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กองทนุพัฒนาสหกรณ์ 

 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  (กพส.) ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542 
โดยโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์   มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์   ต่อมาเมื่อ 
ปี  พ .ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาแก้ ไขบทบัญญั ติ ให้ สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้ าที่ 
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545  
ได้โอนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  ตั้งแต่วันที่  6  ตุลาคม  2545  เป็นต้นมา 

คณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย 

 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์     ประธานกรรมการ 
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรรมการ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
 อธิบดีกรมประมง กรรมการ 
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ 
ผู้แทนส านักงบประมาณ  กรรมการ 
ผู้แทนของสหกรณ์ (ประเภทละ 1 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง) กรรมการ 
ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง) กรรมการ 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                       กรรมการและเลขานุการ 

นโยบายการบริหารกองทนุพัฒนาสหกรณ์ 

  ก าหนดยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการบริหาร กพส. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์                       
  การส่งเสริมสหกรณ์ 
  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการสหกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ กพส.  
  และแผนพัฒนาสหกรณ์ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิาร กพส. 

 1.  ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 2.  ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน กพส.  เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสหกรณ์  
      หรือเพื่อการด าเนินงานของ กพส.   
 3.  อนุมัติแผนการด าเนินงานและกรอบประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ กพส. 
 4.  ติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน 
                    จาก กพส. 

5.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหาร                    
     กพส. มอบหมาย 
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 6.  วินิจฉัยช้ีขาดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหาร 
  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 
 7.  ออกระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ และก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ                       
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการบริหาร กพส. 
 8.   มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน  
  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจ าหน่าย 
                   ทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557   
   และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)  
                    พ.ศ. 2557 

อ านาจหน้าที่ของคณะอนกุรรมการพิจารณาเงนิกูก้องทนุพฒันาสหกรณ์ 

 คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์  จ านวน  4  คณะ  ตามค าส่ังคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 1/2559  เร่ือง  แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ส่ัง  ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559  โดยมี 
กรอบอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ดังนี้ 

๑.  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์  ระดบัจังหวดั 

 1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000.- บาท  เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงิน 
เป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ  ที่ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกล่ันกรองและ
พิจารณาไว้เป็นอย่างอื่น  ก็ให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 
 2. กลั่นกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิด
ดอกเบ้ีย ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบ้ีย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
เฉพาะกรณีสัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน  ขยายเวลาการช าระหนี้  การลดหนี้  
และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
 3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ตลอดจนเร่งรัด 
การส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างช าระ 
  4. พิจารณาเร่ืองการด าเนินคดี ตลอดจนการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอม              
ยอมความ ของสหกรณ์ลูกหนี้ก่อนศาลพิพากษากรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ณ วันฟ้อง ไม่เกิน 
5,000,000.- บาท 
 5. พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอื่น 
  6. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบหมาย 
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๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพฒันาสหกรณ์  ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ พื้นที่ 2 

 1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 5,000,000.- บาท  เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นราย
โครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ  ที่ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกล่ันกรองและพิจารณาไว้เป็น
อย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 
 2. กล่ันกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบ้ีย 
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบ้ีย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  เฉพาะ
กรณีสัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ไม่เกิน 5,000,000.- บาท 

 3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา  ตลอดจนเร่งรัด 
การส่งช าระหนี้  การทวงถามหนี้ค้างช าระ 
 4. พิจารณาเร่ืองการด าเนินคดี ตลอดจนการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอม 
ยอมความของสหกรณ์ลูกหนี้ก่อนศาลพิพากษา กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
  5. พิจารณากรณีสหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอื่น 
  6. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบหมาย 

๓. คณะอนกุรรมการพิจารณาเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์  กองพัฒนาระบบสนับสนนุ 
การสหกรณ ์

 1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน 15,000,000.- บาท  เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็น
รายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกล่ันกรองและพิจารณาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 
 2. กล่ันกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบ้ีย 
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบ้ีย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะสัญญา
กู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
ไม่เกิน 15,000,000.- บาท 
 3. พิจารณากลั่นกรองการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์
ลูกหนี้ก่อนศาลพิพากษา กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ไม่เกิน 15,000,000.- บาท 
 4. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ค้างช าระ 
 5. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบหมาย 
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๔.  คณะอนุกรรมการพิจารณาเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์  กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

 1. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาเกิน 15,000,000.- บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000.- บาท  
เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการ 
เพื่อกล่ันกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 
 2. กล่ันกรองและพิจารณาค าขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ และ/หรือการงดคิดดอกเบ้ีย 
ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบ้ีย การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะสัญญา
กู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการช าระหนี้ การลดหนี้ และปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้เกิน 15,000,000.- บาท 
 3. ตรวจสอบและติดตามการใช้เงินกู้ ตลอดจนเร่งรัดการส่งช าระหนี้ การทวงถามหนี้ 
ค้างช าระ  และการก าหนดวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
 4. พิจารณากลั่นกรองการจ าหน่ายหนี้สูญของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
       5. พิจารณากลั่นกรองการขอไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความของสหกรณ์
ลูกหนี้ก่อนศาลพิพากษากรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท เกิน 15,000,000.- บาท 
 6. พิจารณากลั่นกรองการเจรจา การประนีประนอมหนี้ภายหลังศาลมีค าพิพากษา 
และออกหมายบังคับคดีแล้ว 
 7. ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบหมาย 
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แผนยุทธศาสตร์ 

   คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
สหกรณ์  ตามค าส่ังคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 3/2559  เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ส่ัง ณ วันที่  1  ธันวาคม  2559  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
ทบทวนแผนทิศทางยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2558 – 2562  ได้ก าหนดกรอบแนวทาง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์  และเป็น
เคร่ืองมือส่งเสริมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

วิสัยทศัน์  เป็นกองทุนภาครัฐที่มีความม่ันคง  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสหกรณ์ 
 ให้มีความเข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ : 1. การขยายการให้บริการและสร้างนวัตกรรมการเพิ่มทุนกองทนุพัฒนาสหกรณ์ 
       ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป 
                   ตามวัตถุประสงค์ 
  3. การสร้างความมั่นคง ความเช่ือมั่น และศรัทธาต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

พันธกิจท่ี 1   การขยายการให้บริการและสร้างนวัตกรรมการเพ่ิมทุนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : 1. ขยายโอกาสการให้บริการของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
          2. สร้างนวัตกรรมการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

พันธกิจท่ี 2   การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
          2. สร้างระบบการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
          3. พฒันาระบบสารสนเทศเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (E-Co-op Fund) 
          4. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อ 
                                การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในปัจจุบัน 

พันธกิจท่ี 3   การสร้างความม่ันคง ความเช่ือม่ัน และศรัทธาต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ : 1. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคีเครือข่าย) 
          2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้เสีย 
          3. สร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
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การขอกู้เงนิ กพส. 

 สหกรณ์ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กพส.  ให้ยื่นค าขอกู้ต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด  หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 , 2 ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่ (ข้อ 10. 
ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557) 

 คณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนดเอกสารประกอบค าขอกู้เงิน (ข้อ 11. ตามระเบียบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557)  ไว้ดังนี้ 
 1.  แบบค าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 2.  งบทดลอง ณ วันส้ินเดือน  ก่อนรายงานขอกู้ 
 3.  งบดุล  และงบก าไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลังก่อนที่ยื่น  เว้นแต่สหกรณ์ปิดบัญชี 
                    ไม่แล้วเสร็จให้ใช้งบการเงินก่อนหน้านั้น 1 ปี 
 4.  ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ  คร้ังที่มีมติขอกู้เงิน 
 5.  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ คร้ังที่มีมติให้ลงทุนในทรัพย์สิน 
 6.  ประมาณการค่าลงทุน  พร้อมใบเสนอราคา  ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 
                    และแบบแปลนการก่อสร้างที่มีวิศวกรรับรอง 

7.  แบบส ารวจสมาชิกที่แสดงความจ านงขอเข้าร่วมโครงการขอกู้เงินฯ 
 8.  ส าเนาแผนงานประจ าปีของสหกรณ์ ส่วนที่จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 9.  ส าเนาหนังสือเอกสารหลักฐานการจ านองที่ดินของสหกรณ์  และล าดับที่สหกรณ์ 
                    จ านองที่ดิน  หรือส าเนาเอกสารที่ดินที่จะจ านองใหม่หรือจ านองเพิ่มเติม                              
                    และรายละเอียดส่ิงปลูกสร้าง 
 10. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน  ของส านักงานที่ดินอ าเภอ/จังหวัด 
 11. หนังสือรับรองราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียงตามราคาท้องถิ่น 
 12. แผนที่ที่ตั้งของที่ดินโดยสังเขป  พร้อมอาณาบริเวณใกล้เคียงและทางเข้า - ออก 
 13. ภาพถ่ายที่ดินและบริเวณโดยรอบ 
 

เงื่อนไข : 

 1. รายการที่  5 - 6   ใช้เพิ่มเติม  กรณีสหกรณ์ขอกู้เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน 
 2. รายการที่  7       ใช้เพิ่มเติม  กรณีสหกรณ์ขอกู้เพื่อจัดหา  รวบรวม  และให้สมาชิกกู้ 
 3. รายการที่  9 - 13   ใช้เพิ่มเติม  กรณีสหกรณ์ที่มีที่ดิน 
 4. สหกรณ์ที่จะกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกวัตถุประสงค์จะต้องก าหนดไว้ในแผนงาน 
     ประจ าปี (การประชุมใหญ่ประจ าปี) 
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หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กพส. 

คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้ยืม 

 1. สหกรณ์ทุกประเภท 
 2. มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ ากว่า  50,000.- บาท 
 3. มีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้ผิดนัดค้างช าระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน 
  ส าหรับกรณีสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน  การขยายเวลาช าระหนี้  การลดหนี้   
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  การไกล่เกล่ียคดี  การประนีประนอมหนี้  และสหกรณ์สามารถช าระหนี้ได้
ตามเงื่อนไข  
 4. ไม่มีการทุจริต  และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี  ในกรณีที่สหกรณ์ 
มีข้อบกพร่องหรือทุจริต  ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 
 5. สหกรณ์ตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี  ให้กู้ได้ไม่เกิน  500,000.- บาท 

วัตถุประสงค์การให้สหกรณ์กู้ยืม 

 1.  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจให้สมาชิกกู้ยืม หรือจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
หรือรวบรวมผลผลิต 
      1.1  กรณีที่สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
หรือรวบรวมผลผลิตจะต้องมีสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของจ านวนบุคคล
ทั้งหมดที่ท าธุรกิจกับสหกรณ์ในแต่ละวัตถุประสงค์ที่ขอกู้   (บุคคลทั้งหมด หมายถึง  สมาชิกและ
บุคคลภายนอก)  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ปีใดปีหนึ่งในรอบ 4 ปีบัญชีที่ผ่านมา 
  1.2  การพิจารณาจ านวนคนที่ท าธุรกิจกับสหกรณ์ตามข้อ 1.1  ให้ยกเว้นกรณี 

  1.2.1  สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามันของสหกรณ์ 
  1.2.2  สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้า 

มาจ าหน่าย  หรือรวบรวมผลผลิตในปีแรก 
      1.3  ส าหรับกรณีอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีก าหนด  ให้จังหวัด  หรือส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พิจารณาในเบ้ืองต้น พร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอกู้                    
หากเห็นสมควรให้สหกรณ์กู้เงิน  ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์    
กรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อพิจารณากล่ันกรองค าขอกู้นั้น ๆ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบฯ  
ข้อ 19  เป็นรายกรณีไป 

 2.  เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  2.1  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินลงทุนในทรัพย์สิน และสหกรณ์ต้องสมทบ
การลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของวงเงินลงทุน 
         ยกเว้น  กรณีสหกรณ์ขอกู้เพื่อสร้างส านักงานให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงิน
ลงทุนสร้างส านักงาน  และสหกรณ์ต้องสมทบการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินลงทุน 
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  2.2  กรณีที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อปรับ
โครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) และสามารถบริจาคเงินได้ตามบันทึกข้อตกลงให้มีสิทธิกู้เงิน 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปลงทุนเพิ่มเติมในปัจจัยพื้นฐาน โดยไม่ต้องสมทบการลงทุน  และคิดดอกเบ้ีย 
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 

ระยะเวลาให้กู้ยืม 

 1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 1 ปีหรือ 1 ฤดูกาลผลิต 
 2. เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 15 ปี 
 3. กรณีระยะเวลาให้กู้ยืมนอกเหนือจาก ข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

อัตราดอกเบ้ีย และค่าปรับเงินกู้ 

 ข้อ 17. การก าหนดอัตราดอกเบ้ีย และค่าปรับเงินกู้ยืม ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 

 1.  ให้คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหาร กพส. ก าหนด (ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดช้ันลูกหนี้   
การเรียกเก็บอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ และการก าหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่  
9  ธันวาคม  2552) 
 2.  กรณีที่สหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ประสบสาธารณภัย คณะกรรมการบริหาร กพส. 
อาจให้กู้โดยไม่คิดดอกเบ้ียภายในระยะเวลาเท่าใดก็ได้   
 3.  การคิดดอกเบ้ียให้เร่ิมนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สหกรณ์รับเงินกู้ยืม  ถึงวันที่สหกรณ์ 
ได้ส่งช าระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ 
 4.  การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี  ส าหรับต้นเงินที่ค้างช าระนับแต่วันถัดจาก   
วันที่ถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่ได้รับช าระหนี้ครบถ้วน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้   
หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

หลักประกันเงินกู้ 

 ข้อ 18. หลักประกันเงินกู้ ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 

 สหกรณ์ต้องให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ทั้งคณะ รวมทั้งผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี)  เป็นผู้ค้ าประกันในฐานะส่วนตัว  ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ต้องจัดให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ค้ าประกัน
เพิ่มเติม  และอาจจัดให้มีหลักประกันเงินกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้ ด้วยก็ได้  
 1.  จ านองอสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ และ/หรือบุคคลอื่น 
 2.  จ าน าสังหาริมทรัพย์  หรือตราสารหนี้ของสหกรณ์ และ/หรือบุคคลอื่น 
 3.  บุคคลอื่น 
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 การพิจารณาหลักประกันเงินกู้ ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจอนุมัติให้กู้เงิน ตามข้อ 19.            
เว้นแต่การกู้เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์ ต้องจ านองทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันด้วย 
 1.  เงินกู้ กพส. ทุกสัญญาต้องจัดให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ทั้งคณะ รวมทั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้ าประกัน 
ในฐานะส่วนตัว  
 2.  กรณีที่สหกรณ์มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ และสหกรณ์         
ยังมีหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์  เรียกให้คณะกรรมการด าเนินการ                 
ชุดใหม่ค้ าประกันเงินกู้เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง  โดยคณะกรรมการ
ชุดเก่ายังไม่พ้นภาระการค้ าประกันแต่อย่างใด 
 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารภาคผนวก) 
 1. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/1702  ลว. 19 ก.พ. 52 
 2. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/2664  ลว. 15 มี.ค. 49 
 3. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1110/14035  ลว. 1 ธ.ค. 48 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที ่20 ) พ.ศ. 2557 

