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ค าน า 
KM เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ฉบับนี้ท าขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้

จากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเงินกองทุน ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานการติดตามเร่งรัดหนี้ เนื้อหาประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการรวมถึงขั้นตอนในการ
ติดตามเร่งรัดหนี้  

คณะท างานการจัดการองค์ความรู้ (KM Team) และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า KM เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงนิกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ จะเป็นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  และใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 

คณะท างานการจัดการองค์ความรู้  
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หลักการและเหตุผลของการจัดท า KM 
แนวคิดการให้สินเช่ือ  

สินเช่ือ หรือ เครดิตจะเกิดขึ้นได้จากความเช่ือถือเป็นหลักส าคัญ ซึ่งผู้ให้สินเช่ือมีความเช่ือว่าบุคคล 
หรือสถาบันที่ได้รับสินเช่ือแล้ว มีความสามารถในการส่งช าระคืนได้ จากแนวคิดนี้ เมื่อได้มีการให้สินเช่ือแก่
สหกรณ์จึงมีข้อตกลงเบ้ืองต้นท่ีส าคัญท่ีจะพิจารณา 5 ประการ คือ  

1. เช่ือว่าสหกรณ์มีความสามารถช าระหนี้ได้  
2. เช่ือว่าสหกรณ์มีการบริหารจัดการท่ีดี  
3. เช่ือว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จนเป็นอุปสรรคในการช าระหนี้  
4. เช่ือว่าสหกรณ์จะช าระหนี้คืนได้ในอนาคต  
5. เช่ือว่าสหกรณ์มีหลักประกันตามสมควร  

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ  
ในการพิจารณาให้สินเช่ือนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเช่ือ ซึ่งแต่ละสถาบันย่อมมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการการปฏิบัติแตกต่างกันออกไป แต่จะมีเป้าหมายหลักท่ีเหมือนกันคือ ต้องการให้ผู้ท่ีขอสินเช่ือไปแล้ว 
สามารถน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ในการด าเนินงาน ส่งผลให้มีรายได้เพียงพอท่ีจะช าระหนี้
ท้ังเงินต้นและดอกเบ้ีย ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ C’s policy เพื่อพิจารณา
ความมั่นคงหรือความเส่ียงท่ีจะให้สินเช่ือและคุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือเป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

๑. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ (Character) หมายถึง อุปนิสัยใจคอ และพฤติกรรมของผู้ขอสินเช่ือ 
ฐานะทางสังคม ความซื่อสัตย์ ช่ือเสียงและคุณสมบัติเฉพาะด้าน ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์
ความคิดความอ่าน และความรับผิดชอบด้านนิติกรรม  

๒. ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) หมายถึง สมรรถภาพในการหารายได้ เพื่อนามาชาระ
หนี้ กรณีนิติบุคคลจะใช้การพิจารณาจากงบการเงิน แผนการบริหาร แผนการชาระหนี้คืนโครงการ และ
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ของผู้ขอสินเช่ือ  

๓. เงินทุน (Capital) หมายถึง ส่วนของสินทรัพย์ท่ีมีเหนือหนี้สิน เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย 
สามารถดูได้จากอัตราส่วนกาไรต่อทุน และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อย่างไรก็ตามมีข้อระวงัว่า ส่วนของเจ้าของ
ซึ่งรวมทั้งสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน ควรแยกสัดส่วนและมูลค่าออกจากกัน  

๔. หลักประกัน (Collateral) หมายถึง การค้าประกันการกู้เงนิโดยมีหลักทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน อาคาร 
โรงเรือน สิทธิการเช่า พันธบัตร ฯลฯ  

๕. สภาพทางเศรษฐกิจ (Condition) หมายถึง สถานการณ์โดยท่ัวไปภายใต้การเปล่ียนแปลง ด้าน
ต่างๆ ท้ังเทคโนโลยี สังคม กฎหมาย การเมือง ภาษี การตลาดภายในและภายนอกประเทศ และเทคนิคการ
ผลิต ฯลฯ  

 



๖. ประเทศที่ติดต่อด้วย (Country) หมายถึง ในกรณีท่ีมีการค้าระหว่างประเทศ ควรพิจารณาจาก
ภาวะทางการเมือง ภาษี เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศท่ีติดต่อกันด้วย เพราะแนวความคิดและความ
รับผิดชอบอาจแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารและการปฏิบัติทางการค้าอาจแตกต่างกันด้วย  

โดยสรุปแล้ว ในการวิเคราะห์สินเช่ือจะต้องมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ขอสนิเช่ือ 

ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล โดย  
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ C’ s policy เป็นแนวทางวิธีวิเคราะห์จะพิจารณา

