การเตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงของสหกรณ์
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รองประธานกรรมการดาเนินการ ชสอ.
รองอธิบดีอยั การ สานักงานชี้ขาดคดีอยั การสูงสุด
การศึกษา
- นิติศาสตร์บณั ฑิต - เนติบณั ฑิตไทย
- การจัดการภาครัฐและเอกเอกชน มหาบัณฑิตทิต
- วิทยาลัยการทัพเรือ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- วิทยาการพลังงาน
หน้าที่การงาน
- อาจารย์พเิ ศษ ม.รามคาแหง, สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตสภา, สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สตช.

ผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ดา้ นสภาพคล่อง

สอ.
สินทรัพย์

สินเชื่อขยายตัว
สูงเกือบ 2 เท่า
เมื่อเทียบกับ ปี 53

๒.๑ ล้านล้านบาท
ปี พ.ศ. 2558
คิดเป็ นร้อยละ 87 ของสหกรณ์ทงั้ ระบบ
ข้อมูลจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2558

ข้อสังเกต

สหกรณ์ออมทรัพย์
การขยายสินเชื่อแก่สมาชิกที่เป็ นธุรกิจ
หลักของสหกรณ์ชะลอตัวต่อเนื่ อง

การให้กแู ้ ก่สหกรณ์อื่นขยายตัวสูงขึ้น
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนเร่ งตัวขึน้ มาก
สะท้ อนการทาธุรกิจนอกพันธกิจหลักของสหกรณ์

ศึกษาเรื่องความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง

งบทดลองของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาด
ใหญ่ จานวน 170 แห่ง (ณ.เม.ย.59)

* สินทรัพย์ จานวน 2.4 ล้านล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 80 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทงั้ หมด

สหกรณ์ออมทรัพย์
มีสภาพคล่องเหลือจาก
การให้บริการแก่สมาชิ ก
(Surplus)
จานวน ๗๗ แห่ง
มีสินทรัพย์ ๘.๙ แสนล้านบาท

เป็ นสหกรณ์ท่ี มีสภาพคล่อง
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ส ม า ชิ ก ต้ อ ง กู ้ ยื ม จ า ก
ภายนอก
จานวน ๙๒ แห่ง
มีสินทรัพย์ ๘.๘ แสนล้านบาท

แสวงหาผลตอบแทนสูงขึ้น
(Search for yield)
ทาให้มีความเสี่ยงด้านสภาพ
- ลงทุนในหลักทรัพย์
- ปล่อยกูใ้ ห้แก่สหกรณ์อื่น คล่องและอาจไม่มีเงินเพียง
พอที่จะชาระหนี้ ระยะสัน้

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ ท่ี ต ้อ งกู ้เ งิ น จากธนาคารพาณิ ชย์ แ ละ
สถาบันการเงิ นเฉพาะกิจ (SFI) จานวน 123 แห่ง
มียอดเงินกูร้ วม 2 แสนล้านบาท
มีสภาพคล่องเหลือจากการ
ให้บริการสมาชิก (Surplus)

ส ห ก ร ณ์ ท่ี มี ส ภ า พ ค ล่ อ ง ไ ม่
เพียงพอ ต้องกูย้ ืมจากภายนอก

จานวน 39 แห่ง
ยอดเงินกู ้ 0.5 แสนล้านบาท
จานวน 84 แห่ง
ยอดเงินกู ้ 0.5 แสนล้านบาท

การปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน
14 มิ.ย.59
ข้อสัง่ การ
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่ วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้อ งจัด ท ากฏหมายเพื่ อ
ปฏิรูปการบริ หารจัดการและกากับ
ดู แ ล ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11 ก.ค.59

13 ก.ค. 59

กค. หารือ กษ.

ครัง้ ที่ 1
พิจารณาร่างกฏหมาย

เสนอให้มีการจัดตัง้ องค์กรอิ สระ
เพื่ อ ท าหน้า ที่ ก ากับ ดูแ ลสหกรณ์
ออมทรัพ ย์แ ละสหกรณ์เ ครดิ ต ยู
เนี่ ยนโดยมี ลกั ษณะองค์กรคล้าย
(คปภ.)

14 ก.ย. 59
เสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๓ เดือน

สศค. กสส. ธปท. กฤษฎีกา

3 ส.ค. 59
ครัง้ ที่ 2
พิจารณาร่างกฏหมาย
สศค. กสส. ธปท. กฤษฎีกา

15 ส.ค. 59

8 ส.ค. 59

จัดเวที
รับฟั งความคิดเห็นจาก
ขบวนการสหกรณ์

ครัง้ ที่ 3
พิจารณาร่างกฏหมาย

หมายเหตุ ขบวนการสหกรณ์ไม่เห็ นด้วยกับ พรบ.ฉบับดังกล่าว และเสนอให้ กรมฯ เชิญผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์
แก้ไข พรบ.สหกรณ์ 25542 โดยเพิ่ มเรื่ องการกากับด้านการเงิ น และขออยู่ และผูส้ หกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน 150 คน
ภายใต้ พรบ.เดี ยวกันทัง้ 7 ประเภท รวมทัง้ ขอมี ส่วนร่ วมในการปฏิ รูปดังกล่าว
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
และขอขยายเวลาอีก 120 วัน ในการจัดทาร่าง กม.
จาเนี ยรสาร ชัน้ ๒๔ ธ.ก.ส.

สศค. กสส. ธปท. กฤษฎีกา

พิจารณาแนวทาง
การจัดทากฏหมาย
ปฏิรปู ระบบบริหาร
จัดการและกากับ
ดูแลกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ และ
สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ ยน จานวน
3 ครัง้

การปฏิ รปู ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน
สศค
.
กสส
.

ขบวน
การ
สหกร

เสนอให้มีการจัดตัง้ องค์กรอิสระ
เพื่ อทาหน้าที่ กากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ ยนโดยมี ลั ก ษณะองค์ ก ร
คล้าย (คปภ.)

พิ จ า ร ณ า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท า
กฏหมายปฏิ รูประบบบริ หารจัดการ
และกากับดูแลกิ จการสหกรณ์ออม
ทรัพ ย์ และสหกรณ์เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
จานวน 3 ครัง้

ขบวนการสหกรณ์ ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ พรบ .ฉบั บ
ดังกล่าว และเสนอให้แก้ไข พรบ.สหกรณ์ 25542
โดยเพิ่ ม เรื่ อ งการก ากับ ด้า นการเงิ น และขออยู่
ภายใต้ พรบ.เดี ยวกันทัง้ 7 ประเภท รวมทัง้ ขอมี
ส่ วนร่วมในการปฏิ รูปดังกล่ าว และขอขยายเวลา
อีก 120 วัน ในการจัดทาร่าง กม.

1. พัฒนำเกณฑ์ กำกับดูแล
แผนพัฒนำควำมเข้ มแข็ง :
สหกรณ์
โครงกำรสร้ ำงระบบคุ้มครองทำงกำรเงิน
2. กำรเชื่อมโยงข้ อมูลทำง
สอ.
ดำเนินกำรแล้ วเสร็จ
อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
กำรเงิน
ภำยใน 15 ธ.ค.59
3. กำรสร้ ำงนักกำรเงินรุ่ นใหม่
คณะทำงำนพัฒนำระบ คณะทำงำนย่ อยฯ
ดาเนินการแล้ว กำรกำกับดูแลสหกรณ์
5 คณะ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๙
สสท. ร่ ว มกับ ชสอ./ชสค. ได้จ ดั
สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกับ การปฏิ รู ป ระบบบริ ห าร
จั ด การและก ากั บ ดู แ ลสหกรณ์
ออมทรัพ ย์แ ละสหกรณ์เ ครดิ ต ยู
เนี่ ยน

ดร.ก๊ก ดอนสาราญ ประธานสสท. พลโท ดร.วีระ
วงศ์สรรค์ ประธานชสอ. นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์
ประธานชสค.และคณะ กับ นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัด กระทรวงการคลัง และคณะผู ้บ ริ ห ารจาก
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ช่วงเช้าของวันที่ 29
สิงหาคม 2559 “ชะลอเสนอร่างพ.ร.บ.การประกอบ
กิจการทางการเงิ นขยายเวลา 120 วันตามขอ พร้อม
ร่วมวางระบบการเงิน สอ./สค.”

