรมการตองให

สมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ไมใชใชอํานาจของคณะกรรมการ

หรือผูจัดการไปดําเนินการ โดย

สมาชิกมิไดเห็นชอบดวย เมื่อเขาไป

เก่ียวของพึ่งพารัฐบาลหรือเก่ียวของ

ดานธุรกิจกับคูสัญญาแลวก็ไมได

หมายความวา สหกรณตองตกเปน

เบี้ยลางภายใตการควบคุมของ

รัฐบาลหรือของคูสัญญา คูสัญญาจะ

ใชสิทธิควบคุม / ครอบงํากิจการ

สหกรณไมได สหกรณจะตองยังคง

ความเปนอิสระในการบริหารงาน

ภายใต อํานาจการควบคุมของ

สมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย 

 

 

ขอท่ี 4 

 

 

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ 

   - ทําสัญญา, ขอตกลงในทางธุรกิจ 

หรือขอความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ    

และ ระเบียบ 

* ใชดานสังคม 

   - สมาชิกใชวิจารณญาณในการ

พิจารณาขอความชวยเหลือ หรือทํา

สัญญาขอตกลงกับองคการของรัฐ 

หรือเอกชน วาสหกรณจะเสียเปรียบ 

หรือเปนแหลงแสวงหาผลประโยชน 

ของผูท่ีเขามาเก่ียวของหรือไม หรือ

เปนความมักงาย เห็นแกไดของ

สหกรณไหม ใหพิจารณาความ

พอเพียง ความพอประมาณ ความมี

เหตุมีผลในการดําเนินธุรกิจดวย 

ท้ังนี้ตองใชความรูคูคุณธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจแตละดานดวย 

 

 

 

* ใชการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันเปนหลัก และ

พยายามใชคุณธรรมใน

การทําธุรกิจ  

สมาชิก / คณะกรรมการ 

/ ผูจัดการ / เจาหนาท่ี

สหกรณ ตองมีแนวคิด

ในการรัก และภักดีตอ

สหกรณ ไมสรางภาระ

ผูกพันกับองคการของ

รั ฐ  ห รื อ เ อ ก ช น อ่ื น 

สถาบันการเงินอ่ืนเพื่อ

ประโยชนของตัวเอง 

หรือกลุมของตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 3 

ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

ข้ันที่ 3 พัฒนาใหย่ังยืน 

 

* การศึกษา ฝกอบรมและขอมูล

ขาวสาร เปนสวนสําคัญในการ

พัฒนาคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนท่ี

ขอ 5,6,7 

 

ขอท่ี 5 

 

 

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ 

   - กรณีใหทุนการศึกษา : ตองทํา

สัญญา, ขอตกลงตามกฎหมาย 
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อยูในขบวนการสหกรณ ไมวาจะ

เป น สม า ชิ ก  ตั ว แ ทน สม า ชิ ก 

ผูจัดการ เจาหนาท่ี เยาวชน และ

บรรดาผูนําทางดานความคิด (ผูนํา

ทางสังคม ผูนําทางศาสนา ฯลฯ) 

ควรจะตองมีความรู ความเขาใจใน

ปรัชญา อุดมการณ หลักการ และ

วิธีการสหกรณ รวมท้ังมีความรู

ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ 

เฉพาะดาน ดังนั้น สหกรณจึงควร

ใหมีการพัฒนาคนในสหกรณ เชน 

   - ใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอแก

เจาหนาท่ี ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ

ของสหกรณ ท้ังในระดับปริญญาตรี 

โท และเอก โดยมีขอผูกพันวา เมื่อ

เรียนสําเร็จแลว ตองทํางานใหกับ

สหกรณตอไป เปนตน 

   - ใหทุนฝกอบรม / สัมมนา / ดูงาน 

สําหรับสมาชิกสหกรณ เจาหนาท่ี 

ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ เยาวชน 

และบรรดาผูนําทางดานความคิด 

   - จัดทําขอมูลขาวสารท่ีจําเปนของ

สหกรณ ในรูปของหนังสือ เอกสาร 

เทป Website VCD DVD และผาน

สื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ รวมท้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ใชดานสังคม 

   - เ ป นกา รปลู กฝ ง จิ ตสํ า นึ ก

เก่ียวกับสหกรณใหแกผูท่ีเก่ียวของ 

เพื่อกลุมคนเหลานี้จะไดตระหนักถึง

การดําเนินธุรกิจแบบสหกรณอยาง

เขาใจชัดแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ใ ช อิ ท ธิ บ า ท  4 

แ ล ะ ทิ ฎ ฐ ธั ม มิ กั ต ถ

ประโยชน ในการชวย

ตนเอง 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

สงโดยตรงใหบุคคลและหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพื่อเปนการขยายความรู

ความเขาใจเก่ียวกับสหกรณให

กวางขวางในหมูคนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

   - ป ลู ก ฝ ง ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ

สิ่งแวดลอม เชน การใชทรัพยากร 

การใชพลังงานอยางประหยัด การ

นําของเหลือใชกลับมาใชใหม, การ

ใชจายเงินใหคุมคา เพื่อไมใหเกิด

* ใชสังคหวัตถุ 4 และสา

ราณียธรรม 6 ในการ

ชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน 

 

 



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

* ความรวมมือระหวางสหกรณ 

   -เมื่อสหกรณดําเนินธุรกิจตาม

หลักการ ขอ 3 และ 4 แลว ธุรกิจ

อาจจะเติบโตจึงตองการขยายธุรกิจ 

แตลําพังสหกรณของตนเองอาจจะมี

ปริมาณธุรกิจไมเพียงพอ / หรือมี

เงินลนระบบ จึงตองมีการเชื่อมโยง

ธุรกิจกับสหกรณอ่ืน ท้ังในระดับ

เดียวกันหรือตางระดับกันก็ได เชน 

ปบัญชี 2547 สหกรณออมทรัพย

ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จํากัด ใหสหกรณออมทรัพยครู

บุ รี รั มย  สุ ริ นทร  อุบลราชธานี 

ขอนแกน พะเยา อุดรธานี กระบี ่

และกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย 

กูสหกรณละ 20 – 150 ลานบาท 

รวม 740 ลานบาท (รายงานกิจการ

ประจําป, 2547) 

 

 

 

 

 

 

 

ขอท่ี 6 

ป ญหา ใ นครอบครั ว  ( เพ ร า ะ

ครอบครัว และคนลอมรอบตัวเรา 

เปนสิ่งแวดลอมดวย เมื่อเกิดผล

กระทบจากปญหาหนึ่งตอคนหนึ่งจะ

สงผลใหกระทบตอคนอ่ืนๆได และ

จะนํามาซึ่งปญหาสังคมตอไป) 

 

* ใชดานกฎหมายและขอบังคับ 

   - การกู ยื ม เ งิน การฝากเ งิน

ระหวางสหกรณจะตองมีสัญญา, 

หลักฐานการรับฝาก, การชําระคืน

แล ะต อ งอยู ภ าย ใ ต  ร ะ เบี ย บ 

ขอบังคับ และกฎหมาย 

* ใชดานเศรษฐกิจ 

   - ในกรณีเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง

สหกรณ 

  

 

 

 

 

 

 

 

* ใชการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในดานเงิน และ

ความรูบนพื้นฐานของ

ความเสียสละและการ

แบงปน 

 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

และนําเงินไปฝากสหกรณ อ่ืนอีก

เกือบ 200 ลาน (รายงานกิจการ

ประจําป, 2547) 

   - นอกจากรวมมือโดยฝากเงินและ

กูยืมเงินระหวางสหกรณแลว อาจจะ

 

 

 

 

 

 

 

 

* ใชดานสังคม 

   - ในกรณีชวยเหลือเก้ือกูลดาน
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รวมมือทางดานวิชาการได  เชน 

สหกรณออมทรัพยระดับทองถ่ิน 

อาจจะขอความรวมมือจากชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ในการจัดอบรมใหสมาชิก

สหกรณ / คณะกรรมการ /เจาหนาท่ี 

ฯลฯ ถือเปนการรวมมือตางระดับ

(รวมมือในแนวดิ่ง)ระหวางสหกรณ  

   - หรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารดานการเงินและภาวะ

ดอกเบี้ ยระหว างสหกรณ  หรื อ

สถาบันการเงินอ่ืน 

* เอ้ืออาทรตอชุมชน 

   - เพียงขอความสั้นๆ ในหลักการ

สหกรณขอ 7 ท่ีวา สหกรณพึงดําเนิน

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ชุมชนตามนโยบายท่ีมวลสมาชิกให

ความเห็นชอบ และมีการขยายความ

ตอใน Co-operative Agenda 21 วา

สหกรณทุกประเภทตองมีการ

เรียนรูและดําเนินการในดานการ

พั ฒ น า ที่ ย่ั ง ยื น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ

ส่ิงแวดลอม โดยกํ าหนดไวว า 

สหกรณออมทรัพยตองใชกลยุทธ

ด า น ก า ร เ งิ น ใ ห เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนใน

การดูแลส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอท่ี 7 

วิชาการและขอมูลขาวสารระหวาง

สหกรณและสถาบันอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เพื่อใหความรูแกคนในขบวนการ

สหกรณและเพื่อประโยชนในการ

บริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

* ใชดานสังคม 

   - สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่ งแวดลอม โดยการอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ชวยตนเองโดยสราง

นิสัยประหยัด 

* ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

โดยช วยกันดู แลและ

รั ก ษ า ท รั พ ย า ก ร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

   ดังนั้น การนําหลักการสหกรณขอ

นี้ไปใชในสหกรณออมทรัพย นาจะ

เปนการใหความรูในดานสิ่งแวดลอม

แกผูท่ีเก่ียวของ โดยวิธีการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการและสรางจิตสํานึกใน
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การประหยั ดพลั ง งาน  การ ใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและจัด

สภาพแวดลอมในสํานักงาน / ในบาน

ใหเปนไปตามวิธีการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอม เชน 

   - ความปลอดโปรงของสํานักงาน / 

บาน ท่ีเนนการประหยัดพลังงาน 

   - จัดถังขยะโดยแยกประเภทขยะ

เปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะเปนพิษ 

   - แนะนําสมาชิกท่ีกูยืมเงินจาก

สหกรณใหใชเงินอยางประหยัด รู

คุณคาของเงิน สงเสริมใหนําของ

เหลือใชกลับมาใชใหม และใชเงิน

โดยประมาณการรายไดเทียบกับ

รายจ าย สร างนิ สั ย อุดรู รั่ วของ

รายจายแทนท่ีจะหารายไดมาใสตุมท่ี

รั่วโดยการกูยืม เชน อุดรูรั่วจากการ

พนัน จากคาโทรศัพท (ท่ีไรสาระ) 

จากการเท่ียวเตร จากการซื้อสิ่งของ

เกินความจําเปน เชน กูเงินซื้อรถ

ใหม (ท้ังๆ ท่ีคันเกายังใชได) เปนตน 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ อาจจะ

เปนการใชเทคนิคการแบงกลุมเพื่อ

คนหาปญหาการเปนหนี้ และหาแนว

ทางแกไขปญหาโดยสมาชิกกลุมเอง 

เพื่อเขาจะไดนําไปใชในชีวิตจริงได 

 

 

 

การใชหลักการสหกรณมี 

3 ข้ันตอน 

หลักการ

สหกรณ 

ที่ใช 

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการปฏิบัติ 

มี 3 ดาน 
อุดมการณสหกรณ 

-  สรางกิจกรรม หรือฝกอบรมดาน

การสรางอาชีพเสริมรายได / ลด

ค า ใ ช จ า ย  เพื่ อ ล ดป ญหา ขอ ง

คร อบ ครั ว ส ม าชิ กส หกรณ อั น

เนื่องมาจากภาวะหนี้สิน 
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   อบรมสมาชิกเก่ียวกับปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  อบรมสมาชิก

เก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน  

และนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 
ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ขบวนการสหกรณจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยความชวยเหลือตนเอง 

และชวยเหลือซ่ึงกันและกันของกลุมคนท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูนําทางแนวคิด  ตองเขาใจ ปรัชญา
สหกรณ อุดมการณสหกรณ  หลักการสหกรณ  และวิธีการสหกรณท่ีถูกตอง  จึงจะสามารถถายทอดสูผูอื่น
ไดอยางถูกตองแมนยํา  และเขาใจไดงาย ผูปฏิบัติก็จะสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และจะนําความ
กินดี  อยูดี มีความยุติธรรมและสันติสุขมาสูประชาชนไดอยางแทจริง 
 
6.  ปญหาของสหกรณออมทรัพย และแนวทางแกไขโดยประยุกตปรัชญา และอุดมการณสหกรณ 
 จากการระดมความคิดของนักสหกรณประมาณ 140 คน เพื่อวิเคราะหปญหาในสหกรณออมทรัพย 
และหาแนวทางแกไข ในโครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ สําหรับนักบริหารสหกรณ 
มหาวิทยาลัยแมโจ ระหวางปการศึกษา 2544 - 2547 ซ่ึงผู ท่ีมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
ประกอบดวย นักบริหารท่ีเปนท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพย คณะกรรมการสหกรณออมทรัพย ผูจัดการ / 
ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพย ประธานกรรมการสหกรณ / รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย 
เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย และผูท่ีเกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย 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 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ปญหา แนวทางแกไข 
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1. ดานบุคคล 

     1.1 สมาชิกสหกรณ 

     *  ขาดความ รู ค ว าม เข า ใ จ ในป รั ชญา 

อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

     * ไมเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของตน เพราะไม

เขาใจกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของ

สหกรณ 

     * ขาดการมีสวนรวมในการบริหาร คือ ไมเขา

รวมประชุมใหญเพื่อรวมกําหนดนโยบายและ

แผนงานของสหกรณ 

     * ขาดความซ่ือสัตยและไมปฏิบัติตามสัญญา 

รวมท้ังกดดันใหสหกรณแกไขระเบียบการถือหุน 

เพื่อจะไดถือหุนในอัตราท่ีต่ําแตผอนสงเงินกูคืน

ในจํานวนท่ีต่ํา ระยะเวลาท่ียาวนานท่ีสุด 

      

 

 

 

 

     * วินัยการออมมีนอย 

     * ขาดการประมาณตน ไม มีแผนการใช

จายเงินในชีวิต 

 

 

1.2 คณะกรรมการ 

     *  ขาดความรู  ความเข า ใจในปรัชญา 

อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

     * ขาดความรูดานการบริหาร และไมเขาใจใน 

พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับสหกรณและ

ระเบียบสหกรณ 

1. ดานบุคคล 

     1.1 สมาชิก 

     * ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสาร

ในเร่ืองปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการ

สหกรณแกสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ และตอเน่ือง

โดยสหกรณอาจจะดําเนินการเอง หรือรวมมือ

ทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการศึกษาและ

ผูเช่ียวชาญดานสหกรณก็ได 

     * ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ

และหนาท่ี ใหสมาชิกมีความสามัคคี ภักดีและ

ซ่ือสัตยตอสหกรณ 

     * สรางแรงจูงใจเพื่อใหสมาชิกเขามามีสวน

รวมในการบริหารงานของสหกรณ โดยการ

ประชาสัมพันธหลากหลาย เชน ทํา Website ทํา 

Call Center เพื่อตอบปญหาหรือมีมุมพักผอน 

เชน หัตถเวช มุมอานหนังสือ มุมเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรในการรักษาสุขภาพในสหกรณ และใน

บริเวณท่ีมีการประชุมใหญ 

     * สงเสริมการออม การสรางนิสัยประหยัด 

โดยอาจจะทํา workshop และสรางแรงจูงใจให

รางวัลแกผูท่ีสามารถทําได ภายใน 3 เดือน 6 

เดือน โดยมีกิจกรรมอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนการ

ลงทุนในระยะแรก เพื่อสงผลดีในระยะยาว 

1.2 คณะกรรมการ 

     * ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสารใน

เร่ืองปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการ

สหกรณแกคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ และ 

ตอเน่ืองโดยสหกรณอาจจะดําเนินการเอง หรือ

รวมมือทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการศึกษา

และผูเช่ียวชาญดานสหกรณก็ได 

 

 

ปญหา แนวทางแกไข 



 

 

39 

     * ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน 

     - แสดงอภิสิทธิ์ เลนพรรคเลนพวก 

     - ละเลยการปฏิบัติตามกฎเกณฑของสหกรณท่ี

กําหนดไว 

     - ทุจริตและไมโปรงใส 

     - ครอบงําความคิดของสมาชิกเพื่อใหเห็นดวย

กับความคิดของตน 

 

 

 

 

1.3 เจาหนาที่สหกรณ 

     * ขาดความรู ความเขาใจในปรัชญา อุดมการณ 

หลักการ และวิธีการสหกรณ 

     * ขาดความรูดานการบริหาร และการดําเนิน

ธุรกิจ 

     * ขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

     * ขาดความสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ผูตรวจสอบกิจการ 

     *  ขาดความรู  ความสามรถทางด านการ

ตรวจสอบกิจการ 

     * ไมรูบทบาทหนาท่ีของตนในฐานะผูตรวจสอบ

กิจการ 
 

      * ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ

และหนาท่ี ใหคณะกรรมการมีความสามัคคี ภักดี

และซ่ือสัตยตอสหกรณ 

     * ฝกอบรมดานการบริหารงานสหกรณอยางมือ

อาชีพแกคณะกรรมการ 

     * สรางกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สหกรณใหม  ให มีประสิทธิภาพโดยตองมีการ

ทดสอบความรูเกี่ยวกับสหกรณกับผูสมัครกอน 

     * ใหคณะกรรมการเขารับการอบรมในโรงเรียน

ผูนําท่ี จ. กาญจนบุรี และควรจะผานการเรียนรูตาม

รอยพระยุคลบาทดวย 

1.3 เจาหนาที่สหกรณ 

     * ใหการศึกษา ฝกอบรม และขอมูลขาวสารใน

เร่ืองปรัชญา อุดมการณ หลักการ และวิธีการ

สหกรณแกเจาหนาท่ีสหกรณอยางสมํ่าเสมอ และ

ตอเน่ืองโดยสหกรณอาจจะดําเนินการเอง หรือ

รวมมือทางวิชาการกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการศึกษาและ

ผูเช่ียวชาญดานสหกรณก็ได 

     * ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ

และหนาท่ี ใหเจาหนาท่ีสหกรณมีความสามัคคี ภักดี

และซ่ือสัตยตอสหกรณ 

     * ฝกอบรมดานการบริหารงานสหกรณอยางมือ

อาชีพแกเจาหนาท่ีสหกรณ 

     * สรางกิจกรรมรวมกันของเจาหนาท่ี เชน 

กิจกรรมดานกีฬาเพือ่สุขภาพ ฯลฯ 

1.4 ผูตรวจสอบกิจการ 

     * ฝกอบรมเร่ืองบทบาท หนาท่ี และกฎหมาย

เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายสหกรณ (พ.ร.บ. สหกรณ) 

แกผูตรวจสอบกิจการ 

     * กําหนดคุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการให

ตรงกับหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ 

     * ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ

และหนาท่ี ใหผูตรวจสอบกิจการ 
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2. ดานการบริหารจัดการ 

* ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

* ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกเพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับสหกรณใน

สถานการณปจจุบัน 

* ขาดการพัฒนาทักษะ ความรูและประสบการณท่ี

ทันสมัยของนักบริหารและผูปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง

และอยางเปนระบบ 

* นํากําไรท่ีไดจากการทําธุรกิจกับบุคคลภายนอกมา

แบงปนกันเอง ซ่ึงท่ีจริงจะตองนําไปใชในกิจการ

สาธารณประโยชน 

 

 

 

3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ 

* การเช่ือมโยงระหวางสหกรณยังไมเขมแข็ง 

* ไมมีศูนยกลางพัฒนาบุคลากรสหกรณออมทรัพย

อยางเปนระบบ เพื่อสรางแนวคิด ทิศทาง และ

มาตรฐานการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. ดานการบริหารจัดการ 

* จัดทําแผนงานโครงการท่ีชัดเจนและระยะยาว 

* รวบรวมขอมูลธุรกิจใหเปนระบบเพื่อใชในการ

ตัดสินใจของผูบริหาร และกําหนดใหมีการติดตาม 

ประเมินผลอยางชัดเจน 

* กํ าหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณ ท่ี ชัดเจน

ตอเน่ืองและเปนระบบ รวมท้ังใหความรู ฝกอบรม 

และขอมูลขาวสารดานบริหารจัดการ การติดตาม

ประเมินผลแกบุคลากรดานสหกรณ (กรรมการ 

เจาหนาท่ี และผูตรวจสอบกิจการ) 

* กําหนดในขอบังคับใหนํากําไรท่ีไดจากการทํา

ธุ รกิ จกั บ บุคคลภายนอกไปใช เพื่ อสาธารณ 

ประโยชน และดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

3. ดานความรวมมือระหวางสหกรณ 

* ควรมีการจัดทํากิจกรรมรวมกันระหวางสหกรณ

ออมทรัพยดวยกัน และกับสหกรณประเภทอื่น เพื่อ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณ โดยมี

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

เปนผูดําเนินการ 

* จัดประชุม workshop เพื่อหาแนวทางเช่ือมโยง

เครือขายสหกรณท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

* จัดใหมีการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยง กรณี

สหกรณออมทรัพยปลอยเงินกู ใหกับสหกรณ

การเกษตรซ่ึงมีความเสี่ยงสูง 

* ประชาสัมพันธ  เพื่อสรางภาพลักษณ ท่ีดี ให

สหกรณออมทรัพย และสรางความรูความเขาใจใน

ดานความรวมมือระหวางสหกรณใหผูท่ีเกี่ยวของ 
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4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ) 

* ปญหาเงินขาด คือ ทุนดําเนินงานไมเพียง

พอท่ีจะตอบสนองความตองการของสมาชิกซ่ึง

มักจะเกิดกับสหกรณออมทรัพยขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ปญหาเงินลนระบบหรือเงินเหลือ ซ่ึงมักจะเกิด

กับสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ 

  

 

 

 

 

 

 

* ไมมีสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ

ออมทรัพยท่ีแทจริง ท่ีจะเปนหนวยงานสนับสนุน 

สงเสริม ชวยเหลือ กับดูแล และคุมครองเม่ือเกิด

ปญหาสภาพคลองทางการเงิน หรือเกิดปญหา

การบริหารการเงินอยางปจจุบันทันดวน 

4. ดานการเงิน (ดานเศรษฐกิจ) 

*  - ระดมทุนโดยใหสมาชิกถือหุนเพิ่ม หรือ

กําหนดใหปนผล และเงินเฉลี่ยคืนเปนหุนแทน

เงิน 

   - จัดสัปดาหออมทรัพย ประชาสัมพันธให

สมาชิกฝากเงินเพิ่ม โดยการสรางแรงจูงใจ และ

ใหความรูในการประหยัดแกสมาชิก 

  -  สรางนิสัยการออมโดยอาจขอความรวมมือ

จากสมาชิกออมทุกเดือน โดยตัดจ ายจาก

เงินเดือน เชนเดียวกับเงินคาหุน 

   - กูเงินจากสหกรณออมทรัพยท่ีมีเงินลนระบบ 

โดยพิจารณาความพอดี พอประมาณ และความมี

เหตุมีผลในการกูดวย 

* - จํากัดวงเงินฝากของสมาชิกแตละคน 

  - ใชเกณฑกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมีสวนตาง

กับอัตราตลาดนอยท่ีสุด 

  - แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสหกรณเพื่อ

ปลอยสินเช่ือใหสหกรณอื่น 

  - ขยายสินเ ช่ือในรูปแบบต างๆท่ี เปนการ

สงเสริมรายได และท่ีไมเปนการขัดตอศีลธรรม

อันดี หรือเปนการสรางความฟุมเฟอยใหสมาชิก

โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวาปกติ 

* จัดตั้งธนาคารสหกรณเพื่อเปนสถาบันการเงิน

การเงินกลางในการสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ 

กํากับดูแลและคุมครองสหกรณเม่ือสหกรณมี

ปญหาสภาพคลองทางการเงิน 
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5. ดานสังคม 

* สมาชิกนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคทําใหเกิด

ภาระหน้ีสิน และมีปญหาครอบครัวตามมา สงผล

ใหเกิดปญหาการทะเลาะเบาะแวง การหยาราง 

เด็กขาดความอบอุน กอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ 

ตามมาอีกมากมาย 

 

 

 

6. ดานการเมือง 

* ปญหาการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณท่ี

มีการเมืองเขามาแทรกแซง เพราะประธาน

กรรมการสหกรณสวนใหญ เปนบุคคลของ

นักการเมืองท้ังระดับทองถิ่นและนักการเมือง

ระดับชาติ 

7. ดานสิ่งแวดลอม 

* การพิจารณาใหสินเช่ือแกสมาชิก ปจจุบันไมได

คํ านึงถึ งผลกระทบท่ี เกิด ข้ึนตอชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

5. ดานสังคม 

* สรางระบบการตรวจสอบการใชเงินกูของ

สมาชิก และถาสมาชิกใชเงินกูผิดวัตถุประสงค 

ตองมีระบบการลงโทษ เชน ไมใหกูในคราวถัดไป 

หรือลดวงเงินกูลง เปนตน 

* สรางจิตสํานึกในดานการประหยัด และความ

พอเพียงโดยใหความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

และการปรับใช ในสหกรณออมทรัพยใหแก

สมาชิกเพื่อสรางศรัทธาและความเช่ือม่ัน 

6. ดานการเมือง 

* สรางความรูความเขาใจเกี่ ยวกับปรัชญา 

อุดมการณ หลักการ และวิธีสหกรณใหสมาชิกได

เขาใจ เพื่อจะไดใชวิจารณญาณในการเลือก

ประธานกรรมการสหกรณ 

 

7. ดานสิ่งแวดลอม 

* ไมปลอยสินเช่ือใหแกสมาชิกท่ีนําเงินไปใช

ในทางท่ีผิดตอศีลธรรม เชน นําไปสรางรายได 

โดยผลิตสุราพื้นบาน ฯลฯ หรือไมปลอยสินเช่ือ

ใหสมาชิกท่ีมีรายไดไมพอกับรายจาย เพราะจะ

ทําใหเกิดปญหาในครอบครัวสมาชิกในระยะยาว 

ซ่ึงจะสงผลใหเกิดปญหาสังคมไดดวย 
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 ปจจุบันสหกรณออมทรัพย ตองมีการทบทวนภาพลักษณท่ีมีตอสายตาของสังคมภายนอก เพราะ

สหกรณมุงหวังแตจะนํากําไรมาแบงปนเปนหลัก การดําเนินการของสหกรณออมทรัพย ไมเปนไปตาม

ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการ วิธีการของสหกรณท่ีแทจริง การท่ีจะทําใหสหกรณออมทรัพย ซ่ึงถือ

วาเปนสหกรณประเภทหน่ึงมีประสิทธิภาพและเปนไปตามปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการ

สหกรณน้ันตองกลับไปดูจุดมุงหมายการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยวามีวัตถุประสงคอยางไร ซ่ึงสามารถแยก

ได ดังน้ี 

1. สหกรณออมทรัพยมีความมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 

 (1) สงเสริมใหสมาชิกมีนิสัยประหยัดและออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนรายไดสวนหน่ึงของ

ตนไวในทางม่ันคงและไดรับผลประโยชนตามสมควร 

 (2) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร ท้ังน้ีถือวาความมุงหมายในเร่ืองการ

สงเสริมการออมทรัพยและการประหยัดมีความสําคัญอันดับแรก สวนความมุงหมายในการกูเงินเปนลําดับ

รอง สําหรับการใหเงินกูน้ันสหกรณจะตองพิจารณาอยางถี่ถวนวาสมาชิกผูขอกูมีความจําเปนหรือจะไดรับ

ผลประโยชนจริงๆ เทาน้ัน 

 2. การรับสมาชิก  หลักสําคัญย่ิงประการหน่ึงคือ  นโยบายการรับสมาชิกใหมีจํานวนมากท่ีสุด

เทาท่ีจะมากได สหกรณออมทรัพยไมควรเปนองคการเฉพาะของคนบางกลุมบางพวกเทาน้ัน แตควรเปน

องคกรท่ีสามารถรับและชวยเหลือคนจํานวนมากภายในวงสัมพันธเดียวกัน รวมท้ังตองพิจารณาถึงวาบุคคล

ท่ีจะสมัครเขาเปนสมาชิกมีความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากสหกรณออมทรัพยหรือไม

ประกอบดวย 

 3. การออมทรัพย สหกรณออมทรัพยจะตองใหบริการท่ีสําคัญท่ีสุดแกสมาชิกในการชวยใหเขา

สามารถออมเงินไดเพราะเงินออมเปนเร่ืองความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว โดยเนนใหสมาชิกออม

เงินอยางสมํ่าเสมอ เพราะหากมีความจําเปนเกิดข้ึนจะไดนําเงินท่ีออมไวใชไดทันที ไมตองเดือดรอนไปเปน

หน้ี การออมทรัพยอาจเปนในรูปหุนก็ได แตตองจํากัดการถือหุนข้ันสูงไวดวย เพื่อไมใหมีสมาชิกคนหน่ึง

หรือเพียงไมกี่คนมีเงินออมในสหกรณมากเกินไป จนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอความม่ันคงของสหกรณได

หากสมาชิกน้ันๆ ลาออกหรือถอนหุนออกจากสหกรณ 

 4. ความเปนเจาของ สมาชิกทุกคนซ่ึงสงเงินสะสมเพื่อถือหุนในสหกรณออมทรัพยใด ถือวาเปน

เจาของสหกรณออมทรัพยน้ันดวย มีสวนเปนเจาของรวมกัน ดังน้ันผูถือหุนในสหกรณออมทรัพยมีความ

รับผิดชอบจํากัดเพียงไมเกินจํานวนคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือเทาน้ัน และสมาชิกคนหน่ึงมี

หน่ึงเสียงในการลงคะแนน โดยไมคํานึงวาเขาถือหุนอยูในสหกรณเปนจํานวนเทาใด 

 5. การใหเงินกู สหกรณออมทรัพยใหเงินกูแกสมาชิกตามความจําเปนหรือมีประโยชนและ

ความสามารถในการชําระหน้ีของเขา ไมใชเปนการใหเงินกูเพื่อสหกรณจะไดรับดอกเบ้ียมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

มากไดจากสมาชิก ดังน้ันสหกรณควรพิจารณาการใหเงินกูอยางรอบคอบ สหกรณออมทรัพยไมควรใหเงินกู

แกสมาชิกท่ีเห็นไดชัดเจนวาผูกูไมสามารถชําระคืนได รวมท้ังสมาชิกตองมีความซ่ือสัตยและตองรักษาขอ

ผูกพันในการชําระหน้ีใหเปนไปตามสัญญาเงินกู สหกรณจะตองหาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการใหเงินกู ซ่ึงจะทําให

สมาชิกผูกูไดรับประโยชนมากท่ีสุด และสามารถชําระคืนเงินกูใหแกสหกรณไดตรงเวลา 
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 6. ดอกเบ้ียเงินกู สหกรณออมทรัพยเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกูจากสมาชิกเพื่อเปนคาใชจายตางๆ 

เชน เปนเงินสะสม เปนทุนสํารอง และจายเปนเงินปนผล โดยอัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีสหกรณเรียกเก็บจะตอง

ไมสูงกวาอัตราข้ันสูงท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบซ่ึงทางราชการกําหนด และตามปกติจะตองต่ํากวาอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินหรือเอกชนอื่นเรียกเก็บ สหกรณตองกําหนดนโยบายดอกเบ้ีย

เงินกูใหเปนประโยชนแกมวลสมาชิกใหมากท่ีสุด รวมท้ังถามีทุนสํารองเพียงพอแกการสรางความม่ันคง

ใหแกสหกรณ สหกรณอาจลดดอกเบ้ียเงินกูใหต่ําลงไดอีก โดยพยายามลดคาใชจายการบริหารลง หรือเพิ่ม

จํานวนสมาชิกข้ึนเพื่อทําใหคาใชจายเฉลี่ยตอหัวสมาชิกต่ําลง สหกรณอาจลดอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูท่ีมี

วัตถุประสงคเฉพาะบางประเภทใหต่ํากวาสําหรับเงินกูปกติ เชนกูพิเศษเพื่อซ้ือหรือกอสรางบานท่ีอยูอาศัย

ของตนเองและครอบครัว หรือเงินกูสามัญท่ีใชหุนของตนเองเปนหลักประกันเต็มจํานวน รวมท้ังสหกรณยัง

อาจลดดอกเบ้ียใหแกสมาชิกในระหวางปก็ได และสิ่งแรกท่ีสหกรณออมทรัพยควรหวงใยคือ ทํารายไดให

เพียงพอแกการบริการแกสมาชิกอยางดีท่ีสุดเทาท่ีทําไดโดยคํานึงถึงความพอเพียง พอประมาณและมีเหตุมี

ผลเปนหลัก 

 7. เงินปนผลตามหุน สหกรณเปนองคการธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคในการอํานวยการบริการทางธุรกิจ

ใหสมาชิกตามอุดมการณสหกรณ คือ ชวยตนเอง และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน กําไรท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจ

ของสหกรณน้ันเรียกวา “รายไดสุทธิ” หรือ “สวนเกินสุทธิ” ซ่ึงสวนหน่ึงหรือสวนใหญสหกรณจะจายคืนใหแก

สมาชิกในรูปเงินเฉลี่ยคืน ตามสวนของปริมาณธุรกิจท่ีเขาไดทํากับสหกรณในระหวางป ฉะน้ันสหกรณทุก

ประเภทจึงยึดหลักตามอัตราเงินปนผลตามหุนท่ีจะจายใหแกสมาชิกไวตามปกติไมเกินอัตราดอกเบ้ียเงิน

ฝาก โดยถือวาเปนคาตอบแทนสําหรับทุน (หุน) ท่ีสมาชิกไดลงทุนไวในสหกรณ แตในทางปฏิบัติสหกรณ

ออมทรัพยไมควรจายเงินปนผลใหอัตราสูงสุดตามท่ีกฎหมายอนุญาตเสมอไป แตควรคํานึงถึงการจัดสรร

กําไรสุทธิเพื่อประโยชนอยางอื่นตามหลักการสหกรณ เชน การจัดสรรเปนทุนสํารองเพื่อการพัฒนาหรือ

ขยายกิจการของสหกรณตอไป อันเปนการสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ รวมท้ังจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ตางๆ อันเปนประโยชนแกชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน 

 8. การดําเนินงาน สหกรณจะตองดําเนินงานตามหลักธุรกิจใหเกิดการประหยัดมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

ทําได และการดําเนินงานตองอาศัยคณะกรรมการทํางาน โดยการอาสาสมัครท่ีมีจิตใจมุงการบริการ มีความ

ซ่ือสัตย และเหนือสิ่งอื่นใด ท้ังกรรมการ สมาชิกและเจาหนาท่ีของสหกรณตองมีความรูความเขาใจใน

ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณโดยถูกตองและชัดเจน 

 ถาสหกรณออมทรัพยดําเนินกิจการตามจุดมุงหมายการตั้งสหกรณออมทรัพยดังกลาวขางตน ก็จะ

เปนสหกรณออมทรัพยท่ีสามารถชวยเหลือสมาชิกท้ังในดานการออมเงินและชวยเหลือดานเงินกู กรณีท่ี

สมาชิกมีความจําเปนจะตองใชเงิน และสวนสําคัญท่ีสุด บุคลากรของสหกรณจะตองมีความรู ความเขาใจใน

ปรัชญาสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณโดยถูกตอง รวมท้ังตองมีการพัฒนาบุคลากรของ

สหกรณอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพื่อจะทําใหสหกรณสามารถนําสมาชิกไปสูความ กินดี อยูดี มีความ

ยุติธรรมและสันติสุขไดในท่ีสุด 

 

 

 



 

บทที่ 2  
บทบาท  หน า ท่ี  แล ะความรั บ ผิดชอบของ  

คณะกรรมการ เ งิน กู  
 

1.  ความสําคัญ  โครงสราง  และองคประกอบของคณะกรรมการเงินกู 

 การใหบริการเงินกูเปนงานดานหน่ึงของสหกรณท่ีจะตองจัดใหมีข้ึนเพื่อคลี่คลาย บรรเทา หรือ

ขจัดภาระทางเศรษฐกิจของสมาชิกท่ีอาจจะตองเผชิญกับเงินกูนอกระบบ หรือแมแตเงินกูในระบบก็

ตามท่ีมีการคิดอัตราดอกเบ้ียอยางไมเปนธรรม กระน้ันก็ดีการใหเงินกูของสหกรณจะตองมีความสุขุม 

รอบคอบ โดยตองตระหนักอยูเสมอวาการใหเงินกูแกสมาชิกในแตละรายน้ันยอมไมเปนการเพิ่มภาระ

ทางการเงิน (Financial Loading) ใหแกผูกูเงินไปจากสหกรณ 

 1)  ความจําเปนที่ตองมีคณะกรรมการเงินกู 

 1.  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรทางการเงินท่ีจํากัดของสหกรณใน 2 ทิศทาง คือ 

 ก.  กระจายเงินไปสูสมาชิกท่ีมีความเดือดรอนและจําเปนทางการเงินอยางท่ัวถึง 

 ข.  วัตถุประสงคของสมาชิกผูกูเงินจะไดรับการคัดสรรตามความจําเปน และมีการจัดเรียงลําดับ

กอนหลังในการท่ีจะใหความชวยเหลือ 

 2.  เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการใหเงินกูแกสมาชิก ท้ังน้ีเพื่อใหสหกรณมีกลุมบุคคลชวยใน

การท่ีจะคัดเลือกและกลั่นกรองขอมูลของการกูเงินท่ีสมาชิกย่ืนมาใหการพิจารณา 

 3.  สรางระบบ ระเบียบท่ีดีในการใหเงินกูแกสมาชิก และการทํางานของสหกรณ ท้ังน้ี

เน่ืองจากวา คณะกรรมการเงินกูจะสามารถกําหนดหลักเกณฑ ระบบ เงื่อนไขในการขอกูเงินใหแก

สมาชิกไดทราบ อีกท้ังหลักเกณฑตางๆ ท่ีกําหนดข้ึนจะเปนกรอบท่ีดีอยางเปนระบบท่ีสามารถอางอิงไดให

สมาชิกไดถือปฏิบัติ 

 4.  เพื่อใหเกิดกลุมงานหรือกลุมบุคคลเปนการเฉพาะในการทํางานท่ีมีลักษณะทางเทคนิค โดย

มุงประโยชนในการพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ และเปนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวตอตัว

สถาบันสหกรณดวย 

 5.  สรางสัญลักษณท่ีดีแหงธรรมาภิบาลข้ึนในสหกรณ 

 6.  สําหรับสหกรณท่ีมีสมาชิกมาก หรือเปนสหกรณขนาดใหญก็จะไดใชประโยชนจากการมี

คณะกรรมการเงินกูในการอํานวยความสะดวกดานการขอกูเงินจากสหกรณ 

ประโยชนของการมีคณะกรรมการเงินกู 

 การท่ีสหกรณแตงตั้ งให มีคณะกรรมการเงินกู ข้ึน ก็โดยมีจุดประสงคในการท่ีจะสราง

คุณประโยชนข้ึนในองคกรหลายๆ ดาน อาทิ 

 1. ชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการดําเนินการ โดยความเปนจริงแลว สหกรณท่ีมีขนาดเล็ก

หรือมีสมาชิกนอยความจําเปนท่ีจะมีคณะกรรมการเงินกู คงไมเห็นประโยชนท่ีชัดเจน ภารกิจในการ

วินิจฉัยเงินกูยอมตกไปอยูกับคณะกรรมการดําเนินการไปโดยปริยาย แตสําหรับสหกรณท่ีมีขนาดกลาง

หรือขนาดใหญข้ึน หรือขนาดใหญมาก การท่ีจะใหบริการเงินกูของสหกรณอยูในกรอบพันธะของ

คณะกรรมการดําเนินการ ยอมสรางภาระใหกับคณะกรรมการดําเนินการเปนอยางมาก 



 46  

 2. คณะกรรมการเงินกูจะชวยกลั่นกรองขอมูล คัดสรรสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไข

ในการขอกูเงินไดดีกวา และคลองตัวมากกวาท่ีจะใชคณะกรรมการชุดใหญ 

 3. การมีคณะกรรมการเงินกูเปนการกระจายอํานาจในการทํางานไปสูหนวยงานท่ีมีทักษะพิเศษ

เฉพาะในการพิจารณาเงินกู 

 4. คณะกรรมการเงินกูจะสามารถชวยใหการบริการเงินกูของสหกรณดําเนินไปอยางสะดวก 

รวดเร็ว คลองตัว เพราะมีข้ันตอนท่ีนอยกวา 

 5. ผลจากขอ 4. ก็จะชวยใหการกระจายเงินของสหกรณสามารถทําประโยชนคืนใหกับสหกรณ

ไดรวดเร็ว และการหมุนของเงินก็สามารถทําประโยชนไดมากคร้ังข้ึน   ชวยใหการพัฒนาธุรกรรมทาง

การเงินของสหกรณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางรวดเร็ว 

 2)  ที่มาของคณะกรรมการเงินกู 

 คณะกรรมการเงินกูจะตั้งข้ึนในกรณีท่ีมีภารกิจท่ีเห็นไดชัดเจนวามีความจําเปนและเปนประโยชน

ตอสหกรณดังกลาวขางตน และเน่ืองจากเปนองคกรท่ีเกิดข้ึนโดยมีเจตนารมณในการท่ีจะชวยใหการ

กระจายอํานาจของสหกรณเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการเงินกูจึงตองคัดเลือกผูท่ีเหมาะสม

จากคณะกรรมการดําเนินการ แตกยอยออกมาเปนคณะกรรมการชุดพิเศษข้ึนอีกชุดหน่ึง ขอหามในการ

ตั้งบุคลากรสําหรับคณะกรรมการเงินกูก็คือ หามประธานกรรมการดําเนินการเปนประธานคณะกรรมการ

เงินกู ท้ังน้ีเน่ืองจากวา หากประธานกรรมการดําเนินการเปนประธานกรรมการเงินกูแลว จะทําใหสูญเสีย

คุณคาของการตัดสินใจสุดทายในการกลั่นกรองเงินกู เพราะเหตุวาเงินกูรายหน่ึงอาจมีปญหาจาก

คณะกรรมการเงินกู ซ่ึงผูกูอาจจะขอใหสหกรณพิจารณาทบทวนก็ได ซ่ึงในการน้ันคณะกรรมการ

ดําเนินการ โดยประธานกรรมการดําเนินการยอมจะชวยวินิจฉัยเงินกูรายน้ันดวย การดําเนินการเชนน้ีจะ

เปนผลดีตอสหกรณและเพิ่มความนาเช่ือถือเปนธรรมแกสมาชิก ในการท่ีจะไดรับการพิจารณาเงินกู 2 

ข้ันตอน ในอีกดานหน่ึงคณะกรรมการเงินกูตองใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู หรือรวมเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการเงินกู เพราะเลขานุการของสหกรณยอม

อนุมานโดยลักษณะของพันธกิจวา ชอบท่ีจะเขาใจ รูจัก คุนเคย และใกลชิดกับขอมูลหรือตัวสมาชิก

สหกรณเปนอยางดี ดังน้ัน จะมีคุณคาอยางย่ิงตอการใหรายละเอียดตางๆ แกคณะกรรมการเงินกูในการ

ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู 

3)  จํานวนคณะกรรมการเงินกู 

 คณะกรรมการเงินกูจะมีจํานวนเทาใดไมมีขอกําหนดชัดเจนเอาไวเปนบรรทัดฐาน แตอยูใน

ดุลพินิจของสหกรณวาชอบท่ีจะใหมีกี่คน การตั้งคณะกรรมการเงินกูจะตองตั้งเปนเลขคี่เสมอ เพื่อจะไดมี

คะแนนเสียงช้ีขาดในการประชุม  โดยมากแลวสหกรณท่ีมีคณะกรรมการดําเนินการต่ํากวา 15 คน มักจะ

มีคณะกรรมการเงินกูเพียง 3 คน และสหกรณท่ีมีคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน มักจะมีคณะกรรมการ

เงินกู 5 คน แตหลักการขอน้ียอมไมถือเปนบรรทัดฐานตายตัววาจะตองใชปฏิบัติ ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมของแตละสหกรณเปนสําคัญ 
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4)  องคประกอบของคณะกรรมการเงินกู 

 โดยท่ีคณะกรรมการเงินกูมีจํานวนนอย ดังน้ัน คณะกรรมการเงินกูจึงไมมีความจําเปนใดๆ ท่ีจะ

ตั้งตําแหนงรองประธานในคณะกรรมการเงินกู เฉพาะกรณีท่ีจําเปนเชนประธานกรรมการเงินกูไมอยู 

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดก็อาจมอบหมายหรือแตงตั้งกันในท่ีประชุมใหกรรมการทานอื่นเปนประธานใน

ท่ีประชุมแทนประธานกรรมการเงินกูไดเปนคร้ังเปนคราว โครงสรางของคณะกรรมการเงินกูจึงมีผังการ

จัดรูปองคกร ดังน้ี 

 

 
 

5)  วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเงินกู 

 เน่ืองจากท่ีมาของคณะกรรมการเงินกูเกิดข้ึนจากมติของคณะกรรมการดําเนินการท่ีแตงตั้งใหมี

คณะกรรมการชุดน้ีข้ึน ดังน้ัน การดําเนินงานและการบริหารงานของคณะกรรมการเงินกูท่ีจะมีอายุงาน

ในตําแหนงนานเทาใดยอมข้ึนอยูกับอายุงานท่ีมีอยูของคณะกรรมการดําเนินการเปนสําคัญ ฉะน้ันเม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการหมดวาระลง คณะกรรมการเงินกูจึงยอมหมดวาระดวยดุจเดียวกัน อยางไรก็ดี

ในกรณีท่ียังไมมีคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมเกิดข้ึน และคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมยังตอง

รักษาการอยู ฉะน้ันเพื่อใหการดําเนินงานดานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณไมสะดุดหยุดลง 

คณะกรรมการเงินกูก็ชอบท่ีจะยังอยูในตําแหนงงานตอไปอีกระยะหน่ึง   จวบจนสหกรณไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการเงินกูชุดใหม   ขอสําคัญท่ีจะตองไมละเวนในการปฏิบัติก็คือ  

 ก. คณะกรรมการเงินกูท่ีหมดวาระลงจะตองสงมอบงานใหกับคณะกรรมการเงินกูชุดใหม 

 ข. คณะกรรมการเงินกูท่ีหมดวาระลงจะตองสรุปขอมูลและงานท่ีคั่งคาง รวมตลอดจนถึงอุปสรรค 

ปญหา ขอสังเกตอันเปนประโยชนตอการพิจารณาเงินกูของสหกรณสงมอบใหแกคณะกรรมการเงินกูชุด

ใหมในการเขารับตําแหนงแทน 

 ค. คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักอยูเสมอวา ตนยังมีภาระผูกพันในแงของความรับผิดตอ

ผลงาน (Accountability) เดิมท่ีไดปฏิบัติงานไปแลว หากปรากฏภายหลังวามีความเสียหายกระทบมาสู

สหกรณ เชน การประเมินหลักทรัพยผิดพลาด หรือประเมินราคาหลักทรัพยเกินเลยความเปนจริงไปมาก 

เปนตน ความรับผิดประการน้ีมีอายุความผูกพันตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเงินกูเปนเวลาไม

นอยกวา 10 ป 

 

ประธาน 

เลขานุการ 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
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6)  ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการเงินกูกับคณะกรรมการดําเนินการ 

 คณะกรรมการเงินกูถือไดวาเปนหนวยงานท่ีเกิดข้ึนจากเจตนารมณของคณะกรรมการ

ดําเนินการท่ีจะแตงตั้งใหมาชวยกลั่นกรองงาน ดังน้ัน ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการชุดเล็กกับ

คณะกรรมการชุดใหญ จึงมีนัยอยู 3 ประการ คือ 

 ก. นิติสัมพันธ (Legal Co-ordination) 

 กรณีน้ีหมายความวา ท้ังคณะกรรมการเงินกูและคณะกรรมการดําเนินการตางมีขอผูกพันตาม

กฎหมาย  เชน  พระราชบัญญัติสหกรณ  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ท่ีจะรับผิดชอบตอขอ

วินิจฉัยในการทํางานรวมกัน ดังน้ันคณะกรรมการเงินกูและคณะกรรมการดําเนินการจึงตองมีการ

ประสานงานกันอยูเสมอเพื่อใหทราบถึงขอมูลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเงินกูท่ีไดมีขอวินิจฉัย

ในดานการใหเงินกูแกสมาชิกประการตางๆ 

 ข. สัมพันธภาพในงาน (Job – Relation) 

 หมายถึงวา คณะกรรมการดําเนินการยอมจะตองใหนโยบายท่ีชัดเจนของการใหเงินกูแกสมาชิก

เพื่อใหคณะกรรมการเงินกูไดรับทราบ ขณะเดียวกันคณะกรรมการเงินกูก็จะตองมีรายงานความ

เคลื่อนไหว ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ตลอดจนความเห็นเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการในโอกาสแรกท่ีมี 

 ค. ความรับผิดชอบรวมกัน (Collective Responsibility) 

 เกิดข้ึนจากการทํางานรวมกันของคณะกรรมการดําเนินการกับคณะกรรมการเงินกู โดยมีความ

รับผิดชอบรวมกันอยู 2 ระดับ 

 ในระดับท่ี 1 เปนความรับผิดชอบรวมกันตอผลงาน หมายถึง มิพักวาผลของงานจะบังเกิดข้ึนใน

รูปใดก็ตามคณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการเงินกูยอมอยูในขายท่ีจะตองรวมรับผิดชอบตอ

ผลท่ีปรากฏ 

 ในระดับท่ี 2 ความรับผิดชอบรวมกันในอันท่ีจะรวมกันแกไข ปญหา อุปสรรค ปญหาตางๆ อันจะ

พึงมีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงาน เพื่อใหงานท่ีมีอุปสรรค ปญหา ดังกลาว สามารถคลี่คลายไปได

อยางเปนผลดีตอสหกรณ 

 อน่ึง ความรับผิดชอบรวมกันน้ี มักจะมีประเด็นวาคณะกรรมการเงินกู เม่ือรับผิดชอบในฐานะท่ี

เปนกรรมการในคณะกรรมการเงินกูแลว ยังตองรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนคณะกรรมการดําเนินการ

เพิ่มเติมซํ้าอีกหรือไม ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายข้ึนตอสหกรณ สําหรับประเด็นน้ี ตองถือวาเม่ือบุคคลใน

คณะกรรมการเงินกูก็คือบุคคลหน่ึงในคณะกรรมการดําเนินการอยูแลว ดังน้ันถาแมจะตองรับผิดชอบตอ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนก็ยอมจะตองมีความรับผิดเพียงคร้ังเดียว จะไมมีการรับผิดชอบซํ้าสองเพราะถา

เปนเชนน้ันก็เทากับวา การกระทํากรรมเดียวถูกลงโทษสองคร้ัง (Double Punishment) ซ่ึงไมตองดวย

หลักของการใหคุณใหโทษท่ีถือเปนสากล ในอีกประเด็นหน่ึงก็มักจะมีขอปุจฉาวา นํ้าหนักของความ

รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสหกรณ ควรจะเทาเทียมกันหรือไม เพราะบางกรณีก็มักจะใหมี

ความรับผิดชอบแตกตางกัน ในกรณีเชนน้ีถาจะใหมีนํ้าหนักความรับผิดชอบแตกตางกันแลว ก็ตอง

พิจารณาดูวาสหกรณไดมีการจายคาตอบแทนลดหลั่นกันตามตําแหนงหนาท่ีภายในคณะกรรมการ

ดําเนินการหรือไม ถาปรากฏวาสหกรณมีการจายคาตอบแทนดวยนํ้าหนักท่ีแตกตางกันก็ยอมจะมีผลทํา

ใหความรับผิดชอบตอความเสียหายของคณะกรรมการแตละตําแหนงมีนํ้าหนักท่ีแตกตางกันไปดวย ท้ังน้ี 
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เพื่อความเปนธรรมในการท่ีจะใหเกิดดุลยภาพของการตอบแทนกับความรับผิดชอบท่ีตองมีอยูคูกับ

ตําแหนงงานน้ันๆ 

 6.1)  รายงานของคณะกรรมการเงินกู 

 ในการพิจารณาเงินกูของคณะกรรมการท่ีไดดําเนินการไปในแตละคร้ังชอบท่ีจะตองมีเอกสาร

สําคัญอยู 2 ลักษณะ กลาวคือ 

 ก.  บันทึกการประชุมคณะกรรมการเงินกูซ่ึงจะมีขอมูลเกี่ยวกับการพิจารณาเงินกูท่ีสมาชิก

สหกรณย่ืนขอกูเงินตอสหกรณ 

 ข.  เปนเอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการในการท่ีจะช้ีแจง 

เสนอแนะ เพื่อการแกไขปรับปรุงงานหรือแจงใหทราบถึงปญหา อุปสรรคของงานเงินกู ตลอดจนแนวโนม

หรือความนาจะเปนในอนาคต ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูประสงคจะใหสหกรณมีการเตรียมแผนงาน หรือ

เตรียมทรัพยากรเอาไวลวงหนาเพื่อความสะดวกแกการปฏิบัติงาน รายงานของคณะกรรมการเงินกูควร

จะมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  ปริมาณผูขอกูเงิน 

 2.  เหตุผลท่ีขอกูเงิน 

 3.  วงเงินท่ีขอกูเงิน 

 4.  การอนุมัติเงินกู 

 5.  การไมอนุมัติเงินกู 

 6.  ขอสังเกตตางๆ 

 7. รายงานการติดตามผลของการใหเงินกู สําหรับการติดตามผลการกูเงินน้ัน คณะกรรมการ

เงินกูชอบท่ีจะมีวิธีการดําเนินการดังน้ี เบ้ืองตนถามีความจําเปนอาจตั้งอนุกรรมการตางหากข้ึนมาชวย

ปฏิบัติงานก็ได เบ้ืองกลางตองเขาตรวจสอบติดตามผลการใชเงินของสมาชิกท่ีกูเงินเพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกลาวอาง การดําเนินการข้ันน้ีสามารถทําไดโดยวิธีการตางๆ อยางหลากหลาย อาทิ  

 8.  การสดับตรับฟง หมายถึง  การฟงขาวสารขอมูลโดยท่ัวไปจากคําบอกเลาของสมาชิกหรือ

ผูเกี่ยวของซ่ึงนําขอมูลของผูกูเงินมาแจงใหทราบ 

 9.  การสํารวจทางตรง ไดแก การท่ีคณะกรรมการเงินกูไปตรวจสอบเงินกูแตละรายดวยตัวเอง 

เพื่อใหประจักษวาไดมีการใชเงินกูตามท่ีผูกูไดกลาวอางกับสหกรณ 

 10.  การสุมตัวอยาง  ดวยการท่ีคณะกรรมการเงินกู อาจไปตรวจสอบเงินกูบางรายดวยตัวเอง 

โดยคัดสรรจากผูกูเงินท่ีเห็นวาอาจจะไมไดใชเงินตรงตามวัตถุประสงค 

 11.  การสํารวจตรวจสอบทางออม ดวยการสงแบบสอบถามไปยังสมาชิกผูกูเงินและใหตอบ

แบบสอบถามกลับมา โดยการนําแบบสอบถามน้ันเปนขอมูลในการพิจารณา 

 ในเบ้ืองปลายเม่ือไดรับขอมูลมาประการใดแลวจะตองรีบสรุปนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ

ตอไป โดยเฉพาะกรณีท่ีสมาชิกผิดนัดชําระหน้ี 
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 6.2)  วัตถุประสงคเงินกู 

 การใหเงินกูแกสมาชิกแมเปนสิทธิท่ีสมาชิกสหกรณจะไดรับเงินกูก็ตามแตชอบท่ีคณะกรรมการ

เงินกูจะตองใชดุลพินิจช่ังนํ้าหนักดูกอนวา การขอกูเงินของสมาชิกรายน้ันมีวัตถุประสงคของการนําเงิน

ไปใชจายสอดคลองกับนโยบายท่ีสหกรณกําหนด หรืออยูในบรรทัดฐานแหงระเบียบวาดวยการกูเงิน

สหกรณท่ีสมาชิกจะตองถือเปนเกณฑปฏิบัติหรือไม โดยมากสหกรณมิไดมีขอกําหนดอยางชัดเจนท่ี

กลาวถึงวัตถุประสงคของการกูเงินประเภทฉุกเฉินหรือประเภทสามัญท่ีสมาชิกจะพึงกูไปจากสหกรณ ใน

กรณีเชนน้ีจึงจําเปนท่ีคณะกรรมการเงินกูจะตองใชวิจารณญาณในการวินิจฉัยวาเงินกูแตละรายน้ัน มีการ

กูเงินในวงเงินท่ีเหมาะสมกับการนําไปใชเพียงใด คณะกรรมการเงินกูมีภาระโดยตรงท่ีจะตองไมอนุมัติ

เงินกูเกินกวาความจําเปนท่ีแทจริงเชน สมาชิกขอกูเงินเพื่อซอมแซมบานก็ตองใชดุลพินิจวาการ

ซอมแซมน้ันควรจะใชเงินเทาใดจึงเหมาะสม เพื่อไมใหมีหน้ีมากเกินความจําเปน ในอีกกรณีหน่ึง

คณะกรรมการเงินกูก็จะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงควา การกูเงินน้ันมีความจําเปนและสรางประโยชน

อยางแทจริงใหแกสมาชิก เพราะคําขอกูเงินของสมาชิกทุกรายมิใชวาจะตองอนุมัติตามท่ีขอกู 

 เฉพาะการกูเงินประเภทพิเศษ โดยท่ัวไปเงินกูประเภทน้ีมักจะมีวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไว

กวางๆ 3 ประการ คือ เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อจัดซ้ือยานพาหนะ เพื่อเคหสถาน คณะกรรมการเงินกู

จึงตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบวาเงินกูแตละรายน้ันมีเจตนารมณตรงตามหลักเกณฑของการให

เงินกูเพื่อเหตุพิเศษท่ีสหกรณกําหนดไว ประเด็นน้ีจึงมักมีขอปญหาเกิดข้ึนอยูเนืองๆ ระหวางสมาชิกกับ

สหกรณวา สมควรจะอนุมัติเงินกูหรือไม เพียงใด อยางไร  เชน  สหกรณควรจะรับจํานองท่ีดินเปลาเปน

หลักประกันเงินกูประเภทพิเศษท่ัวราชอาณาจักรหรือไม สหกรณควรจะอนุมัติใหสมาชิกซ้ือรถยนตท่ีมี

ลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือไม เชน รถขับเคลื่อน 4 ลอ เปนตน 

 6.3)   ขอควรระวังสําหรับการพิจารณาใหเงินกู 

 เจตนารมณในการท่ีสหกรณจะพิจารณาใหสมาชิกไดรับเงินกูไปน้ันก็เน่ืองจากวา สหกรณมีความ

ประสงคจะชวยใหสมาชิกมีสภาวการณท่ีดีข้ึน เชน พนจากหน้ีสินท่ีพัวพันอยูเปนจํานวนมาก และตอง

เสียดอกเบ้ียสูง หรือเพื่อใหสมาชิกมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึนเพียงพอสมควรแกฐานะแหงตน และ

เพื่อคลี่คลายการติดขัดของความจําเปนในการใชจายประจําวัน ดวยสาเหตุประการตางๆ ดังกลาวน้ี 

สหกรณจึงมีวัตถุประสงคในการใหกูเงินแกสมาชิกเพียงเทาท่ีเหมาะสม และจําเปนครอบคลุมตอ

คาใชจายอันพึงมีเทาน้ัน สหกรณไมมีเจตนาท่ีจะใหเงินกูแกสมาชิกอยางมากมายในวงเงินท่ีสูงโดยทําให

สมาชิกมีหน้ีสินพอกพูนข้ึน โดยปราศจากความม่ันคงในชีวิต แมวาสหกรณจะมีวงเงินกูท่ีกําหนดไวใหแก

สมาชิกเปนจํานวนมากก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาสมาชิกทุกคนจะกูเงินในวงเงินสูงๆ เหลาน้ันเพื่อ

นําไปใชจายในกิจการอันไมจําเปน และไมเปนประโยชนตอคุณภาพชีวิตของสมาชิก หาไมแลวสหกรณก็

จะกลายเปนอีกองคกรหน่ึงท่ีมาสรางภาระใหสมาชิกตองแบกรับนํ้าหนักแหงหน้ีสินมากข้ึน ในช้ันน้ีจึง

เปนพันธกิจท่ีคณะกรรมการเงินกูจะตองใหสมาชิกของสหกรณไดเขาใจถึงเจตนารมณอันดีงามท่ีสหกรณ

จะพึงมีใหในการสนับสนุน ชวยเหลือ เกื้อกูลตอสมาชิก 
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7)  ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการเงินกูกับฝายจัดการ 

 โดยท่ีคณะกรรมการเงินกูจะตองอาศัยขอมูลอยางหลากหลายจากฝายจัดการ ดัง น้ัน 

คณะกรรมการเงินกูจึงจะตองมีสัมพันธภาพอันดีกับฝายจัดการ โดยใหฝายจัดการไดทราบถึง 

 ก. แนวทางหรือเจตจํานงของคณะกรรมการเงินกูในการทํางาน ท้ังน้ีเพื่อใหฝายจัดการไดเขาใจ 

และปฏิบัติไดถูกตองตามความตองการของการทํางาน ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูกําหนดข้ึน การสราง

แนวทางของการทํางานจะชวยใหฝายจัดการสามารถนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอคณะกรรมการ

เงินกูไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงคของการทํางาน 

 ข. คณะกรรมการเงินกูจะตองหม่ันทําความรูจัก คุนเคยกับเจาหนาท่ีของสหกรณทุกระดับช้ัน 

เพื่อจะไดสามารถขอความรวมมือและประสานงานไดอยางถูกตอง ตามภารกิจความรับผิดชอบของ

เจาหนาท่ีแตละคนท่ีมีอยู อันเปนการปองกันมิใหเกิดการสั่งงานสับสน ผิดตําแหนงหนาท่ี 

 ค. คณะกรรมการเงินกูและโดยเฉพาะกับผูจัดการ ควรจะมีการปรึกษาหารือหรือมีการประชุม

อยางไมเปนทางการตามวาระและโอกาสอันควร เพื่อใหทราบถึงอุปสรรค ปญหา ความตองการ 

ขอขัดของ ขอเสนอแนะ ความนาจะเปน หรือแนวโนมตางๆ ท้ังทางดานสมาชิก และแมกระท่ังเจาหนาท่ี

