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ค ำน ำ 

 
การจัดท าคู่มือการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ได้จัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อให้ทุก
คนในองค์กรได้มีความรู้และความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ในการส่งเสริมการออมทรัพย์ 
เนื่องจากเห็นถึงความส าคัญของการออมทรัพย์ท่ีมีต่อสมาชิกและสหกรณ์ ซึ่งควรส่งเสริมให้สมาชิกมี
เงินออมส าหรับไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต หรือเมื่อสมาชิกมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดี มีความมั่นคง
ในชีวิต น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทางหนึ่ง  ส่วนสหกรณ์ก็มีความมั่นคงจากแหล่งเงินทุนภายใน
สหกรณ์เอง ท าให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกต่ า เงินออมของสมาชิกอาจใช้เป็น
หลักประกันการกู้เงินหรือการให้สินเชื่อของสหกรณ์ได้  จึงช่วยลดภาระของผู้ค้ าประกัน  สมาชิก
ส านึกในความเป็นเจ้าของสนใจดูแลติดตามผลการด าเนินงานของสหกรณ์มากขึ้น สหกรณ์จึงควรให้
ความส าคัญ ส่งเสริมการออมเงินในหมู่สมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ เป็นดั่งเช่นแนวความคิดท่ีเชื่อว่า
วิธีการสหกรณ์จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข 
โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การช่วยตนเองนั้น ได้แก่ การขยัน ประหยัด (อา
รักขสัมปทา) รู้จักกิน รู้จักใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่สุรุ่ยสุร่าย เป็นคนอดออม มีความพอดี แบ่งสรรรายได้
อย่างเหมาะสมเพื่อการด าเนินชีวิตและเก็บออม ดังนั้นการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ จึงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง 

การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้จากการศึกษา 
วิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และประสบการณ์จากผู้มีความรู้ และขอขอบคุณผู้ท่ี
ให้ค าปรึกษา แนะน า และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้จัดท าจึงหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะสามารถอ านวย
ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก 
สหกรณ์ได้ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑  
 

บทน ำ 
1.1  หลักกำรและเหตุผล 

สหกรณ์เป็นองค์กรการเงินภาคประชาชน  ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์  มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก ด้วยวิธีการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน การออมเงินในสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีเจตนาฝึก
นิสัยสมาชิกให้รู้จักการช่วยเหลือตนเองด้วยวิธีการเก็บออมเงินไว้ในสหกรณ ์เพื่อความมั่นคงของชีวิต
แล้วสหกรณ์น าเงินออมดังกล่าวมารวมกันเป็นเงินทุนด าเนินงานของสหกรณ์ ท าธุรกิจให้บริการตาม
วัตถุประสงค์ของสมาชิกท่ีมารวมกันเป็นสหกรณ์ เช่น การให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
จ าเป็นในการประกอบอาชีพ ลงทุนท าธุรกิจ ใช้จ่ายในครัวเรือน จัดหาสินค้า วัสดุอุปกรณ์มาบริการ
สมาชิก หรือรวบรวมผลผลิตของสมาชิกไปจ าหน่าย เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างหมู่สมาชิกในสหกรณ์ให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งล าพังเพียงคนเดียวไม่สามารถท าได้ส าเร็จ     

ดังนั้น หากสหกรณ์สามารถระดมเงินออมจากสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับ
ความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนท าธุรกิจของสหกรณ์ได้ผลประโยชน์จะเกิดกับสมาชิกสูงสุด
กล่าวคือสมาชิกจะมีเงินออมส าหรับไว้ใช้จ่ายในบั้นปลายของชีวิต หรือสมาชิกมีฐานะความเป็นอยู่ท่ี
ดี มีความมั่นคงในชีวิต น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ทางหนึ่ง  ส่วนสหกรณ์ก็มีความมั่นคงจาก
แหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เอง ท าให้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกต่ า เงินออมของ
สมาชิกอาจใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินหรือการให้สินเชื่อของสหกรณ์ได้  จึงช่วยลดภาระของผู้ค้ า
ประกัน  สมาชิกส านึกในความเป็นเจ้าของสนใจดูแลติดตามผลการด าเนินงานของสหกรณ์มาก
ขึ้น สหกรณ์จึงควรให้ความส าคัญ ส่งเสริมการออมเงินในหมู่สมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ 

1.๒  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 
2. เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้มีความรู้และความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ในการ

ส่งเสริมการออมทรัพย์ 
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บท  

ส่วนที่ ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงำนวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.1  กำรออมคืออะไร 

 การออมความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้
นิยามไว้ว่า ออม ก. ประหยัด เก็บหอมรอบริบ เช่น ออมทรัพย์; ถนอม, สงวน, เช่น ออมแรง จาก
ความหมายนี ้แสดงว่า การออม คือ การประหยัด การเก็บหอมรอบริบ การถนอม และการสงวน สิ่ง
ท่ีจะประหยัด หรือเก็บหอมรอบริบ ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง ฉะนั้น การออม จึงมีความหมายกว้าง 
คือหมายถึง การใช้สิ่งมีค่ามีคุณท้ังหลายอย่างระมัดระวังอย่างไม่ประมาท อย่างมีเหตุมีผล ท้ังในตน
และนอกตน คือ ตนเอง ชีวิตของตนเองซึ่ง แต่ละคนจะต้องถือว่ามีความหมายสูงสุด ส าคัญสูงสุด จึง
ต้องรู้จักตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ไม่ปล่อยปละละเลยให้ ตกต่ าให้ไร้ค่า พยายามรักษาและพัฒนา
ให้เจริญให้ได้ ในขณะเดียวกัน ทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจัยในการด ารงชีพ ก็ต้อง
ให้ความส าคัญ ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า ไม่โค่นป่าเพื่อหา
นก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การออมมิได้มุ่งท่ีออมเงินอย่างเดียว แต่หมายถึง การออมชีวิตตนเอง และ
ปัจจัยในการด ารงชีพทุกอย่าง การออม ในเบื้องต้น เป็นเรื่องของคน คือ จุดเริ่มต้นจะเกิดท่ีคน การ
ออมจะเกิดได้ก็เพราะคน ได้รับการศึกษาเรียนรู้ มีครู คือ พ่อแม่ เป็นต้น เป็นผู้แนะน าสั่งสอน ให้
ความส าคัญ ความจ าเป็น และผลหรือ คุณประโยชน์ท่ีเกิดจากการออม เมื่อโตขึ้นก็คิดได้เอง ท าได้
เอง และสอนผู้อื่นต่อไป การออมจึงเป็นเรื่องของการศึกษา การพัฒนาชีวิตของคนลักษณะหนึ่ง คือ 
การฝึกให้รู้ ให้คิด และให้ท าในสิ่งดีมีประโยชน์การออมชีวิต ออมเงิน ออมทรัพยากรธรรมชาติ  
มีป่าไม้ แหล่งน้ า แหล่งดิน ก็ต้องเร่ิมต้นที่การเรียนรู ้การคิดและการปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

 
๒.๒ ควำมส ำคัญของกำรออม 

 การออมทรัพย์หรือเงินออม เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เป้าหมายของบุคคลซึ่ง
ก าหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เช่น ก าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเปิดกิจการร้านขายขนมปัง
เล็ก ๆ เป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ เงินออมจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดให้เป้าหมายท่ีวางไว้เป็น
จริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออมยังสามารถใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น การออมทรัพย์จึงควรกระท าอย่างสม่ าเสมอ และเป็นกิจนิสัยสิ่งจูง ใจใน
การออมคือ “เป้าหมาย” อย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต ซึ่งได้ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งแน่นอนย่อม 
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๓ 
 
 
 

ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเก็บออมมากขึ้น เป้าหมายของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความต้องการเป็นส าคัญ ความหวังและความทะเยอะทะยานก็มี
ส่วนจูงใจในการออม เช่น ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีการศึกษาท่ีสูงขึ้น มีบ้านและท่ีดินเป็น
ของตนเอง มีความสุขสบายในวัยชรา หรือมีความหวังท่ีจะให้ลูกหลานมีหลักฐานท่ีมั่นคง มี
ความก้าวหน้าในการงาน เป้าหมายในการออมท่ีแตกต่างกันจะเป็นสิ่งก าหนดให้จ านวนเงินออมและ
ระยะเวลาในการออมทรัพย์แตกต่างกันไป 
 

๒.๓ หลักค ำสอนของศำสนำกับกำรเก็บออมเงิน 

ต้นเหตุของการไม่มีเงินออมก็คือ  การใช้จ่าย  การเป็นหนี้ และการหลงใหลตกเป็น
ทาสอบายมุข คือ  ศัตรูของการออม  เพื่อฝึกตนให้รู้จักออมก็ต้องอาศัยหลักการทางศาสนามาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว  เพราะค าสอนของทุกศาสนาเป็นสิ่งดี  อาจารย์ กิติมา  อมรทัต  ท่านได้เขียนไว้ใน
เรื่องอิสลามกับการแก้ปัญหาโลก  โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ว่า  ในขณะท่ี
ยอมรับสิทธิของปัจเจกชน  ในการท่ีจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีเขาหามาได้โดยถูกต้องนั้น  อิสลามก็
หาได้ปลอ่ยให้เขาจ่ายทรัพย์สินไปตามใจชอบอย่างเต็มที่ไม่  แต่ก็วางข้อจ ากัดได้หลายอย่าง เช่นการ
ก าหนดให้ใช้จ่ายทรัพย์สินนั้นไปได้  3  ทาง   คือ  จับจ่ายใช้สอยไปหนึ่ง  น าไปลงทุนเพื่อเพิ่มพูน
รายได้หนึ่ง  หรือเก็บสะสมไว้หนึ่ง  ในการจับจ่ายใช้สอยไปนั้นก็ห้ามใช้ไปในทางท่ีเป็นอันตรายต่อ
ศีลธรรมบุคคลอื่นหรือสังคม อิสลามไม่ส่งเสริมให้มีการสะสมเงินไว้เปล่า ๆ  เพราะจะท าให้เงินของ
สังคมไม่มีการหมุนเวียน  เงินท่ีมีอยู่จะต้องน าไปซื้อสิ่งของท่ีจ าเป็น  หรือมิฉะนั้นก็ต้องให้คนอื่นไป
เพื่อให้เขาได้มีสิ่งท่ีจ าเป็นแก่ชีวิต  ดังนั้นการเงินของสังคมก็จะไหลไปไม่หยุดนิ่ง  ถ้าหากใครไม่ท า
ดังกล่าวกฎหมายก็มีอ านาจเรียกเก็บ  2.5%  ของเงินท่ีผู้นั้นเก็บสะสมไว้น าไปใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ท่ี
ขาดแคลน เงินนี้เรียกว่า "เงินทาน" (ซะกาฮ)  กองคลังกลางของชุมชนมีหน้าท่ีรวบรวมเงินนี้  และ
น าไปช่วยเหลือผู้ขาดแคลนหรือประสบภัย  ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระบบสวัสดิการสังคมได้เป็นอย่าง
ดี  และคือ  แนวทางการส ารวมในการใช้จ่ายของศาสนาอิสลามท่ีมีต่อชาวมุสลิม   ย่อมเป็น
หลักประกันไม่ให้คนเราใช้จ่ายเงินทองเหมือนเทน้ าออกจากกระบอก  เช่น  น้ าตาลโตนดได้จากงวง
ตาลต้องใช้กระบอกไม้ไผ่ลองรับ  ทีละหยดกว่าจะได้เต็มกระบอกต้องใช้เวลานาน  แต่เมื่อถึงเวลา
น ามาดื่มเททีเดียวหมดกระบอกใช้เวลาเพียงน้อยนิด  
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๔ 
 
 
 ลองมาดูการส ารวมการใช้จ่ายเงินแบบชาวพุทธบ้าง  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า  ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่า  เมื่อแสวงหาทรัพย์มาได้โดยสุจริตแล้ว จะต้องรู้จักแบ่งทรัพย์นั้นให้
ถูกต้องเป็น  4 สถาน เมื่อหาเงินมาได้ 1 มาสก ให้แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ใช้สามส่วน คือ 

1) ใช้สอยเพื่อตัวเองและครอบครัว  ท าบุญกุศลและสังคมส่วนรวมหนึ่งส่วน (25 %) 

 2) ใช้จ่ายเพื่อใช้ท าธุรกิจการงาน หรือใช้ในการประกอบอาชีพตน 2 ส่วน (50 %) อัน
ได้แก่ การใช้จา่ยในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 

เก็บหนึ่งส่วน คือ 

 3) ใช้จ่ายเพื่อสะสมไว้เป็นทุนส าหรับชีวิตในอนาคตอีกหนึ่งส่วน (25 %) คนส่วนมาก
เมื่อได้เงินมามักใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง  และเพื่อสังคม หลงทุ่มเทให้กับอบายมุขเสีย
มากกว่า จึงไม่มีเงนิเหลือเก็บออมสะสมไว้ ท าให้เดือดร้อนท้ังในปัจจุบันและอนาคต หากเราส่งเสริม
ให้คนเก็บออมตามหลักศาสนาแล้วนอกจากจะท าให้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ยามเกิดเหตุการณ์ในอนาคต
แล้ว ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยังเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนาและค าสั่งสอนของศาสนาด้วย ได้ท้ังเงิน ได้ท้ังกุศล  

การออมทรัพย์เป็นสิ่งดีและพยามยามออมทรัพย์กันเพื่อขจัดปัญหาทางการเงินใน
อนาคต แต่ถ้าทุกคนออมโดยเก็บเงินไว้กับตัว   เฉย ๆ  ก็จะไม่เกิดผลงอกเงยขึ้น  ไม่ได้ประโยชน์
เท่าท่ีควร  หลักท่ีถูกต้องของการออมทรัพย์ก็คือ จะต้องท าให้เงินท่ีออมได้นั้นเกิดประโยชน์อย่างใด
อย่างหนึ่ง  บางคนอาจจะน าไปฝังดิน  (เป็นประโยชน์กับไส้เดือนถ้าฝังลึก)  บางคนฝากไว้กับญาติพี่
น้องหรือคนสนิทชิดเชื้อท่ีไว้วางใจได้  (เพื่อให้เขาเอาไปหมุนใช้ก่อน) เหมือนชูชกฝากเงินไว้กับพ่อ
นางอมิตดา การกระท าเหล่านี้ยังไม่ปลอดภัยเท่าท่ีควร ฝังไว้แล้วอาจหลงลืม หรือมีคนเห็นอาจจะ
ขโมยขุดไปได้  ท่ีพบบ่อยในพื้นท่ีชนบท  เกษตรกรมักน าเงินเก็บออมไว้ไปแอบซ่อนไว้เก็บไว้ในฉาง
ข้าว บางครั้งก็ถูกมดปลวกหรือหนูกัดแทะเสียหายช ารุดไปก็มี บางคนเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่ ท่ีใช้ท า
เป็นเตียงนอน ไม่ยอมน าออกใช้จ่าย  ตายไปลูกหลานช่วยกันผ่ากระบอกได้เงินจ านวนแสนบาท  สู้
อุตสาห์ก็บออมไว้หลายป ี แต่ผลสุดท้ายก็ต้องให้ผู้อื่นเอาไปใช้ 
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๕  

๒.๔ ค ำสอนของ “พ่อแห่งแผ่นดิน” 

 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคาร 

ค ำว่ำพอเพียง  มีความหมายว่า  พอมีพอกิน  แปลว่า  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายความ
ว่ามีกินมีอยู่  ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้  แต่ว่าพอ  แม้ว่าบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ท าให้มี
ความสุข  ถ้าท าได้ก็สมควรท่ีจะท า  สมควรท่ีจะปฏิบัติ  เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางเพื่อความ
ยั่งยืนท้ังส าหรับประเทศชาติ  และแต่ละสมาชิกของสังคมไทยหากยึดหลักการ 