กระทรวงกำรคลั ง เตรี ยมเสนอ
ครม. ให้ สอ./สค. อยู่ ภ ำยใต้ ก ำร
ก ำ กั บ ดู แ ล ข อ ง ก ษ . แ ล ะ มี
ข้ อเสนอแนะให้ กสส . พั ฒ นำ
เกณฑ์ กำกับดูแลให้ มีประสิทธิภำพ

- ธรรมำภิบำล
- ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบัตกิ ำร
- ควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่ อง
- ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
- กำรรำยงำนข้ อมูล

นำข้ อเสนอ
ธปท. ADB สศค.
มำกำหนดหลักเกณฑ์

5 กันยายน 2559 ดร.ก๊ก ดอนสาราญ ประธานฯ
สันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชสอ.
และ ชสค. เรื่องการปฏิ รูประบบบริ หารจัดการและ
กากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิ ตยู
เนี่ ย น เสนอต่ อ พลเรื อ เอก ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เชิ ด บุ ญ
เมือง ประธานคณะอนุ กรรมาธิการพิจารณาศึ กษา
ด้านสหกรณ์ และอื่นๆ

เป้าหมาย
แล้ วเสร็จ
ม.ค.60

สสท. ชสอ. และ ช.ส.ค. เสนอ
ร่ าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่.....)
พ.ศ.....ต่ อหน่ วยงานราชการที่
เกี่ ย วข้ อ งและสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่ งชาติ ธันวาคม 59

แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ปี 2560-2564

ปี 2565-2569

ปี 2570-2574

เป็ นองค์กรที่มุ่งเน้น
พัฒนาส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดี และ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของสหกรณ์ ด้วยระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
บุคลากรมืออาชีพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็ นองค์กรที่นาระบบ
บริหารจัดการสมัยใหม่
เทคโนโลยี และพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สหกรณ์มีความสามารถ
ทางการแข่งขันและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี

เป็ นองค์กรที่ยกระดับ
ความสามารถของ
ขบวนการสหกรณ์ให้
สามารถกากับและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปี 2575-2579
เป็ นองค์กรที่รกั ษาความ
สมดุลของสหกรณ์ให้เป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานราก
ของประเทศ ที่มีความ
มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยื น
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี
๑.การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

๒.การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็ นมืออาชีพด้านการสหกรณ์
๓.การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๔.การเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์
๕.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่ การบริหารจัดการและการกากับดูแล
๖.สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์
๗.การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
๘.การสร้างความยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์

แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
สมาชิก : ให้สมาชิกมีวินยั ทางการเงิน มีบทบาทกากับดูแลสหกรณ์
กรรมการ : มีความเข้าใจบทบาทหน้าทีก่ รรมการ กิจการสหกรณ์
ฝ่ ายจัดการ : บริหารจัดการให้บรรลุวตั ถุประสงค์
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริม : ส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยยึดหลักการ
อุดมการณ์สหกรณ์ และเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ได้

แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
ปฏิรูป : พัฒนาเกณฑ์การกากับสหกรณ์ สร้างระบบรายงาน ฐานข้อมูล และระบบ
เตือนภัย

ธนาคารสหกรณ์ : สร้างระบบคุม้ ครองการเชือ่ มโยงทางการเงินระหว่างสหกรณ์

สรุปผลการดาเนินงานของสหกรณ์ และกล่ มุ เกษตรกร ปี 2559
รวม

จานวนสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร (แห่ ง)

กลุ่มเกษตรกร
(สถาบันเกษตรกร)

11,297

3,200

3,941

4,156

5.30

6.80

0.54

ทุนดาเนินงาน
(ล้ านบาท)

12.64
รวม
2,692,782

2,434,078

254,703

4,001

มูลค่ าธุรกิจ
(ล้ านบาท)

2,210,241

1,884,429

318,464

7,348

กาไรสุ ทธิ
(ล้ านบาท)

76,754

73,330

3,324

100

จานวนสมาชิก
(ล้ านคน)

นอกภาค

สหกรณ์ นอก สหกรณ์ในภาค
การเกษตร
ภาคการเกษตร (สถาบันเกษตรกร)

ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน บริการ ร้ านค้า

ในภาค

การเกษตร นิคม ประมง

สภาพคล่ องทางการเงินของสหกรณ์ นอกภาคการเกษตร ปี 2559
ทุนดาเนินงานทั้งหมด 2,434,078 ล้านบาท
ทุนของสหกรณ์ เอง 1,075,827 ลบ. 44.20%

เงินสด/เงินฝากธนาคาร
66,482 ลบ. 2.73%
การใช้
เงินทุน

ทุนจากการก่ อหนี้ 1,358,251 ลบ. 55.80%
เงินรับฝากจากสมาชิก

เงินลงทุน

782,602 ลบ. 32.15%

507,099 ลบ. 20.83%

หนีส้ ินอื่นๆ

19,200 ลบ. 0.79%

 เงินออมต่ อสมาชิก 320,466 บาท/คน
 หนีส้ ิ นต่ อสมาชิก 333,020 บาท/คน

309,216 ลบ. 12.70%

เงินให้ สมาชิกกู้ยืม

เงินรับฝากจากสหกรณ์ อื่น 49,350 ลบ. 2.03%

เงินกู้/เครดิตการค้า

เงินฝากสหกรณ์ อื่น
103,284 ลบ. 4.24%

1,759,246 ลบ. 72.28%

เงินให้ สหกรณ์ อื่นกู้ยืม
160,112 ลบ. 6.58%
ทรัพย์ สินอื่นๆ
35,738 ลบ. 1.47%

หนีท้ ี่ชาระไม่ ได้ ตามกาหนด = 21,810,209,868 บาท
NPL = 3,931,540,267 บาท

หนีค้ รัวเรื อนของประเทศไทย ปี 2559 เท่ ากับ 298,000 บาท/ครัวเรื อน
(ข้ อมูลจากศู นย์ พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย)

( NPL คิดเป็ น 0.22% ของลูกหนีเ้ งินกู้)

สภาพคล่ องทางการเงินของสหกรณ์ ในภาคการเกษตร ปี 2559
ทุนดาเนินงานทั้งหมด 254,703 ล้าน

เงินสด/เงินฝากธนาคาร
29,423 ลบ. 11.55%

ทุนของสหกรณ์ เอง 78,724 ลบ. 30.91%

ทุนจากการก่ อหนี้ 175,979 ลบ. 69.09%
เงินรับฝากจากสมาชิก 65,061 ลบ. 25.54%

การใช้
เงินทุน

เงินรับฝากจากสหกรณ์ อื่น 16,285 ลบ. 6.39%
เงินกู้/เครดิตการค้ า

81,824 ลบ. 32.13%

หนีส้ ิ นอื่น

12,809 ลบ. 5.03%

 เงินออมต่ อสมาชิก 17,863 บาท/คน
 หนีส้ ิ นต่ อสมาชิก 25,032 บาท/คน

เงินฝากสหกรณ์ อื่น
8,169 ลบ. 3.21%
เงินลงทุน
1,331 ลบ. 0.52%

เงินให้ สมาชิกกู้ยืม
เงินให้ สหกรณ์ อื่นกู้ยืม

1,636 ลบ. 0.64%

ทรัพย์ สินอื่นๆ
53,425 ลบ. 20.98%

หนีค้ รัวเรื อนของประเทศไทย ปี 2559 เท่ ากับ 298,000 บาท/ครัวเรื อน
(ข้ อมูลจากศู นย์ พยากรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย)