ของสหกรณโดยตรง เพื่อคณะกรรมการเงินกูจะไดนํามาหาทางพิจารณาดําเนินการใหอยางเหมาะสมตอไป 

 ง. คณะกรรมการเงินกูจะตองประสานงานกับฝายจัดการในดานเอกสารเปนอยางดี เพื่อใหการ

จัดทําเก็บเอกสารของสหกรณสามารถเปนไปไดอยางมีระบบ มีระเบียบท่ีดี ในประเด็นน้ี คณะกรรมการ

เงินกูชอบท่ีจะใหฝายจัดการไดเขาใจวาประสงคจะใหฝายจัดการจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวเน่ืองกับการให

เงินกูไวในลักษณะใด เพื่อสามารถหยิบคนไดงาย 

 จ. ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอมูลเงินกูน้ันตองถือวาเปนความลับอยางย่ิงของสหกรณ และของสมาชิก 

ดังน้ันขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการใหเงินกู จึงไมจําเปนท่ีจะตองใหฝายจัดการโดยเฉพาะอยางย่ิงเจาหนาท่ี

ผูไมไดเกี่ยวของกับการใหเงินกูมีโอกาสไดเขาถึงขอมูลเหลาน้ันเปนอันขาด กรณีเชนน้ีคณะกรรมการ

เงินกูจะตองประสานงานและขอความรวมมือในการรักษาความลับน้ีกับผูจัดการสหกรณ เพื่อใหการรักษา

ขอมูลเงินกูอยูในลักษณะของการเก็บช้ันความลับอยางดีท่ีสุด 

 

2.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเงินกู 

 1)  ความหมายของคําวา บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 

 1.  บทบาท 

 โดยท่ีคณะกรรมการเงินกูเปนผูรับภาระในการวินิจฉัยเงินกูจากคณะกรรมการดําเนินการดวย

เหตุน้ีจึงตองมีบทบาทในการท่ีจะเปนผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ดังน้ี 

ก.  คณะกรรมการเงินกูตองเตือนตนอยูเสมอวา ตัวเองน้ันมีบทบาทเปนตัวแทนของสหกรณ 

มิใชเปนตัวการ ดังน้ัน จึงไมควรท่ีจะแสดงบทบาทของการเปนเจาของเงิน เพราะตนเองเปนแตเพียงรับ

งานมาทําใหเกิดผลดีท่ีสุดเทาน้ัน 

ข.  คณะกรรมการเงินกูตองตระหนักวา ตัวเองไมใชบุรุษไปรษณีย ดังน้ัน จึงไมใชเพียงแสดง

บทบาทของการรับสงเอกสารโดยปราศจากจิตวิญญาณหรือจิตสํานึกในการทํางาน 
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ค.  คณะกรรมการเงินกูตองไมแสดงบทบาทในการเปนพอคาคนกลาง กลาวคือ รับเงินกูท่ีได

อนุมัติแลวจากสหกรณนําไปสงใหแกสมาชิกผูกูเงิน และก็ไมใชผูท่ีรับการชําระเงินคืนจากสมาชิกผูกูเงิน

มาสงใหกับสหกรณดวย 

ง.  คณะกรรมการเงินกูจะตองแสดงบทบาทของความเปนเจาของสหกรณดวย โดยการกระตุน

เตือนใหสมาชิกกูเงินเฉพาะเทาท่ีจําเปนท้ังในแงของปริมาณเงินกูและวัตถุประสงคท่ีจะขอกูเงิน 

จ.  คณะกรรมการเงินกูจะตองมีบทบาทของการเปนผูเฝาระแวดระวัง ไมเฉยเมยตอความ

ตองการใชบริการเงินกูจากสมาชิกในดานตางๆ ขณะเดียวกันเม่ือไดรับทราบหรือไดรับเอกสารคําขอกู

เงินจากสมาชิกก็ชอบท่ีจะตองเรงดําเนินการใหโดยเร็ว 

ฉ.  คณะกรรมการเงินกูตองมีบทบาทของการเปนนักประชาสัมพันธท่ีจะตองใหความรูความ

เขาใจอันดีแกสมาชิกในดานการกูเงินไปจากสหกรณ 

 2.  หนาที่ 

 ก.  คณะกรรมการเงินกูจะตองเรียนรูหลักของการใหเงินกูแกสมาชิก เพื่อท่ีจะสามารถอธิบาย 

ช้ีแจงใหสมาชิกไดเขาใจถึงกรณีท่ีคําขอกูเงินน้ันอยูในขายท่ีไดรับการพิจารณาหรือมิไดรับการพิจารณา 

 ข.  คณะกรรมการเงินกูตองติดตามการใชเงินกูของสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ เพื่อมิใหเงินกูของ

สหกรณถูกเบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ีผิดไปจากวัตถุประสงค ซ่ึงกําหนดไว 

 ค.  คณะกรรมการเงินกูจะตองดูแลใหมีการจัดทําหลักฐานตางๆ ตลอดจนเอกสารสําคัญๆ ในการกู

เงินอยางครบถวน สมบูรณ และตองดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวของใหอยูในระบบ ระเบียบอันดี

ตามท่ีกําหนดไว 

 ง.  คณะกรรมการเงินกูจะตองมีบันทึกการประชุม การพิจารณาเงินกูทุกคร้ังอยางเปนลายลักษณ

อักษร และจะตองมีเอกสารเกี่ยวเน่ืองอันสัมพันธถึงขอเสนอแนะ และความเห็นตางๆ ตลอดจนปญหา 

อุปสรรคถามี จัดทําข้ึนเปนรายงานเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการแนบประกอบไวดวย 

 จ.  คณะกรรมการเงินกูจะตองกลั่นกรองเงินกูดวยวิจารณญาณและดวยความละเอียด รอบคอบ 

เปนธรรม ตองมีความเขาใจ รอบรูถึงขอมูลท่ีเสนอข้ึนมาใหพิจารณาอยางปราศจากขอสงสัย 

  ฉ.  คณะกรรมการเงินกูตองเขาประชุมเพื่อพิจารณาเงินกูทุกคร้ัง ในกรณีท่ีมีความจําเปน 

เรงดวน จะตองใชมติดวยการเวียนเอกสารการขอกูเงิน  ใหถือปฏิบัติแตเฉพาะรายท่ีวาเงินกูน้ันผูกูมี

องคประกอบท่ีครบถวน สมบูรณตามปรกติอยูแลว และมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขท่ีวางบรรทัดฐานไว

วาดวยระเบียบการกูเงินของสมาชิก เฉพาะเงินกูท่ีไมตรงตามเง่ือนไขหรือตองใชดุลพินิจความเห็นเปน

พิเศษ ไมควรใชมติเวียนในการขอความเห็นชอบระหวางคณะกรรมการเงินกู 

 ช.  คณะกรรมการเงินกูจะตองรักษาเอกสารขอมูล ขอความของสมาชิกท่ีมาขอกูเงินใหเปน

ความลับอยางย่ิง และไมเปดเผยเร่ืองใดๆ อันเปนความลับของสมาชิกผูกูเงินตอบุคคลท่ีสาม 

  ซ.  คณะกรรมการเงินกูตองใหคําช้ีแนะแกสมาชิกผูขอกูเงิน เพื่อใหเขาใจดีถึงสิทธิ และคุณสมบัติท่ี

สําคัญในอันท่ีจะกูเงินจากสหกรณได คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักอยูเสมอวา ไมใชคําขอกูเงินจาก

สมาชิกจะตองไดรับการอนุมัติทุกราย ขณะเดียวกันก็ตองใหสมาชิกและท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกูได

เขาใจถึงสิทธิ คุณสมบัติ วัตถุประสงค ความจําเปนของการกูเงิน ซ่ึงสมาชิกแตละคนมีความแตกตางกันอีก

ดวย 
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 3.  ความรับผิดชอบ 

    คณะกรรมการเงินกู นอกจากมีความรับผิดชอบท้ังในแงขอบเขตแหงภารกิจท่ีตนปฏิบัติงาน

อยูแลว และความรับผิดโดยตรงตอผลของการปฏิบัติงานอีกดวย นอกเหนือจากน้ียังมีความรับผิดชอบ

อีก 3 ดาน คือ 

  ก.  ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 

 (1)  คณะกรรมการเงินกูจะตองดูแลใหเงินท่ีสมาชิกกูไปน้ันเปนประโยชนตอผูกูหรือครอบครัว

อยางแทจริง 

 (2)  คณะกรรมการเงินกูตองไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในการพิจารณาเงินกู (Unjust 

Discrimination) โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนขององคการ (Organization Benefit) ในการพิจารณาเงินกู

ในแตละรายเปนสําคัญ 

 (3)  คณะกรรมการเงินกูตองตระหนักวา ความรับผิดชอบน้ันเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุก

ฝาย (Collective Responsibility) ดังน้ัน การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติเงินกูจึงตองอยูบนพื้นฐานของ

หลักการ นโยบาย เจตนารมณท่ีวางไวเปนสําคัญ การอันใดท่ีไมตรงกับบรรทัดฐาน ซ่ึงกําหนดในระเบียบ

วาดวยเงินกูหากจะพิจารณาดําเนินการประการใดก็ตองถือเอามติสวนรวมเปนหลัก และแมเม่ือมีมติ

สวนรวมเปนประการใดแลวกรรมการเงินกูคนหน่ึงคนใดยอมจะไมสามารถกลาวอางไดวา ตนไมเห็นพอง 

เวนเสียแตวาจะไดสงวนสิทธิ์สําแดงความเห็นของตนบันทึกจดแจงไวในบันทึกการประชุมอยางเปนลาย

ลักษณอักษร 

 (4)  คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักวางานสหกรณเปนงานอาสา จึงตองทําดวยความสมัคร

ใจและเสียสละ กระน้ันก็ดีจะตองไมทําใหงานประจําท่ีตนดําเนินการอยูน้ันเสียประโยชนไปดวย 

 (5)  คณะกรรมการเงินกูตองรวมกันหาทางแกไขความตองการเงินกูของสมาชิกอยางเปนระบบ

และมีหลักการ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความตองการของสมาชิกเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ก็จะตอง

คํานึงถึงวาความตองการของสมาชิกน้ันชอบดวยเหตุผลท่ีจะใหการสนับสนุน 

 (6)  คณะกรรมการเงินกูจะตองวางกําหนดกฎเกณฑใดๆ ก็ตามบนพื้นฐานท่ีคํานึงถึง

ผลประโยชนของสมาชิกเปนสวนรวม หรือเปนสวนใหญ แตก็ตองไมละเลยความม่ันคงของสหกรณดวย 

 ข.  ความรับผิดชอบตอองคการ (Organization Responsibility) ไดแก ความรับผิดชอบตอ

องคการซ่ึงหมายถึงตัวสถาบันของสหกรณ โดยคณะกรรมการเงินกูจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 (1)  จะตองไมทําการใดหรือมีขอวินิจฉัยใดภายใตความกดดันของกลุมผลประโยชน และไมให

นํ้าหนักขางหน่ึงขางใด โดยใชความสัมพันธสวนตัวเปนบรรทัดฐาน 

 (2)  คณะกรรมการเงินกูจะตองทบทวนกฎเกณฑการใหบริการเงินกู โดยไมเปนการนําผลรายมา

สูสถาบันสหกรณ เชน เอาคาหุนของสมาชิกไปบวกอยูในวงเงินกู หรือการใหสมาชิกสามารถค้ําประกัน

ในวงเงินตามใจสมัครหรือใหสมาชิกค้ําประกันผูกูไดโดยไมจํากัดจํานวน เปนตน 

 (3)  คณะกรรมการเงินกูจะตองอุทิศเวลาใหกับการพิจารณาเงินกูหรือการประชุมคณะกรรมการ

เงินกูไดเสมอ โดยเฉพาะเม่ือมีเหตุจําเปน เชน เกิดกรณีฉุกเฉิน เรงดวน หรือกรณีท่ีสหกรณมีเงินเขามา

มากผิดปรกต ิ
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 (4)  คณะกรรมการเงินกูจะตองพยายามหาทางทําใหการกูเงินของสมาชิกสามารถดําเนินไปได

ดวยความสะดวกและรวดเร็ว แตตองอยูภายใตความปลอดภัยและความถูกตองดวย คณะกรรมการเงินกู

จะตองคํานึงถึงความประหยัดของสหกรณเปนสําคัญ  แตการประหยัดน้ันจะตองไดประโยชนตอสหกรณ 

อยาใหกลับเปนโทษตอสหกรณ เชน ถาเปนไปไดคณะกรรมการเงินกูนาจะนัดประชุมในวันท่ีตรงกับการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อจะประหยัดงบประมาณคาพาหนะ หรือกรณีท่ีจะมีแบบพิมพคําขอกู

เงินก็นาจะใชแบบพิมพท่ีมีขนาดและสี   แตกตางกันเพื่อสามารถจําแนกประเภทการกูไดโดยสะดวกงายดาย

ไมเกิดความสับสน  อีกท้ังยังปองกันมิใหเกิดการดําเนินการท่ีมิชอบตอการกูเงินไดโดยงาย 

 (5)  คณะกรรมการเงินกูจะตองพิจารณาเงินกูดวยหลักจริยธรรม คุณธรรม มิใชเอาชนะกันโดย

ทิฐิมานะ หรือระบบพรรคพวก 

 (6)  เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการเงินกูจะตองใหมีการจัดทําบันทึกผลการประชุมอยางเปนลาย

ลักษณอักษรเสมอ และจะตองดูแลใหบันทึกการประชุมน้ันมีสาระสําคัญตรงตามมติของท่ีประชุมดวย 

 ค.  ความรับผิดชอบสวนบุคคล (Self Responsibility) หมายถึง คณะกรรมการเงินกูจะตองมี

ความรับผิดชอบสวนตนในการทํางานเปนองคประกอบดวย โดยตองถือปฏิบัติ ดังน้ี 

  (1)  จะตองศึกษา รอบรูสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสถานภาพของสหกรณเพื่อ

ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาเงินกู 

  (2)  จะตองแนใจวา ตนเองน้ันรูหลักและสามารถนําหลักการทางวิชาการเกี่ยวกับการพิจารณา

เงินกูมาประยุกตใชอยางเปนรูปธรรม 

  (3)  คณะกรรมการเงินกูตองเขาใจ ตองรูนโยบาย และระเบียบวาดวยการใหเงินกูของสหกรณ

เปนอยางดี 

  (4)  ถาแมวามีความเห็นท่ีแตกตางและอยูในหลักการท่ีสําคัญอันจําเปน กรรมการใน

คณะกรรมการเงินกูผูน้ันจะตองใหบันทึกคําสงวนสิทธิ์ของตนไวเปนหลักฐาน 

  (5)  คณะกรรมการเงินกูจะตองไมหาผลประโยชนจากการใหเงินกูของสหกรณ 

  (6)  การพิจารณาเงินกูตองแนใจวา ตนไดใชวิจารณญาณโดยลําพังแหงตนอยางแทจริงและโดย

สุจริตบนพื้นฐานของหลักการ มิใชพิจารณาโอนเอียงไปตามเสียงขางมาก 

  (7)  คณะกรรมการเงินกูจะตองรับผิดชอบตอขอมูลทุกดานทุกประการท่ีตนเองเปนผูกลั่นกรอง

หรือนําเสนอ มิพักวาขอมูลน้ันเปนขอมูลปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิก็ตาม 

  (8)  กอนจะมีการใหคํารับรองบันทึกการประชุม กรรมการในคณะกรรมการเงินกูจะตองตรวจสอบ

บันทึกการประชุมท่ีไดจัดทําข้ึนโดยละเอียด มิฉะน้ันถาแมมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึน และทําใหตนตองเสีย

ประโยชนหรือตองรับผิดชอบก็มิอาจยกข้ึนกลาวอางได เพราะการรับรองบันทึกการประชุมยอมผูกมัดตนเอง

โดยปริยาย 

 ขอสังเกตอันสําคัญในดานความรับผิดชอบก็คือ ความรับผิดชอบน้ันใหหมายรวมถึงการมอบอํานาจ

ใหไปกระทําการแทนคณะกรรมการเงินกูดวย เพราะเม่ือผูรับอํานาจไปกระทําการแทนไดดําเนินงานไปในรูป

ใดแลวก็ใหถือเสมือนหน่ึงวาผูมอบอํานาจเปนผูไปกระทําการดวยตนเอง ตามหลักการบริหารท่ีวางเกณฑไว

วา การมอบอํานาจใหใครไปปฏิบัติอาจกระทําไดเสมอ แตการปฏิเสธความรับผิดชอบกระทํามิได (Authority 

can be delegated but responsibility never) 
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3.  การบริหารงานของคณะกรรมการเงินกู 

 1)  การสงเสริมใหความรูดานเงินกูแกสมาชิกตามปรัชญาสหกรณ 

 การใหบริการเงินกูแกสมาชิกของสหกรณแมจะเปนหลักการท่ีสหกรณจะพึงปฏิบัติเปนปกติอยู

แลว แตสวนท่ีสําคัญก็คือจะตองใหสมาชิกไดตระหนักวา 

 ก.  เงินท่ีสมาชิกกูไปน้ันมิไดเปนเงินของตนเอง แตเปนเงินสวนรวมท่ีสมาชิกทุกคนเปนเจาของ 

แมวาสมาชิกน้ันจะมีหุนอยูมากและกูเปนจํานวนเงินท่ีนอยกวาหรือเทากันกับทุนเรือนหุนของตนก็ตาม 

เพราะวาทุนเรือนหุนน้ันสหกรณไดนําไปลงทุนในทิศทางอื่นแลว 

 ข.  การท่ีสมาชิกจะกูเงินกับสหกรณ คณะกรรมการเงินกูจะตองใหสมาชิกเขาใจอยางถองแทวา 

สิทธิการกูเงินจะเกิดไดอยางสมบูรณก็ตอเม่ือสมาชิกน้ันมีคุณสมบัติอันครบถวนเสียกอน เพราะโดยมาก

สมาชิกมักจะกลาวอางถึงสิทธิในการกูเงินโดยมิไดคํานึงถึงวา ตนมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสหกรณ

กําหนดเอาไวในระเบียบหรือในหลักการวาดวยการกูเงินหรือไม 

 ค.  คณะกรรมการเงินกูจะตองใหสมาชิกไดเขาใจวา การไปตรวจสอบหรือสอบถามการนําเงินกู

ไปใชตามวัตถุประสงคท่ีกลาวอางในคําขอกูเงินของสมาชิกน้ัน คณะกรรมการเงินกูมิใชมาจับผิดสมาชิก 

แตเพียงประสงคจะใหสมาชิกสามารถบริหารเงินกูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนผลดีแกตัวสมาชิกเอง

และจะไมถึงกับไปสรางความเดือดรอน ผูกพันตอผูค้ําประกัน ตลอดจนครอบครัวของสมาชิกท่ีไดกูเงินไป

จากสหกรณ 

 ง.  คณะกรรมการเงินกูจะตองใหสมาชิกไดรับรูถึงวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงาน หลักเกณฑการ

พิจารณาเงินกูท่ีไดวางบรรทัดฐานไวเพื่อเกิดความเขาใจอันดีตอกัน จะไดไมเปนปญหาโตแยงใน

ภายหลัง โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีท่ีสมาชิกมิไดรับอนุมัติเงินกูสมเจตนารมณ 

 จ.  คณะกรรมการเงินกูควรจะมีการทบทวน ช้ีแจง บรรยาย หรือจัดสงเอกสารประชาสัมพันธให

สมาชิกไดทราบเปนคร้ังคราว แตตองสมํ่าเสมอในดานประโยชนและคุณคาของการใหเงินกูท่ีสหกรณพึง

คาดหวังจากสมาชิก โดยเฉพาะอยางย่ิงในการเนนท่ีจะไมใหเปนการเพิ่มภาระทางเศรษฐกิจแกสมาชิก

อยางปราศจากความจําเปน 

 2)  แนวทางการกําหนดนโยบายเงินกู 

 โดยท่ีคณะกรรมการดําเนินการจะตองเปนผูวางบรรทัดฐานตามนโยบายการบริหารงานของตน ซ่ึง

หมายรวมถึงการใหเงินกูแกสมาชิกดวย ดังน้ัน คณะกรรมการเงินกูจึงชอบท่ีจะตองไดรับนโยบายและทํา

ความเขาใจในนโยบายน้ันกับคณะกรรมการดําเนินการ กระน้ันก็ดี การกําหนดนโยบายมิใชวิธีการเฉพาะ

การสั่งการจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลาง (Top down) เทาน้ัน แตการกําหนดนโยบายอาจจะเปนการทวนกลับข้ึน

ไปจากความตองการพื้นฐานไปสูผูบริหาร (Bottom up) ก็ไดดังน้ัน คณะกรรมการเงินกูจึงอาจกําหนด

นโยบายของการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณโดยหารือรวมกันกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อวางเปน

นโยบายของสหกรณ ท้ังน้ี โดยคํานึงถึง 

ก.  นโยบายจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความสามารถในการใหบริการเงินกูท่ีสหกรณจะพึงทําได 

  ข.  จะตองเปนนโยบายท่ีอยูในขอบเขตของวัตถุประสงคแหงสหกรณ 

ค.  นโยบายท่ีกําหนดจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความม่ันคง เสถียรภาพการดําเนินงานของ

สหกรณเปนสําคัญ 
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ง.  นโยบายท่ีกําหนดจะตองไมใชเฉพาะกิจ เฉพาะกลุม เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานการณ แต

จะตองเปนบรรทัดฐานแหงการปฏิบัติอยางย่ังยืน  

จ.  นโยบายท่ีวางไวตองไมเพิ่มภาระอันเปนผลรายตอตัวสมาชิกและสหกรณ รวมท้ังตอง

คํานึงถึงภาระความรับผิดชอบของผูค้ําประกันดวย 

      ฉ.  นโยบายท่ีสหกรณกําหนดข้ึนน้ันจะตองคํานึงถึงความเปนสากล หรือจะตองคํานึงถึงหลัก

หรือเกณฑท่ีเปนบรรทัดฐานแหงการปฏิบัติท่ัวไป อันสถาบันการเงินจะพึงปฏิบัติ มิใชเปนกฎเกณฑหรือ

นโยบายท่ีสรางข้ึนเองอยางปราศจากนํ้าหนักหรือปราศจากหลักอางอิง 

ช.  การกําหนดนโยบายตางๆ ท่ีสหกรณจะนําไปใชในรูปคณะกรรมการเงินกูตองคํานึงถึงการ

จําแนกความรับผิดชอบตามลําดับช้ันของการบริหาร (Line Management) เปนสําคัญดวย ท้ังน้ีเพราะ

เน่ืองจากหลายๆ สหกรณมักกําหนดนโยบายโดยมิไดคํานึงถึงความชอบธรรมในความรับผิดชอบของแต

ละฝาย 

 3)  หลักการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 

 สหกรณจะตองกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม และตองไม

เบ่ียงเบนหรือบิดเบือนไปจากความนาจะเปนของราคาตลาดดวย โดยความเปนจริงคณะกรรมการเงินกู

ไมมีหนาท่ีโดยตรงท่ีจะกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู แตคณะกรรมการเงินกูชอบท่ีจะเสนอความเห็น

เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาดวย หลักการท่ีสําคัญ

ของการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูก็คือ 

ก.  อัตราดอกเบ้ียน้ันจะตองไมสูงไปกวาตลาดมากนัก (เฉพาะกรณีจําเปนตองกําหนดอัตราใน

ระดับสูง) 

ข.  อัตราดอกเบ้ียตองคํานึงถึงตนทุนของสหกรณ 

  ค.  อัตราดอกเบ้ียตองไมตั้งสํารองเผื่อคาเงินเฉลี่ยคืนประจําป 

ง.  อัตราดอกเบ้ียจะตองไมต่ํากวาอัตราเงินปนผลของสหกรณจนผิดสังเกต  กระท่ังสมาชิกถือ

เปนเหตุคากําไรจากการกูเงิน 

  จ.  อัตราดอกเบ้ียของสหกรณจะตองไมสูงมากนัก   เพียงเพื่อจะนําสวนเกินของอัตราดอกเบ้ีย

มาคํานวณจายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกในการจัดสรรกําไรประจําปดวยอัตราท่ีสูง 

ฉ.  อัตราดอกเบ้ียของสหกรณจะตองพรอมท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดไดอยางทันการณ การกําหนด

อัตราดอกเบ้ียเงินกูจะตองคํานึงถึงคาใชจายแฝงซ่ึงสหกรณอาจจะตองเผชิญกับการท่ีเงินกูน้ันมีปญหา เชน 

การเสื่อมคาของทรัพยสินท่ีเปนหลักทรัพยค้ําประกัน การไมสามารถชําระหน้ีคืนแกสหกรณของผูกูเงิน 

การท่ีผูค้ําประกันไมอยูในภาวะท่ีชําระหน้ีแทนผูกูเงินได การท่ีผูกูหรือผูค้ําประกันถึงแกกรรม เปนตน 

 4)  การแกไขเพิ่มเติมระเบียบการใหเงินกู 

 สหกรณโดยคณะกรรมการเงินกูอาจพิจารณาปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขหรือหลักการ

ท่ีกําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกได เพื่อใหเกิดความเหมาะสมทันตอเหตุการณ หรือ

เพื่อความยืดหยุนในการปฏิบัติงานอันจะสงผลดีตอสหกรณ การแกไขระเบียบเงินกูน้ัน คณะกรรมการ

เงินกูจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบน้ันจึงจะนําไปใชปฏิบัติได ในการ

แกไขระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกคณะกรรมการเงินกูจะตองคํานึงถึงวา ไมแกไขไปตามกระแสท่ี
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เกิดข้ึนจากฝายใดฝายหน่ึง แตจะตองแกไขเน่ืองจากขอกําหนดท่ีวางไวแตเดิมไมอาจเกิดผลดีแกการ

ดําเนินงานอีกตอไป หรือเน่ืองจากเห็นวามีแนวทางใหมท่ีดีกวา ท้ังน้ีคณะกรรมการเงินกูจะตองนําเอา

หลักการตางๆ มาบูรณาการอยางครบถวนแลว เหนือสิ่งอื่นใดคณะกรรมการเงินกูจะตองแนใจวา การ

ทบทวนหรือแกไขระเบียบวาดวยการกูเงินจะยังประโยชนตอ 

 1.  สถาบัน คือ สหกรณ 

 2.  การบริหาร คือ คณะกรรมการดําเนินการ 

 3.  การปฏิบัติการ คือ ฝายเจาหนาท่ีและฝายจัดการ 

 4.  ตัวสมาชิกและครอบครัว 

 ในหลายๆ กรณีคณะกรรมการเงินกูมีพันธกิจท่ีจะตองทบทวนระเบียบวาดวยการใหเงินกูแก

สมาชิก เน่ืองจากวา บางคร้ังอาจเปนเพราะระเบียบน้ันไมเอื้ออํานวยตอความสะดวกในการปฏิบัติหรือ

เกิดความไมคลองตัวในการทํางาน หรือในบางกรณีก็เกิดจากการมีข้ันตอน หรือใชเอกสารประกอบการกู

เงินมากเกินความจําเปน เกิดการซํ้าซอนในการใชเอกสารหรือในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน คณะกรรมการ

เงินกูจึงอาจจะตองมีการจัดทําการทบทวนเพื่อปฏิรูปการทํางานในกระบวนการใหเงินกูแกสมาชิกสะดวก

ย่ิงข้ึน (Work Simplification) ควบคูกันไปดวย ท้ังน้ีก็เพื่อใหการบริหารงานและการใหบริการเงินกูแก

สมาชิกสามารถดําเนินการไปไดอยางทรงประสิทธิผล สมดังเจตจํานงของสหกรณ 

 

4.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกูตามขอบังคับ 

 คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ

ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมท้ัง 

 1. ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูน้ัน 

 2. ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเม่ือ

เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 3. ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 

 4. สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอเท็จจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ี

เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอน

ผัน หรือเรียกคืนเงินกูหรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

 



 

บทที่ 3 
การ วิ นิ จ ฉัย  แล ะการอ นุ มัติ เ งิ น กู  

 

1.  การอํานวยสินเชื่อ 

 1)  ความหมายของคําวา สินเชื่อ และเงินกู 

 สินเชื่อ คําวา สินเช่ือเปนคํากวางๆ ท่ีกําหนดเอาไวสําหรับการใหบริการในดานการเงินดาน

ตางๆ ใหแกผูมาติดตอโดยท่ัวไป ดวยเหตุน้ี เม่ือใชคําวาสินเช่ือจึงหมายรวมถึงการใหบริการทางการเงิน

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 

 สถาบันการเงินท่ีมีการบริการทางการเงินแกลูกคาอยางหลากหลายและมากดานดังกลาวขางตน 

จึงจะตองใชคําวาสินเช่ือเพื่อใหเปนท่ีประจักษแจงวา สถาบันการเงินน้ันๆ มีการใหบริการทางการเงินแก

ลูกคาหลายดานหลายลักษณะตามความประสงคของลูกคาท่ีจะเลือกใชบริการแตละประเภท ซ่ึงการ

ใหบริการตางๆ เหลาน้ัน นอกจากลูกคาจะตองเสียดอกเบ้ียแลวในบางกรณีก็จะตองเสียคาธรรมเนียม

และคาบริการดวย 

 เงินกู เปนคําเฉพาะท่ีจํากัดใหเห็นถึงการใหบริการในแตละอยางท่ีสถาบันการเงินจะพึงใหใน

ดานของการใหเงินกูยืมโดยตรงเทาน้ัน มิไดหมายถึงงานดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการอํานวยความ

สะดวกแกลูกคาของสถาบันการเงินในการใชบริการ ดังน้ัน เม่ือพูดถึงเงินกูจึงยอมมีความหมายท่ีแคบ

มากโดยหมายถึง งานเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการใหลูกคากูเงินไปจากสถาบันการเงินโดยตรงเทาน้ัน 

 2)  ความหมายของการอํานวยสินเชื่อ 

 การท่ีสหกรณมีการใหบริการเงินกูแกสมาชิกน้ัน ยอมหมายถึง การมุงหมายท่ีจะใหสมาชิกมี

แหลงเงินกูท่ีไดรับบริการโดยงายสามารถเขาถึงอยางท่ัวกัน และเสียคาตอบแทน (ดอกเบ้ียเงินกู) ใน

อัตราท่ีเปนธรรม ดวยเหตุน้ีคณะกรรมการเงินกูจึงจําเปนจะตองมีเข็มทิศท่ีวางไวอยางเปนรูปธรรม การท่ี

คณะกรรมการเงินกูมีเข็มทิศกําหนดเสนทาง หรือแนวทางดังกลาวจึงมีความหมายในแงของการ

อํานวยการ กลาวคือ เม่ือพูดถึงการอํานวยการสินเช่ือจึงยอมจะวางกรอบวา คณะกรรมการเงินกูจะตอง

ดําเนินการดังน้ี 
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 1.  กําหนดเปาหมายในการใหบริการเงินกูแกสมาชิกท้ังในดานปริมาณและในดานคุณภาพ ในแง

ปริมาณมีความหมายในเชิงลึกและเชิงกวาง ความหมายในเชิงลึกหมายถึง จะตองมีบริการเงินกูแก

สมาชิกตรงตามความตองการของสมาชิกในการใชเงิน ความหมายในเชิงกวางหมายถึง จะตองสามารถ

กระจายเงินกูน้ันไปใหแกสมาชิกโดยท่ัวถึงกัน มิใชจํากัดตัวอยูเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึง สวนความหมายใน

ดานคุณภาพน้ันหมายถึงเงินกูท่ีสหกรณใหกูแกสมาชิกจะตองมีประสิทธิภาพในการท่ีจะชวยยกระดับ

ความเปนอยูของสมาชิกใหดีข้ึนกวาท่ีเปนอยู มีขอสังเกตวา ความหมายในเชิงปริมาณดังกลาวขางตน

มิไดหมายถึง จํานวนหรือวงเงินกูท่ีสูงมากอยางท่ีเขาใจกัน นอกจากน้ีการอํานวยการของคณะกรรมการ

เงินกูยังจะตองคํานึงถึงการท่ีจะสามารถใหบริการเงินกูแกสมาชิกในระยะเวลาท่ีทันการณตอความ

ตองการใชเงินของสมาชิก ในขณะเดียวกันก็ตองสามารถใหเงินกูน้ันสนองตอบนโยบายตามท่ีสหกรณได

วางบรรทัดฐานไวดวย ถาคณะกรรมการเงินกูไมอาจดําเนินการในทิศทางดังกลาวยอมหมายความวา 

เจตนารมณในการชวยเหลือสมาชิกใหพนจากสภาวการณท่ีเดือดรอนทางเศรษฐกิจตองลมเหลวไป 

 2.  คณะกรรมการดําเนินการจะตองกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานในการท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติ

ของสมาชิกท่ีประสงคจะกูเงินใหไดทราบโดยท่ัวกันอยางชัดเจน ท้ังน้ี เพื่อขจัดปญหาหรือขอสงสัยท่ี

สมาชิกอาจหยิบยกข้ึนมาทักทวงวาการอนุมัติเงินกูมิไดเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

 3.  คณะกรรมการเงินกูจะตองกําหนดวิธีดําเนินการใหเจาหนาท่ีและสมาชิกไดทราบวา การขอกู

เงินจากสหกรณจะตองมีวิธีการในการดําเนินการอยางไรบาง ท้ังน้ี เพื่อจะไดเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน

อยางคลายคลึงกันทุกกรณีดวยความเสมอภาค และปราศจากขอสงสัย ทักทวงจากสมาชิก บอยคร้ังท่ีเรา

จะพบวาคณะกรรมการเงินกูก็ดี สหกรณก็ดี มิไดแจงใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดทราบอยางเดนชัดวา การกู

เงินจากสหกรณจะตองมีวิธีปฏิบัติอยางไร หรือบางคร้ังอาจจะแจงใหทราบบางแตก็มิไดเปนกิจจะลักษณะ 

จึงทําใหเกิดปญหาขอทักทวงข้ึนอยูเนืองๆ 

 

2.  การวินิจฉัยคําขอกูเงิน 

 1)  จุดมุงหมาย 

 การท่ีสหกรณจะอนุมัติหรือพิจารณาใหการชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกจะตองคํานึงถึง

จุดมุงหมายในการใหเงินกูเพื่อใหสมาชิกสหกรณสามารถนําเงินน้ันไปใชหรือไปกอเกิดประโยชนสมดัง

เจตนารมณของผูกู ดังน้ัน จุดมุงหมายของการใหเงินกูท่ีสหกรณพึงจะตั้งเปนปณิธานไวก็คือ 

 1. การกูเงินน้ันจะตองเปนการกูท่ีเอื้อประโยชนใหแกผูกูอยางนอยใน 2 ลักษณะ 

  ลักษณะแรก การกูเงินน้ันตองสามารถชวยใหผูกู สามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 

หรือปรับฐานะความเปนอยูใหดีข้ึนไปจากเดิม 

  ลักษณะที่สอง การใหเงินกู น้ันจะตองสามารถชวยใหผูกู นําไปใชในการแกไขความ

เดือดรอนทางเศรษฐกิจอยางมีผล 

 2.  การใหเงินกูของสหกรณตองใหทันกับเวลาท่ีผูกูประสงคจะนําไปใช เพราะถาหากการอนุมัติ

เงินกูเปนไปอยางลาชา  ไมทันการณแลว ก็จะทําใหผูกูเงินน้ันไมอาจสมประสงคใน ธุรกรรมท่ีตนผูกพันอยู 

 3.  การใหเงินกูของสหกรณจะตองมุงมิใหเปนภาระหรือกอภาระเพิ่มข้ึนแกผูกู  จนผูกูไมมี

ความหวังในการท่ีจะชําระคืน หรือผูกูตองผูกพันตอการเปนหน้ีสินในระยะเวลาอันยาวนานตอเน่ือง
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ตลอดไป การใหเงินกูในลักษณะน้ี ยอมมิใชเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแตกลับจะเปนการทําให

ผูกูมีความเดือดรอนยากลําบากตอการครองชีวิตอยางมากข้ึนไปกวาเดิม เงินกูชนิดน้ีจึงเปนเงินกูท่ีมิชอบ

ดวยปรัชญาสหกรณ 

 4.  การใหเงินกูจะตองมีจุดมุงมิใหเกิดความเสี่ยงท้ังตอตัวสหกรณและตอตัวผูกูเอง กลาวคือ 

เงินกูน้ันสหกรณจะตองพึงไดรับการชําระคืนอยางครบจํานวนในระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมตนเงินและ

ดอกเบ้ีย ในสวนของผูกูก็จะตองสามารถผอนชําระไดโดยมีความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวัน ไม

เบียดบังสภาวะตามปกติ นอกจากน้ันผูกูเงินยังจะตองคํานึงถึงคาหุนของผูกูท่ีจะตองเปนสัดสวนกับมูลหน้ี

ท่ีจะกอข้ึน ขณะเดียวกันผูกูก็จะตองมีหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีมีนํ้าหนักเช่ือถือได 

 ในการพิจารณาใหเงินกูแกสมาชิก คณะกรรมการเงินกูจะตองวางเกณฑการพิจารณาใหอยูใน

ลักษณะท่ีปลอดภัย เปนธรรม และถูกตองตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกท่ีสหกรณวางบรรทัด

ฐานไว ดวยเหตุน้ีคณะกรรมการเงินกูจึงชอบท่ีจะตองวินิจฉัยคําขอกูเงินของสมาชิกภายใตหลักเกณฑ

ดังตอไปน้ี 

 1.  การใหเงินกูน้ันตองเปนการใหเงินกูเพียงพอและเทากับการท่ีผูกูเงินจะนําเงินกูไปใชใหเกิด

ประโยชนเทาน้ัน คณะกรรมการเงินกูควรจะวินิจฉัยคําขอกูเงินอยางรอบคอบ ไมควรใหผูกูไดเงินกูมาก

ไปกวาความตองการใชเงินจริง หรือใหเงินกูมากเกินวาวัตถุประสงคแหงการขอกูเงินไปใช ท้ังน้ี 

คณะกรรมการเงินกูจะตองไมยึดหลักใหผูกูกูเงินตามสิทธิท่ีจะขอกูไดเสมอไป ถาวัตถุประสงคแหงการขอ

กูเงินไมจําเปนจะตองใชวงเงินมากเทากับสิทธิของผูกูแลว คณะกรรมการเงินกูก็ควรอนุมัติแตเฉพาะ

วงเงินท่ีจะใชจริงเทาน้ัน เพื่อไมใหผูกูเงินมีภาระหน้ีสินมากเกินสมควร 

 2.  การพิจารณาให เงินกูแกสมาชิกคณะกรรมการเ งินกูพึงวิ นิจฉัยการขอกู เ งินน้ันวา 

วัตถุประสงคท่ีผูกูกลาวอาง เปนการนําเงินกูไปใชในทางท่ีดี เงินกูน้ันจะกอเกิดประโยชนใหแกผูกูหรือ

ครอบครัว 

 3.  คณะกรรมการเงินกูจะตองพิจารณากลั่นกรองเจตนารมณของผูกูวา มิไดมีวัตถุประสงคอื่น

แอบแฝงอยูในการขอกูเงิน ผูกูมีความจําเปนจะตองขอกูเงินเพื่อไปใชประโยชนจริง อยางนอยท่ีสุด

คณะกรรมการเงินกูจะตองแนใจวา เงินกูท่ีอนุมัติไปน้ันเม่ือผูกูนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีกลาวอางกับ

สหกรณแลว เงินกูน้ันจะแบงเบาภาระหรือชวยปลดใหผูกูเงินพนจากภาวะท่ีเดือดรอน ลําบาก หรือมี

ความจําเปนไดเปนอยางดี 

 4.  คณะกรรมการเงินกูจะตองพิจารณาวา ผูกูเงินมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสหกรณกําหนดไว

ในการขอกูเงิน ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาวา ผูกูมีสิทธิในการขอกูเงินตรงตามระเบียบวาดวยการให

เงินกูของสหกรณดวย 

 5.  การใหเงินกูของสหกรณ คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักอยูเสมอวา ตนเองเปนเพียง

ตัวแทนในการจัดการบริหารเงินของสหกรณใหแกสมาชิก ดังน้ัน เม็ดเงินทุกเม็ดจึงควรไดรับการดูแลให

เกิดประโยชนโดยตรง และไมเกิดความเสี่ยง ดังน้ัน คณะกรรมการเงินกูจึงไมควรอนุมัติเงินกูเพื่อให

สมาชิกนําไปใชในแนวทางท่ีนาจะกอใหเกิดความไมแนนอนทางการเงิน เชน สมาชิกกูเงินเพื่อนําไป

ในทางเสี่ยงโชค เก็งกําไร หรือไปลงทุนในธุรกิจท่ีตนเองมิไดมีความรู มิไดมีความชํานาญ หรือไปรวมทุน

กับผูอื่นท่ีตนเองมิไดมีสวนในการจัดการ เปนตน 
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 2)  การวิเคราะหคําขอกูเงิน 

 คณะกรรมการเงินกูจะตองกลั่นกรองคําขอกูเงินท่ีเจาหนาท่ีสินเช่ือไดพิจารณาเบ้ืองตนแลวและ

จัดสงมาให โดยท่ัวไปคําขอกูเงินท่ีผานเจาหนาท่ีสินเช่ือมาแลว มักจะไดรับการดูแลในเบ้ืองตนถึงความ

ถูกตองสมบูรณของผูกู อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเงินกูก็จะตองวิเคราะหในดานตอไปน้ี คือ 

 1.  คุณสมบัติของผูกู หมายถึง จะตองคํานึงถึงวาผูกูมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบท่ีระบุไวใน

ระเบียบวาดวยเงินกูท่ีสหกรณพึงใหแกสมาชิก โดยจะตองคํานึงถึงระยะเวลาในการเปนสมาชิก จํานวน

หุนท่ีมีอยูในสหกรณ การค้ําประกัน เชน คุณสมบัติของฐานะผูค้ําประกัน หลักทรัพยท่ีอางอิงในการค้ํา

ประกัน เปนตน 

 2.  สิทธิของผูกู หมายถึง การกูเงินน้ันจะตองไมเกินวงเงินท่ีระเบียบวาดวยเงินกูไดกําหนดไว 

นอกจากน้ี ยังตองคํานึงถึงเงินเดือนของผูกู เงินรับสุทธิท่ีเหลือพอจะผอนชําระหน้ีได ขอสําคัญก็คือ 

คณะกรรมการเงินกูจะตองไมคํานึงถึงเงินไดจรอื่นๆ ของผูกูท่ีมักจะกลาวอางวา สามารถนํามาชวยผอน

ชําระเงินกูได เชน เงินคาลวงเวลา รายไดของคูสมรส คา Commission หรือแมแตโบนัสก็ตาม 

 3.  คณะกรรมการเงินกูจะตองวินิจฉัยวา การท่ีผูกูจะขอกูเงินน้ันไดเคยขอกูในลักษณะหรือ

วัตถุประสงคเชนเดียวกันน้ีมากอนหรือไม ผูกูมีพฤติกรรมท่ีนาเช่ือถือเพียงใดวา จะนําเงินกูไปใชตรงตาม

วัตถุประสงค หรือแมแตในดานวัตถุประสงคก็ตองวิเคราะหวา วัตถุประสงคน้ันจะสรางคุณประโยชน

เพิ่มพูนตอตัวผูกูเองอยางไร 

 

 3)  การพิจารณาเงินกูเพื่อการอันจําเปน 

 โดยท่ัวไปแลวการใหเงินกูของสหกรณจะไมเนนการใหเงินกูเพื่อการบริโภค เพราะเปนการนํา

เงินไปใชท่ีไมกอเกิดผลประโยชนตอบแทนอันเปนผลดีคืนกลับมาใหแกผูกู ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการ

เงินกูในการท่ีจะวินิจฉัยคําขอกูเงินจึงจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการกูเงินเพื่อนําไปใชใหเกิดความ

สรางสรรค ในขณะเดียวกันผูกูเองตองไมมีภาระในการใชคืนเงินกูจนกอใหเกิดความลําบากแกการดําเนิน

ชีวิตท่ีผิดเพี้ยนไปจากปกติ เงินกูอันจะเปนประโยชนตอผูกูน้ัน ชอบท่ีจะเปนเงินกูท่ีสามารถนําไปใชแลว

จะมีผลประโยชนตอบแทนกลับมาอยางนอยก็พอเพียงตอการชําระตนเงินและดอกเบ้ีย ดังน้ัน การท่ี

คณะกรรมการจะอนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกผูใดจึงตองวิเคราะหแนวโนมของการนําเงินกูไปใชวาเปนการ

นําเงินกูน้ันเพื่อการใด เชน ไปปลดหน้ีก็ตองเปนมูลหน้ีท่ีมีภาระมากกวาสหกรณอาจจะดอกเบ้ียสูงกวา 

หรือระยะเวลาผอนชําระสั้นกวาสหกรณ หรือในกรณีท่ีนําไปเพื่อการนําไปใชงานทางสังคม อาทิ งานบวช 

งานข้ึนบานใหม งานสมรส งานฌาปนกิจ ก็ตองเปนวงเงินกูท่ีเหมาะสมแกการน้ันๆ เทาน้ัน หรือถาเปน

การกูเงินเพื่อจะซ้ือยานพาหนะก็จะตองวิเคราะหวาเปนการจัดซ้ือท่ีเหมาะสมและพอเพียงตอการใช

ประโยชน ไมควรซ้ือยานพาหนะท่ีมีมูลคาสูงเกิดความจําเปน หรือการกูเงินเพื่อเคหสถานก็จะตอง

พิจารณาถึงทิศทางในการท่ีจะเดินทาง เสนทางคมนาคม ตลอดจนคาใชจายอันเกี่ยวเน่ืองแกการอยูอาศัย

น้ัน เปนตน 

 ถาหากคณะกรรมการเงินกูไมชวยใหคําแนะนําอันมีคุณคาและเปนประโยชนตอการกูเงินของ

สมาชิกแลว ยอมสงผลใหเจตนารมณของสหกรณท่ีจะใหสมาชิกไดกูเงินเพื่อการอันจําเปนมิไดบรรลุ

วัตถุประสงคตามความมุงหวัง 
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3.  หลักเกณฑการพิจารณาเงินกูและการอนุมัติเงินกู 

     1)  หลักเกณฑการพิจารณาเงินกูของสถาบันการเงินกับลูกคารายยอย 

       โดยท่ัวไปแลวลูกคาของสถาบันการเงินท่ีมาติดตอขอกูเงินจากสถาบันการเงินจะตองเปนลูกคาท่ี

สถาบันการเงินน้ันเคยติดตอทําธุรกิจดวยไมทางใดก็ทางหน่ึง เชน อาจจะเปนลูกคาทางธุรกิจ ลูกคาท่ี

ฝากเงิน หรือลูกคามีสินเช่ือบางประเภทผูกพันอยูกอนหนาน้ัน เชน บัตรเครดิต เปนตน ในปจจุบันน้ี

ลูกคาของสถาบันการเงินก็มักจะมีเงื่อนไขอื่นมากข้ึน เชน อาจจะเปนลูกคาในดานเคหสถานหรือในดาน

การประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การท่ีสถาบันการเงินมีความผูกพันกับลูกคามาแตกอนยอมทําให

สถาบันการเงินน้ัน มีประวัติและรายละเอียดของลูกคาตามความจําเปนมาก ลึก ละเอียดแตกตางกันตาม

ประเภทธุรกิจท่ีติดตอไวแตเดิม จากการท่ีสถาบันการเงินมีลูกคาอยูแลว ดังน้ัน การใหสินเช่ือใดๆ จึงมี

ขอวินิจฉัยท่ีแตกตางกันไปบางจากสหกรณ สําหรับลูกคารายใหมของสถาบันการเงินมักจะมีขอพิจารณา

ในการใหสินเช่ือท่ีมีเงื่อนไขมากกวาเกณฑปกติของลูกคาเดิม 

 หลักการพิจารณาเงินกูของสถาบันการเงินในปจจุบันอาจแตกตางไปจากหลักเกณฑท่ีมีอยูเดิม

บาง เพราะในอดีตน้ันมักจะมีพื้นฐานการพิจารณาการใหเงินกูรายยอยโดยถือหลัก 5Cs บาง 5Ps บาง 

กลาวคือ ในกรณีของหลัก 5Ps สถาบันการเงินก็จะพิจารณาเงินกูโดยถือหลักตัว P 5 ตัว กลาวคือ 

  - People คือ การพิจารณาดูท่ีตัวบุคคลวา มีประวัติความเปนมาอยางไร มีฐานะทาง

สังคมเชนใด มีหนาท่ีการงานในลักษณะใด 

  - Purpose คือ การพิจารณาถึงวัตถุประสงคในการนําเงินกูไปใช ดูแผนการใชเงิน หรือ

ถาเปนโครงการก็จะพิจารณาแนวโนม ตลอดจนสภาพการณท่ัวไปของธุรกิจน้ัน 

  - Payment หมายถึง ความสามารถในการผอนชําระคืน โดยดูจากความสามารถในการ

หารายได ระยะเวลาผอนชําระ วงเงินท่ีจะผอนชําระ 

  - Protection หมายถึง การคํานึงถึงการคุมครองความปลอดภัยของเงินกูจํานวนน้ัน ดวย

หลักประกัน หรือบุคคลค้ําประกัน  

  - Prospect หมายถึง สภาวการณและความนาจะเปนในอนาคตท่ีผูกูจะนําเงินกูไปใชให

เกิดประโยชน แผนการใชเงินหรือโครงการและการตอบสนองการนําเงินกู

จํานวนน้ันนํากลับมาชําระหน้ีได 

 ในอีกแงหน่ึงบางสถาบันการเงินก็อาจพิจารณาการใหเงินกูดวยหลัก 5Cs อันประกอบดวย 

  - Character หมายถึง การท่ีสถาบันการเงินจะคํานึงถึงลักษณะของผูกูวามีความนาเช่ือถือ

เพียงใด โดยดูจากวุฒิภาวะ วัยวุฒิ อาชีพ ความรับผิดชอบ ฐานะทางสังคม 

ประวัติการขอสินเช่ือ (ถามี) 

  - Capacity หมายถึง ความสามารถท่ีผูกูจะสามารถนําเงินไปใชให เกิดประโยชน 

ขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะชําระเงินคืนไดในเวลา และเง่ือนไขตามท่ีสถาบัน

การเงินน้ันกําหนด 

  - Capital หมายถึง การพิจารณาวาผูกูมีทุนทรัพยเดิมอยูมากเพียงใด โดยพิจารณาจาก

สินทรัพยท่ีครอบครองอยู เชน รถยนต ท่ีดิน บาน เปนตน 
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  - Collateral หมายถึง ผูกูประสงคจะใชหลักทรัพยหรือบุคคลมาค้ําประกันเงินกูน้ัน และ

การค้ําประกันดังกลาว เปนท่ียอมรับของสถาบันการเงินวา หลักทรัพยหรือ

บุคคลท่ีค้ําประกันมีศักดิ์และสิทธิ์ท่ีจะคุมครองตนเงินไดอยางเพียงพอ 

  - Conditions หมายถึง เง่ือนไขตางๆ ท่ีการกูเงินรายน้ันจะตกลงหรือเปนท่ียอมรับกันได

ระหวางผูกูกับผูใหกู เชน อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาผอนชําระ ปริมาณเงินท่ี

ผานชําระตอเดือน วงเงินกู ท่ีกําหนด การเบิกจายวงเงินกูในแตละงวด 

คาธรรมเนียม เบ้ียปรับ เปนตน สิ่งเหลาน้ี จะตองเปนขอตกลงหรือเง่ือนไขท่ี

ท้ังสองฝายตกลงเห็นชอบรวมกัน 

 อยางไรก็ดี ในปจจุบันน้ี แมจะยังมีการใชหลักเกณฑการพิจารณาเงินกูดวยหลัก 5Ps หรือ 5Cs 

ดังกลาวขางตน สถาบันการเงินในปจจุบันก็มักหันมาใชหลักการใหม คือ หลัก ABCD กลาวคือ 

 - A (Available) หมายถึง ความพรอมและความสะดวกของสถาบันการเงินใน

การท่ีใหเงินกู ประเภทเงินกูท่ีผูกูประสงคจะขอกู สัดสวนของ

การกูเงิน ความสะดวกของผูกูท่ีจะขอรับเงินกู 

 - B (Borrowing) หมายถึง การจัดการกู ยืมเงินใหไดตามท่ีตองการภายใต

เงื่อนไขของระยะเวลาท่ีตกลงกัน อัตราดอกเบ้ียท่ีเห็นชอบ

รวมกัน วิธีการคิดดอกเบ้ียท่ียอมรับกันได ปริมาณเงินกูท่ีจะ

อนุมัติ การเบิกใชเงินของผูใหกูและผูกู 

 - C (Creditability) หมายถึง ความนาเช่ือถือของผูกูเงินซ่ึงสถาบันการเงินมักจะ

พิจารณาจากประวัติของผูกู การรับรองของผูรับรอง ฐานะ

ทางสังคมของผูกู อาชีพของผูกู 

 - D (Debt payment ability) หมายถึง ความเปนไปไดของผูกูในการท่ีจะสามารถชําระหน้ี

คืนตามเ ง่ือนไขท่ีสถาบันการเ งินกําหนดข้ึน ตลอดจน

ความสามารถของผูกู ในการท่ีจะยอมรับเ บ้ียปรับ และ

คาธรรมเนียมหากมีความจําเปนเกิดข้ึนในภายหลัง 

 2)  หลักเกณฑการพิจารณาเงินกูของสหกรณออมทรัพย 

 โดยท่ัวไปคณะกรรมการเงินกูจะพิจารณาการใหกูเงินโดยใชการผสมผสานระหวางหลักการ

ท่ัวไปของสถาบันการเงิน รวมกับ เจตนารมณของสหกรณในการท่ีจะใหความเกื้อกูลชวยเหลือแกสมาชิก 

โดยท่ีสหกรณเปนสถาบันการเงินปด ดังน้ัน ยอมถือวาความคุนเคยกับลูกหน้ีคือ สมาชิก ยอมดีกวา

สถาบันการเงินอื่น เพราะมิใชเปนการใหเงินกูโดยกวางๆ แกบุคคลท่ัวไป ดังน้ัน หลักเกณฑการพิจารณา

เงินกูของสหกรณจึงอาจจะมีการผอนคลาย ยืดหยุน และไมเครงครัดเหมือนดังเชนท่ีสถาบันการเงินเชิง

พาณิชยพึงปฏิบัติตอลูกคา สหกรณออมทรัพยโดยท่ัวไปจึงไมมีเบ้ียปรับเม่ือผิดนัดชําระหน้ี ไมมีการเพิ่ม

อัตราดอกเบ้ียเพื่อการชําระหน้ีติดคางกับสหกรณ ดวยเหตุน้ี เราจึงมักจะพบวาสหกรณยินยอมใหใชบุคคล

ค้ําประกันโดยเพียงแตถือวาเปนสมาชิกสหกรณดวยกันเทาน้ัน มิไดคํานึงไปถึงฐานะของผูค้ําประกันท้ัง

ทางดานการเงินและทางดานสังคม นอกจากน้ี สหกรณมักจะถือหลักวา การใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ

นาจะสามารถหักเงินชําระหน้ีไดโดยตรงจากเงินเดือนของสมาชิกผูกูเงิน ดังน้ัน โอกาสท่ีจะไดรับการ
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ชําระหน้ีเม่ือเทียบกับสถาบันการเงินเชิงพาณิชยโดยท่ัวไปจึงยอมมีมากกวา ในกรณีน้ีจึงมักจะพบวาสหกรณ

ใหความสนใจนอยมากตอฐานะทางการเงินของผูค้ําประกัน หรือรายไดสุทธิของผูกูเงิน เวนแตวาการกูเงิน

น้ันเปนการกูเงินรายใหญท่ีมีระยะเวลาผอนชําระยาวนาน เชน การกูพิเศษ สหกรณก็อาจมีความพิถีพิถัน

ในการเรียกหาหลักทรัพยมาค้ําประกันวงเงินกูใหคุมกับจํานวนเงินท่ีผูกูคือสมาชิกขอกูไปจากสหกรณ 

 3)  การตัดสินใจอนุมัติเงินกู 

 คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะอนุมัติ หรือไมอนุมัติเงินกูแกสมาชิกสหกรณราย

หน่ึงรายใดก็ได กระน้ันก็ดี การอนุมัติหรือไมอนุมัติดังกลาว คณะกรรมการเงินกูจะตองตั้งอยูบนพื้นฐาน

ของหลักเกณฑท่ีอางอิงได คือ 

 1. การพิจารณาตองเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีมีอยูในระเบียบวาดวยการกูเงิน

ของสหกรณ คณะกรรมการเงินกูจะตองดําเนินการไปตามข้ันตอนท่ีระเบียบวาดวยการกูเงินของสหกรณ

ไดวางเปนเกณฑไว หากจําเปนหรือมีเหตุอันจะตองปฏิบัติแตกตางไปจากท่ีแนวทางในระเบียบได

กําหนดไว คณะกรรมการเงินกูจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา 

 2. คณะกรรมการเงินกูยอมมีอํานาจในขอบเขตของการพิจารณาเงินกูตามท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการดําเนินการเทาน้ัน  

 3. คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักอยูเสมอวาการพิจารณาเงินกูเปนความรับผิดชอบ

รวมกันของกรรมการท้ังคณะ ดังน้ัน มติใดๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนก็จะตองเปนมติท่ีมีสัดสวนตามท่ีระบุไวใน

ระเบียบวาดวยการกูเงินของสหกรณ และหรืออาจจะเปนขอกําหนดหรืออํานาจท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการมอบหมายตอมาใหก็ได 

 4. การอนุมัติหรือไมอนุมัติเงินกูของคณะกรรมการเงินกูจะตองเปนไปโดยสุจริต และโดย

ปราศจากขอสงสัย หากมีประเด็นใดท่ียังมีความเขาใจไมตรงกัน ชอบท่ีคณะกรรมการรายหน่ึงรายใด

จะตองทําความเขาใจรวมกันกับท่ีประชุมเพื่อขจัดมูลเหตุแหงขอสงสัยน้ันใหหมดสิ้นไป กอนท่ีจะมีมติ

หรือตัดสินใจในการพิจารณาเงินกูแตละราย 

 5. คณะกรรมการเงินกูจะตองสามารถติดตามการใชเงินกูของสมาชิกไดตามควร เพราะการ

อนุมัติเงินกู หมายถึง ภาระผูกพันท่ีคณะกรรมการจะตองดูแลใหสมาชิกผูกูเงินนําเงินไปใชตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีกลาวอางไวในคําขอกูเงินจากสหกรณ ดังน้ัน กอนจะพิจารณาเงินกูรายใดก็ตาม

คณะกรรมการก็ตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการดูแลเงินกูรายน้ีดวย มิฉะน้ันแลวถาหากเงินกูท่ีไดรับ

อนุมัติไปจากคณะกรรมการเงินกูเกิดมีขอบกพรองหรือความเสียหาย เชน ลูกหน้ีคางชําระ ลูกหน้ีไมอาจ

ชําระหน้ีได ลูกหน้ีมิไดนําเงินไปใชตามวัตถุประสงค หรือลูกหน้ีใชเงินตามวัตถุประสงคเพียงสวนนอย

มาก เปนตน ถาคณะกรรมการเงินกูขาดประสิทธิภาพในการติดตามการใชเงินกูอยางไดผลแลว ก็อาจ

เปนตัวอยางแกเงินกูรายอื่นๆ จนทําใหในท่ีสุดเจตนารมณในการใหเงินกูเพื่อชวยเหลือสมาชิกท่ีสหกรณ

ตั้งใจไวตองเบ่ียงเบนไปจากเจตนารมณเดิม 
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4.  ขอพึงระวังสําหรับการอํานวยสินเชื่อ 

 เจตนารมณของสหกรณในการท่ีจะใหบริการเงินกูแกสมาชิกน้ัน จะตองมีนโยบายท่ีวางไวโดย

ชัดเจน ซ่ึงนโยบายน้ี คณะกรรมการดําเนินการจะตองทําความเขาใจกับคณะกรรมการเงินกูใหประจักษ

แจงวา สหกรณมีเจตจํานงอันแนวแนท่ีจะวางกรอบของการใหเงินกูแกสมาชิก เพื่อชวยเหลือ    เกื้อกูล

สมาชิกในรูปแบบอยางใดในปริมาณเทาใด ในลักษณะใด หรือในวิธีการใด เปนตน ท้ังน้ีคณะกรรมการ

เงินกูจะตองนําเอานโยบายดังกลาวมาดําเนินการใหเปนรูปธรรมตรงตามนโยบายท่ีไดวางเอาไว ดวยเหตุน้ี

การใหเงินกูของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการเงินกูเปนผูรับผิดชอบอยู จึงจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 

 1.  เงินกูท่ีใหแกสมาชิกจะตองสามารถสนองตอบความตองการของสมาชิกในเวลาท่ีตองการ 

 2.  เงินกูจะตองมากพอแกการใหความชวยเหลือสมาชิก สามารถดับความเดือดรอนของสมาชิก

ไดอยางมีผล 

 3.  เงินกูท่ีใหแกสมาชิกแมจะเนนในความมากพอตอการใหความชวยเหลือก็ดี แตก็จะตอง

คํานึงถึงวาไมมากจนเกินความเพียงพอตอการใชงาน หาไมแลวก็จะกลับกลายเปนการสรางภาระแก

สมาชิกแทนท่ีจะแบงเบาภาระอยางท่ีหวังไว 

 4.  เงินกูท่ีใหแกสมาชิกจะตองเปนเงินกูท่ีอยูในภาวะท่ีสมาชิกสามารถจะผอนชําระไดโดยไม

กระทบกระเทือนตอการดํารงชีวิตตามปกติประจําวัน หรือประจําเดือน 

 5.  การกําหนดวงเงินกูประเภทฉุกเฉินจะตองไมใหมีวงเงินสูงมาก และไมควรใหผอนชําระเกิน

กวา 4 เดือน 

 6.  คณะกรรมการเงินกูจะตองหม่ันตรวจสอบวา เม่ือสมาชิกไดรับเงินกูไปแลวสมาชิกผูน้ันมี

จิตสํานึกวา เงินจํานวนน้ันเปนเงินกูท่ีไดจากเงินของมวลสมาชิกสวนรวมมาชวยเหลือ จึงตองใชคืนเงินกู