 กฎหมายค้ าประกันและจ านองหนี้บุคคลอื่นที่แก้ไขใหม่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 คุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ าประกันและผู้จ านอง  ซึ่งมิใช่ลูกหนี้ช้ันต้นได้มากขึ้น 
เนื่องจาก ที่ผ่านมาเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน มักอาศัยอ านาจต่อรอง 
ที่สูงกว่าหรือความได้เปรียบในทางการเงิน ก าหนดข้อตกลงที่เอาเปรียบผู้ค้ าประกันหรือผู้จ านอง จึงเป็น
เหตุให้ผู้ค้ าประกันหรือผู้จ านองต้องถูกบังคับช าระหนี้แทนลูกหนี้ในวงเงินที่สูงจนอาจกลายเป็นผู้ถูกฟ้อง
ล้มละลายได้  เนื้อหาของพระราชบัญญัติฯ สามารถสรุปสาระส าคัญได้  ดังนี้ 

 1. สัญญาค้ าประกันจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้รายที่ค้ าประกัน ลักษณะของ   
มูลหนี้ จ านวนเงินสูงสุดที่ค้ าประกัน และระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ าประกันไว้ให้ชัดเจน และผู้ค้ า
ประกันจะรับผิดชอบเฉพาะหนี้ที่ระบุไว้ชัดเจนเท่านั้น หากไม่มีความชัดเจน อาจท าให้ผู้ค้ าประกัน 
ไม่ต้องรับผิด 

 2. สัญญาค้ าประกันถ้ามีข้อตกลงก าหนดให้ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วม 
หรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงในส่วนนั้นจะตกเป็นโมฆะ  (หมายความว่า  ข้อตกลงนั้นใช้บังคับ 
กันไม่ได้) 

 3. กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือ
บอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 

  4. ในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในก าหนด (หกสิบวัน) ให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้น
จากความรับผิดในดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้น 
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 5. ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ าประกันตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้ 

(ตามมาตรา 681 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 694 มาตรา 698 และ มาตรา 699) 
เจ้าหนี้กับผู้ค้ าประกันจะท าสัญญากันก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นเพื่อขยายความรับผิดของผู้ค้ าประกัน 
ให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได ้หากฝ่าฝืน ข้อตกลงที่ขยายความรับผิดของผู้ค้ าประกันนี้  
จะตกเป็นโมฆะ 

 6. ขั้นตอนในการที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ เดิมกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ให้
ชัดเจน แต่กฎหมายใหม่ได้เขียนขั้นตอนให้เจ้าหนี้ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน หากเจ้าหนี้ปฏิบัติผิดข้ันตอน 
หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน อาจมีผลท าให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดได้  (ก าหนดขั้นตอน 
การปฏิบัติของเจ้าหนี้) 

 7. ถ้าเจ้าหนี้ลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ช้ันต้นเท่าใด ก็ให้ภาระความรับผิดของผู้ค้ าประกันลดลง
เท่านั้น ข้อตกลงใดที่จะมีผลเป็นอย่างอื่น ให้ตกเป็นโมฆะและหากมีการตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าว่า
เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันให้ความยินยอมในการผ่อนเวลานั้น ๆ ด้วย เช่นนี้ 
กฎหมายใหม่ให้ถือว่าตกเป็นโมฆะ 

 8. การจ านองที่จ านองเป็นประกันหนี้ของผู้อื่น  (ผู้จ านองกับลูกหนี้เป็นคนละคนกัน)  
จะมขี้อตกลงกันว่าหากบังคับจ านองแล้วยังเหลือหนี้อยู่เท่าใด  ให้ผู้จ านองยังคงรับผิดช าระหนี้  
ในส่วนที่ยังคงเหลือด้วย  ข้อตกลงเช่นนี้จะตกเป็นโมฆะตามกฎหมายใหม่ 

 9. กฎหมายเดิมไม่มีบทบัญญัติให้สิทธิแก่ฝ่ายผู้จ านองในการที่จะเป็นฝ่ายเร่งรัดให้มีการ
บังคับจ านองให้จบ ๆ ไป แต่กฎหมายใหม่ได้มีบทบัญญัติให้สิทธินี้แก่ผู้จ านอง ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องบังคับ
จ านอง ขายทอดตลาดภายใน 1 ปี (โดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลเพราะฝ่ายผู้จ านองเป็นฝ่าย 
เร่งรัดเอง) 

 10. เมื่อจะบังคับจ านอง ผู้รับจ านองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ช าระหนี้
ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับค าบอกกล่าวนั้น  ถ้าลูกหนี้
ละเลยไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว ผู้รับจ านองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาส่ังให้ยึดทรัพย์สิน 
ซึ่งจ านองและขายทอดตลาดก็ได้ 
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การพิจารณากลัน่กรองเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์ (ต่อสญัญา) 

 1.  คณะกรรมการบริหาร กพส. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการ  ภายในวงเงิน 
ที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาที่เกิน 25,000,000.- บาท 
 2.  คณะอนุกรรมการฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่ันกรองและพิจารณาแผนงาน/ โครงการ  
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาที่เกิน 15,000,000.- บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000.- บาท 
(ต่อสัญญา) 
 3.  คณะอนุกรรมการฯ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กล่ันกรองและพิจารณา
แผนงาน/โครงการ  ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาไม่เกิน 15,000,000.- บาท (ต่อสัญญา)  
 4.  คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 
พื้นที่ 2  กล่ันกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการ  ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาไม่เกิน  
5,000,000.- บาท 

  ทั้งนี้ การพิจารณากล่ันกรองตามข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4. กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นราย
โครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้ก าหนด ให้มีคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็น
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่โครงการก าหนด 

อ านาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน (ต่อสัญญา) 

 1.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกู้จ านวนเกินกว่า  
25,000,000.- บาท 
 2.  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนสหกรณ์  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืม
เงินกู้จ านวนไม่เกิน  25,000,000.- บาท  
 3.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
พื้นที่ 1 พื้นที่ 2  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกู้จ านวนไม่เกิน  5,000,000.- บาท 

 ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง (เอกสารภาคผนวก) 
1. ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 111/2560  ส่ัง ณ วันที่ 6 มี.ค. 60 
2. ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 45/2560  ส่ัง ณ วันที่ 27 ม.ค. 60 
3. ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 43/2560  ส่ัง ณ วันที่ 27 ม.ค. 60 
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กรอบการพิจารณาการขอกู้ยมืเงนิ กพส. 

 ๑. ความจ าเป็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ 
 1.1  แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ต้องมรีายได้เกินจุดคุ้มทุนหรือมีผลตอบแทน
ของโครงการคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 1.2  รายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งช าระคืนเงินกู้ 
  1.3  ลักษณะของธุรกิจที่ใช้เงินกู้จาก กพส. ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ภายใต้หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
 1.4  ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง 

 ๒. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์  
 ต้องมีปัจจัยที่สามารถช้ีให้เห็นชัดเจน  หรือปัจจัยจากผลด าเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์
ผู้กู้ว่า สหกรณ์จะสามารถด าเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกู้เงินได้ประสบความส าเร็จ 

 ๓. ความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์และภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 
ของสหกรณ์ 
 3.1  มีงบการเงินมาแสดงและวิเคราะห์แล้ว  มีความสามารถจะก่อหนี้เพิ่มได้ 
 3.2  น าผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในมุมมอง  6  มิติ  
(Camels  Analysis)  ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประกอบการพิจารณาโดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการ
ประเมินผลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์  เพื่อช้ีสถานการณ์และเตือนภัยทางการเงินให้แก่
สหกรณ์  รวมทั้งแนะน าทางการเงินแก่สหกรณ์เพื่อลดความเส่ียง  โดยให้สหกรณ์จังหวัดประสานงาน 
เพื่อขอผลการวิเคราะห์ฯ ดังกล่าว  จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ประกอบการพิจารณา 
ให้เงินกู้ด้วย  ดังนี้ 
   - ความเส่ียงของเงินทุน  (Capital  Strength)     
   - คุณภาพของสินทรัพย์  (Asset  Quality) 
   - ขีดความสามารถในการบริหาร  (Management  Ability) 
   - ความสามารถในการท าก าไร  (Earning  Sufficiency) 
   - สภาพคล่องของสหกรณ์  (Liquidity) 
   - ผลกระทบต่อธุรกิจ  (Sensitivity)    

 ๔. งบกระแสเงินสด 
  วิเคราะห์งบกระแสเงินสด  ในการด าเนินธุรกิจตามรายงานขอกู้ว่าขาดสภาพคล่องสูงสุด
เท่าไร  ทั้งนี้  การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดต้องอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่เป็นไปได้   และแผนประมาณการ 
ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตามความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์งบทดลอง
ประกอบ  เพื่อพิจารณาว่าสหกรณ์สามารถน าเงินมาสมทบในการด าเนินธุรกิจได้หรือไม่  โดยพิจารณา 
ให้สหกรณ์กู้ยืมเท่าที่จ าเป็น  เพื่อเสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
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 ๕. หลักประกันเงินกู้ 
 สหกรณ์ต้องจัดให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ทั้งคณะ รวมทั้งผู้จัดการสหกรณ์  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี)  เป็นผู้ค้ าประกันในฐานะส่วนตัวและอาจ
จัดหาหลักประกันอื่น  รวมถึง 
 5.1  กรณีสหกรณ์กู้เงินควรพิจารณาหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ให้คุ้มหนี้  (ถ้ามี)  
โดยเฉพาะการกู้เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน  ต้องจ านองทรัพย์สินนั้นเป็นประกันด้วย  และหากไม่เพียงพอควร
ให้สหกรณ์จัดหาอสังหาริมทรัพย์มาค้ าประกันให้คุ้มหนี้ 
 5.2  กรณีที่สหกรณ์ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธ์ิ แต่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อก่อสร้าง
ทรัพย์สินถาวร เช่น สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอใช้/เช่าที่ดินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  
ให้จดจ านองทรัพย์สินเป็นประกันด้วย 

 ๖. ความต้องการของสมาชิก 
 มีการส ารวจความต้องการของสมาชิกก่อนจัดท าแผนขอกู้เงิน  เนื่องจากการท าธุรกิจ
ของสหกรณ์จะต้องให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก ดังนั้น การพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงินในวัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกกู้ จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และรวบรวมผลผลิต และสหกรณ์จะต้องส ารวจความต้องการ
ของสมาชิกตามแบบที่กรมฯ ก าหนด  (แบบส ารวจสมาชิกที่แสดงความจ านงขอเข้าร่วมโครงการกู้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์)  พร้อมทั้ง ส่งแบบส ารวจดังกล่าวประกอบค าขอกู้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ทุกสหกรณ์  ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ  เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ตามหนังสือ
กรมฯ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1108/11776 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เร่ือง ข้อเสนอการเปล่ียนแปลง 
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  และเพื่อให้สมาชิกได้รับรู้แผนงาน/โครงการของสหกรณ์  
เกี่ยวกับการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 ๗. หน้ีสัญญาเดิม 
 การพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงิน  ผู้วิเคราะห์จะต้องตรวจสอบหนี้สัญญาเดิม หากเป็น
การขอกู้ใหม่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินราชการต้องแจ้งให้
สหกรณ์ส่งช าระหน้ีสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อนเสนอค าขอกู้ของสหกรณ์ต่อคณะอนุกรรมการฯ              
ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่  กษ 1108/13517  ลงวันที่   28  พฤศจิกายน  2555   
เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 ๘. วงเงินกูย้ืมของสหกรณ์ 
 ผู้วิเคราะห์จะต้องตรวจสอบวงเงินกู้ยืมประจ าปีของสหกรณ์เปรียบเทียบกับวงเงิน  และ
จ านวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้วจะเกินวงเงินกู้ยืมประจ าปีไม่ได้  ซึ่งตามประกาศ                   
นายทะเบียนสหกรณ์  สหกรณ์จะต้องมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือเพียงพอที่จะให้สหกรณ์กู้ได้ วงเงินกู้ยืม
คงเหลือ หมายถึง วงเงินกู้ยืมประจ าปี หักด้วยวงเงินและจ านวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหน้ีภาระผูกพัน
แล้ว  ซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืม วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินรับฝากสหกรณ์อื่น จ านวนเงินที่ระบุ  
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ในตั๋วสัญญาใช้เงิน  และเงินกู้ยืมคงเหลือต่าง ๆ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เร่ือง  ค านิยามวงเงิน
กู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่  19  พฤศจิกายน  2547 

  ๙. ช้ันลูกหน้ีของสหกรณ์ 
     สหกรณ์ที่ประสงค์จะกู้เงิน กพส. ต้องได้รับการจัดช้ันลูกหน้ีทุกสหกรณ์   
ในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งกรมฯ จะประกาศผลการจัดช้ันลูกหนี้ทุกวันที่  1  ตุลาคม ของทุกปี 

     ส าหรับสหกรณ์ที่ขอกู้เงินในปีงบประมาณ 2560  ให้น าผลการจัดช้ัน ณ วันที่   
1  ตุลาคม  2559  ใช้ในการก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่  กษ  1105/11297  ลงวันที่  28  กันยายน  2559  เร่ือง  ข้อมูล        
ผลการจัดช้ันลูกหนี้  การก าหนดอัตราดอกเบ้ีย  และวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 
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การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้อง
ขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใด ตามมาตรา 7 ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การ
กระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะ
ก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้ 
  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติฯ (ตามมาตรา 8) ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ 
ในการรับค าขอจะต้องตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้ง ให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที 
ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน แต่กรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือ 
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวและให้พนักงานพร้อมผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ
ในคู่มือส าหรับประชาชน ตามาตรา 7 แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน า พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้ 
และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอนั้น โดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค าขอหรือความไม่ครบถ้วน
ของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได ้
 คู่มือส าหรับประชาชนให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดส าเนาให้โดยจะ
คิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 

 ส าหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้ด าเนินการตาม  พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  โดยได้จัดท า (เอกสารภาคผนวก) 

1. คู่มือส าหรับประชาชน :  การอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงิน  
                            ไม่เกิน 5 ล้านบาท  

2. คู่มือส าหรับประชาชน :  การอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงิน  
                             เกิน 5 ล้านบาท  

3. แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องส าหรับคู่มือการอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ 
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ข้ันตอนการพิจารณาค าขอกู้เงนิ 

