องค์ความรู้การยกระดับมาตรฐานสหกรณ์
“การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์”
************
1.ความสาคัญและวัตถุประสงค์
จากผลการระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดสุโขทัย พบว่า
สหกรณ์ ไ ม่ผ่ า นเกณฑ์ม าตรฐาน จ านวน 28 แห่ ง เป็ นสหกรณ์ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ “ข้ อ ที่ 1 ผลการ
ดาเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดาเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใดที่มีอุทกภัย
หรือ ภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม” จานวน 26 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 92.86 ของสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด กว่าร้อยละ 90 ของสหกรณ์ที่ไ ม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในข้อที่ 1 พบว่า สหกรณ์ทาธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหลัก และสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์
ในทางตรงกันข้าม หากสหกรณ์ไม่สามารถบริหารธุรกิจสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลการดาเนินกิจการ และมีผลให้สหกรณ์ขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจสินเชื่อที่พบ ได้แก่
1. ปัญหาการติดตามและเร่งรัดหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ
2. ปัญหาลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้และลูกหนี้ค้างนาน
3. ปัญหาด้านสภาพคล่อง
4. ปัญหาความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ลดลง
5. ปัญหาความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิกในอนาคตลดลง
6. ปัญหาการขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจสินเชื่อ
ปัญหาดังกล่าว ข้างต้น มีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กัน และส่งผลกระทบในลักษณะ
ลูกโซ่ โดยสาเหตุของปัญหา มาจากปัญหาภายในของสหกรณ์เอง อาทิ เช่น การติดตาม เร่งรัด
ติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผู้ รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดหนี้ ไม่มีการเร่งรัดติดตามหนี้ตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือไม่มีการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้และในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดี เป็นต้น
ปัญหาที่ตามมา คือ ปัญหาลูกหนี้ผิดนัด ชาระหนี้ ซึ่งหากไม่ดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว ย่อมเกิด
ปัญหาลูกหนี้ค้างนานในที่สุด และจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องในการดาเนินงานของสหกรณ์
ขาดทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน ความสามารถในการก่อหนี้ ลดลง และมีผลให้สหกรณ์มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุนในที่สุด
สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ จึงขึ้นอยู่กับ องค์ความรู้
ในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ในการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริหารธุรกิจสินเชื่อ
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3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สหกรณ์นาองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อ แก้ ไขปัญหาลูกหนี้
เงินกู้ที่ผิดนัดชาระหนี้ ลูกหนี้ค้างชาระ และส่งผลให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. องค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์
4.1 ขั้นตอนการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์
การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ ประกอบด้วยการดาเนินการในขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาสินเชื่อ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
1. การรับคาขอกู้ เป็นการรับคาขอกู้ แผนความต้องการเงินกู้ของ
สมาชิกผู้กู้ โดยสมาชิกผู้กู้จะต้องแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานต่าง ๆ เช่น หนังสือคาขอกู้เงิน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หลักประกัน ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อควรระวัง
1) สมาชิกผูถ้ ือสมุดคู่บัญชีเงินกู้ ไม่ลงนามในช่องผู้ลงนาม
2) เอกสารประกอบคาขอกู้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์
3) ผู้กู้และผู้ค้าประกัน กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ลงนามใน
คาขอกู้และหนังสือค้าประกัน
ข้อควรปฏิบัติ
1) ตามระเบี ยบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
สมาชิกต้องเก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินกู้ไว้ให้ ปลอดภัย ไม่พึงให้ผู้อื่นใช้สมุดคู่บัญชีเงินกู้แทนเป็นอันขาด
และทุกคราวที่ต้องติดต่อกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สมาชิกต้องนาสมุดคู่บัญชีเงินกู้ไปยื่นต่อสหกรณ์
ด้วยตัวเอง หากสมาชิกผู้ใดไม่ได้นาสมุดคู่บัญชีเงินกู้ไปด้วย สหกรณ์จะไม่รับดาเนินการให้
2) ตรวจสอบลายเซ็นสมาชิกผู้กู้ในแบบฟอร์มคาขอกู้กับสมุดคู่
บัญชีเงินกู้ ควรมีลายเซ็นตรงกัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ใช้เจ้าของสมุดบัญชีเงินกู้มายื่นคาขอกู้แทน
3) ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอกู้ ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
สมบูรณ์ และถูกต้องตามกฎหมาย
2. การพิจารณาคาขอกู้ พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้
รายละเอียดและคาชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานเกษตรกรรมที่ต้องการลงทุน จานวนเงินที่ขอกู้ งวดชาระคืน
ประวัติการผลิตทางการเกษตรและหนี้เงินกู้ ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการลงทุน และประมาณ
การผลผลิตที่จะได้ตามแผนการลงทุนส่ว นเพื่อขายและประมาณการรายได้ (สหกรณ์ควรกาหนด
ประการสาหรับค่าใช่จ่ายและรายได้ไ ว้ล่วงหน้า และควรใช้ข้อมูลจากแหล่ งที่เชื่อถือได้ เช่น ธ.ก.ส.