น้ันโดยเร็ว ไมจําเปนจะตองรอผอนชําระตามระยะเวลาอันยาวนานท่ีสุด ซ่ึงสหกรณเปดโอกาสให 

 7.  เงินกูของสมาชิกท่ีคณะกรรมการจะพิจารณาใหน้ันจะตองคํานึงถึงเสถียรภาพของสมาชิกผู

น้ันและสหกรณดวย เชน จะตองคํานึงถึงสัดสวนระหวางทุนเรือนหุนของสมาชิกผูน้ันตอวงเงินกูท่ีจะกู 

และแมเม่ือไดกูเงินไปแลวก็ไมทําใหสัดสวนท่ีมีอยูแตเดิมระหวางทุนเรือนหุนกับเงินกูเสื่อมคาต่ําลงไป 

 8.  คณะกรรมการเงินกูจะตองคํานึงถึงผูค้ําประกันของสมาชิกท่ีจะมีภาระในการค้ําประกันเงินกู

ของสมาชิกใหอยูในวิสัย และฐานะท่ีเพียงพอตอการแบกรับสภาพหน้ีแทนสมาชิกไดดวย 

 9.  คณะกรรมการเงินกูจะตองไมทําใหเงินกูของสมาชิกมีสวนของทุนเรือนหุนปะปนอยูดวย เชน 

บางสหกรณกําหนดใหวงเงินกูของสมาชิกประกอบดวย เงินเดือนคูณดวยจํานวนเทาบวกดวยคาหุน 

ลักษณะเชนน้ีเปนการกําหนดวงเงินกูท่ีบิดเบือนไปจากความสามารถในการกูเงินของสมาชิก และบ่ัน

ทอนความม่ันคงของสหกรณ รวมท้ังสรางภาระอันไมจําเปนเพิ่มข้ึนใหแกผูค้ําประกันเงินกูของสมาชิกผูกู

เงินไปจากสหกรณน้ันดวย เน่ืองจากวา เงินทุนเรือนหุนของสมาชิกผูกูเงินท่ีสามารถใชเปนหลักประกัน

เงินกูของตนไดถูกนําไปรวมเขาอยูในวงเงินกูหมดแลว ทําใหทุนเรือนหุนท่ีมีอยูจริงมิไดมีคุณคาเปน

หลักทรัพยในการค้ําประกันเชนท่ีคาดหวังไว 
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 10.  คณะกรรมการเงินกูก็ดี คณะกรรมการดําเนินการก็ดีไมควรขยายวงเงินกูใหสูงข้ึนเร่ือยๆ 

และในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสยืดระยะเวลาในการชําระหน้ีของสมาชิกออกไปอยางยาวนานเพียงเพื่อ

หวังใหสมาชิกสามารถผอนชําระหน้ีรายเดือนได แตไมคิดวาสมาชิกจะมีหน้ีผูกพันไปยาวนานจนพน

ภาวะตามวิสัยในการจะชําระหน้ีไดหมด 

 11.  คณะกรรมการเงินกูก็ดี คณะกรรมการดําเนินการก็ดี จะตองคํานึงอยูเสมอวาระยะเวลาใน

การทํางานท่ีไดรับคาจางตามปกติจะเปนปฏิภาคกลับกับระยะเวลาในการชําระหน้ีของสมาชิก  ดังน้ัน

สมาชิกจึงตองไดรับการดูแลมิใหตองมีหน้ีคางชําระจนเกษียณอายุการทํางาน 

 12.  คณะกรรมการเงินกูก็ดี คณะกรรมการดําเนินการก็ดี ไมบังควรอยางย่ิงท่ีจะสรางภาระการ

กอหน้ีตอเน่ืองใหแกสมาชิกมิพักวาจะเปนวิธีการใดๆ เพราะเปนการทําลายวินัยการเงินของสมาชิกและ

ไมสอดคลองกับหลักปรัชญาของสหกรณ 

 13.  เงินกูท่ีใหแกสมาชิกจะตองเปนเงินกูท่ีสามารถช้ีชัดวา เม่ือสมาชิกนําไปใชประโยชนจริง

ตามคํากลาวอางแลวจะชวยใหสมาชิกน้ันหลุดพนจากพันธนาการแหงความยากลําบากท่ีมีอยู 
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บทที่ 4 
การตรวจสอบการ ใ ช เ งิ น กู แ ล ะบริ ห าร เ งิ น กู  

 

1.  วิธีการตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมาย 

   1)  แนวทางตรวจสอบการใชเงินกู 

 คณะกรรมการเงินกูสามารถตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกไดเสมอ มิใชถือวาเม่ือใหเงินกูแลว

ก็ใหสมาชิกรับผิดชอบเงินกูน้ันเอง หรือถือวารับทราบการใชเงินกูของสมาชิก หรือทําตามแบบสอบถาม

ท่ีสงไปยังสมาชิกและสงกลับคืนมาเทาน้ัน การทําเชนน้ียังมิใชถือวาเปนการตรวจสอบการใชเงินกูเพราะ

เปนแตเพียงทํางานตามแบบอยางท่ีเคยเปนมาเทาน้ัน ไมไดลงลึกลงไปเพื่อคนหาขอแทจริงวาผูกูเงินได

ใชเงินจริงตามวัตถุประสงคอยางไร หรือไม ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีสําคัญท่ีคณะกรรมการเงินกูจะตอง

ดําเนินการตรวจสอบสมาชิกในการหย่ังทราบถึงขอแทจริง และพฤติกรรมจริงท่ีสมาชิกนําเงินกูไปใช ใน

การตรวจสอบน้ันคณะกรรมการเงินกูอาจดําเนินการไดดังน้ี 

 1.  ตรวจสอบโดยวิธีสุมตัวอยาง 

 2.  ตรวจสอบโดยวิธีพิจารณาจากพฤติกรรมของผูกู 

 3.  ตรวจสอบโดยวิธีดําเนินการตามขาวสารท่ีไดรับจากการบอกแจง 

 4.  ตรวจสอบโดยการไปสัมผัสกับผูกูโดยตรง 

 5.  ตรวจสอบเม่ือมีเหตุการณหรือสภาวการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนกรณีพิเศษ เชน วิกฤตการณ

ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณทางการตลาด วิกฤตการณดานราคา เปนตน 

 อน่ึง การตรวจสอบน้ันคณะกรรมการเงินกูอาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อทําหนาท่ีแทน 

ขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะมอบหมายใหฝายจัดการดูแล และสงขอมูลเกี่ยวกับการใชเงินกูของสมาชิกท่ี

ไดรับอนุมัติเงินกูไปแตละรายโดยใหฝายจัดการมีรายงานเปนลายลักษณอักษรตามระยะเวลาและโอกาส

อันควร 

 2)  การติดตามและการประเมินผลการใชเงินกู 

 ยอมเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา การนําเงินกูไปใชของผูกูแตละรายน้ันยากท่ีจะรับรอง

ผลสัมฤทธิ์ 100% ได กระน้ันก็ดี คณะกรรมการเงินกูก็ตองตั้งเปาหมายใหผูกูนําเงินกูไปใชใหเกิด

ประโยชนตรงตามวัตถุประสงคไมนอยกวารอยละ 80 แหงเงินกูท่ีไดรับอนุมัติ การประเมินผลของการให

เงินกูน้ันควรจะทําไดเสมอเม่ือมีโอกาส หรือควรดําเนินการทันทีท่ีมีขาวสารขอมูลอันไมชอบเกี่ยวกับ

เงินกูแตละราย อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเงินกูจะตองถือหลักวา 

 1.   การประเมินผลน้ันจะตองไมหวังผล 100%  

 2. คณะกรรมการเงินกูจะตองตั้งเปาหมายการใชเงินกูใหไดผลโดยตรง ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

 3. คณะกรรมการเงินกูควรแบงหนาท่ีไปตรวจสอบเงินกูดวยตัวเองบาง ตามวาระและโอกาสอัน

ควรเพื่อจะไดสามารถสัมผัสตอขอแทจริงตอผูกูเงิน 

 4. ถามีการใชแบบสอบถามเม่ือไดรับแบบสอบถามกลับมาแลว จะตองตรวจสอบวาไดรับ

แบบสอบถามคืนมาครบถวนตามท่ีสงออกไปเสียกอน หลังจากน้ันจึงคอยมีการวิเคราะหเพื่อกลั่นกรองขอ

แทจริงจากการตรวจสอบแบบสอบถามน้ันในภายหลัง 
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2.  การตรวจสอบควบคุมหลักประกันเงินกู 

 การใหเงินกูของสหกรณเปนพันธกิจท่ีคณะกรรมการเงินกูจะตองรับงานสืบเน่ืองหลังจากได

อนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกผูขอกูเงินไปแลว คณะกรรมการเงินกูจะตองตระหนักอยูเสมอวา เงินกูทุก

ประเภทและทุกรายการของสหกรณจําเปนจะตองไดรับการดูแลใหมีหลักประกันท้ังสิ้น มิพักวาจะเปนการ

กูเงินรายยอย เชน การกูฉุกเฉิน ก็จะมีการใชหลักประกันโดยการคุมครองตัวเอง เชน รายไดของผูกู ทุน

เรือนหุนของผูกู เปนตน หรือการกูเงินขนาดกลาง เชน การกูสามัญก็จะตองมีบุคคลหรือทรัพยสินในการ

ค้ําประกัน และการกูเงินรายใหญ เชน การกูพิเศษ ก็จะตองมีหลักทรัพยท่ีม่ันคงเช่ือถือไดใชประกัน เปนตน 

ดังน้ัน ในการตรวจสอบควบคุมหลักประกันเงินกูเม่ือใหสมาชิกกูเงินไปแลว คณะกรรมการเงินกูจึงตองมี

ความพิถีพิถันในการดําเนินการ และตองมีความสมํ่าเสมอเทาเทียมในการจัดการดวย 

 1)  ประเภทของหลักประกัน 

 หลักประกันท่ีใชค้ําประกันเงินกูของสหกรณน้ันสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

 1.  การใชบุคคล (สมาชิก) ค้ําประกัน 

 การใชบุคคลค้ําประกัน หมายถึง ในกรณีท่ีผูกูเงินซ่ึงจะตองเปนเงินกูประเภทฉุกเฉินหรือสามัญ

ไมอาจจัดหาทรัพยสินท่ีมีมูลคาซ่ึงสหกรณยอมรับไดมาเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู ในกรณีเชนน้ี 

สหกรณก็มักอนุโลมใหใชสมาชิกดวยกันในการค้ําประกันเงินกูจํานวนน้ัน เน่ืองจากสหกรณถือวาสมาชิก

ทุกคนมีความเทาเทียมกัน ดังน้ัน สหกรณจึงมักจะไมคํานึงถึงฐานะทางสังคมของแตละบุคคลท่ีมาค้ํา

ประกัน 

 แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการเงินกูจะตองพึงระวังวาไมควรใหสมาชิกผูขอกูเงินอางอิงผูค้ํา

ประกัน โดยถือหลักใหผูค้ําประกันสามารถค้ําประกันเงินกูของผูกูตามอําเภอใจตามวงเงินเฉพาะท่ีผูค้ํา

ประกันน้ันเองประสงคจะแจงจํานวนวงเงินท่ีตนตองการจะค้ําประกัน โดยไมจํากัดจํานวนมากนอย 

เพราะในกรณีเชนน้ีจะทําใหการค้ําประกันเกิดความสับสนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เน่ืองจากวา

การค้ําประกันน้ันถาผูค้ําประกันขอค้ําประกันเงินกูในวงเงินจํานวนนอยๆ ก็ทําใหผูกูแตละรายตองมีผูค้ํา

ประกันรายละมากคน ซ่ึงเปนภาระในการตรวจสอบประการหน่ึง อีกประการหน่ึงสหกรณอาจจะมีหน้ีสูญ

ถาผูค้ําประกันถึงแกกรรม และยังไมมีการหาผูค้ําประกันรายใหม หรือผูค้ําประกันน้ันปฏิเสธความ

รับผิดชอบในการค้ําประกัน สหกรณก็อาจไมคุมท่ีฟองรองเอากับผูค้ําประกันเน่ืองจากมูลหน้ีต่ําไมคุมกับ

คาทนายความ และสหกรณอาจมีคาใชจายสูงมากในการฟองรองผูค้ําประกันมากรายในมูลหน้ีเดียว 

 เหนือสิ่งอื่นใดคณะกรรมการเงินกูจะตองใหฝายจัดการโดยเฉพาะเจาหนาท่ีสินเช่ือ ติดตาม

ตรวจสอบความเปนปจจุบันของการค้ําประกันดวยบุคคลอยางสมํ่าเสมอวายังคงคุณคาของการค้ําประกัน

อยูหรือไม 

 อน่ึง ในขบวนการสหกรณยังมิไดมีการถือหลักใหมีการจัดช้ันเกี่ยวกับศักดิ์และสิทธิ์ของบุคคล

หรือทรัพยสินท่ีมาใชค้ําประกันทดแทนกัน ดังน้ัน จึงปรากฏวามีการแลกเปลี่ยนการค้ําประกันเงินกูของ

สหกรณดวยบุคคลหรือทรัพยสินท่ีตางช้ันกัน เชน การใชหลักทรัพยค้ําประกันยอมดีกวาใชบุคคลค้ํา

ประกัน แตสหกรณก็อาจยอมใหถอนหลักทรัพยค้ําประกันเปลี่ยนมาเปนบุคคลค้ําประกัน หรือการใชเงิน

ฝากของสหกรณค้ําประกันยอมดีกวาการใชหลักทรัพยค้ําประกัน แตสหกรณก็กลับยอมใหเปลี่ยนจากเงิน

ฝากมาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน เปนตน 
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 2.  การใชทรัพยสินค้ําประกัน 

 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการใชทรัพยสินค้ําประกันอาจจําแนกออกเปนทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย 

และทรัพยสินท่ีเปนตราสารการเงิน หรือตราสารแหงหน้ี ในกรณีท่ีใชทรัพยสินค้ําประกัน คณะกรรมการ

เงินกูจะตองวินิจฉัยวา ถาเปนอสังหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน ก็ตองพิจารณาวา ท่ีดินน้ันมีการพัฒนาแลว

หรือไม อยูในสภาพแวดลอมเชนใด มีสิ่งปลูกสรางหรือไม ลักษณะการครอบครองทางนิติสัมพันธเปน

อยางไร เชน เปนโฉนด เปน น.ส. 3 หรือเปนเพียงใบ ส.ค. เปนตน ในดานตราสารแหงหน้ี หรือตราสาร

การเงินน้ันก็ตองพิจารณาวา เปนตราสารท่ีมีมูลคาในตลาดท่ีแทจริงเปนอยางไร เปนตราสารท่ีไดรับการ

จัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับท่ีนาเช่ือถือเพียงใด เปนตราสารท่ีมีความเสี่ยงมากนอยเทาใด เปนตราสาร

ของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เปนตราสารของสถาบันการเงิน หรือสถานประกอบการเชิงพาณิชย 

ขนาดของสถานประกอบการซ่ึงเปนผูออกตราสารน้ัน ธุรกิจของผูออกตราสารน้ัน เปนตน 

 คณะกรรมการเงินกูจะตองไดขอมูลท่ีเช่ือถือไดมาตรวจสอบจนเปนท่ีพอใจ จึงจะสามารถรับรอง

ทรัพยสินท่ีมาใชค้ําประกันน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการตรวจสอบเพื่อความแนใจถึงความเปนจริงแหงตัว

ตราสารน้ันๆ โดยจะตองไมยอมรับการใชรูปถายเอกสารมาเปนเอกสารตัวแทนของการค้ําประกัน และ

จะตองมีการสํารวจ ตรวจสอบความเปนจริงแหงผูมีอํานาจในการลงนามของตราสารฉบับน้ันๆ ดวย สรุป

แลวการตรวจสอบหลักประกันเงินกู คณะกรรมการอาจพิจารณาจากหลักฐานตางๆ ดังน้ี 

 (1)  หลักฐานทางดานเอกสาร เชน ใบเสร็จรับเงิน การจดทะเบียน ใบสําคัญตางๆ 

 (2)  หลักฐานท่ีปรากฏ เชน ผลจากการใชเงินกูเชิงประจักษ วัสดุอุปกรณท่ีเกิดข้ึนจากเงินกูน้ัน 

เปนตน 

 (3)  หลักฐานจากคํารับรองของบุคคลหรือสถาบันท่ีเช่ือถือได หรือผูท่ีเปนประจักษพยานในการ

น้ันๆ 

  (4)  หลักฐานจากแหลงอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการเงินกูจะพึงสรรหาได รวมท้ังจากการท่ีสามารถ

เรียกเอาจากผูกูเงินได เปนตน 

 2)  เทคนิควิธีการเขาถึงขอมูล 

 แหลงขอมูลในการจัดเก็บหลักประกันหรือการจัดเก็บรักษาเงินกูของสหกรณน้ัน คณะกรรมการ

เงินกูจะตองวางหลักเกณฑใหมีการจัดเก็บ โดยถือหลักวา  

 1.  เอกสารจะตองเก็บในท่ีปลอดภัย  การเก็บรักษาในลักษณะน้ี หมายถึง ความปลอดภัยจาก

การถูกทําลายโดยธรรมชาติ เชน นํ้า ความช้ืน แมลง เปนตน หรือความปลอดภัยอันเกิดจากภยันตราย

ตางๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย เปนตน หรือความปลอดภัยอันเกิดจากโจรภัย หรือการสูญหาย

เน่ืองจากการจัดเก็บไมเปนระบบท่ีดี ดังน้ัน เอกสารจึงจะตองไดรับการจัดเก็บไวในหองนิรภัย 

 2.  การจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญควรจะแยกเก็บโดยมีสําเนากับฉบับจริงตางหากจากกันเพื่อการ

อางอิงได สวนหน่ึงอาจเก็บในธนาคาร อีกสวนหน่ึงอาจเก็บท่ีสหกรณ 

 3.  การเก็บเอกสารอันเน่ืองจากขอ ข. ตองมีการศึกษาถึงการจัดเก็บเฉพาะสําเนาท่ีสําคัญให

ครบชุด เพื่อจะไดใชอางอิงอยางครบถวนเสมอกันหมดในเวลาฉุกเฉินและจําเปน ขณะเดียวกันก็ควร

จะตองกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารดังกลาวใหชัดเจนดวย เพราะมิฉะน้ันจะเปนภาระมากในการ

จัดเก็บเอกสาร 
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 วิธีเก็บเอกสารที่ใชเปนหลักประกันการจัดเก็บเอกสารสําคัญมีวิธีการจัดเก็บไดหลายแบบ

ดวยกัน 

 1.  การจัดเก็บแบบแยกประเภท วิธีจัดเก็บแบบน้ีอาจจําแนกการจัดเก็บในรายละเอียดไดหลาย

อยาง เชน การแยกประเภทเงินกูก็อาจแยกเก็บเปนประเภทเงินกูฉุกเฉิน ประเภทเงินกูสามัญ ประเภท

เงินกูพิเศษ หรือการจัดเก็บโดยแยกประเภทตามวัตถุประสงคท่ีผูกูขอกูเงิน เชน การกูเงินเพื่อการใชจาย

ท่ัวไป การกูเงินเพื่อเคหสถาน การกูเงินเพื่อจัดซ้ือยานพาหนะ การกูเงินเพื่อการประกอบอาชีพ การกู

เงินเพื่อศาสนพิธี การกูเงินเพื่อซ้ืออุปกรณเคร่ืองใชท่ีจําเปนตางๆ การกูเงินเพื่อการศึกษา เปนตน หรือ

การแยกเก็บเอกสารเงินกูโดยจําแนกตามหลักประกัน เชน ประเภทหลักประกันเปนบุคคล ประเภท

หลักประกันเปนทรัพยสิน ประเภทหลักประกันเปนตราสารตางๆ  

 2.  การจัดเก็บโดยแยกตามตัวสมาชิก ไดแก การจัดเก็บเอกสารโดยแยกตามเลขทะเบียน

ประจําตัวของสมาชิก หรือแยกตามเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน หรือแยกตามตัวอักษร หรือแยกเปน

หมวดหมู และแบงยอยดวยตัวเลขจุดทศนิยม ท้ังน้ี การท่ีสหกรณจะใชวิธีการจัดเก็บเอกสารดานหน้ีสิน

ของสมาชิกดวยวิธีการใด ยอมเปนไปตามนโยบายของสหกรณน้ันแตจะตองวางเปนหลักใหเห็นชัดเพื่อ

จะไดเปนท่ีเขาใจดีโดยท่ัวกัน 

 3)  การติดตามผลการจัดเก็บเอกสาร 

 คณะกรรมการเงินกูจะตองมีการติดตามการจัดเก็บเอกสาร โดยเขาไปศึกษาถึงแนวทางและ

วิธีการจัดเก็บเอกสารของสหกรณวา มีความถูกตองสมบูรณตรงตามหลักเกณฑท่ีวางไวหรือไม การ

ติดตามน้ีอาจทําไดโดยตรงคือ คณะกรรมการเงินกูเขาไปดูแลดวยตัวเอง ณ ท่ีทําการสหกรณเปนคร้ัง

คราวในวาระโอกาสอันควร หรือเม่ือเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิง

คณะกรรมการเงินกูจะตองใหความสนใจเปนพิเศษในกรณีของการใชบุคคลค้ําประกัน วามีการเสื่อมสิทธิ

ลงหรือไม เชน ลาออกจากราชการ ยาย ถึงแกกรรม ขณะเดียวกันคณะกรรมการเงินกูก็จะตองหม่ัน

ติดตามรายงานของผูตรวจสอบกิจการวาไดมีรายงานความครบถวนถูกตอง ความสมบูรณของเอกสารท่ี

ใชในการค้ําประกันอยางใดหรือไมเพียงไร หากไมปรากฏวามีรายงานของผูตรวจสอบกิจการ และ

คณะกรรมการเงินกูมีความประสงคจะขอทราบขอมูลก็อาจสอบถามจากผูตรวจสอบกิจการโดยตรงก็ได 

โดยใหผูตรวจสอบกิจการรายงานหรือใหคํารับรองกลับมาในรูปลายลักษณอักษร เพื่อคณะกรรมการเงินกู

จะสามารถใชเปนเอกสารอางอิงไดตอไป นอกจากน้ีการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารน้ัน

คณะกรรมการเงินกูก็สามารถท่ีจะติดตามไดจากผูจัดการสหกรณโดยตรง โดยใหผูจัดการเปนผูรับรอง

ดวยลายลักษณอักษร สําหรับเอกสารใดท่ีพบวายังมีความไมสมบูรณเพื่อใชค้ํ าประกันเงินกู 

คณะกรรมการเงินกูจะตองเรงใหผูกูจัดการหามาเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณข้ึนโดยเร็ว นอกจากน้ันใน

รายงานประจําปของผูสอบบัญชีซ่ึงจัดทําข้ึน คณะกรรมการเงินกูก็อาจถือประโยชนนํามาใชเปน

เอกสารอางอิงเพื่อตรวจสอบดูความถูกตองสมบูรณของการจัดเก็บเอกสารค้ําประกันเงินกูไดอีกดวย 
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3.  วิธีการดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิก 

 ในทางความเปนจริงการดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกน้ัน ฝายจัดการซ่ึงมีผูจัดการ

สหกรณเปนหัวหนารับผิดชอบโดยตรงจะตองเปนผูทํางานใกลชิดเปนเบ้ืองตนกับงานดานน้ี แตอยางไรก็

ตามสิ่งท่ีสําคัญก็คือ คณะกรรมการเงินกูจําเปนจะตองมีพันธกิจในการตรวจสอบวาลูกหน้ีท่ีตนเองได

อนุมัติเงินกูน้ัน มีการชําระหน้ีคืนกลับมาสูสหกรณตรงตามเง่ือนไขอยางถูกตองสมํ่าเสมอหรือไมเพียงไร

ดวย การดําเนินการประการน้ีคณะกรรมการเงินกูสามารถท่ีจะตรวจสอบดูไดจากสิ่งตางๆ ดังน้ี 

 1)  วิธีการตรวจสอบการชําระคืนเงินกู 

 คณะกรรมการเงินกูอาจไมจําเปนจะตองไปตรวจสอบสมาชิกผูกูเงินทุกประเภททุกคนดวยตนเอง 

แตอาจใชเอกสารและรายงานตางๆ เปนเคร่ืองมือประกอบการตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 

ซ่ึงไดแก 

 1.  ดูจากงบกระแสเงินสดของสหกรณ (Cash Flow) 

 2.  สอบถามจากเหรัญญิกของสหกรณ 

 3.  ดูจากผูตรวจสอบกิจการ โดยเฉพาะรายงานของผูตรวจสอบกิจการ 

 4.  ดูจากรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ ซ่ึงผูจัดการเปนผูจัดทําข้ึน 

 5.  หากแมวาคณะกรรมการเงินกูยังไมอาจทราบขอมูลของลูกหน้ีในการชําระหน้ีเงินกูรายใดราย

หน่ึง หรือของท้ังหมดก็ตามชอบท่ีคณะกรรมการเงินกูจะหยิบยกข้ึนไตถามในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือนเพื่อท่ีจะไดบันทึกไวเปนหลักฐาน ขณะเดียวกันฝายจัดการโดยผูจัดการสหกรณ

และผูตรวจสอบกิจการท่ีเขารวมประชุมประจําเดือนก็จะไดเปนผูช้ีแจง หรือรับรองขอมูลใหคณะกรรมการ

เงินกูไดรับทราบ 

 2)  การจัดชั้นลูกหน้ีสมาชิกเพื่อประโยชนในการติดตามหน้ี 

 คณะกรรมการเงินกูจะตองดูแลใหมีการจัดทํารายงานการชําระหน้ีของสมาชิกจําแนกออกมาตาม

ประเภทของการกูเงิน และมีรายละเอียดของการชําระหน้ีเปนรายบุคคล สําหรับรายงานน้ีจะตองจําแนก

ออกมาเปนลูกหน้ีท่ีมีพฤติกรรมการชําระหน้ีแยกช้ันแตกตางกันตามท่ีสถาบันการเงินจําแนกไว  คือ 

 1.  ลูกหน้ีจัดช้ันท่ีจะตองกลาวอางถึง ซ่ึงไดแก ลูกหน้ีท่ีเพิ่งจะผิดนัดชําระหน้ี 

 2.  ลูกหน้ีประเภทจัดช้ันสงสัย หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเม่ือครบกําหนดชําระหน้ีแลว ไมสามารถชําระหน้ี

ไดตั้งแต 2 ถึง 3 เดือน หรือเปนลูกหน้ีท่ีไมชําระหน้ีไมสมํ่าเสมอ มักจะขาดหรือเวนการชําระหน้ีเปนระยะ

แลวก็กลับมาชําระหน้ีใหมเม่ือติดตามทวงถาม 

 3.  ลูกหน้ีจัดช้ันหน้ีสงสัยจะสูญ  ซ่ึงไดแก  ลูกหน้ีท่ีคางชําระหน้ีติดตอกันตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป 

 4.  ลูกหน้ีจัดช้ันสูญ ไดแก ลูกหน้ีท่ีคางการชําระหน้ีตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป 

 เกี่ยวกับการจัดช้ันลูกหน้ีดังกลาว  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ี

เงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  พ.ศ. 2544   

 การติดตามรายงานการชําระหน้ีน้ี คณะกรรมการเงินกูจะตองใหฝายจัดการจัดทํารายงานการ

ชําระหน้ีฉบับสังเขป เพื่อบันทึกเฉพาะลูกหน้ีท่ีผิดนัดชําระหน้ีมารายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน คณะกรรมการเงินกูตองถือหลักวา ลูกหน้ีท่ีคางการชําระหน้ีหรือไม

สามารถชําระหน้ีไดตั้งแต 2 เดือนติดตอกันจะตองเรงแกไขโดยพลัน ไมควรปลอยใหระยะเวลายืดเย้ือสืบ
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ทอดยาวนานเกินสมควร มิฉะน้ันลูกหน้ีรายน้ันก็อาจกลายเปนลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ หรือกลายเปนหน้ี

สูญในท่ีสุด ซ่ึงถากลายเปนสภาวะเชนน้ันก็อาจกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอสหกรณได อยางไรก็ดี 

เปนหนาท่ีของผูจัดการสหกรณดวยท่ีจะตองไมปลอยใหมีหน้ีคางชําระเกินกวา 2 เดือนอยูแลว ดังน้ันการ

ตรวจสอบและการติดตามผลรายงานการชําระหน้ีรวมกันของคณะกรรมการเงินกูกับผูจัดการสหกรณจะ

ย่ิงทําใหการชําระหน้ีของสมาชิกไดมีประสิทธิภาพเพิ่มพูนข้ึน 

 ในกรณี ท่ี จําเปนและปรากฏวา สหกรณเ ร่ิมมีหน้ีคางชําระเกิด ข้ึนยอมเปนหนา ท่ีของ

คณะกรรมการเงินกูจะตองใหเจาหนาท่ีสินเช่ือรายงานในรายละเอียดใหทราบถึงสมาชิกผูกูเงินประเภทใด

ท่ีมีสถิติการคางชําระหน้ีมากข้ึนตามลําดับ ความจริงแลวคณะกรรมการเงินกูควรใหเจาหนาท่ีสินเช่ือ

รายงานเฉพาะสมาชิกท่ีผิดนัดชําระหน้ีอยางผิดสังเกตเฉพาะบุคคลใหคณะกรรมการเงินกูไดทราบโดย

ผานสายบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเปนประจําทุกเดือน ก็จะชวยใหภาระของคณะกรรมการเงินกูในการ

ติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกเบาบางลงไปเปนอันมาก 

 

4.  การสอบสวนขอเท็จจริงกรณีสมาชิกขอผอนผันหน้ี 

 เน่ืองจากสหกรณอาจมีการอนุญาตใหสมาชิกกูเงินไดหลายประเภท และการกูเงินน้ันก็มี

ระยะเวลาการผอนชําระท่ีคอนขางยาวนาน ปจจุบันสวนใหญลวนเกินกวา 5 ปท้ังสิ้น ดังน้ัน ในชวง

ระยะเวลาอันยาวนานท่ีสมาชิกผอนชําระหน้ีอาจมีอุปสรรคปญหาท่ีเกิดข้ึนแกสมาชิกจนเปนเหตุให

สมาชิกไมอาจชําระหน้ีเงินกูแกสหกรณไดตามปกติ ในการน้ี สมาชิกอาจขอผอนปรนการชําระหน้ีตอ

สหกรณก็ได กระน้ันก็ดีก็มิไดถือเปนหลักวา สหกรณจะตองผอนปรนการชําระหน้ีใหแกสมาชิกทุกราย 

แตตองข้ึนอยูกับความเหมาะสมและความจําเปนท่ีเดนชัดของสมาชิกน้ันเอง การท่ีคณะกรรมการเงินกูจะ

พิจารณาผอนผันการชําระหน้ีเปนการช่ัวคราวใหแกสมาชิกรายใด ก็ยอมจะตองมีการวิเคราะห ตรวจสอบ 

สืบหาขอเท็จจริงเสียกอนวา มีนํ้าหนักนาเช่ือถือประการใดหรือไม 

 1)  เทคนิคการสืบหาแหลงขอมูล 

 โดยความเปนจริงเม่ือสมาชิกมีความจําเปนจะตองขอผอนผันการชําระหน้ีตอสหกรณก็มักจะตอง

อางเหตุผลความจําเปนนําเสนอตอสหกรณ ในเบ้ืองตนผูจัดการสหกรณควรจะตองเปนดานแรกท่ีจะชวย

คณะกรรมการเงินกูในการสืบคนขอเท็จจริง นอกเหนือจากน้ันคณะกรรมการเงินกูอาจสอบหาแหลง

ขอเท็จจริงจากสาระของเหตุผลท่ีลูกหน้ีกลาวอาง   เชน   สถาบันการเงิน บุคคล สภาวะความเปนไป 

ตลอดจนเอกสารตางๆ ท่ีพึงเกี่ยวของ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเงินกูมีขอติดใจสงสัยก็ยังสามารถท่ีจะเชิญ

สมาชิกผูขอผอนผันหน้ีน้ันมาพบเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตอไปได 

 2)  การนําเสนอขออนุมัติการผอนผันหน้ี 

 คณะกรรมการเงินกูไมมีอํานาจท่ีจะอนุมัติใหผูกูรายหน่ึงรายใดผอนผันหน้ีได แตสามารถทํา

ความเห็นนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการใหพิจารณาอนุมัติ แตกระน้ันก็ดีคณะกรรมการเงินกู

จะตองพิจารณากลั่นกรองกอนวา ควรจะชวยสมาชิกผูเดือดรอนและจําเปนตองผอนผันการชําระหน้ีใน

รูปแบบใด เชน ขอผอนผันดวยระยะเวลาการชําระหน้ีเปนกี่เดือน หรือขอชะลอการชําระตนเงิน หรือขอ

ชะลอการชําระดอกเบ้ีย หรือขอพักการชําระหน้ีท้ังตนเงินและดอกเบ้ีย คณะกรรมการเงินกูอาจมี

ความเห็นเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการในเงื่อนไขท่ีแตกตางไปจากขอเสนอของผูกูท่ีขอผอนผันก็ได 
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เชน ไมจําเปนจะตองเห็นชอบในระยะเวลาท่ีเทากัน หรือในรูปแบบการชะลอการชําระหน้ีท่ีเหมือนกัน 

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวาคณะกรรมการเงินกูจะสามารถช้ีชัดวา การผอนผันวิธีการชําระหน้ีของสมาชิกโดย

แนวทางใดจะเปนประโยชนตอตัวสมาชิก และตอตัวสถาบันสหกรณมากท่ีสุด ในทางปฏิบัติ

คณะกรรมการเงินกูจะตองแนใจวาการชะลอหรือการขอผอนผันชําระหน้ีน้ัน จะไมทําใหสมาชิกกลับมี

ภาระเพิ่มข้ึนในภายหลัง ขณะเดียวกันก็ตองแสดงความเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการอยางชัดเจนวา 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีสมาชิกขอผอนผันการชําระหน้ีน้ัน จะสะดุดหยุดลง ณ ตรงเวลาใด และควรจะเร่ิม

นับอัตราดอกเบ้ียตอไปอยางไรเม่ือใด ขอสําคัญก็คือในระบบสหกรณจะไมดําเนินการใน 2 ทิศทาง ซ่ึงท้ัง 

2 ทิศทางน้ียอมแตกตางไปจากท่ีสถาบันการเงินเชิงพาณิชยปฏิบัติอยูกับลูกหน้ีโดยท่ัวไป กลาวคือ 

 1.  สหกรณจะไมมีการคิดดอกเบ้ียทบตนเปนอันขาดกับลูกหน้ีท่ีขอผอนผันการชําระหน้ี 

 2.  สหกรณจะไมมีการคิดคาธรรมเนียมใดๆ หรือปรับอัตราดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงข้ึนในการน้ีกับ

ลูกหน้ี ถาแมวาการผอนผันหน้ีรายน้ันไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 

 ความเห็นหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการในการวินิจฉัยคําขอผอนผันหน้ีของสมาชิกยอม

ถือเปนท่ีสุด ประเด็นตอมาก็มักจะมีอยูวา ลูกหน้ีท่ีขอผอนปรนการชําระหน้ีสามารถจะขอผอนปรนการ

ชําระหน้ีไดมากคร้ังหลายหนหรือไม ตลอดระยะเวลาการผอนชําระหน้ี ตอประเด็นน้ีตองถือหลักวา 

สหกรณยอมถือลูกหน้ีคือสมาชิก และสมาชิกคือเจาของสหกรณ ดังน้ัน การผอนผันชําระหน้ีของสมาชิก

ยอมสามารถกระทําไดเสมอทุกคร้ังท่ีมีปญหา และเกิดความไมสะดวกในการชําระหน้ี ข้ึนอยูกับวา

คณะกรรมการเงินกูและคณะกรรมการดําเนินการจะมีความเห็นเปนประการใดมากกวา เพราะท่ีสุดแลว

ความเปนไปไดของการผอนผันหน้ีของสมาชิกยอมข้ึนอยูกับ 2 ปจจัย คือ เหตุผลความจําเปนอันพิสูจนได 

และมติของคณะกรรมการดําเนินการท่ีคณะกรรมการเงินกูนําเสนอความเห็นในการประชุมประจําเดือน 
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บทท่ี 5 
กฎหมายสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบสหกรณในสวนท่ีเก่ียวกับการใหเงินกู 

 

ในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย  ซ่ึงเปนสหกรณการเงิน  ดําเนินธุรกิจเย่ียงสถาบัน

การเงิน หลักการสําคัญคือ เร่ืองของการสงเสริมการออม  แตในเวลาเดียวกันสหกรณไดใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกในกรณีท่ีมีความจําเปน หรือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสมาชิกท่ี

จะนําเงินไปซ้ือทรัพยสินหรือการประกอบอาชีพตางๆ ตามความเหมาะสมและจําเปน เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึน  การใหความชวยเหลือทางการเงินน้ันสหกรณจะใหในรูปของเงินกู

ประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคและเงื่อนไขตางๆ ตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของการ

ใหเงินกูของสหกรณแกสมาชิกไมใชเปนการดําเนินธุรกิจเงินกูเพื่อประสงคกําไรดังเชนสถาบันการเงิน

โดยท่ัวไป 

 แตเนื่องจากการดําเนินงานของสหกรณนั้นเปนการดําเนินงานโดยคณะกรรมการดําเนินการของ

สหกรณซ่ึงจะตองคํานึงถึงความม่ันคงของสหกรณ  และความตองการอันจําเปนของสมาชิกควบคูกันไป  

ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการเงินกู  และฝายจัดการของสหกรณจะตองมี

ความรูความเขาใจในเร่ืองของระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใหเงินกู การค้ําประกัน  

การเรียกหน้ีคืนและอายุความ  ท้ังน้ีเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกูยืม ซ่ึงจะสงผล

เกี่ยวเน่ืองไปถึงความรับผิดท่ีอาจเกิดข้ึนกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการเงินกู  หรือ

ฝายจัดการของสหกรณหากเกิดความเสียหายข้ึนกับสหกรณ  โดยจะไดกลาวถึงเร่ืองสําคัญๆ ท้ังหมด  6  

เร่ืองคือ 

 1.  กฎหมายสหกรณ  ขอบังคับ  ระเบียบของสหกรณในสวนท่ีเกี่ยวกับการใหเงินกู 

 2.  ระเบียบคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

 3.  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกูยืม 

 4.  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการค้ําประกัน 

 5.  ความผิดทางอาญาท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการกูยืมและการค้ําประกัน 

 6.  การเรียกหน้ีคืนและอายุความ 

 ทุกหัวขอเรื่องเปนเพียงคําแนะนําเบ้ืองตนท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการเงินกู  

และฝายจัดการจะไดนําไปพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติในเร่ืองของการใหเงินกู และ

การแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใหเงินกูไดตามสมควร 

 

1.  กฎหมายสหกรณ  ขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณในสวนที่เก่ียวกับการใหเงินกู 

1)  อํานาจกระทําการของสหกรณออมทรัพย 

การใหเงินกู 

การใหเงินกูเปนบริการอยางหน่ึงในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย  ซ่ึงกําหนดเปนอํานาจ

กระทําการของสหกรณไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (6) และ (8) ดังน้ี 
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 มาตรา  46  “เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค  ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ

ดังตอไปน้ีได 

 (1) …………………………….. 

 (6) ใหกู  ใหสินเชื่อ  ใหยืม  ใหเชา  ใหเชาซ้ือ  โอน  รับจํานองหรือรับจํานํา  ซ่ึงทรัพยสิน

แกสมาชิก  หรือของสมาชิก 

 (7) …………………………….. 

 (8) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ 

 (9) …………………………….” 

 พิจารณาจากอํานาจกระทําการของสหกรณแลว  การใหเงินกูของสหกรณน้ันแบงออกเปนสอง

รายการสําคัญคือ 

 การใหเงินกูแกสมาชิกตาม  มาตรา  46 (6) 

 การใหเงินกูแกสหกรณอื่นตาม  มาตรา  46 (8) 

 อํานาจกระทําการของสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณน้ันเปนการใหอํานาจแกสหกรณท่ีได

จดทะเบียนแลวสามารถดําเนินงานในดานตางๆ ไดตามท่ีกฎหมายสหกรณไดใหอํานาจไว ซ่ึงเปน

หลักการโดยท่ัวไปสําหรับสหกรณทุกประเภท แตในการขอจดทะเบียนสหกรณน้ัน พระราชบัญญัติ

สหกรณไดกําหนดใหสหกรณจัดทําขอบังคับของสหกรณข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของ

สหกรณ  ซ่ึงปจจุบันคือพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 43 ซ่ึงในเร่ืองท่ีสําคัญเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของสหกรณคือ มาตรา 43 (3) บัญญัติไวดังน้ี 

มาตรา 43  ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

 (1)  ………………………………. 

 (2)  ………………………………. 

 (3)  วัตถุประสงค 

 (4)  ………………………………. 

การใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอื่น  เปนวัตถุประสงคท่ีกําหนดในขอบังคับของสหกรณ ใน

เร่ืองของการใหเงินกูน้ัน ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดไวดังน้ี 

1.  การใหเงินกู 

2.  ความมุงหมายแหงเงินกู 

3.  ประเภทแหงเงินกู 

4.  ดอกเบ้ียเงินกู 

5.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

6.  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน 
2)  ขอบังคับเก่ียวกับการใหเงินกูของสหกรณ 

 ในการใหเงินกูแกสมาชิกหรือสหกรณอื่น  คณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณท่ี

มีหนาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองของการใหเงินกูจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเง่ือนไขและวิธีการตางๆ ท่ี

กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณเปนอยางดี  เงินกูทุกประเภทจึงจะเปนประโยชนแกสมาชิกและชวย
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีข้ึนไดตามวัตถุประสงคของสหกรณ  ขอบังคับแตละขอมีเง่ือนไขและ

วิธีการปฏิบัติอยางไร  ตองพิจารณาเปนขอๆ ไปดังน้ี 

 ขอ………การใหเงินกู  เงินกูน้ันอาจใหไดแก 

(1)  สมาชิกของสหกรณ 

(2)  สหกรณอื่น 

 การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให

เงินกูไดตามขอบังคับและตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอกําหนดตางๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  ประเภทและจํากัด

แหงเงินกู  หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู  

การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอ่ืนๆ  ให

เปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือ

สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิก 

 สมาชิก   หรือสหกรณอื่นซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณตองเสนอคําขอกูเงินตาม

แบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

 สาระสําคัญของขอบังคับขอที่วาดวยการใหเงินกูน้ันมีดังน้ีคือ 

1.  การใหเงินกูน้ันใหไดแกสมาชิกและสหกรณอื่น 

2.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการใหเงินกูตามขอบังคับและ

ตามระเบียบของสหกรณ 

3.  ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการใหเงินกูใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

4.  การใหเงินกูแกสหกรณอื่นใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ 

5.  สมาชิกหรือสหกรณท่ีประสงคจะขอกูเงินตองเสนอคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนด 

 ขอสังเกต  ในการใหเงินกูน้ันเปนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ในทางปฏิบัติ

อาจมีแตกตางกันดังน้ี 

1.  บางสหกรณคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูพิจารณาและอนุมัติเงินกูทุกประเภทเอง 

2.  บางสหกรณคณะกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาและอนุมัติเงินกูทุกประเภท 

3.  บางสหกรณผูจัดการสหกรณพิจารณาและอนุมัติเงินกูสามัญและเงินกูฉุกเฉินได(เพราะใหกู

ไดทุกวัน) 

4.  บางสหกรณใหผูจัดการพิจารณาอนุมัติเงินกูฉุกเฉินได  (กรณีกูฉุกเฉินไดทุกวันและจายเงิน

ทันที) 

 ปญหาจึงมีอยูวา  การท่ีคณะกรรมการเงินกูหรือผูจัดการของสหกรณพิจารณาและอนุมัติเงินกู

น้ัน ทําไดหรือไม เปนการกระทําท่ีขัดกับขอบังคับของสหกรณหรือไมเม่ือขอบังคับกําหนดวา  “ให

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู”การท่ีคณะกรรมการเงินกู  



 77 

หรือผูจัดการของสหกรณพิจารณาและอนุมัติเงินกูน้ันอาจมีไดท้ังท่ีทําไดถูกตอง  และทําไปโดยไมถูกตอง

ก็ได  ท้ังน้ีตองยอนกลับไปดูพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 51 ท่ีบัญญัติไวดังน้ี 

 “มาตรา 51 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทน

สหกรณในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการน้ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะ

มอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได” 

 หลักการของมาตรา  51 

1.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการสหกรณ 

2.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูแทนของสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

 3.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือผูจัดการ

ทําการแทนได 

 ดังการท่ีคณะกรรมการเงินกูหรือผูจัดการสหกรณพิจารณาอนุมัติเงินกูน้ันจะทําไดหรือไมหรือทํา

ไปแลวถูกตองหรือไม  ตองดูวาสหกรณน้ันๆ ไดดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 51 หรือไม  ถา

มอบหมายใหก็ทําไดและถือวาเปนการกระทําท่ีถูกตองหากไมไดมีการมอบหมายไว  ยอมเปนการกระทํา

ท่ีไมถูกตอง 

 การมอบหมายน้ันตองใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมอบ  ดังน้ันการมอบอํานาจจึงตองเปน

มติของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเทาน้ัน  จะมอบกันโดยวิธีอื่นคงไมได  สวนในเร่ืองอื่นท่ี

เกี่ยวกับการใหเงินกูจะไดนําไปกลาวไวในสวนของระเบียบท่ีวาดวยการใหเงินกูตอไป 

 ขอ…….ความมุงหมายแหงเงินกู  เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิก ไมวาประเภทใดๆ จะใหไดแต

เฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสองและกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตาม

ความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

 สาระสําคัญของขอบังคับขอที่วาดวยความมุงหมายแหงเงินกูน้ันมีดังน้ี 

1.  เงินกูจะใหไดแตเฉพาะเพื่อการอันจําเปน 

2.  เงินกูจะใหไดแตเฉพาะเพื่อการท่ีมีประโยชน 

3.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเงินกูไดตามท่ีเห็นสมควร 

4.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองสอดสองการใชเงินกูของสมาชิกตามความมุงหมายท่ี

ขอกูเงิน 

 ตามท่ีกลาวมาแลววาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติ

เงินกู ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจะตองเขาใจความมุงหมายของการใหเงินกู ซ่ึงเปน

เร่ืองท่ีสําคัญอยางย่ิง เพราะหากไมเขาใจความมุงหมายของการใหเงินกูแลว ยอมยากท่ีจะควบคุมให

สมาชิกของสหกรณใชเงินกูตามความจําเปนและเกิดประโยชนสูงสุด การใหเงินกูทุกคร้ังจึงตองพิจารณา

ถึงความจําเปนเปนหลักวาควรจะใหเงินกูไดจํานวนเทาไร ซ่ึงในเร่ืองน้ีโดยหลักท่ัวไปของการใหเงินกูของ

สถาบันการเงินน้ัน มีหลักในการพิจารณาในการใหเงินกูแกลูกคาดังน้ี 

 1.  ความจําเปนในการขอกู 

 2.  ความสามารถในการชําระหน้ี 
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 3.  ความม่ันคงของหลักประกัน 

 4.  ระยะเวลาของความเสี่ยง 

 5.  ประวัติและพฤติกรรมของผูขอกูเงิน 

 เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับหลักการในขอบังคับของสหกรณแลวจะเห็นไดวามีหลักการ

เชนเดียวกัน  คือเนนเร่ืองความจําเปนในการขอกูเงินเปนสําคัญ 

ในทางปฏิบัติในการพิจารณาเงินกูใหแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพยน้ัน สวนใหญยังคลาดเคลื่อน

จากหลักการท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณเปนอยางมาก เน่ืองจากท้ังคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณและสมาชิกของสหกรณเขาใจวาการขอกูเงินเปนสิทธิ เม่ือขอกูเงินแลวตองไดเงินเต็มตามจํานวนท่ี

กําหนดไวในระเบียบการใหเงินกูของสหกรณ จึงเปนการใหเงินกูตามผลการคํานวณจากจํานวนเทาของ

เงินเดือนของสมาชิกผูขอกูประกอบกับคาหุนท่ีสมาชิกผูน้ันมีอยูในสหกรณไมไดใหเงินกูตามความจําเปน 

และบางสหกรณใหเงินกูมากจนสมาชิกถูกหักเงิน ณ ท่ีจายจนหมดหรือแทบหมด เหลือไมพอใชจายในการ

ดํารงชีพ จึงเกิดสภาพการกูเงินหมุนเวียนอยูตลอดเวลา ดังเปนท่ีทราบกันดีในทุกสหกรณและจะเกิดปญหา

ตอไปในอนาคตอยางแนนอน 

 การใหบริการดานเงินกูแกสมาชิกเปนเร่ืองสําคัญและจะตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบังคับ

ของสหกรณและท่ีสําคัญคือเร่ืองของสมาชิกสหกรณออมทรัพยน้ันเปนเร่ืองของคนท่ีมีรายไดหลักจาก

เงินเดือน  สหกรณจึงตองคํานึงถึงเม่ือมีการหัก ณ ท่ีจายแลวสมาชิกตองมีเงินเดือนเหลือเพียงพอแกการ

ดํารงชีพในระหวางเดือนดวย  หลักการสําคัญจากขอบังคับขอน้ีในทางปฏิบัติคือ การกูเงินไมใชสิทธิ

การกูเงินเปนเร่ืองของความจําเปน  โดยอาจมีหลักการในการพิจารณาในทางปฏิบัติเปนเบ้ืองตนดังน้ี 

 1.  ความจําเปนในการขอกูเงิน 

 2.  ประโยชนหรือความเปนไปไดในการใชเงินกู 

 3.  สัดสวนของการหักเงิน ณ ท่ีจายและเงินเดือนท่ีเหลือ 

 นอกจากการพิจารณาและอนุมัติเงินกูแลว หนาท่ีสําคัญท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

จะตองทําก็คือเร่ืองของการควบคุมการใชเงินกูใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีขอเงินกู สวนสหกรณใดจะ

มีกระบวนการควบคุมการใชเงินกูอยางไร  คงตองพิจารณาตามความเหมาะสมเปนกรณีไป  เพราะ

เงื่อนไขจากการใชเงินกูผิดความมุงหมายท่ีขอเงินกูน้ันจะเปนเหตุหน่ึงในการเรียกคืนเงินกูตามขอบังคับ

ของสหกรณในขอตอไปดวย 

 ขอ…….ประเภทและจํากัดแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิก ไดตามประเภทและ

จํากัดดังตอไปน้ี 

 (1)  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจําเปนรีบดวนและมี

ความประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของ

สหกรณ 

(2)  เงินกูสามัญ  ในกรณีที่สมาชิก มีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพื่อการอัน

จําเปนหรือมีประโยชนตางๆ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหกูเงินสามัญแกสมาชิกได

ตามระเบียบของสหกรณ 
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(3)  เงินกูพิเศษ  เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู  เพื่อ

ส ง เส ริมฐานะค วามม่ันคง   ห รือเพื่ อการเคหะ หรือกอประโ ยช น งอกเงย แกส มาชิก   

คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกไดตามที่เห็นสมควร โดยผูขอกูตองระบุ

ความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทน้ีตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และตองมี

หลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เปนท่ีทราบกันดีวา  ในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมีการกําหนดเงินกูไว 3 ประเภท คือ 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษ เง่ือนไขการใหเงินกูแตละประเภท คงเนนท่ีความ

จําเปนและมีประโยชน ตามขอบังคับท่ีกลาวมาแลว แตรายละเอียดและเงื่อนไขการใหเงินกู ดอกเบ้ีย

เงินกู การเรียกหลักประกัน และการชําระคืนเงินกูซ่ึงมีรายละเอียดและเง่ือนไขตางๆ มาก ขอบังคับจึง

กําหนดใหสหกรณจัดทําระเบียบวาการใหเงินกูแกสมาชิกข้ึน เพื่อสะดวกแกการดําเนินงานของสหกรณ 

 ขอสังเกตเก่ียวกับเร่ืองจํานวนเงินกูและระยะเวลาชําระหน้ีของเงินกูแตละประเภท 

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  เปนเงินกูระยะสั้น  ไมตองมีหลักประกันเปนการใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อ

แกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึน  แตเดิมมักจะกําหนดจํานวนไมเกินคร่ึงหน่ึงของเงินไดราย

เดือนและชําระคืนไมเกิน 2 งวด  แตปจจุบันน้ีมีการกําหนดจํานวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินหลากหลาย

รูปแบบแตกตางกันไปในแตละสหกรณ  ในบางสหกรณยังแยกเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินออกเปนหลาย

ประเภท  มีจํานวนเงินกูและเวลาชําระหน้ีท่ีแตกตางกันเชนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกูฉุกเฉินเพื่อ

การศึกษาบุตร  เงินกูฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหาหน้ีสิน  ซ่ึงมีจํานวนเงินกูถึงหน่ึงแสนบาทหรือมากกวา  

ระยะเวลาชําระหน้ีคืนนานถึง 48 งวด  สิ่งเหลาน้ีนาเปนหวงเพราะดูจากจํานวนเงินใหกูและเวลาการ

ชําระหน้ีแลวไมนาจะเปนเงินกูฉุกเฉิน  นาจะเปนเงินกูสามัญจะดีกวาแตใหกูเปนประเภทฉุกเฉินมันใหกู

ไดงาย  เพราะไมตองคํานึงถึงเร่ืองหลักประกัน  แตขอใหขอสังเกตวากรณีท่ีใหกูฉุกเฉินเกินกวาคาหุนท่ี

สมาชิกมีอยูกับสหกรณ  หากสมาชิกไมสามารถชําระหน้ีไดไมวาดวยเหตุใดๆ หน้ีสวนท่ีเกินกวาคาหุน

สหกรณจะเรียกคืนจากใคร  หลังจากนําคาหุนท่ีมีอยูนอยกวาน้ันไปหักกลบลบหน้ีไดไมเพียงพอและยัง

สงผลกระทบถึงผูค้ําประกันเงินกูสามัญท่ีตองรับภาระชําระหน้ีเต็มจํานวนเพราะไมมีเงินคาหุนไปชวยลด

โดยการหักกลบลบหน้ีให  เร่ืองน้ีสหกรณออมทรัพยท้ังหลายควรตองทบทวน 

 ในการใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินน้ันไมควรเกินกวาหน่ึงเทาของเงินเดือน  และชําระคืนไมเกิน  4-6 งวด  

เพราะการใหเงินกูหน่ึงเทาของเงินเดือนหมายถึงสมาชิกไดใชเงินเดือนลวงหนาไปแลวหน่ึงเดือน  

เดือนตอไปจะทําอยางไรเพราะเร่ืองของการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินน้ันในวันกูไมมีปญหา แตในวันชําระคืนจะมี

ปญหาเพราะถูกหักเงินเดือน ณ ท่ีจายมาก สมาชิกสวนใหญจึงหาทางออกดวยการกูเงินฉุกเฉินตอเน่ืองดังเปน

ท่ีทราบกันดี  จนกระท่ังปจจุบันน้ีไดมีการพัฒนาใหมีการกูเงินฉุกเฉินโดยกําหนดวงเงินไวเปนรายปเหมือน

ลักษณะการทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไวกับธนาคารพาณิชยท่ีนักธุรกิจเขาทํากันอยูท่ัวไปและมีการทําธุรกิจ

ดานน้ีรวมกันระหวางสหกรณกับธนาคารพาณิชยบางแหงในรูปของ ATM ดวย 

 สิ่งเหลาน้ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองพิจารณาใหรอบคอบ วาจะเกิดผลดีผลเสียและ

เพิ่มภาระคาใชจายใหกับสหกรณคุมคาของการลงทุนหรือไม 

 เงินกูสามัญ  เงินกูสามัญเปนเงินกูระยะปานกลาง  มีจํานวนเงินใหกูมากหรือนอยอยางไร  

ข้ึนอยูกับองคประกอบสําคัญสองประการคือ 
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 1.  ฐานะการเงินของสหกรณ 

 2.  รายไดของสมาชิก 

 วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการใหเงินกูสามัญแกสมาชิกก็เพื่อใหสมาชิกนําเงินกูท่ีไดไปใช  ในการ

แกไขปญหาตางๆ ตามความจําเปน เชน การนําไปชําระหน้ีท่ีมีดอกเบ้ียสูง  การซ้ือทรัพยสินตามความ

ตองการอันจําเปนแกการครองชีพ หรือใชจายอื่น ๆ อันเปนเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนตาม

ความเหมาะสม  ไมควรใชเงินกูไปเพื่อการบริโภคท่ีไมเปนประโยชน  ซ่ึงจะเปนการเพิ่มภาระหน้ีสิน

ใหกับตัวสมาชิกและครอบครัว และการกูเงินสามัญน้ันควรจะขอเงินกูตามความจําเปน คณะกรรมการ

ไมควรอนุมัติเงินกูสามัญโดยคํานวณตามวงเงินกูสูงสุดท่ีสมาชิกแตละคนอาจกูเงินไดตามระเบียบของ

สหกรณ  การท่ีสมาชิกไมกูเงินไปใชตามความจําเปนจะเปนเหตุใหสมาชิกผูน้ันจะตองกูเงินสามัญ

เปนประจําดังเปนท่ีทราบกันดีในขณะน้ี 

 ขอสังเกตของการใหเงินกูสามัญ จํานวนเงินกูสามัญไมควรสูงเกินกวา 25 เทาของเงินเดือนและ

ไมควรชําระคืนเกินกวา 72 งวด  ถึงแมนายทะเบียนสหกรณจะเคยใหมีการชําระหน้ีไดถึง 100 งวด ก็ไม

ควรใชใหเต็มตามน้ัน เพราะหากใหชําระเต็ม 100 งวด ตอมาหากเกิดปญหาสมาชิกไมอาจชําระหน้ีได

ตามจํานวนเงินท่ีกําหนดไวในแตละงวด เชน เงินเดือนไมพอหัก มีการปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพิ่มข้ึน 

หรือตองรับภาระชําระหน้ีแทนผูกูในฐานะผูค้ําประกันสหกรณจะไดปรับโครงสรางหน้ีใหมีการหักเงินงวด

ชําระหน้ีใหนอยลงไดโดยขยายงวดการชําระหน้ีออกไปได   

   การกําหนดจํานวนเงินกูสามัญจํานวนสูงและมีเวลาการชําระหน้ีท่ีนานเกินไป ยอมเปนภาระของ

สมาชิกผูค้ําประกันดวย เพราะระยะเวลาในการชําระหน้ีถือเปนความเสี่ยงประเภทหน่ึงในการเรียกคืนเงินกู 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจึงตองคํานึงถึงเร่ืองน้ีดวย ตองใหความเปนธรรมท้ังผูกูและผูค้ําประกัน  

คนกูไมมีปญหาเพราะไดเงินไปใช  แตผูค้ําประกันไมไดใชเงินแตอาจตองใชหน้ีแทนผูกู  การเปนผูค้ํา

ประกันไมไดเปนดวยความเต็มใจทุกราย บางรายตองค้ําประกันดวยความจําใจ หลายคร้ังเราพบวาสมาชิก

บางคนตองจําใจลาออกจากสหกรณเพราะไมอยากค้ําประกันเงินกู ซ่ึงอาจเปนปญหาสําหรับเขาในทาง

สังคมภายในหนวยงานได  เขาจึงตัดสินใจลาออกเสียดีกวากอนจะเสียเงินหรือเสียเพื่อน  เพราะอยูตอไป

อาจตองเสียท้ังเงินและเพื่อนและตามมาดวยปญหาครอบครัวบางรายมามากตอมากแลว การใหเงินกูสามัญ

ได 25 เทาของเงินเดือนหมายความวา  สมาชิกผูน้ันไดใชเงินเดือนของตนลวงหนาไปแลวถึง 25 เดือน  

และจํานวนเงินกูน้ันจะมีผลตอจํานวนเงินท่ีตองถูกหักเงิน ณ ท่ีจายในวันสิ้นเดือนดวย  สิ่งตางๆ ท่ีกลาวมา

น้ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองเขาใจและคิดทบทวนถึงผลดีผลเสียประกอบกับหลักการในการ

ใหเงินกูตามขอบังคับของสหกรณดวย 

 เงินกูพิเศษ  ตามวัตถุประสงคของการใหเงินกูพิเศษน้ันเปนการใหเงินกูแกสมาชิกไปซ้ือ

สินทรัพย เชน บาน ท่ีดิน หรือลงทุนประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงเปนเงินกูท่ีมีจํานวนมากและมีระยะเวลาใน

การชําระหน้ีท่ีนานกวาเงินกูสามัญ โดยสมาชิกผูกูจะตองนําอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันเงินกู 

 การใหเงินกูพิเศษ  สหกรณตองกําหนดวัตถุประสงคในการใหกูใหชัดเจน  มีการควบคุมการใชเงินกู

ใหตรงตามวัตถุประสงค  มีการตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพยใหถูกตองตรงตามความเปนจริง 

 ในเร่ืองเงินกูพิเศษ  นายทะเบียนสหกรณไมเคยกําหนดวาใหชําระคืนไดสูงสุดไมเกินกี่งวด  ท้ังน้ี

เพราะเงินกูพิเศษสมาชิกผูกูรับผิดชอบตนเองโดยการนําอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันเงินกู  ไม
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เปนภาระกับสมาชิกคนอื่นท่ีจะตองเปนผูค้ําประกันเงินกู  การใหเงินกูพิเศษจึงมีความผูกพันระหวาง

สหกรณกับสมาชิกโดยตรง  โดยสหกรณควรคํานึงถึงเร่ืองท่ีสําคัญในกระบวนการใหเงินกูพิเศษดังน้ี 

1.  วัตถุประสงคในการใหเงินกู 

2.  การควบคุมการใชเงินกู 

3.  การตรวจสอบหลักประกัน 

4.  การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีจะนํามาเปนหลักประกัน 

5.  การจดทะเบียนจํานอง 

6. ขอตกลงตอทายหนังสือเงินกูและสัญญาจํานองวาหากเอาทรัพยท่ีจํานองขายทอดตลาดแลว

ไดเงินไมพอชําระหน้ีและดอกเบ้ียเงินกู  ผูกูเงินยังตองรับผิดในการชําระหน้ีใหกับสหกรณจนครบถวน 