1.  ประหยัด  ตัดทอนค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น  ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่าง
จริงจัง  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ไม่หวังร่ ารวยทางลัด 

2.  ประกอบอำชีพอย่ำงถูกต้อง  สุจริต  แม้จะต้องเผชิญกับการท้าทายและปัญหา 
3.  ละเลิกกำรเบียดเบียน  แก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายแบบ

ต่อสู้กันอย่างรุนแรง  และไร้ศีลธรรม 
4.  ขวนขวำย  ใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นถึงขั้นพอเพียง  และเป็นตัวของ

ตัวเอง 
5.  ลดละสิ่งชั่ว  ในตัวเองให้หมดไป  ช่วยกันสร้างให้สังคมมีศีลธรรมมากขึ้น 

-  หลายคนไม่มีความสุขจากการเป็นหนี้  คือการปล่อยให้ความอยากได้มีอิทธิพล
มากกว่าความพอเพียง 

-  ความสุขแบบพอเพียง (ด้วยการไม่เป็นหนี้) เกิดขึ้นได้ไม่ยาก  เพียงแค่เราเริ่มมี
วินัยการเงินกับตนเอง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้เป็น
อย่างดี  มิได้มีข้อจ ากัดเชิงความคิดเฉพาะในขอบเขตแวดวงชุมชนเกษตรกรหรือคนท่ีมีฐานะยากจน
เท่านั้น  แต่คนไทยท่ัวไปในสังคมต่างๆ สามารถน าหลักปรัชญาการด าเนินวิถีชีวิตดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้กับตนเองได้ในทุกแวดวงอาชีพ  และฐานะทางเศรษฐกิจโดยสังคมส่วนรวมยังสามารถ
ด าเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อเนื่องไปได้
ในทางปฏิบัติหากทุกคนใช้ชีวิตให้มีดุลยภาพ  หาเงิน  ออมเงิน  และใช้เงินให้ได้สัดส่วน  เศรษฐกิจ
ของประเทศก็จะเดินหน้าไปได้อย่างราบร่ืน 
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๖ 
 

บท  

ส่วนที่ 3 
 

เนื้อหำ 

๓.๑ กำรบริหำรเงินออมกับสหกรณ์ 

การออมทรัพย์เป็นสิ่งดีและพยามยามออมทรัพย์กันเพื่อขจัดปัญหาทางการเงินใน
อนาคต แต่ถ้าทุกคนออมโดยเก็บเงินไว้กับตัว   เฉย ๆ  ก็จะไม่เกิดผลงอกเงยขึ้น  ไม่ได้ประโยชน์
เท่าท่ีควร  หลักท่ีถูกต้องของการออมทรัพย์ก็คือ จะต้องท าให้เงินท่ีออมได้นั้นเกิดประโยชน์อย่างใด
อย่างหนึ่ง  บางคนอาจจะน าไปฝังดิน  (เป็นประโยชน์กับไส้เดือนถ้าฝังลึก)  บางคนฝากไว้กับญาติพี่
น้องหรือคนสนิทชิดเชื้อท่ีไว้วางใจได้  (เพื่อให้เขาเอาไปหมุนใช้ก่อน) เหมือนชูชกฝากเงินไว้กับพ่อ
นางอมิตดา การกระท าเหล่านี้ยังไม่ปลอดภัยเท่าท่ีควร ฝังไว้แล้วอาจหลงลืม หรือมีคนเห็นอาจจะ
ขโมยขุดไปได้  ท่ีพบบ่อยในพื้นท่ีชนบท  เกษตรกรมักน าเงินเก็บออมไว้ไปแอบซ่อนไว้เก็บไว้ในฉาง
ข้าว บางครั้งก็ถูกมดปลวกหรือหนูกัดแทะเสียหายช ารุดไปก็มี บางคนเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่ ท่ีใช้ท า
เป็นเตียงนอน ไม่ยอมน าออกใช้จ่าย  ตายไปลูกหลานช่วยกันผ่ากระบอกได้เงินจ านวนแสนบาท  สู้
อุตสาห์ก็บออมไว้หลายป ี แต่ผลสุดท้ายก็ต้องให้ผู้อื่นเอาไปใช้ 

ลู่ทางในการน าเงินออมไปท าให้เกิดประโยชน์นั้น  ถ้าจะพูดถึงสังคมเมือง ราษฎรมักจะ
น าเงินออมไปฝากธนาคาร  ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์  เล่นแชร์  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  หรือน าไปลงทุน
ในบริษัทห้างร้าน  ถือหุ้นสหกรณ์  ถือหุ้นธนาคารท่ีเขาเปิดโอกาสให้ถือ  หรือน าไปเป็นเงินวางมัดจ า
เพื่อซื้อบ้านแล้วผ่อนส่ง  หรือน าไปลงประกันภัย  ประกันชีวิต  ฯลฯ  ในการลงทุนต้องท าอย่าง
รอบคอบอย่าคิดว่าการลงทุนน้อยแต่ได้ดอกผลสูงเป็นการดีเสมอไป  เช่น  ลงทุนในบริษัท
การเงิน  หรือบริษัทเงินทุนต่าง ๆ การเล่นแชร์  หรือออกเงินให้กู้นอกระบบ  เรียกเก็บดอกเบี้ยร้อย
ละห้าร้อยละสิบ  ใช้วิธีตามเก็บคืนเป็นรายวันรายเดือนรายปีตามแต่จะถนัด  การลงทุนประเภทนี้มัก
เป็นกิจการท่ีเสี่ยงภัยสูง  แถมยังเป็นการเอาเปรียบสังคม  บางครั้งดอกเบี้ยไม่ได้และต้นเงินก็พลอย
หายไปด้วย   และอาจถึงตายได้ด้วย การน าเงินออมไปลงทุนหรือฝากอย่างรอบคอบนั้นต้อง
พิจารณาข้อดีข้อเสีย ต่าง ๆ  กันไป  คือ  ความปลอดภัย  สภาพคล่อง  ผลตอบแทน  และความ
แปรสภาพเงินท่ีน าไปวางไว้ให้ตีกลับมาเป็นรูปเงินสด  เช่น  ถ้าวางเงินออมไว้ในรูปท่ีดิน  เวลาจะตี
กลับมาเป็นเงินสด  ก็ต้องประกาศขายท่ีดินแล้วรอให้มีคนมาซื้อ  ผ่านนายหน้า  ผ่านหนังสือพิมพ์
กว่าจะตกลงราคากันได้  ท าสัญญาซื้อขาย  โอนโฉนดกัน  กว่าจะได้เงินมาใช้เวลานานหลายวัน
หลายเดือนหรือเป็นป ี แต่ถ้าน าไปฝาก  เรียกว่า เงินฝาก 
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๗ 
 
 
เวลาจะแปรสภาพตัวเลขในบัญชีเงินฝากไว้ตีกลับมาเป็นตัวเงินสด   ก็ไปถอนออกมาใช้ได้
ทันที  เรียกว่ามีสภาพคล่อง  ส่วนความสะดวกนั้นขึ้นอยู่กับบริการ  เช่น  ไปถอนเงินท่ีธนาคารหรือ
สหกรณ์บางแห่งต้องรอนานหน่อย จะฝาก  จะถอน  จะเอาหมอนไปด้วย อย่างนี้คงไม่ไหว  ส าหรับ
สมาชิกสหกรณ์ขอแนะน าให้ช่วยกันฝากเงินกับสหกรณ์  และสะสมเงินค่าหุ้น เพราะนอกจากจะท า
ให้เรามีเงินแล้ว  ยังเป็นการเพิ่มทุนให้กับสหกรณ์ของเราเอง 

 

๓.๒ กำรสะสมเงินค่ำหุ้น 
การถือหุ้น เป็นการลงทุนทางธุรกิจ แต่ในสหกรณ์การถือหุ้น เป็นวิธีออมเงินรูปแบบหนึ่ง

