
1.หัวข้อ  การติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

2.ชื่อเร่ือง  การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน  

3.ชื่อผู้เล่า  นางสาวศุภลักษณ์  แร่เพ็ชร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

4.รายละเอียดของเร่ือง 

  สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยหนองบัวแดง  จ ากัด ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (เงินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมการสหกรณ์) ตามสัญญาเลขท่ี 523/2539 ต้นเงินกู้ จ านวน 3,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้
สมาชิกกู้ ปลูกอ้อย ครบก าหนดช าระ วันท่ี 1 มกราคม 2540 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการ ท้ังคณะ จ านวน 15 คนค้ าประกันเงินกู้ และจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เนื้อท่ี 1 ไร่ 90 ตารางวา วงเงิน
จ านอง  3,000,000 บาท สหกรณ์ส่งช าระหนี้ 11 ครั้ง รวม 400,000 บาท เป็นค่าปรับท้ังจ านวน  ช าระครั้งสุดท้าย 
เมื่อวันท่ี  20 เมษายน 2554 ดอกเบ้ียค้างช าระ ณ วันท่ี  30 เมษายน 2557 จ านวน  8,285,863.31 บาท แยกเป็น 
ต้นเงิน  จ านวน 3,000,000 บาท ดอกเบี้ยค้างช าระ จ านวน 2,955,287.68 บาท ค่าปรับค้างช าระ จ านวน 
2,360,164.39 บาท  

  สหกรณ์ด าเนินธุรกิจขาดทุนต่อเนื่องหลายปี ส่งผลให้สหกรณ์มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 จ านวน 74,072,276.21 บาท และมีส่วนขาดแห่งทุน จ านวน 71,766,289.12 บาท  

  สหกรณ์ต้องรับภาระหนี้ค้างช าระเงินกู้ยืม บริษัท เอกชน แห่งหนึ่ง ต้นเงินกู้ 21,941,984.04 บาท 
ดอกเบ้ียค้างช าระ จ านวน  41,923,710.08 บาท รวมหนี้ค้างช าระ จ านวน 63,865,694.12 บาท   

  จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
สมาชิกสหกรณ์บางส่วนไม่ส่งช าระหนี้  

  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน  

  ข้าพเจ้า ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
บริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ติดตามการใช้เงินกู้ เร่งรัดการส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างช าระ ได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน ดังนี้  

  1.วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดประเด็น การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์  
  1) ศึกษาปัญหา สาเหตุ จากงบการเงินของสหกรณ์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบให้สหกรณ์ขาดทุนต่อเนื่อง 
พบว่า สาเหตุหลักมาจาก หนี้ค้างช าระเงินกู้ยืม บริษัท เอกชน โดยไม่ปรากฏเอกสารสัญญากู้ยืม พบเพียงบันทึกข้อตกลง 
เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2547 ให้สหกรณ์ส่งช าระหนี้เป็นรายงวด ระยะเวลา 20 ปี ต้นเงินกู้ 21,941,984.04 บาท หาก
ผิดนัดช าระ อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันท่ีเป็นหนี้   
  2) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากคณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการสหกรณ์  เพื่อทราบสภาพปัญหา 
ท้ังในด้านเงินทุน สมาชิกสหกรณ์ และแนวโน้มอันจะส่งผลกระทบกับสหกรณ์ และสมาชิก 
  3) ศึกษาระเบียบ วิธีปฏิบัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในกรณีสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยหนองบัวแดง  
จ ากัด เพราะเป็นกรณีแรกท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังไม่มีกรณีตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของ
จังหวัดอื่น  
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  4) ปรึกษา ส านักบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อขอค าแนะน า 
  6) น าผลการวิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุดังกล่าว และเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหา ต่อท่านสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ เพื่อขอค าปรึกษา 
  7) หารือร่วมกันระหว่าง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
  8) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ แสดงท่าทีอย่างชัดเจนอยากให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
ช่วยแก้ไขปัญหา เพราะสหกรณ์ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ไม่สามารถส่งช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้กับกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้  มีหนี้ค้างอันเป็นภาระหนักกับบริษัท บริษัทเอกชน ประกอบกับสมาชิกบางส่วนขาดศรัทธาไม่ส่งช าระ
หนี้ให้สหกรณ์  

  .ประเด็นแนะน าการแก้ไขปัญหา 
  1) สหกรณ์ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง สมาชิกส่วนใหญ่ขาดศรัทธา ไม่ส่งช าระหนี้ แต่ยังมีสมาชิก
บางส่วนมาท าธุรกิจกับสหกรณ์ จ านวนเงินหมุนเวียนมีเพียง  267,000 บาท  
  2) สหกรณ์มีทรัพย์สิน ท่ีดิน น .ส.3 ก เลขท่ี 1121 เล่มท่ี 12 ก หน้า 21 เนื้อท่ี 1 ไร่ 90 ตารางวา 
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง (อาคารส านักงาน สองช้ัน สภาพทรุดโทรม) แต่ท่ีดินดังกล่าวติดภาระจ านอง เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงินจ านอง  3,000,000  บาท  
  3) แนะน าให้สหกรณ์ เสนอขอปรับโครงสร้างหนี้ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อลดภาระหนี้อันเป็นภาระ
หนัก 

