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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง...ต้องปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง... 

 

1. หลักการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักประหยัด  รู้จักออม

ทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกเพ่ือน าไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ าเป็น โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์    

      (1) ส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและการรับฝากเงิน   

             (2) การให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยน าเงินจากค่าหุ้นของสมาชิก และเงินฝากสมาชิก มาหมุนเวียนให้ 

     สมาชิกที่มีความจ าเป็นกู้ เงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าเอกชน การก าหนดวงเงินกู้จะใช้ 

     เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิก   

             (3) น าเงินที่เหลือจาก (2) ไปลงทุนตามที ่พ.ร.บ. สหกรณ ์พ.ศ.2542 มาตรา 42 (7) ก าหนด  

2. การบริหารสหกรณ์โดยรวม 

2.1  ทุนของสหกรณ์มาจากไหนบ้าง   

      - ทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกทุกคน  
       - ทุนส ารอง (อย่างน้อย 10% ของก าไรสุทธิ)   
      - ทุนสะสมอ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อบังคับ   
  - ก าไรสุทธิ  
 2.2  รายได้ของสหกรณ์มาจากไหน ?   
  - ดอกเบี้ยเงินกู้  
  - การลงทุน  (ซื้อหุ้นกู้หรือพันธบัตร)   
  - ฝาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)   
  - ให้สหกรณ์อ่ืนกู้  
 2.3  รายจ่ายของสหกรณ์มาจากไหน ?   
  - ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก   
  - ดอกเบี้ยเงินกู้จากสถานบันการเงิน   
  - ค่าใช้จ่ายในบุคลากรและการบริหารงาน   
  - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
  สหกรณ์ต้องบริหารจัดการทั้ง 3 ส่วนให้สมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามปัจจัยและสภาพ

เศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคง โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการต่าง ๆ ตามสถานการณ ์
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3.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงสถานะสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ให้เป็นสมาชิก 

   สามัญ ประเภท ข 

  เนื่องจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   ข้อ 11 ปรับปรุงข้อก าหนดของสมาชิก

สมทบ คือ สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคลธรรมดาซ่ึงบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษา อาจรับผู้ที่

ศึกษานั้น    ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะให้เป็นสมาชิกสมทบได้โดยที่สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือ

สมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด และมิให้สมาชิกสมทบกู้ยืมเงินเกินกว่าเงิน

ฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ ์

  ข้อเท็จจริง สหกรณ์ได้เริ่มให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ ตั้งแต่วันที่ 13 

กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้กู้ได้  ไม่เกิน 400,000 บาท มีหุ้นได้ไม่เกิน 200,000 บาท   

  ก่อน พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการกู้เงิน จ านวน 

3,540 ราย วงเงินกู้รวมประมาณ 125 ล้านบาท มีผิดนัดช าระหนี้ 22 ราย แต่สหกรณ์สามารถด าเนินการเรียกเก็บ

หนี้ได้ครบทุกราย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  หลัง บังคับใช้ พ.ร.บ.ฯ  มีสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการกู้เงินเหลือเพียง 998 ราย  วงเงิน

กู้ 33 ล้านบาท       
  ผลจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้ ที่จ ากัดยอดเงินกู้ของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง

ชั่วคราว ให้กู้ได้เพียง 90% ของหุ้นและเงินฝากของตนเองนั้น ท าให้สมาชิกกลุ่มนี้เดือดร้อน ต้องหาทางออกโดย

การไปกู้เงินนอกระบบ หรือทยอยลาออก ซึ่งปัจจุบันนี้ลาออกแล้วจ านวน  2,154  ราย  (ข้อมูล ณ วันที่  31 

ตุลาคม 2563) 
 

ด้วยเหตุนี้ สหกรณ์จึงมีนโยบายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงาน

ราชการก่อน เนื่องจากมีความมั่นคงในการท างานมากกว่า เพราะมีสัญญาจ้างคราวละ 4 ปีติดต่อกัน  เมื่อ

เปรียบเทียบกับสมาชิกสามัญเดิมจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า เนื่องจากวงเงินที่ให้กู้และเวลาการช าระหนี้น้อยกว่า โดย

มีเป้าหมายหลักคือการสร้างความเท่าเทียม (Equality) ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ของสมาชิกประเภทนี้ให้คงเดิมอย่างที่

เคยได้รับ สหกรณ์ได้ศึกษาและหาวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มาช่วยเหลือเพ่ือให้สิทธินั้นกลับคืนมา 

โดยการเปลี่ยนสถานะมาเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข ซ่ึงเป็นไปตามหลักการสหกรณ์คือการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ เห็นควรก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิที่สมาชิกสามัญ ประเภท ข พึงได้รับ ดังนี้ 

1. สามารถถือหุ้น ฝากเงิน และกู้เงินได้ตามระเบียบสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ 

กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท มีหุ้นได้ไม่เกิน 200,000 บาท    