ในเร่ืองของการใหเงินกูตามขอบังคับของสหกรณน้ันหากพิจารณาถึงลักษณะของการใหเงินกูแลว 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกูสามัญน้ัน ถือวาเปนเงินกูเพื่อการบําบัดทุกขแตเงินกูพิเศษน้ันเปนเงินกู

เพื่อการบํารุงสุข  เพราะมีวัตถุประสงคในการใหเงินกูเพื่อการซ้ือสินทรัพยหรือเพื่อการลงทุนใหเกิด

รายได  ซ่ึงเปนการสรางฐานะความม่ันคงใหแกสมาชิกและครอบครัว 

  ขอ……ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตรา

ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

  การคิดดอกเบ้ียเงินกูน้ัน  ขอบังคับใหกําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกู  ซ่ึงในทางปฏิบัติ

ระเบียบจะกําหนดใหสหกรณสามารถประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกูไดตามความเหมาะสมกับสภาพของ

อัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงินไดเปนคราวๆ  

 ในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสหกรณน้ันเดิมข้ึนอยูกับประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 654  คือไมเกินรอยละสิบหาตอป  ตอมาไดมีประกาศกระทรวงการคลังฉบับท่ี 4 เม่ือ

วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2526 ใหสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงิน

กูยืมของสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2523  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2524 จึงทําใหสหกรณออมทรัพยสามารถคิด

ดอกเบ้ียเงินกูไดตามประกาศของกระทรวงการคลัง  ซ่ึงขณะน้ีอยูท่ีรอยละ 19 ตอป 

 ขอ…….การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ

ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตองจัดการ

แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

   ในกรณีอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนด

สงคืนโดยสิ้นเชิง  พรอมทั้งดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และให

คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

 (1)  เม่ือสมาชิก  ผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ  

(2)  เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให

เงินกูน้ัน 
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(3)  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง

และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4)  เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสอง

เดือนหรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึงๆ 

 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหน้ี  แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน  และไม

สามารถชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระ

เปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได 

 ในขอบังคับของสหกรณไดกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณตองมีการตรวจสอบ

และควบคุมหลักประกันใหเหมาะสมกับเงินกูท่ีตองมีหลักประกัน  คือเงินกูสามัญกับเงินกูพิเศษในวันให

เงินกูหลักประกันอาจสมบูรณเหมาะสมกับหน้ีเงินกู แตตอมาหลักประกันอาจบกพรองได  เชน 

  1.  ผูค้ําประกันตาย 

 2.  ผูค้ําประกันถูกออกจากงาน 

 3.  ผูค้ําประกันตกเปนบุคคลลมละลาย 

 4.  ท่ีดินท่ีจํานองไวเปนประกันถูกขุดเอาหนาดินไป 

 5.  ท่ีดินท่ีจํานองเปนประกันถูกนํ้าเซาะพังทลายไป  เปนตน 

 หรืออาจมีสาเหตุอื่นๆ อีกท่ีเปนเหตุใหเกิดปญหาหลักประกันบกพรอง  ซ่ึงคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณตองแจงใหผูกู จัดการแกไข  โดยการหาคนมาค้ํ าประกันเพิ่มหรือนําเอา

อสังหาริมทรัพยอื่นมาจํานองเปนประกันเพิ่มเติม  เปนตน  ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดความม่ันคงแกสหกรณท่ีจะ

สามารถบังคับชําระหน้ีไดครบถวนจากผูค้ําประกันหรือหลักประกัน  ในกรณีท่ีผูกูไมชําระหน้ี 

 การเรียกคืนเงินกู  ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดเงื่อนไขในการเรียกคืนเงินกูไว 5 กรณีคือ 

1.  เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ  

2.  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกู 

3.  ไมแกไขหลักประกันท่ีบกพรองใหคืนดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการแจง 

4.  คางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียสองงวดติดตอกัน 

5.  ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีถึงสามคราวสําหรับเงินกูสัญญาหน่ึง 

 ขอสังเกต  สําหรับขอ 4 และขอ 5 ขอ 4 คางสง  หมายความวาไมสงเงินงวดชําระหน้ีสองงวด

ติดตอกัน  แตขอ 5 สงชําระ แตสงชําระไมตรงเวลาซ่ึงถือวาเปนการผิดนัด  ขอ 5 น้ีสหกรณไดรับเงิน

ชําระหน้ีจากผูกูแตไดรับไมตรงตามวันท่ีตกลงไวตามสัญญา เชน กําหนดชําระหน้ีทุกวันสิ้นเดือน  แต

ปรากฏวามีอยูเดือนหน่ึงสมาชิกมีเงินไมพอใหสหกรณหัก จึงนําเงินท้ังหมดท้ังตนเงินและดอกเบ้ียมา

ชําระใหสหกรณ  ในวันท่ี 1 หรือ 2 ของเดือนตอมา  กรณีเชนน้ีถือวาสมาชิกผูน้ันผิดนัดชําระหน้ีตามขอ 

5 แลว  จะเห็นไดวาขอ 4 และขอ 5 เปนคนละเร่ืองกัน  แตการคางสงตามขอ 4 ก็ถือเปนการผิดนัดชําระ

หน้ีได  ถาขาดการชําระหน้ีสามคราวเพราะการคางสงหมายถึงการไมชําระหน้ี  และยอมเปนการผิดนัด

ในการชําระหน้ีดวย 
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 เม่ือสมาชิกผูกูรายใดเขาเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึงตามท่ีขอบังคับกําหนด  คณะกรรมการ

ดําเนินการจะแจงใหผูกูนําเงินกูท้ังหมดพรอมท้ังดอกเบ้ียมาชําระคืนใหแกสหกรณโดยทันที  ซ่ึงใน

ขอบังคับใชถอยคําวา 

1.  ในกรณีอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  (1) – (4) 

2.  เงินกูไมวาประเภทใดๆ ถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง 

3.  พรอมท้ังดอกเบ้ีย 

4.  มิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว  (หนังสือเงินกู) 

5.  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกคืน 

6.  โดยมิชักชา 

 โดยกําหนดตอไปวาหากผูกูไมชําระหน้ี คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองเรียกคืนจากผูค้ํา

ประกันทันทีโดยใหผูค้ําประกันคืนเงินกูท้ังหมดพรอมดอกเบ้ียเชนเดียวกับผูกู  แตมีขอยกเวนวาผูค้ํา

ประกันอาจรองขอผอนผันตอคณะกรรมการดําเนินการขอชําระหน้ีตามงวดท่ีผูกูทําสัญญาไว  ซ่ึงถา

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ผอนผันใหได 

 คําแนะนําในทางปฏิบัติ  เน่ืองจากการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูเปนเงื่อนไข

สําคัญท่ีเกี่ยวกับความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับสหกรณและความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณดวย  ดังน้ันเม่ือเกิดเงื่อนไขใดๆ ข้ึนท่ีสหกรณจะตองเรียกหน้ีคืนตามขอบังคับควรตอง

ดําเนินการดังน้ี 

1.  ฝายจัดการรายงานเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณทราบ 

2.  คณะกรรมการดําเนินการตองมีมติใหผูกูนําเงินตนและดอกเบ้ียท้ังหมดมาคืนใหแกสหกรณ

โดยทันที 

3.  ถาผูกูไมคืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการแจงไปใหคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหเรียกคืน

เงินกูและดอกเบ้ียท้ังหมดคืนจากผูค้ําประกันโดยทันที 

4.  ถาผูค้ําประกันไมสามารถชําระเงินไดท้ังหมดตามท่ีแจงไปตองดูวา 

     ก.  ผูค้ําประกันรองขอผอนผันชําระหน้ีตามงวดท่ีผูกูไดทําสัญญาไวหรือไม 

      ข.  ผูค้ําประกันเพิกเฉย 

 ในกรณีท่ีผูกูและผูค้ําประกันเพิกเฉยไมยอมชําระหน้ีหรือไมยอมติดตอใดๆ คณะกรรมการ

ดําเนินการตองจัดใหมีการเรงรัดติดตามหน้ี  หรือดําเนินคดีตอไป 

 ขอสังเกต  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมักจะนําเอาเร่ืองของการเรียกใหชําระหน้ีกับการ

ไดรับชําระหน้ีไปคิดรวมเปนเร่ืองเดียวกัน  จึงมักไมมีการเรียกใหชําระหน้ีเม่ือเห็นวาถึงเรียกไปก็คงไมมี

โอกาสไดรับชําระหน้ี  เร่ืองน้ีตองทําความเขาใจใหดีวา 

1.  การเรียกใหชําระหน้ีเปนเร่ืองหน่ึงท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองทํา  ถาไมทําถือวา

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

2.  สวนเม่ือเรียกไปแลวจะไดรับชําระหน้ีหรือไมเปนอีกเร่ืองหน่ึงและจะมีกระบวนการในการ

ติดตามหน้ีหรือดําเนินคดีตอไป 
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เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติสหกรณควรจัดทําแบบหนังสือแจงใหชําระหน้ี และหนังสือขอผอนผัน

การชําระหน้ีของผูค้ําประกันไวเพื่อสะดวกในทางปฏิบัติดวย 

 ท่ีนําเสนอมาท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองของขอบังคับ  ซ่ึงเปนเร่ืองหน่ึงในกระบวนการในการใหเงินกูแก

สมาชิก   ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณตองทําความเขาใจเพราะเปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตอง

ปฏิบัติใหถูกตองเพราะการใหบริการดานเงินกูเปนงานสําคัญดานหนึ่งของสหกรณออมทรัพยท่ีจะใหความ

ชวยเหลือแกสมาชิก  แตในขณะเดียวกันก็มีเร่ืองของความเส่ียง  และความม่ันคงของสหกรณซ่ึงอาจ

นําไปสูความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณดวยก็ได 

 3.  ระเบียบวาดวยการใหเงินกู ตามท่ีไดกลาวถึง อํานาจกระทําการ วัตถุประสงคและขอบังคับ

ของสหกรณท่ีเกี่ยวกับเงินกูของสหกรณประเภทตางๆ ท่ีจะใหเงินกูแกสมาชิกไวแลวในตอนตนน้ัน แต

เน่ืองจากการใหเงินกูแกสมาชิกเปนเร่ืองท่ีจะตองดําเนินการดวยความรอบคอบ เพื่อมิใหเกิดความ

เสียหายแกสหกรณ พรอมท้ังมีเปาหมายใหสมาชิกผูกูไดนําเงินไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตาม

วัตถุประสงคของการขอกู เพื่อใหกระบวนการในการพิจารณาและการใหเงินกูแกสมาชิกเปนไปอยาง

เหมาะสมถูกตองรัดกุม ขอบังคับของสหกรณจึงกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบวา

ดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณข้ึน 

 ขอ…...ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตางๆ 

 (1)   …………………………………………… 

 (2)   …………………………………………… 

 (3)  ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

 (4)  ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่นๆ 

 (5)   ……………………………………………. 

 (6)   ……………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของแตละสหกรณอาจมีความแตกตางกันในรายละเอียด 

แตจะมีหลักการสําคัญๆ ท่ีเหมือนกันดังน้ี 

 1.  การย่ืนคําขอกู 

 2.  จํานวนเงินกู 

 3.  ระยะเวลาการชําระหน้ี 

 4.  สิทธิของสมาชิกในการค้ําประกัน 

 5.  จํานวนของผูค้ําประกัน 

 6.  หลักทรัพยท่ีจะนํามาจํานองเปนประกัน 

 7.  ดอกเบ้ียเงินกู 

 8.  การเรียกคืนเงินกู 

 9.  ฯลฯ 
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 ในการพิจารณาเงินกูในทุกๆ กรณีคณะกรรมการผูมีหนาท่ีจะตองศึกษาเงื่อนไขตางๆ ตาม

ขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกูใหเขาใจและตองพิจารณาใหเงินกูทุกประเภทใหเปนไปตาม

ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ  หากไมไดพิจารณาใหเงินกูไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ

หากเกิดความเสียหายข้ึนคณะกรรมการอาจตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนน้ันก็ได 

 

2.  ระเบียบคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

 1)  อํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ  

ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณไวเปน

หลักโดยท่ัวไปในมาตรา 16 และยังมีอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนปรากฏตามมาตราตางๆ  อีกหลาย

มาตรา  สําหรับอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 16 น้ันมีดังน้ี 

 “มาตรา 16 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

 (1)  รับจดทะเบียน  สงเสริม  ชวยเหลือ  แนะนํา  และกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตามบท

แหงพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 

(2)  กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานตางๆ ที่

สหกรณตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอื่นๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 (3)  แตงต้ังผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี 

 (4)  ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเก่ียวกับการจัดต้ัง การดําเนินงานหรือ

ฐานะการเงินของสหกรณ 

 (5)  สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ  หรือใหเลิกสหกรณ  ถา

เห็นวาสหกรณกระทําการ  หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ

หรือสมาชิก 

 (6)  ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ 

 (7)  จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ 

 (8)  ออกระเบียบ   หรือคําสั่ง   เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีและเพื่อ

ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

 (9)  กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนาย

ทะเบียนสหกรณ  หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติหรือการ

ดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติน้ี  นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนาย

ทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย

ใหปฏิบัติการแทนได 

 การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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 จะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนในสวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการใหเงินกูของสหกรณ

แกสมาชิกโดยตรงน้ันไมมี นายทะเบียนสหกรณจึงมักใชอํานาจตามมาตรา 16(8) ในการออกระเบียบ

หรือคําสั่งใหสหกรณปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเงินกูของสหกรณและยังมีหนังสือเวียนของกรมสงเสริม

สหกรณสงถึงสหกรณออมทรัพยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกบางเปนคร้ังคราวซ่ึง

หนังสือเวียนใหคําแนะนําท่ีกรมสงเสริมสหกรณสงไปถึงสหกรณออมทรัพยตางๆน้ันไมมีผลในทางบังคับ

ใหสหกรณตองปฏิบัติตามเหมือนระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ หนังสือคําแนะนําของกรม

สงเสริมสหกรณเปนเพียงคําแนะนําท่ีสหกรณจะตองนําไปพิจารณาเอาเองวาจะทําตามหรือไมอยางไร 

ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณท่ีเกี่ยวกับการใหเงินกูเคยมีอยูสองฉบับคือ 

 1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใหสหกรณประเภทออมทรัพยถือปฏิบัติในเร่ืองการ

ใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ. 2542 

 2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการใหสหกรณประเภทออมทรัพยถือปฏิบัติในเร่ืองการ

ใหเงินกูแกสมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 

 ระเบียบท้ังสองฉบับน้ีเปนเร่ืองของการกําหนดจํานวนงวดในการชําระหน้ีเงินกูสามัญ โดยใน

ระเบียบฉบับแรกใหชําระคืนไมเกิน 72 งวดและแกไขฉบับท่ี 2 ใหชําระคืนไดไมเกิน 100 งวด สําหรับใน

เร่ืองของการค้ําประกันน้ัน ไดหามใชบุคคลค้ําประกันเงินกูพิเศษใหใชหลักทรัพยค้ําประกันเทาน้ัน ซ่ึง

รายละเอียดจะดูไดในภาคผนวก 

 ขณะน้ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณท้ังสองฉบับไดถูกเพิกถอนแลวโดยคําพิพากษาศาลปกครอง

กลางคดีหมายเลขแดงท่ี 340/2547 วันท่ี 8 มีนาคม 2547 เน่ืองจากในการออกระเบียบทั้งสองฉบับ

นายทะเบียนสหกรณมิไดอางวามีอํานาจในการออกระเบียบดังกลาวโดยมีบทกฎหมายใดให

อํานาจไวเพราะมิไดมีการกลาวอางอํานาจตามกฎหมายไวในระเบียบแตประการใด 

 2)  ผลกระทบจากการยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

 เม่ือเกิดกรณีเชนน้ีข้ึนอํานาจในการกําหนดจํานวนงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภทและการกําหนด

หลักประกันเงินกูจึงเปนอํานาจของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจําเปนจะตองพิจารณา

ใหรอบคอบโดยตองคํานึงถึงเร่ืองของความเสี่ยง ท่ีเกิดจากการใหเงินกูแกสมาชิกไวดวยเพราะการผอน

ชําระคืนเงินกูในระยะเวลาท่ีนานเกินไปจะมีผลกระทบท้ังดานกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการเรียกคืน

เงินกู และความเสี่ยงจากหน้ีเสียซ่ึงอาจเกิดจากตัวผูกูหลักประกันเงินกู และสภาพแวดลอมอื่นๆ 

โดยเฉพาะขอจํากัดของสหกรณออมทรัพยท่ีผูกพันกับระบบการหักเงิน ณ ท่ีจาย 

 ในการใหเงินกูแกสมาชิกจึงข้ึนอยูกับระเบียบของสหกรณเปนสําคัญระเบียบและคําสั่งของนาย

ทะเบียนสหกรณมีผลนอยมากหรืออาจไมมีเลยในขณะน้ี เพราะการกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแก

สมาชิกสหกรณสามารถกําหนดข้ึนใชเองไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากกรมสงเสริมสหกรณหรือ

นายทะเบียนสหกรณแตประการใด นับวาสหกรณออมทรัพยมีความเปนอิสระมากในการใหเงินกูแก

สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจึงตองระมัดระวังใหมาก เพราะหากเกิดความเสียหายข้ึนยอม 

ตกอยูกับคณะกรรมการดําเนินการโดยตรง 

 ในการท่ีสหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกข้ึนใชเปนแนวทางในการ

พิจารณาเงินกูประเภทตางๆ ท่ีจะใหแกสมาชิกน้ันก็ทําไดไมยาก แตสิ่งสําคัญคือเร่ืองการพิจารณาให
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เงินกูแกสมาชิกใหถูกตองตามระเบียบเปนเร่ืองที่เปนปญหาแทบทุกสหกรณ ซ่ึงในทางปฏิบัติ

ยอมข้ึนอยูกับเร่ืองดังตอไปน้ี 

 การขอกู ในทางปฏิบัติทุกสหกรณจะกําหนดไวในระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกวาใหย่ืนคํา

ขอกูตามแบบท่ีสหกรณกําหนด คําขอกูเงินของสมาชิกสหกรณมีสาระสําคัญสองสวนคือ 

 สวนท่ีหน่ึงเปนการแสดงเจตนา คือ 

 1.  จะขอกูเงินจํานวนเทาไร 

 2.  จะนําเงินกูไปใชเพื่อการใด 

 สวนท่ีสองเปนเร่ืองของคําเสนอ คือ 

 1.  จะชําระหน้ีกี่งวด 

 2.  จะชําระหน้ีงวดละเทาไร 

 3.  จะใชหลักประกันอะไร ในการค้ําประกัน 

 4.  ความยินยอมในการหักเงิน ณ ท่ีจาย 

 คําขอกูเปนเพียงการแสดงเจตนาและคําเสนอของผูขอกู ซ่ึงยังไมมีผลผูกพันใดๆ ระหวางสมาชิก

ผูขอกูกับสหกรณการแสดงเจตนาและคําเสนอของสมาชิกผูขอกูจะเปนผลตอเม่ือคณะกรรม การ

ดําเนินการของสหกรณไดพิจารณาคําขอกูแลว มีมติใหเงินกูแกสมาชิกผูขอกูจึงจะมีข้ันตอนในการทํา

สัญญาและจายเงินกูใหแกผูกูความผูกพันของสมาชิกผูกูกับสหกรณจึงเกิดข้ึนในทางนิติสัมพันธตอไป

ตามเงื่อนไขของลูกหน้ีและเจาหน้ี ในเร่ืองของการพิจารณาเงินกูน้ันไดกลาวไวแลวในสวนของขอบังคับ

วาเปนเร่ืองของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ แตตามความในมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ. 2542 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผูจัดการทํา

การแทนก็ได ดังน้ันในขอบังคับของสหกรณจึงมักกําหนดใหมีคณะกรรมการเงินกูข้ึนดังน้ี 

ขอ…..คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู  โดยให

มีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกูใหอยู ในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซ่ึงต้ังคณะกรรมการเงินกูน้ัน 

 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ

คร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู  ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน

การประชุมคราวถัดไป 

 ขอ..…อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ใน

การพิจารณาวินิจฉัยการอนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ  และคําสั่ง

ของสหกรณรวมทั้งขอตอไปน้ี 

 



 88 

 (1)  ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก  ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงนิกูน้ัน 

 (2)  ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

และเม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขให

คืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 (3)  ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

 (4)  สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหน้ีเงินกู  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ   

 ใจความในขอบังคับของแตละสหกรณอาจแตกตางกันบางในเร่ืองของรายละเอียดของถอยคํา แต

ในสาระสําคัญจะไมแตกตางกัน ขอสําคัญท่ีจะตองพิจารณาคือ คณะกรรมการเงินกูมีหนาท่ีอยางไร จาก

ขอบังคับอาจสรุปไดดังน้ี 

 1.  ตองมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง 

 2.  พิจารณาวินิจฉัยการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของ 

สหกรณ 

 3.  ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกู 

 4.  ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 5.  จัดการใหผูกูแกไขหลักประกันท่ีบกพรองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 6.  ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามสัญญา 

 7. สอบสวนใหไดความจริงกรณีตอไปน้ีเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

7.1  การขอผอนผันการชําระหน้ี 

7.2  การผิดนัดชําระหน้ีเงินกู 

7.3  การขาดสงเงินงวดชําระหน้ี 

7.4  การเรียกคืนเงินกู 

7.5  การสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

 จะเห็นไดวาหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกูน้ันมิใชเพียงแตพิจารณาใหเงินกูแกสมาชิกเทาน้ัน 

เม่ือมีการใหเงินกูไปแลว ยังจะตองมีการควบคุม กํากับติดตามการใชเงินกู และการเรียกคืนเงินกู 

ตลอดจนการควบคุมหลักประกัน และการสอบสวนในกรณีท่ีสมาชิกผูกูไมชําระหน้ีใหกับสหกรณไมวา

ดวยเหตุใดๆ และจากการผิดนัดชําระหน้ีหรือขาดการสงเงินงวดชําระหน้ี อาจเปนเหตุใหสมาชิกผูน้ันถูก

ลงโทษใหออกจากสหกรณ คณะกรรมการเงินกูจะตองเปนผูสอบสวนใหไดขอมูลท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการจะใชประกอบการพิจารณาไดอยางเหมาะสมและถูกตองดวย 

 คณะกรรมการเงินกูจึงจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปน้ีเปนอยางดีจึงจะ

ปฏิบัติหนาท่ีไดถูกตอง 

 1.  วัตถุประสงคในการใหเงินกูตามขอบังคับ 

 2.  หลักการในการใหเงินกูตามขอบังคับ 

 3.  การควบคุมหลักประกัน 
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 4.  การเรียกคืนเงินกู 

 5.  การผอนผันใหกับผูค้ําประกันในกรณีตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู 

 6.  รายละเอียดในเร่ืองจํานวนเงินกู ระยะเวลาการชําระหน้ีหลักประกันเงินกูตามระเบียบวาดวย

การใหเงินกูของสหกรณ 

 7.  การตรวจสอบเอกสารตางๆ ประกอบการพิจารณาเงินกู 

 นอกจากท่ีกลาวมาแลวอาจมีเร่ืองอื่นๆ อีกท้ังน้ียอมข้ึนอยูกับเง่ือนไขตางๆ ในการใหเงินกูและ

การเรียกคืนเงินกูตลอดจนการกําหนดและการควบคุมหลักประกันเงินกูของแตละสหกรณท่ีอาจมีความ

แตกตางกันไดในรายละเอียด 

 นอกจากคณะกรรมการเงินกูแลว อาจมีกรรมการบางคน หรือผูจัดการสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย

ใหอนุมัติเงินกูใหแกสมาชิกผูขอกูไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายก็ได ซ่ึงขณะน้ีมีการ

ปฏิบัติกันมากเพราะบางสหกรณจายเงินกูใหแกสมาชิกท่ีมาขอกูทุกวัน เร่ืองน้ีจะตองทําดวยความ

รอบคอบเพราะหากเกิดปญหาในเร่ืองการทุจริตในการกูเงินข้ึนมักจะมีปญหาวาใครเปนผูรับผิดชอบ  

เพราะ 

 1.  ผูอนุมัติเงินกูอางวาทําไปตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.  คณะกรรมการดําเนินการก็จะอางวาผูไดรับมอบหมายกระทําการไปโดยประมาทเลินเลอ 

 ซ่ึงมีปญหามาแลวในหลายสหกรณ จึงนาจะตองทบทวนวา วัตถุประสงคหลักของสหกรณออม

ทรัพยคือการสงเสริมการออม ไมไดตั้งข้ึนเพื่อสงเสริมการกู และมีสถาบันการเงินใดบางท่ีใหกูเงินได

จํานวนมากๆ ไดภายในวันเดียวและใหกูกันทุกวัน ยกเวนพวกธุรกิจอื่นท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจึงตองทบทวนเร่ืองน้ีวาความเหมาะสมอยูตรงไหน และการใหกูกันทุก

วันน้ันถูกตองตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณหรือไม 

 

3.  กฎหมายที่เก่ียวของกับการกูยืม 

1)  ลักษณะโดยทั่วไปของการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 

 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยน้ันเปนการดําเนินงานเย่ียงสถาบันการเงิน คือมีการสงเสริม

การออมโดยสะสมคาหุน และการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น แลวนําเงินท่ีไดมาไปใหบริการ

ทางดานเงินกูแกสมาชิกหรือสหกรณอื่น สิ่งสําคัญท่ีสหกรณระมัดระวังและทําใหถูกตองตามกฎหมายมี

หลายเร่ืองโดยเฉพาะเร่ืองของการกูยืมเงิน การค้ําประกัน เพราะหากเกิดความเสียหายข้ึนสหกรณจะไดใช

สิทธิเรียกรองทางกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันในกรณีท่ีเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนกับ

สหกรณผูท่ีเกี่ยวของจะตองรับผิดชอบ ไมวาจะเปนกรรมการดําเนินการ เจาหนาท่ีของสหกรณ หรือสมาชิก

ของสหกรณ ตามมูลเหตุในแตละกรณีท่ีเกิดข้ึน 

เร่ืองของการกูยืมเงิน 

 การใหเงินกูแกสมาชิกและการใหเงินกูแกสหกรณอื่นเปนงานหลักในการบริหารกิจการของ

สหกรณออมทรัพย สหกรณจึงตองดําเนินการทุกอยางใหรอบคอบเปนไปตามระเบียบขอบังคับและ

กฎหมาย ท้ังน้ีเพื่อปองกันมิใหมีผลเสียหายแกสมาชิกของสหกรณโดยสวนรวม และความม่ันคงของ

สหกรณดวย ในการกูยืมเงินมีสวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีควรทราบดังน้ี 
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2)  การกูยืมเงิน 

 การกูยืมเงินเปนความหมายสวนหน่ึงของการยืมใชสิ้นเปลืองตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

 มาตรา  650  “อันวายืมใชสิ้นเปลืองน้ันคือ  สัญญาซ่ึงผูใหยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

ชนิดใชไปสิ้นไปน้ันเปนปริมาณมีกําหนดใหไปแกผูยืม  และผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพยสินเปน

ประเภท  ชนิด  และปริมาณเชนเดียวกันใหแทนทรัพยสินซ่ึงใหยืมน้ัน 

 สัญญายืมน้ียอมบริบูรณตอเม่ือสงมอบทรัพยสินที่ยืม”  

 เน่ืองจากการยืม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ันไดแบงออกเปนสองหลักใหญๆ 

ดวยกันคือ 

1.  การยืมใชคงรูป 

2.  การยืมใชสิ้นเปลือง 

การยืมใชคงรูปน้ันเปนเร่ืองท่ีผูยืมตองสงคืนทรัพยสินท่ียืมไป  ใหแกผูใหยืม 

 แตสําหรับการยืมใชสิ้นเปลืองน้ัน  ผูยืมเพียงแตสงมอบทรัพยสินประเภท ชนิด  และปริมาณ

เชนเดียวกันคืนใหแกผูใหยืม 

 ในการท่ีสมาชิกยืมเงินจากสหกรณไป สมาชิกก็มีหนาท่ีตองนําเงินมาคืนใหแกสหกรณตาม

จํานวนท่ีตนไดยืมไป (เร่ืองดอกเบ้ียน้ันเปนวิธีการในการกูยืมเงินซ่ึงจะไดกลาวตอไป) โดยไมตองคํานึง

วาในวันท่ียืมไปน้ัน มีธนบัตรราคาเทาใดกี่ใบ เงินเหรียญอะไรกี่เหรียญ เพราะคงไมมีสมาชิกผูใดจะหา

เงินท่ีเปนธนบัตรหรือเหรียญท่ียืมไปอันเดิมมาคืนแกสหกรณได เม่ือไดใชจายเงินยืมน้ันไปแลวกฎหมาย

จึงถือเอาแตเพียงประเภท (เงินตรา) ชนิด (เงินตราของไทย) จํานวน  (จํานวนท่ียืมไป) เทาน้ันสงคืน

ใหแกผูใหยืมคือสหกรณ ตามหลักของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการยืมใชสิ้นเปลือง 

 การยืมใชสิ้นเปลืองมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือผูใหยืมไดสงมอบทรัพยสินท่ียืมใหแกผูยืมตามวรรคสอง

ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 650  ดังน้ันตราบใดท่ีไมมีการสงมอบทรัพยท่ียืม  การ

ยืมน้ันก็ยังไมสมบูรณ 

 วิธีการเฉพาะในเร่ืองการกูยืมเงิน 

 ในเร่ืองของการกูยืมเงินน้ัน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวดังน้ี   

มาตรา  653  “การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปน้ัน ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปน

หนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ  ทานวาจะฟองรองบังคับคดีหาไดไม 

 ในการกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือน้ัน  ทานวาจะนําสืบการใชเงินไดตอเม่ือมี

หลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือชื่อผูใหยืมมาแสดง  หรือเอกสารอันเปน

หลักฐานแหงการกูยืมน้ันไดเวนคืนแลว  หรือไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ันแลว” 

 จากบทบัญญัติของมาตรา  653  วรรคแรก  แบงประเด็นสําคัญไดดังน้ี 

1.  กูยืมเงินกวาสองพันบาทข้ึนไป 

2.  มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูยืม 

3.  ฟองรองบังคับคดีได 
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การท่ีสหกรณไดอํานวยสินเช่ือใหแกสมาชิกในรูปเงินกูยืมแบบตางๆ ซ่ึงลวนแตมีจํานวนเกินกวา

สองพันบาทข้ึนไปท้ังสิ้น  สหกรณจึงจําเปนตองจัดใหมีหนังสือเกี่ยวกับการกูยืมเงินน้ัน ซ่ึงอาจมีท้ังในรูป

ของสัญญาเงินกู  หรือหนังสือกูเงินก็แลวแต  ถาเปนสัญญาเงินกูก็ตองมีการลงนามท้ังผูใหกูและผูกู  แต

ถาเปนหนังสือกูเงินก็ตองใหผูกูลงลายมือช่ือไวเปนไปตามหลักท่ีวามีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผู

ยืมเปนสําคัญ 

ตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดเพียงวามีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือ

ชื่อผูยืมเปนสําคัญยอมแสดงโดยแจงชัดแลววา  หลักฐานนั้นเพียงทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูยืม  ก็สามารถ

ท่ีผูใหยืมจะนําเอาเอกสารน้ันไปฟองรองบังคับใหผูยืมชําระหน้ีได  หากจะถามวาหากมีการกูยืมเงินกันโดย

ไมมีหลักฐานเปนหนังสือ  เม่ือผูยืมไมชําระหน้ีผูใหยืมจะทําอยางไร  เพราะตามท่ีกลาวมาแลววาการยืมเงิน

น้ันเปนการยืมใชสิ้นเปลือง  ความสมบูรณคือการสงมอบทรัพยท่ีใหยืมแกผูยืม  ดังน้ันการใหยืมเงินกันโดย

ไมมีหลักฐานเปนหนังสือการใหยืมน้ันก็สมบูรณ  เม่ือผูยืมไดรับเงินจากผูใหยืมไปถูกตองแลว  แตผูใหยืมจะ

ฟองรองตอศาลไมไดในเม่ือผูยืมไมยอมชําระหน้ีคืนให ท่ีฟองไมไดเพราะไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือ

ช่ือผูยืมตามท่ีกฎหมายกําหนด 

อยางไรที่เรียกวาลงลายมือชื่อ 

ปจจุบันเร่ืองการลงลายมือช่ือคงไมสูมีปญหามากนักเพราะสมาชิกสหกรณสวนใหญคงมีความรู

พอจะลงลายมือช่ือในเอกสารการกูยืมได  แตอาจมีปญหาบางในกรณีสมาชิกบางคนเขียนหนังสือไมไดใช

การพิมพลายน้ิวมือแทนหรือบางคนอาจลงนามโดยใชตราประทับ หรือใชเคร่ืองหมายอื่นใดอันถือวาเปน

การลงนามของตน หากสหกรณเจอปญหาดังกลาวน้ีควรพิจารณาดําเนินการอยางใด  เพราะหาก

ดําเนินการไมถูกตองการลงนามน้ันเสียหายไป หนังสือน้ันยอมเสียไปดวย  ซ่ึงในเร่ืองการลงลายมือช่ือ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดมีหลักอยูดังน้ี 

 มาตรา  9  “เม่ือมีกิจการอันใดซ่ึงกฎหมายบังคับใหทําเปนหนังสือ  บุคคลผูจะตองทํา

หนังสือไมจําเปนตองเขียนเอง  แตหนังสือน้ันตองลงลายมือชื่อของบุคคลน้ัน 

 ลายพิมพน้ิวมือ  แกงได  ตราประทับหรือเคร่ืองหมายอื่นทํานองเชนวาน้ันที่ทําลงใน

เอกสารแทนการลงลายมือชื่อ  หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไวดวยสองคนแลวใหถือเสมอ

กับลงลายมือชื่อ 

 ความในวรรคสอง  ไมใชบังคับถึงการลงลายพิมพน้ิวมือ  แกงได  ตราประทับ  หรือ

เคร่ืองหมายอื่นทํานองเชนวามาน้ัน  ซ่ึงทําลงในเอกสารที่ทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่” 

สรุปสาระสําคัญของ มาตรา  9  

1.  การทําหลักฐานเปนหนังสือผูทําไมจําเปนตองเขียนเอง แตตองลงลายมือช่ือในหนังสือน้ัน 

 2.  การพิมพลายน้ิวมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอยางอื่นในทํานองเดียวกัน ตองมี

พยานลงนามรับรอง 2 คน  มีผลเทากับลงลายมือช่ือ 

3.  การพิมพลายน้ิวมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอยางอื่น หากทําตอหนาพนักงาน

เจาหนาท่ีไมตองมีพยานรับรองก็มีผลเทากับลงลายมือช่ือ 
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 จากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 9 จะเห็นไดวา หลักฐานเปน

หนังสือน้ันผูทําไมจําเปนตองเขียนหนังสือน้ันเองแตตองลงลายมือช่ือเทาน้ันก็มีผลสมบูรณแลว สําหรับ

ในเร่ืองของการลงลายมือช่ือน้ัน หากลงลายมือช่ือโดยปกติก็คงไมมีปญหา 

 หากเปนการพิมพลายพิมพน้ิวมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอื่นจะตองมีพยานลง

ลายมือช่ือรับรองอยางนอยสองคน จึงจะมีผลเทากับการลงลายมือช่ือ แตถาเปนการทําหนังสือตอหนา

พนักงานเจาหนาท่ีไมจําเปนตองมีพยานก็ใชได 

 ซ่ึงสหกรณจะตองพิจารณาวาในเอกสารกูยืมของสหกรณน้ัน สมาชิก (ผูกู) ลงนามแบบใดตองทํา

ใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย 

 สําหรับเร่ืองการลงนามรับรองลายพิมพน้ิวมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอื่นทํานอง

เชนวาน้ันมีปญหาวา พยานตองลงนามโดยทันทีท่ีผูทําหนังสือลงลายน้ิวมือ แกงได ตราประทับ หรือ

เคร่ืองหมายอื่นเชนวาน้ันหรืออยางไร พยานจะลงนามรับรองในภายหลังไดหรือไม  เร่ืองน้ีมีคําพิพากษา

ฎีกาท่ี 955/2507 วินิจฉัยไววาผูลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพน้ิวมือผูกูน้ัน  จะตองเปนผูที่รูเห็นในการ

พิมพลายน้ิวมือน้ันจริงๆ พยานจะลงลายมือชื่อรับรองในภายหลังไดก็ตอเม่ือผูกูรูเห็นและ

ยินยอมดวย ฉะน้ันพยานที่มิไดลงลายชื่อรับรองในขณะที่มีการพิมพลายน้ิวมือและผูกูมิไดรูเห็น

ยินยอม  จึงไมมีฐานะเปนพยาน จึงตองถือวาผูใหกูไมมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือลง

ลายมือชื่อผูกู  จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 

 จากคําพิพากษาฎีกาท่ียกมาแสดงวาพยานผูลงนามรับรองตราประทับแทนการลงช่ือการพิมพ

ลายน้ิวมือ แกงได ตราประทับ หรือเคร่ืองหมายอื่นจะลงนามภายหลังผูกูก็ไดแตตองไดรับความยินยอม

จากผูกูกอนจึงจะถือวาเปนพยานได  ดังน้ัน ในกรณีท่ีผูกูไมไดลงลายมือช่ือตามปกติ  โดยใชการลง

ลายมือช่ือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 9 วรรคสอง หรือวรรคสาม สหกรณจะตอง

พิจารณาใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด เพราะถาสวนของการลงลายมือช่ือของผูกูเสียไปก็เทากับวา

การกูยืมคร้ังน้ันไมมีหลักฐานเปนหนังสือ จึงไมสามารถฟองรองบังคับคดีได 

 ท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ันเปนหลักวาหากไดมีการกูยืมเงินกันเกินกวาหาสิบบาทแลวสหกรณควรตอง

ดําเนินการอยางไร สหกรณจึงจะมีสิทธิในการฟองรองบังคับคดีใหมีการชําระหน้ีรายน้ันๆ แตในทางปฏิบัติ

จริงคงจะตองพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ในเอกสารสัญญาอีกสวนหน่ึงดวย 

 ในมาตรา  653  วรรคสอง  ไดกลาวถึงเร่ืองการชําระหน้ีท่ีมีหลักฐานเปนหนังสือวา หากผูกูจะนําสืบ

วาไดมีการใชเงินกูตามหนังสือน้ันจะตอง 

1.  มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูใหยืม 

2.  ไดเวนคืนเอกสารมายังผูกู 

3.  ไดมีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ัน 

 ในมาตรา 653 วรรคแรก เปนเร่ืองการนําสืบของผูใหกู สวนในวรรคสอง เปนเร่ืองการนําสืบของ

ผูกู  ซ่ึงไดวางหลักไวอยางเดียวกันคือ เม่ือผูกูจะนําสืบการชําระหน้ีท่ีมีหลักฐานเปนหนังสือไดก็ตอเม่ือ

เขาเงื่อนไขของมาตรา 653 วรรคท่ีสอง  ซ่ึงเปนบทบังคับเด็ดขาดในการนําสืบ  ซ่ึงจะดูไดจากคํา

พิพากษาฎีกาท่ี 508/2501 และ 1254/205 ในภาคผนวก 
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 3)  ดอกเบ้ียเงินกู 

 กฎหมายกําหนดเก่ียวกับเร่ืองดอกเบ้ียการกูยืมไวอยางไร 

 ในเร่ืองของดอกเบ้ียการกูยืมน้ัน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไวดังน้ี 

 มาตรา  654  “ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียเกินรอยละสิบหาตอป  ถาสัญญากําหนดดอกเบ้ีย

เกินกวาน้ัน  ก็ใหลดลงมาเปนรอยละสิบหาตอป” 

 การดําเนินธุรกิจของสหกรณในเร่ืองการใหสมาชิกกูยืมเงินคิดดอกเบ้ียเงินกูไดไมเกินท่ีกําหนด

ในมาตรา  654  ตอมากระทรวงการคลังไดประกาศใหสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินตาม

ประกาศของกระทรวงการคลัง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2526  ซ่ึงไดประกาศเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน  2526  

ทําใหสหกรณสามารถเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกูจากสมาชิกไดสูงสุดตามอัตราท่ีธนาคารแหงประเทศไทย

ประกาศ (ซ่ึงอาจสูงกวารอยละสิบหาตอปตามมาตรา  654) 

 ในทางปฏิบัติเม่ือสหกรณเปนสถาบันการเงินตามประกาศของกระทรวงการคลัง โดยอาศัย

อํานาจของมาตรา 3 (4) และมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 

2523 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 

2524  การกําหนดดอกเบ้ียใหกูยืมของสหกรณออมทรัพย  จึงไมผูกพันอยูภายใตบังคับของประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 654 

 ในหนังสือกูยืมตองกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวหรือไม ในการกูยืมเงินกันน้ันผูใหกูและผูกูจะตกลงใน

เร่ืองดอกเบ้ียอยางไร ตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะตองกําหนดอัตราดอกเบ้ียน้ันไวใหชัดเจนใน

หนังสือกู ท้ังน้ี เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดไว  ดังน้ี 

 มาตรา  7  “ถาจะตองเสียดอกเบ้ียแกกัน  และมิไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวโดยนิติกรรม

หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจงใหใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป” 

 

 สรุปสาระสําคัญของ  มาตรา  7 

1.  ดอกเบ้ียตองกําหนดไวโดยนิติกรรม 

2.  โดยบทกฎหมายอันชัดแจง 

3.  ถาไมมีขอกําหนดใดๆ ใหคิดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป 

 คําวากําหนดไวโดยนิติกรรมหมายความวา คูกรณีไดตกลงกันไววาจะคิดดอกเบ้ียแกกันในอัตรา

เทาใด  แตกฎหมายก็มิไดบังคับวาการตกลงเร่ืองดอกเบ้ียตองมีหลักฐานเปนหนังสือ (คําพิพากษาฎีกาท่ี 

1272/2501 ในภาคผนวก) ซ่ึงในทางปฏิบัติคงจะยากแกการนําสืบ จึงควรกําหนดไวในหนังสือกูยืมให

ชัดเจน  เพราะถานําสืบไมไดศาลจะคิดดอกเบ้ียใหเพียงรอยละเจ็ดคร่ึงตอปเทาน้ัน 

 สําหรับขอความในตัวบทท่ีวา “หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจง หมายความวา ดอกเบ้ียบาง

ประเภทกฎหมายไดบัญญัติไวโดยชัดเจน  แมแตคูกรณีไมไดตกลงกันไวเชน กรณีการผิดนัดตามมาตรา  

224  ท่ีวา  “หน้ีเงินน้ัน  ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป…….” 

 สหกรณออมทรัพยคิดดอกเบ้ียทบตนไดหรือ   

 แมสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียนจะไดรับประกาศจากกระทรวงการคลังใหเปนสถาบัน

การเงินแตก็เปนสถาบันการเงินประเภทท่ีกฎหมายของตนเองคือ พระราชบัญญัติสหกรณ จึงไมใช



 94 

สถาบันการเงินประเภทท่ีประกอบธุรกิจโดยบัญชีเดินสะพัด เชน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย การคิดดอกเบ้ียทบตนของสหกรณ  จึงตองอยูภายใตบังคับของประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 655 ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

 มาตรา  655  “ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียในดอกเบ้ียที่คางชําระ  แตทวาเม่ือดอกเบ้ียคาง

ชําระไมนอยกวาปหน่ึง  คูสัญญากูยืมจะตกลงกันใหเอาดอกเบ้ียน้ันทบเขากับเงินตน แลวใหคิด

ดอกเบ้ียในจํานวนเงินที่ทบเขากันน้ันก็ไดแตการตกลงเชนวาน้ันตองทําเปนหนังสือ 

 สวนประเพณีการคาที่คํานวณดอกเบ้ียทบตนในบัญชีเดินสะพัดก็ดี  ในการคาขายอยาง

อื่นทํานองเชนวาน้ีก็ดี  หาอยูในบังคับแหงบทบัญญัติซ่ึงกลาวมาในวรรคกอนน้ันไม” 

 สรุปสาระสําคัญของ  มาตรา  655    

1.  หามคิดดอกเบ้ียจากดอกเบ้ียท่ีคางชําระ 

2.  ถาดอกเบ้ียคางชําระเกินกวาปหน่ึง 

3.  คูสัญญากูยืมไดตกลงไวเปนหนังสือวาใหเอาดอกเบ้ียน้ันรวมเขากับตนเงิน 

4.  ใหคิดดอกเบ้ียจากเงินท่ีทบเขากันน้ันได 

5.  ความในวรรคแรกไมบังคับแกประเพณีของบัญชีเดินสะพัดและการคาขาย 

ในหลักของมาตรา 655 แสดงวาสหกรณจะคิดดอกเบ้ียทบตนเชนเดียวกับธนาคารหรือสถาบัน

การเงินอื่นไมไดเพราะสหกรณมิไดใชหลักบัญชีเดินสะพัด แตสหกรณจะคิดดอกเบ้ียทบเขากับตนเงินได

ถาสมาชิกผูกูคางชําระดอกเบ้ียเกินกวาหน่ึงป และในสัญญาตองกําหนดไวดวยเพราะกฎหมายใหกําหนด

ขอตกลงไวเปนหนังสือ ซ่ึงการตกลงน้ันจะทําขณะผูท่ีไดทําหนังสือกูยืมกันหรือจะทําภายหลังก็ได  

เพราะกฎหมายไมไดกําหนดไววาคูสัญญาจะตองทําหนังสือตกลงกันในเวลาใด 

 การนําหลักกฎหมายมาใชกับการใหกูยืม 

 ตามท่ีไดกลาวถึงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตราตางๆ ท่ีไดกําหนด

เร่ืองท่ีผูกูและผูใหกูตองปฏิบัติตอกันไวน้ัน ในทางปฏิบัติสหกรณจะตองนําหลักกฎหมายตามท่ีกลาว

มาแลวมาใชโดยการจัดทําเอกสารการกูยืมใหถูกตองและสอดคลองกับหลักกฎหมาย จึงจะมีผลตามท่ี

กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะสิทธิเรียกรองตางๆ ตามขอสัญญาในเอกสารการกูยืมในกรณีท่ีสหกรณมี

ความจําเปนจะตองฟองรองเพื่อบังคับใหมีการชําระหน้ี 

 เพื่อประโยชนในการนําความรูตามหลักกฎหมายไปปฏิบัติจึงไดนําเสนอคําพิพากษาฎีกาท่ี

นาสนใจในภาคผนวกทายบทความน้ีดวย 

เร่ืองของการค้ําประกัน 

 การค้ําประกันเปนวิธีหน่ึงสําหรับปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูกูหรือลูกหน้ีไม

ชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีหรือผูใหกู โดยผูค้ําประกันจะตองรับภาระในการชําระหน้ีแทนผูกู ดังน้ันเม่ือสมาชิก

กูเงินจากสหกรณ  สหกรณจึงตองจัดใหมีการค้ําประกันเงินกูเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

สหกรณดวยเชนเดียวกัน 
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4.  กฎหมายที่เก่ียวกับการค้ําประกัน 

 1)  ความหมายของการค้ําประกัน ความหมายของการค้ําประกันน้ันอาจพิจารณาไดดังน้ี 

 การค้ําประกัน ตามความหมายท่ัวไป หมายถึง ขอผูกพันระหวางเจาหน้ีกับบุคคลท่ีสามหรือ

ทรัพยสินของลูกหน้ีหรือทรัพยสินของบุคคลท่ีสาม ท่ีไดทํานิติสัมพันธไวกับเจาหน้ีวา หากลูกหน้ีไมชําระ

หน้ีใหแกเจาหน้ี เจาหน้ีสามารถท่ีจะบังคับชําระหน้ีเอาจากบุคคลหรือทรัพยสินท่ีมีขอผูกพันตอกันได 

 การค้ําประกัน  ตามความหมายของทางนิติศาสตร ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

680 บัญญัติวา “อันวาค้ําประกันน้ันคือ สัญญาที่บุคคลภายนอกคนหน่ึงเรียกวาผูค้ําประกันผูกพัน

ตนตอเจาหน้ีคนหน่ึงเพื่อชําระหน้ีในเม่ือลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ัน 

 อน่ึงสัญญาค้ําประกันน้ัน ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือชื่อผู

ค้ําประกันเปนสําคัญ  ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม”    

 การค้ําประกันเปนนิติสัมพันธในทางแพงไมเหมือนกับการประกันตามประมวลกฎหมาย วิธี

พิจารณาความอาญา ในเร่ืองของการปลอยตัวช่ัวคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 106 

 จากหลักกฎหมายและความหมายของการค้ําประกันท่ีไดกลาวไวขางตน แสดงวาการท่ีสหกรณ

ออมทรัพยไดจัดใหมีการค้ําประกันข้ึนก็เพ่ือใหเกิดความมั่นคงแกการดําเนินธุรกิจของสหกรณเม่ือ

สหกรณไดอํานวยสินเช่ือใหแกสมาชิกในรูปแบบตางๆ อันไดแกเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษ เปนตน 

สมาชิกกูเงินจากสหกรณไปจะตองจัดใหมีการค้ําประกันเงินกูน้ันๆ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

ท้ังนี้หากสมาชิกผูเปนลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหแกสหกรณดวยเหตุใดๆ สหกรณยอมมีสิทธิท่ีจะบังคับใหผูค้ํา

ประกันชําระหน้ีน้ันๆ แกสหกรณ 

 2)  การดําเนินการเก่ียวกับการค้ําประกัน 

 จากหลักในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 680 วรรคสองท่ีวาสัญญาค้ําประกันน้ัน

ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูค้ําประกันจึงจะฟองรองใหบังคับคดีได  หมายความวา  

หากเจาหน้ีประสงคจะใหบุคคลใดผูกพันตนเปนผูค้ําประกันหน้ีตามมูลหน้ีแหงลูกหน้ีของตนตองทํา

หลักฐานเปนหนังสือไวจึงจะสามารถฟองรองบังคับผูค้ําประกันใหชําระหน้ีได หากลูกหน้ีไมชําระหน้ีน้ัน  

ถาไมมีหลักฐานเปนหนังสือเจาหน้ีไมอาจใชสิทธิ์ฟองรองผูค้ําประกันตอศาลได 

 3)  การค้ําประกันในสหกรณออมทรัพย 

 ในปจจุบันน้ีการค้ําประกันในสหกรณออมทรัพยมีอยู 3 ลักษณะดวยกันคือ 

 1.  การค้ําประกันดวยบุคคล 

 2.  การค้ําประกันดวยทรัพย 

 จะเปนการค้ําประกันในลักษณะใด สหกรณคงตองพิจารณาตามความเหมาะสมเปนเร่ืองๆ ไป ใน

บางคร้ังมีท้ังการใชบุคคลและใชทรัพยสินเปนประกันท้ังสองอยาง บางคร้ังก็ใชเพียงอยางใดอยางหน่ึง  แต

สิ่งท่ีสําคัญก็คือ สัญญาค้ําประกันน้ันๆ จะตองถูกตองสมบูรณตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
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 4)  การค้ําประกันดวยบุคคล 

 การค้ําประกันดวยบุคคลเปนเร่ืองท่ีทํากันอยูมากท่ีสุดในสหกรณออมทรัพย  เพราะเปนเร่ืองท่ีทํา

งายไมสลับซับซอนเหมือนการค้ําประกันดวยทรัพย  ซ่ึงจะไดกลาวตอไป ในบทท่ัวไปไดกลาวไวแลววา

การค้ําประกันคืออะไรและตองทําอยางไร จึงจะไมนํามากลาวซํ้าอีกสวนหลักในการพิจารณาในเร่ืองการ

ค้ําประกันดวยบุคคลน้ันมีเร่ืองควรพิจารณาคือ 

1.  จํานวนหน้ีท่ีค้ําประกัน 

2.  ระยะเวลาการชําระหน้ี 

3.  ความสามารถของผูค้ําประกัน 

4.  พฤติกรรมของผูค้ําประกัน 

 นอกจากกรณีท่ีจะตองพิจารณาดังท่ีกลาวแลว  ผูบริหารสหกรณควรจะตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสาระสําคัญของหนังสือหรือสัญญาค้ําประกัน สิทธิของผูค้ําประกันดวย  เพราะหากเจาหน้ีกระทํา

การใดๆ หรือปลอยใหระยะเวลาการชําระหน้ีผานไปโดยไมคํานึงถึงสิทธิของผูค้ําประกันจนเปนเหตุใหผู

ค้ําประกันหลุดพน  เจาหน้ีหรือสหกรณก็ไมอาจบังคับชําระหน้ีจากผูค้ําประกันได  ซ่ึงจะไดกลาวใน

รายละเอียดตอไป 

 ความสมบูรณของการค้ําประกัน และสาระสําคัญที่ตองระบุในหนังสือค้ําประกัน 

 ดังไดกลาวไวแลววาการค้ําประกันเปนการสัญญาวาผูค้ําประกันจะชําระหน้ีแทนเม่ือลูกหน้ีไม

ชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ดังน้ันการค้ําประกันจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือไดมีหน้ีเกิดข้ึน ถาไมมีหน้ีก็ไมมีการค้ํา

ประกันในเร่ืองน้ี  

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 681 ไดกําหนดสาระสําคัญของสัญญาหรือ

หนังสือค้ําประกันไวดังน้ี 

 มาตรา 681 “อันค้ําประกันน้ันจะมีไดแตเฉพาะเพื่อหน้ีอันสมบูรณ 

 หน้ีในอนาคตหรือหน้ีมีเงื่อนไขจะประกันไวเพื่อเหตุการณซ่ึงหน้ีน้ันอาจเปนผลไดจริงก็

ประกันไดแตตองระบุวัตถุประสงคในการกอหน้ีรายที่ค้ําประกัน ลักษณะของมูลหน้ี จํานวนเงิน

สูงสุดที่ค้ําประกัน และระยะเวลาในการกอหน้ีที่จะค้ําประกัน เวนแตเปนการค้ําประกันเพื่อ

กิจการเน่ืองกันไปหลายคราวตามมาตรา 699 จะไมระบุระยะเวลาดังกลาวก็ได 

 สัญญาค้ําประกันตองระบุหน้ีหรือสัญญาที่ค้ําประกันไวโดยชัดแจง และผูค้ําประกันยอม

รับผิดเฉพาะหน้ีหรือสัญญาที่ระบุไวเทาน้ัน  

 หน้ีอันเกิดแตสัญญาซ่ึงไมผูกพันลูกหน้ีเพราะทําดวยความสําคัญผิดหรือเพราะเปนผูไร

ความสามารถน้ันก็อาจจะมีประกันอยางสมบูรณได ถาหากวาผูค้ําประกันรูเหตุสําคัญผิดหรือไร

ความสามารถน้ันในขณะที่เขาทําสัญญาผูกพันตน” 

 ในมาตรา 681 ไดจําแนกสัญญาหรือหนังสือค้ําประกันไวสําหรับหน้ีสี่ประเภทคือ 

1.  หน้ีอันสมบูรณ 

2. หน้ีในอนาคต 

3.  หน้ีตอเน่ืองกันไปหลายคราว 
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4.  หน้ีซ่ึงไมผูกพันลูกหน้ีซ่ึงผูค้ําประกันรูแลวยังยินยอมค้ําประกันหน้ีน้ัน 

นอกจากน้ันในวรรคสามยังไดบัญญัติถึงสาระสําคัญท่ีตองกําหนดไวในสัญญาค้ําประกันคือ 

1.  สัญญาค้ําประกันตองระบุหน้ี 

2.  สัญญาค้ําประกันตองระบุสัญญาท่ีค้ําประกัน 

หมายความวาสัญญาค้ําประกันน้ันตองระบุหน้ีคือหน้ีอะไร จํานวนเทาใดใหชัดเจน หรือสัญญาค้ํา

ประกันจะระบุวาค้ําประกันหน้ีอะไรตามหนังสือกูเลขท่ีเทาไร ลงวันเดือนปอะไร ผูใดเปนลูกหน้ี.......แต

โดยปกติหนังสือค้ําประกันของสหกรณจะระบุท้ังหน้ีและสัญญาท่ีค้ําประกัน (ดูในหนังสือค้ําประกันใน

ภาคผนวก) 

จากท่ีไดมีการตราพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 20) พ.ศ.