ด้วย ซึ่งเป็นการออมเชิงบังคับโดยข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์เอง เพื่อฝึกการจัดระเบียบและ
บริหารการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก ผลตอบแทน คือ เงินปันผล จากการจัดสรรก าไรสุทธิ รายได้
จากเงินปันผลตามหุ้นในสหกรณ์  สมาชิกได้ รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี เงิ นได้บุคคล
ธรรมดา ส าหรับวิธีการระดมเงินค่าหุ้น สหกรณ์แต่ละประเภทก าหนดไว้ในข้อบังคับแตกต่างกัน      

          
๓.๓ กำรฝำกเงินสหกรณ ์

สหกรณ์การเกษตรท่ีจัดตั้งขึ้นในชนบทนั้นเปรียบเสมือนธนาคารของชาวเกษตรกร
สมาชิกบางคนมีรายได้น้อยอาจออมทรัพย์ไว้แต่ละครั้งเป็นจ านวนน้อย   จะน าไปลงทุนอะไรก็ไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย การฝากเงินไว้กับสหกรณ์นับว่าเป็นการดี  สามารถเลือกแบบแผนการออมได้ตามใจ
ชอบ  ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีด้วยกันให้เลือก  ดังนี้ 

             1) เงินฝากประเภทออมทรัพย์ เป็นเงินฝากประเภทฝากเข้าถอนออกตามความ
พอใจ และเหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องหมุนใช้เงินอยู่เป็นประจ า มีมากก็ฝากเข้าเก็บไว้มาก ยามจ าเป็นต้อง
ใช้ก็ถอนออกมาใช้ได้ทันทีในวันท่ีสหกรณ์เปิดท าการ 

             2)  เงินฝากประเภทประจ า  ส าหรับคนท่ีมีเงินเหลือเก็บมากๆ  ฝากไว้กินดอกเบี้ยเสีย
เป็นส่วนใหญ ่ คือ  ฝากไว้โดยมีก าหนดระยะเวลา  เช่น  ประจ า  3 เดือน,  6 เดือน, 12เดือน หรือ
มีเป้าหมาย  แล้วค่อยถอนหรือจะถอนเฉพาะดอกเบี้ยออกมาใช้เมื่อครบก าหนดระยะเวลา  แต่ถ้า
ถอนก่อนก าหนด  3  เดือน  สหกรณ์ก็จะไม่คิดดอกเบ้ียให้  
 3)  เงินฝากประเภทสัจจะออมทรัพย์ การฝากเงินประเภทนี้เป็นการฝากทีละเล็กน้อย
เท่ากันเป็นประจ าทุกเดือน  เป็นการฝึกนิสัยให้สมาชิกรู้จักออมอย่างมีระเบียบ  โดยเริ่มแผนการ
ออมด้วยจ านวนเงินท่ีแน่นนอนจ านวนหนึ่ง ครั้งละน้อยๆ ตามก าลังความสามารถ ใช้กฎแห่งสัจจะ
ว่าจะฝากเงินภายในก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนจึงจะถอนกลับคืนไป  เช่น  5  ปี,  10  ปี  หรือเก็บ
ไว้เป็นเงินสะสม  หรือเงินบ าเหน็จรางวัลส าหรับชีวิตการท างานของแต่ละคน 
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๘ 
  

 

ประโยชน์ของกำรฝำกเงินกับสหกรณ์  
1)  ความมั่นคงปลอดภัย  เพราะถ้าท่านเก็บเงินไว้กับตัวจ านวนมาก  อาจจะเป็นเหตุให้

เกิดภัยขึ้นได้ง่าย การเอาเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์ จึงเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้นกับเงิน
ของเรา  สหกรณ์จะต้องรับผิดชอบเงินของสมาชิก  โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยมีระบบการเก็บ
รักษา  การตรวจสอบ  และควบคุมมิให้เสียหายหรือรั่วไหล   เนื่องจากสหกรณ์ก็คือ  สถาบันหนึ่ง
ของสังคมท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีการส่งเสริม  ตรวจตรา ดูแลจากหน่วยงานของทางราชการท่ีมี
ส่วนรับผิดชอบ  ได้แก่  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ ซึ่งท้ังสองกรมสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และยังมีผู้ตรวจสอบกิจการท่ีเลือกมาจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มาคอย
ตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย 

2) ได้รับผลตอบแทน ท่ีเรียกว่า ดอกเบี้ย เงินฝากทุกประเภทท่ีฝากไว้กับสหกรณ์ก็จะ
ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝากทุกคน  ตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากของสหกรณ์ 
เช่น ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากเงินฝากของทุกคนจะถูกฝากกลับทบเข้าไปเป็นเงินต้นโดยอัตโนมัติ เป็นระบบ
เงินต่อ 
             3)  ความสะดวก  สหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียน  ส่วนใหญ่
จะตั้งอยู่ในท้องถิ่นภูมิล าเนาท่ีสมาชิกตั้งบ้านเรือนอยู่  สหกรณ์เปรียบเสมือนธนาคารของชาว
ชนบท  ท่ีจัดท าขึ้นโดยการถือหุ้นของชนบท  และตั้งขึ้นเพื่อชาวชนบท  เป็นการร่วมมือกันเพื่อให้
เงินสะพัดหมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านของตนเอง  สมาชิกทุกคนควรร่วมมือกันฝากเงินและถอนคืนไปใช้
ยามจ าเป็น  ดังค าขวัญท่ีว่า  "ยามมีให้ฝาก  ยามยากให้ถอน  ยามเดือดร้อนให้กู้”           
 4)  ใช้ประกันเงินกู้  หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อมีเงินฝากอยู่แล้วท าไมจึงต้องกู้ยืมเงิน
มาใช้อีก  ท าไมจึงไม่ถอนเงินฝากนั้นมาใช้   ค าตอบมีอยู่ว่า  เช่น  เงินฝากท่ีฝากไว้นั้นเป็นเงินฝาก
ประจ า  มีระยะยาว  ในขณะท่ีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้นั้นเป็นความจ าเป็นระยะสั้น ๆ  เราก็จะกู้
เงินโดยใช้เงินฝากของตัวเองเป็นประกัน  เพราะระยะต่อมาเราสามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้  และเราก็
จะไม่เสียผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผลตอบแทนท่ีจะได้ 

             5) ได้รับความเชื่อถือ  การมีเงินฝากนั้นแสดงว่า  คุณต้องเป็นผู้ท่ีพอจะมีฐานะหรือมี
ฐานะอยู่แล้ว  ในทางกลับกันเงินฝากนั่นเอง  จะเป็นเครื่องยืนยันฐานะของเรา  เป็นการสร้าง
เครดิต  ความเชื่อถือให้แก่สมาชิกในสายตาของสหกรณ์  วันหนึ่งข้างหน้าหากจ าเป็นต้องการกู้
เงิน  หรือซื้อสินค้าเชื่อจากสหกรณ์  ก็ย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ   
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๙ 
 
 
            6) ได้บุญกุศลช่วยชาติบ้านเมืองและสังคม การท่ีเราน าเงินไปฝากกับสหกรณ์ นอกจาก
จะท าให้เรามีเงินเหลือเป็นการส่วนตัวแล้ว โดยทางอ้อมเราก าลังประกอบคุณงามความดีอันเป็นกุศล
กรรมอีกทางหนึ่งด้วย  เพราะการน าเงินไปฝากกับสหกรณ์  เงินฝากนี้ก็จะถูกน าไปปล่อยเป็นสินเชื่อ
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพให้กับเพื่อนสมาชิกในสหกรณ์การเกษตร เพื่อใช้จ่ายตามความจ าเป็น 
            7)  สร้างความส านึกท่ีมีต่อส่วนรวม  การฝากเงินของเราไว้กับสหกรณ์  เป็นการสร้าง
ส านึกในการมีส่วนร่วมของเหล่าสมาชิกสหกรณ์ทุกคน  เพื่อช่วยกันเพิ่มทุนด าเนินงานให้กับ 
สหกรณ์  โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินจากภายนอกมาใช้  ลดการพึ่งพาบุคคลอื่นท าให้สหกรณ์สามารถยืน
ด้วยขาตนเอง  เป็นไปตามอุดมการณ์ท่ีว่าช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยการประหยัด
และออม  เมื่อสมาชิกฝากเงินไว้กับสหกรณ์มาก  ก็เท่ากับสหกรณ์มีเงินทุนเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว  สหกรณ์ก็สามารถท าธุรกิจและขยายบริการได้มากขึ้น  เป็นการอ านวยประโยชน์ต่อสมาชิกได้
อย่างท่ัวถึง  และยังเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับ ขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง 