เป็นต้น)
ข้อควรระวัง
1) เจ้าหน้าที่ไม่ก รอกข้อมูล/บันทึกผลการสอบสวนรายละเอียด
และคาชี้แจงเกี่ยวกันแผนงานเกษตรกรรมที่ลงทุน เพื่อพิจารณารายได้รายจ่ายไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
คือ วงเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของผลิตผลที่มีไว้เพื่อขาย
2) ไม่คานวณราคาประเมินของส่วนเพื่อขาย หรือประเมินฯ ราคา
มากกว่าร้อยละ 60
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3) กู้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น นาเงินไปซื้อรถยนต์ ซื้อรถมอเตอร์ไซด์
มือถือ เป็นต้น
4) ให้รายละเอียดคาชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานเกษตรกรรมที่ต้องการ
ลงทุนเป็นเท็จ
5) ไม่ มี ก ารก าหนดประมาณราคาผลิ ต ผล (คณะกรรมการ
ดาเนินการควรคะเนราคาต่อหน่วยไว้ล่วงหน้า ควรใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
ข้อควรปฏิบัติ
1) ระเบียบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ว่าด้วยการเงินกู้และดอกเบี้ย
เงินกู้ ข้อ....วัตถุประสงค์ของการกู้เงินสมาชิก ทั้งเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะปานกลาง ควร
กาหนดให้ชัดเจน
2) จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการลงทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
งานเกษตรกรรม เพื่อแสดงและคานวณราคาประเมินของส่วนเพื่อขาย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
3) อาชี พ การเกษตรต้ อ งอาศั ย ดิ น ฟ้ า อากาศเป็ น ส าคั ญ หากมี
เหตุการณ์นอกเหนืออานาจการควบคุมของสหกรณ์ และสมาชิกผู้กู้เกิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติ ทาให้
ผลิตผลการเกษตรได้ผลไม่แน่นอน ดังนั้น การให้สินเชื่อเพื่อการผลิตทางการเกษตรควรเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
4) กาหนดให้ ส มาชิกผู้ กู้มีห นังสื อรับรองจากประธานกลุ่ ม เพื่อ
รับรองการเป็นบุคคลในพื้นที่ พื้นที่ทากิน อาชีพ ที่อยู่อาศัย
5) กาหนดประมาณราคาผลิตผล
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติสินเชื่อ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
1. การอนุมัติเงินกู้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ/
เงิน กู้ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และรายงานการประชุมควรระบุรายละเอียดของ
สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติ และไม่ได้รับการอนุมัติพร้อมเหตุผ ลการไม่อนุมัติ คณะกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามอนุมัติเงินกู้ บันทึก/ลงทะเบียนรับคาขอกู้เงิน
ข้อควรระวัง
1) ไม่มีการกาหนดวงเงินที่ให้กู้แต่ละประเภท
2) มีการกาหนดวงเงินกู้และพิจารณาให้วงเงินเกินที่กาหนด
3) การเปลี่ยนการ์ดประวัติลูกหนี้รายตัวบ่อย ๆ ทาให้ไม่สามารถ
เห็นประวัติการกู้/ประวัติการชาระคืนหนี้ในอดีต และรายการชาระเงินในแต่ละปีได้
4) สมาชิกผู้กู้ ได้รับเงิน/สินค้า โดยยังไม่ได้รับการอนุมัติ
5) คณะกรรมการดาเนินการ ไม่ทราบข้อบังคับ ระเบียบ เกี่ยวกับ
ความรับผิด กรณีที่ทาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิดความเสียหาย
6) ไม่ มี ร ายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ พร้ อ ม
รายการอนุมัติเงินกู้
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ข้อควรปฏิบัติ
1) ระเบียบ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ว่าด้วยการให้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ข้อ...จานวนขั้นสูงของเงินกู้ จานวนเงินกู้แต่ละรายที่ให้สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น สุดแท้แต่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึ่งถึงความต้องการเงินกู้ตามแผนงานผลิต
รายได้
2) ทะเบียนหุ้น (การ์ดประวัติ) ควรมีประวัติการชาระเงินย้อนหลัง
โดยเฉพาะสาเหตุแห่งการผิดนัดชาระหนี้
3) ควรกาหนดให้สมาชิกผู้กู้ชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด นับแต่วันทาหนังสือกู้หรือหลักฐานการ
2. การทาสัญญาเงินกู้ ได้แก่ การทาหนังสือกู้เงินระยะสั้นและ
หนังสือกู้เงินระยะปานกลาง
ข้อควรระวัง
1) ไม่จัดทาสัญญาเงินกู้
2) กาหนดระยะเวลาในการคืนมากกว่าระยะเวลาที่กาหนด
3) สมาชิกผู้กู้มีพฤติกรรมของลูกหนี้ซึ่งแสดงออกถึงความไม่ตั้งใจ
ในอันที่จะชาระหนี้ เช่น ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ตรงต่อเวลา และไม่มีความเสมอต้น
เสมอปลาย
4) ไม่ควรเปลี่ยนการ์ดประวัติลูกหนี้รายตัวบ่อย ๆ เพราะจะทาให้