160,719 ลบ. 63.10%

แนวทางการวิเคราะห์ความเสีย่ งสหกรณ์ออมทรัพย์

วิเคราะห์ความเสีย่ งของ สอ.ก.ไก่ จากัด
รายละเอียดที่มาของเงินทุน
เจ้าหนี้ เงินกู ้ 4,009 (4.12 %)
ประกอบด้ วย
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ธ.กรุงไทย
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ธ.กรุงศรีฯ
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ธ.ทหารไทย
- เจ้ าหนี้จากการซื้อตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนดาเนินงานทั้งสิ้ น 97,225
1,545
ที่มาของเงินทุน
1,630
820 เจ้ าหนี้เงินกู้
14

เงินรับฝาก 47,142 (48.49%)
สมาชิก
46,143
สหกรณ์อ่นื - 23 สหกรณ์
999
รับฝาก 100 ล้ านขึ้นไป คือ
- สอ.พนง.............. จก.
200
- สอ.พนง................ จก.
100
- สอ............. จก.
110
**รส.ผู้ปฏิบัติงาน ...... จก. (8 สาขา) 60

เจ้ าหนี้เงินรับฝาก
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปี

4,009
47,142
40,167
2,639
3,052

ใช้เงินทุน
เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อ่นื
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้เงินให้ ก้ ู - สมาชิก
ลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5,058
630
67,798
21,986
565
1,167

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการใช้เงินทุน
เงินฝากสหกรณ์อื่น 630 (0.65 %)
ชุมนุม...............จก.
600
ชุมนุมสหกรณ์........... จก.
30
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 67,798 (69.73%)
- กองทุนส่วนบุคคล
8,425
- พันธบัตร
1,779
- หุ้นกู้
49,968
- หุ้นสามัญ
4,798
- กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน .............
1,817
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
1,000
- สหประกันชีวิต
0.2
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์.............จก.
10
- หุ้นชสอ............ จก .
1
ลูกหนี้ อื่น 565 (0.58%)
ลน.จากการขายตราสารทุน
517
ลน.ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
16
ลน.รอชาระหนี้
32
ลน.ตามคาพิพากษา
12
ลน.ค่าเบี้ยประกันชีวิต
1
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,167 (1.20%)
รายได้ ค้างรับ
1,147
ดบ.เงินฝากธนาคารค้ างรับ
19
อื่น ๆ
1

ประเด็นความเสีย่ งที่ตอ้ งพิจารณาของ สอ. ก.ไก่ จากัด
สภาพคล่อง
เงินลงทุน
D/E
(หนี้ สินทั้งสิ้ น/ทุน (หลักทรัพย์/ทุนเรือนหุน้ (เงินสด+เงินฝากธนาคาร/
เงินรับฝาก+เงินกูย้ ืม+
+ทุนสารอง)
เรือนหุน้ +ทุนสารอง)
ทุนเรือนหุน้ )
เกณฑ์ ธปท.
เกณฑ์ ธปท.
เกณฑ์ ธปท.
ไม่เกิน 10 %
ไม่เกิน 1.5 เท่า
ไม่ตา่ กว่า 1 %
5.54 %
1.20 เท่า
158.38 %
สหกรณ์ก่อหนี้เป็ นไปตาม สหกรณ์ลงทุนในหุ้นกู้และหุ้น สหกรณ์มีสภาพคล่องเป็ นไป
ทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ ธปท.
เกณฑ์ท่ี ธปท. กาหนด
ตามเกณฑ์ท่ี ธปท.
เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็ นหุ้นกู้
ซึ่งปัจจุบันหุ้นกู้หลายรายการ
มีมูลค่าราคายุติธรรมที่ซ้ ือขาย
ในท้ องตลาดต่ากว่าราคาทุน
สหกรณ์มีความเสี่ยงที่จะ
ขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุน
ที่ลดลงต่ากว่าราคาทุน

สรุป
ภาพรวม

การรับชาระหนี้
จากลูกหนี้

สหกรณ์มีความเสีย่ งด้านเงิน
ลงทุนเนือ่ งจากมีเงินลงทุนสูง
กว่าเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด
ซึ่งอาจเสีย่ งต่อมูลค่าเงินลงทุน
ทีอ่ าจลดลงตา่ กว่าราคาทุน
สหกรณ์ไม่มีลูกหนี้เงินให้ ก้ ู
ค้ างชาระ แต่มีลูกหนี้อ่นื
565 ลบ. ซึ่งเป็ นลูกหนี้จาก
การขายตราสารทุน 517 ลบ.
(91.50% ของลูกหนี้อ่นื )

วิเคราะห์ความเสีย่ งของ สอ.พนักงาน ข.ไข่ จากัด
รายละเอียดที่มาของเงินทุน
เจ้าหนี้ เงินกู ้ 100 (0.77 %)
ประกอบด้ วย
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ธ.ออมสิน

เงินรับฝาก 7,518 (58.23%)
สมาชิก (55.51%)
สหกรณ์อ่นื 4 สหกรณ์ ได้ แก่
- สอ.พนักงาน ...........
- สอ. .......
- สอ.กระทรวง.....
- สอ.....

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการใช้เงินทุน

ทุนดาเนินงานทั้งสิ้ น 12,911
100

ที่มาของเงินทุน

เจ้ าหนี้เงินกู้
เจ้ าหนี้เงินรับฝาก
ทุนของสหกรณ์
7,167 ทุนเรือนหุ้น
351
ทุนสารอง
121
80
กาไรสุทธิประจาปี
100
50

100
7,518
4,571
280
278

ใช้เงินทุน
เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อ่นื
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้เงินให้ ก้ ู - สมาชิก
ลูกหนี้อ่นื
สินทรัพย์อ่นื

180
1,452
404
10,829
12
33

เงินฝากสหกรณ์อื่น 1,452 (11.25 %)
ชสอ.
1,000
สอ. .....
200
สอ......
252

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 404 (3.13%)
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน สอ.
- สหประกันชีวิต
- หุ้น ชสอ.

ลูกหนี้ อื่น 12 (0.09%)
ลน.ระหว่างดาเนินคดี
ลน.ตามคาพิพากษา
ลน.อื่น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

400
0.2
4

10
12
18
(28)

ประเด็นความเสีย่ งที่ตอ้ งพิจารณาของ สอ.พนักงาน ข.ไข่ จากัด
สภาพคล่อง
เงินลงทุน
D/E
(หนี้ สินทั้งสิ้ น/ทุน (หลักทรัพย์/ทุนเรือนหุน้ (เงินสด+เงินฝากธนาคาร/
เงินรับฝาก+เงินกูย้ ืม+
+ทุนสารอง)
เรือนหุน้ +ทุนสารอง)
ทุนเรือนหุน้ )
เกณฑ์ ธปท.
เกณฑ์ ธปท.
เกณฑ์ ธปท.
ไม่เกิน 10 %
ไม่เกิน 1.5 เท่า
ไม่ตา่ กว่า 1 %
8.33 %
1.48 %
1.60 เท่ ำ

สหกรณ์ก่อหนี้สงู กว่าเกณฑ์
ที่ ธปท. กาหนดเล็กน้ อย
หนี้สนิ ส่วนใหญ่เป็ น
เงินรับฝากจากสมาชิก
ร้ อยละ 55.51 ทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนสารอง ร้ อยละ
37.57 ของทุนดาเนินงาน
ทั้งสิ้น

สหกรณ์ลงทุนในตัว๋ สัญญา
ใช้ เงิน สอ.ธกส และถือหุ้น
ชสอ.แห่งประเทศไทย จก
ภายในเกณฑ์ท่ี ธปท. กาหนด