2557 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสัญญาหรือหนังสือ

ค้ําประกันหลายประการดังน้ี 

ขอหามมิใหทําสัญญาค้ําประกันท่ีกําหนดใหผูค้ําประกันเปนลูกหน้ีรวมกับผูกูตามมาตรา 681/1 

ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

มาตรา 681/1 “ขอตกลงใดที่กําหนดใหผูค้ําประกันตองรับผิดอยางเดียวกับลูกหน้ีรวม

หรือในฐานะเปนลูกหน้ีรวม ขอตกลงเปนโมฆะ” 

สัญญาหรือหนังสือค้ําประกันเดิมของสหกรณไดกําหนดใหผูค้ําประกันตองรับผิดชอบในฐานะ

ลูกหน้ีรวมกับผูกู นับตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป สัญญาหรือหนังสือค้ําประกันขอน้ี

จะตองยกเลิก เพราะถึงมีอยูก็ตกเปนโมฆะซ่ึงยังไมสามารถคาดเดาไดวา การเปนโมฆะของสัญญาหรือ

หนังสือค้ําประกันท่ีมีขอความขอใดขอหน่ึงเปนโมฆะน้ันจะตกเปนโมฆะเฉพาะขอ หรือหนังสือค้ําประกัน

น้ันตกเปนโมฆะท้ังฉบับ เพราะหากศาลพิเคราะหวาเจาหน้ีมีเจตนาเอาเปรียบลูกหน้ี จึงจงใจทําสัญญาท่ี

ฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย สัญญาค้ําประกันน้ันใหตกเปนโมฆะท้ังฉบับ ก็เทากับไมมีการค้ําประกัน 

ผูค้ําประกันไมตองรับผิดชอบ 

ขอหามมิใหทําขอตกลงขยายระยะเวลาชําระหน้ีใหผูค้ําประกันยินยอมไวลวงหนาตามมาตรา 

700 ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

มาตรา 700 “ถาค้ําประกันหน้ีอันจะตองชําระ ณ เวลามีกําหนดแนนอนและเจาหน้ียอม

ผอนเวลาใหแกลูกหน้ี ผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากความรับผิด เวนแตผูค้ําประกันจะไดตกลง

ดวยในการผอนเวลาน้ัน 

ขอตกลงที่ผูค้ําประกัน ทําไวลวงหนากอนเจาหน้ีผอนเวลาอันมีผลเปนการยินยอมให

เจาหน้ีผอนเวลาขอตกลงน้ันใชบังคับมิได” 

กฎหมายมิไดหามการท่ีเจาหน้ีหรือสหกรณจะผอนเวลาหรือขยายเวลาชําระหน้ีใหกับผูกูในกรณี

ท่ีจําเปนจะตองผอนเวลาหรือตองขยายเวลาชําระหน้ี ใหเจาหน้ีหรือสหกรณยังผอนเวลาได แตจะตองให

ผูค้ําประกันมาใหความยินยอมในการผอนเวลาหรือขยายเวลาในการชําระหน้ีเปนคราวๆ ไป จะทํา

สัญญาไวลวงหนาวา ถาเจาหน้ีผอนเวลาหรือขยายเวลาชําระหน้ีใหกับผูกูใหถือวาผูค้ําประกันไดยินยอม

กับการผอนเวลาหรือขยายเวลาชําระหน้ีน้ันดวยไมได 
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การผอนเวลาหรือขยายเวลาชําระหน้ีใหกับลูกหน้ี หรือผูกูโดยท่ีผูค้ําประกันมิไดใหความยินยอม

ดวย ผูค้ําประกันยอมหลุดพนจากการค้ําประกัน 

5)   การค้ําประกันดวยทรัพย  ในการกู ยืมเ งินจากสหกรณ น้ันสมาชิกผูกูอาจนําเอา

อสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันก็ได ในการเอาอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันน้ันแบงไดเปน 

2 กรณีคือ 

1.  ลูกหน้ีเอาอสังหาริมทรัพยของตนเองมาจํานองเปนประกัน 

2.  ลูกหน้ีเอาอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกัน 

ลูกหน้ีหรือสมาชิกเอาอสังหาริมทรัพยของตนเองมาจํานองเปนประกัน กับการท่ีลูกหน้ี

หรือสมาชิกเอาทรัพยของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันน้ันมีผลตามกฎหมายแตกตางกันดังน้ี 

ลูกหน้ีเอาอสังหาริมทรัพยของตนเองมาจํานองเปนประกัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 733 บัญญัติไวดังน้ี 

มาตรา 733 “ถาเอาทรัพยจํานองหลุดและราคาทรัพยสินน้ันที่ประมาณตํ่ากวาจํานวนเงิน

ที่คางชําระอยูก็ดี หรือถาเอาทรัพยสินซ่ึงจํานองออกขายทอดตลาดใชหน้ี ไดเงินสุทธิจํานวน

นอยกวาจํานวนเงินที่คางชําระอยูก็ดี เงินยังขาดจํานวนอยูเทาใด ลูกหน้ีไมตองรับผิดชอบในเงิน

น้ัน” 

ในการท่ีลูกหน้ีหรือสมาชิกเอาทรัพยของตนเองมาจํานองเปนประกันตามมาตรา 733 น้ัน แม

กฎหมายจะบัญญัติวา “ไดเงินสุทธิจํานวนนอยกวาจํานวนเงินที่คางชําระอยูก็ดี เงินยังขาดจํานวน

อยูเทาใดลูกหน้ีไมตองรับผิดชอบในเงินน้ัน” เจาหน้ีหรือสหกรณยังสามารถทําขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองไดวา “หากเอาทรัพยจํานองหลุดหรือเอาทรัพยจํานองออกขายทอดตลาดแลว ได

เงินไมพอชําระหน้ี ลูกหน้ียินยอมใหบังคับชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินอื่นไดอีกจนครบจํานวนเงิน

ที่ตองชําระหน้ี”     

ปญหามีอยูวาเม่ือกฎหมายบอกวาลูกหน้ีไมตองรับผิดชอบในเงินน้ัน แลวจะมาทําบันทึกตอทาย

สัญญาจํานองไดอยางไร เร่ืองน้ีตองกลับไปดูประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 151 ซ่ึงบัญญัติวา 

มาตรา 151 การใดเปนการแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถามิใชกฎหมายอัน

เก่ียวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการน้ันไมเปนโมฆะ 

ดังน้ันเม่ือมาตรา 733 มิไดหามการทําขอตกลงใหลูกหน้ีตองรับผิดในจํานวนเงินท่ีขาดอยู และ

ขอตกลงน้ันเปนเร่ืองเฉพาะตัวของเจาหน้ีและลูกหน้ีท่ีจะตกลงกัน ไมกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่น

และไมขัดกับความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสามารถทําขอตกลงตอทายสัญญา

ใหเจาหน้ีบังคับเอาจากทรัพยสินของลูกหน้ีมาชําระหน้ีจนครบถวนได 

ลูกหน้ีหรือสมาชิกเอาอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกัน การท่ีลูกหน้ีเอา

อสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันน้ันประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไวใน

มาตรา 727/1 ดังน้ี 
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มาตรา 727/1 “ไมวากรณีจะเปนประการใด ผูจํานองซ่ึงจํานองทรัพยสินของตนไวเพื่อ

ประกันหน้ีอันบุคคลอื่นจะตองชําระ ไมตองรับผิดในหน้ีน้ันเกินราคาทรัพยสินที่จํานองในเวลาที่

บังคับจํานองหรือเอาทรัพยจํานองหลุด 

ขอตกลงใดอันมีผลใหผูจํานองรับผิดเกินที่บัญญัติไวในวรรคหน่ึง หรือใหผูจํานองรับผิด

อยางผูค้ําประกัน ขอตกลงน้ันเปนโมฆะ ทั้งน้ี ไมวาขอตกลงน้ันจะมีอยูสัญญาจํานองหรือทําเปน

ขอตกลงตางหาก”   

สาระสําคัญของมาตรา 727/1 คือ 

1.  ผูจํานองซ่ึงจํานองทรัพยสินของตนไวเปนประกันหน้ีอันบุคคลอื่นตองชําระไมตองรับผิดใน

หน้ีน้ันเกินราคาทรัพยสิน 

2.  ขอตกลงใหรับผิดเกินราคาทรัพยสินเปนโมฆะ 

3.  ขอตกลงใหรับผิดอยางผูค้ําประกันเปนโมฆะ 

4.  ไมวาขอตกลงน้ันจะมีอยูในสัญญาจํานอง 

5.  หรือทําเปนขอตกลงตางหาก 

ดังน้ันหากสมาชิกหรือลูกหน้ีเอาทรัพยสินของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันหน้ี สหกรณบังคับ

ชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินท่ีจํานองไดเทาใดก็ถือเปนอันสิ้นสุด จะบังคับเอาทรัพยสินอื่นของผูจํานองมา

ชําระหน้ีอีกมิได เพราะกฎหมายหามไวโดยชัดเจนซ่ึงอาจสรุปเร่ืองของการเอาทรัพยสินมาจํานองเปน

ประกันไดดังน้ี 

1.  ลูกหน้ีเอาทรัพยสินตนเองมาจํานองเปนประกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 733 มิไดหามการทําขอตกลงใหลูกหน้ีรับผิดชอบในสวนท่ีไมพอชําระ 

2.  ลูกหน้ีเอาทรัพยสินของบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมาตรา 727/1 หามทําขอตกลงใหผูจํานองรับผิดในสวนท่ีไมพอชําระหน้ี 

การจํานองน้ันจะตองทําใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดไวดวย ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยไดกําหนดเร่ืองของการจํานองไวดังน้ี 

มาตรา 702 “อันวาจํานองน้ัน คือ สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึง เรียกวาผูจํานองเอาทรัพยสินตา

ไวแกบุคคลอีกคนหน่ึง เรียกวาผูรับจํานอง เปนประกันการชําระหน้ี โดยไมสงมอบทรัพยสินน้ัน

ใหแกผูรับจํานอง 

ผูรับจํานองชอบที่จะไดชําระหน้ีจากทรัพยสินที่จํานองกอนเจาหน้ีสามัญ มิพักตอง

วิเคราะหวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวหรือหาไม” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายมีสาระสําคัญคือ การจํานองน้ัน คือ การท่ีเจาของทรัพยสินไดเอา

ทรัพยสินของตนไปเปนประกันการชําระหน้ี โดยการเอาทรัพยสินน้ันไปตราไวแกผูรับจํานอง คําวาตรา

ไวคือ การจดบันทึกทางเอกสาร ตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 714 ท่ีวา 

มาตรา 714 “อันสัญญาจํานองน้ัน ทานวาตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน

เจาหนาที่”  
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ในเร่ืองของการจํานองน้ันมีแนวทางท่ีกฎหมายบังคับใหปฏิบัติ คือ 

1.  ตองทําเปนหนังสือ 

2.  ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี 

ประโยชนอันสําคัญที่ไดจากการจํานอง 

หากสหกรณฯ ไดใหเงินกูแกสมาชิกโดยสหกรณใหสมาชิกนําทรัพยสินมาจํานองเปนประกัน 

โอกาสท่ีสหกรณจะได รับชําระหน้ีคืนจากสมาชิกมีสูงมากจนแทบไมมีความเสี่ยงเลย หากไมมี

ขอบกพรองจากการประเมินราคาทรัพยสินที่นํามาจํานอง ดังน้ันการอํานวยสินเช่ือโดยใหสมาชิก

เอาทรัพยสินมาจํานองเปนประกัน จึงหมายถึงความม่ันคงของสหกรณ และเปนการบังคับโดยทางออมให

สมาชิกจะตองมีความซ่ือสัตยตอการชําระหน้ีดวย ท้ังน้ีเพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได

บัญญัติเร่ืองความระงับสิ้นไปแหงสัญญาจํานองไวใน มาตรา 744 และ 755 ดังน้ี 

“มาตรา 744 อันวาจํานองยอมระงับสิ้นไป 

(1) เม่ือหน้ีที่ประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุการณอื่นใด มิใชเหตุอายุความ 

(2) เม่ือปลดจํานองใหแกผูจํานองดวยหนังสือเปนสําคัญ 

(3) เม่ือผูจํานองหลุดพน 

(4) เม่ือถอนจํานอง 

(5) เม่ือขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงจํานองตามคําสั่งศาลอันเน่ืองมาแตการบังคับจํานอง  

หรือถอนจํานอง หรือเม่ือมีการขายทอดตลาดทรัพยตามมาตรา 729/1 

(6) เม่ือเอาทรัพยที่จํานองน้ันหลุด 

มาตรา 755 “ผูรับจํานองจะบังคับจํานองแมเม่ือหน้ีที่ประกันน้ันขาดอายุความแลวก็ได 

แตจะบังคับเอาดอกเบ้ียที่คางชําระในการจํานองเกินกวาหาปไมได” 

เม่ือดูการสิ้นสุดแหงสัญญาจํานองและสิทธิของผูรับจํานองตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมาตรา 744 และ 745 แลว จะเห็นไดวาตราบใดท่ีไมมีการชําระหน้ี และการชําระหน้ีน้ันสามารถ

บังคับเอาจากทรัพยสินท่ีจํานองไวไดตลอดไป 

ในเร่ืองของการจํานองน้ันเปนเร่ืองไมยาก เพราะจะตองไปทําจํานองตอพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ี

กําหนดไวในมาตรา 714 แตมีเร่ืองท่ีตองระมัดระวังคือขอตกลงระหวางผูจํานองและผูรับจํานองตอทาย

สัญญาในบางเร่ือง จะตองระบุไวในสัญญาจํานองใหชัดเจนดวย มิฉะน้ันจะไมมีผลบังคับได แตถาเปน

การจํานองตามมาตรา 727/1 สหกรณหรือเจาหน้ีไมสามารถทําสัญญาตอทายสัญญาจํานองไดตามท่ีได

กลาวมาแลว 

สวนในเร่ืองของการบังคับจํานอง หรือเอาทรัพยจํานองหลุดน้ัน กฎหมายไดกําหนดข้ันตอนไว

ดังน้ี 

มาตรา 728 “เม่ือจะบังคับจํานองน้ัน ผูรับจํานองตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังลูกหน้ีกอน

วาใหชําระหน้ีภายในเวลาอันสมควรซ่ึงตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหน้ีไดรับคําบอก

กลาวน้ันถาและลูกหน้ีละเลยเสียไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อให

พิพากษาสั่งใหยึดทรัพยสินซ่ึงจํานองและใหขายทอดตลาดก็ได 
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ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถาเปนกรณีผูจํานองซ่ึงจํานองทรัพยสินของตนไวเพื่อประกันหน้ี

อันบุคคลอื่นตองชําระ ผูรับจํานองตองสงหนังสือบอกกลาวดังกลาวใหผูจํานองทราบภายในสิบ

หาวันนับแตวันที่สงหนังสือแจงใหลูกหน้ีทราบ ถาผูรับจํานองมิไดดําเนินการภายในกําหนดเวลา

สิบหาวันน้ัน ใหผูจํานองเชนวาน้ันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทนซ่ึง

ลูกหน้ีคางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ันบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต

วันที่พนกําหนดเวลาสิบหาวันดังกลาว”  

จากบทบัญญัติของกฎหมายไดกําหนดใหเจาหน้ีผูรับจํานองจะตองแจงใหผูจํานองทราบไวดังน้ี 

1.  กรณีลูกหน้ีเอาทรัพยตนเองมาจํานองเปนประกันหน้ีตองแจงลูกหน้ีผูจํานองกอนบังคับ 

จํานองไมนอยกวาหกสิบวัน 

2.  ในกรณีลูกหน้ีเอาทรัพยบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันตองแจงเปน 2 เงื่อนไขคือ 

     -  แจงลูกหน้ีไมนอยกวาหกสิบวัน และ 

     -  แจงผูจํานองภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีแจงลูกหน้ี 

ท่ีสําคัญเจาหน้ีจะตองระมัดระวังคือ ถาไมแจงไปยังบุคคลอื่นท่ีเอาทรัพยสินมาจํานองเปนประกัน

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีแจงลูกหน้ีวาจะบังคับจํานอง ผูจํานองน้ันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ีย

และคาสินไหมทดแทนซ่ึงลูกหน้ีคางชําระตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ัน 

หมายความวา ผูจํานองซ่ึงมิใชลูกหน้ีน้ันหลุดพนจาก 

-  ดอกเบ้ีย 

-  คาสินไหมทดแทน (คาปรับ) 

-  คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ี (คาทวงถาม คาทนายความ คาฤชาธรรมเนียมตางๆ) 

โดยปกติแลวกระบวนการในการสงหนังสือบอกกลาวน้ัน จะเปนหนาท่ีของทนายความแต  

สหกรณก็จําเปนจะตองรูไวดวยเพื่อปองกันมิใหสหกรณเสียประโยชน 

ในเร่ืองของการเอาทรัพยจํานองหลุดน้ันประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 729 บัญญัติ

ไวดังน้ี 

มาตรา 729 “ในการบังคับจํานองตามมาตรา 728 ถาไมมีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิ

อื่นอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันน้ี  ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกเอา

ทรัพยจํานองหลุดภายในบังคับแหงเงื่อนไขดังจะกลาวตอไปน้ีแทนการขายทอดตลาดก็ได 

(1) ลูกหน้ีไดขาดสงดอกเบ้ียมาแลเปนเวลาถึงหาป และ 

(2) ผูรับจํานองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินน้ันนอยกวาจํานวนเงินอัน 

คางชําระ” 

เจาหน้ีจะเอาทรัพยจํานองหลุดไดตอเม่ือ 

-  ขาดสงดอกเบ้ียมาแลวเปนเวลาถึง 5 ป 

-  เจาหน้ีพิสูจนตอศาลวาทรัพยสินราคานอยกวาหน้ีท่ีคางชําระ 

-  ทรัพยสินน้ันไมติดจํานองรายอื่น 
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หลายทานคงเคยพบขอเท็จจริงท่ีวา กรณีท่ีลูกหน้ีเอาทรัพยสินไปจํานองเปนประกันหน้ีไว ตอมา

มีเหตุใหไมสามารถชําระหน้ีได เจาหน้ีจะยังไมฟองลูกหน้ีหรือบังคับจํานอง จะรอจนกวาหน้ีน้ันมีดอกเบ้ีย

คางชําระเปนจํานวนมากในเวลาหลายปจึงจะฟองลูกหน้ีเปนเหตุใหลูกหน้ีตองเสียทรัพยท่ีจํานองน้ันไป

ท้ังหมดและอาจไมพอชําระหน้ีโดนบังคับเอาทรัพยสินอื่นไปชําระหน้ีอีก จนลูกหน้ีหมดตัว โดยขอเท็จจริง

หากลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีได เจาหน้ีรีบฟองลูกหน้ีทันทีท่ีครบเวลาการชําระหน้ี บังคับเอาทรัพยท่ี

จํานองขายทอดตลาด ถาทรัพยน้ันมีมูลคามากกวาจํานวนหน้ีและดอกเบ้ีย ลูกหน้ีก็อาจพอมีเงินเหลืออยูบาง 

ไมถึงกับหมดตัว ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีแกไขใหมเม่ือป 2558 จึงใหสิทธิลูกหน้ีแจงเจาหน้ีของ

ตนเอาทรัพยท่ีจํานองออกขายทอดตลาดได หลังจากถึงกําหนดชําระหน้ีแลว โดยบัญญัติไวในมาตรา 729/1 

ดังน้ี  

 มาตรา 729/1 “เวลาใดๆ หลังจากที่หน้ีถึงกําหนดชําระ ถาไมมีการจํานองรายอื่นหรือ

บุริมสิทธิอ่ืนอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันน้ี ผูจํานองมีสิทธิแจงเปนหนังสือไป

ยังผูรับจํานองเพื่อใหผูรับจํานองดําเนินการใหมีการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองโดยไมตอง

ฟองเปนคดีตอศาล โดยผูรับจํานองตองดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองภายในเวลา

หน่ึงปนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงน้ัน ทั้งน้ี ใหถือวาหนังสือแจงของผูจํานองเปนหนังสือยินยอม

ใหขาดทอดตลาด 

 ในกรณีที่ผูรับจํานองไมไดดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองภายในระยะเวลา

ที่กําหนดไวในวรรคหน่ึง ใหผูจํานองพนจากความรับผิดในดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทนซ่ึง

ลูกหน้ีคางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ันบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลัง

วันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว 

 เม่ือผูรับจํานองขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองไดเงินสุทธิจํานวนเทาใด ผูรับจํานอง

ตองจัดสรรชําระหน้ีและอุปกรณใหเสร็จสิ้นไป ถายังมีเงินเหลือก็ตองสงคืนใหแกผูจํานอง หรือ

แกบุคคลผูควรจะไดเงินน้ัน แตถาไดเงินนอยกวาจํานวนที่คางชําระ ใหเปนไปตามที่กําหนดไว

ในมาตรา 733 และในกรณีที่ผูจํานองเปนบุคคลซ่ึงจํานองทรัพยสินเพื่อประกันหน้ีอันบุคคลอื่น

จะตองชําระ ผูจํานองยอมรับผิดเพียงเทาที่มาตรา 727/1 กําหนดไว” 

 ถาขายทรัพยสินท่ีจํานองแลวตองดูวาถาเปนกรณีลูกหน้ีเอาทรัพยตนเองมาจํานองเปนประกัน

ตามมาตรา 733 ก็อาจเรียกตามสัญญาตอทายสัญญาจํานองไดอีกจนครบ แตถาเปนกรณีลูกหน้ีเอา

ทรัพยบุคคลอื่นมาจํานองเปนประกันบังคับไดไมพอชําระหน้ีก็ถือเปนอันสิ้นสุดตามมาตรา 727/1 ตามท่ี

ไดกลาวมาแลว 

 หนาที่ของเจาหน้ีและสิทธิของผูค้ําประกัน 

 ในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2557 นอกจากจะไดมีการแกไขในเร่ืองของการค้ําประกันและการจํานอง

ตามท่ีไดกลาวมาแลว ยังมีการกําหนดถึงหนาท่ีของเจาหน้ีและสิทธิของผูค้ําประกันไว วาเม่ือลูกหน้ีผิด

นัดชําระหน้ีเจาหน้ีหรือสหกรณจะตองบอกกลาวไปยังผูค้ําประกัน ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหน้ีผิด

นัด ดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 686 ดังน้ี 
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 มาตรา 686 “เม่ือลูกหน้ีผิดนัด ใหเจาหน้ีมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหก

สิบวันนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัด และไมวากรณีจะเปนประการใดเจาหน้ีจะเรียกใหผูค้ําประกัน

ชําระหน้ีกอนที่หนังสือบอกกลาวจะไปถึงผูค้ําประกันมิได แตไมตัดสิทธิผูค้ําประกันที่จะชําระหน้ี

เม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระ 

 ในกรณีที่เจาหน้ีมิไดมีหนังสือบอกกลาวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหผูค้ํา

ประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอัน

เปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ันบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพนกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

 เม่ือเจาหน้ีมีสิทธิเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีหรือผูค้ําประกันมีสิทธิชําระหน้ีไดตาม

วรรคหน่ึง ผูค้ําประกันอาจชําระหน้ีทั้งหมดหรือใชสิทธิชําระหน้ีตามเงื่อนไขและวิธีการในการ

ชําระหน้ีที่ลูกหน้ีมีอยูกับเจาหน้ีกอนการผิดนัดชําระหน้ี ทั้งน้ี เฉพาะในสวนที่ตนตองรับผิดก็ได 

และใหนําความในมาตรา 701 วรรคสองมาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 ในระหวางที่ผูค้ําประกันชําระหน้ีตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหน้ีของลูกหน้ีตาม

วรรคสาม เจาหน้ีจะเรียกดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหน้ีผิดนัดในระหวางน้ันมิได 

 การชําระหน้ีของผูค้ําประกันตามมาตราน้ี ไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูค้ําประกันตาม

มาตรา 693” 

 หากเจาหน้ีหรือสหกรณมิไดบอกกลาวแกผูค้ําประกันเม่ือผูกูผิดนัดยอมเปนผลเสียตอสหกรณคือ 

1.  ผูค้ําประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ีย 

2.  คาสินไหมทดแทน 

3.  คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ัน 

อีกประการหน่ึงท่ีตองระมัดระวังก็คือ เจาหน้ีหรือสหกรณจะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีแทนผูกู

กอนหนังสือบอกกลาวไปถึงผูค้ําประกันมิได และการชําระหน้ีของผูค้ําประกันน้ันจะชําระหน้ีคร้ังเดียว

ท้ังหมดหรือชําระตามงวดท่ีผูกู ทําสัญญาไวก็ได เปนสิทธิของผูค้ําประกัน โดยไมตองรองขอตอ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแตประการใด 

เม่ือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 681/1 หามมิใหทําสัญญาค้ําประกันใหผูค้ําประกัน

เปนลูกหน้ีรวมกับผูกู ผูค้ําประกันยอมมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติไว ท้ังน้ี

เพราะผูค้ําประกันน้ันมิใชลูกหน้ีโดยตรง แตเปนลูกหน้ีในฐานะผูค้ําประกันท่ีจะตองชําระหน้ีแทนผูกู หาก

ผูกูไมชําระหน้ีน้ัน 

การท่ีผูค้ําประกันไดผูกพันตนวาจะชําระหน้ีแทนลูกหน้ี หากเจาหน้ีไมไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี

น้ัน กฎหมายไดบัญญัติใหสิทธิแกผูค้ําประกันในอันท่ีจะยกข้ึนเปนขอตอสูกับเจาหน้ีไวในบางกรณี ท้ังน้ี

เพื่อไมใหเจาหน้ีเอาเปรียบผูค้ําประกันเกินความจําเปนโดยบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยดังน้ี 

มาตรา 688 “เม่ือเจาหน้ีทวงใหผูค้ําประกันชําระหน้ี ผูค้ําประกันขอใหเรียกลูกหน้ีชําระ

หน้ีกอนก็ได เวนแตลูกหน้ีจะถูกพิพากษาใหเปนคนลมละลายเสียแลวหรือไมปรากฏวาลูกหน้ีไป

อยูแหงใดในพระราชอาณาเขต” 
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มาตรา 689 “ถึงแมจะไดเรียกใหลูกหน้ีชําระหน้ีดังกลาวมาในมาตรากอนน้ันแลวก็ตาม 

ถาผูค้ําประกันพิสูจนไดวาลูกหน้ีน้ันมีทางที่จะชําระหน้ีได และการที่จะบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ี

น้ันจะไมเปนการยากไซร ทานวาเจาหน้ีจะตองบังคับการชําระหน้ีรายน้ันเอาจากทรัพยสินของ

ลูกหน้ีกอน” 

มาตรา 690 “ถาเจาหน้ีมีทรัพยของลูกหน้ียึดถือไวเปนประกันไซร เม่ือผูค้ําประกันรองขอ

ทานวาเจาหน้ีจะตองใหชําระหน้ีจากทรัพยซ่ึงเปนประกันกอน” 

มาตรา 693 “ผูประกันซ่ึงไดชําระหน้ีแลว ยอมมีสิทธิที่จะไลเบ้ียเอาจากลูกหน้ี เพื่อตนเงิน

กับดอกเบ้ียและเพื่อการที่ตองสูญหายหรือเสียหายไปอยางใดๆ เพราะการค้ําประกันน้ัน 

จากมาตรา 688 บัญญัติวา “เม่ือเจาหน้ีทวงใหผูค้ําประกันชําระหน้ี ผูค้ําประกันจะขอให

เรียกลูกหน้ีชําระหน้ีกอนก็ได” เร่ืองน้ีตองทําความเขาใจสาระสําคัญของบทบัญญัติของกฎหมายใหมี

เพราะบางคนตีความไปถึงกันวา เจาหน้ีจะตองฟองผูกูเสียกอน จึงจะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีได คง

ไมใชเชนน้ันเพราะกฎหมายใชคําวา “เม่ือเจาหน้ีทวง”  ผูค้ําประกันขอให “เรียกลูกหน้ีชําระหน้ีกอน

ก็ได” มันเปนสิทธิของผูค้ําประกันท่ีจะแจงใหเจาหน้ีไปเรียกเอาหน้ีจากผูกูกอนเทาน้ัน ซ่ึงผูค้ําประกันจะ

ใชสิทธิหรือไมเปนเร่ืองของผูค้ําประกัน ท่ีถูกเจาหน้ีแจงใหชําระหน้ี แตจะไปบอกวาใหเจาหน้ีไมฟอง

ลูกหน้ีกอนน้ันเปนการตีความท่ีเกินบทบัญญัติของมาตรา 688 

สวนมาตรา 689 น้ันเปนเร่ืองหลังจากมีการฟองคดีซ่ึงเจาหน้ีหรือสหกรณไดฟองท้ังผูกูและผูค้ํา

ประกันไปในคดีเดียวกันแลว เม่ือถึงการสืบทรัพยบังคับคดี สหกรณในฐานะเจาหน้ีตามคําพิพากษา ยอม

มีสิทธิท่ีจะทําการบังคับคดีเอาจากทรัพยสินของท้ังผูกูและผูค้ําประกันท่ีเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษามาทํา

การขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหน้ี ในมาตรา 689 ไดบัญญัติไววา “ถาผูค้ําประกันพิสูจนไดวา

ลูกหน้ีน้ันมีทางที่จะชําระหน้ีไดและการที่จะบังคับใหลูกหน้ีชําระหน้ีน้ันไมเปนการยากไซร ทาน

วาเจาหน้ีจะตองบังคับการชําระหน้ีรายน้ันเอาจากทรัพยสินของลูกหน้ีกอน”    

 คดีเกี่ยวกับการกูยืมและการค้ําประกันเปนคดีแพง การจะตรวจทรัพยสินของจําเลยจะตองอาศัย

อํานาจศาลโดยการบังคับคดี ดังน้ันความในมาตรา 689 น้ีจึงเปนเร่ืองหลังจากมีการฟองคดีแลว เพราะ

ถาสหกรณไมมีฐานะเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาแลว ยอมไมสามารถตรวจสอบหรืออายัดทรัพยสินของ

ผูใดได และในกรณีตามมาตรา 689 น้ัน หนาท่ีในการพิสูจนวาลูกหน้ีหรือผูกูมีทรัพยสินใดหรือไมเปน

หนาท่ีของผูค้ําประกัน กรณีอาจเปนวาเม่ือฟองคดีแลวผูกูและผูค้ําประกันในฐานะลูกหน้ีตามคําพิพากษา

ยังไมยอมชําระหน้ีสหกรณจึงทําการสืบทรัพยบังคับคดี ปรากฏวาไมพบทรัพยสินใดของผูกู แตพบ

ทรัพยสินของผูค้ําประกัน จึงทําการยึดทรัพยสินของผูค้ําประกันมาเพื่อทําการขายทอดตลาด ขณะท่ีจะ

ทําการขายทรัพยสินของผูค้ําประกัน ผูค้ําประกันมาแจงตอเจาหน้ีหรือสหกรณวาลูกหน้ีมีบานและท่ีดิน

อยู ณ ท่ีใด ขอใหสหกรณไปยึดทรัพยของลูกหน้ีมาขายเสียกอน ถาสหกรณไปทําการตรวจสอบแลว พบ

ทรัพยสินของลูกหน้ีมีจริง ตองหยุดการขายทรัพยสินของผูค้ําประกันไวกอน ตองไปยึดเอาทรัพยสินของ

ลูกหน้ีตามท่ีผูค้ําประกันมาแจงใหยึด ทําการขายทอดตลาดกอน ถาไดเงินพอชําระหน้ี  ก็ปลอยทรัพยสิน

ของผูค้ําประกันไป แตถาขายทรัพยสินของลูกหน้ีแลวไดเงินไมพอชําระหน้ี สหกรณก็สามารถนําเอา

ทรัพยสินของผูค้ําประกันท่ียึดไวออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหน้ีตอไปได 
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 ผูค้ําประกันทีชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีแลวยอมฟองไลเบ้ียเอาแกลูกหน้ีท่ีตนไดชําระหน้ีแทนไปแลว

ไดตามมาตรา 693 

 เม่ือผูค้ําประกันใชสิทธิเก่ียงตามมาตรา 688 สหกรณตองทําอยางไร 

 เม่ือเจาหน้ีแจงใหผูค้ําประกันชําระหน้ีแทนลูกหน้ี ผูค้ําประกันอาจแจงใหเจาหน้ีไปติดตามเก็บหน้ี

เอาจากผูกูกอนก็ไดตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 688 เวนแตกรณีท่ีลูกหน้ีลมละลายหรือไมปรากฏตัวลูกหน้ี

ในพระราชอาณาเขต ผูค้ําประกันจะใหเจาหน้ีไปเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีกอนไมได เม่ือลูกหน้ีใชสิทธิ์เกี่ยง

ใหไปเรียกเก็บหน้ีจากผูกูกอนสหกรณควรดําเนินการดังน้ี  

1.  ทําแบบคํารองใหผูค้ําประกันย่ืนตอสหกรณเพื่อขอใหเรียกเก็บหน้ีจากผูกูกอน 

2.  สหกรณตองหยุดการเรียกเก็บหน้ีจากผูค้ําประกันไวกอนในเวลาอันสมควร (ประมาณ 3  

เดือน) เพื่อติดตามหน้ีจากผูกูซ่ึงอาจทําไดดังน้ี 

1)  สงจดหมายทวงหน้ี 

2)  โทรศัพททวงหน้ี (บันทึกวันเดือนป เวลาโทร และหมายเลขท่ีโทรตดิตอไวเปน 

หนังสือดวย 

3) ใหบุคคลไปทวงหน้ี (โดยทําบันทึกหลักฐานไวดวยวาไปทวงหน้ีวัน เวลาใด สถานท่ีท่ีไป 

ทวงหน้ี พบลูกหน้ีหรือไมอยางไร) 

3. เม่ือไดดําเนินการทวงหน้ีแลวในระยะเวลาอันสมควร แตลูกหน้ีก็มิไดชําระหน้ีแตอยางใด ให 

สหกรณทําหนังสือแจงไปยังผูค้ําประกันพรอมสําเนาหลักฐานการทวงหน้ี แจงไปยังผูค้ําประกันเพื่อให

ชําระหน้ีแทนผูกู 

4. หากผูค้ําประกันไมยอมชําระหน้ี สหกรณสามารถฟองท้ังผูกูและผูค้ําประกันไปในคราว 

เดียวกัน 

 การทวงหน้ีตองทําใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 

 เน่ืองจากสหกรณเปนนิติบุคคล ผูมีอํานาจในการทวงหน้ีจะตองเปนผูไดรับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการสหกรณควรมีมติมอบอํานาจให

ผูจัดการสหกรณ เปนผูมีอํานาจทวงหน้ีของสหกรณและควรใหผูจัดการมีอํานาจในการมอบอํานาจชวงใน

การไปทวงหน้ีดวย ท้ังน้ีเพื่อความสะดวก ในพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียด

คอนขางมาก ในท่ีน้ีจะใหคําแนะนําในการทวงหน้ีในทางปฏิบัติไวดังน้ี 

1.  สหกรณทวงหน้ีไดกับผูกูและผูค้ําประกันเทาน้ัน 

2.  หามทวงหน้ีกับบุคคลอื่นท่ีมิใชลูกหน้ีเวนแตบุคคลท่ีลูกหน้ีไดระบุไว 

3.  หามแจงถึงความเปนหน้ีแกบุคคลอื่น แมจะเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือผูสืบสันดาน 

4.  วันธรรมดาทวงหน้ีไดตั้งแตเวลา 08.00 – 20.00 น. 

5.  วันหยุดทวงหน้ีไดตั้งแตเวลา 08.00 - 18.000 น. 

การทวงหน้ีท่ีไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดมีโทษท้ังปรับและจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับ ผูบริหาร

และฝายจัดการของสหกรณจะตองศึกษาพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ใหเขาใจ  
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ใครเปนผูมีอํานาจใหบุคคลใดค้ําประกันหน้ีรายใด 

จากประสบการณพบวาในหลายสหกรณ ไมไดเครงครัดเกี่ยวกับเร่ืองน้ี  อาจเปนเพราะความ

เสียหายยังไมเกิดข้ึน และยังไมมีการไลเบ้ียหาตัวผูรับผิดกันจนถึงท่ีสุดในการดําเนินคดีเกี่ยวกับหน้ีสินของ

สหกรณ ตามสภาพความเปนจริงการค้ําประกันในสหกรณออมทรัพยน้ัน  บางคร้ังไดมีการเปลี่ยนแปลงผูค้ํา

ประกันกอนท่ีจะมีการชําระหน้ีหมด  ซ่ึงผูท่ีเขามาค้ําประกันแทนน้ันสวนใหญจะไมไดรับการพิจารณาตาม

ขอบังคับของสหกรณ  เพราะขอบังคับของทุกสหกรณจะมีไววา 

“ขอ…การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ

ตราควบคุมเงินใหกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการเห็นวา  หลักประกันของเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ผูกูตองจัดการแกไข

ใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด…….ฯลฯ 

จากความในขอบังคับจะเห็นไดวา  คณะกรรมการดําเนินการเทาน้ัน  เปนผูมีอํานาจพิจารณา

เร่ืองการค้ําประกันในสหกรณออมทรัพย  ดังน้ันเม่ือผูค้ําประกันถึงแกความตาย  เม่ือผูค้ําประกันจะยาย  

หรือลาออกจากสหกรณ  ในทางปฏิบัติสหกรณจะแจงใหสมาชิกผูกูหาบุคคลมาค้ําประกันใหม  และท่ีพบ

มากท่ีสุด  การเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันน้ันมิไดมีข้ันตอน  ใหคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาหากมี

ปญหาเกิดข้ึนเกี่ยวกับหน้ีรายน้ัน  ปญหาท่ีนาพิจารณาคือ  คณะกรรมการประมาทเลินเลอหรือไม  

เจาหนาท่ีผูกระทําการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน  กระทําไปโดยปราศจากอํานาจใชหรือไม  หากเกิดไล

เบ้ียกันจริง ๆ จนถึงท่ีสุดคงมีปญหาไมนอย 

การที่สมาชิกผูค้ําประกันลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ  ภาระการค้ําประกันยังคงมี

อยูตอไป 

เน่ืองจากกิจการสหกรณเปนสวัสดิการภายในหนวยงาน  การเก็บคาหุนและตนเงินกูพรอมท้ัง

ดอกเบ้ีย  ใชระบบหัก ณ ท่ีจาย  เม่ือผูค้ําประกันขอลาออกจากสมาชิกสหกรณจึงใหผูกูหาสมาชิกคนอื่น

มาค้ําประกันแทน  จนทําใหบางคนเกิดความเขาใจผิดวาถาตัวเองลาออกจากสหกรณแลวไมตอง

รับผิดชอบในภาระการค้ําประกัน  

การเปนสมาชิกสหกรณ  การลาออกจากสมาชิกสหกรณและการค้ําประกันเปนคนละเร่ืองกันบุคคล

ใดเม่ือไดผูกพันตนเขาเปนผูค้ําประกันหน้ีรายใดไว  จะพนจากภาระผูกพันไดก็ตอเม่ือหน้ีน้ันไดชําระแลว

หรือตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนท่ีวาดวยการค้ําประกัน

เทาน้ัน 

การดําเนินการเก่ียวกับการค้ําประกัน 

จากหลักของกฎหมายและเหตุผลตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลว  ทานผูบริหารสหกรณออมทรัพยคง

พอจะพิจารณาไดวาควรจะดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับเร่ืองการค้ําประกันในสหกรณของทาน  ซ่ึงอาจ

เลือกเอาอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันก็ไดคือ 

1.  การประกันโดยบุคคล (มาตรา  680) 

2.  การประกันโดยอสังหาริมทรัพย (จํานอง มาตรา 702) 

3.  การประกันโดยสังหาริมทรัพย (จํานํา มาตรา 747) 
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  ซ่ึงการท่ีสหกรณออมทรัพยใดจะเรียกใหมีการค้ําประกันในรูปแบบใดยอมข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมของแตละสหกรณ  ซ่ึงในท่ีน้ีจะเปนเฉพาะเร่ืองการค้ําประกันโดยบุคคลเปนสําคัญเพราะเห็นวา

เปนเร่ืองท่ีทุกสหกรณไดดําเนินการอยูแลวเปนประจําในรูปแบบของหนังสือค้ําประกัน 

10)  หนังสือกูยืมและหนังสือค้ําประกัน 

หนังสือกูยืมและหนังสือค้ําประกัน  ถาพิจารณาดูจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา  653  และมาตรา  680  ซ่ึงเปนเร่ืองของการกูยืมและการค้ําประกันตามท่ีไดกลาว

ไวแลวน้ัน  จะเห็นวาในมาตรา 653 ซ่ึงเปนเร่ืองของการกูยืมกําหนดไววา  “ถามิไดมีหลักฐานแหงการ

กูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ…….” แตสําหรับเร่ืองของการค้ํา

ประกันมาตรา  680 กําหนดไววา  “อน่ึงสัญญาค้ําประกันน้ันถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใด

อยางหน่ึงลงลายมือชื่อผูค้ําประกันเปนสําคัญ……”  จึงมีผูถามเสมอวาคําวา  “หนังสือ”  กับคําวา  

“สัญญา”  น้ันตางกันอยางไร  จะบอกวาหนังสือน้ันเปนเอกสารท่ีลงนามเฉพาะผูท่ีตองรับผิดแตเพียง

ฝายเดียว  สวนสัญญาน้ันจะตองลงลายมือช่ือของคูสัญญาท้ังสองฝายก็คงไมใช  เพราะในมาตรา  680  

กําหนดวาสัญญาค้ําประกันตองลงลายมือช่ือผูค้ําประกันเปนสําคัญ  ดังน้ันเร่ืองใดควรทําเปนสัญญาเร่ือง

ใดควรทําเปนหนังสือคงตองดูหลักของกฎหมายวาเร่ืองน้ันๆ กฎหมายกําหนดใหทําอยางไร  แต

โดยท่ัวไปแลวหากจะทําเปนสัญญาจะตองใหคูสัญญาท้ังสองฝายลงนามไวในสัญญาน้ันดวย เชน  ผูใหกู

กับผูกู  ผูใหกูกับผูค้ําประกัน  เปนตน 

 สําหรับการกูยืมเงินและการค้ําประกัน  ท่ีปฏิบัติอยูในสหกรณออมทรัพยน้ันยึดหลักของความ

ถูกตองตามกฎหมายและความสะดวกของสมาชิกประกอบกับสหกรณมีฐานะเปนนิติบุคคล  จําเปนตอง

ลงนามแทนสหกรณโดยกรรมการดําเนินการผูมีอํานาจซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมสะดวก  ดังน้ันสหกรณ

จึงใชหนังสือกูและหนังสือค้ําประกัน  โดยใหผูกูและผูค้ําประกันลงนามไวในหนังสือกูและหนังสือค้ํา

ประกันเพียงฝายเดียวก็สมบูรณตามกฎหมาย  สามารถฟองรองคดีได 

 การยกเวนคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 

 มาตรา 6  “ถาสหกรณเก่ียวของในกิจการที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียนสําหรับการ

ไดมา  การจําหนาย  การยกขึ้นเปนขอตอสู  หรือการยึดหนวงซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย

หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  การจดทะเบียนเชนวาน้ันใหไดรับการยกเวนไมตอง

เสียคาธรรมเนียม” 

 สิ่งท่ีสหกรณตองทําอยูเสมอคือ เร่ืองของการจดจํานองในกรณีการใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก  ซ่ึง

สหกรณกําหนดใหสมาชิกนําอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกันเน่ืองจากการจํานองน้ันตองจด

ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 714  ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

มาตรา  714  “อันสัญญาจํานองน้ัน  ทานวาตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ

พนักงานเจาหนาที”่ 

 เงื่อนไขของการจํานองน้ันข้ึนอยูกับหลักสําคัญ  2  ประการคือ 

1.  ตองทําเปนหนังสือ 

2.  ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี 

 ในการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีน้ันประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 103 ไดกําหนด

เกี่ยวกับเร่ืองคาธรรมเนียมไววา  “ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  การรังวัด  การ
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จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  หรือการทําธุรกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมและคาใชจาย  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทาย

ประมวลกฎหมายน้ี……….” 

 ดังน้ันการจํานองซ่ึงเปนการจดทะเบียนสิทธิอยางหน่ึงตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 103  

วรรคแรก  จึงตองมีการเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  การกําหนด

กฎกระทรวงเกี่ยวกับคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในการรังวัด  หรือใน

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน้ัน  มีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  เชนในชวงท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางดานเศรษฐกิจ รัฐบาลไดประกาศยกเวนคาธรรมเนียม

ตางๆ หลายรายการเกี่ยวกับการโอนและการทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยดังเปนท่ีทราบ

กันดี 

 แตการกําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ในกฎกระทรวงน้ันจะกําหนดใหเกินกวาอัตราท่ีกําหนดใน

บัญชีแนบทายของประมวลกฎหมายท่ีดินไมได  ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายประมวล

กฎหมายท่ีดิน ขอ 7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1) มีทุนทรัพยใหเรียกเก็บรอยละ 

2 ของทุนทรัพย เศษของรอยใหคิดเปนหน่ึงรอย 

 แสดงวาหากมีการจดจํานองคาธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินกําหนดไว

ในบัญชีแนบทายคือรอยละ 2 ของทุนทรัพย  ซ่ึงคาธรรมเนียมในสวนน้ีสหกรณไดรับการยกเวนตาม

มาตรา  6  ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

 สําหรับคาธรรมเนียมการจดจํานองตามคูมือการเก็บคาธรรมเนียมตามหนังสือกรมท่ีดินท่ี มท 

0515/ว 2125  ลงวันท่ี  28  มกราคม  2546  ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจดจํานองไวรอยละ 1  

ของทุนทรัพยและเก็บไดสูงสุดไมเกิน  200,000 บาท 

 นอกจากคาธรรมเนียมแลวอาจตองมีคาใชจายเกี่ยวกับคาคําขอ คามอบอํานาจ และคาพยาน  

(กรณีผูขอมิไดนําพยานมา) ท้ังน้ีตองพิจารณาเปนเร่ืองๆ และถาหากสหกรณเปนผูขอหรือสหกรณเปนผู

มอบอํานาจสหกรณก็จะไดรับยกเวนไปดวยเพราะเปนคาธรรมเนียมอีกประเภทหน่ึงท่ีเรียกเก็บจากการ

จดทะเบียนสิทธิ 

 

5.  ความผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นไดจากการกูยืมและการค้ําประกัน 

 เร่ืองของการกูยืมและการค้ําประกันเปนเร่ืองของความรับผิดในทางแพง  แตเน่ืองจากท้ังเร่ือง

ของการกูยืมและการค้ําประกันตองมีการจัดทําเปนหนังสือ  คือหนังสือกูและหนังสือค้ําประกัน  ซ่ึงใน

หนังสือน้ันจะตองมีการลงนามผูกู  ผูค้ําประกัน  สําหรับผูกูหรือผูค้ําประกันรายใดท่ีมีคูสมรสโดยท่ัวไป

สหกรณไดจัดใหคูสมรสไดลงนามยินยอมในการกูและการค้ําประกันดวย  มักปรากฏเหตุขึ้นในสหกรณออม

ทรัพยอยูเสมอเกี่ยวกับเร่ืองของการปลอมลายมือช่ือของผูค้ําประกัน  หรือมีการปลอมลายมือช่ือของคู

สมรสในคํายินยอมของคูสมรส  ซ่ึงอาจแยกความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับสหกรณเปนรายกรณีดังน้ี 

1)  การปลอมลายมือชื่อ        

 กรณีการปลอมลายมือช่ือผูค้ําประกัน  หากพิสูจนไดวาลายมือช่ือท่ีลงนามผูค้ําประกันในหนังสือ

ค้ําประกันน้ันเปนลายมือช่ือปลอม  โดยผูกูหรือบุคคลอื่นไดปลอมลายมือช่ือของ ผูค้ําประกันลงไปใน



 109 

หนังสือค้ําประกัน  หนังสือค้ําประกันน้ันจะไมผูกพันผูค้ําประกันท่ีมีช่ือในหนังสือค้ําประกันฉบับน้ันใน

ฐานะผูค้ําประกันแตอยางใด  เพราะผูค้ําประกันไมไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 กรณีการปลอมลายมือช่ือของคูสมรสลงในคํายินยอมในหนังสือกูหรือหนังสือค้ําประกัน ก็เทากับ

คูสมรสมิไดรับรูหรือใหความยินยอมในการกูยืมหรือการค้ําประกันน้ันๆ หนังสือกูหรือหนังสือค้ําประกัน

น้ันยังมีผลสมบูรณและผูกพันผูกูหรือผูค้ําประกันไดตามกฎหมายหากผูกูหรือผูค้ําประกันไดลงลายมือช่ือ

ไวโดยถูกตอง  แตหากมีการดําเนินคดีและบังคับคดีตามหนังสือกูหรือหนังสือค้ําประกันท่ีคูสมรสมิไดลง

นามยินยอมไว  สหกรณจะบังคับเอาสินสมรสในสวนของคูสมรสมาชําระหน้ีสหกรณไมได 

 ในกรณีท่ีเอกสารการกูยืมและการค้ําประกันเสียไป  เพราะมีการปลอมลายมือช่ือผูกู หรือผูค้ํา

ประกัน  หรือความยินยอมของคูสมรส  สิทธิในทางแพงของสหกรณอาจเสียไป  แตสหกรณสามารถท่ีจะ

เอาผิดทางอาญาแกผูท่ีปลอมลายมือช่ือน้ันได ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

 มาตรา  264  “ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตสวนหน่ึงสวนใด  เติมหรือตัดทอน

ขอความ  หรือแกไขดวยประการใดๆ  ในเอกสารที่แทจริง  หรือประทับตราปลอม  หรือลง

ลายมือชื่อปลอมในเอกสาร  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน  ถาได

กระทําเพื่อใหผูหน่ึงผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง  ผูน้ันกระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด  ซ่ึงมีลายมือชื่อของผูอื่นโดยไมได

รับความยินยอม  หรือโดยฝาฝนคําสั่งของผูอ่ืนน้ัน  ถาไดกระทําเพื่อนําเอาเอกสารน้ันไปใชใน

กิจการที่อาจเกิดเสียหายแกผูหน่ึงผูใด  หรือประชาชน  ใหถือวาผูน้ันปลอมเอกสารตองระวาง

โทษเชนเดียวกัน” 

 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารน้ัน เม่ือมีการรองทุกขหรือดําเนินคดีจะเปนภาระแกโจทกใน

การนําสืบวา ผูปลอมเอกสารไดทําการปลอมเอกสารเม่ือใด อยางไร และท่ีไหน มีพยานหลักฐานใดบาง

ในการยืนยันวาไดมีการปลอมเอกสารจริง หากไมสามารถนําสืบไดชัดเจนวากระทําผิดจริง พนักงาน

สอบสวนอาจมีความเห็นไมสั่งฟอง หรือในช้ันการพิจารณาคดีของศาล ศาลอาจพิพากษายกฟองก็ได 

 มาตรา 268 ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิดตามมาตรา 264 

มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 277 ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือ

ประชาชน ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตราน้ันๆ  

 ถาผูกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนผูปลอมเอกสารน้ัน หรือเปนผูแจงใหเจาพนักงาน

จดขอความน้ันเอง ใหลงโทษตามมาตราน้ีแตกระทงเดียว 

 ดังไดกลาวมาแลววาความผิดฐานปลอมเอกสารน้ันยากแกการนําสืบเร่ืองของการปลอม แต

ความผิดท่ีเกิดจากการใชเอกสารปลอมน้ันจะนําสืบไดงายกวา เพราะไมตองพิสูจนวาใครเปนผูปลอมหรือ

ปลอมอยางไร ถาเอกสารท่ีนํามาใชน้ันเปนเอกสารท่ีไมตรงตามตนฉบับ หรือมีการแกไขใหแตกตางไป

จากเอกสารท่ีแทจริง ผูท่ีนําเอกสารน้ันมาใชก็ยอมมีความผิดฐานใชเอกสารปลอมตามมาตราน้ีได 

 2)  การโกงเจาหน้ี 

 นอกจากความผิดฐานปลอมเอกสารแลว ผูกูหรือผูค้ําประกันอาจมีความผิดฐานโกงเจาหน้ีอีก

ดวยก็ได ซ่ึงความผิดฐานโกงเจาหน้ีน้ันไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 349 และ 350 

ดังน้ี  
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มาตรา 349  “ผูใดเอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชน 

ซ่ึงทรัพยอันตนไดจํานําไวแกผูอื่น ถาไดกระทําเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูรับจํานํา ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่พันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

กรณีตามมาตรา  349  น้ีมักจะไมเกิดข้ึนกับสหกรณเพราะสหกรณไมไดรับจํานําทรัพยสินของ

สมาชิกไวเปนประกันเงินกู  เวนแตการรับจํานําหุนไวเปนประกันเงินกู  ความผิดตามมาตราน้ีจึงมักเปน

ความผิดท่ีเกิดข้ึนแกลูกหน้ีท่ัวไปท่ีไดนําเอาสังหาริมทรัพยไปจํานําไวแกเจาหน้ี 

ความผิดฐานโกงเจาหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนในสหกรณออมทรัพยน้ันนาจะเปนความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 350  ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

มาตรา  350  “ผูใดเพื่อมิใหเจาหน้ีของตนหรือของผูอื่นไดรับชําระหน้ีทั้งหมดหรือแต

บางสวน  ซ่ึงไดใชหรือจะไดใชสิทธิเรียกรองทางศาลใหชําระหน้ียายไปเสีย  ซอนเรนหรือโอนไป

ใหแกผูอื่นซ่ึงทรัพยใดก็ดี  แกลงใหตนเองเปนหน้ีจํานวนใดอันไมเปนความจริงก็ดี  ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่พันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

ความผิดในมาตราน้ีสหกรณสามารถเอาผิดแกผูกูหรือผูค้ําประกันได  หากผูกูหรือผูค้ําประกันได

มีหน้ีสินอยูกับสหกรณแลว ไดพยายามถายเททรัพยสิน หรือจําหนายทรัพยสิน  หรือสรางหน้ีอันเปนเท็จ

เพื่อเจตนาใหสหกรณเสียเปรียบหรือไมสามารถบังคับชําระหน้ีเอาจากทรัพยสินของตนได  ดังน้ันหาก

ลูกหน้ีรายใดมีพฤติกรรมท่ีจะไมชําระหน้ีใหแกสหกรณหรือกรณีท่ีสหกรณไดทําการฟองคดีตอศาลแลว  

สหกรณควรจะไดทําการตรวจสอบทรัพยสินของลูกหน้ีและผูค้ําประกันไวดวย  เพราะหากเกิดกรณีตาม

มาตรา 350 น้ีสหกรณอาจดําเนินคดีอาญาแกลูกหน้ีหรือผูค้ําประกันไดดวย 

 

6.  การเรียกหน้ีคืนและอายุความ 

 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยซ่ึงเปนสหกรณการเงิน  โดยการสงเสริมการออมของ

สมาชิกดวยการถือหุนและการนําเงินมาฝากไวกับสหกรณ  เม่ือสมาชิกมีความจําเปนทางดานการเงิน  

สหกรณก็จะใหสมาชิกกูยืมเงินไปใชไดตามความจําเปน  เม่ือมีการกูยืม  ปญหาเร่ืองการผิดนัดชําระหน้ี

อาจเกิดข้ึนไดเสมอ  การผิดนัดชําระหน้ีบางรายอาจเกิดจากสมาชิกประสบปญหาทางดานการเงิน จึงไม

อาจชําระหน้ีตามสัญญาได  บางคร้ังอาจเกิดจากความไมซ่ือสัตยของสมาชิกก็ได  การผิดนัดชําระหน้ีจะ

เกิดข้ึนดวยเหตุใดก็ตาม  คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการของสหกรณจะตองรวมกันแกไขตาม

ขอบอํานาจหนาท่ีของแตละฝาย 

 สิ่งสําคัญท่ีสหกรณจะตองพึงระมัดระวังใหมากคือ  การใหเงินกูแกสมาชิกแตละรายน้ันตอง

คํานึงถึงขอบังคับและระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับเร่ืองการใหเงินกูแกสมาชิกโดยเครงครัด 

 หากสหกรณไดพิจารณาโดยรอบคอบตามท่ีกลาวมาแลว  จะเปนการควบคุมใหสมาชิกกูเงินไป

ใชจายตามความจําเปน  และตามกําลังความสามารถท่ีจะชําระหน้ีได  ซ่ึงเปนการปองกันปญหาการผิด

นัดชําระหน้ีไดในระดับหน่ึง ตามหลักการท่ีวา “กันไวดีกวาแก” แตเม่ือปองกันไวอยางดีแลวยังมีปญหา

อีกก็ตองแกไขกันตอไป     

 1.   การแกไขปญหาการผิดนัดชําระหน้ี  การแกไขปญหาการผิดนัดชําระหน้ีน้ัน อาจเร่ิม

ดําเนินการไปตามข้ันตอนดังน้ี 
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 1)  การดําเนินการเม่ือผูกูผิดสัญญา  เม่ือสมาชิกผูกูไมชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไวในหนังสือกู

โดยอาจชําระหน้ีไมตรงเวลากําหนด  หรือชําระตรงเวลาแตจํานวนตนเงินหรือดอกเบ้ียหรือท้ังตนเงินและ

ดอกเบ้ียไมครบตามจํานวนท่ีตกลงกันไวตามสัญญายอมถือไดวามีการผิดสัญญาเกิดข้ึนควรดําเนินการ

ดังน้ี 

(1)  เม่ือไมสามารถเก็บหน้ีไดตามสัญญา  ฝายจัดการควรรีบติดตาม 

 (2)  รายงานเหตุแหงการผิดนัดชําระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ  โดยจัดทํา

เปนวาระการประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี เพื่อ

บอกกลาวผูค้ําประกันภายใน 60 วันนับแตวันท่ีผูกูผิดนัด 

 (3)  ศึกษาขอบังคับและระเบียบท่ีวาดวยการใหเงินกูและการเรียกคืนเงินกูใหเขาใจ  เพื่อจะได

ปฏิบัติไดถูกตอง          

 (4)  คณะกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณีตองพิจารณาถึงสาเหตุของ

การผิดนัดชําระหน้ี  และแนวทางการแกไขใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

 2)  การดําเนินการกับผูค้ําประกัน เม่ือลูกหน้ีผิดนัดสหกรณจะตองดําเนินการใหเปนตามท่ี

บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงไดบัญญัติไวดังน้ี 

 มาตรา 686 “เม่ือลูกหน้ีผิดนัด ใหเจาหน้ีมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหก

สิบวันนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัด และไมวากรณีจะเปนประการใดเจาหน้ีจะเรียกใหผูค้ําประกัน

ชําระหน้ีกอนที่หนังสือบอกกลาวจะไปถึงผูค้ําประกันมิได  แตไมตัดสิทธิผูค้ําประกันที่จะชําระหน้ี

เม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระ 

 ในกรณีที่เจาหน้ีมิไดมีหนังสือบอกกลาวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหผูค้ํา

ประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอัน

เปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ันบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพนกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

 เม่ือเจาหน้ีมีสิทธิเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีหรือผูค้ําประกันมีสิทธิชําระหน้ีไดตาม

วรรคหน่ึง ผูค้ําประกันอาจชําระหน้ีทั้งหมดหรือใชสิทธิชําระหน้ีตามเงื่อนไขและวิธีการในการ

ชําระหน้ีที่ลูกหน้ีมีอยูกับเจาหน้ีกอนการผิดนัดชําระหน้ี ทั้งน้ี เฉพาะในสวนที่ตนตองรับผิดก็ได  

และใหนําความในมาตรา 701 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ในระหวางที่ผูค้ําประกันชําระหน้ีตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหน้ีของลูกหน้ีตาม

วรรคสาม เจาหน้ีจะเรียกดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหน้ีผิดนัดในระหวางน้ันมิได   

 การชําระหน้ีของผูค้ําประกันตามมาตราน้ี ไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูค้ําประกันตาม

มาตรา 693” 

 จากบทบัญญัติของมาตรา 686 ทําใหสหกรณในฐานะเจาหน้ีมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอผูค้ํา

ประกัน เม่ือลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีและใหสิทธิแกผูค้ําประกันท่ีจะโตแยงกับเจาหน้ีไวดวยภายใตหลักดังน้ี 

(1) เม่ือลูกหน้ี (ผูกู) ผิดนัดชําระหน้ี เจาหน้ี (สหกรณ) จะตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ํา 

ประกันภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหน้ีผิดนัด 

(2) เจาหน้ี (สหกรณ) จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีแทนลูกหน้ีกอนหนังสือบอกกลาวไปถึงผูค้ํา 

ประกันมิได 

(3) การชําระหน้ีของผูค้ําประกันน้ันผูค้ําประกันจะชําระหน้ีท้ังหมดคร้ังเดียว หรือจะชําระเปน 
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งวดตามท่ีผูกูทําสัญญาไวก็ได 

(4) ถาเจาหน้ี (สหกรณ) ไมไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีผู 

กูผิดนัดหรือบอกกลาวไมเกินกวาหกสิบวันนับแตวันท่ีผูกูผิดนัด ผูค้ําประกันไมตองรับผิดในดอกเบ้ีย 

ตลอดจนคาสินไหมทดแทนและคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ัน  

 เร่ืองการบอกกลาวผูค้ําประกันเม่ือผูกูผิดนัดจึงเปนเร่ืองสําคัญ และกฎหมายกําหนดไววาการ

บอกกลาวน้ันตองบอกกลาวโดยหนังสือเทาน้ันจะบอกกลาวโดยวิธีอื่นไมได ดังน้ันการบอกกลาวจึงควร

ปฏิบัติดังน้ี 

ก. ย่ืนหนังสือบอกกลาวแกผูค้ําประกันโดยตรงแลวใหผูค้ําประกันลงนามรับหนังสือบอกกลาว 

พรอมวันเดือนปท่ีรับหนังสือไวในสําเนาคูฉบับของหนังสือบอกกลาวน้ัน 

ข. สงหนังสือบอกกลาวถึงผูค้ําประกันทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

หนังสือบอกกลาวและหลักฐานการไดรับหนังสือบอกกลาวสหกรณจะตองเก็บไวใหดี ไมวาจะเปน

หลักฐานท่ีผูค้ําประกันไดลงนาม และวันเดือนปในสําเนาคูฉบับในกรณีท่ีย่ืนหนังสือบอกกลาวใหกับผูค้ํา

ประกันโดยตรง หรือใบตอบรับของไปรษณีย ในกรณีสงหนังสือบอกกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ

รับ เพราะจําเปนตองใชเปนหลักฐานประกอบการฟองคดีดวย ในกรณีท่ีมีการฟองคดีกับผูกูและผูค้ํา

ประกัน 

หนังสือบอกกลาวไมใชหนังสือทวงหน้ี หนังสือบอกกลาวเปนเร่ืองของการแจงใหผูค้ําประกัน

ทราบวาขณะน้ีผูกูไดมีการผิดนัดชําระหน้ีเทาน้ัน ยังไมใชการทวงหน้ีเพราะกฎหมายกําหนดไววาเจาหน้ี

จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ีกอนหนังสือบอกกลาวไปถึงผูค้ําประกันมิได 

การบอกกลาวกับผูค้ําประกันวาผุกูผิดนัด กับการทวงหน้ีกับผูค้ําประกันน้ันตองทํากับผูค้ํา

ประกันโดยตรงเทาน้ัน การบอกกลาวไปยังบุคคลอื่นอาจมีผลใหเปนการกระทําผิด พระราชบัญญัติการ

ทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ซ่ึงระบุไวในมาตรา 8 วา “หามเปดถึงความเปนหน้ีตอบุคคลอื่น ซ่ึงมิใชลูกหน้ี” 

ซ่ึงในเร่ืองของการทวงหน้ีน้ัน สหกรณจะตองปฏิบัติใหถูกตองดวย 

2.  การประนอมหน้ี  การประนอมหน้ีคือการท่ีเจาหน้ีและลูกหน้ีหารือกันในกรณีท่ีลูกหน้ีไม

สามารถชําระหน้ีใหแกผูกูไดตามสัญญา  แตลูกหน้ียังมีความสามารถท่ีจะชําระหน้ีไดในระดับหน่ึง  หาก

ผานพนภาวะวิกฤตไปแลวลูกหน้ีอาจชําระหน้ีใหเปนไปตามสัญญาได การประนอมหน้ีเปนการผอนผัน

ช่ัวคราวเพื่อใหลูกหน้ีสามารถชําระหน้ีไดแตไมถึงกับปรับโครงสรางหน้ีใหม เพราะในขอบังคับของ

สหกรณมิไดกําหนดเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหน้ีหรือการพักชําระหน้ีเอาไว ในการประนอมหน้ีน้ัน

สหกรณจะตองคํานึงถึงเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 

 (1)  การประนอมหน้ีตองทําโดยมติคณะกรรมการ เพราะขอบังคับของสหกรณมิไดใหอํานาจฝาย

จัดการไว  เพราะตองคิดตอไปดวยวาหากมีการประนอมหน้ีแลวมีความเสียหายเกิดข้ึนและสหกรณไดรับ

ความเสียหาย จะตองดูวาใครเปนผูรับผิดชอบ กระทําไปโดยมีอํานาจหรือไม 

 (2)  การประนอมหน้ีตองไมเปนการขยายระยะเวลาการชําระหน้ีในสัญญาเดิมเพราะทําใหเกิด

ปญหาเกี่ยวกับความรับผิดของผูค้ําประกันได จึงตองใหผูค้ําประกันยินยอมดวยทุกคร้ัง 

 (3)  กอนทําการประนอมหนี้ ตองตรวจสอบใหแนใจวาลูกหนี้มีความสามารถชําระหน้ีตามท่ีไดตกลง

กันไว  หากไมสามารถชําระหน้ีไดจริง ไมควรทําการประนอมหน้ี เพราะอาจมีผลกระทบเม่ือจะมีการ

ดําเนินคดีตอไปภายหนา 
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 (4)  ตองใหผูค้ําประกันไดรวมลงนามในบันทึกการประนอมหน้ีดวย  

 (5)  ในระหวางการประนอมหน้ี  จะใหมีการพักสงคาหุนหรือไมตองพิจารณาตามความเหมาะสม

เปนรายๆ ไป  เพราะคาหุนมีผลตอการหักกลบลบหน้ีไดดวย 

 (6)  การประนอมหน้ีในกรณีท่ีลูกหน้ีถูกใหออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ อาจเปนเร่ืองของ

การปรับโครงสรางหน้ีและการเปลี่ยนแปลงสัญญาใหม จะตองทําดวยความระมัดระวังตองม่ันใจไดวา

สัญญาประนอมหน้ีท่ีทําข้ึนใหมน้ันตองมีผลดีไมนอยไปกวาสัญญาท่ีมีอยูเดิมกอนการประนอมหน้ี 

โดยเฉพาะเร่ืองของผูค้ําประกัน ท้ังน้ีเพราะบางคร้ังสหกรณมีความจําเปนตองใหลูกหน้ีพนจากสมาชิก

ภาพ  เชนสมาชิกบางคนถูกออกจากงานเพราะมีความผิด และเม่ือถูกออกจากงานแลวรายไดของลูกหน้ี

ยอมลดลงหรืออาจไมมีเลย  การชําระหน้ีตามสัญญาเดิมคงเปนไปไดยาก จําเปนตองมีการประนอมหน้ี

หรือปรับโครงสรางหน้ีใหมหลังจากโอนหุนชําระหน้ีแลวก็ได 
2.  เร่ืองอายุความ 

 1.  เร่ืองอายุความโดยท่ัวไปในการฟองใหสมาชิกท่ีกูเงินจากสหกรณไปแลวไมชําระหน้ีใหกับ

สหกรณน้ัน จะตองเขาใจเสียกอนวาการท่ีสมาชิกกูเงินจากสหกรณน้ัน มีสัญญาชําระคืนเปนงวดๆ จึงตอง

บังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 193/33  ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

“มาตรา  193/33  สิทธิเรียกรองดังตอไปน้ีใหมีอายุความหาป 

  (1)  ดอกเบ้ียคางชําระ 

  (2)  เงินท่ีตองชําระผอนทุกคืนเปนงวดๆ  

  (3)  …………………………………………. 