 1. กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์รับค าขอกู้เงิน พร้อมเอกสารประกอบค าขอกู้เงิน ให้เจ้าหน้าที่ 
จัดท าทะเบียนคุมเร่ืองที่ขอกู้ และบันทึกวันที่รับค าขอกู้ไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารโดยทันที หากตรวจสอบแล้วพบว่า 
   1.1 เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้ระบุความบกพร่อง รายการที่ต้องแก้ไข หรือให้
ระบุเอกสารที่ต้องการให้ผู้ยื่นค าขอแนบเพิ่มเติม โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน 
ทั้งนี้ ในการขอเอกสารเพ่ิมเติมให้ขอได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน (ในวันที่รับค าขอ) ตาม พ.ร.บ.  
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 หาก ผู้ยื่นค าขอ 
ไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้กลุ่มส่งเสริมฯ ส่งเร่ืองค าขอกู้เงินคืนสหกรณ์  
ซึ่งการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ให้จัดท าแบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่องส าหรับคู่มือการอนุมัติ
เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ (เอกสารตามภาคผนวก) 
   1.2 เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
และให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์วิเคราะห์ความจ าเป็น  ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสม
ของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้  พร้อมทั้ง เสนอความเห็นประกอบการขอกู้เงินของสหกรณ์  
หากเห็นสมควรให้สหกรณ์กู้ยืมเงินให้เสนอเร่ืองให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการต่อไป 
 1.3 หากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  พิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ให้สหกรณ์กู้ยืม ให้ท าหนังสือ
ถึงสหกรณ์  พร้อมเหตุผลการไม่ให้กู้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือดังกล่าวให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 แล้วแต่กรณีเพื่อทราบต่อไป 
 2. เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2             
รับเร่ืองจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมเร่ืองที่ขอกู้  และบันทึกวันที่รับ 
ค าขอกู้ไว้เป็นหลักฐาน  และด าเนินการวิเคราะห์ความจ าเป็น  ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  
ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การวิเคราะห์ค าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมทั้ง ให้ความเห็นประกอบการเสนอค าขอกู้เงิน 
ของสหกรณ์  เสนอสหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  
ลงนามเพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  และเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
เป็นล าดับถัดไป 
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  ข้ันตอนการพิจารณาเงินกู้สญัญาไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท (ต่อสัญญา) 

 1. หากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
วิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้สหกรณ์กู้ ไม่เกิน  5,000,000  บาท ให้สหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2  ลงนามในผลการวิเคราะห์และความเห็น
ประกอบค าขอกู้เงินของสหกรณ์ เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ระดับจังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 
 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เพื่อพิจารณาค าขอกู้เงินของสหกรณ์ 
 3. สรุปผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เพื่ออนุมัตใิห้กู้ตามอ านาจการอนุมัติ 
 4. สหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 
 4.1 แจ้งกรมฯ เพื่อขอเบิกเงินกู้และรับเงินโอนเข้าบัญชีของส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี  
 4.2 แจ้งผลการอนุมัติให้กู้/ไม่อนุมัติ  พร้อมเอกสารแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน สัญญา           
ค้ าประกัน  และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพื่อแจ้งสหกรณ์ทราบและจัดท า
สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) ต่อไป 
 5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ให้ค าแนะน าสหกรณ์  เร่ือง  การจัดท าหลักฐานการกู้ยืม 
หลักประกัน  และให้ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  และเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้ถูกต้องครบถ้วน  ก่อนส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี 
 6. สหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 
 6.1 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหลักประกัน
อื่น ๆ (ถ้ามี)  พร้อมเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
 6.3 โอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์  และถ่ายต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน  ต้นฉบับสัญญา 
ค้ าประกัน  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งส่งให้กรมฯ 
 6.4 เอกสารต้นฉบับและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
 6.5 คู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินและคู่ฉบับสัญญาค้ าประกัน ให้สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน  
พร้อมทั้ง แจ้งใหก้ลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย 
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  ข้ันตอนการพิจารณาเงินกู้สญัญาเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท (ต่อสัญญา) 

 1. กรณีการกู้เงินโครงการไม่มีข้อก าหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือโครงการพิเศษเมื่อกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนสหกรณ์
กู้เงินสัญญาไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท ข้างต้นครบถ้วนแล้ว 
     แต่ผลการวิเคราะห์  เห็นสมควรให้สหกรณ์กู้ เกิน  5,000,000.- บาท ให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
พร้อมผลการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น และความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของ
จ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้  โดยก าหนดจ านวนเงินที่สมควรให้กู้ เพราะเหตุใด หรือไม่สมควร   
ให้กู้ เพราะเหตุใด  ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา 
 2. กรมฯ รับค าขอกู้พร้อมผลการวิเคราะห์ค าขอกู้เงินของสหกรณ์จากส านักงานสหกรณ์
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 เมื่อวิเคราะห์ค าขอกู้เงินแล้ว   
 2.1 เห็นสมควรให้กู้ไม่เกิน  15,000,000  บาท  ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  เพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ  
ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัตใิห้กู้เงิน 
 2.2 เห็นสมควรให้กู้เกิน  15,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  25,000,000  บาท              
ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองฯ ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้กู้เงิน 
 2.3 เห็นสมควรให้กู้เกิน  25,000,000  บาท  ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร กพส. 
เพื่อพิจารณากล่ันกรองฯ ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้กู้เงิน 
 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์  หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อพจิารณาค าขอกู้เงินของสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
 4. สรุปผลการประชุมเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  คือ  ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุน
การสหกรณ์/อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  หรือคณะกรรมการบริหาร กพส. เป็นผู้อนุมัติ แล้วแต่กรณี 
 5. กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งผลการอนุมัติให้กู้/ไม่อนุมัติ  ให้สหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เพื่อทราบ พร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี 
 6. สหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2                 
แจ้งผลการอนุมัติให้กู้/ไม่อนุมัติ  พร้อมเอกสารแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และ
หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบเพื่อแจ้งสหกรณ์ทราบ และจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน 
สัญญาค้ าประกัน และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 7. เมื่อสหกรณ์ขอเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ด าเนินการเช่นเดียวกับสหกรณ์
กู้สัญญาไม่เกิน  5,000,000  บาท 
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หลักการบริหารสินเชื่อที่ด ี

 แนวคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเช่ือ 

 ในการพิจารณาให้สินเช่ือนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเช่ือ  ซึ่งแต่ละธุรกิจหรือ                   
แต่ละสถาบันย่อมมีหลักเกณฑ์และวิธีการการปฏิบัติแตกต่างกันออกไปแต่ละเป้าหมายหลัก  หรือ
วัตถุประสงค์หลักที่เหมือนกันคือ  ต้องการให้ผู้ที่ขอสินเช่ือไปแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน  ส่งผลให้มีรายได้เพียงพอที่จะช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบ้ีย การจะให้สินเช่ือแก่ลูกค้ารายใด  
จะต้องพิจารณาลูกค้ารายนั้นก่อนว่าควรแก่การให้สินเช่ือหรือไม่  โดยการสืบสวนข้อมูลสินเช่ือ  และ
จะต้องมหีลักเกณฑ์ในการพิจารณา  หลักการที่ใช้คือ  C’s  policy  เพื่อพิจารณาความมั่นคงหรือ              
ความเส่ียง  หากมีการปล่อยสินเช่ือให้แก่บุคคลที่ขอสินเช่ือ  หลักเกณฑ์นี้จะพิจารณาลักษณะหรือ
คุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือเป็นหลัก  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  (ดารุณี พุทธพิบูลย์ 2535) 

 ๑. คุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือ  (character)  หมายถึง  อุปนิสัยใจคอ และพฤติกรรม 
ของผู้ขอสินเช่ือว่าจะมีความเต็มใจช าระหนี้มากน้อยเพียงใด โดยอาจพิจารณาได้เพียง  2  ประเภท 
 1.1  คุณสมบัติและประวัติส่วนตัว  เช่น  อุปนิสัยทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว  อายุ  
นิติภาวะ  การค้า  สังคม  ความซื่อสัตย์  ช่ือเสียงส่วนตัว  เป็นต้น 
 1.2  คุณสมบัติเฉพาะด้าน  เช่น  ความสามารถ  ความช านาญ  ประสบการณ์ 
ความคิดความอ่าน  ความรับผิดชอบด้านนิติกรรม  เป็นต้น 

 ๒. ความสามารถในการช าระหน้ี  (capacity)  หมายถึง  สมรรถภาพในการหารายได ้
เพื่อน ามาช าระหนี้  ถ้าเป็นการขอสินเช่ือส่วนบุคคลก็จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือเป็นหลัก  
แต่ถ้านิติบุคคลจะใช้การพิจารณาจากงบการเงิน  แผนการบริหาร  แผนการช าระหนี้คืนโครงการ  และ
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ของผู้ขอสินเช่ือ ฯลฯ 

 ๓. เงินทุน  (capital)  หมายถึง  ส่วนของสินทรัพย์ที่มีเหนือหนี้สิน เพื่อเป็นหลักประกัน 
ความปลอดภัย  ในกรณีที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ไม่สู้ดีนักโดยดูจาก
อัตราส่วนก าไร/ทุน  และอัตราส่วนหนี้สิน/ทุน  อย่างไรก็ตามมีข้อระวังว่า  ส่วนของเจ้าของซึ่งรวมทั้ง
สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน จะมีค่าเท่าไร แยกเป็นสัดส่วนได้หรือไม่ ในกรณีที่ต้องมีการช าระบัญชี 

 ๔. หลักประกัน  (collateral)  หมายถึง  การค้ าประกันการกู้เงินโดยมีหลักทรัพย์   
ได้แก่  ที่ดิน  อาคาร  โรงเรือน  สิทธิการเช่า  พันธบัตร ฯลฯ 

 ๕. สภาพทางเศรษฐกิจ  (condition)  หมายถึง  สถานการณ์โดยทั่วไปภายใต้            
การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยี สังคม กฎหมาย การเมือง ภาษี การตลาดภายในและภายนอก
ประเทศ  และเทคนิคการผลิต ฯลฯ 
 ๖. ประเทศที่ติดต่อด้วย  (country)  หมายถึง  ในกรณีที่มีการค้าระหว่างประเทศ   
ควรพิจารณาดูภาวะทางการเมือง  ภาษี  เศรษฐกิจ  และสังคม  ของประเทศที่ติดต่อกันด้วย 
เพราะแนวความคิดและความรับผิดชอบอาจแตกต่างกัน  โดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารและการปฏิบัติ 
ทางการค้าอาจแตกต่างกันด้วย 



20 
 

 

 ในการวิเคราะห์สินเช่ือจะต้องมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอสินเช่ือซึ่งอาจเป็น
บุคคลหรือนิติบุคคล  โดย 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ขอสินเช่ือ ทั้งบุคคล
ธรรมดา  และนิติบุคคล  โดยใช้  C’ s policy  เป็นแนวทาง  วิธีวิเคราะห์จะพิจารณาส่วนประกอบ 
เป็นส าคัญของแต่ละ  C  และ  อาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ขอสินเช่ือตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และการ
คาดคะเนแนวโน้มในอนาคตด้วย 
 2.  การวิเคราะห์สินเช่ือเชิงปริมาณ  เน้นหนักการวิเคราะห์งบการเงิน  โดยเร่ิมตั้งแต่ 
การจัดและปรับปรุงรายการเพื่อการวิเคราะห์  เคร่ืองมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 3.  การวิเคราะห์งบการเงิน  เป็นการวิเคราะห์รายการในงบดุล  และงบก าไรขาดทุน   
เพื่อตรวจสอบความสามารถในการช าระหนี้  และความสามารถในการท าก าไรของผู้ขอสินเช่ือ 
 4.  การวิเคราะห์อัตราส่วนของการเงิน  เป็นการน าเอารายการในงบการเงินที่สะท้อน 
ให้เห็นสภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไร  มาพิจารณาร่วมกันในรูปของอัตราส่วน 
 5.  วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณของกิจการขนาดเล็ก  จะไม่มีงบการเงินอย่างละเอียด 
ให้วิเคราะห์ 
 ดังนั้น  ผู้วิเคราะห์จะต้องใช้รายการทางการเงินที่มีอยู่มาตรวจสอบความสามารถ 
ในการช าระหนี้ 
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แนวทางการวิเคราะห์ค าขอกู้เงิน 

 การพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์   ได้มีการมอบอ านาจ 
การพิจารณาให้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  เป็นผู้พิจารณา  ดังนั้น  เพื่อให้การวิเคราะห์เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะต้องพิจารณาเงินกู้ตามกรอบการพิจารณาค าขอกู้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์แล้ว  ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์  ซึ่งแตกต่างกันแต่ละวัตถุประสงค์  
จึงได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อจัดหาสนิค้ามาจ าหนา่ย 

 1. ส ารวจความต้องการของสมาชิกตามแบบที่กรมฯ ก าหนด  ก่อนเสนอแผนขอกู้   
 2. สหกรณ์ที่ขอกู้เงินเพื่อน าไปจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จะต้องมีสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบุคคลทั้งหมดที่ท าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายกับสหกรณ์   
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ปีใดปีหนึ่งในรอบ 4 ปีบัญชีที่ผ่านมา   
 การพิจารณาจ านวนคนที่ท าธุรกิจกับสหกรณ์ให้ยกเว้นกรณีสหกรณ์ขอกู้เงิน 
 (1)  เพื่อด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามันของสหกรณ์ 
 (2)  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายในปีแรก 
 3. สหกรณ์ที่ขอกู้เงิน กพส. เพื่อจัดหาปุ๋ยมาจ าหน่าย ในการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสหกรณ์จะต้อง
จัดซื้อด้วยความระมัดระวังจากแหล่งผลิตหรือบริษัทที่ได้มาตรฐาน ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  
เร่ือง  ค าแนะน าการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยไว้ขายของสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2553 
 4. การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการขอกู้ของสหกรณ์ 
 (1)  พิจารณาจากผลการด าเนินงานที่ ผ่านมา 3 ปี  (ผลการจัดหาสินค้าชนิดนั้น
เปรียบเทียบกับแผนในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย)  เพื่อดูแนวโน้มว่าผลเป็นอย่างไร  หากสหกรณ์จัดท า
แผนงาน/โครงการจัดหาสินค้าสูงกว่าผลการด าเนินงานที่ผ่านมามาก จะต้องมีเหตุผลและปัจจัยที่ชัดเจน
ว่าสหกรณ์สามารถด าเนินการได้  หากไม่มีเหตุผลและพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนงาน/โครงการของสหกรณ์
สูงเกินความจ าเป็น ให้สหกรณ์ปรับแผนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมีความเป็นไปได้ 
 (2)  พิจารณาแผนการซื้อ แผนจ าหน่าย และอุปกรณ์การตลาดที่จ าเป็น เช่น  ฉาง  
สามารถเก็บวัสดุการเกษตรได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน รวมทั้งระยะเวลาในการ ซื้อ/ขาย 
ต่อรอบ เพื่อน ามาวิเคราะห์กระแสเงินสด  และตัดสินใจว่าสมควรให้สหกรณ์กู้ เงินจ านวนเท่าใด  
ถึงจะเหมาะสมกับปริมาณธุรกิจ 
 (3)  การจัดหาสินค้าในแต่ละคร้ังมีปริมาณมาก  และทยอยจ าหน่ายเป็นเวลานานอาจมี
ผลกระทบท าให้สินค้าเส่ือมสภาพ  และต้องใช้เงินจ านวนมากโดยไม่จ าเป็น  ให้พิจารณาถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสมด้วย 
 (4)  กรณีจัดหาปุ๋ยจะต้องทราบฤดูการใช้ปุ๋ยของพืชนั้น ๆ เพื่อพิจารณาแผนขอกู้ของ
สหกรณ์ได้ถูกต้อง  และสอดคล้องกับฤดูการผลิต 
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วัตถุประสงค์  :  เพื่อเปน็ทนุให้สมาชิกกู ้