ไม่สามารถเห็นประวัติการชาระหนี้ในอดีต และรายการชาระเงินในแต่ละปีได้
5) เอกสารหลักฐานประกอบของบุคคลค้าประกันไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์
6) ไม่มีใบประเมินราคาจากกรมที่ดิน
7) ประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
8) ไม่จดจานอง
9) ระเบียบ ฯ ไม่ได้มีการกาหนดการรับหลักทรัพย์ค้าประกันอื่น
เช่น บัญชีเงินฝากในสหกรณ์การเกษตร
ข้อควรปฏิบัติ
1) การ์ดประวัติของผู้ค้าประกัน ควรมีประวัติการชาระหนี้เงิน
ย้อนหลัง
2) จัดให้มีการทาทะเบียนหลักทรัพย์ และควบคุมให้เป็นปัจจุบัน
3) กาหนดให้มีการตรวจสอบระหว่าง คาขอกู้กับทะเบียนก่อน
นาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
3. การจ่ายเงิน ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) แจ้งสมาชิกผู้กู้ว่าได้รับอนุมัติหรือไม่ / นัดสมาชิกผู้กู้รับเงิน
2) สมาชิกผู้กู้/สมาชิกผู้กู้ร่วม ลงนามผู้กู้ในหนังสือกู้เงิน
3) สมาชิกผู้กู้ลงนามในเอกสารการรับเงินกู้/รับวัสดุทางการเกษตร/สินค้า
4) จัดเก็บเงินค่าหุ้นตามอัตราที่กาหนดในระเบียบ
5) ลงทะเบียนบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น (การ์ดลูกหนี้รายตัว) สมุดคู่บัญชีเงินกู้
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6) บันทึกบัญชีลูกหนี้ เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกการตั้งบัญชีลูกหนี้ (บัญชีแยกประเภท
และลูกหนี้รายตัว)
ข้อควรระวัง
1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่ได้กาหนดข้อมูลประกอบการ
พิจารณาความสามารถในการรับภาระหนี้สินแทนของผู้ค้าประกัน หากผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้สินได้
เช่น ภาระหนี้สินของผู้ค้าประกัน รายได้ อายุ สุขภาพ ความตั้งใจในการชาระหนี้ ประวัติการชาระหนี้
เป็นต้น กาหนดเพียงจานวนคนค้าประกัน
2) เอกสารหลักฐานประกอบของบุคคลค้าประกันไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์
3) ไม่จัดทาทะเบียนคุมหลักทรัพย์ หรือจัดทาทะเบียนฯ แต่
ไม่เป็นปัจจุบัน
4) สมาชิกผู้กู้ไม่ทราบว่าได้รับอนุมัติ
5) จ่ายเงินผิดคน
6) ไม่ได้รับเงิน/สินค้า
7) ไม่ออกหลักฐานเอกสารการรับเงิน
8) ไม่บันทึกรายละเอียดการเป็นหนี้ในเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการกู้เงิน
9) ไม่ได้ตั้งยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ในระบบ
ข้อควรปฏิบัติ
1) เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ลงรายการต่ า ง ๆ ในสมุ ด คู่ บั ญ ชี เ งิ น กู้
ให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทุกครั้ง และผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้จัดการเท่านั้นเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในช่อง “ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่” กากับทุกช่อง และสหกรณ์จะใช้
เป็น หลักฐานว่าผู้ที่ลงลายมือชื่อดังกล่ าวเป็นผู้รับรองและรับผิดชอบในการเบิกหรือช าระหนี้ของ
สมาชิกผู้นั้น
2) ไม่ใบประเมินราคาจากกรมที่ดิน
3) ประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
4) ไม่จดจานอง
5) ระเบียบ ฯ ไม่ได้มีการกาหนดการรับหลักทรัพย์ค้าประกันอื่น
เช่น บัญชีเงินฝากในสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร
4. การตรวจสอบและการนาเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้
หลังจากสมาชิกได้รับเงินกู้ไปแล้ว
ข้อควรระวัง
1) สมาชิกผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้โดยไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่ง
เงินกู้ที่ได้ระบุไว้ในคาขอกู้เงิน
2) ไม่มีการตรวจสอบการใช้เงินกู้
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ข้อควรปฏิบัติ
1) ให้ ค าแนะน าแก่ ส มาชิ ก ผู้ กู้ เ พื่ อ ใช้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างการเกษตร
อันได้ผลดีขึ้น ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้กู้ต้องร่วมมือและปฏิบัติตาม
2) ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า สมาชิ ก ผู้ กู้ น าเงิ น กู้ ที่ เ บิ ก ไปใช้ ผิ ด
วัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาเพื่อใช้วิธีปฏิบัติทางเกษตรกรรมอันได้ผลดีขึ้น หรือภาวะ
แห่ งการผลิ ตที่ใช้เงิน กู้นั้ น แสดงว่า จะได้ผลไม่ดีห รือมีเหตุผลอื่น ๆซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรให้เงินกู้เต็มวงเงินที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้ลดหรือ
ระงับการเงินเงินกู้งวดต่อ ๆ ไป สาหรับรายนั้นได้