  ผลจากค าแนะน า 
  สหกรณ์เสนอขอปรับโครงสร้างหนี้ เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ ผลการพิจารณาคณะอนุกรรมการพจิารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันท่ี  5  มีนาคม  2556 ท่ีประชุมให้ ข้าพเจ้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณา   
  ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเพิ่มเติม กรณีหนี้ค้าง กับบริษัท เอกชน  สหกรณ์เริ่มถอดใจยอม ให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดฟ้องด าเนินคดี เพราะสหกรณ์คิดว่าคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้อันเป็นภาระหนักได้ 

  การติดตามเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ค้างช าระ 
  จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมหกรณ์ (นายณรงค์ศักดิ์   
แก้วลาดวงค์) ขอปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  เพื่อเจรจา ไกล่เกล่ียหนี้อีกครั้ง เพราะจ าเป็นต้องด าเนินคดี
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  

  แต่ข้าพเจ้า เช่ือมั่นว่าการเจรจา หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันน่าจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด การด าเนินคดี
ขอเป็นวิธีสุดท้ายท่ีต้องด าเนินการ หากด าเนินคดี สหกรณ์ไม่มีทรัพย์สิน เพราะสหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
หลักประกัน คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  15 คน อายุเฉล่ีย 60 ปี และจ านองท่ีดินเป็นประกัน วงเงินจ านองเพียง 
3,000,000 บาท  ไม่คลุมมูลหนี้ท้ังหมด และต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียมศาลจ านวนมาก  สหกรณ์มีหนี้ค้างช าระ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมท้ังส้ิน  8,285,863.31 บาท ข้อมูลตามรายงานงบการเงิน  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน 
2556 สหกรณ์ขาดทุนสะสม  จ านวน  74,072,276.21 บาท และมีส่วนขาดแห่งทุน จ านวน 71,766,289.12 บาท   
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  เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน 
  เสนอแนวคิดร่วมกันกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบ สรุปได้ ดังนี้ 
  1) ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี
รับผิดชอบ  เพื่อทบทวน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
  2) ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ และปรึกษาส านักบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์  หากสหกรณ์จะขอ
ขายท่ีดิน เพื่อส่งช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้หรือไม่ ?  
  3) แนะน าให้สหกรณ์เสนอเรื่อง ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้อีกครั้งและหาข้อมูลเพิ่มเติม เพราะเมื่อคราวท่ี
แล้วข้อมูลบางส่วนของสหกรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
  4) แนะน าให้สหกรณ์ขออนุญาต ผู้มีอ านาจขายท่ีดิน ติดภาระจ านอง เพื่อ ส่งช าระหนี้ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในคราวที่ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

  ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะแนะน าให้สหกรณ์แก้ไขปัญหา ตามแนวคิดดังกล่าว ได้ปรึกษาส านักบริหารเงินทุน กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ แล้วสามารถด าเนินการได้ และอยู่ภายใต้กฏหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หากสหกรณ์จ าหน่ายท่ี ดินได้
ต้องช าระหนี้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ในคราวเดียวท้ังจ านวน แต่ในการพิจารณา ลดดอกเบี้ย ค่าปรับ เป็นอ านาจของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดชัยภูมิ  
  ผลจากการแนะน า 
  สหกรณ์เสนอเรื่องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อีกครั้ง พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดชัยภูมิ   ผู้มีอ านาจพิจารณา  
 สหกรณ์เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ดังนี้  
  (1) ขอขยายเวลาการช าระหนี้ออกไป 3 ปี 
  (2) ขอลดค่าปรับท้ังจ านวน  
  (3) ขอลดดอกเบ้ียร้อยละ 50 ของจ านวนดอกเบ้ียท้ังหมด 
  (4) ขอลดอัตราดอกเบ้ียจากร้อยละ 6 ต่อปี คงเหลือร้อยละ 3 ต่อปี  
  (5) ขอขายท่ีดิน น.ส.3 ก. เนื้อที่ 1 ไร่ 90 ตารางวา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง  