 1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ขนาดเล็ก ที่ยังไม่สามารถเปิดวงเงินกู้กับ 
ธ.ก.ส. ได้  และไม่มีแหล่งสนับสนุนเงินกู้จากแหล่งอื่นเป็นล าดับแรก  โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอกู้ (ถ้ามี) โดยกองทุนพัฒนาสหกรณ์จะให้กู้เฉพาะสมาชิกที่ไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อไม่ให้สมาชิก              
มีหนี้หลายทาง และเป็นการป้องกันความเส่ียงต่อการช าระหนี้คืนเจ้าหนี้ 
 2. สหกรณ์ที่มีวงเงินกู้ยืม ธ.ก.ส. เหลืออยู่ กพส. จะไม่พิจารณาให้กู้ โดยให้สหกรณ์ไปใช้
วงเงินกู้จาก ธ.ก.ส. หากวงเงินกู้ ธ.ก.ส. เต็ม ให้ช้ีแจงสาเหตุที่ ธ.ก.ส. ไม่ขยายวงเงินกู้ให้แก่สหกรณ์               
โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอกู้ (ถ้ามี)  ยกเว้นกรณีการกู้เงินตามโครงการ 
ที่คณะกรรมการบริหาร กพส. อนุมัติหลักการไว้แล้ว โดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ด้วย 
 3. สหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้เงินในวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ปลูกอ้อยและรวบรวม
ผลผลิตอ้อยจากสมาชิก  ให้สหกรณ์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนอ้อยและน้ าตาล 
 4. การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ จะต้องทราบว่าสมาชิกปลูกพืชชนิดใดพื้นที่ปลูก และมี
ข้อมูลทางการเกษตร เช่น ฤดูกาลปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิตต่อไร่ ค่าลงทุน/ไร่ จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  
เช่น  เกษตรจังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  หรือส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เป็นต้น  เพื่อน าข้อมูลดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการ  และกระแสเงินสดของโครงการที่ขอกู้ว่ามีความเป็นไปได้
เพียงใด  เพื่อตัดสินใจว่าสมควรให้สหกรณ์กู้จ านวนเท่าใด 
 5. ค านวณหาอัตราดอกเบ้ียขั้นต่ าส าหรับสหกรณ์ (Minimum Cooperative Rate : MCR)  
ซึ่งเป็นการค านวณหาต้นทุนสินเช่ือของสหกรณ์  และให้น าผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณา
เงินกู้  โดยให้ความเห็นว่า  สหกรณ์ควรเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกู้จากสมาชิกไม่เกิน MCR + 4%  แต่ต้องไม่
สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียสูงสุดที่สหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิกทั่วไป (หากต่ ากว่าอัตราดอกเบ้ียตามประกาศฯ 
ของสหกรณ์  อาจจะต้องแนะน าให้สหกรณ์ออกประกาศ  เร่ือง  การคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้กับสมาชิก
ตามโครงการที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ) 
 6. ก าหนดระยะเวลาการให้กู้จะต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต  และแผนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของสมาชิก  เพื่อให้สมาชิกมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง  สามารถช าระหนี้คืน
สหกรณ์ได้  ซึ่งจะท าให้สหกรณ์ช าระหนี้คืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ตามก าหนด 
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วัตถุประสงค์  :  เพื่อรวบรวมผลผลติ 

 1. ส ารวจปริมาณผลผลิตของสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่กรมฯ ก าหนด 
ก่อนจัดท าแผนงาน/โครงการรวบรวมผลผลิต ซึ่งในการท าแผนงานดังกล่าว ต้องเน้นการท าธุรกิจ 
กับสมาชิกเป็นล าดับแรก 
 2. สหกรณ์ที่ขอกู้เงินเพื่อน าไปรวบรวมผลผลิต จะต้องมีสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบุคคลทั้งหมดที่ท าธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์ โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ปีใดปีหนึ่งในรอบ 4 ปีบัญชีที่ผ่านมา  การพิจารณาจ านวนคน 
ที่ท าธุรกิจกับสหกรณ์  ให้ยกเว้น กรณีสหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 
รวบรวมผลผลิตในปีแรก 
 3. ต้องทราบฤดูกาลของผลผลิตนั้น ๆ ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใด 
 4. พิจารณาผลการรวบรวมผลผลิตนั้นใน 3 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาทั้งปริมาณผลผลิต  
จ านวนสมาชิก  และมูลค่าผลผลิต   เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์รายงานขอกู้ 
เพื่อพิจารณาว่าแผนงาน/โครงการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์มีความเป็นไปได้เพียงใด 
 5. สหกรณ์ควรมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์การตลาดที่จ าเป็น  ส าหรับการรวบรวมผลผลิต 
อย่างพอเพียง  เช่น  โรงสี  ฉาง  ลานตาก  รถบรรทุก  ไซโล  เป็นต้น 
 6. พิจารณาแผนการรวบรวม แผนการจ าหน่าย และระยะเวลาที่ผลผลิตจะสามารถ      
เก็บรักษาได้ รวมทั้งอุปกรณ์การตลาดที่มีอยู่ตามข้อ 4 . ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  รวมทั้ง 
ระยะเวลาในการซื้อ/ขายต่อรอบ เพื่อน ามาวิเคราะห์กระแสเงินสด และตัดสินใจว่าสมควรให้สหกรณ์ 
กู้เงินจ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณธุรกิจ 
 7. กรณีที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาค
เกษตร (ASPL) ให้พิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินบริจาค และค่าธรรมเนียมได้ตามบันทึกข้อตกลง
หรือไม่ รวมทั้งการรวบรวมผลผลิตเป็นการเกื้อกูลการใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุน
เงินกู้จาก ASPL หรือไม่อย่างไร 

 กรณี ถ้ามีสมาชิกน าผลผลิตมาช าระหนี้สหกรณ์ ไม่ควรน าผลผลิตดังกล่าวมารวมอยู่ 
ในแผนธุรกิจที่จะขอกู้เงิน 
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วัตถุประสงค์  :  เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิ 

 1. สหกรณ์มีความจ าเป็นในการลงทุนหรือไม่ 
 2. ควรมีการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 3. นอกจากนี้ในการขอกู้เงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน สหกรณ์จะต้องเสนอเอกสาร
ประกอบการพิจารณา และผู้พิจารณาต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการวิเคราะห์
ทางด้านการเงิน  ดังนี้ 
 (1) การลงทุนเพื่อการก่อสร้าง จะต้องมีแบบแปลนและประมาณการค่าลงทุนที่มีวิศวกร
รับรอง 
 (2) การลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น รถบรรทุก รถตัก ฯลฯ จะต้องมีใบเสนอราคาจาก
บริษัทหรือผู้ขาย 
 (3) การต้ังสมมุติฐานประมาณการรายได้-รายจ่าย โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ที่เป็นไปได้ ผู้วิเคราะห์ควรจะไปศึกษาข้อมูลในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริง  พร้อมทั้ง
พิจารณาจากข้อมูลทางวิชาการประกอบด้วย  (ถ้ามี) 
 (4) วิเคราะห์งบกระแสเงินสดของโครงการว่าสหกรณ์มีเงินสดเพียงพอต่อการช าระคืน
เงินกู้หรือไม่  และสามารถช าระคืนภายในระยะเวลาเท่าใด 
 (5) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ  ควรจะใช้ 
  -  Internal Return Rate (IRR) Discount Rate  ที่ 8%  ในการหาค่า 
  -  B/C Ratio 
  -  Net Present value (NPV) 
  -  ค านวณหาระยะเวลาคืนทุน เมื่อได้ระยะเวลาคืนทุนแล้ว ให้บวกเพิ่มอีก 1 ปี  
เป็นระยะเวลาที่ก าหนดให้สหกรณ์ช าระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน 
 4. การขอกู้เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินลงทุน 
ในทรัพย์สิน  โดยสหกรณ์ต้องสมทบการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ของวงเงินลงทุน 
 ยกเว้น กรณีสหกรณ์ขอกู้เพ่ือสร้างส านักงาน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงิน
ลงทุนสร้างส านักงาน  และสหกรณ์ต้องสมทบการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  ของวงเงินลงทุน 
 5. กรณีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการเงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้ าง 
ภาคเกษตร (ASPL) และสามารถบริจาคเงินได้ตามบันทึกข้อตกลง ให้มีสิทธิกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ไปลงทุนเพิ่มเติมในปัจจัยพื้นฐาน  โดยไม่ต้องสมทบการลงทุนและให้คิดดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 
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หลักเกณฑ์การจัดช้ันลูกหนี ้

การก าหนดอัตราดอกเบ้ีย และการก าหนดวงเงินกู้ 

 คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดช้ันลูกหนี้  การก าหนดอัตรา
ดอกเบ้ีย  และการก าหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส.   
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดช้ันลูกหนี้  การเรียกเก็บอัตราดอกเบ้ียเงินกู้  และการก าหนดวงเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่  9  ธันวาคม  2552 
 
หลักเกณฑ์การจัดช้ันลูกหน้ี 

 ๑. เกณฑ์การจัดช้ันลูกหน้ี กพส. 

  มีองค์ประกอบในการพิจารณา 3 หมวด ได้แก่มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ 
การจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท าไว้ และวินัย  
ทางการเงินของสหกรณ์  โดยให้คะแนนหมวดละ  10  คะแนน  รวม  30  คะแนน  ดังนี้ 

 1.1 มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์  เป็นการประยุกต์ใช้  Camels Analysis  
โดยน าอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญบางส่วนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์  เทียบเคียงกับ
อัตราส่วนทางการเงินเฉล่ีย (Peer Group) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดท า 

    -  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 2  คะแนน 
    -  อัตราหมุนของสินทรัพย์ 2   คะแนน 
    -  อัตราการเติบโตของธุรกิจ 2   คะแนน 
    -  อัตราก าไรสุทธิ  2   คะแนน 
    -  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2   คะแนน 

  ในการพิจารณาให้คะแนนจะเทียบเคียงกับอัตราส่วนทางการเงินเฉล่ีย (Peer Group)   
ตามประเภทและขนาดสหกรณ์  ดังนี้ 

   (1)  ระดับสูงกว่าค่าเฉล่ีย 2 คะแนน 
   (2)  ระดับเท่าค่าเฉล่ีย  1.5 คะแนน 
   (3)  ระดับต่ ากว่าค่าเฉล่ีย 1 คะแนน 

 1.2 การจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ เป็นการน าผลการจัดช้ันคุณภาพ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท าไว้ 

    -  ระดับช้ันคุณภาพ  ดีมาก                      10  คะแนน 
    -  ระดับช้ันคุณภาพ  ดี                        8  คะแนน 
    -  ระดับช้ันคุณภาพ  พอใช้                   6 คะแนน 
    -  ระดับช้ันคุณภาพ  ควรปรับปรุง/ต้องแก้ไข 5  คะแนน 
                                                  /ไม่ได้รับการจัดช้ัน 
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 1.3 วินัยทางการเงินของสหกรณ์  โดยพิจารณาจากประวัติการช าระหนี้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

  -  สหกรณ์มีประวัติการกู้เงิน 2 คร้ังที่ผ่านมาช าระได้ตามก าหนดสัญญา  10 คะแนน 
  -  สหกรณ์มีประวัติการกู้เงิน 1 คร้ังที่ผ่านมาช าระได้ตามก าหนดสัญญา  8   คะแนน 
  -  สหกรณ์ที่กู้เงินคร้ังแรกยังไม่ถึงก าหนดช าระหรือลูกค้าใหม่           6   คะแนน 
  -  สหกรณ์ที่มีประวัติกู้เงินคร้ังที่ผ่านมาผิดนัดช าระหนี้หรือค้างช าระ       5   คะแนน 

 ๒. การก าหนดช้ันลูกหน้ี 

 เมื่อได้คะแนนจากหมวดต่าง ๆ ทั้ง  3  หมวดแล้ว  ให้น ามารวมคะแนนและแบ่งช้ันลูกหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็น 4 ระดับ  ดังนี้ 

 เกรด  A  ได้คะแนนสูงกว่า               26.99 คะแนน (90% ขึ้นไป) 
 เกรด  B  ได้คะแนนตั้งแต่    22.50 - 26.99 คะแนน (75.00 - 89.99%) 
 เกรด  C  ได้คะแนนตั้งแต่    18.00 - 22.49 คะแนน (60.00 - 74.99%) 
 เกรด  D  ได้คะแนนต่ ากว่า               18.00 คะแนน (ต่ ากว่า 60%) 

 ๓. การพิจารณาจัดช้ันลูกหน้ีประจ าปี 

 กรมฯ จะจัดช้ันลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นประจ าทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ๆ ละ
หนึ่งคร้ัง  และให้น าผลการจัดช้ันฯ ดังกล่าวใช้ในการก าหนดอัตราดอกเบ้ีย  และวงเงินกู้ยืม   
ตามความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ในปีงบประมาณนั้น ๆ 
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การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 การก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์                      
ในการกู้เงิน  ผลการจัดช้ันลูกหนี้  และขนาดของสหกรณ์ตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม ก าหนดอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าวัตถุประสงค์ 
เพื่อการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และการรวมผลผลิต  เพราะในหลักการสหกรณ์ควรใช้แหล่งเงินกู้จาก  
ธ.ก.ส.  ยกเว้นสหกรณ์ที่ไม่สามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
 2. วัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย การรวมผลผลิต และการลงทุนในทรัพย์สิน
จะก าหนดอัตราดอกเบ้ียเดียวกัน และก าหนดอัตราดอกเบ้ียต่ ากว่าวัตถุประสงค์ให้สมาชิกกู้ยืมเพราะการ
ท าธุรกิจดังกล่าวมีความเส่ียง 
 
 

    ตารางก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ 
 

ช้ันลูกหน้ี 
ขนาดเล็ก/กลาง ขนาดใหญ่/ใหญ่มาก 

ให้กู้ จัดหา/รวบรวม/ 
ลงทุน ท/ส 

ให้กู้ จัดหา/รวบรวม/
ลงทุน ท/ส 

A 3.0 1.5 4.0 2.5 
B 3.5 2.0 4.5 3.0 
C 4.0 2.5 5.0 3.5 
D 4.5 3.0 5.5 4.0 

 
เว้นแต่กรณี การขอกู้เงินตามโครงการพิเศษ  อัตราดอกเบ้ียให้เป็นไปตามโครงการ 

  ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร กพส. 
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การก าหนดวงเงนิใหกู้้ กพส. 