สหกรณ์มีสภาพคล่องเป็ นไป
ตามเกณฑ์ท่ี ธปท.กาหนด

การรับชาระหนี้
จากลูกหนี้

สหกรณ์ไม่มีลูกหนี้เงินให้ ก้ ู
ค้ างชาระ มีลูกหนี้ท่ไี ม่
ก่อให้ เกิดรายได้ 52 ลบ.
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 29
ลบ.มีลูกหนี้อ่นื 40 ลบ
- ลน ระหว่างดาเนินคดี 10
- ลน ตามคาพิพากษา 12
-ลน อื่น
18
หัก ค่าเผื่อ
(28)

สรุป
ภาพรวม

สหกรณ์ไม่มีความเสีย่ งด้าน
การก่อหนี้ การลงทุนและ
สภาพคล่องของสหกรณ์เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด

วิเคราะห์ความเสีย่ งของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ฃ.ฃวด จากัด
รายละเอียดที่มาของเงินทุน
เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืม 150 (0.44 %)
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ธ. กรุงไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนดาเนินงานทั้งสิ้ น 34,085

เงินรับฝาก จากสมาชิก 24,232 (71.09%)
ออมทรัพย์
351 (1.03 %)
ออมทรัพย์พิเศษ
17,934 (52.61 %)
ประจา
5,947 (17.44 %)
หนี้ สินอื่น
77 (0.22%)
ด/บ เงินรับฝากค้ างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
อื่น ๆ

58 (0.17%)
11 (0.03%)
8 (0.02%)

อื่น ๆ
832 (2.44 %)
ทุนสะสม
กาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

410 (1.20 %)
422 (1.24 %)

ที่มาของเงินทุน
เจ้ าหนี้เงินยืม
เจ้ าหนี้เงินรับฝาก
หนี้สนิ อื่น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
อื่น ๆ
กาไรสุทธิประจาปี

150
24,232
77
6,970
1,110
832
701

ใช้เงินทุน
เงินสด/เงินฝากธนาคาร
220
เงินฝากสหกรณ์อ่นื
2,670
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
17,082
ลูกหนี้เงินกู้
13,797
ดอกเบี้ยเงินให้ ก้ ูค้างรับ+ อื่น ๆ 255
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
42

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการใช้เงินทุน
เงินฝากสหกรณ์อื่น 2,670 (7.83 %)
ชสอ.
800 (2.35 %)
ชุมนุม…………
350 (1.03 %)
ชุมนุม สก.....
20 (0.05 %)
ชสอ...........
1,500 (4.40 %)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
17,082 (50.11 %)
- หุ้นกู้
11,148 (32.71 %)
- พันธบัตร
1,049 (3.08 %)
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
2,810 (8.24 %)
- กองทุนส่วนบุคคล
1,639 (4.81 %)
- หุ้น ชสอ.
400 (1.17 %)
- หุ้น ชส……………….
31 (0.09 %)
- หุ้น ชสอ. ……………..
3 (0.00 %)
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต
2 (0.00 %)
• นาเงินลงทุน 4,513.16 ลบ.ไปคา้ ประกันเงินกู้ยืม
สถาบันการเงิน
ลูกหนี้ เงินกู ้ 13,797 (40.48 %)
- สก อื่น 26 สก.
5,075 (14.89 %)
(- สอ.ครู……….. 595
- สอ.ครุ…………… 491
- สอ.ครู………… 487
- สอ.ครู………….. 444
- สอ.ครู........ 379
- สอ.ครู…………. 292
- สอ.ครู....... 290
- สอ…ครู ……... 214
- สอ.อื่น 1,883 )
- สมาชิก
6,148 (18.04 %)
- เงินให้ กู้ .....(32 โครงการ)
2,573 (7.55 %)
- ลูกหนี้ NPL
1 (0.00 %)
ค่าเผื่อฯ
(0.35)

ประเด็นความเสีย่ งของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย ฃ.ฃวด จากัด
สภาพคล่อง
เงินลงทุน
D/E
(หนี้ สินทั้งสิ้ น/ทุน (หลักทรัพย์/ทุนเรือนหุน้ (เงินสด+เงินฝากธนาคาร/
เงินรับฝาก+เงินกูย้ ืม+
+ทุนสารอง)
เรือนหุน้ +ทุนสารอง)
ทุนเรือนหุน้ )
เกณฑ์ ธปท.
เกณฑ์ ธปท.
เกณฑ์ ธปท.
ไม่เกิน 10 %
ไม่เกิน 1.5 เท่า
ไม่ตา่ กว่า 1 %
0.70 %
3.03 เท่า
211.40 %
สหกรณ์มีการก่อหนี้สงู
กว่าเกณฑ์ท่ี ธปท.
กาหนด เจ้ าหนี้ส่วนใหญ่
มาจากเงินรับฝากจาก
สมาชิก ซึ่งสหกรณ์มี
ภาระผูกพันที่ต้อง
จ่ายคืนเงินรับฝากให้
สมาชิกเมื่อทวงถาม

สหกรณ์มีความเสี่ยงด้ านเงิน
ลงทุนสูงมากกว่าเกณฑ์ของ
ธปท. เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็ น
เงินหุ้นกู้ จานวน 11,148
ลบ. ความเสี่ยงของสหกรณ์ท่ี
อาจเกิดขึ้นก็คือการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา
ผลตอบแทนเงินลงทุน
อีกทั้งสหกรณ์มีการลงทุนใน
หุ้นสามัญที่ไม่เป็ นตาม
กฎหมาย 277 ลบ.

สหกรณ์มีสภาพคล่องต่ากว่า
เกณฑ์ท่ี ธปท. กาหนด ซึ่ง
เจ้ าหนี้ส่วนใหญ่เป็ นเงินรับ
ฝากของสมาชิกที่สหกรณ์ต้อง
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

การรับชาระหนี้
จากลูกหนี้

สหกรณ์มีลูกหนี้ผดิ นัดชาระ
หนี้ จานวน 58.45 ลบ.
คิดเป็ นร้ อยละ 0.32 ลบ.
และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 0.35 ลบ.

สรุป
ภาพรวม
สหกรณ์มีความเสี่ยงด้ านเงิน
ลงทุน ซึ่งมีจานวน
17,082 ลบ.คิดเป็ นร้ อยละ
50.11 ของทุนดาเนินงานทั้งสิ้น
ซึ่งมีความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน
เงินลงทุน และการเปลี่ยนแปลง
ราคาของเงินลงทุน

วิเคราะห์ความเสีย่ งของ ชุมนุ มสหกรณ์ ง.งู จากัด

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดการใช้เงินทุน

เจ้าหนี้ เงินกู ้ 1,017 (13.27 %)
ประกอบด้ วย
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงินบุคคลภายนอก 5 ราย
(5.31 %)
54
- ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ธ.ทหารไทย
(56.34 %) (เงินลงทุนคา้ ประกัน) 573
- เงินกู้ยืม บมจ. KGI (38.35 %) 390
(Private Repo)

ทุนดาเนินงานทั้งสิ้ น 7,663

เงินฝากสหกรณ์อื่น 4,487 (58.55 %)
สก............
(99.96 %)
(มีท่ดี ินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างคา้ ประกัน
ราคาประเมิน 6,986 ล้ าน)
4,485
สอ. ......................จากัด (0.04 %)
2
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- ลงทุนในหุ้นสามัญไม่เป็ นไปตาม กม. นายทะเบียน
สั่งการให้ แก้ ไขข้ อบกพร่อง 16 ม.ค. 60 ราคาทุน
จานวน 51) (ณ 31 มี.ค.60 คงเหลือ 36)
- ลงทุนในหุ้นกู้ท่อี ยู่ในความต้ องการของตลาด
เป็ นไปตาม กม. (นาไปคา้ ประกัน ธ.ทหารไทย....ลบ.
และทาธุรกรรม Repo … ลบ.