ดังน้ันอายุความในการฟองรองกรณีสมาชิกท่ีกูเงินไปจากสหกรณและสหกรณตกลงใหสมาชิกสงคืน

เงินกูเปนงวดรายเดือนน้ันจึงมีอายุความ  5  ป  ดูคําพิพากษาฎีกาท่ีภาคผนวก 

 2.  อายุความในกรณีลูกหน้ีถึงแกกรรม  ในเร่ืองน้ีจะตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  มาตรา  1754 และมาตรา  193/23  ซ่ึงบัญญัติไวดังน้ี 

 มาตรา 1754 “หามมิใหฟองคดีมรดกเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตเม่ือเจามรดกตาย หรือนับแต

ทายาทโดยธรรมไดรู  หรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก 

 คดีฟองเรียกตามขอกําหนดพินัยกรรมมิใหฟองเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตเม่ือผูรับพินัยกรรมไดรู

หรือควรไดรูถึงสิทธิซ่ึงตนมีอยูตามพินัยกรรม 

 ภายใตบังคับแหงมาตรา  193/27  แหงประมวลกฎหมายน้ีถาสิทธิเรียกรองของเจาหน้ีอันมีตอเจา

มรดกมีกําหนดอายุความยาวกวาหน่ึงป  มิใหเจาหน้ีฟองรองเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตเม่ือเจาหน้ีไดรูหรือ

ควรรูไดถึงความตายของเจามรดก 

 ถึงอยางไรก็สิทธิเรียกรองตามท่ีวามาในวรรคกอนๆ น้ัน  มิใหฟองรองเม่ือพนกําหนดสิบปนับแต

เม่ือเจามรดกตาย” 

 เม่ือลูกหน้ีถึงแกความตายหากทายาทหรือผูเกี่ยวของไมนําเงินมาชําระหน้ีสหกรณหรือเขามาทําการ

รับสภาพหน้ี  สหกรณจะตองทําการฟองกองมรดก หรือทายาทของลูกหน้ีท่ีถึงแกความตายเสียภายในหน่ึงป 
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 แตสําหรับกรณีของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/23 น้ันเปนเร่ืองของอายุความท่ี

มีอยูกับตัวลูกหน้ีน้ันจะหมดลงภายในระยะเวลาภายในหน่ึงปนับแตวันตาย  อายุความจะยืดออกไปเปนหน่ึง

ปนับแตวันตาย ซ่ึงมาตรา 193/23 ไดบัญญัติไวดังน้ี 

 มาตรา  193/23 “อายุความสิทธิเรียกรองอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูตาย ถาจะครบกําหนดภายใน

หน่ึงปนับแตวันตาย  อายุความน้ันยังไมครบกําหนด  จนกวาจะครบหน่ึงปนับแตวันตาย” 

 3.  เร่ืองอายุความจากการรับสภาพหน้ี  การรับสภาพหน้ีน้ันเปนเหตุใหอายุความสะดุดหยุดลง       

แตเงื่อนไขในการสะดุดหยุดลงน้ันยอมแตกตางกันไปดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา  193/14  ดังน้ี 

 มาตรา  193/14  อายุความยอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 

 (1)  ลูกหน้ีรับสภาพหน้ีตอเจาหน้ีตามสิทธิเรียกรอง โดยทําเปนหนังสือรับสภาพหน้ี  ชําระหน้ีให

บางสวน  ชําระดอกเบ้ียใหประกันหรือกระทําการใด ๆ อันปราศจากขอสงสัยแสดงใหเห็นเปนปริยายวา

ยอมรับสภาพหน้ีตามสิทธิเรียกรอง 

 (2)  เจาหน้ีไดฟองคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกรองหรือเพื่อใหชําระหน้ี 

 (3)  เจาหน้ีไดย่ืนคําขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย 

 (4)  เจาหน้ีไดมอบขอพิพาทในอนุญาโตตุลาการพิจารณา 

 (5)  เจาหน้ีไดกระทําการอื่นใดอันมีผลเปนอยางเดียวกับการฟองคดี 

 การรับสภาพหน้ีท่ีทํากันอยูในสหกรณสวนใหญเปนการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวตามมาตรา  

193/14 (1)  ปญหามีอยูวาการรับสภาพหน้ีแลวอายุความเดิมสะดุดหยุดลง  สวนอายุความหลังจากการ

รับสภาพหน้ีน้ันเปนอยางไร  อายุความหลังการรับสภาพหน้ีน้ันยอมเปนไปตามเงื่อนไขแหงการรับสภาพ

หน้ีน้ันวาการชําระหน้ีหลังรับสภาพหน้ีแลวหากกําหนดชําระหน้ีกันคร้ังเดียว  อายุความก็จะเปนไปอยาง

หน่ึง  หากมีการตกลงชําระหน้ีกันเปนงวดอายุความก็จะเปนไปอีกอยางหน่ึงตามท่ีกลาวมาแลว 

 เร่ืองของการรับสภาพหน้ีน้ันนอกจากเร่ืองของอายุความแลวจะตองระมัดระวังเกี่ยวกับเร่ืองการ

ค้ําประกันดวย  เพราะหากเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหน้ี  หรือการเปลี่ยนตัวลูกหน้ี  หรือมี

การแปลงหน้ีใหม  อาจมีผลใหผูค้ําประกันตามสัญญาเดิมหลุดพนจากความรับผิดในฐานะผูค้ําประกันก็

ได  ทุกคร้ังท่ีมีการรับสภาพหน้ีถาจะจัดใหผูค้ําประกันไดรวมลงนามค้ําประกันไวดวยก็จะเปนประโยชน

แกสหกรณในการปองกันความเสียหายอันเกิดจากขอบกพรองในการรับสภาพหน้ีไดอีกทางหน่ึง 

 ขอสําคัญในการรับสภาพหน้ีน้ันจะมีไดก็ตอเม่ือหน้ีน้ันยังไมขาดอายุความเพราะหากหน้ีขาดอายุ

ความแลวมีการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีกําหนดในมาตรา 193/14 (1) หรือ (3)  ก็ไมเปนการรับสภาพหน้ี  

ซ่ึงจะดูไดจากคําพิพากษาฎีกาท่ี 2075/2540  ในภาคผนวกทายบทความน้ี 

 4.  อายุความจากการรับสภาพความรับผิด การรับสภาพความรับผิดน้ันเปนการกระทําคลายกับ

การรับสภาพหน้ีตามมาตรา 193/14 (1)  แตไดกระทําข้ึนหลังจากท่ีหน้ีน้ันไดขาดอายุความแลวซ่ึงจะมี

อายุความเพียงสองปนับแตวันท่ีรับสภาพความรับผิดซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

193/35  ดังน้ี 
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 มาตรา  193/35  “ภายใตบังคับมาตรา 193/27  สิทธิเรียกรองท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกหน้ีรับสภาพ

ความรับผิดโดยมีหลักฐานเปนหนังสือ  หรือโดยการใหประกันตามมาตรา 193/28 วรรคสอง ใหมีกําหนด

อายุความสองปนับแตวันท่ีไดรับสภาพความรับผิดหรือใหประกัน” 

3.  การดําเนินคดี  การดําเนินคดีเปนเร่ืองท่ีสหกรณจําเปนตองทํา แตตองถือเปนวิธีสุดทาย

หลังจากไดพยายามแกไขดวยวิธีการตางๆ มาแลว เพราะหากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนกับสหกรณแลว

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณไมดําเนินการแกไขและดําเนินคดีใหถึงท่ีสุด คณะกรรมการน้ันอาจตอง

รับผิดชดใชใหแกสหกรณก็ได  ในการดําเนินคดีน้ันสหกรณควรพิจารณาในเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 

(1)  การเตรียมการดําเนินคดี  กอนการดําเนินคดีสหกรณจะตองเตรียมหลักฐานเอกสารตางๆ 

เชน  รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการท่ี

เกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะดําเนินคดี คําขอกู หนังสือกู หนังสือค้ําประกัน หลักฐานการจายเงินและเอกสาร

หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของไวใหพรอม 

(2)  การติดตอทนายความ  ในการดําเนินคดีสหกรณจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองวาจางทนายความ  

เวนแตสหกรณจะมีทนายความของสหกรณเอง การติดตอทนายความน้ันจะตองแยกประเด็นในการ

ติดตอกับทนายความใหชัดเจนดังน้ีคือ 

 1)  การหารือเกี่ยวกับการดําเนินคดีถึงความเปนไปไดในการดําเนินคดีสิ่งของหรือเอกสาร

ตลอดจนตัวบุคคลท่ีสหกรณตองเตรียมการในการดําเนินคดี ตลอดจนคําแนะนําตางๆ จากประสบการณ

ในการติดตอกับทนายความ  ไดพบวาทนายความมีความรูความสามารถในการดําเนินคดีเปนอยางดี

แทบทุกราย แตมักมีปญหาในเร่ืองของการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับและระเบียบของสหกรณ  

ตลอดจนมติของท่ีประชุม ซ่ึงเปนเร่ืองเฉพาะภายในของสหกรณ  ซ่ึงทนายความจะตองใชเวลาทําความ

เขาใจ  และนําไปประกอบการเขียนคําฟองดวย 

 2)  การหารือเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินคดี เพราะในการดําเนินคดีน้ันมีคาใชจายหลายอยาง 

เชน คาวาความ คาธรรมเนียมศาล และเงินวางศาล เปนตน ตองตกลงกันใหชัดเจนวาคาใชจายสวนใด

เทาไร ทนายจะทําอะไรใหกับสหกรณบาง และจะรวมไปถึงการบังคับคดีดวยหรือไม เพราะหากขอตกลง

ไมชัดเจนจะทําใหเกิดปญหาระหวางสหกรณและทนายความได การฟองน้ันใหฟองท้ังผูกูและผูค้ําประกัน

ในคราวเดียวกัน 

   3)  การย่ืนเงื่อนไขกอนการฟองคดี เม่ือไดดําเนินการเตรียมการตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินคดีแลว  

สหกรณควรทําหนังสือแจงไปยังลูกหน้ีคือผูกูและผูค้ําประกันใหนําเงินมาชําระหน้ีใหสหกรณในระยะเวลา

ท่ีสหกรณกําหนด หากไมดําเนินการตามท่ีแจงมาจะดําเนินคดีตอไป และเม่ือพนกําหนดตามหนังสือท่ี

สหกรณแจงไปแลว หากสหกรณไดมีการตกลงวาจางทนายความเพื่อดําเนินคดีแลว จึงใหทนายความย่ืน

โนติสไปยังผูกูและผูค้ําประกันอีกคร้ังหน่ึงกอนนําคดีฟองศาล 

(3)  การมอบอํานาจในการดําเนินคดี  เน่ืองจากสหกรณเปนนิติบุคคล ในการดําเนินคดี

จะตองมีมติของคณะกรรมการดําเนินการใหดําเนินคดีกอน สหกรณจึงจะเปนโจทกในการฟองคดีได 

นอกจากมีมติใหดําเนินคดีแลว คณะกรรมการดําเนินการจะตองมีมติแตงตั้งผูแทนของสหกรณในการ

ดําเนินคดีดวย เพื่อท่ีผูแทนของสหกรณจะลงนามในใบแตงตั้งทนายความ หรือเปนผูแทนของสหกรณใน

การไปแถลงหรอืใหถอยคําตอศาลดวยสรุปแลวกอนดําเนินคดี คณะกรรมการดําเนินการจะตองมีมติดังนี้คือ 
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1) มติใหสหกรณดําเนินคดี 

2) มติแตงตั้งผูแทนของสหกรณในการดําเนินคดี 

3) มติอนุมัติคาใชจายในการดําเนินคดี 

 เม่ือไดดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ แลว ทนายความจะเปนผูรับหนาท่ีในการดําเนินคดีใหกับ

สหกรณ ซ่ึงสหกรณจะตองคอยติดตามการดําเนินคดีของทนายโดยใกลชิดดวย หากเกิดปญหาตางๆ จะได

แกไขไดทัน 

 4.   การดําเนินการตามคําพิพากษา เมื่อไดมีการดําเนินคดีแลวในท่ีสุดศาลจะมีคําพิพากษาให

จําเลยคือลูกหน้ีท้ังผูกูและผูค้ําประกัน ตกเปนลูกหน้ีตามคําพิพากษาของสหกรณ เพราะสวนใหญ

สหกรณมักเปนผูชนะคดีมาโดยตลอด เน่ืองจากผูกูและผูค้ําประกันไดทําหนังสือกูและหนังสือค้ําประกัน

ไวกับสหกรณโดยชัดแจง 

  ปญหาอยูท่ีวาเม่ือศาลพิพากษาแลว จําเลยหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษาน้ันไดปฏิบัติตามคํา

พิพากษาของศาลหรือไม หากลูกหน้ีปฏิบัติตามคําพิพากษา ทุกอยางจะเปนไปดวยความเรียบรอย  เม่ือ

สหกรณไดรับชําระหน้ีครบถวนแลว ทุกอยางก็ยุติลงไมเปนปญหาอีกตอไป หากจําเลยไมปฏิบัติตามคํา

พิพากษา  สหกรณอาจตองใหทนายความย่ืนคํารองใหศาลตักเตือนใหจําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษา

ตอไป 

 5.  การบังคับคดี  หากจําเลยหรือลูกหน้ีตามคําพิพากษา มิไดปฏิบัติตามคําพิพากษาสหกรณ

จะตองมอบหมายใหทนายความดําเนินการบังคับคดีตอไป โดยการยึดหรืออายัดเอาทรัพยสินของจําเลย

มาขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระหน้ีใหแกสหกรณตอไป ในการบังคับคดีน้ันมักจะประสบปญหาความ

ยุงยากเกี่ยวกับเร่ืองของการสืบทรัพย การเก็บรักษาทรัพยท่ียึดมาได และการขายทอดตลาด ซ่ึงจะมี

ปญหาแตกตางกันไปตามลักษณะถิ่นท่ีอยูของจําเลย  และทรัพยตางๆ ท่ียึดมาได 

 6.  การทําทะเบียนควบคุมคดี เน่ืองจากคณะกรรมการดําเนินการมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา คดีบางคดีใชเวลานาน  เพื่อความเรียบรอยสหกรณจึงควรจัดทําทะเบียนคุมคดีข้ึน เพื่อให

ทราบวาคดีตางๆ เหลาน้ันเร่ิมดําเนินการตั้งแตเม่ือไร ใครเปนจําเลยบาง ทุนทรัพยท่ีฟองเปนอยางไร  

ศาลพิพากษาวาอยางไร จะไดติดตามไดถูกตอง ทะเบียนคุมคดีท่ีกลาวถึงน้ีไมมีรูปแบบตายตัวท่ีแนนอน  

แบบท่ีผูเขียนนําเสนอทายเอกสารน้ีเปนเพียงรูปแบบหน่ึง  สหกรณอาจนําไปดัดแปลงใหมใหเหมาะสม

ตามความตองการได 

  กลาวถึงเร่ืองทะเบียนคุมคดีแลว ขอแนะนําตอไปวา ลูกหน้ีท่ีผิดนัด ลูกหน้ีท่ีมีการประนอมหน้ี  

ควรตองจัดทําทะเบียนคุมไวท้ังสิ้น ท้ังน้ีจะทําใหการควบคุมติดตามเปนไปดวยความสะดวกรัดกุมมากข้ึน 

 

7.  คดีลมละลายผลกระทบกับสหกรณ และหนวยงานตนสังกัดหรือนายจางของสมาชิก 
                ในการดําเนินกิจการของสหกรณ   ในปจจุบันน้ีมักมีปญหาในกรณีสมาชิกตกเปนลูกหน้ีตามคํา

พิพากษาของเจาหน้ีภายนอกและมิไดชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตามคําพิพากษา หรือสัญญาประนีประนอม

ยอมความท่ีไดกระทําไวตอศาล เจาหน้ีจึงดําเนินการบังคับคดี ซ่ึงเจาพนักงานบังคับคดีไดมีหนังสือแจง

อายัดเงินคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนมายังสหกรณ ซ่ึงเร่ืองน้ีสหกรณจํานวนไมนอยท่ีไดเขาไป

เกี่ยวของดวย ซ่ึงสวนใหญสหกรณไดปฏิบัติตามท่ีเจาพนักงานบังคับคดีไดแจงอายัดมา อาจมีการโตแยง
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บางในบางสหกรณแตเปนสวนนอย เพราะสหกรณสวนใหญถือวาเปนเร่ืองของสมาชิก สหกรณไมควร

เขาไปเกี่ยวของดวย 

 การท่ีสมาชิกถูกเจาหน้ีภายนอกดําเนินคดีในทางแพงอาจมีผลกระทบกับสหกรณอยูบาง เชน 

 -  การถูกอายัดเงินคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 

 -  สหกรณอาจตองสงโฉนดท่ีดินท่ีรับจํานองไวใหเจาพนักงานบังคับคดีนําไปขายทอดตลาด 

ตามคําสั่งศาล  ซ่ึงสหกรณก็ยังมีสิทธิท่ีจะใหทําการขายโดยติดจํานองหรือขายโดยปลอดจํานอง

ก็ได เพราะสหกรณเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิ์ท่ีไดรับจํานองท่ีดินไวเปนประกันเงินกู  แตสิทธิของสหกรณใน

ฐานะเจาหน้ียังมีอยูโดยสมบูรณถูกตอง ยังสามารถฟองคดีใหผูกูและผูค้ําประกันชําระหน้ีไดตามสัญญา

ภายในอายุความ 

 ในปจจุบันน้ีปรากฏวามีสมาชิกสหกรณจํานวนไมนอยท่ีถูกเจาหน้ีภายนอกฟองเปนคดีลมละลาย

และถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซ่ึงเร่ืองของคดีลมละลายน้ันแตกตางกับคดีแพงโดยท่ัวไป  การ

ดําเนินคดีลมละลายตองเปนไปตามพระราชบัญญัติลมละลาย  ถึงแมสหกรณจะไมไดเขาไปเกี่ยวของกับ

คดีลมละลายของสมาชิกผูน้ัน แตหากสมาชิกท่ีถูกเจาหน้ีภายนอกฟองลมละลายน้ันเปนผูกูหรือผูค้ํา

ประกัน หากสหกรณในฐานะเจาหน้ี ไมไดขอรับชําระหน้ีจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามท่ีกฎหมาย

กําหนดหรือไดใหสมาชิกท่ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยกูยืมเงินไปจากสหกรณ  หรือค้ําประกันเงินกูของ

สมาชิก  หลังจากศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวหน้ีน้ันยอมไมสมบูรณและเกิดผลเสียกับสหกรณท่ีไม

สามารถบังคับชําระหน้ีหรือดําเนินคดีในทางแพงเพื่อใหสมาชิกน้ันชําระหน้ีไดอีกตอไป 

 เพื่อประโยชนของสหกรณในท่ีน้ีคงไมนําเสนอวาสหกรณจะฟองคดีลมละลายอยางไร แตจะ

กลาวถึงในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณถูกฟองคดีลมละลายและศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด สหกรณ

จะตองดําเนินการอยางไรเพื่อประโยชนในการไดรับชําระหน้ีท่ีสมาชิกน้ันมีอยูกับสหกรณ และปองกันการ

กอหน้ีใหมระหวางท่ีถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดอยางไร และสหกรณจะตองทําความเขาใจเบ้ืองตนกอนวา  

การบังคับคดีกับการพิทักษทรัพยเด็ดขาดน้ันเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร 

 -  การบังคับคดี  เปนเร่ืองของการบังคับใหลูกหน้ีตามคําพิพากษาในคดีแพงที่มิไดทํา

การชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีตามคําพิพากษา เจาหน้ีจึงรองขอตอศาลใหต้ังเจาพนักงานบังคับคดีทํา

การบังคับลูกหน้ีใหชําระหน้ีใหเปนไปตามคําพิพากษา โดยจะบังคับเอาจากทรัพยสินหรือสิทธิ

เรียกรองใดๆ ของลูกหน้ี 

 -  การพิทักษทรัพย เปนเร่ืองที่ลูกหน้ีถูกฟองลมละลาย และศาลไดไตสวนแลวเห็นวา

ลูกหน้ีมีหน้ีสินต้ังแตหน่ึงลานบาทขึ้นไปและไมสามารถจะชําระหน้ีได  ศาลจึงจะมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของลูกหน้ี  โดยใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการพิทักษทรัพยของลูกหน้ี  และใหเจา

พนักงานพิทักษทรัพยเปนผูเขาไปจัดการเก่ียวกับทรัพยสินของลูกหน้ีที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย 

 สหกรณตองทําความเขาใจวา 

 -  การบังคับคดี  เปนเร่ืองของคดีแพง 

 -  การพิทักษทรัพย  เปนเร่ืองของคดีลมละลาย 

 ลักษณะของคดีลมละลายเปนลักษณะของคดีสาธารณะ เพราะเม่ือศาลไดมีคําสั่งพิทักษทรัพย

จําเลยเด็ดขาดแลว เจาหน้ีท้ังหลายไมวาจะเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือเจาหน้ีท่ัวไปท่ีเปนเจาหน้ีโดย
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ชอบดวยกฎหมายและหน้ีน้ันเกิดข้ึนกอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ตางมีสิทธิขอรับชําระหน้ีตอ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากมิไดย่ืนขอรับชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนดสิทธิตางๆ ท่ีสหกรณจะบังคับใหลูกหน้ีซ่ึงเปนจําเลยในคดีลมละลายน้ันอาจเสียไปหาก

ศาลไดมีการสั่งยกเลิกการลมละลาย หรือพิพากษาใหจําเลยเปนบุคคลลมละลายก็ตาม 

 ปญหาของสหกรณในขณะน้ี  คือ 

           -  สหกรณไมทราบวาสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย 

 -  สหกรณไดใหเงินกูแกสมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย 

 -  ส มาชิกที่ ถูกศ าลสั่ ง พิทักษท รัพ ยค้ํ าประ กันเงิน กูที่ ส หกรณ ให กู แกส มาชิก 

โดยสหกรณไมทราบ 

  -  สหกรณยังคงรับชําระหน้ีจากสมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย 

 -  หนวยงานตนสังกัดหรือนายจางยังคงจายเงินเดือนหรือคาจางใหแกผูที่ถูกศาลสั่ง 

พิทักษทรัพย 

-  สหกรณไมไดทําการขอรับชําระหน้ีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  ตามประกาศ 

ของเจาพนักงานพิทักษทรัพยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 -  สหกรณไมไดใชสิทธิในการหักลบกลบหน้ีจากเงินคาหุน เงินฝาก ของสมาชิกที่ถูกศาล 

สั่งพิทักษทรัพยซ่ึงมีอยูกับสหกรณ 

 ปญหาเหลาน้ีเปนปญหาท่ีสหกรณไดหารือหรือขอคําแนะนําจากผูเขียนอยูเสมอ  ซ่ึงเปนเร่ืองนา

วิตกท่ีขณะน้ีสมาชิกของสหกรณถูกฟองคดีลมละลายมากข้ึน  สหกรณจึงตองระมัดระวังและตรวจสอบ

จากเว็ปไซดของกรมบังคับคดีตลอดเวลาท่ี //www.led.go.th และพยายามติดตามขาวความเคลื่อนไหว

ของสมาชิกกลุมเสี่ยงตามสมควร เพราะมีหลายกรณีท่ีสมาชิกท่ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยไดมากูเงินจาก

สหกรณไปกอนท่ีสหกรณจะตรวจพบในเว็ปไซดของกรมบังคับคดี เพราะโดยข้ันตอนการปฏิบัติแลว นับ

จากวันท่ีศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลวตองใชเวลาอีกระยะหน่ึงในการนํารายช่ือประกาศไวในเว็ปไซดของ

กรมบังคับคดี 

การท่ีสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยมีผลตอสหกรณอยางไรการสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยในคดี

ลมละลายน้ันมีสองลักษณะคือ การสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราวตาม พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 17 กับการสั่ง

พิทักษทรัพยตามมาตรา 24 ซ่ึงอาจอธิบายโดยสรุปได ดังน้ี 

การสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราว 

มาตรา 17  กอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด  เจาหน้ีผูเปนโจทกจะยื่นคํา

ขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองขอใหพิทักษทรัพยของลูกหน้ีชั่วคราวก็ได  เม่ือศาลไดรับคํารองน้ี

แลวใหดําเนินการไตสวนตอไปโดยทันที  ถาศาลเห็นวาคดีมีมูลก็ใหสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ี

ชั่วคราว  แตกอนจะสั่งดังวาน้ีจะใหเจาหน้ีผูเปนโจทกใหประกันคาเสียหายของลูกหน้ีตาม

จํานวนที่เห็นสมควรก็ได 

 ตามลักษณะในทางคดี  การรองขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราวน้ีจะตองย่ืนตอศาลช้ันตน

เทาน้ัน  เพราะเปนการย่ืนขอกอนท่ีศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เพราะหากศาลมีคําสั่งพิทักษ
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ทรัพยเด็ดขาดเสียแลว  ยอมไมมีความจําเปนใดๆ จะไปรองขอใหศาลสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราว หรือใน

กรณีท่ีศาลมีคําพิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ  หากมิไดย่ืนขอใหมีการพิทักษทรัพยช่ัวคราวไวกอนใน

ศาลช้ันตนจะไปย่ืนในศาลอุทธรณ  หรือศาลฎีกายอมกระทํามิได ดังนัยคําพิพากษาฎีกา ดังน้ี 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2142/2504  พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 17  ประสงคจะใหเจาหน้ีผูเปน

โจทกรองขอใหพิทักษทรัพยของลูกหน้ีไวชั่วคราวกอนศาลชั้นตนมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ี

เด็ดขาดเทาน้ัน    เจาหน้ีผูเปนโจทกจะรองขอใหมีคําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวในระหวางฎีกาหา

ไดไม     

คําพิพากษาฎีกาที่ 1745/2532  พ.ร.บ.ลมละลายไดบัญญัติวิธีการชั่วคราวไวโดยเฉพาะ

แลว  คือการพิทักษทรัพยชั่วคราวตามที่บัญญัติไวในมาตรา 17  ซ่ึงจะขอไดก็แตในกรณีกอนที่

ศาลชั้นตนมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดเทาน้ัน  ดังน้ันในกรณีที่ศาลชั้นตนพิพากษา

ยกฟองโจทก  โจทกจะขอใหศาลอุทธรณยึดทรัพยจําเลยกอนพิพากษา  โดยนําบทบัญญัติวาดวย

การยึดทรัพยของจําเลยกอนพิพากษา ตาม ป.วิแพงมาใชบังคับไมได 

 การท่ีโจทกรองขอใหมีการพิทักษทรัพยลูกหน้ีน้ันก็เพื่อปองกันมีใหลูกหน้ีกระทําการใดๆ

เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ีซ่ึงอาจทําใหโจทกซ่ึงเปนเจาหน้ีเสียเปรียบในการท่ีจะไดรับชําระหน้ีจาก

ทรัพยสินน้ัน แตศาลอาจใหเจาหน้ีผูเปนโจทกวางประกันคาเสียหายแกลูกหน้ีตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได 
 

            การสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

มาตรา 24 เม่ือศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีแลว หามมิใหลูกหน้ีกระทําการใดๆ 

เก่ียวกับทรัพยสิน หรือกิจการของตน เวนแตจะไดกระทําการตามคําสั่งหรือความเห็นชอบของ

ศาล  เจาพนักงานพิทักษทรัพย  ผู จัดการทรัพยหรือที่ประชุมเจาหน้ี ตามที่ บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติน้ี 

            การสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 24 เปนเร่ืองของศาลท่ีไดพิจารณาคดีแลวจึงมีคําสั่งพิทักษทรัพย

โดยท่ีโจทกมิตองรองขอเหมือนการสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 17 ในเร่ืองของการสั่งพิทักษทรัพยน้ัน ไม

วาจะเปนการสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 17 หรือมาตรา 24 ผลที่เหมือนกันก็คือ หามมิใหลูกหน้ีกระทํา

การใดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน เวนแตจะไดรับอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนด  ผลที่

แตกตางกันก็คือ การสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราวตามมาตรา 17 เจาหน้ีท้ังหลายยังไมมีสิทธิขอรับชําระหน้ี 

แตการสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 24 น้ันศาลศาลจะสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาด ซ่ึงจะมีผลให

เจาหน้ีท้ังหลายตองขอรับชําระหน้ีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 ผลกระทบตอสหกรณเม่ือลูกหน้ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยไมวาจะเปนการสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราว

ตามมาตรา 17 หรือสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามมาตรา 24 เพราะลูกหน้ีถูกหามมิใหกระทําการใดๆ 

เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน ดังน้ันสมาชิกสหกรณที่ถูกศาลสั่งพิทักษจะกระทําการตอไปน้ี

มิได 

            -  กูเงินจากสหกรณ 

          -  ค้ําประกันเงินกู 

          -  ชําระหน้ีเงินกู  (อาจถูก จพท.  เรียกคืน) 
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          -  ถอนเงินฝาก 

          ท้ังน้ีเพราะทรัพยของลูกหน้ีท้ังหมดถูกศาลสั่งพิทักษไว ลูกหน้ีถูกหามมิใหกระทําการใดๆ 

เกี่ยวกับทรัพยการกูยืมเงินยอมมีผลกระทบถึงทรัพยสินของผูกูดวยเพราะอาจถูกยึดหรืออายัดมาชําระ

หน้ีได ผูท่ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยจึงไมสามารถทําสัญญากูเงินจากสหกรณได 

          สําหรับผลกระทบท่ีเกิดจากการถูกศาลพิทักษทรัพยตามมาตรา 24 น้ันอาจพิจารณาไดจากคํา

พิพากษาฎีกาดังน้ี 

          คําพิพากษาฎีกาที่ 1098/2539  การที่ลูกหน้ีที่ 1 ไดทํานิติกรรมขายที่ดินและบานพิพาทให

ผูคัดคานที่ 1 โดยฝาฝน พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 24 จึงเปนนิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการ

ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายยอมตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
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คําพพิากษาฎีกาที่ 4238/2539  จําเลยที่ 1 ทําสัญญาซ้ือขายอาหารกุงจากโจทก ขณะที่ศาล

มีคําสั่งพิทักษทรัพยจําเลยที่ 1 เด็ดขาด สัญญาซ้ือขายยอมเปนนิติกรรมที่ฝาฝน พ.ร.บ.ลมละลาย 

มาตรา 22, 24 ตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 150 ไมมีผลบังคับ 

สัญญาที่โจทกกับจําเลยที่ 1 ตกลงขยายระยะเวลาชําระคาอาหารกุงที่ทําขึ้นระหวางน้ันก็ตกเปน

โมฆะดวยเชนกัน สัญญาค้ําประกันระหวางโจทกกับจําเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ค้ําประกันหน้ีที่ขยาย

เวลาชําระหน้ีจึงไมอาจมีขึ้นไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 681 โจทกฟอง

บังคับใหจําเลยทั้งสามชําระคาอาหารกุงไมได 

คําพิพากษาฎีกาที่ 2068/2549 เม่ือศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดแลว พ.ร.บ.

ลมละลายมาตรา 22(3) บัญญัติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย แตผูเดียวมีอํานาจประนีประนอม

ยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใดๆ เก่ียวกับทรัพยสินของลูกหน้ี และมาตรา 25 บัญญัติให

เจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาวาคดีแพงทั้งปวงอันเก่ียวกับทรัพยสินของลูกหน้ีที่คางอยูในศาล 

ในระหวางพิจารณาที่โจทกถูกศาลลมละลายกลางสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด โจทกจึงไมมีอํานาจ

ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไดอีก 
 

คําพิพากษาฎีกาที่ 8080/2538  มูลหน้ีตามเช็คพิพาทเกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยจําเลยเด็ดขาดแลว จึงไมอยูในบังคับตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91   

แตเปนเร่ืองที่จําเลยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483  มาตรา 24  โดยการ

ออกเช็คพิพาทใหแกโจทกรวม มูลแหงหน้ีตามเช็คจึงเปนโมฆะ  โจทกรวมไมมีสิทธินําเช็คพิพาท

ไปยื่นใหธนาคารใชเงินโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือธนาคารปฏิเสธการจายเงินโจทกรวมจึงมิใชผู

ไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 

พ.ศ.2534  โจทกรวมจึงไมเปนผูเสียหาย ไมมีอํานาจรองทุกข 

 จากคําพิพากษาฎีกาจะเห็นไดวา เม่ือศาลไดมีการสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีแลว ลูกหน้ีจะไม

สามารถกระทําการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตนได หากลูกหน้ีไดฝาฝนกระทําไปการกระทํา
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น้ันยอมเปนโมฆะเพราะไดกระทําไปในขณะท่ีกฎหมายไดหามไว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา 150 ซ่ึงบัญญัติไว ดังน้ี 

 มาตรา 150  การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย  

หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การน้ันเปนโมฆะ 

 ในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณท่ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลวไดมากูเงินไปจากสหกรณ  สหกรณควร

ดําเนินคดีกับสมาชิกน้ันในขอหาฉอโกง ซ่ึงเปนความผิดทางอาญาท่ียอมความกันได ซ่ึงสหกรณจะตอง

รีบทําการรองทุกขตอพนักงานสอบสวนภายในสามเดือนนับแตวันท่ีมีการกูยืมหรือทราบเร่ือง 

 เร่ืองของการสั่งพิทักษทรัพยตามมาตรา 17 หรือ มาตรา 24 เปนเร่ืองท่ีศาลสั่งตามกระบวนการ

พิจารณา  ซ่ึงผูท่ีจะทราบวามีการสั่งพิทักษทรัพยก็คือคูความเทาน้ัน บุคคลภายนอกยังไมอาจทราบได  

แตคําสั่งพิทักษทรัพยน้ันมีผลทันทีนับแตวันท่ีศาลมีคําสั่ง ดังน้ันในหลายสหกรณจึงมีปญหาเร่ืองสมาชิก

ทราบวาตนถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย แลวไดมากูเงินไปจากสหกรณ  ซ่ึงจะทําใหหนังสือกูและหนังสือค้ํา

ประกันท่ีใหกูไปหลังศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลวตกเปนโมฆะท้ังหมด ตามคําพิพากษาฎีกาท่ีไดนําเสนอ

ไวในตอนตนแลว สหกรณจึงมีทางออกทางเดียวคือการดําเนินคดีอาญาแกผูกูฐานฉอโกง ตามท่ีไดกลาว

มาแลว 
 

 การขอรับชําระหน้ีตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

 เม่ือสมาชิกสหกรณรายใดถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด สหกรณจะตองรีบเตรียมการเพื่อขอรับ

ชําระหน้ีตามท่ีพระราชบัญญัติลมละลายกําหนดไวเทาน้ัน ซ่ึงจะไดนําเสนอรายละเอียดตอไป 

 พ.ร.บ.ลมละลาย  มาตรา 27 

 “เม่ือศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดแลว เจาหน้ีจะขอรับชําระหน้ีไดก็แตโดย

ปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวไว ในพระราชบัญญัติน้ี แมจะเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือเปน

เจาหน้ีที่ไดฟองคดีแพงไวแลว แตคดีอยูระหวางพิจารณาก็ตาม” 

 จากบทบัญญัติของมาตรา 27เจาหน้ีทุกประเภทซ่ึงอาจประกอบดวย 

 -  เจาหน้ีท่ัวไปท่ีมีหลักฐานการเปนหน้ีถูกตองตามกฎหมาย  ซ่ึงยังมิไดมีการฟองคดีแพง 

 -  เจาหน้ีท่ีไดฟองคดีแลว แตอยูในระหวางการพิจารณาของศาล 

 -  เจาหน้ีตามคําพิพากษา 

 เจาหน้ีทุกประเภทจะตองทําการขอรับชําระหน้ีตามท่ี พ.ร.บ.ลมละลายกําหนดเทาน้ัน โดยเม่ือ

ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาดแลว จะตองมีการประกาศคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดน้ันในราช

กิจจานุเบกษา และหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหน่ึงฉบับ ตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. ลมละลายมาตรา 

28 ดังน้ี 

 มาตรา 28  เม่ือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว  ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยโฆษณาคําสั่ง

น้ันในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพรายวันไมนอยกวาหน่ึงฉบับ ในคําโฆษณาน้ันให

แสดงการขอใหลมละลายวันที่ศาลมีคําสั่ง ชื่อ ตําบลที่อยู และอาชีพของลูกหน้ี 

 ในคําโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดน้ัน ใหแจงกําหนดเวลาใหเจาหน้ีทั้งหลายเสนอ

คําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยดวย 
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 ในการประกาศคําสั่งพิทักษทรัพยน้ัน  นอกจากสหกรณจะติดตามดูไดจากหนังสือพิมพและราช

กิจจานุเบกษาแลว ยังสามารถตรวจสอบจากเว็ปไซดของกรมบังคับคดีไดอีกดวย และเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด  

เพราะเม่ือไดมีการประกาศคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว เจาหน้ีท้ังปวงไมวาจะเปนเจาหน้ีตามคํา

พิพากษาหรือเจาหน้ีท่ัวไปตองไปย่ืนคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดสอง

เดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย ตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 91 ดังน้ี 

 มาตรา 91 เจาหน้ีซ่ึงจะขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย  จะเปนเจาหน้ีผูเปนโจทกหรือไมก็

ตาม  ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือน  นับแตวันโฆษณา

คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด แตถาเจาหน้ีอยูนอกราชอาณาจักร เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะขยาย

กําหนดระยะเวลาใหอีกไมเกินสองเดือน   

 คําขอรับชําระหน้ีตองทําตามแบบพิมพ โดยมีบัญชีแสดงรายละเอียดแหงหน้ีสิน และ

ขอความระบุถึงหลักฐานประกอบหน้ีและทรัพยสินอยางหน่ึงอยางใดของลูกหน้ีที่ยึดไวเปน

หลักประกันหรือตกอยูในความครอบครองของเจาหน้ี 

 ในกรณีท่ีผูถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดเปนสมาชิกและเปนลูกหน้ีของสหกรณ  สหกรณ

จะตองรีบไปย่ืนคําขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนนับแตวัน

โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 91 หากสหกรณไมไปขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยจะเปนผลเสียตอสหกรณ  ดังน้ี 

 -  ไมไดรับการชําระหน้ีจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

 -  ไมสามารถฟองรองคดีเก่ียวกับหน้ีสินน้ันไดอีก หากศาลสั่งยกเลิกการลมละลาย      

หรือพิพากษาใหลูกหน้ีเปนบุคคลลมละลาย 

 ในทางปฏิบัติสหกรณมักไมทราบวาลูกหน้ีถูกสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และไมทราบการโฆษณา

คําสั่งพิทักษทรัพย และไมไดไปขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซ่ึงตอไปน้ีสหกรณคงตอง

ระมัดระวัง 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 806/2538 เจาหน้ีทุกประเภทไมวาจะเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา

หรือไม  ตองยื่นคํารองขอรับชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือน  

นับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 27, 

91  เม่ือโจทกมิไดยื่นคํารองขอรับชําระหน้ีจนกระทั่งศาลมีคําสั่งยกเลิกการลมละลาย เพราะ

หน้ีสินของจําเลยไดชําระเต็มจํานวนแลวตามมาตรา 135 (3) ซ่ึงเปนผลใหจําเลยหลุดพนจาก

บรรดาหน้ีสินทั้งปวง  แมโจทกจะไมทราบวาจําเลยถูกฟองคดีลมละลายมากอน แตการฟอง

ลมละลายกระทําโดยเปดเผย และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โจทกจะอางวาไมทราบวา

จําเลยถูกฟองไมได โจทกจึงไมมีอํานาจฟองจําเลยในหน้ีดังกลาวอีก 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 917/2521 เม่ือมีผูขอรับชําระหน้ีในคดีลมละลาย แมผูขอจะเปนเจาหน้ี

ตามคําพิพากษาคดีอ่ืนหรือเปนเจาหน้ีผูเปนโจทกในคดีลมละลายน้ันเองก็ตาม เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยยอมมีอํานาจสอบสวนในเร่ืองหน้ีสินที่ขอรับชําระหน้ีน้ันวาเปนหน้ีที่ขอรับชําระได
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หรือไม แลวทําความเห็นเสนอศาล  และศาลมีอํานาจสั่งตามพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 

106, 107, 108 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1237/2532 ผูรองยื่นคําขอรับชําระหน้ีไปแลวจะยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติม

จํานวนหน้ี  เม่ือลวงเลยกําหนดระยะเวลาสองเดือนตามบทบัญญัติ พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ.2483  

มาตรา 91 น้ัน หาอาจทําไดไม 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1519/2538  ศาลชั้นตนมีคําสั่งอนุญาตใหเจาหน้ีไดรับชําระหน้ีจากกอง

ทรัพยสินของลูกหน้ีทั้งสองแลว ผูรองในฐานะผูค้ําประกันลูกหน้ีที่ 2  เม่ือไดชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี

ไปแลว  ยอมไดรับชวงสิทธิการขอรับชําระหน้ีของเจาหน้ี แตปรากฏวาผูรองมิไดยื่นคําขอรับ

ชําระหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายในกําหนดเวลาสองเดือนตามมาตรา 91 ผูรองจะอางวา

ไดรับชวงสิทธิและขอรับชําระหน้ีแทนเจาหน้ีหาไดไม 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 5927/2546 กฎหมายลมละลายมีเจตนารมณใหกระบวนการพิจารณา

คดีลมละลาย ทั้งสวนที่กระทําตอศาลและที่กระทําตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินไปโดย

รวดเร็วเพื่อประโยชนแกเจาหน้ี ลูกหน้ีและผูเก่ียวของ ในสวนการชําระหน้ีของเจาหน้ีน้ัน หากให

เจาหน้ีแกไขเพิ่มเติมคําขอรับชําระหน้ีในชวงที่พนกําหนดเวลาใหยื่นคําขอรับชําระหน้ี  ยอมทํา

ใหคดีตองลาชา   พ.ร.บ.ลมละลายไดบัญญัติกระบวนการพิจารณาสวนน้ีไวเปนกรณีเฉพาะ ไม

อาจนํา ป.วิแพงมาตรา  179, 180  มาอนุโลมใหแกไขจํานวนหน้ีที่อาจขอรับชําระหน้ีได 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 3527/2536  การที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยสั่งใหคืนคํารองขอรับชําระ

หน้ีไปทํามาใหม  หมายถึงใหไปทํามาใหมภายในกําหนดเวลา  2  เดือน  นับแตวันโฆษณาคําสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาด การที่ผูรองกลับมายื่นขอรับชําระหน้ีเกินกําหนดเวลาดังกลาว  จึงเปนการ

ยื่นพนกําหนด  และจะถือวาเปนการยื่นคําขอรับชําระหน้ีเพิ่มเติมก็ไมได   เพราะยังไมมีคําขอรับ

ชําระหน้ีเดิมเลย 

 ในการย่ืนคําขอรับชําระหน้ีตามมาตรา 91 น้ัน เปนการย่ืนขอรับชําระหน้ีท่ีเจาหน้ีมิไดมีทรัพยสิน

ใดๆ ของลูกหน้ีเปนประกัน หากเปนหน้ีท่ีเจาหน้ีไดยึดถือเอาทรัพยสินของลูกหน้ีไวเปนประกันเงินกู เชน 

มีการนําเอาอสังหาริมทรัพยมาจํานองเปนประกัน พระราชบัญญัติลมละลายไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการ

ขอรับชําระหน้ีไว ดังน้ี 

 มาตรา 95  เจาหน้ีมีประกันยอมมีสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกัน  ซ่ึงลูกหน้ีไดให

ไวกอนถูกพิทักษทรัพยโดยไมตองขอรับชําระหน้ี  แตตองยอมใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย

ตรวจดูทรัพยสินน้ัน 

 มาตรา 96  เจาหน้ีมีประกันอาจขอรับชําระหน้ีภายในเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

 (1)  ยินยอมสละทรัพยสินอันเปนหลักประกัน  เพื่อประโยชนแกเจาหน้ีทั้งหลายแลวขอรับ

ชําระหน้ีไดเต็มจํานวน 

 (2)  เม่ือไดบังคับเอาแกทรัพยสินอันเปนหลักประกันแลวขอรับชําระหน้ีในจํานวนที่ขาด

อยู 
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 (3)  เม่ือไดขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยขายทอดตลาดทรัพยสินอันเปนหลักประกัน

แลว  ขอรับชําระหน้ีสําหรับจํานวนที่ขาดอยู 

 (4)  เม่ือตีราคาทรัพยสินอันเปนหลักประกันแลวขอรับชําระหน้ีสําหรับจํานวนที่ยังขาด

อยู  ในกรณีเชนน้ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจไถถอนทรัพยสินตามราคาน้ัน  ถาเห็นวา

ราคาน้ันไมสมควร  เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจขายทรัพยสินน้ันตามวิธีการที่เจา

พนักงานพิทักษทรัพยและเจาหน้ีตกลงกัน  ถาไมตกลงกันจะขายทอดตลาดก็ไดแตตองไมให

เสียหายแกเจาหน้ีน้ันและเจาหน้ีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจเขาสูราคาในการขาย

ทอดตลาดได  เม่ือขายไดเงินจํานวนสุทธิเทาใด  ใหถือวาเปนราคาที่เจาหน้ีไดตีมาในคําขอ 

 ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยไมแจงโดยหนังสือใหเจาหน้ีทราบวา  จะใชสิทธิไถถอนหรือ

ตกลงใหขายทรัพยสินอันเปนหลักประกันภายในกําหนดเวลาสี่เดือนนับแตวันที่เจาหน้ีไดยื่นคํา

ขอรับชําระหน้ี  ใหถือวายินยอมใหทรัพยสินน้ันเปนกรรมสิทธิ์แกเจาหน้ีตามราคาที่เจาหน้ีไดตี

มาและเจาพนักงานพิทักษทรัพยหมดสิทธิไถถอนหรือขายทรัพยสินน้ัน 

 บทบัญญัติแหงมาตราน้ี  มิใหใชบังคับในกรณีที่ตามกฎหมายลูกหน้ีไมตองรับผิดชอบ

เกินกวาราคาทรัพยสินที่เปนหลักประกัน 

 มาตรา 97  ถาเจาหน้ีมีประกันขอรับชําระหน้ีโดยไมแจงวาเปนเจาหน้ีมีประกัน  เจาหน้ี

น้ันตองคืนทรัพยสินอันเปนหลักประกันแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย  และสิทธิเหนือทรัพยสิน

น้ันเปนอันระงับ  เวนแตเจาหน้ีจะแสดงตอศาลไดวาการละเวนน้ันเกิดขึ้นโดยพลั้งเผลอ  ในกรณี

เชนน้ีศาลอาจอนุญาตใหแกไขขอความในรายการขอรับชําระหน้ี  โดยกําหนดใหคืนสวนแบง

หรือกําหนดอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได 

 การขอรับชําระหน้ีในกรณีท่ีเจาหน้ีมีทรัพยสินของลูกหน้ีไวเปนประกันน้ัน  เจาหน้ีจะตองขอรับ

ชําระหน้ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 95 ,96,97 หากสหกรณไปขอรับชําระหน้ีตามมาตรา 91 โดยไมได

แจงแกเจาพนักงานพิทักษทรัพยวาเปนเจาหน้ีมีประกัน สิทธิของเจาหน้ีท่ีมีอยูเหนือทรัพยสินอันเปน

หลักประกันน้ันเปนอันระงับไป ซ่ึงโดยเฉพาะกรณีเงินกูพิ เศษของสหกรณ ท่ีได มีการนําเอา

อสังหาริมทรัพยมาจํานองไวเปนประกันน้ัน จะตองพิจารณาดําเนินการใหถูกตอง วาจะใชสิทธิตาม

มาตรา 95 หรือ 96 จึงจะเหมาะสมสภาพแหงหน้ี และประโยชนของสหกรณท่ีจะไดรับชําระหน้ี  ดังน้ัน

กอนจะย่ืนคําขอรับชําระหน้ี สหกรณจะตองพิจารณาใหรอบคอบกอนวาสมาชิกท่ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาดน้ัน  มีหน้ีอยูกับสหกรณอยางไรบาง เพราะขณะน้ีสหกรณใหเงินกูแกสมาชิกหลายสัญญา ถาเปน

หน้ีท่ีตองดําเนินการตามมาตรา 95, 96, 97 แตขอรับชําระหน้ีตามมาตรา 91 อาจเกิดผลเสียกับสหกรณก็

ได 
 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 6722/2544 การใชสิทธิตามมาตรา 95  เจาหน้ีมีประกันไมตองยื่นขอรับ

ชําระหน้ี  เพียงแตแจงใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบวาจะถือเอาสิทธิเหนือทรัพยสินที่เปน

หลักประกัน และตองยอมใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาตรวจดูทรัพยสินเทาน้ัน  เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยเขาตรวจดูทรัพยสินเทาน้ัน  เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งให
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เจาหน้ีมีประกัน  ผูเลือกใชสิทธิตามมาตรา 95 ไดรับชําระหน้ีหรือไม  คําสั่งของเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยที่เคยอนุญาตใหผูรองไดรับชําระหน้ีตามมาตรา 91  จึงไมถูกตอง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1711/2535 ในการใชสิทธิเหนือทรัพยสินใดอันเปนหลักประกัน   

เจาหน้ีมีประกันมีสิทธิที่จะเลือกใชสิทธิตามพระราชบัญญัติลมละลาย  มาตรา 95 หรือมาตรา 96  

มาตราใดมาตราหน่ึงเพียงมาตราเดียว  หากเลือกใชสิทธิขอชําระหน้ีตามมาตรา 96 ก็ยอมหมด

สิทธิที่จะถือสิทธิเหนือทรัพยสินอันเปนหลักประกันตามมาตรา 95 อีกตอไป และตองขอรับชําระ

หน้ีทั้งหมดของตนที่มีทรัพยสินน้ันเปนหลักประกันภายในกําหนดเวลาสองเดือน  ตามมาตรา 91  

หากพนกําหนดเวลาดังกลาวก็ไมมีสิทธิขอรับชําระหน้ีอีกตอไป 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 4651/2548  เจาหน้ีเปนเจาหน้ีมีประกันที่ไมไดใชสิทธิตามมาตรา 95  

เพราะตามคําขอรับชําระหน้ีระบุวา เปนการขอรับชําระหน้ีตามมาตรา 96 (3)  เม่ือเจาหน้ีมี

ประกันใชสิทธิขอรับชําระหน้ีตามมาตรา 96  เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีอํานาจตรวจคําขอรับ

ชําระหน้ีของเจาหน้ีไมวาจะเปนหน้ีตามคําพิพากษาหรือไมและมีอํานาจหมายเรียกเจาหน้ีมาทํา

การสอบสวนเก่ียวกับหน้ีสินที่ขอรับชําระหน้ีวาเจาหน้ีมีประกันและมีสิทธิขอรับชําระหน้ีจํานวน

ที่ยังขาดอยูจริงหรือไมตามมาตรา 105  เจาหน้ีจึงมีหนาที่นําสืบขอเท็จจริงตามที่กลาวอางในคํา

ขอรับชําระหน้ี 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 2968/2522  การที่เจาหน้ีจํานองนําพยานมาใหการเพียงวา รับจํานอง

ทรัพยสินจากลูกหน้ีเสร็จในวันเดียวกันกับวันที่ลูกหน้ีถูกพิทักษทรัพยน้ัน หมายความวาไดจด

ทะเบียนจํานองเสร็จกอนสิ้นเวลาราชการในวันน้ัน แตศาลอานคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหน้ีเด็ดขาด

เวลา 13 น.  จึงฟงไมไดวาเจาหน้ีไดจดทะเบียนจํานองเสร็จกอนศาลชั้นตนอานคําสั่งพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาด  จึงจะถือวาเจาหน้ีจํานองเปนเจาหน้ีมีประกัน มีสิทธิจํานองเหนือทรัพยสินจํานอง  

ซ่ึงลูกหน้ีใหไวกอนถูกพิทักษทรัพยตามมาตรา 95 ไมได 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 2909/2522  เจาหน้ีมีจํานองเปนประกันไมแจงในคําขอรับชําระหน้ีวา

เปนหน้ีมีจํานอง ใบกรอกรายละเอียดหลักประกันในบัญชีประกอบคําขอเห็นไดชัดวาประสงค

ขอรับหน้ีอยางเจาหน้ีไมมีประกัน ศาลไมอนุญาตใหรับชําระหน้ีอยางเจาหน้ีมีประกันและใหสิทธิ

จํานองระงับไป 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1097/2536 พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 97 มิไดกําหนดเวลาในการขอ

แกไขไว เจาหน้ีจึงมีสิทธิขอแกไขไดไมวาระยะเวลาใดๆ แมจะไดมีการแบงทรัพยสินคร้ังสุดทาย

แลวก็ตาม การที่ศาลจะอนุญาตใหแกไขไดหรือไมยอมขึ้นอยูกับพฤติการณแหงคดีเปนรายๆไป 

            การหักกลบลบหนีตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

นอกจากขอรับชําระหน้ีจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามท่ีไดกลาวมาแลว เจาหน้ียังอาจใชสิทธิ

ในการหักกลบลบหน้ีกับลูกหน้ีได ถาเจาหน้ีซ่ึงมีสิทธิขอรับชําระหน้ีเปนหน้ี ลูกหน้ีในเวลาท่ีมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพย ซ่ึงพระราชบัญญัติลมละลายไดกําหนดไวดังน้ี 

            มาตรา 102  ถาเจาหน้ีซ่ึงมีสิทธิขอรับชําระหน้ีเปนหน้ีลูกหน้ีในเวลาที่มีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยถึงแมวามูลแหงหน้ีทั้งสองฝายไมมีวัตถุประสงคเปนอยางเดียวกันก็ดี หรืออยูในเงื่อนไข
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หรือเงื่อนเวลาก็ดี ก็อาจหักกลบกันได เวนแต เจาหน้ีไดสิทธิเรียกรองตอลูกหน้ีภายหลังที่มีคําสั่ง

พิทักษทรัพยแลว 

               การหักกลบลบหน้ีตามพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 102 น้ันมีขอแตกตางกับการหักกลบ

ลบหน้ีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 341 และ 342 หลายประการโดยเฉพาะเร่ืองของ

ลูกหน้ี กําหนดเวลาชําระหน้ี ในทางปฏิบัติหากสมาชิกสหกรณท่ีมีหน้ีอยูกับสหกรณถูกศาลสั่งพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาด สหกรณสามารถนําเงินคาหุน  หรือเงินฝากของสมาชิกท่ีมีอยูกับสหกรณมาหักกลบลบหน้ี

ได และสหกรณควรย่ืนคํารองขอหักกลบลบหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยเสียโดยเร็วท่ีสุด  การแสดง

เจตนาในการหักกลบลบหน้ีในคดีลมละลายน้ันใหแสดงเจตนาขอหักกลบลบหน้ีไปยังเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย  ไมตองแสดงเจตนาไปยังลูกหน้ีเหมือนการหักกลบลบหน้ีในคดีแพง เพราะในคดีลมละลายน้ัน   

เม่ือศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีเด็ดขาดแลว ลูกหน้ีถูกหามมิใหจัดการใดๆ เกี่ยวแกทรัพยสินหรือ

กิจการของตนตาม พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 24 ดังท่ีไดกลาวไวแลว  ซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปน

ผูเขามาจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหน้ี ดังน้ันการแสดงเจตนาขอหักกลบลบหน้ีในคดี

ลมละลายจึงตองแสดงตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซ่ึงในเร่ืองการหักกลบลบหน้ีน้ันมีคําพิพากษาฎีกาท่ี

นาในใจ ดังน้ี 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 4603/2542  การที่ผูรองขอใชสิทธินําเงินฝากประจําของจําเลยที่ 1 มา

หักกลบลบหน้ีกับเงินที่ศาลอนุญาตใหผูรองไดรับชําระหน้ี ตาม พ.ร.บ. ลมละลายมาตรา 102 

จะตองพิจารณาวาในวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดจําเลยที่ 1 ผูรองเปนหน้ีจําเลยที่ 1   

ตามบัญชีเงินฝากประจําพรอมทั้งดอกเบ้ียเพียงใด แลวจึงนํามาหักกลบลบหน้ีกับจําเลยที่ 1 ได   

ผูรองไมอาจนําดอกเบ้ียเงินฝากประจําของจําเลยที่ 1 ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวมาหักกลบลบหน้ีตามมาตรา 102 ได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2372/2528  พ.ร.บ.ลมละลายมาตรา 102  บัญญัติยกเวนเฉพาะ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 341 และ 342  เทาน้ัน วาหน้ีซ่ึงหักกลบลบกันไมได

ตามมาตรา 341 และ 342 ยอมหักกลบลบกันได ในกรณีลูกหน้ีถูกพิทักษทรัพยตาม พ.ร.บ. 