 การพิจารณาวงเงินให้กู้ยืม พิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ช้ันลูกหนี้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ และขนาดของสหกรณ์ผู้กู้  (ตามเกณฑ์การจัดขนาดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)  โดยให้ระดับ
คะแนนในแต่ละด้าน 10 คะแนน รวม 20 คะแนน และก าหนดวงเงินให้กู้ยืมรวมทุกสัญญาสูงสุดไม่เกิน 
12 เท่าของทุนของสหกรณ์ (ทุนของสหกรณ์ หมายถึง ทุนด าเนินงาน ณ วันต้นปีบัญชี) ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
แผนงาน/โครงการขอกู้เงินของสหกรณ์  ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในการพิจารณา 

ช้ันลูกหน้ี  กพส. ขนาดสหกรณ์ 
เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน) (คะแนน) 

A 
B 

10 
9 

ใหญ่มาก 
ใหญ ่

10 
9 

-   คะแนนเต็ม  20  คะแนน  ให้วงเงินกู้ 
    ขั้นสูงสุดไม่เกิน  12  เท่าของทุนของสหกรณ์ 

C 8 กลาง 8 -   ถ้าคะแนนต่ ากว่า  20 คะแนน ให้วงเงินกู้ 
D 7 เล็ก 7     ลดหล่ันตามสัดส่วน เช่น ได้คะแนน  14 
        คะแนน  จะได้  8.4  เท่าของทุนของสหกรณ์ 

 

 ทั้ งนี้   ในกรณี ที่ สหกรณ์ ประสบปัญหาในการด า เนินงานและ การบริหารจัดการ 
โดยส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและความศรัทธาของสมาชิก ซึ่งกรมฯ จ าเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือ 
เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูการด าเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์  ผู้มีอ านาจอนุมัติสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
เป็นกรณีไป  โดยไม่ต้องพิจารณาวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ดังกล่าว 
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ก าหนดระยะเวลาของการขอกู้เงนิ/ขอเบกิเงนิ 

 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ได้ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานขอกู้และขอเบิก
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ โดยได้
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  ดังนี้ 
 

  ระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงิน กพส. สัญญาไม่เกิน 5,000,000 บาท  (ไม่เกิน 25 วันท าการ) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ จ านวน 
(วันท าการ) 

ข้ันตอนขอกูเ้งิน (21 วัน)  รวมข้ันตอนขอเบิกเงิน (4 วัน) 25 
1.ข้ันตอนขอกูเ้งิน  21 
    1.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  รับค าขอกู้เงินของสหกรณ์ 
          - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอกู้เงิน 
          - วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของสหกรณ์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ                             
            ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
          - ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ พร้อมทั้ง เสนอความเห็นประกอบค าขอกู้เงินของสหกรณ์  
            และส่งเร่ืองให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 
 

5 
1 
4 

    1.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 รับค าขอกู้เงิน  
          และผลการวิเคราะห์  พร้อมทั้งความเห็นของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
          - วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของสหกรณ์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ                             
            ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
          - เสนอความเห็นประกอบค าขอกู้เงินของสหกรณ์ น าเสนอที่ประชุม 
            คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
          - จัดท าวาระการประชุม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา 
            สหกรณ์ และจัดท ารายงานผลการประชุมและเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
 

15 

    1.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 เสนอมติที่ประชุม 
           ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม (ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม 
           สหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2)  อนุมัติ/ไม่อนุมัต ิและแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งแนบ 
          แบบฟอร์มสัญญากู้ สัญญาค้ าประกัน หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้กลุ่มส่งเสริม 
          สหกรณ์ด าเนินการแจ้งสหกรณ์ต่อไป 
  

1 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ (ต่อ) จ านวน 
(วันท าการ) 

2. ข้ันตอนการเบิกเงินกู้ 4 
    2.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยแนะน าสหกรณ์จัดท าหลักฐานการกู้ยืมและหลักประกัน                 
          พร้อมทั้งตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน หลักประกันอื่น ๆ  (ถ้ามี) และ  
          เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  และส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/  
          ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 แล้วแต่กรณี 
 

1 

    2.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 ตรวจสอบเอกสาร                   
          การขอเบิกเงิน สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหลักประกันอื่น (ถ้ามี)  
          พร้อมเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่าง ๆ 
          พร้อมทั้ง ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์  และแจ้งผลการโอนให้สหกรณ์/ 
          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ทราบด้วย 
 

3 

หมายเหตุ :  1. ระยะเวลา  หมายถึง  วันเวลาท าการ 
                2. กรณีสหกรณจ์ัดส่งเอกสารประกอบค าขอกู้ไม่ครบถ้วน ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์… 
หรือส านักงานสหกรณ์จงัหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1,2 จัดท าหนังสือแจ้งให้สหกรณช์ี้แจงและ
จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ให้ปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน (ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) หน้า 15 
  3. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน จะเริ่มนับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้ันตอน 
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  ระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงิน กพส. สัญญาเกิน 5,000,000 บาท  (ไม่เกิน 35 วันท าการ) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ จ านวน 
(วันท าการ) 

ข้ันตอนขอกูเ้งิน (29 วัน)  รวมข้ันตอนขอเบิกเงิน (6 วัน) 35 
1.ข้ันตอนขอกูเ้งิน  29 
    1.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  รับค าขอกู้เงินของสหกรณ์ 
           - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอกู้เงิน 
           - วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของสหกรณ์  ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ                             
             ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
           - ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ พร้อมทั้ง เสนอความเห็นประกอบค าขอกู้เงินของสหกรณ์  
             และส่งเร่ืองให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 
 

5 
1 
4 

    1.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 รับค าขอกู้เงิน  
          และผลการวิเคราะห์  พร้อมทั้งความเห็นของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
           - วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของสหกรณ์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ                             
             ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
           - เสนอความเห็นประกอบค าขอกู้เงินของสหกรณ์ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น 
             ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์ 
             จ าเป็นต้องใช้ และส่งเอกสารค าขอกู้เงินให้กรมฯ พิจารณาตอ่ไป 
 

3 

    1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์รับค าขอกู้เงิน 
 - วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความจ าเป็น  
    ความเหมาะสมในการให้กู้ ศึกษาข้อมูลในพื้นที ่
 - เสนอประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส.  กรมส่งเสริมสหกรณ์/ 
    กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 
 - จัดท าวาระการประชุม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ 
 - จัดท ารายงานผลการประชุมและเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ
 

20 

    1.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอมติที่ประชุมให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
          (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์) 

พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบ   
เพื่อแจ้งสหกรณ์ทราบ 

 

1 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ (ต่อ) จ านวน 
(วันท าการ) 

2. ข้ันตอนการเบิกเงินกู้ 6 
    2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ 
          ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 
 

2 

    2.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยแนะน าสหกรณ์จัดท าหลักฐานการกู้ยืมและหลักประกัน             
          พร้อมทั้งตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) และ  
           เอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  และส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/  
           ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2  แล้วแต่กรณี 
 
    2.3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 ตรวจสอบ                   
          เอกสารการขอเบิกเงิน สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหลักประกันอื่น (ถ้ามี)  
          พร้อมเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่าง ๆ 
          พร้อมทั้งด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์  และแจ้งผลการโอนเงินให้  
          สหกรณแ์ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ทราบด้วย 
 

      1 
 
 
 
 

3 

หมายเหตุ :  1. ระยะเวลา  หมายถึง  วันเวลาท าการ 
                2. กรณีสหกรณจ์ัดส่งเอกสารประกอบค าขอกู้ไม่ครบถ้วน ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์… 
หรือส านักงานสหกรณ์จงัหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1,2  จัดท าหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ชี้แจง 
และจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ให้ปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน (ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) หน้า 15 

 3. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จะเริ่มนับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้ันตอน 
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ขั้นตอนการขอเบิกเงินกู้ และการส่งช าระหนี้ 

๑. ภายใต้อ านาจการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ  ของผู้ว่าราชการจังหวัด/ 
 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2 

 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1,2  
อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินแล้ว ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 
1,2  แจ้งขอเบิกเงินจากกรมฯ เป็นคราว ๆ ตามแบบ กพส. 2 และ กพส. 3 โดยกรมฯ จะโอนเงินเข้า
บัญชีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 1,2 ตามวงเงินที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1,2  
อนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ในแต่ละคร้ัง เพื่อให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2 ท าสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  และเบิกจ่าย
เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ต่อไป 

๒. ภายใต้อ านาจการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน กรมฯ จะแจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2  ทราบ และโอนเงินเข้าบัญชีเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1,2  เพื่อให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2  ท าสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  
หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  และเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ต่อไป 

๓. การบริหารกรอบวงเงินจัดสรร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กรมฯ ไดจ้ัดสรรวงเงินตามมติคณะกรรมการบริหาร กพส. 
อนุมัติให้ส่วนภูมิภาคในการบริหารเงินกู้โครงการปกติแล้วทั้งจ านวน ดังนั้น ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2 จะต้องบริหารจัดการให้สหกรณ์กู้ยืมเงินภายใน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร และหากส้ินสุดไตรมาสที่ 2  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2  ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้ กรมฯ  
อาจพิจารณาน าวงเงินบางส่วนจัดสรรเพิ่มเติมให้จังหวัดอื่นต่อไป 
 แต่หากวงเงินจัดสรรที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 1,2  ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  และพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความจ าเป็นต้องสนับสนุนเงินกู้แก่
สหกรณ์เพิ่มเติม  ให้ส านักงานฯ เสนอขอวงเงินจัดสรรเพิ่มเติมจากส่วนกลางเป็นคราว ๆ พร้อมทั้ง  
ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ชัดเจน  โดยแนบ กพส. 2 และ กพส. 3  เพื่อประกอบการพิจารณา 
 ทั้งนี้  การจัดสรรวงเงินกู้เพิ่มเติมให้จังหวัดจะพิจารณาตามความเหมาะสม ความจ าเป็น  
โดยจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ภายใต้การบริหารงานของ คณะกรรมการบริหาร กพส. 
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 ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  บันทึก
ข้อมูลในแบบ กพส.2  และ  กพส.3  ให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 
1105/10294  ลงวันที่  7  กันยายน  2559  เร่ือง  แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  พร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่า กรณีที่กรมฯ ได้โอนเงินให้แล้ว แต่ยังไม่มี
การเบิกเงินให้สหกรณ์ให้ระบุสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุ 

4. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  มี 3 แบบ  ดังนี้ 
1) สัญญาทั่วไป : ใช้ส าหรับสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้ทุกกรณี 

ทั้งกู้ในอัตราดอกเบ้ียตามช้ันลูกหนี้  และอัตราดอกเบ้ียพิเศษ 
2) สัญญาโครงการพิเศษ : ใช้ส าหรับกรณีสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

ที่มีเงือ่นไขในการให้กู้ยืมเงิน  ซึ่งโครงการจะก าหนดอัตราดอกเบ้ียไว้  และถ้าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ 
ให้คิดอัตราดอกเบ้ียตามช้ันลูกหนี้ 

3) สัญญารายงวด : ใช้ส าหรับสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ที่ก าหนดช าระ 
เป็นรายเดือน  หรือรายปี 
 4.1 ประเด็นข้อควรระวังในการจัดท าสัญญา 
 

 4.1.1  สัญญาท่ัวไป  และสัญญาโครงการพิเศษ 
ข้อความแตกต่างของสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์  ในข้อ 8 ของสัญญา  ดังนี้ 
สัญญาทั่วไป  ข้อ 8 ผู้กู้ยืมตกลงยินยอมจ่ายดอกเบ้ียให้ผู้ให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ..... ต่อปี 

ตามยอดเงินกู้ยืมทุกขั้นตอนที่เป็นหนี้  การคิดดอกเบ้ียให้เร่ิมคิดต้ังแต่วันถัดจากวันที่ผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้ 
จนถึงวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้รับช าระหนี้จากผู้กู้ยืมครบถ้วนถูกต้อง 

สัญญาโครงการพิเศษ  ข้อ 8 ผู้กู้ยืมตกลงยินยอมจ่ายดอกเบ้ียให้ผู้ให้กู้ยืมในอัตรา 
ร้อยละ...... ต่อปี  ตามยอดเงินกู้ยืมทุกขั้นตอนที่เป็นหนี้  การคิดดอกเบ้ียให้เร่ิมคิดต้ังแต่วันถัดจากวันที่ 
ผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้  จนถึงวันที่ผู้ให้กู้ยืมได้รับช าระหนี้จากผู้กู้ยืมครบถ้วนถูกต้อง 

ถ้าผู้กู้ยืมไม่ช าระเงินที่กู้ยืมเมื่อถึงก าหนดตามข้อ 9  ผู้กู้ยืมตกลงยินยอมจ่ายดอกเบ้ีย 
ให้ผู้ให้กู้ยืม ในอัตราร้อยละ........ ต่อปี  ส าหรับต้นเงินค้างช าระ .................... จนกว่าจะได้ช าระเสร็จส้ิน 

 

 4.1.2  สัญญารายงวด  ในการจัดท าสัญญาจะพบปัญหาอยู่เสมอ  เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว
จะมีตัวอักษรเป็น  ตัวสีแดง  คือ วันที่เร่ิมท าสัญญา และวันที่ครบก าหนดสัญญาช าระในแต่ละงวด  
จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  เช่น  วันที่เร่ิมท าสัญญา  1  ตุลาคม  2559  และวันที่ส้ินสุดสัญญา 
30  กันยายน  2560  (ถ้าหากในวันที่ส้ินสุดสัญญาตรงกับวันหยุดจะต้องเล่ือนเข้ามาเป็นวันท าการ  
ไม่สามารถเล่ือนออกไปได้ เพราะเกินอายุของสัญญา  ถือว่าผิดนัดการช าระเงิน) 
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ตัวอย่าง 
วันที่  1  ตุลาคม  2559  อนุมัตใิห้สหกรณ์กู้เงินจ านวน  500,000  บาท  

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1  ก าหนดช าระ 5 ปี 
1) วันที่ท าสัญญา  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
2) ผู้กู้ยืมสัญญาว่าจะช าระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญานี้ให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี 