2. ได้รับสวัสดิการแยกเป็นกองทุนของสมาชิกสามัญประเภท ข สวัสดิการตามเดิม ได้แก่  
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กรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต ได้รับเงิน 2,000 บาท และทุนการศึกษาบุตรที่ผ่านมา  

ทุนละ 500-800 บาท 

3. ก าหนดข้อยกเว้นในการเสนอหรือได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือ 

ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับสหกรณ ์

   ผลลัพธ์ที่ตามมาจากท่ีสมาชิกสมทบกลุ่มนี้ได้เป็นสมาชิกสามัญประเภท ข ก็คือ ท าให้หุ้นทุนของ

สหกรณ์เติบโตขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น สหกรณ์มีเสถียรภาพและความมั่นคงมากขึ้น แม้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น แต่ก็จะ

เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของการบริหารกิจการของสหกรณ์ 

 

4. ความห่วงใยของสมาชิกบางท่านที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 

     4.1  เมื่อพูดถึงความเสี่ยง (rick) จะเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ?  

ขอเน้นว่าความเสี่ยงเท่าเดิมก่อน บังคับใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ หนี้เงินกู้ของกลุ่มนี้ถือเป็นระยะสั้นไม่

เกิน 4 ปี ตามสัญญาจ้างสูงสุดไม่เกิน 48 งวด (สามัญปกติ 240 งวด) วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท (สามัญปกติได้

ถึง 5 ลา้นบาท) และมีผู้ค้ าประกันและประกันชีวิตเหมือนสามัญปกติ ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก  
 

    4.2 กระทบกับสวัสดิการต่าง ๆที่สมาชิกสามัญเดิมเคยได้รับหรือไม่?   

สหกรณ์ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบเพราะสหกรณ์แยกระเบียบของสมาชิกทั้ง 2 ประเภทนี้

อย่างชัดเจน ซึ่งเดิม สมาชิกกลุ่มพนักงานราชการจะได้เฉพาะสวัสดิการกรณีถึงแก่กรรมของตนเองจ านวน 2,000 

บาท และทุนการศึกษาบุตรทุนละ 500-800 บาท เท่านั้น ซึ่งสมาชิกสามัญมีสวัสดิการ 12 ประเภท โดยแนวคิด

การจัดสรรสวัสดิการนี้มีความสัมพันธ์กับปริมาณธุรกรรมที่ท ากับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสามัญมีปริมาณมากและสะสม

มายาวนานกว่า 30 ปี หากในอนาคตสมาชิกกลุ่มพนักงานราชการ (สามัญประเภท ข) มีการท าธุรกรรมมากขึ้น 

สหกรณ์อาจพิจารณาจัดสวัสดิการให้เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลก าไรสุทธิของสหกรณ์ด้วย  
 

 4.3 สมาชิกสามัญประเภท ข จะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์  

ซึ่งจะท าให้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่น ความน่าเชื่อของ สหกรณ์ลดลงนั้น ขอเรียนว่า สหกรณ์

สามารถก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมาชิกเสนอชื่อมาสมัครเป็นกรรมการ เช่น  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้น

ไป มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ บริหาร

จัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการ 

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนดตามกฎกระทรวง รวมถึงก าหนดข้อยกเว้นในการเสนอหรือได้รับเลือกเป็น

กรรมการด าเนินการ ในข้อบังคับได้  ผู้ที่สมัครเข้ามาบริหารสหกรณ์ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก โดยวัฒนธรรม

กรมทางหลวงโอกาสจะมีพนักงานราชการสมัครเข้า รับการเป็นกรรมการคาดว่าจะน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย 
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 4.4 สมาชิกสามัญประเภท ข มีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ ได้รับเงินค่าพาหนะและอาหาร 

กลางวันในวันประชุมใหญ่ด้วยหรือไม่ ? 

ได้รับเหมือนกับสมาชิกสามัญเดิม จากการประมาณการวงเงินที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในวันประชุม

ใหญ่เพ่ิมข้ึนไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็นเงินปันผลแค่เพียง 0.02 %   

 4.5 “สหกรณ์ท่ีเป็นอยู่ขณะนี้ก าลังดีแล้ว ไม่อยากให้มีขนาดใหญ่เกินไป”   

เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกที่ลาออกในแต่ละเดือนมีจ านวนมากว่าสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ 

สหกรณ์จะยังคงมีขนาดเท่าเดิม 

  

บทสรุป การที่สหกรณ์จะขอแก้ไขข้อก าหนดการเปลี่ยนแปลงจากประเภทสมาชิกสมทบที่เป็น พนักงานราชการมา

เป็น สมาชิกสามัญประเภท ข จะเกิดประโยชน์กับสหกรณ์และมวลสมาชิกในภาพรวม ทั้งในเรื่อง ความมี

เสถียรภาพ ความม่ันคงยั่งยืน ตลอดจนความน่าเชื่อถือ  

  

  

  

     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง   