ลมละลาย  ไมรวมถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1119  ซ่ึงบัญญัติหามเด็ดขาดมิ

ใหผูถือหุนหักหน้ีกับบริษัท  ดังน้ันผูรองซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัทลูกหน้ี (จําเลย)   จึงจะขอหักหน้ี

คาพิมพหนังสือที่ผูรองเปนหน้ีบริษัทลูกหน้ี (จําเลย) หักกลบกับคาหุนที่ผูรองคางชําระบริษัท

ลูกหน้ี (จําเลย) ตามมาตรา 102 หาไดไม 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 3356/2524  ธนาคารผูรองเปนเจาหน้ี  ซ่ึงมีสิทธิขอรับชําระหน้ีและมี

หนาที่ตองคืนเงินรับฝาก จึงมีสิทธิหักกลบลบหน้ีโดยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหน้ีตอเจา

พนักงานพิทักษทรัพยตามมาตรา 102 ได แมจะไมไดแสดงเจตนาตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย

ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามมาตรา 91 ก็ตาม  

เพราะขอเท็จจริงตามคํารองของธนาคารผูรอง  ซ่ึงรับกันแลววาจําเลยเปนลูกหน้ีธนาคารผูรอง

ตามจํานวนในคํารองจริง 
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 คําพิพากษาฎีกาที่ 1720/2525  แม พ.ร.บ. ลมละลาย ฯ  ใหสิทธิแกธนาคารผูรองซ่ึงเปน

เจาหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีจําเลยและจําเลยซ่ึงเปนเจาหน้ีเงินฝากผูรองใหหักกลบลบหน้ีกันได  แต

จะตองดําเนินการตาม ป.พ.ม. มาตรา 342  โดยแสดงเจตนาแกอีกฝายหน่ึง เม่ือเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยของจําเลยอายัดเงินที่ผูรองเปนหน้ีจําเลย ผูรองไดสงเงินฝากดังกลาวใหแกเจา

พนักงานพิทักษทรัพย  โดยไมไดแสดงเจตนาขอหักกลบลบหน้ีเงินฝากระหวางจําเลยกับผูรอง

เปนอันระงับลง  สิทธิจะหักกลบลบหน้ียอมสิ้นสุดลง  ผูรองไมมีสิทธิขอหักกลบลบหน้ี  จึงขอให

เจาพนักงานพิทักษทรัพยคืนเงินใหแกผูรองไมได 

 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 102 ประกอบกับคําพิพากษาฎีกาท่ียกมา

ประกอบการพิจารณา  สหกรณคงพอมองเห็นทางแกไขปญหาในกรณีท่ีสหกรณไมทราบวาสมาชิกของ

สหกรณถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  และมิไดไปย่ืนขอรับชําระหน้ีจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยจน

ลวงเลยเวลาตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 91 คือ สองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย  แต

สหกรณยังสามารถใชสิทธิในการขอหักกลบลบหน้ีไดตามมาตรา 102 จากเงินคาหุน เงินฝาก หรือแมแต

เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ถาหน้ีเงินกูของสมาชิกน้ันเกิดข้ึนกอนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และเงิน

คาหุน เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ของสมาชิก สมาชิกมีอยูกอนวันท่ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
 

 เม่ือสหกรณทราบวาสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  จึงใหสมาชิกลาออกจากการ

เปนสมาชิกสหกรณ  แลวนําเงินคาหุนและถอนเงินฝากมาชําระหน้ีสหกรณจะทําไดหรือไม  และ

ผลจะเปนอยางไร 

 เม่ือสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยไมวาจะเปนการพิทักษทรัพยช่ัวคราวตามมาตรา 17 หรือ

พิทักษทรัพยเด็ดขาดตามมาตรา 24 สมาชิกผูน้ันถูกหามมิใหจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน  

การท่ีสมาชิกขอลาออกจากสหกรณหลังถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว  ยอมเปนการกระทําท่ีฝาฝนมาตรา 

24  ของพระราชบัญญัติลมละลาย และการกระทําท้ังหมดยอมตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 150 ซ่ึงเจาพนักงานพิทักษทรัพยอาจขอใหศาลเพิกถอนตาม พ.ร.บ.ลมละลาย

มาตรา 115 ได 

 มาตรา 115  การโอนทรัพยสินหรือการกระทําใดๆ  ซ่ึงลูกหน้ีไดกระทําหรือยินยอมให

กระทําในระหวางระยะเวลาสามเดือนกอน  ขอมีการใหลมละลายและภายหลังน้ัน  โดยมุงหวังให

เจาหน้ีคนหน่ึงคนใดไดเปรียบแกเจาหน้ีอื่น  ถาเจาพนักงานพิทักษทรัพยทําคําขอโดยทําเปนคํา

รอง  ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทําน้ันได 

 ถาเจาหน้ีผูไดเปรียบเปนบุคคลภายในของลูกหน้ี  ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือ

การกระทําตามวรรคหน่ึงที่ไดกระทําขึ้นในระหวางระยะเวลาหน่ึงปกอนมีการขอใหลมละลาย

และภายหลังน้ัน 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1857/2541 การเพิกถอนการโอนตามมาตรา 115  จะตองเปนกรณีซ่ึง

ลูกหน้ีไดกระทําหรือยินยอมใหกระทํา  ในระหวางระยะเวลา 3 เดือน กอนมีการขอใหลมละลาย

และภายหลังน้ัน  โดยมุงใหเจาหน้ีคนหน่ึงคนใดไดเปรียบแกเจาหน้ีอ่ืน  โดยไมตองพิจารณาวา

รับโอนโดยสุจริตและเสียคาตอบแทนหรือไม 
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 คําพิพากษาฎีกาที่ 106/2536  จําเลยชําระหน้ีใหแกผูคัดคาน  หลังถูกฟองคดีลมละลาย

แลว  โดยจําเลยทราบดีวาตนยังเปนหน้ีเจาหน้ีรายอื่น และมีทรัพยสินไมพอชําระหน้ีได  การ

ชําระหน้ีใหแกผูคัดคานแมจะเปนไปตามสัญญาก็เปนเหตุใหผูคัดคานไดเปรียบเจาหน้ีรายอื่น  

แมจําเลยจะชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีรายอ่ืนดวย  แตจํานวนที่ชําระหน้ีไมเสมอภาคกัน  ถือวาการ

ชําระหน้ีแตละรายเปนเหตุใหเจาหน้ีแตละคนไดเปรียบเสียเปรียบกัน 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1474/2528  ธนาคารผูคัดคานซ่ึงเปนเจาหน้ีจําเลยอยูกอนถูกพิทักษ

ทรัพย  มีสิทธิขอหักกลบลบหน้ีกับจําเลยไดตามมาตรา 102  โดยไมตองอาศัยความยินยอมของ

จําเลย  และสิทธิในการหักกลบลบหน้ีตามมาตราน้ียอมกระทําได  แมจะเปนเวลาภายหลังที่ศาล

มีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว  เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงไมมีสิทธิขอใหเพิกถอนการหักกลบลบหน้ี

ตามมาตรา 115 

 การใชสิทธิในการขอหักกลบลบหน้ีตามพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 102 เปนการกระทํา

ของเจาหน้ี  ซ่ึงกฎหมายไดใหสิทธิกระทําได  แตการท่ีสหกรณใหสมาชิกท่ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยลาออก

แลวนําเงินคาหุนหรือถอนเงินฝากมาชําระหน้ีสหกรณ เปนการกระทําของสมาชิกท่ีถูกศาลสั่งพิทักษ

ทรัพยแลว เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 24 จึงอาจถูกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเพิก

ถอนไดตามพระราชบัญญัติลมละลายมาตรา 115 ดังท่ีไดอธิบายและยกเอาคําพิพากษาของศาลฎีกามา

ใหทําความเขาใจกันแลว 

 การนําบทความน้ีข้ึนมาก็เพื่อใหคําแนะนํากับสหกรณในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณถูกฟองในคดี

ลมละลายแลวถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดวาสหกรณควรจะปฏิบัติอยางไร   สิทธิของสหกรณในฐานะ

เจาหน้ีมีอยูอยางไรบาง  เร่ืองของการขอรับชําระหน้ีจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย  หรือการขอหักกลบ

ลบหน้ีโดยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย  ถาหน้ีน้ันเกิดข้ึนกอนศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพย 

 เพื่อประโยชนของสหกรณ  ขอแนะนําสหกรณไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ เพื่อปองกันความ

เสียหาย โดยใชสิทธิของสหกรณ ดังน้ี 

 1.  พยายามติดตามตรวจสอบใหทราบวาสมาชิกรายใดถูกฟองคดีลมละลายบาง 

 2.  ตรวจสอบการสั่งพิทักษทรัพยจากเว็ปไซดของกรมบังคับคดีอยางสมํ่าเสมอ 

 3.  ถาพบวาสมาชิกสหกรณรายใดถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย  สหกรณตองปฏิบัติ  ดังน้ี 

      3.1  หามกูเงิน 

      3.2  หามค้ําประกันเงินกู 

      3.3  หามลาออก 

      3.4  หามถอนเงินฝาก 

      3.5  ไมรับชําระหน้ีโดยตรงจากผูถูกพิทักษทรัพย (อาจถูก จพท.เรียกคืน) 

 4.  ติดตามการโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของเจาพนักงานพิทักษทรัพย   ซ่ึงดูไดจาก 

เว็ปไซดของกรมบังคับคดี ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพรายวัน ท่ีลงประกาศพิทักษทรัพย 

  5. เตรียมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินและหน้ีสินของสมาชิกท่ีถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

เพื่อดําเนินการขอรับชําระหน้ีหรือขอหักกลบลบหน้ี 
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 6.  ติดตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย  เพื่อดําเนินการในการขอรับชําระหน้ีและศึกษาแบบฟอรม

ตางๆ  ในการย่ืนขอรับชําระหน้ีหรือหักกลบลบหน้ี 

 7.  ย่ืนขอรับชําระหน้ีสําหรับหน้ีท่ีไมมีทรัพยสินเปนประกันภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวัน

โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ตามมาตรา 91 

 8.  กรณีเปนหน้ีท่ีมีการจํานองอสังหาริมทรัพยเปนประกันใหติดตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

เพื่อขอใชสิทธิของเจาหน้ีตามมาตรา 95 หรือ 96 ซ่ึงสหกรณเห็นวาเกิดประโยชนสูงสุดแกสหกรณ 

 9.  หากสหกรณไดทราบประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพยหลังจากพนกําหนดขอรับชําระหน้ี

แลว (สองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย) ใหย่ืนคําขอหักกลบลบหน้ีจากเงินคาหุนหรือเงินอื่น

ใดท่ีลูกหน้ีมีอยูกับสหกรณตามมาตรา 102 

 10.  การแกไขคําขอรับชําระหน้ีตามมาตรา 91 ตองทําใหเสร็จภายในเวลา 2 เดือน สวนการขอ

แกไขคําขอรับชําระหน้ีตามมาตรา 95, 96 ตองกระทําตามมาตรา 97 
 

 การดําเนินการตางๆ ตั้งแตขอ 6 ถึงขอ 10 สหกรณจะตองติดตอกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

เพื่อจะไดดําเนินการไดถูกตอง เม่ือไดย่ืนขอรับชําระหน้ีไวแลว ยังมีข้ันตอนของการประชุมเจาหน้ี  เพื่อ

ทําการเฉลี่ยหน้ีและการเจรจาระหวางเจาหน้ีผูรับชําระหน้ีและลูกหน้ีอีกหลายข้ันตอน เร่ิมตั้งแตการย่ืนคํา

รอง  คําขอตางๆ ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย สหกรณตองตั้งผูแทนของสหกรณไปดําเนินการ

เชนเดียวกับการตั้งผูแทนสหกรณไปดําเนินคดีในศาล คือ ตองมีมติคณะกรรมการดําเนินการในการตั้ง

ผูแทนใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของสหกรณ เน่ืองจากสหกรณเปนนิติบุคคลหากการตั้ง

ผูแทนไมถูกตอง ผูไปกระทําการน้ันยอมไมมีอํานาจกระทําการแทนสหกรณ สิทธิของสหกรณอาจเสียไป 

 ผลกระทบกับหนวยงานตนสังกัด 

 หนวยงานตนสังกัดผูมีหนาท่ีจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญใหแกขาราชการ หรือ

พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการหรือหนวยงานใดๆ ท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชนหรือองคการ

ปกครองสวนทองถิ่น เม่ือผูมีสิทธิรับเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญคนใดถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย  ไม

วาจะเปนการสั่งพิทักษทรัพย ช่ัวคราวตามมาตรา 17 หรือพิทักษทรัพยเด็ดขาดตามมาตรา 24  

หนวยงานตนสังกัดจะตองนําสงเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญน้ันตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย

ท้ังหมดและเปนหนาท่ีของผูถูกพิทักษทรัพยท่ีจะตองไปรองขอรับคาใชจายจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

 เราจะพบวาในบางคร้ังไดมีหนังสือแจงใหหนวยงานตนสังกัดเรียกเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ 

บํานาญ  ท่ีไดจายใหแกผูถูกพิทักษทรัพยคืนแลวนําสงเจาพนักงานพิทักษทรัพย ซ่ึงเปนเหตุใหเงินคาหุน  

หรือเงินชําระหน้ีพรอมดอกเบ้ียท่ีสหกรณรับไวดวยการหักเงิน ณ ท่ีจายถูกเรียกคืนจากหนวยงานตน

สังกัด เพื่อนําสงเจาพนักงานพิทักษทรัพย  ซ่ึงสหกรณจําเปนตองคืนให 

 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับหนวยงานตนสังกัดน้ันไมไดเกิดข้ึนเพราะสหกรณ แตเกิดข้ึนจากผลของ

การท่ีลูกหน้ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย เพราะการดําเนินคดีลมละลายน้ันไดกระทําโดย

เปดเผย มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศในหนังสือพิมพรายวัน คงยากแกผูเกี่ยวของท่ีจะ

อางวาไมทราบบุคลากรของหนวยงานถูกฟองคดีลมละลายและถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย 
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 สหกรณหรือหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกอาจสงสัยวา ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงมาตรา 286  ไดกําหนดวา เงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  

อีกท้ังสหกรณอาจเคยฟองผูกูและผูค้ําประกันท่ีไมชําระหน้ีใหกับสหกรณตามหนังสือกูยืมและหนังสือค้ํา

ประกัน  ซ่ึงสหกรณเปนฝายชนะคดีแตก็ไมสามารถบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดเงินเดือน  คาจาง  

บําเหน็จ บํานาญได เร่ืองคดีแพงเปนเร่ืองหน่ึง เร่ืองคดีลมละลายเปนอีกเร่ืองหน่ึง ในคดีแพงไมมีการ

จํากัดสิทธิของลูกหน้ีในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหน้ีเหมือนคดีลมละลาย เพราะ

เม่ือลูกหน้ีถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยแลว ลูกหน้ีถูกหามมิใหกระทําการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการ

ของตน  เจาพนักงานพิทักษทรัพยเทาน้ันท่ีจะเปนผูเขามาจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของลูกหน้ี  

ดังน้ันเม่ือบุคลากรของหนวยงานใดถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีอํานาจแจงให

หนวยงานตนสังกัดของผูถูกพิทักษทรัพยจายเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ ใหแกเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย 

 บทความน้ีคงเปนประโยชนกับสหกรณบางตามสมควร  ดังไดกลาวมาแลววาตองการแนะนําให

สหกรณนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเทาน้ัน  

 สําหรับข้ันตอนของการฟองคดีลมละลายและกระบวนการพิจารณาของศาลในคดีลมละลายน้ันยัง

มีอีกมากท่ียังมิไดนํามากลาวไวในท่ีน้ี 
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บรรณานุกรม 
 

  -  พระราชบัญญัติลมละลาย 

  -  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  -  ประมวลกฎหมายอาญา 

  -  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

  -  คําพิพากษาศาลฎีกา 

  -  ลมละลายพิสดาร(ฉบับปรับปรุงใหม2553)วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ หจก.แสงจันทรการ

พิมพ กรุงเทพฯ 

  -  เจาะหลักฎีกาลมละลายและฟนฟูกิจการลูกหน้ี กลุมพลังวิชาการเพื่ออนาคต หาง

หุนสวนจํากัดพิมพอักษร  กรุงเทพฯ 
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 หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามัญ 
        

 

เลขท่ี .................../....................... 

วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ.............. 
 

ขาพเจา ...........................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่......................อายุ….…….ป   

เลขประจําตัวประชาชน                                                         เปน         ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

      ลูกจางประจํา          อ่ืนๆ  ......................................... ตําแหนง ....................................................... 

สังกัด..................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.............................บาท  

ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ................หมูที่ ............ ถนน............................. ตําบล/แขวง............................. 

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท..................... 

ไดทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพย..........................................................................จํากัด  

ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือคํ้าประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปน้ี  

 ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให.........................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู

................................ (......................................................)  ตามหนังสือเงินกูสามัญที่ ............/.............

ลงวันที่ ............................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว  ขาพเจายินยอมคํ้าประกันหนี้

ดังกลาวพรอมดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้น้ันดวย 

 ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมคํ้าประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสง

เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับ

เงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว  ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน  และคา

สินไหมทดแทน  ตลอดจนคาภาระติดพัน  จะไดชําระครบถวนแลว  

 ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไม

เปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการคํ้าประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาคํ้าประกันไวน้ีจะไดใหสมาชิกอ่ืน ซึ่ง

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนขาพเจา  

 ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว

ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชา

หนังสือเงนิกูที่ ............../............. 

ช่ือผูกู........................................... 

             ทะเบียนผูค้ําประกัน 

เลม..........................หนา….................. 

สหกรณไดรับยกเวน      

ไมตองติดอากรแสตมป

ตามประมวลรัษฎากร 
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หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจา

ตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย  โดยขาพเจาไดทํา

หนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมน้ีใหมีอยูตลอดไป 

ทั้งน้ีจนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดคํ้าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว  

 ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจา

มอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวา

สหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง  

ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปน

หนังสือโดยทันที 

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือคํ้าประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง  จึงลงลายมือชื่อไวเปน

สําคัญ  

ลงชื่อ……………………………...ผูคํ้าประกัน 

(……………………………….) 
 

ลงชื่อ……………………………...พยาน 

(……………………………….) 
 

ลงชื่อ……………………………...พยาน 

(……………………………….) 

 

หมายเหต ุสหกรณควรจัดใหมีสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันไวประกอบเปน

หลักฐานดวย 

คํายินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ําประกันมีคูสมรส) 

เขียนท่ี ............................................................. 

วันท่ี ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 ขาพเจา นาย/นาง................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง....................................... 

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญของสหกรณออมทรัพยแหงน้ี  ตามหนังสือค้ําประกัน 

เงินกูขางตนน้ีและขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม 

                                                                                     (...........................................................)  

                                                                                       ..........................................................ผูค้ําประกัน 

                                                                                     (...........................................................)  
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ทะเบียนคุมคดี (เฉพาะคดี) 
 

สหกรณ.......................................................จํากัด 

     

 

ลําดับที่...............       คดีดําที.่..................... 

         คดีแดงที.่................... 

 

วันเดือนปที่ฟอง    วันท่ี.................เดือน......................พ.ศ........... 

ชื่อจําเลย 

 จําเลยท่ี 1 ....................................................................................................ผูกู 

 จําเลยท่ี 2 ....................................................................................................ผูค้ําประกัน 

 จําเลยท่ี 2 ....................................................................................................ผูค้ําประกัน 

 ทุนทรัพยท่ีฟอง ............................................................................................บาท 

 เงินวางศาล .........................บาท คาทนายความ...........................................บาท 

 คาใชจายอื่นๆ ..............................................................................................บาท 

 ช่ือทนายความ .............................................................................................. 

 

รายละเอียดการดําเนนิคด ี

 

วัน เดือน ป การดําเนินคดี 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 
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เร่ืองที่เก่ียวกับหลักฐานการกูยืม 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1215/2500  จําเลยท่ี 1 ไดทําเอกสารการกูยืมเงินโจทกไว  โดยเซ็นช่ือย่ีหอ

เซงคังอัน  เปนย่ีหอรานคาของจําเลยท่ี 1 เปนผูกูในสัญญากูยืมน้ัน  ซ่ึงตามธรรมเนียมจีนมักใชเซ็นช่ือ

ย่ีหอแทนช่ือไว จึงถือไดวา เปนการลงลายมือช่ือของจําเลยโดยชอบแลว โจทกมีสิทธิฟองบังคับจําเลย

ตามหนังสือน้ันได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  306/2506 เอกสารมีขอความวารับเงินไปจํานวนหน่ึงแลวลงช่ือจําเลยไมมี

ขอความแสดงวาในการรับเงินน้ันเปนลูกหน้ีและจะใชคืนแกโจทกจะฟงเปนหลักฐานแหงการกูยืมไมได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  368/2506   โจทกเปนครู   ฟองเจาของโรงเรียนวากูเงินจากโจทกไปใชใน

กิจการของโรงเรียน  ขณะท่ีกูไมไดทําหลักฐานไว  แตปรากฏวาในรายงานการประชุมครู  ซ่ึงกระทําข้ึน

ภายหลังวาโรงเรียนของจําเลยเปนหน้ีโจทกอยู  20,000  บาท  เงินท่ีเหลือจากการจายเงินเดือนครูตอง

พิจารณาใชหน้ีโจทกเปนรายแรก  รายงานการประชุมน้ีจําเลยผูเปนเจาของโรงเรียนเปนประธานการ

ประชุมและไดลงลายมือช่ือของตนไว  จึงใชยันจําเลยได  รายงานการประชุมไมใชสัญญากูยืมเปนเพียง

หลักฐานเปนหนังสือ  แมไมไดปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร  ก็รับฟงเปนพยานได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1631-1634/2508  การเลนแชรเปยหวยไมเปนการกูยืม  แมไมมีหลักฐาน

เปนหนังสือก็ฟองรองกันได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  3419/2516  ขาราชการยืมเงินทดรองจายไมใชเร่ืองการกูยืมเงิน 

 คําพิพากษาฎีกาที่  3326/2522  การจายเงินทดรองจายของบริษัทไมใชการกูยืม 

 

 เร่ืองเก่ียวกับการลงลายมือชื่อผูยืม 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 644/2507  พยานลงลายมือช่ือรับรองลายพิมพน้ิวมือของผูกูในสัญญาน้ัน 

ถาไมไดรูเห็นเกี่ยวกับการพิมพน้ิวมือของผูกูเลย ถือวาลายพิมพน้ิวมือของผูกูน้ันไมมีพยานลงลายมือช่ือ

รับรองหนังสือสัญญากูดังกลาวจึงไมเปนหลักฐานแหงการกูยืมท่ีผูใหกูจะนํามาฟองรองบังคับคดีได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  326/2507  ผูกูไดขอกูเงินจากผูใหกูเพิ่มข้ึน แตมิไดทําหลักฐานการกูยืม

ใหม เพียงแตผูกูและผูใหกูใหผูใหญบานผูเขียนสัญญากูฉบับเดิม แกไขสัญญาฉบับเดิมโดยขีดฆาจํานวน

เงินกูเดิมออกแลวเขียนจํานวนเงินกูใหมโดยรวมเงินกูเดิมและเงินท่ีขอกูเพิ่มรวมกัน  แตผูกูมิไดลง

ลายมือช่ือท่ีแกไขน้ันดวย  ผูกูหาตองรับผิดในการกูยืมคร้ังหลังน้ีไม 

 

 เร่ืองเก่ียวกับดอกเบ้ีย 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1272/2501  ความจริงปรากฏวาจําเลยกูเงินโจทกไป  20,000  บาท แตใน

หนังสือกูมิไดกําหนดดอกเบ้ียไว  ศาลใหเสียดอกเบ้ียระหวางจําเลยผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงไดตามมาตรา  

224  ถาไมปรากฏวันกําหนดชําระคืนหรือวันทวงถามควรใหจําเลยเสียดอกเบ้ียตั้งแตวันฟองเปนตนไป 

 คําพิพากษาฎีกาที่  607/2494  การคิดดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว เปนความผิด

ตามกฎหมายสวนดอกเกินอัตราจึงตกเปนโมฆะ 
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 คําพิพากษาฎีกาที่  1238/2502  สัญญากูยืมเงินโดยลงจํานวนเงินกูบวกดวยดอกเบ้ียเกินกวา

อัตราในกฎหมายรวมดวยกันน้ัน   จํานวนเงินกูยืมท่ีจําเลยรับไปจากโจทกจริงน้ันหาเปนการผิดกฎหมาย

ไม  แตการคิดดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว  เปนความผิดตางหาก  ตนเงินจึงไมตกเปนโมฆะ  

ตกเปนโมฆะเฉพาะดอกเบ้ียเทาน้ัน  โจทกจึงไมมีสิทธิรับดอกเบ้ียตั้งแตวันทําสัญญากู  จําเลยจึงตองรับ

ผิดใชดอกเบ้ียใหโจทกตั้งแตวันฟองเปนตนมา 

 คําพิพากษาฎีกาที่  261/2516  สัญญาเงินกูตามยอดเงินกูเปนเงินตนแทจริงจํานวนหน่ึงเปน

ดอกเบ้ียลวงหนาท่ีเรียกเก็บอัตราผิดกฎหมายอีกจํานวนหน่ึง  หน้ีดอกเบ้ียเงินกูตกเปนโมฆะท้ังหมด  

แตสัญญากูไมเปนโมฆะท้ังฉบับหน้ีตนเงินยังสมบูรณ  ศาลพิพากษาใหใชแตเงินตน 

 

 เร่ืองเก่ียวกับการชําระหน้ีคืน 

 คําพิพากษาฎีกาที่  508/2501  (ประชุมใหญ)  โจทกฟองเรียกเงินกูยืมจากจําเลยตามสัญญา  

จําเลยรับวาไดกูไปจริงแตไดชําระคืนท้ังเงินตนและดอกเบ้ียหมดแลว  จําเลยขอเวนคืนหนังสือกูจาก

โจทก  โจทกวาไดทําหายเสียแลว  โจทกก็ไดกลับเอาสัญญากูน้ันมาฟองจําเลยอีกแมศาลจะฟงวาเปน

ความจริง  จําเลยก็ไมมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือผูใหยืมมาแสดง  หรือเอกสาร

อันเปนหลักฐานแหงการกูยืมไดเวนคืนแลวหรือไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ันแลวตามมาตรา 653  

วรรคสอง  ซึ่งเปนบทบังคับเด็ดขาด เปนความผิดของจําเลยเองซึ่งกฎหมายจะชวยเหลือจําเลยไมได  แม

จะตองชําระหนี้แกโจทกเปนครั้งท่ี  2 

 คําพิพากษาฎีกาที่  235/2507  จําเลยผูกูไมมีหลักฐานเปนหนังสือในการชําระตนเงินมาแสดง

คงมีแตเอกสารใบรับเงิน  ซ่ึงระบุวาเปนการรับดอกเบ้ียอยางเดียว  จําเลยจะนําสืบวาเปนการชําระหน้ี

เงินตนดวยไมได 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 263-264/2508  การกูยืมเงินท่ีมีหลักฐานเปนหนังสือน้ัน  มีบทบัญญัติ 

กฎหมายบังคับไวเปนพิเศษวา  ผูกูจะนําสืบการใชเงินไดเฉพาะเทาท่ีบัญญัติไวในมาตรา  653  วรรค

สอง  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทาน้ันเม่ือจําเลยไมมีหลักฐานการใชตนเงินตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติไวมาแสดงตอศาล  จําเลยก็ตองแพคดี 

 คําพิพากษาฎีกาที่  628/2508  โจทกฟองเรียกเงินกู  จําเลยตอสูวาไดชําระคืนใหโจทกแลว  

และฟองแจงเรียกเงินท่ีชําระคืนจากโจทกดวยเชนน้ี  เม่ือหนังสือสัญญากูยังอยูท่ีโจทก  โดยยังมิไดแทง

เพิกถอนในเอกสารวาไดมีการชําระหน้ี  หรือมีเอกสารท่ีมีลายมือช่ือโจทกผูใหกูมาแสดง  จะฟงวาจําเลย

ไดชําระเงินกูแกโจทกแลวหาไดไม 

 

 เร่ืองดอกเบ้ียทบตน  

 คําพิพากษาฎีกาที่  694/2506  การกูเงินโดยเอาท่ีดินและบานมาทําจํานองเปนประกันหน้ีไวกับ

ธนาคาร….…เมื่อไมมีขอตกลง ใหเจาหนี้คิดดอกเบ้ียทบตนได  กรณีตองปรับดวยประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย  มาตรา 655  วรรคแรก  ซึ่งหามเอาดอกเบ้ียทบตนเงิน 

 คําพ ิพากษาฎีกาที่  1951/2506  ธนาคารพาณิชยท่ีประกอบธุรกิจใหกูยืมเงิน  และมีประเพณี

การคาในการใหเงินกูดวยการคิดดอกเบ้ียทบตนเปนรายเดือนปกติเสมอมา  ไดทําสัญญาใหกูยืมเงิน  
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โดยตกลงคิดดอกเบ้ียทบตนเม่ือผิดนัดเปนรายเดือนสัญญาเชนวาน้ียอมสมบูรณ  ไดตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 655  วรรคสอง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  719/2507  เม่ือธนาคารทวงถามหน้ีจากผูค้ําประกันใหตองรับผิดแลว  

ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียทบตนตอไป นับแตวันผูค้ําประกันไมชําระหน้ีตามท่ีทวงแลวหาไดไม  เพราะมีการ

ผิดนัดข้ึนแลว  ตองหามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 224  วรรคสอง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1260/2509  ดอกเบ้ียจะเอาทบเปนเงินตนดวยน้ัน  ตองเปนดอกเบ้ียท่ีคาง

ชําระมาแลวไมนอยกวาหน่ึงป  การท่ีเอาดอกเบ้ียมาทบตนตั้งแตแรกกูโดยยังมิไดคางชําระ  จึงเปนการ

ตองหามตาม มาตรา 655 

 

คําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  710/2499  จําเลยท่ี 1 กูเงินโจทก จําเลยท่ี 2  เขียนขอความไวทายหนังสือ

กูวา  ค้ําประกันแลวลงลายมือช่ือไว  เทาน้ีก็เปนหลักฐานใหโจทกฟองรองบังคับคดีได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1260/2518  ขอท่ีจําเลยฎีกาวาลูกหน้ียังมีตัวอยูโจทกไมมีอํานาจฟองจําเลย

น้ัน เห็นวาโจทกไดบรรยายฟองและสงสําเนาหนังสือสัญญาค้ําประกันมาทายฟอง  ซ่ึงมีความวา  ถา

ลูกหน้ีลมตายเสียก็ดี  หลบหน้ีไปเสียก็ดีหรือมีตัวอยูก็ดี  จะเรียกตนเงินและดอกเบ้ียไมไดโดยเหตุ

ประการใดๆ ก็ดี  จําเลยผูค้ําประกันยอมชดใชท้ังสิ้น  ไดความจากโจทกวาไปหานายสวัสดิ์  ดวงจันทร  

ตามท่ีทราบวาไปอยูจังหวัดรอยเอ็ดก็ไมพบจําเลยเบิกความวา ลูกหน้ีอยูท่ีซอย 22  ถนนสุขุมวิท  

กรุงเทพมหานคร  จําเลขท่ีบานไมได  ดังน้ีพอถือไดวาลูกหน้ีหลบหนีหาตัวไมได  โจทกจึงมีอํานาจฟอง

จําเลยผูค้ําประกันใหรับผิดตามสัญญาค้ําประกันได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2061/2514  เจาหน้ีมิไดฟองทายาทของลูกหน้ีภายใน 1 ป นับแตเจาหน้ีได

ทราบถึงการตายของลูกหน้ี หน้ีจึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม ผูค้ําประกันยอม

ยกอายุความข้ึนตอสูเจาหน้ีไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 694 

 คําพิพากษาฎีกาที่ 505/2507 การท่ีโจทกตกลงยอมใหจําเลยยึดถือโฉนดไวจนกวาจําเลยจะ

ไดรับชําระหน้ีจากนายยนตครบถวนน้ัน เปนเร่ืองโจทกยอมใหจําเลยยึดเพียงตัวเอกสารอันเปนหลักฐาน

แสดงกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพยน้ัน  จําเลยหามีสิทธิพิเศษใดๆ ในตัวทรัพยคือท่ีดินตามโฉนดอยางใดไม  จึง

ไมเขาลักษณะสัญญาจํานอง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1064/2509  จําเลยไดเก็บโฉนดของ ก. ไว 4 โฉนดไวพรอมกับใบมอบ

อํานาจท่ี ก. เซ็นไวมิไดกรอกขอความ ก. ถึงแกกรรมไป โจทกฟองเรียกโฉนดคืน  จําเลยสูคดีวา ก. ตกลง

ใหเอาโฉนดท่ีดิน 4 โฉนดนี้จํานองเปนประกันหนี้ของจําเลยซึ่งเปนตัวแทนของธนาคาร อันจะเกิดมีขึ้นและ

บัดนี้เกิดมีขึ้นแลวจําเลยชอบท่ีจะใชสิทธิยึดโฉนดท่ีมอบใหไวเปนประกันได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  247/2510  การท่ี  ก. ผูไดรับมอบอํานาจใหเปนผูรับจํานองแทนจําเลย  ยอม

มีอํานาจกระทําใดๆ ไดในส่ิงท่ีจําเปนเพื่อใหการรับจํานองไดสําเร็จลุลวงไป  ขอความใดๆ ท่ีตัวแทนไดรับ

ทราบเนื่องในการกระทําในขอบอํานาจและขอความนั้นเก่ียวกับกิจการท่ีไดรับมอบหมายก็ตองถือวาตัวการ

ไดรับทราบดวย  กรณีน้ีเจาพนักงานท่ีดินแจงให ก. ทราบวาท่ีอยูในระหวางเปนความกัน  จึงเปนเร่ืองท่ี 

ก. จะพิจารณาวาควรรับจํานองหรือไม  เม่ือ ก.  ยอมรับจํานอง ผลก็เทากับจําเลยยอมรับจํานองโดยรูอยู
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แลววาท่ีดินจํานองอยูในระหวางเขาเปนความกัน  เม่ือปรากฏภายหลังวาผูจํานองไมมีสิทธิเอามาจํานอง  

การจํานองก็ไมผูกพันเจาของอันแทจริง  (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  706) 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2158/2531 จําเลยเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพย เก็บรักษาเงินสดไวเกิน

กวาท่ีระเบียบของสหกรณกําหนดใหเก็บรักษาเงินสดไวไดไมเกินหน่ึงพันบาท สวนท่ีเกินตองนําสงฝาก

ธนาคารในกรณีจําเปนไมสามารถนําสงฝากไดใหทําบันทึกเสนอประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการทราบ  และใหรีบนําสงฝากในวันแรกท่ีเปดทําการ จําเลยไดทราบระเบียบดีแลว  แตละเลยเก็บ

เงินสดไว  43,878.50  บาท  โดยละเลยไมนําสวนท่ีเกินหน่ึงพันบาทฝากธนาคารและไมทําบันทึกเสนอผู

มีอํานาจตามระเบียบ  และยังไดเก็บลูกกุญแจตูนิรภัยไวในโตะทํางาน  ซ่ึงอยูหางจากตูนิรภัยประมาณ 1 

เมตร  ถือไดวาเปนการประมาทเลินเลออยางรายแรง  เม่ือมีคนรายลักลอบเขามางัดโตะทํางานและดันให

กุญแจนําไปไขตูนิรภัยแลวลักเอาเงินสดจํานวนดังกลาวไป  ถือวาจําเลยทําละเมิด 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1815/2516 

 สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู…………………….โจทก 

 สหกรณออมทรัพยครู…………………………….จําเลย 

 โจทกไดย่ืนคําขอกูเงินจําเลย  6,500  บาท  โดยมอบอํานาจใหผูมีช่ือซ่ึงเปนศึกษาธิการอําเภอ

ซ่ึงเปนกรรมการคนหน่ึงของสหกรณ  เปนผูรับเงินแทน ในหนังสือมอบอํานาจระบุไวดวยวา เม่ือโจทกรับ

เงินกูจากผูรับมอบอํานาจแลว  โจทกจะลงลายมือช่ือในสัญญาเงินกูและใหผูค้ําประกันลงลายมือช่ือใน

หนังสือค้ําประกันตามแบบของสหกรณใหเสร็จไป จําเลยยอมใหกูเพียง 6,300 บาท ถึงแมจําเลยจะได

มอบเงินใหแกผูรับมอบอํานาจไปแลว  แตผูรับมอบอํานาจยังไมไดมอบเงินใหโจทก  จะถือวาจําเลยไดสง

มอบเงินท่ียืมโจทกแลวยังไมได  ตามขอเท็จจริงในคดีท่ีโจทกผูขอยืมเงินกูจากจําเลยยังไมลงลายมือช่ือ

ในหนังสือกู  การกูยืมเงินระหวางโจทกกับจําเลยจึงไมสมบูรณ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2295/2514  โจทกมีหนังสือขอกูเงินจากสหกรณจําเลย  โดยทําหนังสือมอบ

อํานาจใหผูมีช่ือเปนตัวแทนมารับเงินจากจําเลย  ผูรับมอบอํานาจทําหนังสือมอบใหผูมีช่ือเปนตัวแทน

ชวงไปรับเงินจากจําเลยโดยปราศจากอํานาจ  ซ่ึงเม่ือไดรับเงินกูจากจําเลยแลวมิไดนําไปมอบใหโจทก  

กรณีเชนน้ีไมผูกพันโจทกซ่ึงเปนตัวการ  โจทกยังไมไดลงนามในหนังสือกู  เม่ือโจทกยังไมไดรับเงินจาก

จําเลย  จําเลยยอมไมมีสิทธิหักเงินเดือนของโจทก 

 คําพิพากษาฎีกาที่  645/2515  สหกรณเปนโจทก ฟองเรียกเงินจากครูซ่ึงมอบอํานาจให

ศึกษาธิการอําเภอมากู  โดยทําคําขอกูและหนังสือมอบอํานาจรับเงินมาดวย  เม่ือสหกรณจายเงินใหตาม

หนังสือมอบอํานาจตามจํานวนในหนังสือกู ถือวาจายเงินใหแกผูกูแลว ไมมีเง่ือนไขวาจะทําหนังสือกูให

เม่ือรับเงินกูแลว  และไมมีกิจการท่ีศึกษาธิการอําเภอจะตองทําอะไรแทนสหกรณ  มีแตรับเงินแทนผูกูจึง

ถือวาการกูสมบูรณ แมผูรับมอบอํานาจของจําเลยไมเอาเงินกูมาใหจําเลย จําเลยก็ตองรับผิด      

 คําพิพากษาฎีกาที่  1354/2508  กรรมการสหกรณลงมติใหกระทําการนอกขอบวัตถุประสงค

ของสหกรณ  กรรมการตองรับผิดชอบเปนสวนตัว   

 คําพิพากษาฎีกาที่  359/2509  ผูค้ําประกันรวมกัน 2 คน เม่ือผูค้ําประกันคนหน่ึงไดชําระหน้ี

ท้ังหมดแทนลูกหน้ีไป ยอมรับชวงสิทธิของเจาหน้ีไลเบ้ียเอากับผูค้ําประกันอีกคนหน่ึงไดกึ่งหน่ึงตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 229 (3) และ มาตรา 296 
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 คําพิพากษาฎีกาที่  483/2510  จําเลยมีจดหมายถึงโจทก  ใจความวาไมตองการรบกวนโจทก

อีก แตยังไมไดใชจะเอาใหมอีก จําเลยละอายใจ เพียงเทาน้ีไมใชหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ  

เพราะไมระบุจํานวนเงิน  โจทกจึงฟองเรียกเงินจํานวนน้ีไมได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  829/2510  ขอความในจดหมายฟงไดเพียงวาผูยืมแสดงเจตนาขอยืมเงิน

จากผูใหยืมเทาน้ัน สวนผูยืมจะไดรับเงินไปจากผูใหยืมตามท่ีขอยืมหรือไมจํานวนเทาใด  หาไดมี

ขอความหรือเอกสารอื่นใดลงลายมือช่ือผูยืมเปนหลักฐานไม  เอกสารดังกลาวไมพอฟงเปนหลักฐานแหง

การกูยืม 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1187/2510  การชําระหน้ีเงินกูดวยการโอนท่ีดินใหเจาหน้ีเปนการชําระหน้ี

อยางอื่น  ซ่ึงมิใชการชําระหน้ีดวยเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 331 แมจะมิไดมีหลักฐานเปนหนังสือตาม

มาตรา 653 ศาลก็รับฟงพยานบุคคลท่ีนําสืบในเร่ืองการชําระหน้ีน้ันได เม่ือโอนท่ีดินชําระหน้ีเงินกูแลว

หน้ีน้ันก็ระงับไป 

 คําพิพากษาฎีกาที่  467/2515  หน้ีตามสัญญากูซ่ึงแปลงมาจากหน้ีท่ีคางชําระราคาท่ีดินท่ีซ้ือ

ขายกันระหวางโจทกจําเลยน้ันจะนําสืบการใชเงินไดก็ตอเม่ือมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูใหกูมา

แสดงวาจําเลยไดใชเงินตามท่ีกูแลว  หรือไดแทงเพิกถอนลงในสัญญากูน้ัน การท่ีโจทกเซ็นในหนังสือ

สัญญาซ้ือขายท่ีดินแปลงน้ันวาไดรับเงินไปแลว  ยังไมพอจะถือเปนหลักฐานท่ีไดคืนเงินกูใหโจทกแลว 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2552/2519  แมในสัญญากูยืมเงินจะไมไดลงวันท่ีท่ีกูยืมไว แตมีขอความ

ชัดเจนวาผูกูไดเงินไปและไดลงลายมือช่ือผูกูเปนสําคัญไวแลว จึงเปนหลักฐานการกูยืมตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 ผูใหกูใชฟองรองบังคับคดีได  ไมมีกฎหมายบังคับเร่ืองแบบการ

ทําสัญญากูเงินไวแตอยางใด  สัญญากูเงินน้ีไมเปนโมฆะ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  192/2523 ตามสัญญากู ตนเงินน้ันมีขอความตกลงใหจําเลยผอนสงเปนราย

เดือนๆ ละ 500  บาท ดังน้ีถือไดวาการฟองรองใหจําเลยชําระตนเงินตามสัญญากูน้ันเปนการฟองเรียก

เอาจํานวนเงินอันเปนการพึงสงนอกจากดอกเบ้ียเพื่อผอนทุนคืนเปนงวดๆ อันมีกําหนดอายุความ 5 ป  

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1419/2523  จําเลยเขียนช่ือจําเลยไวท่ีหัวกระดาษถัดลงมามีขอความแสดง

การกูยืมเงิน  และการชําระหน้ีหลายคร้ัง แลวมีรายการแสดงยอดคงเหลือแตไมมีลายมือช่ือจําเลย  ถือ

ไมไดวาช่ือจําเลยท่ีเขียนไวท่ีหัวกระดาษเปนการลงลายมือช่ือ จึงมิใชหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ

ลงลายมือช่ือผูยืมเปนสําคัญ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2917/2523  จําเลยเปนคนเขียนกรอกขอความในสัญญากูเองอานแลวได

ความวาจําเลยไดกูเงินไป  50,000 บาท แลวลงลายมือช่ือของจําเลยในชองผูกูเปนสัญญากูเงินท่ีสมบูรณ  

แมจําเลยจะมิไดกรอกขอความในชองท่ีวาไดทําหนังสือสัญญากูไวใหแกโจทก จําเลยก็มอบสัญญาน้ีแก

โจทก  ยอมมีความหมายอยูในตัววาจําเลยไดกูเงินของโจทกไปและทําหลักฐานการกูไวใหแกโจทก 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2553/2525  จดหมายฉบับหน่ึงมีขอความวา ตองขอโทษท่ีทําใหโจทกตอง

ยุงยากเกี่ยวกับเงินท่ีคางอยู เวลาน้ีจําเลยกําลังขัดสนขอความเห็นใจ  กําหนดเวลาจะจัดการเร่ืองน้ีคงไม

เกินวันท่ี 1 พฤศจิกายน ศกน้ี จดหมายฉบับท่ี 2  ของจําเลยถึงทนายโจทกใจความวาเร่ืองขอใหชําระหน้ี

น้ันทราบแลว  แตเพราะปวยเปนอัมพาต  จึงตองขอความกรุณาผัดผอนการชําระหน้ี  ดังน้ีขอความตาม
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เอกสารท้ังสองฉบับเปนการขอผัดผอนการชําระหน้ี แตจะเปนหน้ีเกี่ยวกับอะไร  จํานวนเทาใด  ไม

ปรากฏ หากมีขอความตอนใดแสดงวาจําเลยกูเงินโจทกจํานวนดังฟองไม  เอกสารดังกลาวจึงไมใช

หนังสืออันเปนหลักฐานแหงการกูยืม  คดีโจทกตองหามมิใหฟองรองบังคับคดี 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1585/2529  จําเลยท่ี 1 เปนผูจัดการสาขาธนาคารโจทก โดยมีจําเลยท่ี  2  

เปนผูค้ําประกัน  บ. เปนลูกคาไดทําสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับสาขาธนาคารโจทก  โดยมี  ส. เปนผูค้ํา

ประกันกอนท่ีจําเลยท่ี  1  จะรับหนาท่ีเปนผูจัดการ  เม่ือจําเลยท่ี 1 ไดเขารับหนาท่ีผูจัดการไดให บ. เบิก

เงินเกินบัญชีเกินวงเงินท่ีทําสัญญาไวมาก  เปนการเกินขอบอํานาจของผูจัดการสาขา ตอมา บ. ถึงแกกรรม  

ธนาคารโจทกทราบแลวไมดําเนินการเรียกรองหรือฟองเรียกกองมรดกของ บ. ลูกหน้ี หรือจาก ส. ผูค้ํา

ประกัน  ท้ังๆ ท่ีมีโอกาสจะทําได จนโจทกหมดสิทธิฟองเพราะขาดอายุความมรดก  เม่ือ บ. มีทรัพยสิน  

และโจทกมีโอกาสท่ีจะไดรับชําระหน้ีสิ้นเชิง  หากดําเนินการฟองรองหน้ีน้ัน   ดังน้ีการท่ีโจทกไปฟองรอง

ยอมเปนการละเลยไมบําบัดปดปอง  หรือบรรเทาความเสียหายถือเปนเหตุท่ีเจาหน้ีมีสวนทําความผิดใหเกิด

ความเสียหาย  หรือนัยหน่ึงความเสียหายเกิดจากการละเวนการกระทําของโจทก จําเลยท่ี 1 ซ่ึงเปนตัวแทน

ผูกระทําการนอกเหนืออํานาจจึงไมตองรับผิดตอโจทก และจําเลยท่ี 2 ในฐานะผูค้ําประกันยอมไมตอง

รับผิดชอบดวย 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1872/2531  การท่ีคูสัญญาทําสัญญากูยืมเงินข้ึนใหมแทนสัญญากูยืมเงิน

ฉบับเกา  แสดงถึงเจตนาของคูสัญญาวาไดตกลงระงับหน้ีตามสัญญาเกาแลวใหใชสัญญาใหมแทน  

สัญญาเกาเม่ือระงับไปแลวก็ไมมีผลบังคับใช  โจทกจึงไมมีสิทธิฟองตามสัญญาเกาอีก  กรณีน้ีเปนเร่ือง

ตกลงระงับหน้ี ไมใชการชําระหน้ี  จึงไมจําเปนตองมีใบเสร็จหรือเวนคืนเอกสารตาม ป.พ.พ.มาตรา 326 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2965/2531  การกูยืมเงินมีหลักฐานเปนหนังสือ จะนําสืบการใชเงินได

ตอเม่ือมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูใหยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงการกูยืมได

เวนคืนแลว  หรือไดแทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ันแลว ตามมาตรา 653 วรรค 2 การท่ีจําเลยโอนเงินทาง

โทรเลขเขาบัญชีของโจทก ไมเขาบทบัญญัติดังกลาว แตเปนการชําระหน้ีอยางอื่นซ่ึงโจทกในฐานะ

เจาหน้ีไดยอมรับแลว 

 คําพิพากษาฎีกาที่  678/2532  การกูยืมเงินแมหนังสือสัญญากูเงินจะมิไดระบุวาจําเลยกูเงินไป

จากใครก็ตาม  แตมีขอความระบุวาจําเลยไดกูเงินจํานวน  500,000 บาทไป โจทกยอมมีสิทธินําสืบไดวา  

จําเลยกูยืมเงินไปจากใคร 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2413/2532  จําเลยชําระหน้ีตามคําพิพากษาใหแก ส. ภริยาโดยชอบดวย

กฎหมายของโจทก แต ส. ไมไดเปนตัวเจาหน้ีและไมเปนผูมีอํานาจรับชําระหน้ีแทนโจทก นอกจากน้ี ส. 

ไมไดอยูรวมกับโจทก และในวันท่ี ส. รับชําระหน้ีโจทกก็มิไดอยูรูเห็นดวย จึงหาเปนการแสดงวาโจทกให 

ส. รับชําระหน้ีแทนและเปนการใหสัตยาบันในการชําระหน้ีไม ดังน้ันการชําระหน้ีไมชอบดวย  ป.พ.พ. 

มาตรา 315 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2485/2533  เม่ือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653  บังคับให

มีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูกู  จึงจะฟองรองบังคับคดีไดโดยมิไดบังคับผูใหกู

ตองลงลายมือช่ือดวย  ดังน้ันแมสัญญากูเงินจะเปนนิติกรรมสองฝาย แตก็เปนหลักฐานแหงการกูยืมเม่ือ
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จําเลยลงลายมือช่ือผูกูแลว โจทกหรือผูแทนโจทกมิไดลงลายมือช่ือผูใหกู สัญญากูฟองรองบังคับคดีไดไม

เปนโมฆะ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  326/2534  สัญญาจํานองระบุวาไมคิดดอกเบ้ียแกกัน โจทกไมมีสิทธิคิด

ดอกเบ้ียจากจําเลย  แตเม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระและโจทกมีหนังสือทวงถามใหจําเลยชําระหน้ีและไถถอน

จํานอง จําเลยผิดนัด ดังน้ีจําเลยตองรับผิดชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันผิดนัดตาม 

มาตรา 224 วรรคหน่ึง   

 คําพิพากษาฎีกาที่  423/2534  หนังสือสัญญากูยืมแมจะมีกรรมการของบริษัท  โจทกลงช่ือเปน

ผูใหกูเพียงผูเดียว  และไมไดประทับตราสําคัญของบริษัทดวยแตจําเลยก็ไดลงลายมือช่ือเปนผูกูไวแลว  

โจทกจึงนํามาเปนหลักฐานฟองรองบังคับจําเลยใหชําระหน้ีตนเงินกูพรอมดอกเบ้ียตามสัญญาไดตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคแรก จําเลยจะอางวาบริษัทโจทกไมมีวัตถุประสงค

ใหพนักงานกูไมได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1556/2534  จําเลยลงช่ือในหนังสือสัญญากูโดยไมกรอกขอความ โจทก

กรอกขอความในหนังสือสัญญากูน้ันวาจําเลยกูยืมเงิน 60,000 บาทโดยจําเลยไมยินยอม สัญญากูยืมเงิน

ไมสมบูรณดังน้ี  โจทกไมอาจนํามาเปนหลักฐานฟองบังคับจําเลยได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1286/2535  หลักฐานแหงการกูยืมเงินเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึง หรือ

ลงลายมือช่ือผูยืมเปนสําคัญ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคแรกน้ัน อาจ

เกิดข้ึนขณะกูยืมเงินกันหรือหลังจากน้ันก็ได  บันทึกคําใหการพยานท่ีจําเลยเบิกความเปนพยานโจทกใน

คดีอาญาวา จําเลยกูเงินจากโจทกคดีน้ีจริง และยังมิไดชําระหน้ีคืนเปนหลักฐานแหงการกูยืมเงินเปน

หนังสือใชฟองรองบังคับคดีแกจําเลยได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2742/2535  โจทกกรอกขอความในหนังสือสัญญากู และสัญญาค้ําประกัน

ซ่ึงจําเลยท่ี 1 ผูกูและจําเลยท่ี 2 ผูค้ําประกัน เพียงแตลงลายมือช่ือใหโจทกไวผิดไปจากความจริง  โดย

จําเลยท้ังสองมิไดรูเห็นยินยอมดวย หนังสือสัญญากูและสัญญาค้ําประกันจึงเปนเอกสารปลอม  แมจําเลย

ท้ังสองจะเบิกความยอมรับวาจําเลยท่ี 1 ไดกูเงินโจทกไปท้ังสิ้นจํานวน  50,000 บาท จําเลยท่ี 2 ไดค้ํา

ประกัน 5,000 บาทก็ตาม โจทกมิอาจอาศัยหนังสือสัญญากูและสัญญาค้ําประกันดังกลาวมาเปน

พยานหลักฐานฟองรองบังคับใหจําเลยท้ังสองใชเงินตามจํานวนท่ีกูและค้ําประกันจริงได  ถือไดวาการกู

และค้ําประกันไมมีหลักฐานเปนหนังสือ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  3262/2535  เม่ือจําเลยท้ังสองกูยืมเงินโจทกไปจริง การท่ีจําเลยท่ี 2 ซ่ึงใน

ตอนทายระบุวาเปนผูกูลงลายมือช่ือในชองพยานและจําเลยท่ี 1 ลงลายมือช่ือในชองผูกู โดยไมมีช่ือเปน

ผูกู ในตอนตนของสัญญาหาทําใหเอกสารดังกลาวไมใชหลักฐานแหงการกูยืมตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 653 วรรคแรกไม จําเลยท้ังสองจึงตองรับผิดตามขอความในเอกสารดังกลาว 

 คําพิพากษาฎีกาที่  3021/2536  การท่ีผูค้ําประกันชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี  ซ่ึงทําใหอายุความสะดุด

หยุดลงเปนโทษแกผูค้ําประกันน้ัน  ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไววาใหมีผลไปถึงลูกหน้ีดวย แมจําเลยในฐานะ

ลูกหน้ีตองรับผิดรวมกับผูค้ําประกัน  กําหนดอายุความของลูกหน้ีแตละคนเปนไปเพื่อคุณและโทษเฉพาะแต

ลูกหน้ีคนน้ันเทาน้ันตาม ป.พ.พ. มาตรา 295  การท่ีผูค้ําประกันผอนชําระหน้ีใหแกโจทก  จึงไมทําใหอายุ

ความโจทกจะเรียกรองเอาจากจําเลยสะดุดหยุดลงดวย 
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 คําพิพากษาฎีกาที่  4755 - 4756/2536 การนําสืบถึงการชําระเงินท่ีตองมีหลักฐานเปนหนังสือ

ลงลายมือช่ือผูใหกูมาแสดง หรือมีการเวนคืนเอกสารอันเปนหลักฐานแหงการกูยืม  หรือแทงเพิกถอนใน

เอกสารตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง หมายถึงการนําสืบชําระตนเงินเทาน้ันไมรวมถึงการชําระ

ดอกเบ้ียดวย จําเลยจึงมีสิทธินําพยานบุคคลมาสืบถึงจํานวนดอกเบ้ียท่ีชําระไปไดไมตองหามตาม ป.วิแพง 

มาตรา 94 (ข) เม่ือปรากฏวาจํานวนดอกเบ้ียท่ีจําเลยไดชําระใหแกโจทกไปแลว มีจํานวนสูงกวาดอกเบ้ีย

ท่ีโจทกมีสิทธิจะไดรับตามสัญญากูและสัญญาจํานอง จึงตองนําสวนท่ีเกินไปชําระตนเงินตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 329 วรรคแรก และเปนหนาท่ีของโจทกท่ีจะตองคิดยอดเงินมาใหถูกตอง เม่ือโจทกคิดยอดหน้ีมา

ไมถูกตอง  จึงชอบท่ีจะยกฟองแตไมตัดสิทธิโจทกท่ีจะฟองใหมภายในอายุความ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  6930/2537 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 บังคับใหมี

หลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูกู จึงจะฟองบังคับคดีกันได โดยมิไดบังคับใหผูกูตอง

ลงลายมือช่ือดวย ดังน้ีเม่ือจําเลยซ่ึงเปนผูเขียนหนังสือสัญญากูเงินและลงลายมือช่ือเปนผูกูแลว ยอม

ฟองรองบังคับคดีได แมลายมือช่ือ ส. ผูใหกูเปนลายมือช่ือปลอมก็หามีผลใหหลักฐานแหงการฟองรอง

บังคับคดีแกจําเลยเสียไปไม 

 คําพิพากษาฎีกาที่  3003/2538  รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีท่ีเปรียบเทียบปรับจําเลยใน

ขอหาทํารายโจทกซ่ึงมีขอความวา จําเลยไดขอยืมเงินของโจทกและสัญญาจะชดใชเงินคืนท้ังไดลง

ลายมือช่ือไวดวย ถือวาเปนหลักฐานแหงการกูยืมเงินใชฟองรองคดีได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  4643/2539  จําเลยทําสัญญากูเงินจากโจทก 2 คร้ัง และไดมอบสมุดบัญชี

เงินฝากออมทรัพยและบัตรถอนเงินอัตโนมัติไวกับโจทกโดยมีขอตกลงใหโจทกนําสมุดบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยและบัตรถอนเงินอัตโนมัติดังกลาวไปเบิกเงินจากธนาคารเพื่อหักชําระหน้ีเงินกูได แมการใชเงินกู

จะไมมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือผูใหยืมมาแสดง  หรือเอกสารอันเปนหลักฐาน

แหงการกูยืมไดเวนคืนแลว หรือแทงเพิกถอนลงในเอกสารน้ันแลวตาม ป.พ.พ.มาตรา 653 วรรคสอง  

แตการท่ีโจทกไดรับมอบสิทธิในการเบิกเงินจากจําเลยท่ีเปดไวกับธนาคารผานเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ

ของธนาคารน้ัน  ถือวาเปนการชําระหน้ีอยางอื่นซ่ึงโจทกในฐานะเจาหน้ีไดยอมรับแลวตาม ป.พ.พ. มาตรา 

321 วรรคแรก 

 คําพิพากษาฎีกาที่  5249/2539  ตามสัญญากูยืมเงินฉบับพิพาทในขอ 1 มีขอความเพียงวา ผูกู

ไดกูยืมเงินผูใหกูไปเปนจํานวนเงิน……บาท โดยมิไดระบุจํานวนเงินท่ีใหกูยืมไมวาเปนจํานวนเงินเทาใด  

แมจะมีขอความท่ีพิมพไวตามแบบพิมพสัญญากูยืมเงินตอไปอีกวา  ผูกูไดรับเงินไปเสร็จแลวแตวันทํา

สัญญาก็ตาม แตเม่ือมิไดระบุจํานวนเงินท่ีกูยืมไวก็ยังรับฟงไมไดวาผูกูไดรับเงินไวเปนจํานวนเทาใด  

และแมตามสัญญาขอ 4 จะมีขอความระบุวาเพื่อเปนหลักฐานในการกูยืมเงินผูกูไดนําเช็คเงินสดจํานวน  

55,000 บาท เปนหลักฐานค้ําประกัน ขอเท็จจริงก็รับฟงไดแตเพียงวาผูกูนําเช็คจํานวนเงินดังกลาวมา

เปนหลักประกันการกูยืมเงินเทาน้ัน  แตจะใหรับฟงวาผูกูไดกูยืมเงินจากผูใหกูไปเปนจํานวนเงินตามท่ี

ระบุไวในเช็คดวยหาไดไม ดังน้ีสัญญาการกูยืมเงินท่ีไมไดระบุจํานวนเงินท่ีใหกูยืมไว  จึงขาดสาระสําคัญ

ท่ีจะรับฟงไดวาเปนหลักฐานแหงการกูยืม โจทกจะนําสัญญากูยืมเงินดังกลาวมาฟองรองใหบังคับคดีหา

ไดไม 
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 คําพิพากษาฎีกาที่ 6208/2539  จําเลยโอนเงินทางโทรศัพทเขาบัญชีโจทก เพื่อชําระหน้ีเงินกูไมตอง

ดวย ป.พ.พ. มาตรา 653 แตเปนการชําระหน้ีอยางอื่น เม่ือโจทกยอมรับแลวหน้ีเงินกูจึงระงับลง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  6270/2539  การท่ีจําเลยอางวามีการชําระหน้ีหมดสิ้นแลว  แตโจทกไมยอม

คืนสัญญา โดยอางวาหาย มิใชเหตุท่ีทําใหจําเลยท้ังสองหลุดพนจากความรับผิดดังท่ีบัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 653  วรรคสอง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2075/2540  การท่ี บ. ผอนชําระเงินตนและดอกเบ้ียใหแกโจทกเปนราย

เดือน  ตามตารางกําหนดชําระหน้ีเงินกูของสัญญากูยืมลดหลั่นกันไป แตละเดือนจนถึงงวดสุดทายน้ัน  

ถือไดวา บ. ตกลงชําระหน้ีเพื่อผอนทุนคืนเปนงวดๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 

193/33 (2)  สิทธิเรียกรองของโจทกมีอายุความ 5 ป โจทกฟองคดีเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2536 เปน

เวลาเกิน  5 ป นับแตวันท่ี 9 มกราคม 2523 ซ่ึงเปนวันท่ี บ. ผิดนัดและโจทกอาจใชสิทธิเรียกรองใหชําระ

หน้ีท้ังหมดได  คดีโจทกจึงขาดอายุความ จําเลยท่ี 1 ท่ี 2 และ ส. ซ่ึงเปนผูค้ําประกัน  ยอมถือตามอายุ

ความของลูกหน้ีเม่ือคดีเกี่ยวกับ บ. ลูกหน้ีขาดอายุความแลวคดีท่ีเกี่ยวกับจําเลยท่ี 1 ท่ี 2 และ ส. ผูค้ํา

ประกันก็ยอมขาดอายุความดวย 

 คําพิพากษาฎีกาที่  3994/2540  แมหนังสือสัญญากูยืมเงินท่ี  ป. ลูกหน้ีทําไวกับโจทก  ยังไมถึง

กําหนดชําระ แต ป. ไดถึงแกความตายเสียกอน  โจทกยอมมีสิทธิฟองคดีเพื่อบังคับตามสิทธิเรียกรองได

ภายใน 1 ป นับแตเม่ือโจทกสูถึงความตายของ ป. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสาม เพราะสิทธิเรียกรอง

ของโจทกยอมเกิดข้ึนเม่ือ ป. ถึงแกความตาย  หากรอจนถึงกําหนดชําระอายุความ 1 ป อาจลวงพนไปแลว  

โจทกจึงมีอํานาจฟองบังคับใหชําระหน้ีไดแมยังไมถึงกําหนดชําระ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  5590/2540  หนังสือสัญญากูเงินพิพาทท้ังสองฉบับเปนเอกสารท่ีแทจริง 

และจําเลยไดชําระหน้ีรายพิพาทแกโจทกแลวเปนเงิน 323,500 บาท โดยใชวิธีสงเงินทางไปรษณีย

ธนาณัติไปใหโจทกไดรับแลวถือไดวาโจทกยอมรับการชําระหน้ีอยางอื่นแทนการชําระหน้ีท่ีไดตกลงกันไว  

อันเปนผลใหหน้ีระงับไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 321 วรรคหน่ึง กรณีมิใชเปนการ

นําสืบการใชเงินโดยไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือโจทกมาแสดงซ่ึงตองหามมิใหนําสืบตาม 

มาตรา 653 วรรคสอง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1776/2541  คําวาหลักฐานเปนหนังสือตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 653 วรรคหน่ึง มิไดเครงครัดถึงกับวาจะตองมีถอยคําวากูยืมอยูในหนังสือน้ัน เม่ือ

เอกสารมีขอความระบุวาจําเลยเปนหน้ีกูยืมเงินโจทกรวม 116,000 บาท มีลายมือช่ือจําเลยลงไว แมลายมือ

ช่ือมิไดอยูในชองผูกู แตมีตัวโจทกมาสืบประกอบอธิบายวาเหตุท่ีจําเลยกูยืมเงินเพราะเห็นวาจําเลยเปนคน

นาเช่ือถือได โดยจําเลยกูยืมเงินไปทําสวนจําเลยเองก็เบิกความวาตนมีสวนอยู 80 ไร ใชปุยคร้ังละประมาณ 2 

ตัน เปนเงินเกือบ 20,000 บาท จําเลยถูกธนาคารฟองเรียกเงินท่ีกูยืม แสดงวาฐานะของจําเลยไมดีนัก เม่ือ

จําเลยลงลายมือช่ือในเอกสารท่ีมีขอความระบุวาจําเลยเปนหน้ีโจทก จึงถือวาเปนหลักฐานแหงการกูยืมได 

จําเลยตองรับผิดตามเน้ือความท่ีปรากฏในเอกสารน้ัน 

 คําพิพากษาฎีกาที่  230/2542  การนําสืบวา จําเลยโอนเงินทางธนาคารเขาบัญชีของโจทก  

เพื่อชําระหน้ีเงินกูเปนการชําระหน้ีอยางอื่น ซ่ึงโจทกในฐานะเจาหน้ีไดยอมรับแลว กรณีมิใชเปนการนํา

สืบ  การใชเงินโดยไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือโจทกผูใหยืมมาแสดงจึงไมตองหามมิใหนําสืบ
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ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 653 วรรคสอง  จําเลยโอนเงินทางธนาคารเขาบัญชีของ

โจทก เพื่อชําระหน้ีเงินกูรายพิพาทพรอมดอกเบ้ียใหแกโจทกจนครบถวน และโจทกไดยอมชําระหน้ีแลว

ถือไดวาโจทกไดรับการชําระหน้ีอยางอื่นแทนการชําระหน้ีท่ีไดตกลงกันไว  ยอมทําใหหน้ีกูยืมรายพิพาท

ระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 321 วรรคหน่ึง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  7778/2542  โจทกคิดดอกเบ้ียเงินกูจากจําเลยอัตรารอยละ 18 ตอป เกิน

อัตราท่ีกฎหมายกําหนดขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ียจึงตกเปนโมฆะมีผลใหโจทกหมดสิทธิท่ีจะเรียกดอกเบ้ีย

ตามสัญญากู  แตเม่ือเปนหน้ีเงินจําเลยจึงตองรับผิดชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป นับแตวัน

ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1898/2543 หน้ีกูยืมเงินเกินกวาหาสิบบาทข้ึนไปท่ีมิไดมีหลักฐานเปน

หนังสือลงลายมือช่ือผูยืม ไมอาจฟองรองบังคับคดีได ผูใหยืมจึงไมมีสิทธิยึดถือโฉนดท่ีดินของผูยืมไวเปน

ประกันหน้ีดังกลาวได 

 คําพิพากษาฎีกาที่  1806/2546  โจทกอางวาจําเลยกูยืมเงินโจทก 110,000 บาท แตจําเลยอางวา

กูยืมเงินโจทกเพียง 40,000 บาท สัญญากูยืมเงินเปนเอกสารปลอม โจทกมีหนาท่ีนําสืบใหเห็นวาสัญญา

กูยืมเงินเปนเอกสารท่ีแทจริง เม่ือพยานหลักฐานโจทกและจําเลยนําสืบรับฟงไดวาสัญญากูยืมเงินเปน

เอกสารปลอมโดยโจทกกรอกขอความภายหลัง โจทกจึงตองเปนฝายแพ 

 คําพิพากษาฎีกาที่  3498/2546  จําเลยไดใหการและเบิกความในคดีอาญาโดยสมัครใจวาจําเลย

เปนหน้ีเงินกูและทองรูปพรรณตอโจทกและไดลงลายมือช่ือในคําใหการและคําเบิกความดวยความสมัครใจ 

บันทึกคําใหการและบันทึกคําเบิกความดังกลาวจึงใชและรับฟงเปนพยานหลักฐานแหงการกูยืมน้ีได  แม

จะมิใชขอเท็จจริงท่ีเปนประเด็นโดยตรงในคําพิพากษาคดีสวนอาญาท่ีจําเลยตองหาก็ตาม แตก็ถือไดวา

บันทึกดังกลาวเปนหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึง ลงลายช่ือผูยืมเปนสําคัญแลวตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 653 วรรคหน่ึง 

 คําพิพากษาฎีกาที่  2191/2541 

  บริษัท  ธนาคารสยาม  จํากัด  โจทก 

  นายวัลลภ  ธารวณิกุล กับพวก  จําเลย 

แพง  ละเมิด (ม.420)  ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (ม.1168) พ.ร.บ. การธนาคาร

พาณิชยฯ (ม.4 ม.9 ทวิ ม.12 (2) ม.12 ทวิ) 

  จําเลยท่ี  1      ถึง  7  ไดดํารงตําแหนงตางๆ ในธนาคารของโจทก  ตามตําแหนงและ

ระยะเวลาท่ีแตกตางกัน 

  จําเลยท่ี  1 เปนกรรมการผูจัดการใหญ 

  จําเลยท่ี  2 เปนกรรมการ 

  จําเลยท่ี  3 เปนกรรมการผูจัดการใหญ 

  จําเลยท่ี  4 เปนผูจัดการฝายอาวุโส 

  จําเลยท่ี  5 เปนกรรมการ 

  จําเลยท่ี  6 เปนกรรมการ 

  จําเลยท่ี  7 เปนกรรมการ 
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  ในระหวางดํารงตําแหนงจําเลยไดใหสินเช่ือโดยการปลอยเงินกู  การค้ําประกันและอาวัลตั๋ว

เงินไมเปนไปตามระเบียบปกติของธนาคาร  มิไดเรงรัดติดตามหน้ีสินหรือการแกไขหน้ีดังกลาว  เปนเหตุให

ธนาคารโจทกไดรับความเสียหาย  ไดรับการสรุปภาระหน้ีของโจทกจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหลายคร้ัง

เพื่อใหสั่งการ  ก็มิไดสั่งการแตประการใด  เปนเหตุใหไมสามารถติดตามหน้ีสินจากลูกหน้ีได  มีการไม

ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร  ซ่ึงเปนการทําละเมิดอีกท้ังโดยหนาท่ีกรรมการตองใหความเอื้อเฟอ

สอดสองอยางบุคคลคาขาย  ผูประกอบการดวยความระมัดระวัง  และตองระมัดระวังมากข้ึน  สําหรับกิจการ

ท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ  กรรมการน้ันจึงตองประกอบดวยความรูความเขาใจในการประกอบกิจการ  

มิฉะน้ัน  กรรมการก็ไมอาจเอื้อเฟอสอดสองกิจการใหดีไดธุรกิจของโจทกประสบปญหามาตั้งแตป  2523  มี

หน้ีเสียก็มิไดมีการเรงรัดติดตามหน้ี  แมธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการแจงใหแกไขขอผิดพลาดก็หาได

ดําเนินการแกไขไม ฎีกาของจําเลย ท่ี  2  ท่ี  5  ท่ี  6  และท่ี  7  ฟงข้ึนบางสวน……………….. 