เงินรับฝาก จากสมาชิก (34 สก.) 5,622
(73.37 %) รับฝาก 100 ล้ านขึ้นไป คือ
- สอ.......
540
- สอ. .........
550
- สอ. ม.......
1,250
- สอ. ม. ......
600
- สอ...........
600
- สอ. ม.......
350
- สอ.โรงพยาบาล.......
135
- สอ. ม.............
240
- สอ. .........
100
- สอ. ...........
130
- ชุมนุม.........
240
- สอ.สาธารณสุข........
110
- สอ.พนักงาน........
120

ที่มาของเงินทุน
เจ้ าหนี้เงินกู้
เจ้ าหนี้เงินรับฝาก
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปี

1,017
5,622

734
208
51

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็ นดอกเบี้ ยค้างรับ
เงินฝาก สบ. (6.83 %)
523

ใช้เงินทุน
เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อ่นื
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารอุปกรณ์

80
4,487
1,534
535
1,021

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,021 (13.32 %)
ประกอบด้วย
1. ที่ดิน 107 (รับโอนมาพร้ อมอาคารระหว่าง
ก่อสร้ าง 103 ซื้อ 4
2. อาคารสุทธิ 18
3. อาคารระหว่างก่อสร้ าง 897 (รับโอนแทนการ
ชาระคืนเงินรับฝาก

ประเด็นความเสีย่ งทีต่ อ้ งพิจารณา

สภาพคล่อง
เงินลงทุน
D/E
(หนี้ สินทั้งสิ้ น/ทุน (หลักทรัพย์/ทุนเรือนหุน้ (เงินสด+เงินฝากธนาคาร/
เงินรับฝาก+เงินกูย้ ืม+
+ทุนสารอง)
เรือนหุน้ +ทุนสารอง)
ทุนเรือนหุน้ )
เกณฑ์ ธปท.
เกณฑ์ ธปท.
เกณฑ์ ธปท.
ไม่เกิน 10 %
ไม่เกิน 1.5 เท่า
ไม่ตา่ กว่า 1 %
1.09 %
7.07 เท่า
162.91%
สหกรณ์ก่อหนี้เกินกว่า
ทุนเรือนและทุนสารอง
อาจมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่สามารถชาระคืน
เจ้ าหนี้ได้ ตามกาหนด

1.สหกรณ์มีการลงทุนใน
หุ้นสามัญที่ไม่เป็ นไปตาม
กม. 36 ลบ. เกินกว่าทุนเรือน
และทุนสารอง ที่ ธปท.
กาหนด
2. ลงทุนในหุ้นบริษัท
สหประกันชีวิต 302 ลบ.
ที่อาจมีความเสี่ยงในการ
ได้ รับเงินคืน

สหกรณ์มีสภาพคล่องอยู่ใน
เกณฑ์ ธปท. แต่สหกรณ์ยังมี
ความเสี่ยงในการขอถอนเงิน
ฝากคืนจาก สก...........ซึ่งอาจ
กระทบต่อสภาพคล่องของ
สหกรณ์ได้

สรุป
ภาพรวม
การรับชาระหนี้
จากลูกหนี้

สหกรณ์ไม่มีลูกหนี้
เงินให้ ก้ ูยืม

1.สก.มีความเสี่ยงที่จะถอนเงิน
ฝากคืนจาก สก.......... รวมทั้ง
มีความเสี่ยงของราคา
หลักทรัพย์คา้ ประกันอาจไม่ค้ ุม
ทุนและอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่
ก่อให้ เกิดรายได้
2. มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน
จากเงินลงทุนที่ไม่เป็ นไปตาม
กม. และหุ้นสหประกันชีวิต

ข้อเสนอ การปฏิรูประบบการกากับดูแลและการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของกระทรวงการคลัง
๑. ให้มกี ารกากับดูแลทางการเงินในแนวทางเดียวกับสถานบันการเงินและ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยนำหลักกำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ BASEL I มำ
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบท โดยจะแบ่งเป็ น ๒ ระดับ สหกรณ์ทีม่ สี นิ ทรัพย์มำกกว่ำ
๕,๐๐๐ ล้ำนบำท และน้อยกว่ำ ๕,๐๐๐ ล้ำนบำท
๒ ออกร่ า งระเบีย บนายทะเบีย นสหกรณ์ ว่ ำ ด้ว ยด้ว ยกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำร
ทำงกำรเงินของสหกรณ์ฯ พ.ศ. ….

๒.๑ ระเบียบด้านธรรมาภิบาล
สหกรณ์ทุกขนาด

(๑) ให้มกี ำรถ่วงดุลอำนำจในสหกรณ์ โดยเฉพำะกำรปล่อยสินเชือ่ ให้แยกกำรวิ เรรำะห์
สินเชือ่ และกำรอนุมตั สิ นิ เชือ่ ออกจำกกัน
(๒) สหกรณ์ไม่รวรจ่ำยเงินปั นผลเกิน ๘๐% ของกำไรสุทธิหลังหักเงินจัดสรรเป็ นทุน
สำรองและเงินบำรุงร่ำสันนิบำตสหกรณ์
(๓) สมำชิกสมทบของสหกรณ์ตอ้ งเป็ นบิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำ หรือบุตร ของสมำชิก
สหกรณ์นนั้

๒.๑ ระเบียบด้านธรรมาภิบาล
(๔) งบกำรเงินของสหกรณ์ตอ้ งเป็ นไปตำมมำตรฐำนบัญชีไทย

(๕) เพิม่ เติมเกณฑ์กำรเปิ ดเผยข้อมูลงบกำรเงินทัง้ หมดให้แก่สมำชิกสหกรณ์
(๖) กรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ไม่สำมำรถดำรงตำแหน่งได้เกินสองวำระติดต่อกัน

๒.๑ ระเบียบด้านธรรมาภิบาล
สหกรณ์มีขนาดใหญ่ หรือมีสนิ ทรัพย์มากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท
(๑) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ตอ้ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน และผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งมี
ความเชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการการเงินและการบัญชี
(๒) ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านเพื่อรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายในและ
การบริหารความเสีย่ งของสหกรณ์
(๓) ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมกับขนาด ลักษณะ และขอบเขตการประกอบธุรกิจ
ของสหกรณ์
(๔) ว่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์

๒.๒ ระเบียบความเสีย่ งด้านเครดิต
สาหรับสหกรณ์ทุกขนาด
(๑) ปรับปรุงแนวทำงกำรจัดชัน้ สินเชือ่ ถึงสินทรัพย์ให้สะท้อนถึงรวำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
อย่ำงแท้จริง และมีกำรกันสำรองเพือ่ ให้สอดรล้องกับมำตรฐำนสหกรณ์
(๒) กำรพิจำรณำเงินกูใ้ ห้สมำชิกสมทบต้องไม่เกินมูลร่ำของเงินฝำกและเงินร่ำหุน้ ของสมำชิก
สมทบและภำระหนี้ตอ่ รำยได้รวมสุทธิของสมำชิกรำยใดรำยหนึง่ ต้องไม่เกิน ๗๐%

(๓) จำกัดประเภทและปริมำณหลักทรัพย์ทสี่ หกรณ์สำมำรถฝำกหรือลงทุนโดยกำรลงทุนของ
สหกรณ์ตอ้ งไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ มูลร่ำกำรลงทุนในหุน้ กูข้ องแต่ละบริษทั ต้อง
ไม่เกิน ๕% ของปริมำณหุน้ กูข้ องบริษทั นัน้ และห้ำมสหกรณ์ซ้อื หรือมีไว้ซงึ่ อสังหำริมทรัพย์เป็ นแต่เพือ่
ใช้เป็ นสถำนทีส่ ำหรับดำเนินกิจกำรหรือเป็ นกำรได้มำจำกกำรชำระหนี้และกำรประกันสินเชือ่