 
๓.๔ แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรออมทรัพย์ให้กับสมำชิกและกลุ่มสมำชิกของสหกรณ์ 

1) การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกและกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ ควรจัดท าเป็น
โครงการ/กิจกรรม และก าหนดให้มีวิธีการออมทรัพย์ตามความเหมาะสม เช่น เป็นแบบรายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือการรณรงค์ให้มีการออมทรัพย์ในวันส าคัญๆ โดยจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น “สัปดาห์แห่งการออมทรัพย์”ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
ออมทรัพย์แก่สมาชิกท่ัวไป หรือ “การจัดตั้งกองทุนช าระหนี้”เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับ
กลุ่มสมาชิกเพื่อการช าระหนี้ของสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น 

2) ผู้ท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมการออมทรัพย์ ต้องท าการศึกษา และท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เรื่องสหกรณ์กับการออมทรัพย์ และโครงการ/กิจกรรม การออมทรัพย์ท่ีสหกรณ์ก าหนด ให้มีความ
เข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการแนะน าส่งเสริมการออมทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน  

3) ส่งเสริม และแนะน าในท่ีประชุมกลุ่มสมาชิก ท่ีประชุมใหญ่ และควรมีการติดตามใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการของ
โครงการ/กิจกรรม และปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

4) แนะน า และส่งเสริมการไปเยี่ยมเยือนสมาชิกตามบ้านสมาชิกรายบุคคล รายกลุ่ม 
และน าโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการออมทรัพย์ ชี้แจง เชิญชวนให้สมาชิกเข้าใจอย่างแท้จริง  

5) แนะน าองค์กร ฐานะ ความมั่นคงขององค์กร การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ให้สมาชิกเห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ เพื่อช่วยตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  



การส่งเสรมิการออมทรพัย์ใหแ้ก่สมาชกิสหกรณ ์
 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที ่๒ ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
 

๑๐ 
 
 
6) น าหลักการสอนของศาสนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องการออมทรัพย์ แนะน าสมาชิกเพื่อ

สนับสนุนแนวความคิดในออมทรัพย์ของสมาชิก และวิธีการออม เพื่อให้การออมทรัพย์ของสมาชิกมี
คุณค่าและมีความส าคัญมากย่ิงขึ้น 

7) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมทรัพย์ ประโยชน์ของการออมทรัพย์ 
วิธีการขั้นตอนการรับฝากและการถอนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประเภทต่าง ๆ ให้กับ
สมาชิกได้รับรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ครอบคลุมท่ัวถึงตลอดเวลา โดยใช้การประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียง โบว์ชัว แผ่นพับและการติดประกาศ หรืออาจจัด 
กิจกรรมการบันเทิงเพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์  

8) ต้องสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น ความมั่นคงและความปลอดภัยให้สมาชิกได้เห็นถึง
สถานภาพทางการเงิน และทรัพย์สินต่าง ๆ การให้บริการ อาคารสถานท่ี การบริหารจัดการ ระบบ
การด าเนินการ (คอมพิวเตอร์) ระบบควบคุมพร้อมท้ังเอกสารโดยเฉพาะสมุดคู่มือเงินฝากของ
สมาชิกต้องพิเศษท้ังด้านความสวยงาม มั่นคง น่าเชื่อถือ และเก็บไว้โดยทะนุถนอม การให้บริการ
ออมทรัพย์ฝากหรือถอนกับสมาชิก ต้องรวดเร็วถูกต้องน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์ สมควรมีการสร้างระบบคุ้มครองเงินฝากให้กับสมาชิก (ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
เงินฝาก) หรือการประกันเงินฝาก ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความชื่อถือ ความมั่นคง ความศรัทธา
ของสมาชิกสหกรณ์  

9) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก สร้างความสมดุลยในการเชื่อมโยงธุรกิจของ
สหกรณ์ให้สมาชิกได้เห็นภาพชัดเจน เช่นปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ไม่ถึงหนึ่งบาท แต่จ่ายเงินกู้ให้กับลูกค้าไม่ต่ ากว่าสิบบาทขึ้นไป และถ้าลูกค้าฝากเงินกับ
ธนาคาร มียอดคงเหลือไม่ถึงห้าร้อยบาทและไม่มีการติดต่อเป็นเวลาสามปี ธนาคารจะปิดบัญชี
ดังกล่าวและยึดเงินฝากนั้นตามกฎหมายอะไรก็ไม่รู้ (เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป)  

10) มอบของท่ีระลึก หรือรางวัล ให้กับสมาชิก หรือกลุ่มสมาชิกท่ีมีการออมทรัพย์ และ
น ามาฝากกับสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ในวันท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

11) แนะน าเรื่องการเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก  
12) การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ควรมีการแนะน า

เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ หรือแนวทางในการลดต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ให้แก่สมาชกิควบคู่กันไป 

13) คณะกรรมการด าเนินการ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผู้น า/ท่ีปรึกษา ผู้
ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ/กรณีสมาชิกสมทบ ต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างท่ีดีในการด าเนินการ
ส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์ 
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๑๑ 
 

๓.๕ หลักปฏิบัติในกำรสร้ำงเงินออม 

1. สมาชิกควรเริ่มต้นการออมทันทีท่ีมีรายได้ และต้องมีการเก็บออมอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

2. ตั้งจุดประสงค์ในการออม ว่าจะออมเพื่ออะไร ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพื่อจะได้
วางแผน กันเงินทุกครั้งท่ีมีรายได้ การกันเงินไว้แต่ละเดือนเป็นการชะลอการใช้จ่าย เพื่อสะสมไว้ใช้
จ่าย เมื่อถึงเวลาตามท่ีตั้งจุดประสงค์ไว้ ไม่ต้องกู้ยืมเงินให้เสียดอกเบี้ย (ให้มีการก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ จุดประสงค์ในการออม ว่าจะออมเพื่ออะไร ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน จ านวนเงิน
ออม ระยะเวลาท่ีออม)  

3. มีการวางแผนการใช้จ่ายท่ีรัดกุมและเป็นไปได้ตามสภาพของครอบครัว ต้องรู้จัก
เลือกซื้อของท่ีราคาประหยัดเหมาะสมกับฐานะของตน  

4. มีเงินติดตัวไว้เท่าท่ีจ าเป็นใช้ ไม่ควรพกเงินติดตัวมากเกินความจ าเป็นต้องใช้ เพราะ
อาจจะท าให้มีการใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น  

5. เพิ่มรายได้จากการออม เช่น การฝากเงินกับธนาคาร การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เป็น
วิธีการท่ีปลอดภัยท่ีสุดส าหรับการออมจะได้ดอกเบ้ียด้วย  

6. ตั้งสัจจะกับตัวเอง หรือสร้างพันธะในการออม เพื่อจะเป็นการบังคับตนเองให้ 
สามารถออมทรัพย์ได้ เพราะมีสัญญาว่าจะต้องส่งเงินกับสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ  