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามเร่งรัดหนี้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
3.1. การรับชาระเงินกู้
ข้อควรระวัง
1) การมียอดต้นเงิน หรือวันที่ชาระไม่ตรงกัน ระหว่างสมุดคู่บัญชี
เงินกู้กับบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น (การ์ดลูกหนี้รายตัว) และบัญชีลูกหนี้ เป็นเหตุที่ทาให้เกิดการ
ทุจริต
2) การคานวณดอกเบี้ยผิดพลาด
3) รับเงินแล้วบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน
ข้อควรปฏิบัติ
1) ควรจัดให้มีการยืนยันยอดลูกหนี้
2) ควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทานข้อมูลและการคานวณ
ตัวเลขทั้งหมด โดยเฉพาะการคานวณดอกเบี้ย เพื่อความถูกต้อง และเพื่อยืนยันยอดก่อนการรับเงินกู้
3) แบ่งแยกหน้าที่ระหว่าเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บัญชี
3.2. การติดตามเร่งรัดหนี้ ก่อนครบกาหนดชาระ ครบกาหนด
สัญญา ติดตามสมาชิกผู้กู้ ครั้งที่ 1 ติดตามสมาชิกผู้กู้ ครั้งที่ 2
ข้อควรระวัง
1) การมียอดต้นเงิน หรือวันที่ชาระไม่ตรงกัน ระหว่างสมุดคู่บัญชี
เงินกู้กับบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น (การ์ดลูกหนี้รายตัว) และบัญชีลูกหนี้ เป็นเหตุที่ทาให้เกิดการ
ทุจริต
2) การคานวณดอกเบี้ยผิดพลาด
ข้อควรปฏิบัติ
1) กาหนดขั้นตอนการติดตามหนี้
2) กาหนดให้มีผู้ตรวจสอบหนังสือเตือนก่อนแจ้งสมาชิกผู้กู้
3) ฝ่ายจัดการต้องตรวจสอบและควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
แทนสมาชิกซึ่งสมาชิกมิได้ทราบเรื่องมาก่อน
4) บันทึกผลการติดตามหนี้เงินกู้ค้างชาระของสมาชิก
5) บันทึกและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
เป็นประจาทุกเดือน โดยเฉพาะรายที่มีปัญหาหนี้สินค้างนาน
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3.3. การดาเนินการทางศาล การพิจารณาฟ้อง/ไม่ฟ้อง การ
ฟ้องร้องดาเนินคดี
ข้อควรระวัง
1) ไม่จัดเตรียมข้อมูล
2) ข้อมูลผิดพลาด
3) ไม่จัดทาหนังสือเตือนสมาชิกผู้กู้
4) หนังสือเตือนการชาระหนี้อ่านไม่เข้าใจ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
5) เจ้าหน้าที่สินเชื่อลงลายมือชื่อรับสภาพหนี้แทนสมาชิก
6) ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทวงถามหนี้
7) ไม่บันทึกผลการติดตามหนี้เงินกู้ค้างชาระของสมาชิก
8) ไม่มีรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
9) เอกสารไม่ครบ
10) เอกสารสูญหาย
11) ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินคดี
12) ไม่มีทะเบียนคุมลูกหนี้ตามคาพิพากษา
13) ไม่มีเงินจ้างทนายความ/ทนายความไม่ดาเนินการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ข้อควรปฏิบัติ
1) จัดทีมตรวจสอบการมีอยู่จริงของสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วน
2) บันทึกและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
3) มีการจัดทา และตรวจสอบรายละเอียดหลักฐานประกอบเรื่อง
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
4) มีทะเบียนควบคุมการจัดส่งเอกสาร รายละเอียดการนาส่ง วันที่
ส่งเรื่อง ผู้รับเอกสาร
5) สาเนาเอกสารที่ส่งให้ทนายความดาเนินการไว้ 1 ชุด เพื่อ
ป้องกันเอกสารสูญหาย
6) มี Check List สาหรับเอกสารประกอบการขอกู้เงิน เพื่อให้
ทราบว่าขาดเอกสารเรื่องใด
7) ตรวจสอบเอกสารยื่นต่อศาล ก่อนจ่ายค่าดาเนินการทางศาลให้
ทนายทราบ
8) จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ตามคาพิพากษา
9) จัดทาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการทางศาล
3.4. การบังคับคดี จัดจ้างทนายความเพื่อสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์
หรือไม่ ถ้ามีทรัพย์ดาเนินการแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ขายทอดตลาดชาระหนี้
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ข้อควรระวัง
1) ไม่ดาเนินการตามขั้นตอนการบังคับคดี
2) การบังคับคดีล่าช้า มีอายุความเกินกว่า 10 ปี หลังจากศาลมี
คาพิพากษา
ข้อควรปฏิบัติ
1) บันทึกและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
2) จัดทาทะเบียนคุมเรื่อง และกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3) กาหนดวัน เดือน ปี ที่หมดอายุความ ที่หน้าบัญชีย่อยลูกหนี้
เงินกู้ระยะสั้น (การ์ดลูกหนี้รายตัว) หรือไว้ที่ทะเบียนคุมสมาชิกผู้กู้
4) กาหนดให้มีการจัดทารายงานการบังคับคดีเพื่อตรวจสอบผล
การดาเนินงาน และมีการติดตามทุก 1 ปี
5) รายงานความก้าวหน้าของงานทุก 6 เดือน หากตรวจสอบแล้ว
ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิน ให้ขอระงับการบังคับคดีโดยเร็ว ไม่ต้องรอใกล้หมดอายุความบังคับคดี