(๔) กำหนดรวำมสำมำรถในกำรก่อหนี้ของสหกรณ์อตั รำส่วนหนี้ตอ่ ทุนไม่เกิน ๑.๕ เท่ำ ทัง้
ให้สหกรณ์นำเงินรับฝำกทัง้ หมดมำรำนวณเป็ นหนี้สนิ เพือ่ รวบรุมปริมำณกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน
ให้เหมำะสมกับระดับทุน
(๕) กำรปรับโรรงสร้ำงหนี้ตอ้ งเป็ นไปเพือ่ แก้ไขหนี้เพือ่ ให้สหกรณ์มโี อกำสได้รบั เงินต้นรืน
ได้มำกขึ้น

๒.๒ ระเบียบความเสีย่ งด้านเครดิต
สหกรณ์มขี นาดใหญ่
(๑) กำหนดอัตรำส่วนกำรให้สนิ เชือ่ ทีม่ สี ว่ นเกี่ยวข้องกับกรรมกำรดำเนินกำรหรือผูบ้ ริหำร
ระดับสูงของสหกรณ์ เพือ่ จำกัดรวำมเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึ้นจำกกำรให้สนิ เชือ่ ในลักษณะเอื้อประโยชน์
เช่น ให้สนิ เชือ่ ได้ไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมของหุน้ และเงินสำรองของสหกรณ์ หรือไม่เกิน ๑๕
ล้ำนบำท เป็ นต้น

๒.๒ ระเบียบความเสีย่ งด้านเครดิต
(๒) เพิม่ เติมกำรกำกับดูแลลูกหนี้รำยใหญ่เพือ่ กระจำยรวำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวของพอร์ต
สินเชือ่ มำกจนเกินไป โดยกำหนดอัตรำส่วนกำรให้สนิ เชือ่ ลงทุนก่อภำระผูกพันหรือทำธุรกรรมทีม่ ี
ลักษณะรล้ำยสินเชือ่ แก่บุรรลหรือโรรงกำรหนึง่ ต้องไม่เกิน ๑๐๐ เท่ำของรำยได้หรือกำรให้กูแ้ ก่
สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึง่ ต้องไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือไม่เกิน ๑๕ ล้ำนบำท
สำหรับสินเชือ่ ทีไ่ ม่มหี ลักประกัน
(๓) ต้องเป็ นสมำชิกบริษทั ข้อมูลเรรดิตแห่งชำติจำกัด

๒.๓ ระเบียบความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
สหกรณ์ทุกขนาด

(๑) สหกรณ์ตอ้ งดำรงสินทรัพย์สภำพรล่องขัน้ ตำ่ ไม่ตำ่ กว่ำ ๖ เปอร์เซ็นต์ของเงินรับฝำกและ
เงินกูย้ มื
(๒) แก้ไขนิยำมสินทรัพย์ทสี่ หกรณ์สำมำรถนับเป็ นสินทรัพย์สภำพรล่องโดยกำหนดให้เป็ น
สินทรัพย์ทสี่ หกรณ์สำมำรถเปลี่ยนเป็ นเงินสดภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม

๒.๓ ระเบียบความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
สหกรณ์ขนาดใหญ่
(๑) กำหนดนโยบำยและแผนกำรบริหำรด้ำนสภำพรล่องและส่งรำยงำนแบบข้อมูลสภำพ

รล่อง ได้แก่ แบบรำยงำนส่วนต่ำงสภำพรล่อง แบบรำยงำนกำรกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนและแผน
จัดหำแหล่งเงินทุนฉุกเฉิน และกำหนดอัตรำสินทรัพย์สภำพรล่องให้รรอบรลุมกระแสเงินไหลออก
อย่ำงน้อยไม่ตำ่ กว่ำ ๑ เดือน

๒.๔ ระเบียบความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
สหกรณ์ทุกขนาด
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรรวบรุมภำยในทีช่ ว่ ยลดรวำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกรวำมผิดพลำด
จำกกำรดำเนินงำนและกำรทุจริตของรณะกรรมกำรดำเนินกำรและผูอ้ ำนวยกำรสหกรณ์เป็ นหลัก

สหกรณ์ขนาดใหญ่หรือมีสนิ ทรัพย์มากกว่า ๕ พันล้านบาท
ให้ร ณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูงมีหน้ำที่บริ หำรรวำมเสีย่ งด้ำนปฏิ บัติกำร โดย
กำหนดกรอบนโยบำยและแผนกำรบริหำรรวำมเสีย่ งที่เหมำะสมกับองร์กร รวมทั้งให้มีหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในเป็ นกำรเฉพำะ โดยให้รำยงำนต่อรณะกรรมกำรตรวจสอบของสหกรณ์

๓. ควรแยกโครงสร้างการกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออกจากการส่งเสริมและ พัฒนา เพือ่ ให้
เกิดรวำมเป็ นอิสระในกำรกำกับดูแลกิจกำรทำงกำรเงินของสหกรณ์ฯ โดยจัด ตัง้ รณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลตรวจสอบกิจกำรทำงกำรเงินของสหกรณ์ให้มอี ำนำจพัฒนำหลักเกณฑ์และตรวจกำรประกอบกิจกำร
ทำงกำรเงิน ซึง่ รวรมีผูแ้ ทนจำกธนำรำรแห่งประเทศไทย หรื อ รณะกรรมกำรกำกับตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็ นกรรมโดยตำแหน่ง และรวรให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็ นหน่วยงำนเลขำนุกำร
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมู ลของสหกรณ์ โดยกำหนดให้สหกรณ์สง่ ข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรกำกับ
และตรวจสอบตำมแบบฟอร์มที่ ธปท. จัดทำขึ้นสำหรับสหกรณ์ขนำดใหญ่ ขณะทีส่ หกรณ์ขนำดเล็กอำจ
กำหนดให้สำนักงำนสหกรณ์จงั หวัดเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลในเขตพื้นทีร่ ับผิ ดชอบ และระยะยำวรวรจัดทำ
ระบบสำรสนเทศทีส่ ำมำรถรองรับข้อมูลสำหรับสหกรณ์ทุกแห่ง

ระยะเวลาการขับเคลือ่ น แบ่งเป็ น ๓ ระยะ
ระยะเร่ งด่วน กระทรวงกำรรลัง กระทรวงเกษตร และธนำรำรแห่งประเทศไทย กำหนดแผนกำร
ดำเนินงำนที่รำนึงถึงกำรให้โอกำสสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เรรดิตยูเ นีย่ นในกำรปรับตัวในช่วง
กำรเปลี่ยนผ่ำน รวมทัง้ จัดฝึ กอบรม สร้ำงรวำมรูร้ วำมเข้ำใจ เพือ่ ให้สำมำรถนำแนวทำงปฏิรูปกล่ำวไป
ขับเรลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น

ระยะกลางและยาว ออกกฎหมำยเพือ่ กำกับดูแลสหกรณ์ฯ เป็ นกำรเฉพำะแยกออกจำกกำรกำกับ
ดูแลสหกรณ์ประเภทอืน่ ๆ ให้สอดรล้องกับกำรออกพระรำชบัญญัติสหกรณ์ใหม่ ที่กำลังพิจำรณำอยู่
เพือ่ ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรและกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เรรดิ ตยูเนีย่ นให้เทียบเท่ำกับ
กำรกำกับสถำบันกำรเงินรูปแบบอืน่ ๆ ต่อไป

ข้อสัง่ การนายกรัฐมนตรี
การปฏิรูประบบกากับดูแลและการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รณะรัฐ มนตรี มีม ติเ มื่อวัน ที่ ๗ มีน ำรม ๒๕๖๐ อนุ มตั ิหลัก กำรร่ ำ งพระรำชบัญ ญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ตำมทีส่ ำนักงำนรณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (สรก.) เสนอ โดย
ให้ดำเนินกำรต่อไปดังนี้