นับตั้งแต่วันท าสัญญาโดยช าระหนี้เงินกู้ยืมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  ถึงปี พ.ศ. 2564  โดยผู้กู้ยืมจะส่งใช้ 
เป็นงวด ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  พร้อมดอกเบ้ีย  ดังนี้ 
- ช าระปีที่ 1  วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ช าระต้นเงินจ านวน  100,000  พร้อมดอกเบ้ีย 
- ช าระปีที่ 2  วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ช าระต้นเงินจ านวน  100,000  พร้อมดอกเบ้ีย 
- ช าระปีที่ 3  วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ช าระต้นเงินจ านวน  100,000  พร้อมดอกเบ้ีย 
- ช าระปีที่ 4  วันที่  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ช าระต้นเงินจ านวน  100,000  พร้อมดอกเบ้ีย 
- ช าระปีที่ 5  วันที่  29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ช าระต้นเงินจ านวน  100,000  พร้อมดอกเบ้ีย 
 

หมายเหตุ ในปีที่ 4  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ตรงกับวันเสาร์ ต้องเลื่อนเข้า   
 เป็นวันที่  30  ตุลาคม  ตรงกับวันศุกร์ 
 ในปีที่ 5  วันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ตรงกับวันอาทิตย์ ต้องเลื่อนเข้า   
 เป็นวันที่  29  ตุลาคม  ตรงกับวันศุกร์ 

5. การด าเนินการภายหลังเบิกรับเงินกู้ 

 เมื่อสหกรณ์ขอเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ให้ส านักงานฯ ด าเนินการตรวจสอบสัญญา
กู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้สหกรณ์
จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
ของสหกรณ์ และถ่ายต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน ต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องส่งให้
กรมฯ ส าหรับต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน และต้นฉบับสัญญาค้ าประกันและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่  1, 2 เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน       
ส่วนคู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงิน และคู่ฉบับสัญญาค้ าประกันให้สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งให้
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ทราบด้วย 

  กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน  กรมฯ จะแจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ทราบ และโอนเงินเข้าบัญชีเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่  1, 2  
เมื่อสหกรณ์ท าสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  และเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ส านักงานฯ ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเช่นเดียวกับกรณีให้สหกรณ์ 
กู้เงินสัญญาไม่เกิน  5,000,000  บาท 
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6. การโอนเงินคืนกรมฯ กรณีไม่เบิกจ่ายเงินกู้ 

  กรณีที่กรมฯ ได้ด าเนินการโอนเงินให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 แล้ว แต่สหกรณ์ไม่ประสงค์ขอเบิกเงินกู้ หรือกรณีส านักงานสหกรณ์
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้
สหกรณ์ได้ทันภายใน 45 วันนับจากวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้ง  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ด าเนินการโอนเงินคืนกรมฯ ทันที ยกเว้น กรณีมีความ
จ าเป็นให้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้กรมฯ ทราบ 

7. การส่งส าเนาหลักฐานการรับเงินกู้ 

 เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์แล้ว  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ด าเนินการและติดตามเอกสารเพื่อส่งกรมฯ ดังนี้ 
 1. ส่งส าเนาหลักฐานใบแจ้งการเพิ่ม/หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (งฝ.8) หรือส าเนา  
Statement หรือส าเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารฯ (ที่แสดงยอดเงินกู้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ได้โอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว)  
โดยให้รับรองส าเนาถูกต้องและส่งให้กรมฯ 
 2. เรียกให้สหกรณ์ออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์  โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน
สหกรณ์อย่างน้อย 2 คน ลงช่ือรับเงินและระบุช่ือ ต าแหน่งบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจน พร้อมทั้ง ให้สหกรณ์
จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 หรือผู้ที่สหกรณ์จังหวัด
มอบหมายรับรองลายมือช่ือด้านหลังใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และให้เก็บไว้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  
เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินของสหกรณ์  และให้ถ่ายส าเนาต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน รับรองส าเนาถูกต้อง 
ส่งให้กรมฯ เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินของสหกรณ์ 

8. การส่งส าเนาสัญญา กรณีสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน/ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี/ลดหน้ี/
ประนีประนอมหน้ี 

 สหกรณ์ที่ได้รับการผ่อนผัน/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้/ลดหนี้/ประนีประนอมหนี้จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2  
จัดท าบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้เงิน และเก็บรักษาต้นฉบับบันทึกต่อท้ายฯ และต้นฉบับสัญญา
ค้ าประกัน พร้อมทั้งเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นหลักฐานการให้กู้ยืมเงิน
จากกรมฯ และให้ถ่ายส าเนาต้นฉบับบันทึกต่อท้ายฯ  และถ่ายส าเนาต้นฉบับสัญญาค้ าประกันส่งให้กรมฯ  
(ถ้าไม่สามารถจัดท าได้ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็น 2 สัญญาและสหกรณ์ช าระหนี้เสร็จส้ินสัญญาใด
สัญญาหนึ่ง หรือทั้ง 2  สัญญาในทันที ให้ใช้ค าอนุมัติเป็นหลักฐานแทน  และให้จังหวัดท าหนังสือช้ีแจง
เหตุผลประกอบด้วย) 
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 กรณีที่กรมฯ เป็นผู้เก็บรักษาต้นฉบับสัญญา และต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน (ก่อนปรับ
โครงสร้างกรมฯ) หากสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 ส่งต้นฉบับบันทึกต่อท้ายฯ และต้นฉบับสัญญา           
ค้ าประกันให้กรมฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 อนึ่ง  ส าเนาหลักฐานตามที่กล่าวข้างต้น  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 จัดส่งให้กรมฯ ภายใน  15 วัน  หลังจากได้ตรวจสอบสัญญาและ
โอนเงินให้กับสหกรณ์แล้ว ยกเว้นกรณีข้อ 5.  ให้จัดส่งภายใน  30  วัน 

9. กรณีส่งช าระหน้ีคืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 การส่งช าระหนี้คืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์ช าระหนี้ด้วยระบบ Barcode           
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการหักช าระหนี้ให้กับสหกรณ์  และประหยัดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ส าหรับ
สหกรณ์ที่ยังไม่มี  Username และ Password  ขอให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งรายช่ือสหกรณ์          
ให้กรมฯ เพื่อด าเนินการจัดท า  Username และ Password  ให้กับสหกรณ์ กรณีการเปล่ียนช่ือสหกรณ์
ให้ส่งส าเนาเอกสารการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือไปพร้อมกับสัญญากู้ที่ส่งให้กรมฯ แต่หากไม่สามารถช าระ
ด้วย Barcode ได้ ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมฯ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  สาขานางเล้ิง  ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์  ดังนี้ 

 1. เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  บัญชีเลขที่  01-000-1-00010-8 

 2. เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม) 
  บัญชีเลขที่  01-000-1-07318-1 

 3. เงนิกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร) 
  บัญชีเลขที่  01-000-1-07423-4 

 ทั้งนี้  ให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีให้ถูกต้องตามที่ระบุข้างต้น 

เมื่อสหกรณไ์ด้สง่ช าระหนีเ้งนิกู้แล้ว ให้ด าเนนิการ ดงันี้  

 - กรณีช าระด้วยระบบ Barcode ให้สหกรณ์ส่งส าเนาหลักฐานการช าระหนี้ไว้ที่ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ไม่ต้องส่งกรมฯ 
 - กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของกรมฯ ให้สหกรณ์ส่งส าเนาหลักฐานการช าระหนี้
ที่ชัดเจน  และรับรองส าเนาถูกต้องให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เพ่ือส่งกรมฯ ทันที 
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10. กรณีการส่งช าระเงินบริจาคและค่าธรรมเนียม 

 ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) สหกรณ์สามารถช าระเงินดังกล่าว 
โดยใช้ระบบ  Barcode  ได้โดยเข้าไปในรหัสของสหกรณ์ตามปกติ  เนื่องจากกรมฯ ได้จัดท าฐานข้อมูล
โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) (เงินบริจาคและค่าธรรมเนียม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

11. วิธีการค านวณดอกเบ้ียและค่าปรับ 

 เพื่อให้สหกรณ์ส่งช าระหนี้ได้ถูกต้องตามสัญญา (ไม่ส่งขาดหรือเกินจ านวนที่เป็นหนี้)  
โดยมีสาเหตุจากการคิดดอกเบ้ียและค่าปรับ (ถ้ามี) ไม่ถูกต้อง  จึงขอซักซ้อมดังนี้ 
 11.1  การคิดดอกเบ้ีย/ค่าปรับให้คิดเป็นรายวัน 
 11.2  การตั้งเคร่ืองคิดเลข ตั้งที่ 5/4 กับ F (Full) ถ้ามีทศนิยมหลักที่ 3 เป็นเลข 5 ขึ้นไป 
ให้ปัดเศษข้ึนเสมอ 
 11.3  ระยะเวลาในการค านวณดอกเบ้ีย  เร่ิมคิดถัดจากวันที่สหกรณ์ได้รับเงินกู้ จนถึงวันที่
สหกรณ์ส่งช าระหนี้ 
 11.4  ระยะเวลาในการค านวณค่าปรับ  เร่ิมคิดถัดจากวันที่ครบก าหนดช าระหนี้  
กรณีค่าปรับเป็นงวด  ให้ค านวณเฉพาะงวดที่ผิดนัด  งวดที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระยังไม่ค านวณ 
 11.5  การนับจ านวนวันที่ค านวณดอกเบ้ีย/ค่าปรับ (ถ้ามี)  แบ่งเป็น  2  ช่วง 
                  - ช่วงที่ 1  เร่ิมคิดดอกเบ้ียค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ (ถ้ามี)  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่
สหกรณ์รับเงิน/หรือวันถัดจากวันที่สหกรณ์ส่งช าระหนี้คร้ังสุดท้าย  จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
 - ช่วงที่ 2  เร่ิมคิดดอกเบ้ีย/ค่าปรับ (ถ้ามี)  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ส่งช าระหนี้ 
 11.6  สูตรการค านวณดอกเบ้ียและค่าปรับ  มีดังนี้ 

 ดอกเบ้ีย = ต้นเงิน x ระยะเวลา (จ านวนวัน) x อัตราดอกเบ้ีย 
         365 x 100 

 ค่าปรับ  = ต้นเงิน x ระยะเวลา (จ านวนวัน) x อัตราค่าปรับ 
         365 x 100 

 ในการค านวณดอกเบ้ีย และค่าปรับ ไม่ว่าจะเป็นปีอธิกสุรทินหรือไม่ก็ตาม ให้ใช้ 365 วัน เป็นตัวหาร 

12. การส่งช าระหน้ี 
 ขอให้สหกรณ์ส่งช าระหนี้ด้วยระบบ Barcode เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการออก 
ใบตอบรับการช าระหนี้  และการบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2558  เป็นต้นไป  ขอให้สหกรณ์ช าระโดยระบบ  Barcode  เท่าน้ัน 

 หากมีปัญหาในการส่งช าระหนี้ให้ติดต่อ กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน  หมายเลขโทรศัพท์ 
0 2282 8728 , 0 2281 8130 , คุณพจนา  จิตตรุ่งเรือง  หมายเลขโทรศัพท์ 08 4162 5493  
หรือ คุณมารีนา  ถาวรรัตน์  หมายเลขโทรศัพท์ 09 1426 7116 
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13. กรณีสหกรณ์ได้รับใบน าส่งเงินทุนจากกรมฯ 

 ให้สหกรณ์ตรวจสอบใบน าส่งเงินทุนที่ได้รับทุกคร้ัง  หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกรมฯ ทันที 
 

การบริหารหนี ้

 ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (กพส.)                  
พ.ศ. 2557 หมวดการบริหารหนี้  ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้  ติดตามเร่งรัดหนี้
กับสหกรณ์ลูกหนี้  และประเมินผลเงินกู้ด้วย  เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์จาก                   
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ปฏิบัตดิังนี้ 

๑.  การติดตามผลการใช้เงินกู้ 

 เมือ่สหกรณ์ได้รับเงินกู้จาก กพส. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 แล้วแต่กรณี ด าเนินการตรวจสอบติดตามผล 
การใช้เงินกู้ของสหกรณ์ลูกหนี้  ดังนี้ 
 1. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้แล้ว ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ลงบัญชีลูกหนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีรายการเคล่ือนไหว                 
ตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนด 
 2. ภายในเวลา 3 เดือน  นับจากวันที่สหกรณ์ได้รับเงินกู้ไปแล้ว  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี  
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ว่า สหกรณ์ใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่ขอกู้หรือไม่  หากพบว่าสหกรณ์ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ให้แจ้งสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน
เวลา 7 วัน เพื่อบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้คืน 
 3. หลังจากสหกรณ์รับเงินกู้ไปแล้ว 6 เดือน  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 แล้วแต่กรณี  ด าเนินการติดตาม  
ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ ในกรณีที่สัญญากู้เงินที่มีก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี ต้องด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 4. กรณีสหกรณ์หมดความจ าเป็นในการใช้เงินกู้ แม้หนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  หากตรวจพบว่า
สหกรณ์หมดความจ าเป็น  ให้แจ้งสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สหกรณ์ส่งช าระหนี้คืนโดยเร็ว 
 5. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 จัดท ารายงานตรวจสอบ ติดตามผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ลูกหนี้ตามแบบ
รายงานการตรวจสอบการใช้เงินกู้และติดตามเร่งรัดหนี้ กพส. (กพส.4) และแบบสรุปรายงานการตรวจสอบ
การใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้เงิน กพส. (กพส.5 ส่วนที่ 1) โดยรวบรวมเฉพาะเอกสาร กพส.5 ส่วนที่ 1  
ส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ 5 ทุกเดือน 
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๒.  การติดตามเร่งรัดหน้ี 

 ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 แล้วแต่กรณี ด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้กับสหกรณ์ลูกหนี้ที่ได้รับเงินกู้จาก 
กพส. โดยปฏิบัตดิังนี้ 
 1. ก่อนหน้ีครบก าหนดช าระคืน 60 วัน ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริม
สหกรณก์รุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งสหกรณ์เพื่อเตือนให้ส่งช าระ
หนี้ตามก าหนด ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนครั้งท่ี 1  และก่อนหน้ีครบก าหนดช าระคืนเป็นเวลา  30  วัน  
ให้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์เตือนให้ส่งช าระหนี้ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนครั้งท่ี 2  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้ง 
ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้อีกทางหนึ่ง 
 2. เมื่อหนี้ที่สหกรณ์กู้ยืมใกล้ครบก าหนดช าระหรือครบก าหนดช าระ หากสหกรณ์ 
ไม่สามารถส่งช าระหนี้ได้ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 แล้วแต่กรณี เร่งรัดสหกรณ์ให้ส่งช าระดอกเบ้ีย/
ค่าปรับ (ถ้ามี)  เพื่อไม่ให้มีดอกเบ้ีย/ค่าปรับค้าง 
 3. เมื่อสหกรณ์ค้างช าระหนี้เป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่หนี้ครบก าหนดช าระ  โดยไม่ได้รับ
การผ่อนผัน/ขยายเวลา  หรือถูกบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ท าผิดสัญญา  หรือใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์                  
เพื่อเรียกหนี้คืน  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2  
แล้วแต่กรณี  ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งสหกรณ์ให้ช าระหนี้ถึงประธานกรรมการ (ทางไปรษณีย์ตอบรับ)   
พร้อมทั้งแจ้งจ านวนหนี้แต่ละสัญญารวมทุกสัญญาที่ผู้ค้ าประกันแต่ละคนจะต้องร่วมรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
(ทางไปรษณีย์ตอบรับ)  ไปยังผู้ค้ าประกันทุกคน  หากเป็นหนี้ที่มีการจ านองอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์เป็นประกัน  ให้แจง้การบังคับจ านองไปพร้อมกับหนังสือแจ้งให้ช าระหนี้ด้วย และให้มีหนังสือ
แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้อีกทางหนึ่ง  
 4. เมื่อสหกรณ์ค้างช าระหนี้ครบ 2 เดือน นับแต่วันที่หนี้ถึงก าหนดช าระให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณ ี จัดท าหนังสือแจ้ง
ประธานกรรมการและผู้ค้ าประกัน เช่นเดียวกับข้อ 3.  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้อีกทางหนึ่ง  และเมื่อครบ  3  เดือนนับแต่วันที่ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญา  
ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี รวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีได้แก่ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง ใบส าคัญ          
รับเงิน หลักฐานการส่งช าระหนี้แต่ละคร้ัง  พร้อมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ 
ของสหกรณ์คร้ังที่มีมติตกลงกู้ยืมเงิน  และวัตถุประสงค์ขอกู้ของสหกรณ์  หากมีอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหนี้/จ านองและหรือจ าน าเป็นประกันการช าระหนี้ ให้ส าเนาโฉนด  หรือ
หนังสือส าคัญ หนังสือสัญญาจ านอง จ าน า และเอกสารหลักฐานอื่น (หากมี) น าเสนออธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์  หรือผู้ที่อธิบดฯี มอบหมาย  เพื่อส่งพนักงานอัยการด าเนินคด ี
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 5. ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  
แล้วแต่กรณี รายงานผลการด าเนินคดี พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าฟ้อง ค าพิพากษา  
หมายบังคับคดี และอื่น ๆ ทุกคร้ังที่มีการเคล่ือนไหวไปยังกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และ
ส าเนาให้ส านักนายทะเบียนและกฎหมายทราบด้วย 
 6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และค่าฤชาธรรมเนียมวางศาล  ที่ส านักงานอัยการ และหรือ
ส านักงานบังคับคดีเรียกเก็บ ให้รายงานขอเบิกไป กพส. (กลุ่มบัญชีและการเงิน กองพัฒนาระบบสนับสนุน
การสหกรณ์)  ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าคัดลอก
ส าเนาค่าค าขอต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการหรือเอกชนให้เบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
กพส. ที่ได้จัดสรรให้จังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ 
 7. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 จัดท ารายงานการติดตามเร่งรัดหนี้ กพส. ของสหกรณ์ลูกหนี้ ตามแบบรายงาน
การตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้ กพส. (กพส.4) และสรุปรายงานการติดตามเร่งรัดหนี้ กพส. 
(กพส.5 ส่วนที่ 2)  และแบบรายงานการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดเงินกู้ กพส. (กพส.6)  โดยรวบรวมเฉพาะ
เอกสาร กพส.5 ส่วนที่ 2  และ กพส.6  ส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

๓.  การประเมินผล 

 1. ให้คณะกรรมการบริหาร กพส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผลการใช้เงินกู้ 
ของสหกรณ์อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง 
 2. กรณีการให้เงินกู้เป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษนอกเหนือจากโครงการปกติ  
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ  พร้อมทั้ง
รายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร กพส. ทราบ  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  จนกว่าสหกรณ์จะส่งช าระหนี้
เสร็จส้ิน 
 3. วิธีการประเมินผล 
 (1) ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ด าเนินการประเมินผลสหกรณ์ที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ซึ่งครบก าหนดช าระในปีงบประมาณปัจจุบัน  และให้กรมฯ สรุปประมวล 
ผลการประเมินน าเสนอคณะกรรมการบริหาร กพส. ทราบ  อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง 
 (2) การประเมินผล ให้ใช้ตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนดโดยให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 
จัดท าแบบประเมินผลสหกรณ์ที่กู้เงิน กพส. (กพส.7) และแบบสรุปประเมินผลงานของสหกรณ์ในจังหวัด
ที่กู้เงิน กพส. (กพส.8) และให้รวบรวมเอกสารการประเมินผลเฉพาะ กพส.8  ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ปีละ  2  คร้ัง 
 (3) เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกไปติดตามประเมินผลในพื้นที่  โดยวิธีสุ่มตรวจ 
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การขอผ่อนผัน การขยายเวลาช าระหนี้ 

 การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   สหกรณ์ผู้กู้ต้องช าระหนี้คืนภายในก าหนด แต่หาก
สหกรณ์เห็นว่ามีความจ าเป็นไม่อาจช าระหนี้ได้ตามก าหนด  สามารถขอให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณา           
ผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ได้   โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันที่  29  กันยายน  2557  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร กพส.  
 ส าหรับหนี้ที่มีมูลหนี้รวมไม่เกิน 25 ล้านบาท คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการบริหาร กพส.  เร่ือง  หลักเกณฑ์การผ่อนผัน  การขยายเวลาช าระหนี้  การลดหนี้  การปรับ
โครงสร้างหนี้  การไกล่เกล่ียคดี  การประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่  
29  กันยายน  2557  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาของผู้มีอ านาจ  ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติ  การขอผ่อนผัน การขยายเวลาช าระหน้ี 

 1. ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็น อันมิใช่เกิดจากเหตุทุจริต ซึ่งท าให้
สหกรณ์ผู้กู้ยืมไม่สามารถส่งใช้คืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนดใช้คืนตามสัญญา ให้สหกรณ์ผู้กู้ยื่นค าร้องขอผ่อนผัน/
ขยายเวลาช าระหนี้ได้ตามข้อเท็จจริงก่อนหนี้ถึงก าหนดช าระหรือก่อนหนี้ถึงก าหนดช าระในแต่ละงวด 
(กรณีผ่อนช าระหนี้เป็นงวด) เป็นเวลา  45  วัน (เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้สหกรณ์ช้ีแจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป)  ยื่นต่อกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่   โดยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของเอกสาร  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมเร่ืองขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้  และบันทึก
วันที่รับเร่ืองไว้เป็นหลักฐาน 
  (1)  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง  ให้แจ้งสหกรณ์ด าเนินการ 
แก้ไขและจดัส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
  (2)  กรณีเอกสารครบถ้วน 
    (2.1)  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์ความจ าเป็น 
ในการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้  ซึ่งการพิจารณาให้สหกรณ์ผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ควรเป็นเหตุ
สุดวิสัย เช่น เกิดจากภัยธรรมชาติ ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือมีความจ าเป็นอื่น ๆ  
อันมิใช่เกิดจากเหตุทุจริตที่ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถส่งช าระหนี้   และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา
เห็นสมควรผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาช าระหนี้   ให้เสนอเร่ืองให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
    (2.2)  กรณีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์ เห็นสมควรไม่อนุมัติให้ผ่อนผัน  หรือขยาย
ระยะเวลาช าระหนี้ให้สหกรณ ์ให้ท าหนังสือถึงสหกรณ์พร้อมเหตุผลการไม่อนุมัติ เพื่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 
พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือดังกล่าวให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 
1, 2  แล้วแต่กรณี  เพื่อทราบต่อไป 
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 ทั้งนี้  การขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบ ตามที่คณะกรรมการ
บริหาร  กพส. ก าหนด  ดังนี้ 

    (1)  ส าเนาสัญญากู้ยืมเงินของสหกรณ์ 
    (2)  ส าเนาสัญญาค้ าประกัน 
    (3)  ส าเนาสัญญาจ านอง  (ถ้ามี) 
    (4)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   
          (คร้ังที่มีมติขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้) 
    (5)  งบทดลอง (ณ วันส้ินเดือนก่อนรายงานขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้) 
    (6)  รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  และรายละเอียดประกอบ          

       งบการเงิน  (ปีก่อนที่ยื่นค าขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้) 
 2. เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  
ได้รับเร่ืองขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ของสหกรณ์  ผลวิเคราะห์และความเห็นของกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์  ให้จัดท าทะเบียนคุมโดยระบุวันที่ที่รับเร่ืองให้ชัดเจน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
 3. กรณสัีญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือไม่เกิน  5,000,000.- บาท  ให้ส านักงาน 
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 น าเร่ืองขอผ่อนผัน/ขยายเวลา
ช าระหนี้ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ระดับจังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่  1, 2 พิจารณา และน าผลการประชุมเสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เป็นผู้พิจารณา
อนุมัต ิ
 4. กรณีสัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือเกิน  5,000,000.- บาท  เมื่อกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์พิจารณาแล้วเสนอความเห็นสหกรณ์ผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 เพื่อเสนอความเห็นว่าสหกรณ์สมควรได้รับการ
ผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้หรือไม่  อย่างไร  เพราะเหตุใด  พร้อมทั้งส่งค าขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้
เสนอกรมฯ พิจารณา โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์/กรมส่งเสริมสหกรณ์  แล้วแต่กรณี  เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัตติ่อไป 
 5. เมื่อสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่  1, 2  แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  พร้อมเอกสาร
แบบฟอร์มบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  
เพื่อให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แจ้งสหกรณ์ทราบ  และจัดท าบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน  
สัญญาค้ าประกัน  และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  ต่อไป  หากหลักประกันที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ให้จัดท าเพิ่ม 
ให้สมบูรณ ์
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 6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ช่วยแนะน าสหกรณ์จัดท าหลักฐานการผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้  
และหลักประกัน  พร้อมทั้งตรวจสอบบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน  
หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  ก่อนส่งให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี 
 7. สหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  
ตรวจสอบบันทึ กต่ อท้ ายแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม สัญญากู้ ยื ม เงิน  สัญญาค้ าประกั น  และหลักประกั น 
อื่น ๆ (ถ้ามี)  พร้อมเอกสารประกอบอื่นที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  และให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องลงนาม 
ในเอกสารต่าง ๆ โดยให้เก็บรักษาต้นฉบับบันทึกต่อท้ายฯ ต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องไว้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เพื่อเป็น
หลักฐาน  พร้อมทั้งให้ถ่ายส าเนาต้นฉบับบันทึกต่อท้ายฯ  และถ่ายส าเนาต้นฉบับสัญญาค้ าประกันส่งให้
กรมฯ ภายใน  30  วัน  ส่วนคู่ฉบับบันทึกต่อท้ายฯ และสัญญาค้ าประกัน  ให้สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน  
พร้อมทั้งแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย  และหากหลักประกันที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ให้จัดท าเพิ่ม 
ให้สมบูรณ ์
 8. หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผัน/ขยายเวลาการช าระหนี้  
และผู้มีอ านาจในการอนุมัติเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นสมควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเสนอ
แนวทางการผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้  พร้อมเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการ
พิจารณา  ให้คณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

 คณ ะกรรมการบริหาร กพส. ได้ ก าหนดแนวทางในการป รับป รุงโครงส ร้างหนี้ 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์  โดยก าหนดรายละเอียดในการ 
ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้   ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์  (กพส.) พ.ศ. 2557 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร กพส. และประกาศ 
คณะกรรมการบริหาร กพส. เร่ือง  หลักเกณฑ์การผ่อนผัน  การขยายเวลาช าระหนี้  การลดหนี้  การปรับ
โครงสร้างหนี้  การไกล่เกล่ียคดี  การประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่  
29 กันยายน 2557  ดังนี้ 

๑.  ลักษณะของหน้ีหรือสหกรณ์ลูกหน้ีที่จะขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได้ 

 1. หนี้นั้นเป็นภาระหนักหรือมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุความจ าเป็น เช่น สาเหตุจากภัยธรรมชาต ิ 
ภัยพิบัติ  หรือภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร กพส. เห็นสมควร 
 2. ยังด าเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกตามปกติ และมีแผนปรับปรุงฟื้นฟูการด าเนินธุรกิจ 
ที่ชัดเจน 
 3. สหกรณ์หยุดด าเนินธุรกิจ แต่มีแผนปรับปรุงฟื้นฟูหรือเร่งรัดหนี้ที่ชัดเจน  และมีความ
เป็นไปได้ 
 4. สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

๒.  ลักษณะของหน้ีที่ไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได้ 

 หนี้ที่เกิดจากการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์  หรือทุจริต 

๓.  วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี  อาจท าวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้ 

 1. รวมต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญาที่มีอยู่เข้าด้วยกันแล้วขยายระยะเวลาการช าระหนี้
ออกไปตามความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
 2. รวมดอกเบ้ียเงินกู้และค่าปรับที่ยังไม่ได้ช าระของทุกสัญญาที่มีอยู่เข้าด้วยกันเป็นต้นเงิน   
แล้วขยายเวลาช าระหนี้ออกไปตามความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
 3. ลดอัตราดอกเบ้ียหรืองดดอกเบ้ีย ค่าปรับ ทั้งนี้ จะให้ขยายเวลาหรือไม่ขยายเวลา 
การช าระหนี้ออกไปก็ได้ 
 เมื่อมีการอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีใดแล้ว ให้ท าสัญญากู้ขึ้นใหม่พร้อมสัญญา 
ค้ าประกัน 
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๔.  ระยะเวลาช าระคืน 

 ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร 
กพส. เร่ือง  หลักเกณฑ์การผ่อนผัน  การขยายเวลาช าระหนี้  การลดหนี้  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้              
การไกล่เกลี่ยคดี  การประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ข้อ 3.2  และข้อ 3.4 

๕.  แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์ขอปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

 1. สหกรณ์ต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนด 
ต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่  ซึ่งในหนังสือค าขอสหกรณ์ต้องแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น 
ต้องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างชัดเจน  และหากมีความจ าเป็นอาจต้องตรวจสอบภาวะกิจการ   
และภาวะการเงินของสหกรณ์ก่อนก็ได้  โดยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของเอกสาร  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมเร่ืองขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้  และบันทึกวันที่ 
รับเร่ืองไว้เป็นหลักฐาน 
 (1)  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง  ให้แจ้งสหกรณ์ด าเนินการแก้ไข 
และจดัส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
 (2)  กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
  (2 .1) ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบลักษณะของหนี้   หรือสหกรณ์ ลูกหนี้ 
ว่ามีคุณสมบัติที่จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามระเบียบฯ ที่ก าหนดครบถ้วนหรือไม่  พร้อมทั้งวิเคราะห์ค าขอ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์  และหากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เห็นสมควรให้สหกรณ์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ให้เสนอเร่ืองให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
  (2.2) กรณีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เห็นสมควรไม่อนุมัติให้สหกรณ์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้    
ให้ท าหนังสือถึงสหกรณ์พร้อมเหตุผลการไม่อนุมัต ิ เพื่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบ  พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือ
ดังกล่าวให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี  
เพื่อทราบต่อไป 