  สาเหตุท่ีสหกรณ์ขอลดหนี้เนื่องจาก ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  
หากกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาดอกเบี้ย ค่าปรับ ให้สหกรณ์บางส่วน สหกรณ์จะได้น าเงินส่วนท่ีเหลือเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสร้างศรัทธา 
  ผลการพิจารณา  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดชัยภูมิ  
เมื่อวันท่ี  28 พฤษภาคม 2557  มีมติ ดังนี ้
  (1) อนุญาตให้สหกรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้  
  (2) ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไป 3 ปี  
  (3) หลักประกัน คณะกรรมการด าเนินการท้ังคณะ จ านวน 7 คน  ค้ าประกันเงินกู้เพิ่มเติม ตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ซึ่งการค้ าประกัน ดังกล่าวเป็นการการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว และยังผูกพันผู้ค้ าประกันตลอดไป
จนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับช าระหนี้ครบถ้วน 
  (4) จ านองท่ีดิน ท่ีดิน น.ส.3 ก เลขท่ี 1121 เล่มท่ี  12 ก หน้า 21 เนื้อที่ 1 ไร่ 90 ตารางวา พร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง ให้คลุมมูลนี้  
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  การลดหนี ้
  (1) อนุญาตให้ลดค่าปรับท้ังจ านวนโดยค านวณค่าปรับถึงวันท่ีลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
  (2) อนุญาตให้ลดดอกเบี้ยค้างช าระให้สหกรณ์ร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยค้างช าระ โดยให้ค านวณดอกเบ้ีย
และดอกเบ้ียค้างช าระ ถึงวันท่ีลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
  (3) อนุญาตให้สหกรณ์ขายท่ีดิน น.ส.3 ก เลขท่ี 1121 เล่มท่ี  12 ก หน้า 21 เนื้อท่ี 1 ไร่ 90 ตาราง
วา พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เพื่อส่งช าระหนี้  
  (4) หากสหกรณ์ขายท่ีดินได้ ให้ส่งช าระหนี้ จ านวนต้นเงิน 3,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ตาม
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภายใน 30 วัน การส่งช าระหนี้ ต้องส่งช าระท้ังจ านวนในคราวเดียวกัน หากมีส่วนต่าง ให้
สหกรณ์น าไปเป็นทุนหมุนเวียน  
  (5) ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้ถือว่าสหกรณ์มีข้อผูกพันตาม
สัญญาเดิม โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะไม่ลดดอกเบี้ย และค่าปรับให้กับสหกรณ์ รวมท้ัง
ไม่อนญาตให้สหกรณ์ขายท่ีดิน ดังกล่าวได้  

  ท้ังนี้ ก่อนขายท่ีดิน สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยหนองบัวแดง  จ ากัด ต้องรายงานเสนอขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร กับผู้มีอ านาจ ก่อนด าเนินการอื่นใด 

  ผลด าเนินการหลังจากสหกรณ์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
  (1) สหกรณ์ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
ประชาสัมพันธ์ประกาศขายท่ีดิน ให้กับสหกรณ์ใกล้เคียง และประชาชนผู้สนใจ 
  (2) มีผู้สนใจติดต่อขอซื้อที่ดิน ในราคา  8,200,000  บาท จ่ายเป็นเงินสดในคราวเดียว 
  (3) สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยหนองบัวแดง จ ากัด ขออนุญาตขายท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และส่ง
ช าระหนี้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันท่ี  1  สิงหาคม  2557  จ านวน  4,508,465.76  บาท  แยกเป็น  
ต้นเงินกู้  3,000,000 บาท  ดอกเบี้ย จ านวน  1,508,465.76  บาท  สหกรณ์มีเงินส่วนเหลือไปเป็นทุนหมุนเวียน
ให้บริการสมาชิกสหกรณ์ จ านวน  3,691,534.24  บาท  

  ผลจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนาน เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังกล่าวใช้ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ต้นปี
2556  เสร็จส้ิน  1  สิงหาคม  2557  เป็นการแก้ไขปัญหา แบบมีส่วนร่วม น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ค้นหาปัญหา 
สาเหตุ ก าหนดประเด็น และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยไม่ต้องด าเนินคดี กับสหกรณ์ แต่ใช้วิธีการเจรจา หาข้อ
ยุติร่วมกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์ ซึ่งเป็นหนี้ค้างนาน และเป็นไปตามเงื่อนไข ภายใต้กฏหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินการ ต้องรอบรู้ ระมัดระวัง หากเกิดข้อผิดพลาดอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับทาง
ราชการ   

  การแก้ไขปัญหาครั้งนี้ สร้างความพึงพอใจให้สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยหนองบัวแดง จ ากัด ท่ีไม่ถูก
ด าเนินคดี และยังมีเงินส่วนเหลือจากการลดดอกเบ้ีย ค่าปรับ เป็นทุนหมุนเวียนธุรกิจเสริมสภาพคล่องทางการเงิน   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับช าระหนี้คืนตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ และไม่ต้องด าเนินคดีกับ
สหกรณ์ หากด าเนินคดีอาจมีค่าใช้จ่าย ค่าฤชา ธรรมเนียมศาลเพิ่มเติม ซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับเงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 