๑. ส่ง ส ำนัก งำนรณะกรรมกำรกฤษฎีก ำตรวจพิจ ำรณำโดยให้น ำไปรวมกับ ร่ ำ ง
พระรำชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. ทีเ่ สนอก่อนหน้ำนี้โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และอยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำของสำนักงำนรณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒. ให้รับรวำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนำรำรแห่งประเทศไทยไป
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วส่งให้รณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบญ
ั ญัติ แห่งชำติ
พิจำรณำ ก่อนเสนอสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติตอ่ ไป

ประเด็นการแก้ไขเพิม่ เติม
ตามร่างพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที.่ ...) พ.ศ....
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การกากับดูแล
๑. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข และกลไกกำรกำกับดูแลสหกรณ์ซงึ่ ประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ดังนี้
๑.๑ กำหนดให้ธนำรำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้ำทีเ่ สนอแนะให้มีกำรตรำพระ
รำชกฤษฎีกำเพือ่ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรประกอบกิจกำรของสหกรณ์ซงึ่
ประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ขึ้ น โดยเฉพำะ (สหกรณ์ซึ่ง จะประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุน แต่ไ ม่ตอ้ งขอ
อนุ ญ ำตตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยธุ ร กิ จ สถำบัน กำรเงิ น แต่ก ำรดำเนิน กำรต้อ งปฏิ บัติตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่ นไข ตำมทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ)

การกากับดูแล
๑.๒ กำหนดให้ธนำรำรแห่งประเทศไทยมีหน้ำทีแ่ ละอำนำจกำกับดูแลให้
สหกรณ์ซงึ่ ประกอบธุรกิจเงินทุนปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่ นไขที่
กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ และหำกพบว่ำมีกำรดำเนินกำรไม่ถูกต้องให้มอี ำนำจสัง่
แก้ไขหรือระงับกำรดำเนินกำร หรือกรณีทีก่ ำรกระทำนัน้ อำจจะก่อให้เกิ ดรวำมเสียหำย
แก่ประชำชน อำจขอให้นำยทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้รณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์พน้
จำกตำแหน่งหรือสัง่ เลิกสหกรณ์ได้

ระบบบัญชี
๒. กำหนดให้นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนดระบบบัญชีและมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชี ตลอดจนสมุดบัญชี และแบบรำยงำนต่ำงๆ ที่สหกรณ์ตอ้ งยืน่ ต่อนำยทะเบียน
สหกรณ์ตำมรำแนะนำของอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

การร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ (มาตรา ๒๑)
๓. กำหนดให้สมำชิกมีสทิ ธิรอ้ งขอให้นำยทะเบียนสหกรณ์หรือรองนำยทะเบียน
สหกรณ์ดำเนินกำรร้องทุกข์หรื อฟ้ องรดีแทนสหกรณ์ได้ และกำหนดให้ดำเนิ นกำร
พิจำรณำเรื่องภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รำร้องขอ

อานาจกระทาการของสหกรณ์ (มาตรา ๔๖)
๔. กาหนดประเภทและลักษณะ รวมถึงขอบเขตการดาเนินกิจการทีพ่ ึงดาเนินการ
ได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทในกฎกระทรวง รวมทัง้ กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มี
อานาจสัง่ การได้ตามที่เ ห็น สมควรในกรณี ท่ีสหกรณ์ด าเนิ น การนอกขอบเขตที่จ ะพึ ง
ดาเนินการได้

ลักษณะต้องห้ามเป็ นกรรมการสหกรณ์ (มาตรา ๕๒)
๕. กำหนดลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์เพิม่ เติมกรณีเรยถูกให้
พ้นจำกตำแหน่งหรื อเรยเป็ นกรรมกำรในสหกรณ์ที่ถูกสัง่ เลิ กสหกรณ์ตำมรำ สัง่ ของนำย
ทะเบียนสหกรณ์

การกาหนดความรับผิดชอบ
๖. กำหนดให้กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร และเจ้ำหน้ำทีข่ องสหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบร่ วมกันต่อ
สมำชิกสหกรณ์ ในกรณีทีเ่ กิดรวำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ำมรำสัง่ ของ
นำยทะเบียนสหกรณ์หรือ ธนำรำรแห่งประเทศไทย

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
๗. กำหนดห้ำมสหกรณ์จดั สรรกำไรสุทธิประจำปี จนกว่ำจะได้ดำเนินกำรจัดทำ
บัญชีตำมแบบและรำยกำรทีน่ ำยทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้ถูกต้องตำมรวำมเป็ นจริง

บทกาหนดโทษ
๘. แก้ไขเพิม่ เติมบทกำหนดโทษ ดังนี้
(๘.๑) กรณีสหกรณ์ไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไขที่กำหนดให้พระ
รำชกฤษฎีกำตำมข้อ ๑
(๘.๒) กรณีรณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ กรรมกำร ผูจ้ ดั กำรสหกรณ์ หรื อ
เจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์ผใู ้ ด มีมติหรือดำเนินกำรฝ่ ำฝื นข้อห้ำมเรื่องกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ตำมข้อ ๗

(๘.๓) กรณี ส หกรณ์ ก ระท ำรวำมผิ ด ตำมพระรำชบั ญ ญัติ น้ ี โดยกรรมกำร
ดำเนินกำรสหกรณ์หรื อผูจ้ ัดกำรสหกรณ์ ลงมติให้สหกรณ์ดำเนินกำรหรื องด เว้นกำร
ดำเนินกำรหรือเป็ นผูด้ ำเนินกำร หรือรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรนัน้ ได้กระทำผิดหน้ำที่
ของตนด้วยประกำรใดๆ โดยทุจริต

ปั ญหาการออกคาส่งของนายทะเบียนสหกรณ์
รำสัง่ นำยทะเบียนสหกรณ์ที่ ๑๕/๒๕๖๐ สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหำรม ๒๕๖๐ ทีน่ ำยทะเบียน
สหกรณ์ได้ออกรำสัง่ ให้สหกรณ์จดั ส่งขอมูล ในหลำยจังหวัดขอให้สหกรณ์จดั ส่งข้อมูลของ
สมำชิกว่ำสมำชิกสหกรณ์ผใู ้ ดรำยใดบ้ำงในแต่ละสหกรณ์มเี งินฝำกหรือมีเงินกูส้ ูงสุดในแต่ละ
รำยกำรจำนวน ๒๐ รำย ทีม่ เี งินฝำกหรือเงินกูก้ บั สหกรณ์เป็ นจำนวนเท่ำไร
สหกรณ์จะต้องทาอย่างไร
สหกรณ์ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้เ นื่ อ งจากขัด ต่ อ บทบัญ ญัติ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
มำตรำ ๓๒ บุรรลย่อมมีสทิ ธิในรวำมเป็ นอยูส่ ว่ นตัว เกียรติยศ ชือ่ เสียงและรรอบรรัว
กำรกระทำอันเป็ นกำรละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุรรลตำมวรรรหนึง่ หรือกำรนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ำในทำงใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอำศัยอำนำจตำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยทีต่ รำขึ้นเพียงเท่ำทีจ่ ำเป็ นเพือ่ ประโยชน์สำธำรณะ

พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ ี
“ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุรรล” หมำยรวำมว่ำ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิง่ เฉพำะตัวของ
บุรรล เช่น กำรศึกษำ ฐำนะกำรเงิน ประวัตสิ ขุ ภำพ ประวัตอิ ำชญำกรรม หรือประวัติ
กำรทำงำน บรรดำทีม่ ชี อื่ ของผูน้ นั้ หรือมีเลขหมำย รหัส หรือสิง่ บอกลักษณะอืน่ ทีท่ ำให้
รูต้ วั ผูน้ นั้ ได้ เช่น ลำยพิมพ์น้ วิ มือ แผ่นบันทึก ลักษณะเสียงของรนหรือรูปถ่ำย และให้
หมำยรวำมรวมถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสิง่ เฉพำะตัวของผูท้ ีถ่ งึ แก่กรรมแล้วด้วย”