 ทั้งนี้ การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องมีหลักฐานประกอบตามที่คณะกรรมการบริหาร  กพส.  
ก าหนด  ดังนี้ 

(1)  ส าเนาสัญญากู้ยืมเงิน 
(2)  ส าเนาสัญญาค้ าประกัน 
(3)  ส าเนาสัญญาจ านอง  (ถ้ามี) 
(4)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
      (คร้ังที่มีมติขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 
(5)  แผนปรับปรุงฟื้นฟูการด าเนินธุรกิจ ประมาณการรายได้รายจ่ายและงบกระแสเงินสด  
(6)  รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  
      และรายละเอียดประกอบงบการเงิน  3  ปีย้อนหลัง 
(7)  งบทดลอง ณ วันส้ินเดือน (ก่อนรายงานขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 
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 2. เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2  
ได้รับเร่ืองขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ และผลการวิเคราะห์ค าขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้จัดท าทะเบียนคุมโดยระบุวันที่รับเร่ืองให้ชัดเจน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร
ให้ครบถ้วน 
 3. กรณีการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ที่ สัญญากู้ยืมเงินมีต้นเงินกู้คงเหลือ 
ไม่เกิน 5,000,000.- บาท ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 1, 2 น าเสนอเร่ืองขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์  และผลการวิเคราะห์ค าขอปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เพื่อพิจารณาและน าผลการประชุม
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  เป็นผู้พิจารณา
อนุมัตใิห้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไป 
 4. กรณีการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ที่ สัญญากู้ยืมมีต้นเงินกู้คงเหลือเกิน  
5,000,000.- บาท  ให้สหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร   
พื้นที่ 1, 2  พิจารณาและให้ความเห็นประกอบว่า สหกรณ์สมควรได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือไม่  และ
ส่งค าขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์  ผลการวิเคราะห์และความเห็นของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
และความเห็นของสหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  
ให้กรมฯ พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กองพัฒนาระบบสนับสนุน
การสหกรณ์/กรมส่งเสริมสหกรณ์ แล้วแต่กรณี  เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัตติ่อไป 
 5. เมื่อสหกรณ์ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่  1, 2  แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  พร้อมเอกสาร
แบบฟอร์มสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้  (ท าสัญญากู้ใหม่)  สัญญาค้ าประกัน  และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  
เพื่อให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งสหกรณ์ทราบ  และจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  และ
หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) ต่อไป 
 6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ช่วยแนะน าสหกรณ์จัดท าหลักฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้   และ
หลักประกัน พร้อมทั้งตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  และเอกสาร
อื่นที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี 
 7. สหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  
ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี)  พร้อมเอกสารประกอบอื่น  
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่าง ๆ โดยให้เก็บรักษาต้นฉบับ
สัญญากู้ยืมเงิน ต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 เพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้ถ่ายต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน  
ต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน  ส่งให้กรมฯ ส่วนคู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ าประกัน  ให้สหกรณ์เก็บไว้
เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย และหากหลักประกันที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ 
ให้จัดท าเพิ่มให้สมบูรณ์ 
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 8. กรณีสหกรณ์ลูกหนี้ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไม่สามารถช าระคืนต้นเงิน ดอกเบ้ีย
ได้ตามก าหนดสัญญา จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี  ส าหรับต้นเงินที่ ค้างช าระ 
นับแต่วันถัดจากวันที่ถึงก าหนดช าระ  จนถึงวันที่ได้รับการช าระหนี้ครบถ้วน 
 9. หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และ 
ผู้มีอ านาจในการอนุมัติเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นสมควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเสนอ 
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  พร้อมเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา  
ให้คณะกรรมการบริหาร กพส.  พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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การลดหนี้ 

 คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้ก าหนดแนวทางในการขอลดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์  โดยก าหนดรายละเอียดในการขอลดหนี้  ตามระเบียบกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร กพส. และประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส.  เร่ือง  หลักเกณฑ์การผ่อนผัน  
การขยายเวลาช าระหนี้ การลดหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การไกล่เกล่ียคดี การประนีประนอมหนี้เงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่  29  กันยายน  2557  ดังนี้ 

๑.  ลักษณะของหน้ีที่จะขอลดหน้ีได้ 

 1. ลูกหนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้องทั้งสัญญา 
 2. ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
 3. ลูกหนี้อื่นนอกเหนือจาก ข้อ 1. และข้อ 2. ที่ไม่สามารถด าเนินการผ่อนผัน การขยาย
เวลาช าระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยคดี และการประนีประนอมหนี้ได้  ให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหาร กพส. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๒.  ผู้มีอ านาจสามารถพิจารณาลดหน้ีได้  ดังน้ี 

 1. ค่าปรับ และ/หรือดอกเบ้ียที่ค้างช าระ 
 2. ลดอัตราดอกเบ้ีย และ/หรือค่าปรับ 
 3. งดดอกเบ้ีย และ/หรือค่าปรับ 
 4. ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ขึ้นใหม่ 

๓.  แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์ขอลดหน้ี 

 1. สหกรณ์ที่ประสงค์จะลดหนี้ ให้ยื่นค าขอลดหนี้ได้ตามข้อเท็จจริง โดยช้ีแจงเหตุผลและ
ความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
 2. การลดหนี้จะต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างสหกรณ์กับกรมฯ และให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  ด าเนินการส่งข้อตกลงให้กองพัฒนา
ระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ภายใน  30  วัน 
 3. กรณีที่สหกรณ์จ านองอสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์  หรือจ าน าสังหาริมทรัพย์   
หรือตราสารหนี้ของสหกรณ์  และ/หรือบุคคลอื่น  ผู้ช าระบัญชีจะขอให้ลดหนี้ต่อเมื่อได้ด าเนินการในการ
บังคับจ านอง/จ าน า  หลักทรัพย์ลูกหนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้อง  ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างช าระบัญชี  และ
ลูกหนี้อื่นที่ไม่สามารถด าเนินการผ่อนผัน  การขยายเวลาช าระหนี้  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  การไกล่
เกล่ียคด ี และการประนีประนอมหนี้ได้  ให้เสร็จส้ินก่อน 
 4. หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลดหนี้  และผู้มีอ านาจในการ
อนุมัติเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นสมควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเสนอแนวทางการลดหนี้  
พร้อมเหตุผล  และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการบริหาร กพส. 
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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แนวทางการไกล่เกลี่ยคดี การประนีประนอมหนี้ ก่อนศาลมีค าพิพากษา 

 ในการขอไกล่เก ล่ียคดี  และการขอประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ ลูกหนี้   
คณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในระดับ
ต่าง ๆ พิจารณากล่ันกรองก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุญาต  ตามค าส่ังคณะกรรมการบริหาร กพส.  
ที่ 1/2559  เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์   ส่ัง  ณ  วันที่  
1  ธันวาคม  2559  ในกรณีดังนี้ 
 1. กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาทเกิน  15,000,000.- บาท  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  พิจารณากล่ันกรองก่อนน าเสนออธิบดีฯ อนุญาต 
 2. กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 15,000,000.- บาท ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  พิจารณากล่ันกรองก่อนน าเสนอ
อธิบดกีรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุญาต 
 3. กรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน  5,000,000.- บาท ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี  
พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต หรือผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 
 ทั้งนี้  การขอไกล่เกล่ียคดี การประนีประนอมหนี้ ต้องมีเอกสาร หลักฐานประกอบ 
การพิจารณา  ดังนี้ 

(1)  ส าเนาสัญญากู้ยืมเงิน 
(2)  ส าเนาสัญญาค้ าประกัน 
(3)  ส าเนาสัญญาจ านอง (ถ้ามี) 
(4)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
      (คร้ังที่มีมติขอไกล่เกล่ียคดี  หรือขอประนีประนอมหนี้) 
(5)  แผนประมาณการรายได้ รายจ่าย  หรือแผนปรับปรุงฟื้นฟูการด าเนินธุรกิจ   
      หรือแผนแหล่งที่มาของเงินที่จะช าระหนี้  และงบกระแสเงินสด 
(6)  รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  และรายละเอียดประกอบ         
      งบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง 
(7)  งบทดลอง ณ วันส้ินเดือน (ก่อนรายงานขอไกล่เกล่ียคดี หรือขอประนีประนอมหนี้) 

 ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เร่ือง  หลักเกณฑ์การผ่อนผัน  การขยายเวลา
ช าระหนี้  การลดหนี้  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  การไกล่เกล่ียคดี  การประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่  29  กันยายน  2557  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการไกล่เกล่ียคดี  
หรือการประนีประนอมหนี้ในช้ันศาล  ดังนี้ 
 1. กรณีหนี้ไม่มีทรัพย์ประกันการช าระหนี้  ถ้าผู้ค้ าประกันยินยอมช าระต้นเงินคงเหลือ  
ตามฟ้องให้เสร็จส้ิน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตกลง ผู้มีอ านาจอาจพิจารณาลดดอกเบ้ียและ/หรือ
ค่าปรับได้บางส่วนหรือทั้งหมด 
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 2. การลดค่าปรับ ดอกเบ้ียและการก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้ นอกเหนือจากข้อ 1.     
มีหลักเกณฑ ์ ดังนี้ 
 2.1  การลดค่าปรับ ผู้มีอ านาจอาจพิจารณาลดค่าปรับได้บางส่วนหรือทั้งหมด 
 2.2  การลดดอกเบ้ีย  มีหลักเกณฑด์ังนี้ 
    (1) สหกรณ์ได้ช าระต้นเงินกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ก่อนวันไกล่เกลี่ยคดี 
หรือประนีประนอมหนี้เงินกู้  ผู้มีอ านาจอาจพิจารณาลดดอกเบ้ียได้บางส่วนหรือทั้งหมด 
    (2) สหกรณ์ได้ช าระต้นเงินกู้น้อยกว่าร้อยละ 25 ก่อนวันไกล่เกลี่ยคดี หรือ
ประนีประนอมหนี้เงินกู้ ผู้มีอ านาจอาจพิจารณาลดดอกเบ้ียได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของดอกเบ้ียทั้งหมด 
    (3) สหกรณ์ไม่เคยช าระต้นเงินกู้  แต่ได้ช าระดอกเบ้ีย  และ/หรือค่าปรับบางส่วน
ก่อนวันไกล่เกลี่ยคดี หรือประนีประนอมหนี้เงินกู้  ผู้มีอ านาจอาจพิจารณาลดดอกเบ้ียได้ไม่เกินร้อยละ  
50 ของดอกเบ้ียทั้งหมด 
 2.3  การพิจารณาระยะเวลาในการช าระหนี้  สหกรณ์ต้องช าระหนี้ให้เสร็จส้ิน  
ภายในก าหนด  ดังนี้ 
    (1) มูลหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  ให้ช าระเสร็จส้ินภายใน 4 ปี   
    (2) มูลหนี้มากกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้ช าระเสร็จส้ินภายใน 8 ปี 
    (3) มูลหนี้มากกว่า 10 ล้านบาท  ให้ช าระเสร็จส้ินภายใน 10 ปี 

  มูลหนี้ (1) (2) และ (3)  หมายถึง  ทุนทรัพย์ตามฟ้อง หักด้วยค่าปรับ และ/หรือ
ดอกเบ้ียที่ลดให้ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 
 3. หากสหกรณ์ผิดนัดช าระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าผิดนัดตามสัญญาทั้งหมด และ
สหกรณ์ต้องช าระหนี้ ตามมูลหนี้คงเหลือพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ของมูลหนี้คงเหลือ  โดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้ระบุว่า “หากสหกรณ์ผิดนัดช าระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง  ให้ถือว่าผิดนัด 
ตามสัญญาทั้งหมด  และสหกรณ์ต้องช าระหนี้ตามมูลหนี้คงเหลือ พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5  
ของมูลหนี้คงเหลือ” 
 4. การไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมหนี้ ต้องให้มีค าพิพากษา และให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2  ด าเนินการส่งส าเนาค าพิพากษา
ตามยอม  และสัญญาประนีประนอมยอมความให้กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กรมส่งเสริม
สหกรณ์  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา  เพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงบัญชีต่อไป 
 5. ถ้าสหกรณ์ไม่ช าระหนี้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาตามยอม ให้บังคับคดีตามค าพิพากษา
ตามยอมต่อไป 
 6. กรณีที่ไม่อาจตกลงไกล่เกลี่ยคดีหรือประนีประนอมหนี้ได้ ให้ด าเนินคดีต่อไปจนเสร็จส้ิน 
  7. หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการไกล่เกลี่ยคดี  และ               
การประนีประนอมหนี้  และผู้มีอ านาจในการอนุมัติเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นสมควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเสนอแนวทางการไกล่เกลี่ยคดีหรือประนีประนอมหนี้  พร้อมเหตุผลและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา  ให้คณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
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การขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอื่น 

 ในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระบุไว้ใน ข้อ 5. ว่าในกรณีผู้กู้ยืมยังเป็นหนี้
เงิน กองทุ นพั ฒ น าสหกรณ์  ผู้ กู้ ยื มจะกู้ ยื ม เงิน จาก ผู้อื่ น  ห รือแห ล่ง เงิน กู้ อื่ น ไม่ ได้  เว้น แต่  
จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืมก่อน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ก รุงเทพมหานคร พื้นที่  1, 2 เป็น ผู้มีอ านาจอนุญาต  
ให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอื่นแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 111/2560 
เร่ือง  มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่ัง ณ วันที่   
6 มีนาคม 2560 และตามค าส่ังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 45/2560  เร่ือง  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ส่ัง  ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 

ข้อมูลและเอกสารประกอบการขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอ่ืน   

 1.  เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องขอกู้เงินจากแหล่งอื่น จ านวนเงินกู้ พร้อมวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 
 2.  เงื่อนไขที่แหล่งเงินกู้จะให้กู้ เช่น อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาให้กู้ และเงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 3.  ประมาณการรายได้ - รายจ่ายของสหกรณ์ 
 4.  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่มีมติขอกู้เงินจากแหล่งอื่น 
 5.  งบดุล - งบก าไรขาดทุน ย้อนหลัง 3 ปี 
 6.  งบทดลองเดือนล่าสุด 

การวิเคราะห์การขออนุญาตกู้เงินจากแหล่งอ่ืนของสหกรณ์ 

  ผู้วิเคราะห์จะต้องน าเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับ
จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
 1.  ความจ าเป็นของสหกรณ์ 

2.  ความสามารถในการช าระหนี้ สหกรณ์มีรายได้คงเหลือเพียงพอช าระหนี้หรือไม่ 
 3.  การขอกู้เงินจากแหล่งอื่นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการช าระหนี้คืนกรมฯ 
 4.   สหกรณ์ต้องยื่นเร่ืองต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณา           
ต่อสหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2  แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 