7. การจัดท างบประมาณเงินสดส่วนบุคคลในแต่ละเดือน เพื่อประมาณรายได้ -รายจ่าย 
จะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนนั้น มีเงินเหลือเก็บออมได้จ านวนเท่าใดด้วย แล้วให้แยกจานวนเงินท่ีจะออม
เพื่อน าไปฝากธนาคารทันที น ารายได้ท่ีเกิดจากการออม เช่น ดอกเบี้ย หรือเงินปันผล ในกรณีเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไปลงทุนต่อทันทีเพื่อให้เงินออมงอกเงยย่ิงขึ้น 
 

๓.๖ เทคนคิกำรเพิ่มยอดเงินออมให้มำกขึ้น 

สหกรณ์จะต้องมีการ  ก าหนดนโยบาย/แผนงานในการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงิน  ซึ่ง
รูปแบบของการออมเงิน ออมด้วยเงินสด/ผลผลิตท่ีค านวณเป็นเงิน  ณ วันท่ีส่งมอบ/อาจแจก
เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการใช้ในการเก็บออมให้สมาชิก โดยแจกกระปุกออมสินฟรีแก่ สมาชิกท่ีเข้า
ร่วมโครงการ/มีการเปิดรับสมาชิกสมทบ/สมาชิกท่ียื่นกู้เงินให้จ่ายเงินกู้ผ่านเข้าบัญชีเงินฝากของ
สมาชิกในสหกรณ ์
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๑๒ 
 
 
กฎทองสู่ควำมมั่งคั่งที่ไม่มีวันผิดพลำด (จากหนังสือ : ต้องอย่างนี้จึงจะ “รวย” เขียน

โดย สงกรานต์ จิตสุทธิภากร) 
1) จงใช้เงินให้น้อยกว่าเงินท่ีหาได้  (ถ้าไม่ระวังการใช้เงินรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นตามรายได้

เสมอ) 
แนวทางท่ี 1 ให้คงเงินเดือนไว้ แล้วปรับค่าใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินเดือนที่ได้สัก 10 % 
แนวทางท่ี 2 คงค่าใช้จ่ายไว้แต่ท าให้รายรับเพิ่มสูงขึ้น 
แนวทางท่ี 3 พยายามลดรายจ่ายให้น้อยลง และขณะเดียวกันก็พยายามท าให้มี
รายรับเพิ่มสูงขึ้น 

2) กันเงินส่วนหนึ่งให้ตัวเองเสมอ : หมายถึงการน าเงินส่วนหนึ่งมาเก็บไว้เป็นเงินส ารอง
เพื่อน ามาใช้ ส าหรับการใช้จ่ายและอีกหนึ่งส่วนส าหรับตนเองให้น าไปฝากในบัญชีทันทีโดยไม่ถอน
มาใช้เด็ดขาด   

3) วิธีการออมเงิน มี  3 วิธี  ดังนี้ 
 3.1 วิธีการออมเงินแบบเพิ่มสิบ หมายถึง เมื่อสมาชิกมาซื้อปุ๋ย/สินค้าจากสหกรณ์

จ านวน 1,000 บาทให้เพิ่มยอดเงินเข้าไปอีก10 %ของยอดเงินท่ีใช้ไป คือ ต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีก 
100  บาทเพื่อไปฝากสหกรณ์ด้วย ท้ังนี้เราจะต้องท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อย่างสม่ าเสมอไม่ว่าคุณจะใช้
จ่ายในยอดเงินมากน้อยเท่าไรก็ตาม  ถ้าเราแน่วแน่ในหลักการเพิ่มสิบเสมอเราก็จะประสบผลส าเร็จ
ในการออมเงินและจะท าให้เราฝึกคิดก่อนเสมอในการใช้จ่ายว่าต้องเก็บเงินทุกครั้งในการใช้เงินและ
จะท าให้เราระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น 

3.2 วิธีการออมเงินแบบลบสิบ  หมายถึง เมื่อสมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์  จ านวน  
1,000  บาท วิธีการให้หักเงิน 10%  ของเงินกู้ทันทีรับเงินกู้น าเข้าบัญชีเงินไปฝากในสหกรณ์ทันที 
ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้เรามีเงินออมทันที 10% ของเงินท่ีกู้ทุกครั้ง  อย่ำลืมนะครับ 10% ของเงินท่ี
หักออมนั้นไม่ใช่เงินท่ีหักออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อใช้ในการท่องเท่ียว  แต่เป็นเงินท่ีไว้ใช้ใน
อนาคตเวลาท่ีไม่ได้ท างานไม่ได้แล้ว  ดังนั้น จะต้องไม่ถอนเงินออกมาใช้ก่อนก าหนด  การออมแบบ
เพิ่มสิบหรือลบสิบเปอร์เซ็นต์ หรือถ้าคุณมั่นใจก็สามารถท่ีจะออมเพิ่มลบ 15 หรือ 20%ก็ได้ ส าคัญ
อยู่ท่ีวา่คุณได้ลงมือออมเงินหรือยัง ยากในช่วงแรกแต่ในบั้นปลายเงินออมของคุณจะเพิ่มทวีคูณอย่าง
แน่นอนต้องลงมือออมเลยนะครับ 
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 3.3 วิธีการออมเงินแบบก าหนดเส้นตาย  หมายถึง  การก าหนดจ านวนเงินท่ีเก็บได้
ในแต่ละวันโดย ไม่เดือดร้อน  เช่น วันละ 5 บาท เป็นต้น ขอเพียงเริ่มเก็บเงินได้เลย ความสม่ าเสมอ 
และไม่น าเงินส่วนนี้มาใช้เด็ดขาด (การท าสัจจะออมทรัพย์) 

๓.๗ หลักของกำรออม 

 กฎเหล็กของกำรออม 

1. บอกตัวเองให้เริ่มต้นการออมให้เร็วท่ีสุด เช่น เมื่อเริ่มท างานได้รับเงินเดือนเดือน
แรก ควรก าหนดแผนการออมและเป้าหมายเงินออมท่ีต้องการ เพราะเรามีเวลาการออมประมาณ 
38 ปีเท่านั้น 

2. บอกตัวเองให้เก็บก่อนใช้ แบ่งเงินให้ดีจะออมเท่าไร? ต่อเดือน ก าหนดวงเงินให้ 
ชัดเจน และบริหารเงินท่ี เหลือให้เพียงพอใช้จ่าย 

3. บอกตัวเองให้ออมให้ได้มากท่ีสุด เพื่อเพียงพอส าหรับอนาคตและชีวิตหลังเกษียณ  
4. บอกตัวเองให้ออมอย่างมีวินัยและสม่ าเสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่

แก้ปัญหาด้วยการหยุดการออม  
5. บอกตัวเองให้เลือกเครื่องมือการออมให้เหมาะสม เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายการ

ออมได้ท้ัง ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  
6. บอกตัวเองจะไม่ก่อหนี้ท่ีเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัว ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้

เหมาะสม  
 7. บอกตัวเองว่า “ จะไม่ท าตัวให้เป็นภาระของคนอื่นในเรื่องการเงินจริงๆ ” 

“ แล้วกฎเหล็กทั้ง 7 ข้อนั้นเปรียบเสมือนค ำมั่นสัญญำที่เรำให้ไว้กับตัวเอง
เพื่อให้เรำบรรลุเป้ำหมำยในกำรออม หำกเรำปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดเรำก็จะสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยที่เรำตั้งไว้ได้ไม่ยำก แต่หำกเรำไม่ใส่ใจปฏิบัติตำม โอกำสไปถึงดวงดำวก็คงยำก   
ประโยชนจ์ำกกำรออมไม่ได้ตกอยู่ที่ใครเป็นประโยชน์ของเรำเองทั้งนั้น จะเริ่มออมได้หรือยัง? คง
ต้องถำมตัวเอง “ 
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๓.๘ หลักกำรใช้เงิน 