3.5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกระบวนการสืบหา ค้นหา ผู้ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับหนี้ที่ไม่ได้รับการ
ชาระ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์
การเกษตร พ.ศ. 2546 และคาแนะนา นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
พ.ศ.2547 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารงาน/ปฏิบัติด้านสินเชื่อให้มีความรัดกุมและ
รอบคอบมากยิ่งขึ้น
- คณะกรรมการพิจารณาและมีมติสั่งการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ
- มีผู้รับผิดชอบชดใช้ / ไม่มีผู้รับผิดชอบชดใช้
ข้อควรระวัง
1) ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพิกเฉยต่อปัญหา ทาให้เกิด
ปัญหาซ้าซาก ไม่มีผู้ใดรับผิดชอบ
2) กระบวนการสอบสวนไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรม
3) การดาเนินการทางวินัย และการสอบสวนล่าช้าไม่ดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนการบังคับคดี
ข้อควรปฏิบัติ
1) บันทึกและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
2) แต่งตั้งกรรมการสอบสวนตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป และต้องเป็นผู้ที่ไม่
มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ
3) ทาทะเบียนคุมการสอบสวนเพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ/
ฝ่ายจัดการ สามารถติดตามงานได้
4) ทารายงานผลการดาเนินการ
3.6. การจาหน่ายหนี้สูญ สหกรณ์ ได้มีการปฏิบัติงานระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2546
และคาแนะนา นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ.2547
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ข้อควรระวัง
1) ไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
2) ไม่จัดทาวาระการขอจาหน่ายหนี้สูญของการประชุมใหญ่
3) สมาชิกไม่รับรองวาระการประชุมการขอจาหน่ายหนี้สูญ
4) ไม่มีรายงานการประชุมใหญ่
5) ตัดออกจากบัญชีโดยไม่ได้รับอนุมัติ
ข้อควรปฏิบัติ
1) บันทึกและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
2) จัดทาวาระการขอจาหน่ายหนี้สูญเข้าที่ประชุมใหญ่
3) จัดทารายละเอียดพร้อมเหตุผลในการขอจาหน่ายหนี้สูญต่อที่
ประชุมใหญ่
4) บันทึกและจัดทารายงานการประชุมใหญ่
5) ตรวจสอบ หลักฐาน เอกสารการอนุมัติ ก่อนตัดออกจากบัญชี
เป็นสูญ
4.2 มูลเหตุของหนี้ค้างชาระ
โดยธรรมชาติของลูกหนี้ ทุกคนอยากเป็นคนดี ไม่มีความคิดจะเป็นคนโกง และไม่อยาก
โกงใคร หากว่าสหกรณ์มีความเข้าใจในพื้นฐานของสมาชิกแต่ละราย มีข้อมูลของสมาชิกและพร้อมที่
จะให้คาแนะ ปรึกษา เชื่อแน่ว่าสมาชิกนั้น ๆ ย่อมให้ความไว้วางใจต่อสหกรณ์ ดังนั้น โดยพื้นฐาน
แล้ว มีความเชื่อ ว่า มนุษย์ทุกคนต้องการเป็นคนดี ดังนั้น ลูกหนี้ของสหกรณ์ก็มีความต้องการเป็น
สมาชิกหรือลูกหนี้ที่ดี มีเจตนาต้องการชดใช้หนี้ที่ติดค้างหรือค้างชาระ ฉะนั้น การที่สมาชิกหรือ
ลูกหนี้มีโอกาสชาระคืนหนี้ได้หรือไม่ องค์ประกอบหนึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถของตั ว
สมาชิกเอง ขณะที่สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้หรือผู้ติดตามหนี้ได้ให้โอกาส และให้การชี้ทางที่ถูกต้อง
ในการชาระหนี้หรือไม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และในที่นี้จะจาแนกประเภทของลูกหนี้
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มต้องการชาระ แต่ยังไม่พร้อม เป็นลูกหนี้ที่มีกาลังพอจะใช้หนี้ได้ แต่มีความ
จาเป็นบางประการที่ทาให้ต้องนาเงินไปใช้ ทางอื่นก่อน เช่น สมาชิกที่เป็นหนี้นอกระบบด้วย ทาให้
ต้องหาทางที่จะชาระหนี้นอกระบบก่อน เพราการทวงหนี้นอกระบบมีความเข้มข้น
กลุ่มที่ 2 กลุ่มต้องการชาระ แต่ไม่มี สมาชิกกลุ่มนี้ไม่มีเจตนาที่ จะปฏิเสธ การชาระหนี้
แต่ด้วยการที่ยังไม่มีความสามารถที่จะชาระหนี้จริง ๆ ทั้ง ๆ ที่ ได้พยายามแล้ว
กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ต้องการชาระ แต่ไม่รู้ช่องทาง สมาชิกกลุ่มนี้มีเจตนาที่จะชาระหนี้ที่ติด
ค้าง แต่ด้วยความที่ไม่รู้ช่องทางที่จะชาระหนี้ หรือไม่แน่ใจว่าการชาระหนี้นั้น เป็นหนทางที่ถูกต้อง
เป็นธรรม และไม่ถูกหลอก
กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ไม่ต้องการชาระ สมาชิกกลุ่มนี้มีเจตนาจะปฏิเสธการชาระหนี้ คือ
ต้องการไม่ชาระหนี้ ไม่ว่าจะมีความสามารถในการชาระหนี้หรือไม่ สมาชิกกลุ่มนี้ควรมีให้น้อยที่สุด
หรือไม่ควรจะมีในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การดาเนินธุรกิจการให้สินเชื่อหรือการให้เงินกู้แก่สมาชิกไป