มาตรา ๒๓ หน่วยงำนของรัฐต้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุรรล
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุรรลเพียงเท่ำที่เกี่ยวข้องและจำเป็ นเพือ่ กำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐให้สำเร็ จตำม วัตถุประสงร์เท่ำนัน้ และยกเลิกกำรจัดให้มี
ระบบดังกล่ำวเมือ่ หมดรวำมจำเป็ น
(๒ พยำมยำมเก็บข้อมูลข่ำวสำรโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูลโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกรณีทีจ่ ะ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุรรลนัน้

ในกรณีทีเ่ ก็บข้อมูลข่ำวสำรโดยตรงจำกเจ้ำของข้อมูล หน่วยงำนของรัฐต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้ำหรื อพร้อมกับกำรขอข้อมูลถึงวัตถุประสงร์ที่จะนำข้อมูลมำใช้
ลักษณะกำรใช้ขอ้ มูลตำมปกติและกรณีที่ขอข้อมูลนัน้ เป็ นกรณีที่ อาจให้ขอ้ มูลได้โดยความ
สมัครใจหรือเป็ นกรณีมกี ฎหมำยบังรับ
หน่วยงำนของรัฐต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบในกรณีทีม่ กี ำรให้จดั ส่งข้อมูลข่ำวสำร
ส่วนบุรรลไปยังทีใ่ ดซึง่ จะเป็ นผลให้บุรรลทัว่ ไปทรำบข้อมูลข่ำวสำรนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นไปตำม
ลักษณะกำรใช้ขอ้ มูลตำมปกติ

มาตรการ กากับ ดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
เห็นชอบให้สหกรณ์ถอื ใช้ร่างระเบียบฯ เงินรับฝากจากสหกรณ์อน่ื มีผลถือใช้ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
กรณีท่ีจานวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึง่ เมื่อรวมกับหนี้การกูย้ มื เงินจากภายนอกและ
หนี้ในฐานะผูค้ า้ ประกัน จะเกินวงเงินกูห้ รือคา้ ประกันประจาปี ของสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้
ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รบั ฝากเงิน
กรณีของผูฝ้ ากที่เป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น ขนาดใหญ่ท่ีมีสนิ ทรัพย์
มากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกูจ้ ากผูฝ้ ากดังกล่าว (หาก
มี) ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสารองผูฝ้ าก
52

เห็นชอบให้สหกรณ์ถอื ใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อน่ื กูย้ มื เงิน มีผลถือใช้ภายใน 120 วันนับแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
จานวนเงินกูท้ ่ีให้แก่สหกรณ์ผูข้ อกูส้ หกรณ์หนึง่ ๆ เมื่อรวมกับจานวนเงินฝากที่สหกรณ์ผูใ้ ห้กู ้
ฝากไว้กบั สหกรณ์ผูข้ อกู ้ (หากมี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสารองของ
สหกรณ์ผูใ้ ห้กูเ้ งิน แต่เมื่อรวมกับหนี้เงินกูท้ ุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผูข้ อกูแ้ ล้ว จะต้องไม่เกิน
วงเงินกูย้ มื และคา้ ประกันประจาปี ที่สหกรณ์ผูข้ อกูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่

อ.๑๗๙/๒๕๕๔

สหกรณ์ออมทรัพย์รรูนรรสวรรร์ จำกัด
ผูฟ้ ้ องรดี
นำยทะเบียนสหกรณ์
ผูถ้ ูกฟ้ องรดี
กำรทีน่ ำยทะเบียนสหกรณ์ออกระเบียบสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถอื ปฏิบตั ิ
ในเรื่องกำรรับฝำกเงินจำกสหกรณ์อนื่ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗ เพือ่ ใช้บงั รับ
กับสหกรณ์ตำมมำตรำ ๔๖(๕) แห่งพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นการออกระเบียบที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย เนือ่ งจำกสหกรณ์มอี ำนำจกรทำกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อนื่ ได้ตำม
ระเบียบของสหกรณ์ทไี่ ดรับรวำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนซึง่ เป็ นบทบัญญัตไิ ว้เป็ นกำรเฉพำะ และ
ต้องเป็ นไปตำมวัตถุประสงร์ของสหกรณ์ทไี่ ด้กำหนดไว้ในวัตถุประสงร์

ปั ญหาการออกคาสัง่ ของผูอ้ านวยพื้นทีแ่ ละสหกรณ์จงั หวัด
“สหกรณ์จงั หวัด” เป็ นหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจำจังหวัดซึง่ กรมส่งเสริมสหกรณ์สง่
มำประจำทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูช้ ว่ ยเหลือผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัด และปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นรำชกำรส่วน
ภูมภิ ำรในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในรำชกำรจังหวัด มีอำนำจบังรับบัญชำข้ำรำชกำรฝ่ ำย
บริหำรส่วนภูมภิ ำรซึง่ สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดนัน้ ตำมรวำมในมำตรำ ๕๔ และ
๕๕ แห่งพระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ส่วนกำรออกรำสัง่
ใดๆ ของสหกรณ์จงั หวัดต่อสหกรณ์ในจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบต้องกระทำในฐำนะ “รองนาย
ทะเบียน” เป็ นไปตำมมำตรำ ๑๕. ๑๖ และ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
เท่ำนัน้ ไม่อำจใช้ตำแหน่งทำงกำรบริหำรออกรำสัง่ แก่สหกรณ์ได้

ปั ญหาคาวินจิ ฉัยของคระกรรมการพัฒนการสหกรณ์แห่งชาติ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๓๘ อานาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั ริ าชการ หรือการ
ดาเนินการอืน่ ทีผ่ ดู ้ ารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบตั หิ รือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสัง่ ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสัง่ นัน้ หรือ มติของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนัน้ มิได้กาหนดเรือ่ งการมอบอานาจ
ไว้เป็ นอย่างอืน่ หรือมิได้หา้ มเรือ่ งการ มอบอานาจไว้ ผูด้ ารงตาแหน่งนัน้ อาจมอบอานาจให้ผู ้
ดารงตาแหน่งอืน่ ในส่วนราชการเดียวกันหรือ ส่วนราชการอืน่ หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผู ้
ปฏิบตั ริ าชการแทนได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดใน พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๖ ในการมอบอานาจ ผูม้ อบอานาจอาจมอบอานาจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งทีอ่ ยูใ่ น
อานาจ หน้าทีก่ ารปฏิบตั ริ าชการของผูม้ อบอานาจ เพื่อให้ผรู ้ บั มอบอานาจปฏิบตั ิราชการ
แทนในเรือ่ งนัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ คานึงถึงขีด
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของตาแหน่ง อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของผูร้ บั มอบอานาจและผูม้ อบอานาจ เว้นแต่เป็ นเรือ่ งใดตามกรณี
ดังต่อไปนี้ ผูม้ อบอานาจอาจไม่มอบอานาจในเรือ่ งดังกล่าวก็ได้
๑. เป็ นเรือ่ งทีม่ ีกฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็ นอานาจเฉพาะหรือเป็ นเรือ่ งทีโ่ ดยสภาพไม่อาจ
มอบอานาจได้
๒. เป็ นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับนโยบายสาคัญ

๒. เป็ นเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับนโยบายสาคัญ
๓. เป็ นเรือ่ งทีม่ ีความจาเป็ นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
๔. เป็ นเรือ่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ประชาชนได้
ในกรณีทก่ี ารดาเนินการในเรือ่ งใดทีพ่ ระราชกฤษฎีกานี้กาหนดให้ตอ้ งมีการมอบอานาจ
ให้ดาเนินการมอบอานาจตามนัน้ โดยจะยกความในมาตรานี้ข้ ึนอ้างเพื่อไม่มอบอานาจไม่ได้

ตอบข้อซักถาม

