
    
 
  
 
                                
 
 
 

เรียน   สมาชกิสหกรณ ์

  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากของสหกรณ์ โดยประกาศให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี ทำให้ สอ.กฟภ.ต้องมีประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
เพิ่มพูนและปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ จาก 3.75% เหลือ 3.50% 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น 

เนื่องจากมีสมาชิกสอบถามว่า ทำไมสหกรณ์ไม่ทำเรื่องคัดค้านโดยให้เหตุผลว่า งานสหกรณ์ไม่ควร
นำเอาการกำกับควบคุมโดยกำหนดเพดานดอกเบี้ยแบบธนาคารพาณิชย์มาใช้ นั้น   

 สอ.กฟภ. ขอเรียนชี้แจงว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มสหกรณ์ได้เคยคัดค้านและต่อรองปัญหาเหล่านี้กับกรม
ส่งเสริมสหกรณ์มาหลายครั้ง ตั้งแต่ตอนทำประชาวิจารณ์ ก่อนและหลัง พ.ร.บ.สหกรณ์ปี 2562 ประกาศใช้ 
(ช่วงปี 2561 - 2563) สอ.กฟภ. ได้เข้าร่วมประชาวิจารณ์ด้วยทุกครั้ง โดยกลุ่มสหกรณ์ จะยกประเด็นที่สมาชิก
แนะนำนี้ เจรจาต่อรองกับกรมส่งเสริมฯ ทุกครั้ง และทุกครั้งที่เจรจากัน ก็ดูเหมือนว่ากรมส่งเสริมฯ จะเข้าใจ
ในเหตุผลที ่กลุ ่มสหกรณ์เสนอและรับที ่จะไปดำเนินการต่อให้ แต่ เมื ่อกรมส่งเสริมฯ ไปหารือกับผู ้แทน
กระทรวงการคลัง และผู้แทน ธปท. กลับมาก็จะยืนตามที่เสนอไว้เดิม โดยให้เหตุผลเรื่องนโยบายการเงิน เรื่อง
เศรษฐกิจในภาพรวม และอ่ืน ๆ ที่มีความสำคัญกว่าเหตุผลและข้อเสนอของกลุ่มสหกรณ์ 

สมาชิกอาจมีคำถามว่างานสหกรณ์ทำไมให้กระทรวงการคลัง และ ธปท. เข้ามามีบทบาท เข้ามา
ควบคุมขอเรียนชี้แจงในประเด็นนี้ว่า สืบเนื่องจากปัญหาเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2555 รัฐบาล          
จึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหามาตรการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหากับสหกรณ์ข้ึนอีก จึงเป็นที่มาของการจัดทำ พ.ร.บ.สหกรณ์ป ี2562 ขึ้น  

ในภาพรวม พ.ร.บ.สหกรณ์ป ี2562 เป็นการนำ พ.ร.บ.สหกรณป์ี 2542 (ฉบับที ่1) และพ.ร.บ.สหกรณ์             
ปี 2542 ที่แก้ไขปรับปรุงในปี 2553 (ฉบับที่ 2) มาปัดฝุ่นใหม่ โดยเพิ่มเติมเรื่องการกำกับดูแลสหกรณ์ และ 
เรื่องบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ในส่วนของการกำกับดูแลสหกรณ์ฯ นั้น หลัก ๆ ได้กำหนดไว้ 
ในมาตราที ่89/1 ถึง มาตราที่ 89/4 โดยในมาตราที ่89/2 กำหนดให้ กระทรวงเกษตร หารือกระทรวงการคลัง 
และ ธปท. ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อใช้กำกับควบคุมการดำเนินงานของ
สหกรณ์ ใน 13 เรื่อง (ตามภาพประกอบ) ดังนั้นกรมส่งเสริมฯ จึงต้องหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และ 
ธปท. ก่อนที่จะมีประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ออกมา 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ไม่เกิน 3.5% 

     เป็นเรื่องท่ีจะส่งผลกระทบกับสหกรณ์มาก 

จากภาพประกอบ นายทะเบียนฯ ได้ทะยอยออกระเบียบมาเป็นลำดับแล้วตามข้อที่ตัวอักษรสีเขียว 
(ข้อ 1, 2, 3, 6, 9, 11 และ 12) ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไมม่ีผลกระทบกับ สอ.กฟภ. และเพ่ิงออกประกาศตามข้อ 5 เรื่อง
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสูงสุดไม่เกิน 3.5% ออกมา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  

ดังน ั ้นปัจจ ุบ ันจ ึงยังเหลืออีก 5 เร ื ่อง ตามข้อที ่ต ัวอ ักษรสี ฟ ้า (ข ้อ  4, 7, 8, 10 และ 13)                           
ที่นายทะเบียนฯ คงจะต้องทะยอยออกระเบียบเพิ่มเติมมา ซึ่งส่วนที่คงเหลืออยู่นี้ เป็นเรื่องที่กลุ่มสหกรณ์เรา
กังวลอยู ่มาก เช่น ข้อ 4 คือเรื ่องการให้สมาชิกกู้  ซึ ่งนายทะเบียนฯ จะกำหนดให้ผู ้กู ้ ต้องมีเงินคงเหลือ                
ไม่น้อยกว่า 30% และข้อ 8 เรื่องการลงทุนภายนอก ที่จะกำหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 80% ของทุน (หุ้น) + ทุน
สำรอง รวมทั้งข้อ 13 เรื่องอ่ืน ๆ ที่จำเป็น ซ่ึงน่ากังวลเพราะกว้างมากไม่รู้ว่าจะออกประกาศเรื่องอะไรมา  

  อย่างไรก็ตาม สอ.กฟภ. จึงขอให้สมาชิกมีความมั่นใจในการดำเนินงาน และหากมีข้อแนะนำ
ประการใดสามารถแจ้งให้ สอ.กฟภ. มาได้ตลอดเวลา 

 
                          (นายเสรี  ปรัชญกุล)  

                      ประธานกรรมการ  
                                         สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

                           9 มิถุนายน 2565 
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มาตรา ๘๙/๒ การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ในเรื่องดังต่อไปนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้   

อาจก าหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ 

(๑) การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   

(๒) การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการด าเนินการสหกรณ์  และผู้จัดการ   

(๓) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   

(๔) การให้กู้และการให้สินเชื่อ   

(๕) การรับฝากเงิน  การก่อหนี้  และการสร้างภาระผูกพัน  ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

(๖) การด ารงเงินกองทุน   

(๗) การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน 

(๙) การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล   

(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 

(๑๑) การจัดท าบัญชี  การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน  การสอบบัญชี  และการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี 

(๑๒) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล   

(๑๓) เรื่องอื่น  ๆ  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการก ากับดูแล 

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง   ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับ

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย   

มาตรา ๘๙/๓ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   

กรรมการ  หรือผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๘๙/๒  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง

หรือระงับการด าเนินการนั้นได้   

ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่าการกระท าตามวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  

อย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์หรือสมาชิก  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๒
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