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ประกอบอาชีพ ปรากฏว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรหลาย ๆ แห่งประสบปัญหาการส่งชาระหนี้คืนเงินกู้
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก เรื่องต่อไปนี้
1) สมาชิกนาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
2) สมาชิกการขาดการติดตาม เร่งรัด
3) สมาชิกมีหนี้หลายทาง
4) เกิดการทุจริตในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
5) เป็นหนี้ที่สมาชิกค้างชาระมานาน
6) คณะกรรมการดาเนินการไม่ส่งชาระหนี้สมาชิกเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
7) สมาชิกมีรายได้น้อยหรือไม่พอใช้หนี้
8) สมาชิกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐ/เป็นหนี้ตามโครงการพิเศษของรัฐ
9) สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น
4.3 ขั้นตอนการติดตามเร่งรัดหนี้
ลูกหนี้ของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร คือสมาชิกซึ่งเป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการใน
ขณะเดียวกัน การดาเนินการ ในการติดตามเร่งรัดหนี้จากสมาชิกควรมีการติดตาม ทวงถาม แจ้ง
เตือนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และต้องพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมสาหรับสมาชิกแต่ละราย ใน
ที่นจี้ ะขอจาแนกจานวนสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ ใช้วิธีขอร้องหรือทวงถามบอกกล่าวให้ทราบ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกที่มีประวัติการชาระหนี้ไม่สม่าเสมอ ใช้วิธีทวงถามกาหนดระยะเวลา
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสมาชิกที่มีเจตนาไม่ชาระหนี้ ทวงถามแล้วไม่ได้ผล บ่ายเบี่ยงหรือผ่อนผัน
หรือนิ่งเฉยอยู่เรื่อย ๆ ใช้วิธีทวงถามแบบยื่นคาขาด (โนติส)
สหกรณ์ต้องพิจารณากาหนดขั้นตอนการติดตามเร่งรัดหนี้ของสมาชิกทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน และโปร่งใส และควรมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) กาหนดขั้นตอนในการติดตามหนี้จากสมาชิกแต่ละรายตามความเหมาะสม
2) จัดประชุมกลุ่มสมาชิกทุกกลุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ ให้สมาชิกทราบ
ความเคลื่อนไหวทุกระยะ
3) แจ้งเตือนสมาชิกที่มีหนี้ค้างชาระทุกระยะและติดตามทวงถามอย่างสม่าเสมอ
4) กาหนดระเบียบหรือมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและแจ้งให้สมาชิกทราบความ
เคลื่อนไหวตลอดระยะเวลา
5) จัดทาโครงการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกเพื่อให้เข้าร่วมโครงการและจะได้รับสิทธิพิเศษ
เพิ่มเติมเพื่อเป็นการจูงใจและให้สมาชิกมีรายได้เพียงพอต่อการชาระหนี้
6) ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการในการติดตามเร่งรัดหนี้กันเองในหมู่สมาชิก
ภายในกลุ่มที่สังกัด
7) แจ้งความเคลื่อนไหวจากการประชุมคณะกรรมการดาเนินการให้สมาชิกทราบ เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานทุกครั้ง รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขกรณีที่อาจเกิดปัญหา
และแจ้งให้สมาชิกได้ทราบผลการประชุมด้วย
8) ขอรับการสนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อ การฝากเงิน กับสหกรณ์อื่น เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
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4.4 แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้
1. เมื่อสมาชิกได้รับเงินไปแล้ว สหกรณ์ ต้องบันทึกบัญชีลูกหนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง
ที่มีการเคลื่อนไหว
2. สหกรณ์ต้องสร้างความไว้วางใจให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นหรือให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้
3. ภายในเวลา 3 เดือน หลังจากวันที่สมาชิกได้รับเงินกู้ ไปแล้ว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้อง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสมาชิกว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้
หรือไม่ หากพบว่า สมาชิกนั้น ๆ ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายใน 7 วันเพื่อบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้คืน
4. หลังจากสมาชิกรับเงินกู้ไปแล้ว 6 เดือน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่
ไปติดตามผลการใช้เงินกู้ของสมาชิก กรณีที่สมาชิกกู้เงินระยะปานกลางหรือเงินกู้ระยะยาว ต้องจัด