  พิพากษาแกเปนวา  ใหจําเลยท่ี  2  รับผิดชอบ  เปนเงิน  515,430,326.17  บาท  

จําเลยท่ี  5  รับผิดเปนเงิน  332,155,670.11  บาท  จําเลยท่ี  6  รับผิดเปนเงิน  444,578,301.95  บาท  

จําเลยท่ี  7  รับผิดเปนเงิน  587,653,914.53  บาท  สวนจําเลยท่ี  1  ท่ี  3  และท่ี  4  รวมกันรับผิดชอบ

เปนเงิน  1,382,526,622.43  บาท  พรอมดอกเบ้ียรอยละ  7.50  ตอป 

 

      สมปอง     เสนเนียม 

      จรัญ     หัตกรรม 

      ผล     อนุวัตรนิติการ 

        ปราโมทย  สรวมนาม  ยอ….  
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

พ.ศ. 2544 

----------------------------------- 
 

 เพื่อใหการบริหารลูกหน้ีเงินกูของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนการเสริมสรางความ

ม่ันคงแกสหกรณและใหสหกรณมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรับรูรายได การตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ

การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูเปนแนวเดียวกัน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(8) แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณท่ี 688/2543 ลงวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2543 เร่ืองมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจึง

กําหนดระเบียบ วาดวย การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เพื่อใหสหกรณถือ

ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ี

เงินกูและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544” 

 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหถือใชสําหรับ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่เรียกเก็บ

เงินงวดชําระหน้ีจากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ที่จาย 

 ขอ 3. ใหใชระเบียบนับตั้งแตปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เปนตนไป 

 ขอ 4. ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณรักษาการตามระเบียบน้ี

และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี รวมท้ังใหคําแนะนําหรือกําหนด

วิธีปฏิบัติไดตามความจําเปน 

 ขอ 5. ในระเบียบน้ี 

  ลูกหน้ีเงินกู หมายถึง สมาชิกหรือสหกรณอื่นท่ีกูยืมเงินจากสหกรณโดยมีหนังสือ

สัญญากูยืมเงินเปนหลักฐาน รวมถึงลูกหน้ีอื่นอันมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการใหเงินกู 

  ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ หมายถึง ดอกเบ้ียพึงไดรับจากเงินใหกู สวนท่ีไดรับรูเปน

รายไดแลวแตยังไมไดรับชําระ 

  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง สวนท่ีกันไวสําหรับลูกหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียเงินใหกู

คางรับท่ีคาดวาจะเรียกเก็บไมได ซ่ึงถือเปนบัญชีปรับมูลคาท่ีตั้งข้ึนเปนรายการหักจากบัญชีลูกหน้ีเงินกู

และดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับในงบการเงิน เพื่อใหแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหน้ีเงินกูและ

ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับท่ีคาดวาจะเรียกเก็บได 
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  เกณฑคงคาง หมายถึง วิธีการบัญชีท่ีบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยูในงวดเวลาตางๆ 

โดยคํานึงถึงรายไดท่ีพึงรับและคาใชจายท่ีพึงจาย เพื่อใหแสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลาน้ัน

อยางเหมาะสม ท้ังน้ี โดยไมคํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวาไดเงินมาแลวหรือจายเงินไปแลว

หรือไมตามเกณฑเงินสด 

  เกณฑเงินสด หมายถึง วิธีการบัญชีท่ีบันทึกรายไดและคาใชจายตอเม่ือไดรับเงินหรือ

จายเงินไปจริง ท้ังน้ี โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาท่ีเกี่ยวของของเงินท่ีไดรับมาหรือจายไปน้ัน 

 ขอ 6. ใหสหกรณจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู ดังน้ี 

  (1) ลูกหน้ีปกติ 

  (2) ลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 

  (3) ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย 

  (4) ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ 

  (5) ลูกหน้ีจัดช้ันสูญ 

  ทั้งน้ี ลูกหน้ีจัดชั้นคุณภาพต้ังแต (2) ถึง (5) ถือเปนลูกหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได 

 ขอ 7. ลูกหน้ีเงินกูตามเกณฑขอหน่ึงขอใดตอไปน้ี ใหจัดช้ันคุณภาพเปนลูกหน้ีปกติ 

(1) ลูกหน้ีท่ีชําระหน้ีไดตามกําหนด 

(2) ลูกหน้ีท่ีคางชําระตนเงินและ/ หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 3 เดือน นับ

แตวันท่ีครบกําหนดชําระและไมมีพฤติการณท่ีแสดงวาจะไมสามารถชําระหน้ีได 

(3) ลูกหน้ีท่ีไดขอผอนเวลาการชําระหน้ีและสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนดเวลาท่ีขอผอนผัน 

(4) ลูกหน้ีซ่ึงสหกรณไดฟองดําเนินคดีแตมีการชําระหน้ีไดตามปกติ 

 ขอ 8. ลูกหน้ีเงินกูตามเกณฑขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ี ใหจัดช้ันคุณภาพเปนลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากวา

มาตรฐาน 

(1) ลูกหน้ีท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 3 เดือน แต

ไมเกิน 6 เดือน นับแตวันท่ีครบกําหนดชําระ 

(2) ลูกหน้ีท่ีไดรับการผอนเวลาการชําระหน้ีไว แตผิดนัดไมชําระหน้ีตามกําหนดเวลาท่ีตก

ลงกัน 

 ขอ 9. ลูกหน้ีเงินกูตามเกณฑขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ี  ใหจัดช้ันคุณภาพเปนลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย 

(1) ลูกหน้ีท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 6 เดือน แต

ไมเกิน 12 เดือน นับแตวันท่ีครบกําหนดชําระ 

(2) ลูกหน้ีซ่ึงสหกรณไดฟองดําเนินคดีท่ีไมสามารถชําระหน้ีไดตามปกติตามกําหนดเวลา

ท่ีตกลงกัน 

 ขอ 10. ลูกหน้ีเงินกูตามเกณฑขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ี ใหจัดช้ันคุณภาพเปนลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย

จะสูญ 

  (1) ลูกหน้ีท่ีคางชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 12 เดือน 

นับแตวันท่ีครบกําหนดชําระ 

  (2) ลูกหน้ีซ่ึงตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหน้ีได 
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  (3) ลูกหน้ีท่ีไดถูกเจาหน้ีรายอื่นฟองและสหกรณไดย่ืนคําขอเฉลี่ยทรัพย 

  (4) ลูกหน้ีท่ีสหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหน้ีท่ีสหกรณไดย่ืนคําขอรับชําระหน้ีใน

คดีท่ีลูกหน้ีถูกเจาหน้ีรายอื่นฟองในคดีลมละลาย 

 ขอ 11. ลูกหน้ีเงินกูตามเกณฑขอหน่ึงขอใดดังตอไปน้ี ซ่ึงไดปฏิบัติการโดยสมควรเพื่อใหไดรับ

ชําระหน้ี แตไมมีทางท่ีจะไดรับชําระหน้ีแลว ใหจัดช้ันคุณภาพเปนลูกหน้ีจัดช้ันสูญ 

  (1) ลูกหน้ีถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและไมมี

ทรัพยสินใดๆ จะชําระหน้ีได 

  (2) ลูกหน้ีท่ีมีหน้ีของเจาหน้ีรายอื่นท่ีมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพยสินท้ังหมดของลูกหน้ีอยูใน

ลําดับกอนสหกรณเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหน้ี 

  (3) ลูกหน้ีท่ีสหกรณไดฟองหรือไดย่ืนคําขอเฉลี่ยหน้ีในคดีท่ีลูกหน้ีถูกเจาหน้ีรายอื่นฟอง

ลมละลายและในกรณีน้ันๆ ไดมีคําบังคับคดีหรือคําสั่งของศาลแลวแตลูกหน้ีไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระ

หน้ีได 

  (4) ลูกหน้ีท่ีสหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหน้ีท่ีสหกรณไดย่ืนคําขอรับชําระหน้ีใน

คดีท่ีลูกหน้ีลูกเจาหน้ีรายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีน้ันๆ ไดมีการประนอมหน้ีกับลูกหน้ี โดย

ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหน้ีน้ัน หรือลูกหน้ีถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและ

ไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหน้ีคร้ังแรกแลว 

  (5) ลูกหน้ีเงินกูท่ีไมสามารถชําระตนเงินและ/หรือดอกเบ้ียไดโดยสิ้นเชิง 

 ขอ 12. ในการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูตามขอ 7 ถึงขอ 11 อาจมีลูกหน้ีเงินกูบางราย ท่ี

สามารถจัดช้ันคุณภาพไดมากกวาหน่ึงช้ันข้ึนไป ใหสหกรณจัดช้ันคุณภาพโดยเรียงจากขอ 11, ขอ 10, 

ขอ 9, ขอ 8, ละขอ 7 ตามลําดับ 

 ขอ 13. ใหสหกรณระงับการรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดตาม

เกณฑคงคาง โดยใหรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด 

 ขอ 14. ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากตนเงินคงเหลือสําหรับลูกหน้ีเงินกูช้ันคุณภาพ

ตางๆ ดังน้ี 

  ลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน   รอยละ 20 

  ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย    รอยละ 50 

  ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญและลูกหน้ีจัดช้ันสูญ รอยละ 100 

  ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายไดดังกลาวใหตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญเต็มจํานวน 

 ขอ 15. การตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามขอ 14 ใหดําเนินการดังน้ี 

  15.1 นําตนเงินและดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับท่ีไดรับชําระภายหลังวันสิ้นปทางบัญชีแตกอน

วันท่ีผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน มาหักออกจากจํานวนตนเงินและดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 

  15.2 นํามูลคาหุนและหลักประกันท่ีปราศจากภาระผูกพันมาหักออกจากจํานวนเงินตาม

บัญชีของลูกหน้ี ดังน้ี 

 



151 

  (1)  มูลคาหุนซ่ึงผูกูมีอยูในสหกรณ นํามาหักไดรอยละ 100 

  (2) หลักประกันท่ีเปนสิทธิในเงินฝากสหกรณ เงินฝากธนาคาร หลักทรัพยรัฐบาล และ

หลักทรัพยท่ีรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบ้ีย นํามาหักไดรอยละ 100 

  (3)  หลักประกันอื่นท่ีมิใชบุคคลนํามาหักได ไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาท่ีไดมีการจด

จํานํา จํานองไวตอสหกรณ 

  15.3 นําจํานวนเงินท่ีเหลือภายหลังหักขอ 15.1 และ 15.2 แลวคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอ 14 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปท่ีคํานวณได ถามีจํานวนมากกวา

ยอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาใชจายของปน้ัน ๆ ในทางตรงกันขามหากมี

จํานวนนอยกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเกิน

ความตองการ ใหนําไปปรับลดยอดคาใชจายของปน้ันๆ ในบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ขอ 16. การตัดลูกหน้ีจัดช้ันสูญออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตัดหน้ีสูญท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด ท้ังน้ี การตัดลูกหน้ีจัดช้ันสูญแตละราย ตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเต็ม

จํานวนแลว 

 ขอ 17. การตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ตามขอ 14 ในระยะแรกท่ีถือใชระเบียบน้ี อาจ

ทยอยตั้งในทางบัญชีจากจํานวนท่ีตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ี 

  (1)  ภายในวันสิ้นปบัญชีปแรกท่ีถือใชระเบียบน้ี ใหตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ไมนอยกวา

รอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปน้ัน 

  (2)  ภายในวันสิ้นปบัญชีท่ีสองท่ีถือใชระเบียบน้ี   ใหตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ไมนอย

กวารอยละ 50 ของจํานวนเงินท่ีตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปน้ัน 

   (3)  ภายในวันสิ้นปบัญชีท่ีสามท่ีถือใชระเบียบน้ี ใหตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เต็มจํานวน

ท่ีตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

            ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

 

        (ลงช่ือ )    วรรณี  รัตนวราหะ 

                   (นางวรรณี  รัตนวราหะ) 

                รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

                  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

                  รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน 

                     นายทะเบียนสหกรณ 
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  บทท่ี 6 
การประชุมคณะกรรมการเงินกู 

 

1.  บทนํา 

 รูปแบบในการบริหารสหกรณออมทรัพยน้ัน  สหกรณออมทรัพยโดยท่ีประชุมใหญเปนผูเลือกตั้ง

สมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหน่ึงเพื่อเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอัน

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  คณะกรรมการดําเนินการจึงเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานของสหกรณ  

และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหสหกรณมีการบริหารไดรวดเร็วข้ึน  เกิดความชํานาญเฉพาะอยางข้ึน  

ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยจึงกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดวยกันเปน

คณะกรรมการเงินกู  มีหนาท่ีในการประชุมรวมกัน  ตามท่ีขอบังคับไดกําหนดไวดังน้ี 

 “ข อ ………ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ งิ น กู ……………………………………………………………. 

…………………………………………. 

 ใหคณะกรรมการเงินกู  ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองประชุมกันเดือนละ

คร้ังเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีกรรมการเงินกูเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน

การประชุมคราวถัดไป” 

 จากขอบังคับขางตนจะเห็นไดวา การประชุมท่ีเปนไปตามขอบังคับ  ตองมีการเตรียมการกอน

และหลังการประชุมอยางถูกตอง รวมท้ังบทบาทหนาท่ีของกรรมการเงินกูผู เขาประชุมท่ีมีความ

รับผิดชอบท้ังตอสหกรณและสมาชิกเปนอยางดี  ยอมจะทําใหการประชุมมีประสิทธิภาพ  จึงขอนํา

รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมารวบรวมและเรียบเรียงไวดังน้ี 

 

2.  องคประกอบสําคัญการประชุมคณะกรรมการเงินกู 

 คณะกรรมการเงินกู จะตองมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง ตามระเบียบวาระการประชุม

ท่ีกําหนดไว 

 ผูมีอํานาจในการเรียกประชุม  คือ  ประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการ 

 องคประชุม ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หน่ึงของจํานวนกรรมการเงินกูท้ังหมด ตัวอยางเชน คณะกรรมการเงินกูมีจํานวน 5 คน องคประชุมก็คือ  

3  คนเปนอยางนอย 
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 ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเงินกูเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการเงินกู

ไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการเงินกูคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

 การออกเสียง กรรมการเงินกูคนหน่ึง ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุม จะมอบ

ใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 

 การวินิจฉัยปญหา ใหถือคะแนนเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 รายงานการประชุม  ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ  พรอมท้ังบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาหรือ

เร่ืองเพื่อทราบแลวแตกรณีไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการเงินกูอีกคน

หน่ึงท่ีเขาประชุม  ลงลายมือช่ือดวย     

 

3.  ความหมายของการประชุม  

 สมชาติ และอรจรีย, 2539. เทคนิคการจัดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ  ไดใหความหมายไว

วา  การประชุม (Conference) เปนการชุมนุมกัน รวมกัน หรือรวมกันปรึกษาหารือกันในเร่ืองท่ีกําหนด

ไว 

 ไพพรรณ  เกียรติโชคชัย,  ผศ. 2546. หลักการสัมมนา  ไดรวบรวมความหมายของการประชุม

ไวดังน้ี 

 การประชุม  หมายถึงการท่ีบุคคลตั้งแต  2  คนข้ึนไป  รวมปรึกษาหารือกัน  รวมท้ังมีการช้ีแจง  

อภิปราย  เสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันซ่ึงจะเปนไปโดยลําดับ  หรือมีผูอื่นรวมฟง

อยูดวยก็ได  ท้ังน้ีเพื่อแสวงหาขอตกลงหรือเพื่อการสื่อสารขอความ 

 การประชุม หมายถึง  การท่ีบุคคลกลุมหน่ึงนัดหมายมาพบปะสนทนากันอยางมีจุดหมาย มี

ระเบียบ มีวิธีการ ตามสถานท่ีและเวลาท่ีไดตกลงกันไว 

 ทวีศักดิ์  ญาณประทีป, รศ. พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ. 2530 การประชุมหมายถึง  

การรวมปรึกษาหารือกัน  หรือการท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมหารือพิจารณางานกัน 

 สุพัฒก  ชุมชวย, การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ การประชุมหมายถึง บุคคลตั้งแต 2 

คนข้ึนไปรวมกันเพื่อดําเนินงานขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว โดยท่ัวไปจะเกี่ยวกับการ

สื่อความ การวางแผน การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจและการสรางแรงจูงใจ 

 การประชุมคณะกรรมการเงินกูจึงมีความสําคัญ เพราะเปนวิธีการบริหารจัดการตามท่ีกําหนดไวใน

ขอบังคับ และเปนการประชุมท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจ และการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารเงินกูของสหกรณ   
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4.  ขั้นตอนการดําเนินการประชุม   

1)  การเตรียมการกอนประชุม   

 มีประเด็นท่ีสําคัญไดแก  การกําหนดระเบียบวาระการประชุม ขอมูลประกอบในแตละวาระการ

ประชุม  และการจัดเตรียมสถานท่ีประชุม 

            1.  ระเบียบวาระการประชุม   

 อุทัย  บุญประเสริฐ, รศ. 2540. เทคนิคการนําประชุม  ใหความหมายระเบียบวาระการประชุมวา

เปนหัวขอเร่ืองสําคัญ สําหรับการประชุมท่ีไดกําหนดไวเปนเร่ืองตางๆ เรียกวา “วาระ” สําหรับการ

ประชุมปรึกษาหารือ หรืออภิปรายกัน เพื่อใหไดผลของการประชุม ซ่ึงอาจเปนมติหรือขอตกลง 

(Resolution) เปนรายละเอียดเปนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนขอกําหนด

สําหรับการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ (Procedure หรือ Action Plan) หรือเปนนโยบาย (Policy)  

หรืออยางใดอยางหน่ึง 

ระเบียบวาระการประชุมจึงเปนหัวใจสําคัญของการประชุมเปรียบไดกับ “พิมพเขียว” (Blue print)  

ของสิ่งกอสราง หรือเข็มทิศในการเดินทาง ถาปราศจากพิมพเขียวหรือเข็มทิศแลว การกอสรางหรือการ

เดินทางก็จะไรรูปแบบและทิศทาง และอาจจะไมไดผลลัพธออกมาตามท่ีตองการก็ได 

 ก.  ประโยชนของระเบียบวาระการประชุม  มีดังน้ี 

(1)  ทําใหวัตถุประสงคของการประชุมมีความชัดเจน  สามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติไดอยาง

ถูกตอง 

(2)  เปนการใหขอมูลกอนการประชุม  เพราะระเบียบวาระการประชุมควรสงใหผูเขาประชุม

ทราบกอนกําหนดวันประชุม 2 - 3 วัน เพื่อใหผูเขาประชุมมีเวลาท่ีจะเตรียมขอมูลเพื่อเสนอขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3)  เปนเคร่ืองมือสําหรับประธานในท่ีประชุมไดตรวจสอบวาการอภิปรายของผูเขาประชุมอยูใน

วาระการประชุมหรือไม  หากมีการพูดนอกประเด็นประธานในท่ีประชุมสามารถบอกหรือเตือนใหพูดใน

ประเด็นได 

ข.  การเรียงลําดับหัวขอระเบียบวาระการประชุม  มีหลักการดังน้ี 

(1)  เรียงลําดับตามเหตุผล 

(2)  เรียงตามลําดับของงานประจํากอน  แลวจึงคํานึงถึงเร่ืองอื่น 

(3)  เรียงตามเร่ืองท่ีนาสนใจมากท่ีสุดกอนเร่ืองอื่น 

(4)  เรียงตามลําดับจากเร่ืองงายกอนแลวจึงไปเร่ืองยาก 

(5)  เรียงลําดับเร่ืองเรงดวนกอนแลวจึงไปเร่ืองสําคัญ 

ค.  ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการเงินกู 
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เลขานุการจะเปนผูจัดระเบียบวาระการประชุม โดยมีฝายจัดการเปนผูประสานงานและกอนการ

ประชุมทุกคร้ังมีความจําเปนท่ีควรจะตองสรุปเร่ืองราวการประชุมโดยยอใหประธานในท่ีประชุมทราบ 

เพราะประธานในท่ีประชุมกับเลขานุการ  และฝายจัดการ  หากมคีวามเขาใจไปในทิศทางเดียวกันแลว การ

ประชุมก็จะเปนไปดวยความราบร่ืน  นอกจากน้ันระเบียบวาระการประชุมจะสะทอนใหเห็นวา  

คณะกรรมการเงินกูไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของ

คณะกรรมการดําเนินการครบถวนหรือไม 

 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ในกรณีปกติโดยทั่วๆ ไปแลวจะเปนดังน้ี 

 ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี………… 

 ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองติดตามผลความกาวหนาตามมติท่ีประชุมคร้ังกอน 

                                      หรืออาจจะใชวาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลวก็ได 

 ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1  การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
(1) 

 (ดูตัวอยางหนา 147)  

4.2  สมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหน้ี 

4.3  การเก็บเงินจากสมาชิกไมไดตามงวดชําระหน้ี 

4.4  ……………………………………… 

 ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

2.  การจัดขอมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม 

จุมพล  ชละเอม , แนวทางจัดประชุมในสหกรณ  ไดกลาวไวโดยสรุปวา  เลขานุการเปนผูเตรียม

ขอมูลโดยมีเจาหนาท่ีของสหกรณเปนผูคอยชวยเหลือหรือทําหนาท่ีเปนผูชวยของเลขานุการ ขอมูลท่ี

เตรียมเปนขอมูลท่ีใชประกอบวาระการประชุมแตละวาระ หากเตรียมขอมูลไวดี การประชุมจะดําเนินไป

ดวยความสะดวกรวดเร็ว  ขอมูลประกอบวาระการประชุมท่ี 1, 2 และ 3 จะเปนดังน้ี 

 

 

 

      
(1)  สําหรับสหกรณออมทรัพย  ที่ยังไมพรอมในการใหเงินกูพิเศษ  คณะกรรมการเงินกูก็จะมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับเงินกูสามัญเทานั้น  

แตถาสหกรณออมทรัพยใดที่ใหกูเงินกูพิเศษแลว  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบใหคณะกรรมการเงินกูเปนผูกลั่นกรองเรื่องเงินกูพิเศษ

เพิ่มขึ้นอีกก็ได 
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 (1)  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  มักเปนเร่ืองท่ัวไป  ท่ีไมเจาะจงเปนขอสําคัญใน

ระเบียบวาระ  แตประธานในท่ีประชุมมีความประสงคจะนํามาบอกกลาวตอท่ีประชุมหรืออาจเปนเร่ือง

การแนะนําบุคคลสําคัญท่ีมาเขารวมการประชุมในคร้ังน้ันๆ ก็เปนหนาท่ีของประธานในท่ีประชุมท่ีจะเปน

ผูแนะนํา 

 (2)  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  กอนท่ีจะมีการประชุมในคร้ังตอไปในทุกประเภท

การประชุม เลขานุการตองจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมคร้ังกอนใหเรียบรอย  เพื่อใหท่ีประชุมใน

คร้ังท่ีจะประชุมไดตรวจสอบความถูกตองตลอดจนพิจารณาแกไขรายงานการประชุมใหตรงตาม

ขอเท็จจริง  และรับรองรายงานการประชุมในท่ีสุด 

(3)  เร่ืองติดตามผลความกาวหนาตามมติท่ีประชุมคร้ังกอน  เลขานุการตองตรวจสอบวา       

ในการประชุมคร้ังท่ีผานมาท่ีประชุมไดลงมติใหดําเนินการในเร่ืองอะไรไวบาง เลขานุการจะตองติดตาม

ประสานงาน ตลอดจนเตรียมขอมูลความคืบหนาจากผูเกี่ยวของท่ีเปนเจาของเร่ืองหรือซักซอม

ผูรับผิดชอบเตรียมช้ีแจงตอท่ีประชุม 

(4)  เร่ืองเพื่อพิจารณา  ซ่ึงประกอบไปดวย  การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก  สมาชิกขอผอนผัน

การชําระหน้ี  และการเก็บเงินจากสมาชิกไมไดตามงวดชําระหน้ี  จะมีขอมูลประกอบในแตละวาระการ

ประชุม ปรากฏตามภาคผนวก 1 - 3 

 (5)  เรื่องเพื่อทราบ  จะเปนหนาท่ีของฝายจัดการท่ีจะเสนอความเห็นไปยังประธานกรรมการเงินกู  

โดยผานเลขานุการกอนวาจะมีเร่ืองใดควรแจงใหคณะกรรมการเงินกูเพื่อทราบบางอาจจะเปนเร่ือง

ภายในสหกรณหรือเร่ืองจากภายนอกก็ได  เม่ือประธานกรรมการเงินกูเห็นชอบแลวก็ใหบรรจุเปนเร่ือง

เพื่อทราบในการประชุมคราวตอไป 

 (6)  เร่ืองอื่นๆ  (ถามี)   หมายถึง  เปนวาระการประชุมท่ีเตรียมเผื่อไวในกรณีท่ีหากมีหัวขอการ

ประชุมท่ีเพิ่งจะนํามาประชุมเพิ่มเติมก็สามารถบรรจุลงไวในวาระการประชุมเร่ืองอื่นๆ น้ีได  ถาเร่ืองน้ัน

จําเปนท่ีจะตองมีการพิจารณา  มติท่ีประชุมก็ควรจะเปนวาใหนําไปพิจารณาในการประชุมคราวหนา

เพื่อท่ีฝายเลขานุการจะไดเตรียมขอมูลอยางครบถวนใหผูเขาประชุมไดพิจารณาลวงหนากอน 

 3.  การจัดเตรียมสถานที่ประชุม 

          การประชุมคณะกรรมการเงินกู  เปนการประชุมเพื่อปรึกษาหารือสําหรับกรรมการเงินกู  ซ่ึง

ตามปกติจะมีไมเกิน  5  คน  โตะประชุมอาจเปนโตะกลมตัวเดียวท่ีมุมหองแตควรจะตองมี

สภาพแวดลอมดังน้ี 

 1.  เก็บเสียงไดดี 

 2.  แสงสวางเพียงพอ 

 3.  ไมมีเสียงรบกวน 
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 4.  อากาศถายเทด ี

 

ตัวอยางการจัดโตะประชุม 

   

 
 

2)  การดําเนินการระหวางการประชุม 

 1.  ขั้นตอนการประชุม  จุมพล ชละเอม , อางถึงแลว ไดกลาวถึงข้ันตอนการประชุมไวดังน้ี 

 1.1  เลขานุการหรือกลุมของเจาหนาท่ีสหกรณท่ีไดรับมอบหมายตรวจสอบดูวาผูมาประชุมซ่ึง

เปนองคประชุมครบองคประชุมแลว  จากน้ันจึงแจงใหประธานในท่ีประชุมทราบ 

 1.2  เม่ือองคประชุมมาครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวแลว  ประธานในท่ีประชุมจะกลาวเปดการ

ประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 1.3  ในแตละวาระการประชุม  ประธานในท่ีประชุมควรเปนผูกลาวนําหัวขอเร่ืองทุกคร้ังหากจะมี

ผูกลาวแทน  ประธานควรมอบหมายกอน 

 1.4  ในการประชุม  ผูเขาประชุมตองอยูในความสงบ  ไมสงเสียงดังแทรกแซงระหวางมีผูกําลัง

พูดในท่ีประชุม  หากมีความประสงคขอพูดหรืออภิปราย  หรือแสดงความเห็นตองขอและไดรับอนุญาต

จากประธานในท่ีประชุมกอน 

 1.5  ประธานในท่ีประชุมตองทําหนาท่ีกํากับการประชุม  กลาวคือ 

 (1)  กํากับเวลา  ตลอดการประชุมใหอยูในระยะเวลาท่ีเหมาะสมไมใชเวลามากหรือนอยเกิน

ความจําเปน 

 (2)  กํากับสาระ  ควบคุมการเสนอเร่ือง  ความคิด  คําช้ีแจง  ตลอดจนความเห็นและการ

อภิปรายของผูเขาประชุม  ใหอยูในประเด็นของเร่ืองท่ีประชุม 

 (3) กํากับความเรียบรอย ควบคุมการประชุมใหอยูในความเรียบรอยไมใหเกิดการกระทบกระท่ัง 

โตเถียง ขณะผูประชุมหรือท่ีประชุมมีความเห็นไมตรงกันหรือขัดแยงกัน 
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 1.6 กรณีเร่ืองท่ีกําลังประชุมเกี่ยวของกับเจาของเร่ืองผูใด ประธานในท่ีประชุมจะเปนผูบอกให

ผูเกี่ยวของน้ันเปนผูช้ีแจงหรือรายงาน  หากประธานในท่ีประชุมหรือเลขานุการช้ีแจงแทนได  ประธานใน

ท่ีประชุมหรือเลขานุการจะเปนผูช้ีแจงก็ได 

 2.  บทบาทหนาที่ของกรรมการเงินกูผูเขาประชุม 

 2.1  ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมน้ัน  ประธานท่ีประชุมจะเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญ

มากจนเรียกไดวา  “สําคัญมากที่สุด”  ตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการประชุม  ประธานในท่ี

ประชุมท่ีไมดี  นําการประชุมไมดี  จะทําใหผูเขาประชุมรูสึกเบ่ือหนาย  ทําใหการประชุมลมเหลว  ในบาง

กรณียังไดพบวา  ประธานไดกลายเปนตัวการ  ย่ัวยุใหผูเขาประชุมขัดแยงกัน เปนตน  

 วีรวุธ มาฆะศิรานนท, เทคนิคการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ ไดกลาวไววาความสําเร็จใน

บทบาทของการเปนประธานในท่ีประชุมจะมาจากปจจัยสําคัญ  2  ประการคือ  บุคลิกภาพสวนตัวและ

เทคนิควิธีการตางๆ ท่ีใชนําในการประชุม 

1.  บุคลิกภาพสวนตัวของประธานในที่ประชุม  ที่สําคัญประกอบดวย 

 ก.  มีความยุติธรรม  ในการใหโอกาสแกผูเขารวมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็นโดยเสรี  

รวมท้ังมีความยุติธรรมในการตัดสินใจมอบหมายงานตางๆ  

  ข.  มีความม่ันใจในตนเอง  โดยศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมเปนอยางดีและม่ันใจวาจะ

สามารถบริหารการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  นํ้าเสียง  คําพูด  และสายตาของประธานท่ีประสาน

กับผูเขารวมประชุม  จะเปนดัชนีช้ีวัดความม่ันใจไดเปนอยางดี 

ค.  ความชัดเจนในข้ันตอนการคิด  และการตัดสินใจดวยเหตุ-ดวยผล ตลอดจนสามารถสรุป

ประเด็นในแตละวาระการประชุม  พรอมท้ังทําการมอบหมายงานไดอยางถูกตองและชัดเจน 

ง.  ตองพยายามควบคุมตนเองใหปราศจากความเอนเอียง ไมมีอารมณโกรธฉุนเฉียว 

จ.  มีทักษะในการพูด สรุปประเด็นใหผูอื่นเขาใจไดโดยงาย รวมถึงการสั่งการท่ีกระชับไมเย่ินเยอ 

2.  เทคนิคและวิธีการตางๆ  ที่ใชนําในการประชุม 

 ก.  ชวงเปดการประชุม 

1)  เปดการประชุมใหตรงเวลา 

2)  กลาวตอนรับการประชุมเพื่อสรางบรรยากาศท่ีดีตั้งแตเร่ิมแรก 

  3)  กลาวขอความรวมมือในการออกความเห็น  คิดวิเคราะห และอภิปรายอยางเปนกันเอง 

ตรงไปตรงมา 

ข.  ชวงนําเขาสูวาระการประชุมตางๆ 

1)  เร่ิมทําการพิจารณาเรียงตามลําดับวาระการประชุมท่ีไดกําหนดไว 

2)  คอยดูแลไมใหผูเขาประชุมจับคูแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันเองซ่ึงจะทําใหเสียวินัยของท่ีประชุม 

  3)  สรางบรรยากาศแบบผอนคลายและเสริมการประชุมดวยอารมณขันบางตามความเหมาะสม     
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4)  คอยตัดบทสําหรับผูเขาประชุมบางคนท่ีพูดวกวน เย่ินเยอ  โดยทําอยางนุมนวลไมใหเกิด

อาการ “เสียหนา”  ข้ึน 

 5)  หากมีงานท่ีตองดําเนินการตอไปหลังจากการประชุมน้ี ประธานในท่ีประชุมจะตองพิจารณา

มอบหมายสั่งการดวยความชัดเจน 

ค.  ชวงปดการประชุม 

1)  ปดการประชุมใหตรงตามกําหนดเวลา 

          2)  หากมีการนัดหมายการประชุมในคร้ังตอไป  ก็ใหนัดหมายกันในชวงน้ีเลย 

3)  ขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกคน 

 ศ.ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ,  เทคนิคการนําประชุม  กลาววา  ประธานควรไปถึงท่ีประชุมกอนเวลา

เร่ิมประชุมเล็กนอยเพื่อถือโอกาสทักทายปราศรัย สอบถามสุขทุกข สรางความเปนกันเอง  และเปด

โอกาสใหผูเขาประชุมบางคนไดพูดคุยดวยในลักษณะท่ีเปนกันเอง  

 2.2  เลขานุการ  ศ.น.พ.เกษม  วัฒนชัย  ไดกลาวถึง  บทบาทและหนาท่ีของเลขานุการใน

ระหวางการประชุม  มีดังน้ี 

 (1)  ดูแลความเรียบรอยเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ท่ีไดจัดเตรียมไวแลว 

 (2)  จัดเตรียมเอกสารท่ีไดจัดเตรียมไวแลวใหพรอมเพื่อการแจกจายตอท่ีประชุม 

 (3)  เปนผูชวยผูบริหาร  หรือประธานในการแจงระเบียบวาระ  และรายละเอียดอื่นประกอบการ

ประชุม 

 (4)  เปนผูชวยประธานในการสรุปมติท่ีประชุม  เพื่อความชัดเจนท่ีจะบันทึกรายงานการประชุม  

และแจงใหผูเกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติ 

 (5)  จดบันทึกการประชุม  และดูแลการบันทึกเสียง  (ถาจําเปน)  เพื่อจัดทํารายงานการประชุม

โดยละเอียด 

 (6)  ดําเนินการในเร่ืองใดๆ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม  (ถามี) หรือตามท่ีท่ีประชุม

มอบหมาย 

2.3  กรรมการผูเขาประชุม  ควรมีบทบาทหนาท่ี ไดแก  กอนการเขารวมประชุมทุกคร้ังจะตอง

เตรียมตัวโดยการศึกษาระเบียบวาระการประชุมพรอมท้ังตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม  หรือ

คิดวิเคราะหตามวาระตางๆ เปนการลวงหนา  สิ่งท่ีผูเขาประชุมทุกคนตองตระหนักไวตลอดเวลาก็คือ  

มารยาทในการประชุม  ซ่ึงมีประเด็นท่ีสําคัญๆ ดังน้ี 

 (1)  ตองมาเขาประชุมใหทันเวลา 

 (2)  นํากําหนดการประชุมในคร้ังใหม พรอมเอกสารประกอบติดตัวมาเขารวมประชุมดวยทุกคร้ัง 

 (3)  กรณีมาถึงกอนเวลาก็ควรรอในหองประชุม  ไมควรเดินเขา - ออก (ถาไมจําเปน)  ซ่ึงจะทําให

การประชุมเร่ิมไดยาก 

 (4)  ควรยกมือข้ึนขออนุญาตตอประธานในท่ีประชุม เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะพูดได 
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 (5)  อภิปรายหรือช้ีแจงดวยวาจาสุภาพ  มีใจความกระชับ ชัดเจน และมีเหตุมีผลเสมอ 

 (6)  ไมควรจับกลุมคุยกันเอง 

 (7)  เก็บรักษาความลับจากท่ีประชุมไวเปนอยางดี 

 (8)  ปดเคร่ืองอุปกรณสื่อสารใดๆ เชน โทรศัพทมือถือ เพราะจะสงเสียงรบกวนสมาธิท่ีประชุม  

และถือไดวาไมเคารพตอท่ีประชุมอีกดวย 

 (9)  มีความพยายามรวมกันในการคิดวิเคราะหอยางหลากหลาย  และหาแนวทางแกไขปญหา

รวมถึงกลาท่ีจะนําเสนอ  และตัดสินใจตอท่ีประชุม 

 (10) ยอมเคารพมติในเสียงสวนใหญ  แมจะไมเห็นดวย แตก็ควรเต็มใจปฏิบัติเพราะอยูในองคกร

เดียวกัน 

 ปญหาที่มักพบในการประชุม   

1.  การประชุมใชเวลานานเกินไป 

2.  การประชุมถูกแทรกแซงจากการประชุมอื่นๆ  

3.  มีผูเขารวมประชุมมากเกินไป 

4.  ขาดการวางแผนในการประชุม 

5.  ผูเขารวมประชุมไมพรอม 

6.  ผูนําการประชุมพูดคนเดียว 

7.  บางประเด็นจบลงโดยไมมีการสรุป 

8.  ไมไดแสดงความคิดเห็นกันอยางท่ัวถึง 

9.  ขอมูลไมครบถวน 

10. บรรยากาศเครียด 

11. บางคนไมพูดในท่ีประชุม  กลับพูดนอกหองประชุมเม่ือการประชุมเสร็จสิ้นแลว  

3)  การดําเนินการภายหลังการประชุม 

 เม่ือการประชุมคณะกรรมการเงินกูไดเสร็จสิ้นลงในแตละคร้ังสหกรณจะตองจัดทํารายงานการ

ประชุมและอื่นๆ ไดแก  การแจงผลการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการไดทราบหรือพิจารณาแลวแต

กรณี  ซ่ึงจะมีรายละเอียดดังน้ี   

 1.  รายงานการประชุม  ขอบังคับของสหกรณไดกําหนดไวดังน้ี 

  “ขอ………รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุม

คณะกรรมการดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ น้ัน  ตองจัดใหผูเขาประชุมลง

ลายมือชื่อพรอมทั้งบันทึกเร่ืองที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธาน

ในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แลวแตกรณี  อีกคนหน่ึงเขาประชุม

น้ันๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ” 
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 (1)  ความหมายและจุดมุงหมายของรายงานการประชุม 

 ประวีณ  ณ นคร. ไดกลาวถึง รายงานการประชุม และจุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุม

ไวดังน้ี 

 รายงานการประชุม  เปนขอความท่ีเจาหนาท่ีจดบันทึกการพิจารณาเร่ืองตางๆ ของท่ีประชุม  

คณะบุคคลท่ีไดจัดประชุมข้ึน  ซ่ึงอาจเปนการประชุมของสภา ของคณะกรรมการ ของอนุกรรมการ หรือ

ของคณะทํางาน โดยท่ัวไปจะบันทึกวาเปนการประชุมคณะใด เม่ือใด ท่ีใด มีใครเขาประชุมบาง ท่ีประชุม

ไดพิจารณาเร่ืองใด อยางไร  ผลการประชุมเปนประการใด 

 จุดมุงหมายในการจดรายงานการประชุม  มีดังน้ี 

1.  เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานอางอิง  โดยจดบันทึกเปนหลักฐานไว  และเก็บเขาเร่ืองหรือเขาแฟม

ไว  เม่ือใดตองการจะตรวจดูวาท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองใด  มีมติวาอยางไรก็สามารถคนหาตรวจดูได 

2.  เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน โดยจดบันทึกไววามีการอภิปรายกันในท่ีประชุมอยางไร  

คณะกรรมการไดทําอะไรบาง หรือมีมติในเร่ืองใดไวอยางไร เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

ยืนยันขอเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาในท่ีประชุม และเพื่อยืนยันวาผูใดจะตองปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการตอไปอยางไร 

3.  เพื่อแสดงกิจการท่ีดําเนินมาแลว  โดยจดบันทึกไววาไดทําอะไรกันมาแลวบางตามท่ีมีการ

รายงานใหทราบในท่ีประชุม 

4.  เพื่อแจงผลการประชุมใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบและปฏิบัติตอไป โดยจดบันทึกการพิจารณา

และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน ใหผูท่ีเกี่ยวของไดอานไดทราบและไดปฏิบัติตามมติท่ีประชุมตอไป 

(2)  รูปแบบของรายงานการประชุม  สหกรณออมทรัพยโดยท่ัวไปจะยึดรูปแบบตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ โดยนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับองคการของสหกรณ มี

รายละเอียดตามภาคผนวก 

(3)  การจดรายงานการประชุม 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดอธิบายการจดรายงานการ

ประชุมวาอาจทําได 3 วิธี ไดแก 

 1.  จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการหรือผูเขาประชุมทุกคน พรอมดวยมติของท่ีประชุม 

 2.  จดยอคําพูดท่ีเปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขาประชุม อันเปนเหตุผลนําไปสูมติของ

ท่ีประชุม พรอมดวยมติท่ีประชุม 

 3.  จดแตเหตุผลกับมติท่ีประชุมซ่ึงเรียกวาบันทึกการประชุม 
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 ในกรณีการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณไมวาจะเปนการประชุมคณะกรรมการเงินกู

หรือการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  สามารถนําวิธีการท้ัง 3 วิธีขางตน

มาใชรวมกันไดโดยจะตองใหสนองตอจุดมุงหมายท้ัง 4 ขอ ตามท่ีกลาวไวแลวในขอ 5.1.1 กลาวคือ ให

สามารถใชเปนหลักฐานอางอิงได ใหสามารถยืนยันการปฏิบัติงานได ใหแสดงกิจการท่ีดําเนินมาแลวได  

และใหสามารถแจงผลการประชุมใหบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบและปฏิบัติตอไปได ดังน้ันในการจดรายงาน

การประชุมท่ีดีจะตองใชคําหรือขอความท่ีอานแลวเขาใจไดงาย ไมสับสนและตีความแตกตางกันออกไป  

จึงควรเลือกใชคําหรือขอความใหเหมาะสมดังตอไปน้ี  

 1.  ไดสาระ ในระหวางการประชุมผูจดบันทึกรายงานการประชุม ควรจับประเด็นท่ีมีการประชุม

แลวนําไปบันทึกใหครบถวน ท้ังในสวนท่ีเปนเหตุ ซ่ึงนํามาอาง และท่ีเปนผลซ่ึงออกมาเปนมติท่ีประชุม  

ความเปนสาระของเร่ืองจึงควรใหครอบคลุมถึง “ใคร”  “ทําอะไร”  “ทําที่ไหน”  “ทําอยางไร” และ 

“ทําทําไม”  เปนตน 

 2.  ชัดเจน  ขอความท่ีนําไปบันทึกในรายงานการประชุม  ควรใหมีความชัดเจนเขาใจงายไมควร

ใหมีขอความท่ีกํากวม  หรือคลุมเครือหรือมีแงมุมท่ีตีความตางกันในบางเร่ืองท่ีประชุมกัน หากนํามา

บันทึกดวยขอความสั้นๆ อาจไมไดใจความชัดเจน  ถาเขียนยาวแลวผูอานอานรูเร่ือง จึงถือวาเปนเร่ืองท่ี

ดีกวาการเขียนแบบสั้นๆ 

 3.  กะทัดรัด นอกเหนือจากการบันทึกรายงานการประชุมใหมีความชัดเจนแลวถาสามารถบันทึก

ใหกะทัดรัด โดยไมใชถอยคําท่ีฟุมเฟอยจนเกินจําเปน ก็จะทําใหบันทึกน้ันดูดีย่ิงข้ึน 

 4.  ตรงประเด็น เปนการบันทึกรายงานการประชุมใหไดขอความท่ีเนนจุดตามเร่ืองท่ีไดประชุม

กัน  เม่ืออานบันทึกแลวสามารถเขาใจเร่ืองไดถูกตองตรงกัน หากบันทึกวกไปวนมาไมพยายามเนนจุดจะ

ทําใหเกิดความไมเขาใจกับผูอานบันทึกน้ัน 

2.  การดําเนินการเก่ียวกับรายงานการประชุมและมติตางๆ  

1.  เสนอผู เกี่ยวของลงนามในรายงานการประชุม รายงานการประชุมท่ีไดจัดทําแลวให

เลขานุการ  นําเสนอใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการอื่น  ซ่ึงโดยปกติจะไดแก เลขานุการ ลงลายมือ

ช่ือไวเปนหลักฐานในตอนทายของรายงานการประชุม ท้ังน้ีเจาหนาท่ีสหกรณผูบันทึกรายงานการประชุม

ก็ตองลงลายมือช่ือไวดวย 

 2.  การแจงผลแหงมติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู เลขานุการจะตองตรวจสอบและดําเนินการให

เปนไปขอบังคับและระเบียบ ซ่ึงแยกออกเปน 2 กรณี 

 (1)  การแจงผลแหงมติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ  

ไดแก การแจงผลการอนุมัติเงินกูสามัญ เปนตน  

 (2)  การแจงผลแหงมติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา 

ไดแก เร่ืองสมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหน้ี และการเก็บเงินจากสมาชิกไมไดตามงวดชําระหน้ี  

เปนตน 
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 อน่ึง ในบางคร้ังไดมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังสุดทายไปแลว และในชวงกอนจะ

ประชุมใหญสามัญประจําป จะมีปญหาวาในระหวางน้ันคณะกรรมการเงินกู มีความจําเปนจะตองประชุม

กันหรือไม เปนหนาท่ีของเลขานุการท่ีจะตองใชดุลยพินิจวาสาระสําคัญของการประชุมน้ันเปนเชนไรหาก

เปนงานประจํา เชน การพิจารณาอนุมัติเงินกู ก็ควรจะประชุมกันไปไดตามปกติ  มิฉะน้ันจะทําใหสมาชิก

เดือดรอน               

 3.  การเก็บรักษาเอกสารการประชุม เลขานุการจะตองดําเนินการตรวจสอบใหมีการบันทึก

รายงานการประชุมแตละครั้งใหเรียบรอยสมบูรณ รวมท้ังการลงชื่อกํากับ (ตามขอกําหนดในขอบังคับ

สหกรณ) ในทายบันทึกรายงานการประชุมใหเรียบรอย พรอมกับจัดเก็บรักษาเอกสารการประชุมไวในท่ี

ปลอดภัย งายตอการตรวจสอบคนหาอางอิงได 
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ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย. ผศ. 2546  หลักการสัมมนา  (Principle  of  Seminar).  พิมพครั้งท่ี 3. 
 บริษัทการศึกษาจํากัด, : กรุงเทพมหานคร.  
มหาวิทยาลัยแมโจ. 2544 - 2547. รายงานผลการวิเคราะหสหกรณออมทรัพย โครงการผลิตมหาบัณฑิต 
 สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ สําหรับนักบริหาร 
วีรวุธ  มาฆะศิรานนท. 2542 เทคนิคการประชุมอยางมีประสิทธิผล. พิมพครั้งท่ี  4. 

 บร ิษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด : กรุงเทพมหานคร 
ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย. เลขานุการกับการประชุม. เอกสารอัดสําเนา 

สมชาติ  กิจยรรยง  และอรจรีย  ณ ตะก่ัวทุง. 2539   เทคนิคการจัดฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ 

 (ฉบับปรับปรุงใหม). พิมพครั้งท่ี  2. ซีเอ็ดยูเคชั่น  : กรุงเทพมหานคร  
สุเมธ  ตันติเวชกุล. 2547. “พระราชปรัชญา พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”  

 เอกสารประกอบการบรรยาย  วิชา พภ. 512 หลักสูตรพัฒนาภูมิสังคม  
 อยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยแมโจ  จ.เชียงใหม 

สุพัฒก  ชุมชวย.  การดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น  จํากัด (มหาชน) : 
 กรุงเทพมหานคร 
สํานักราชเลขาธิการ. 2513. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาส 

 ตางๆ  ต้ังแตเดือนธันวาคม 2511 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2512. 
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  กรุงเทพฯ. 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ. 2544. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักบริหารจัดการของแผนดิน. 
 บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด. 2547. รายงานกิจการประจําป 2547. กรุงเทพฯ. 
อุทัย  บุญประเสริฐ. รศ. 2540.  เทคนิคการนําประชุม.  โรงพิมพเอส ดี เพรส : กรุงเทพมหานคร  
International  Co-operative Alliance, 1996 . Co-operative Agenda 21. ICA Communications  
 Department, Geneva. Switzerland. 
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ตัวอยางการวิเคราะหของเจาหนาที่สหกรณในการกูเงินของสมาชิก 

 

ชื่อ นายประหยัด นามสกุล  มากม ี  เลขที่ทะเบียน  1056 อายุ 40 ป 

สังกัด อําเภอพังโคน ตําแหนง  เจาหนาที่ธุรการ 

 

เงินได วัตถุประสงค ความสามารถชําระคืน 
หลักประกันกรณีใช 

บุคคล 
เห็นควรใหกูได 

- เงินเดือน เงินที่ขอกู 1. รายการหัก 1. นางออมทรัพย  กูนอย 150,000.00 

15,000.00 บาท 150,000.00 บาท - ฌกส.                 100 บาท   

 เพื่อ - ภาษี                  200 บาท ค้ําประกันแลว 1 คน คอื หักชําระหนี้เดิม 

- เงินชวยเหลือบุตร 1. ซื้อรถจักรยานยนต - กบข.                 450 บาท (1) นายออมสนิ  มีมาก ..................... 

..................... บาท ราคา 60,000.00 บาท - หุน                    600 บาท (2) .......... __________ 

 2. ชําระหนี้ภายนอก รวม                     1,350 บาท  รับจริง    150,000.00 

- เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000.00 บาท  2. นายออมสิน  มีมาก  

..................... บาท  2. หนี้สินอืน่ ค้ําประกันแลว 1 คน คอื  

  - ธอส.      ..................... บาท (1) นางออมทรัพย  กูนอย  

  - ธ.ออมสิน ..................... บาท (2) ..........  

  รวม            .................... บาท   

     

  3. เงินชําระหนี้สหกรณตามที่ขอกู   

  150,000.00 บาท   

  - ตนเงิน   2,500.00 บาท 60 งวด   

  - ดอกเบ้ีย   843.75 บาท (6.75%)   

  รวม         3,343.75 บาท   

     

  รวม 1+2+3   =   4,693.75 บาท   

  รอยละ 31.29 ของเงินเดือน   

     

 

การประชุมคณะกรรมการเงินกู คร้ังที่..........เมื่อวันที่................................................. 

มีมต ิ  อนุมัติเงินกู จํานวน..............................บาท 

  ไมอนุมตัิ เหตุผล.................................................................................... 

  ชําระคืนภายใน.........................งวด 
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ตัวอยางการวิเคราะหของเจาหนาที่สหกรณในการกูเงินของสมาชิก 

 

ชื่อ นางออมทรัพย นามสกุล  กูนอย  เลขที่ทะเบียน  1057 อายุ 42 ป 

สังกัด อําเภอพังโคน ตําแหนง  เจาหนาที่ธุรการ 

 

เงินได 
วัตถุประสงค/ 

หน้ีเดิม 
ความสามารถชําระคืน 

หลักประกันกรณีใช 

บุคคล 
เห็นควรใหกูได 

- เงินเดือน เงินที่ขอกู 1. รายการหัก 1. นายออมสิน  มีมาก 150,000.00 

15,000.00 บาท 15,000.00 บาท - ฌกส.                 100 บาท ค้ําประกันแลว 1 คน คอื หักหนี้เดิม 

 เพื่อ - ภาษี                  200 บาท (1) นางออมทรัพย  กูนอย 112,400.00 บาท 

 

1. ชําระหนี้สหกรณ 

112,400.00 บาท - กบข.                 450 บาท (2) .......... รับจริง   37,600.00 บาท 

 

(หนี้สหกรณ 140,000.00 

บาท ชําระไปแลว 12 งวด) - หุน                    600 บาท   

 2. ซื้อคอมพวิเตอร 1 เครื่อง รวม                     1,350 บาท 2. นายประหยัด  มากมี  

 40,000.00 บาท  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   

  

- ดอกเบ้ีย  843.75 บาท 

(6.75%)   

  รวม       3,343.75 บาท   

     

  รวม 1+2+3  = 6,068.75 บาท   

  รอยละ 40.45 ของเงินเดือน   

     

 

การประชุมคณะกรรมการเงินกู คร้ังที่..........เมื่อวันที่................................................. 

มีมต ิ  อนุมัติเงินกู จํานวน..............................บาท 

  ไมอนุมตัิ เหตุผล.................................................................................... 

  ชําระคืนภายใน.........................งวด 

 

 



 167 

 

ตัวอยางเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม สมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหน้ี 
 

รายช่ือสมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหน้ี ประจําเดือน...................................................... 
 

ที่ ชื่อสมาชิก 
เลข

ทะเบียนที ่
หนวย 

จํานวน

เงินกู 

สงชําระหน้ีมาแลว ขอผอนผัน เหตุทีข่อ

ผอนผัน งวด บาท ตั้งแตเดือน ถึงเดือน 
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ตัวอยางเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม สมาชิกท่ีเก็บเงินไมไดตามงวดชําระหน้ี 
 

รายช่ือสมาชิกท่ีเก็บเงินไมไดตามงวดชําระหน้ี ประจําเดือน...................................................... 
 

ที่ ชื่อสมาชิก 
เลข

ทะเบียนที ่
หนวย 

จํานวน

เงินกู 

สงมาแลว เงินกู

คงเหลือ 
หมายเหต ุ

งวด บาท 
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    สหกรณ     ระบุช่ือสหกรณ  จํากัด 

        รายงานการประชุม     ระบุวา  คณะกรรมการเงินกู 

                 คร้ังที่     ระบุคร้ังท่ีท่ีประชุมทับดวย พ.ศ… 

                  วันที่     ระบุวนัท่ี  เดือน  และ พ.ศ…..   

             ณ     ระบุสถานท่ีประชุม    

    ………………………………………………. 

ผูมาประชุม 

    1.  ระบุช่ือ - สกุล  และตําแหนงของกรรมการเงินกู 

    2.  ………………………………………………….. 

    3.  ………………………………………………….. 

    4.  ………………………………………………….. 

ผูไมมาประชุม 

    1.  ระบุช่ือ - สกุล  และตําแหนงของกรรมการเงินกูท่ีไมมา 

                                             ประชุมพรอมเหตุผล  (ถามี) 

ผูเขารวมประชุม 

    1.  ระบุช่ือ - สกุล  และตําแหนงของผูเขารวมประชุม 

 

เร่ิมประชุมเวลา ระบุเวลาท่ีเร่ิมประชุม 

    ขอความท่ีประชุม............................................................ 

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

เลิกประชุมเวลา    ระบุเวลาท่ีเลิกประชุม 

 

     ลงช่ือ…………………..ประธานในท่ีประชุม 

                                                   ลงช่ือ…………………..กรรมการ  (ท่ีเขาประชุม) 

                                                   ลงช่ือ…………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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ตัวอยาง 

         การจดรายงานการประชุมแบบสรุปสาระสําคัญ 

 

   สหกรณออมทรัพย……………….……จํากัด 

      รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู 

          คร้ังท่ี  2 / 2547 

            วันท่ี  20  พฤษภาคม  2547 

  ณ  หองประชุมสหกรณออมทรัพย…………………..จํากัด 

   …………………………………………….. 

 

ผูมาประชุม 

   1.  ……………………………..……. ประธานกรรมการเงินกู 

   2.  …………………………………… กรรมการ 

   3.  …………………………………… กรรมการ 

   4.  …………………………………… เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

   1.  ………….………………………… กรรมการ  (ลาปวย) 

 

ผูเขารวมประชุม 

   1.  ……………………………………. ผูจัดการ 

   2.  ……………………………………. หัวหนาฝายเงินกู 

 

เร่ิมประชุมเวลา   14.00  น. 

  ประธานกลาวเปดประชุม  แลวท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ไมมี 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2547 วันท่ี 19 เมษายน 

2547 เลขานุการ ไดขอใหท่ีประชุม  พิจารณารายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว  

   มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

            ประธานฯ  ขอใหเลขานุการรายงานตอท่ีประชุม 

            เลขานุการ รายงานวาไดอยูในระหวางการติดตามเร่ืองการจายเงิน 

บํานาญตามโครงการจายตรงของกรมบัญชีกลาง  มีความคืบหนาเปนอยางไร  จะรายงาน 

ใหท่ีประชุมทราบเปนระยะๆ  

            มตท่ีิประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

                             4.1  การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 

                    ประธานฯ  ขอใหผูจัดการนําเสนอตอท่ีประชุม 

                    ผูจัดการ นําเสนอวา มีสมาชิกไดขอกูเงินกูสามัญ รวมท้ังสิ้น 20 ราย  

เปนเงินรวมท้ังสิ้น 3,000,000 (สามแสนบาทถวน)  ฝายจัดการไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา  

เปนไปตามขอบังคับและระเบียบ โดยมีรายละเอียดของสมาชิกแตละราย ปรากฏตาม

เอกสารแนบท่ี 4.1 

                    ท่ีประชุมไดพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของสมาชิกผูกูท้ัง    

20 รายแลว มีมติดังน้ี 

                   มตท่ีิประชุม  อนุมัติใหกูได  19  ราย 

       ไมอนุมัติใหสมาชิกรายท่ี 9 กู เน่ืองจากวัตถุประสงคท่ีขอกูแจง 

มาวาเพื่อนําไปซอมแซมร้ัวบานน้ัน เปนวัตถุประสงคเดิมท่ีเคยอนุมัติใหกูไปคร้ังหน่ึงแลว

เม่ือปกอน  และในคร้ังน้ีผูกูก็ไมสามารถใหขอมูลรายละเอียดท่ีชัดเจนไดวาทําไมในปน้ีถึง

ตองซอมร้ัวบานอีก   

                   4.2  สมาชิกขอผอนผันการสงเงินงวดชําระหน้ี 

                 ประธานฯ ขอใหเลขานุการนําเสนอตอท่ีประชุม 

                 เลขานุการ นําเสนอวา มีสมาชิกขอผอนผันการชําระหน้ี 2 ราย โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 4.2 

                ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา สมาชิกท้ัง 2 รายมีเหตุผลและความ   

จําเปนท่ีควรจะไดรับการผอนผันการสงเงินงวดชําระหน้ีได 

                มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให

สมาชิก ผอนผันการชําระหน้ีตามขอบังคับขอ……..ตอไป 
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4.3  การเก็บเงินจากสมาชิกไมไดตามงวดชําระหน้ี 

                 ประธานฯ  ขอใหผูจัดการนําเสนอตอท่ีประชุม 

                        ผูจัดการ  นําเสนอวาในเดือนท่ีแลวสหกรณไดรับเงินชําระหน้ีครบทุก

รายตามท่ีเรียกเก็บไป 

         มตท่ีิประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระที่  5   เร่ืองเพื่อทราบ   

                 ประธานฯ  ขอใหเลขานุการรายงานตอท่ีประชุม 

                 เลขานุการ รายงานถึงผลการจัดประชุมสัมมนาสมาชิกประจําปน้ี  ซ่ึง

ปรากฏวาสมาชิกมีความพึงพอใจในการบริหารเงินกูของคณะกรรมการเงินกู ชุดน้ี   

รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุมตามเอกสารท่ีแนบ  

                          มตท่ีิประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6    เร่ืองอื่น ๆ  (ถามี)   

                  นาย……….………………….. .กรรมการเงินกู  เสนอให ท่ีประชุม

พิจารณากําหนดหลักเกณฑการอนุมัติใหเงินกูแกสมาชิกท่ีขอลาออกจากราชการตาม

โครงการเกษียณกอนกําหนดเพื่อใหสหกรณเกิดความม่ันคง และสมาชิกผูกูไมมีปญหาใน

เร่ืองการผอนชําระ 

               ท่ีประชุมไดพิจารณาเร่ืองน้ีแลว  มีมติดังน้ี 

               มติท่ีประชุม  มอบใหฝายจัดการนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการประชุม

ในคราวหนาตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 

 

        

    (ลงช่ือ)…….…………………..ประธานในท่ีประชุม 

    (ลงช่ือ).….…………………….กรรมการ   

    (ลงช่ือ)....……………………..ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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