หลักการใช้เงิน  คือ  ต้องใช้น้อยกว่าท่ีหาได้   ซึ่งหมายความว่า  หากเงินท่ีหามาได้ไม่
พอใช้  ก็มีอยู่สองทางเลือก  คือ  พยายามประหยัด  ใช้น้อยลง  หรือ  ต้องหารายได้พิเศษเสริม   
จัดแบ่งงบประมาณ  ไม่ว่าจะมีเงินใช้มากหรือน้อย  ควรต้องจัดแบ่งงบประมาณเสมอ  ส าหรับการใช้
เงินส่วนตัวนี้ ย่ิงมีเงินน้อยก็ย่ิงต้องจัดแบ่งงบประมาณเพื่อจะได้มีเงินพอใช้ และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ท่ัวถึง เมื่อมีเงินมากๆ  การจัดงบประมาณก็อาจจะไม่ใช่เร่ืองส าคัญมากนัก  เพราะอย่างไรก็มีใช้ 

การจัดงบประมาณนั้น  หมายรวมถึงการจัดงบประมาณเพื่อเก็บออมด้วย  ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายนั้น  คนส่วนใหญ่จะแบ่งใช้เป็นค่าท่ีอยู่อาศัย  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าอาหาร  ค่าเสื้อผ้า  ค่า
รักษาพยาบาล  ค่าใช้จ่ายบันเทิง  พักผ่อน  ท่องเท่ียว  และอาจมีค่าใช้จ่ายบางอย่างท่ีต้องเก็บออม
ไว้เพื่อใช้ในวันหน้า  เช่น  ค่าเล่าเรียนบุตร  หรือเงินเก็บเผื่อฉุกเฉิน เป็นต้น 

1) แยกแยะควำมจ ำเป็น กับ ควำมต้องกำร  หลายรายการท่ีเราซื้อหรือใช้จ่ายไป  เป็น
เพียงความต้องการของเราเท่านั้น  ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร  แต่หากมีก็จะท าให้สุขใจมากขึ้น  ชอบใจมาก
ขึ้น  ถ้ามีเหลือกินเหลือใช้  จะซื้อหาของท่ีต้องการตามใจตัวเองเท่าไร  ก็ไม่มีใครว่า  แต่หากยังไม่มี
ถึงขั้นนั้น  ควรจะเลือกซื้อหรือใช้เฉพาะท่ีจ าเป็น  เรียกว่าอยู่อย่างพอเพียง  ข้อนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ท า
ไม่ได้  บางทีเห็นเพื่อนมีอยากมีบ้าง  บางทีต้องซื้อให้ได้ระดับหนึ่งเพื่อคงสถานะความเป็นลูกค้า
พิเศษไว ้

2) ซื้อของในช่วงลดราคา ผู้ขายส่วนใหญ่จะมีเทศกาลลดราคา อย่างน้อยก็ปีละหนึ่งถึง
สองครั้ง  สินค้าบางอย่างหากสามารถรอซื้อตอนลดราคาได้ ก็ควรจะรอ อย่ำห่วงของแถมมำก
เกินไป 

3) อย่าให้เวลามาเป็นตัวเร่งรัดการตัดสินใจ  โดยเฉพาะการตัดสินใจซื้อของท่ีมีราคาสูง  
ก่อนท่ีจะตัดสินใจควรจะมีการหาข้อมูล  มีการเปรียบเทียบและเมื่อแน่ใจแล้วจึงตัดสินใจซื้อ  ผู้ขาย
ส่วนใหญ่จะเร่งรัดให้ลูกค้าตัดสินใจโดยเร็ว  เพราะหากมีเวลาคิดนานอาจจะเปลี่ยนใจ  การตัดสินใจ
ซื้อในขณะท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ  จะเป็นการซื้อตามแรงกระตุ้น  ซึ่งเราควรพยายามหลีกเลี่ยง  
ช่วยลดทอนกิเลส/ความต้องการแบบทันทีทันใด  ท าให้ชะลอหรือยืดการใช้จ่ายออกไป  เพราะ
กิเลส/ความต้องการจะถอยลงเมื่อเวลาผ่านไป 

4) เหมาโหลถูกกว่า ในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงต้องซื้อยกโหล แต่การรวมกันซื้อของแบบ
เดียวกัน  หรือการซื้อของหลายอย่างจากร้านเดียวกันย่อมท าให้สามารถต่อรองราคาได้ 
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5) การแบ่งปันและแลกกันใช้ทรัพยากรก็เป็นอีกหนึ่ งช่องทางของการรู้จักใช้เงิน  

ตัวอย่าง เช่น  หนังสือ  ซึ่งเราอาจจะซื้อกันคนละเล่มและเวียนกันอ่าน  หรือการขอยืมจากห้องสมุด  
อุปกรณ์บางอย่างก็สามารถหยิบยืมกันได้ 

6) การประหยัดนั้นเป็นเสมือนหนึ่งท าให้เรามีรายได้เพิ่ม เป็นการเพิ่มรายได้โดยใช้เพียง
วินัยและการปฏิบัติ  ไม่ต้องใช้แรงงาน  เช่น  ประหยัดเงินได้ 100 บาท  ก็เปรียบเสมือนมีรายได้
เพิ่ม 100 บาท 

7) ประหยัดดอกเบี้ยท่ีเราต้องจ่าย  วิธีง่าย ๆ คือ  การพยายามไม่เป็นหนี้  กู้ยืมเท่าท่ี
จ าเป็น  เลือกกู้ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมท่ีต่ าท่ีสุด  เร่งใช้คืนเมื่อมีก าลังและไม่ก่อหนี้ซ้อน 

8) รู้จักดัดแปลงสิ่งของมาประยุกต์ใช้งาน 
9) เวลามีปัญหาด้านการเงินขึ้นมา  ตัวเรานั่นแหละท่ีจะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดให้ได้  

และไม่ควรท้อ  ตนจึงควรเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไว้ก่อนดีท่ีสุด 
10) การเดินสายกลางจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีสมดุล  ไม่ประหยัดจนขาด

อาหาร  แบ่งใช้เงินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  อย่าลืมว่าต้องให้รางวัลกับตัวเองเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้มี
ก าลังใจท างาน  เพื่อให้มีความเพลิดเพลิน  มีความสุข  เพราะหากเราไม่แข็งแรง  มีโรคภัยไข้เจ็บ  
เงินท่ีเราประหยัดได้อาจไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยซ้ าไป 

11) ยับยั้งการน าเงินรายได้ในอนาคตมาใช้จ่ายกับสินค้าฟุ่มเฟือย  เพราะจะสร้าง
ปัญหา  ภาระหนี้สินขึ้นภายหลัง 

12) ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  ซึ่งจะเกิดประโยชน์ดังนี้ 
 1.  ช่วยป้องกันความขัดสนทางการเงินได้เป็นอย่างดี  เพราะท าให้เรารู้ว่าเราเป็น
หนี้สินใครเท่าไร  จะได้วางแผนใช้คืนอย่างเหมาะสม  เพราะถ้าไม่เขียนอาจลืม 
 2.  จะได้ควบคุมไม่ให้ตัวเองมือเติบ  ไม่ใช้เงินเกินงบ 
 3.  ท าให้เกิดแสงสว่างในจิตใจ  ว่า  เราควรแบ่งเงินไว้ใช้ในแต่ละเดือนเท่าไรและ
แบ่งไว้ออมแค่ไหน  ช่วยผลักดันให้เกิดการออมทรัพย์เผื่อไว้ใช้ในอนาคต 
 4.  อย่าลืมจดความต้องการตลอดจนความมุ่งมั่นท่ีเราปรารถนาไปด้วย    
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๓.๙ ตัวอย่ำงโครงกำรส่งเสริมกำรออมระดับกลุ่ม 

 “ กองทุนช ำระหนี้ ” 

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ท่ี 48 สังกัด สหกรณ์การเกษตรโคกส าโรง จ ากัด จังหวัดลพบุรี   จ านวน
สมาชิกของกลุ่มท้ังสิ้น  114  คน   
เริม่จัดตั้งกองทุนช าระหนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546   
ปัจจุบันมสีมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนช าระหนี้  จ านวน 90 คน    
จ านวนเงินของกองทุนช าระหนี้ ปัจจุบัน  480,000 บาท 
ประธานกลุ่ม ช่ือ  นายแก้ว   สท้านวัตร 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามแนวทางแบบ

สหกรณ์ ในการช าระหนี้ของตน ตลอดจนยังเป็นการร่วมกันช่วยแก้ปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์ 
และยังเป็นการฝึกนิสัยการออมเงิน สร้างวินัยทางการเงินให้กับสมาชิก 

ขั้นตอนกำรจัดตั้งกองทุนช ำระหนี้ 
1. จัดประชุมกลุ่ม ชี้แจง และท าความเข้าใจร่วมกัน ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน

ช าระหนี้  
2. ก าหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติของกองทุนช าระหนี้ 
3. การสมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ 
4. สมาชิกต้องสะสมเงินออม 300 บาท/คน/ปี  (คิดเป็น 1 หุ้น) 
5. สมาชิกลงหุ้นได้ไม่เกิน 3 หุ้น/คน/ปี 
6. จัดท าข้อตกลงร่วมกันห้ามถอนเงินสะสม (เงินออม) 
 

กำรให้บริกำรของกองทุนช ำระหนี้ 
1. ให้บริการเงินกู้เพื่อการช าระหนี้ โดยไม่คิดดอกเบ้ีย ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ในการ

ช าระหนี้ของสหกรณ์ 
2. ให้บรกิารเงินกู้เพื่อการอื่นๆ คิดดอกเบ้ียร้อยละ 3 บาท/เดือน 
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วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. เงินของกองทุนช าระหนี้จะน าไปฝากที่สหกรณ์การเกษตรโคกส าโรง จ ากัด เท่านั้น 
2. กองทุนฯ จัดแบ่งสมาชิกออกเป็นโซนๆละประมาณ  20 คน เพื่อความสะดวกในการ

ติดต่อ และพิจารณาเงินกู้ 
3. สมาชิกในแต่ละโซน จะร่วมเป็นผู้พิจารณาเงินกู้ของสมาชิกในโซ เป็นการเบื้องต้น 
4. ประธานกลุ่มท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลกองทุนฯ และพิจารณาเงินกู้ตามหลักเกณฑ์การกู้

เงินของกองทุนฯ ทีก าหนดไว้ (ไม่มีค่าตอบแทน) 
5. เลขานุการกลุ่มท าหน้าท่ีพนักงานบัญชี  (ไม่มีค่าตอบแทน) 
6. สิ้นปีบัญชีจะน าเงินส่วนเกิน (ก าไรจากดอกเบ้ีย) มาปันผลตามส่วนผู้ถือหุ้นเงินทุน

ของสมาชิก 
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๑๘ 
 
 

(ตัวอย่ำง) 
ร่ำงระเบียบกองทุนช ำระหนี้ 

 
สหกรณ์........................................................................... 

ระเบียบปฏิบตัิส าหรับกองทนุช าระหนี ้
กลุ่มที่ ............... บ้าน .............................. ต าบล ................................. 

อ าเภอ............................      จังหวดั.............................. 
------------------------------------------------- 

 เพื่อให้กิจกรรมกลุ่มแกป้ัญหาหนี้สินค้างช าระโดยวิธสีหกรณ์ประสบความส าเร็จ  มั่นคง  และ
เป็นแบบอย่างที่ดี (สมาชิกร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช าระหนี้ของตน) โดยการจัดตั้งกองทุน
ช าระหนี้ขึ้น ตามมติที่ประชุมกลุ่มที่................เมื่อวันที่...................................................จึงมีมติก าหนด
ระเบียบปฏิบัติส าหรับกองทุนช าระหนี้ให้เป็นแนวเดียวกันกับมติที่ประชุมกองทุนช าระหนี้สมาชิกสหกรณ์ 
กลุ่มที่ ....... บ้าน............. .............................ต าบล.............. ...............  ซึ่งได้มีมติ  เมื่อวันที่  
……………………………… คือ 
 1. ให้สมาชิกทีม่ีความประสงค์จะรว่มกันแก้ปญัหาหนี้คา้งช าระหนี้ของตน  สมทบเงินทุนตั้ง
กองทุนช าระหนี้ในมูลคา่หุน้ละ..................บาท (.......................................) 
 2. การเก็บรักษาเงินกองทุนช าระหนี้ให้น าฝากไว้ ณ สหกรณ์…………………………………. เป็น
เงินฝากประเภทออมทรัพย์  ตามบัญชีเลขที่..................................... 
 3. อนุกรรมการบรหิารเงินกองทุนฯ เป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
ของกองทุนฯ พิจารณาวินิจฉัยการให้กู้ยืมเงินช าระหนี้ ให้เป็นไปได้ด้วยดี  ยุติธรรม และเกิดประโยชน์ต่อ
สมาชิกทุกคน โดยที่ประชุมลงมติแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน จ านวน.............คน คือ 

1. ......................................................................... 
2. .........................................................................  
4. ......................................................................... 
5. ......................................................................... 

 4. หลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดในการขอเปดิบัญชีเงนิฝากของกองทุนนี้ คือ 
 4.1 สมาชิกที่ช าระเงินค่าหุ้นให้กับกองทุนแล้วทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อไว้ในข้อตกลง
ต่อท้ายค าขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบที่สหกรณ์......................................................... 
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๑๙ 
 
 
 4.2 เงินค่าหุ้นในกองทุนช าระหนี้ จะถอนคืนได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์....................................................... เท่านั้น 
 4.3 เงินกองทุนที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์.......................................... ห้ามมิให้ถอน
เป็นเงินสด ยกเว้น การถอนเงินค่าตอบแทนและดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสหกรณ์................................ 
เท่านั้น 
 5. ค่าตอบแทนส าหรับสมาชิกที่ใช้บริการเงินกองทนุ 

 5.1 สมาชิกกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการช าระหนี้ ให้กับสหกรณ์................................ เท่านั้น 
จะกู้เงินกองทุนช าระหนี้ไปเพื่อการอื่นไม่ได้ 
 5.2 สมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอัตรารอ้ยละ........................ (.......%) 
ไม่ก าหนดระยะเวลา แต่ถ้าเกิน ..........วัน ต้องจ่ายค่าตอบแทนอีก ร้อยละ............. (.......%) 

 5.3 ค่าตอบแทนที่ได้รับในรอบปีรวมกับดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสหกรณ์ ให้น ามา
จัดสรรต่อที่ประชุมก่อนจะมีการแบ่งปัน 

 6. หลักเกณฑ์ในการขอกู้ยมืเงินกองทนุฯ มดีังนี้ 
6.1 สมาชิกกองทุนช าระหนี้ทุกคน สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ไม่เกิน 50% ของต้น

เงินที่เป็นหนี้ กับ สหกรณ์..................................................  
6.2 เงินกองทุนฯ นี้ จะกู้ยืมเงินได้เมื่อการช าระหนี้ให้กับสหกรณ์................... เท่านั้น 
6.3 ผู้ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์

...................................ด้วย และต้องให้ค ามั่นไว้กับคณะอนุกรรมการบริหารเงิ นกองทุนเป็นลายลักษณ์
อักษรว่า ในระหว่างที่กู้ยืมเงินกองทุนไป หากได้ถึงแก่กรรม ยินยอมให้น าเงินสงเคราะห์ศพที่ทายาทจะ
ได้รับตัดช าระหนี้คืนให้กับกองทุนทันที 

6.4 ผู้กู้ยืมเงินกองทุนทุกคนต้องท าสัญญากู้ยืมไว้กับคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุน
ฯ ตามแบบที่ก าหนด ทุกครั้ง และจะต้องให้คู่สมรสของสมาชิกลงลายมือชื่อ ในฐานะผู้กู้ร่วมด้วย 

 ให้คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนช าระหนี้ที่ดีรับมอบหมายจากที่ประชุม ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้อย่างเคร่งครัดด้วย 
 

ก าหนด  ณ  วนัที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

(ลงชื่อ) .......................................................... 

ต าแหนง่ ..................................................... 
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