ให้มีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. ก่อนครบ กาหนดชาระหนี้คืน 60 วัน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีหนังสือแจ้งเตือนสมาชิก
ให้ส่งชาระหนี้ตามกาหนด ซึ่งเป็นการแจ้งเตือน ครั้งที่ 1
6. ก่อนครบ กาหนดชาระหนี้คืน 30 วัน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีหนังสือแจ้งเตือนสมาชิก
ให้ส่งชาระหนี้ตามกาหนด ซึ่งเป็นการแจ้งเตือน ครั้งที่ 2
7. เมื่อสหกรณ์ แจ้งเตือนก่อนครบกาหนดชาระครบ 2 ครั้งแล้ว หากสมาชิกไม่สามารถส่ง
ช าระหนี้ ได้ เนื่ อ งจากสาเหตุอั น ควรขอผ่ อ นผั น สมาชิกมี สิ ท ธิที่จ ะยื่น ขอผ่ อนผั น การช าระหนี้ต่ อ
สหกรณ์ได้
8. เมื่อหนี้ที่สมาชิกกู้ยืมใกล้จะครบกาหนดชาระหรือครบกาหนดชาระแล้ว หากสมาชิกไม่
สามารถส่งชาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องติดตาม เร่งรัดให้สมาชิกส่งดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้มีดอกเบี้ย
ค้าง
9. เมื่อสมาชิกค้างชาระเป็นเวลา 1 เดือน นักแต่วันที่ครบกาหนดชาระ โดยไม่ได้รับการผ่อน
ผันหรือบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ทาผิดสัญญาหรือผิดวัตถุประสงค์ เพื่อเรียกหนี้คืน สหกรณ์ทาหนังสือ
แจ้งให้สมาชิกชาระหนี้ (โนติส) ถึงสมาชิกทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งทาง อื่น ๆ ให้ถือว่าเป็นการแจ้ง
เดือนสมาชิก ครั้งที่ 1
10. เมื่อสมาชิกผู้กู้ค้างชาระเป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ สหกรณ์ต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ค้าประกันทุกคนทราบจานวนหนี้แต่ละสัญญาที่ผู้ค้าประกันแต่ละคนต้องรับผิดชอบ
อย่ า งชั ด เจน โดยแจ้ ง ทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ หากเป็ น หนี้ ที่ มี ห ลั ก ประกั น อื่ น เช่ น จ านอง
อสังหาริมทรัพย์เป็นประกันให้แจ้งการบังคับจานองไปพร้อมกับการแจ้งให้สมาชิกชาระหนี้ ให้ถือว่า
เป็นการแจ้งเตือนผู้ค้าประกัน ครั้งที่ 1
11. เมื่อสมาชิกค้างชาระเป็นเวลา 2 เดือน นักแต่วันที่ครบกาหนดชาระ โดยไม่ได้รับการ
ผ่อนผันหรือบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ทาผิดสัญญาหรือผิดวัตถุประสงค์ เพื่อเรียกหนี้คืน สหกรณ์ทา
หนังสือแจ้งให้สมาชิกชาระหนี้ (โนติส) ถึงสมาชิกทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งทาง อื่น ๆ ให้ถือว่าเป็น
การแจ้งเดือนสมาชิก ครั้งที่ 2
12. เมื่อสมาชิกผู้กู้ค้างชาระเป็นเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระ สหกรณ์ต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ค้าประกันทุกคนทราบจานวนหนี้แต่ละสัญญาที่ผู้ค้าประกันแต่ละคนต้องรับผิดชอบ
อย่ า งชั ด เจน โดยแจ้ ง ทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ หากเป็ น หนี้ ที่ มี ห ลั ก ประกั น อื่ น เช่ น จ านอง
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อสังหาริมทรัพย์เป็นประกันให้แจ้งการบังคับจานองไปพร้อมกับการแจ้งให้สมาชิกชาระหนี้ ให้ถือว่า
เป็นการแจ้งเตือนผู้ค้าประกัน ครั้งที่ 2
13.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตาม เร่งรัดหนี้ รายงานความเคลื่อนไหวหนี้ ค้างชาระที่อยู่
ในความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อผู้จัดการ และคณะกรรมการดาเนินการทุกครั้งที่มีการ
ประชุมหรือเป็นประจาทุกเดือน
4.5 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของสหกรณ์
เมื่อมีหนี้ค้างชาระ สหกรณ์ ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อต้องทราบทราบ
ปัญหาของสมาชิกแต่ละรายโดยอาจใช้วิธีการเจรจามาใช้ในการดาเนินการ รายละเอียด ดังนี้
ก. การเจรจา จะต้องใช้ศิลปะ ความสามารถ และใช้ไหวพริบในการเจรจาซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัว ยืดหยุ่นตลอดเวลา ซึ่งก่อนเจรจาจะต้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับสมาชิกผู้กู้ เช่น
ภาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ค่าปรับ (ถ้ามี)
ข. การหาข้อแก้ไขกรณีมีปัญหา เช่น การหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของลูกหนี้ว่า เกิด
จากปัจจัยภายนอกหรือภายใน เป็นปัญหาชั่วคราวหรือถาวร เพื่อหาทางแก้ไข
ค. เตรียมมาตรการแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางการเจรจาและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การ
เจรจาต่อรอง ทั้งนี้ ต้องไม่ทาให้สหกรณ์เสียหาย และสามรถแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุด
ดังนี้
1. การประนีประนอม ใช้กับลูกหนี้ที่มีแนวโน้มจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ในกรณีนี้
จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เสนอเงือนไขการชาระหนี้ และเจรจาให้นาเข้าจุดที่ สหกรณ์ต้องการ
และอาจปรับมาตรการ เช่น เงื่อนไขการชาระหนี้และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้อยู่ในจุดที่ลูกหนี้จะ
สามารถปฏิบัติได้ เช่น ปลอดดอกเบี้ย ดอกเบี้ยต่า ผลัดการชาระ (ไม่เกิน 3 เดือน เนื่องจาก
ยังไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ) เพื่อให้มาชาระหนี้ หรือสมาชิกผู้กู้ทาหนังสือรับสภาพหนี้พร้อม
ลงนามรับสภาพหนี้
2. วิธีจิต วิทยา ใช้กับลูกหนี้ที่มีแนวโน้มว่า ไม่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหา หรือคาดว่าการ
เจรจาจะล้มเหลว ประสบความยากลาบาก การเจรจากับสมาชิกผู้กู้ ควรวางตัวเป็นแบบ
ทางการแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ และชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความจ าเป็ น ที่ สหกรณ์ จ ะต้ อ งรั บ
ดาเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา เพื่อ ประโยชน์ทั้ งทางลู ก หนี้ และสหกรณ์ ต้อ งควบคุม อารมณ์ใ น
ระหว่างการเจรจา เสนอเงื่อนไขเพื่อโน้มน้าวใจให้สมาชิกผู้กู้รับเงือนไข ถ้าประสบผลสาเร็จ
ในการเจรจาให้มาชาระหนี้ หรือให้สมาชิกผู้ กู้ทาหนังสือรับสภาพหนี้พร้อมลงนามรับสภาพ
หนี้
3. เชิญผู้ค้าประกันร่วมเจรจา เพื่อสร้างบรรยากาศในการเจรจา ความเกรงใจของสมาชิกต่อผู้
ค้าประกัน ความเห็นอกเห็นใจผู้ค้าประกัน หากผู้กู้ไม่ชาระหนี้ ผู้ค้าประกันจะต้องประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนตามกัน
4. ชีใ้ ห้สมาชิกผู้กู้และผู้ร่วมรับผิดชอบ เห็นถึงผลเสียหาย ถ้าสหกรณ์ดาเนินการทางกฎหมาย
เช่น ทาให้สูญเสียโอกาสที่จะได้รับสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น ๆ เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายทางศาล ขาดความเชื่อถือไว้วางใจในอนาคต ความล่มสลายของสหกรณ์ที่เป็นที่พึ่ง
ยามยาก ฯลฯ
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4.6 แนวทางการแก้ไขปัญหา
เมื่อได้ดาเนินการด้วยวิธีการเจรจาแล้วไม่ประสบผลสาเร็จ กล่าวคือ สมาชิกยังไม่ได้
ดาเนินการใด ๆ ที่จะดาเนินการให้หนี้ค้างลดลงหรือดาเนินการชาระตามที่ได้เจรจาไปแล้ว สหกรณ์
ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
1. สหกรณ์ ต้องประชุมบรรดาสมาชิก และให้สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของตน
2. การรับรองการกู้เงินของประธานกลุ่ม (กรณีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์) และ
คณะกรรมการดาเนินการซึ่งให้คารับรองการกู้เงิน ของสมาชิก ส่วนมากมาจากความเห็นอกเห็นใจ
มากกว่าจะคานึ่งถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก จะต้องให้คารับรองอย่างมีเหตุมีผลและพิจารณาด้วย
ความรอบคอบจึงจะไม่เกิดปัญหาหนี้ค้างชาระ
3. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ต้องเข้าในในข้อมูล มีความสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทางานด้วยความอดทน อดกลั้น ไม่โลภมากและเห็นแก่ อมิสสินจ้าง
4. ผู้จัดการ จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เพราะเป็นผู้มีอานาจสูงสุด
ของฝ่ายจัดการ ต้องให้คาปรึกษา แนะนา ร่วมแก้ไขปัญหาสมาชิกที่ผิดชาระหนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สินเชื่อ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล ความต้องการและปัญหาของสมาชิกด้วย
5. ฝ่ายจัดการ ต้องประสานงานที่สาคัญ ๆ เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน ใน
ด้ า นสถานการณ์ ข องธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เช่ น จ านวนลู ก หนี้ ร ะยะสั้ น ระยะปานกลาง ยอดลู ก หนี้ ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดรายได้ ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ ความสามารถในการส่งชาระหนี้ของสมาชิก เพื่อที่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาหาทางแก้ไขในเบื้องต้น
6. คณะกรรมการดาเนินการ ขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ และความรู้
ความเข้า ใจในระบบงานสหกรณ์ ทาให้ ไม่ทราบถึงเหตุ การณ์ห รือ ปัญหาที่เ กิดขึ้นอย่า งทันท่ว งที
กรรมการต้องเป็น ผู้ที่แสวงหาข้อมูลของสมาชิกและละรายก่อนที่จะอนุมัติสินเชื่อแก่สมาชิก หาก
ตัดสินใจพลาดย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อสมาชิกและสหกรณ์ในอนาคต

******************************
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