ส่วนประกอบเป็นส าคัญของแต่ละ C และอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ขอสินเช่ือตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และการ
คาดคะเนแนวโน้มในอนาคตด้วย  

๒. การวิเคราะห์สินเช่ือเชิงปริมาณ เน้นหนักการวเิคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน  

(๑) การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการวิเคราะห์รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเพื่อตรวจสอบความสามารถในการชาระหนี้ และความสามารถในการทากาไรของผู้ขอสินเช่ือ  

(๒) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการนาเอารายการในงบการเงินท่ีสะท้อนให้เห็นสภาพ
คล่องและความสามารถในการทากาไร มาพิจารณาร่วมกันในรูปของอัตราส่วน  

การจัดการองค์ความรู้  
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับ แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีท้ังความรู้ท่ีเป็นเอกสาร ต ารา
ต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีเป็นความรู้เปิดเผยเป็นสาธารณะและความรู้จากประสบการณ์ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง รวมไปถึงความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ
ปฏิบัติจริง ท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีซ่อนเร้นในบุคคลท่ียังไม่เป็นสาธารณะ ดังนั้น ในการจัดการความรู้จะได้น า
ความรู้ท่ีเป็นความรู้ท่ีเปิดเผยและความรู้ท่ีซ่อนเร้นในตัวบุคคลมาผสมผสานเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังนี ้ 

๑. ความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นข้อระเบียบ กฎหมาย เอกสาร ต ารา 
คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนพฒันาสหกรณ์ บทความ วีดีโอ ส่ือส่ิงพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ และส่ือออนไลน์ทางอิน
เทอร์เนต เป็นความรู้ท่ีปรากฏชัดเจนและเป็นสาธารณะท่ีผู้ใดก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  

๒. ความรู้ท่ีซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคนท่ีผู้นั้นสะสมจากการฝึกอบรม 
การฝึกฝนตนเองและประสบการณ์ท่ีได้ปฏิบัติจริงท่ีประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี จนนับเป็น ภูมิปัญญา  

สาหรับความรู้ท่ีซอ่นเร้น (Tacit Knowledge) อาจเปลีย่นเป็นความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit 

Knowledge) ได้เม่ือบุคคลได้ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัออกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีเปิดเผย เช่นจดัท า

บทความ ต ารา วีดีโอ เป็นต้น 

 

 

 



การบริหารหนี ้ 
ตามระเบียบรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวดการ

บริหารหนี้ ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ ติดตามเร่งรัดหนี้กับสหกรณ์ลูกหนี้ และ

ประเมินผลเงินกู้ด้วย เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การติดตามผลการใช้เงินกู้  
เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้จาก กพส. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการ

ตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ลูกหนี้ ดังนี ้ 
1. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้แล้ว ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดลงบัญชีลูกหนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง 

ท่ีมีรายการเคล่ือนไหวตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนด  
2. ภายในเวลา 3 เดือน นับจากวันท่ีสหกรณ์ได้รับเงินกู้ไปแล้ว ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ว่า สหกรณ์ใช้เงินกู้เป็น ไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีขอกู้หรือไม่ หากพบว่าสหกรณ์ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ให้แจ้งสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในเวลา 7 วัน เพื่อบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้คืน  

3. หลังจากสหกรณ์รับเงินกู้ไปแล้ว 6 เดือน ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ ในกรณีท่ีสัญญากู้เงินท่ีมีก าหนดชาระเกินกว่า 1 ปี 
ต้องดาเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

4. กรณีสหกรณ์หมดความจาเป็นในการใช้เงินกู้ แม้หนี้ยังไม่ถึงก าหนดชาระ หากตรวจพบว่าสหกรณ์
หมดความจาเป็น ให้แจ้งสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้สหกรณ์ส่งชาระหนี้คืนโดยเร็ว  

5. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดจัดทารายงานตรวจสอบ ติดตามผลการ ใช้
เงินกู้ของสหกรณ์ลูกหนี้ตามแบบรายงานการตรวจสอบการใช้เงินกู้และติดตามเร่งรัดหนี้ กพส. (กพส.4) และ
แบบสรุปรายงานการตรวจสอบการใช้เงินกู้ และติดตามเร่งรัดหนี้เงิน กพส. (กพส.5 ส่วนท่ี 1) โดยรวบรวม
เฉพาะเอกสาร กพส.5 ส่วนท่ี 1 ส่งให้กรมฯ ภายในวันท่ี 5 ทุกเดือน  
๒. การติดตามเร่งรัดหนี้  
ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้กับสหกรณ์ลูกหนี้ท่ีได้รับ
เงินกู้จาก กพส. โดยปฏิบัติดังนี้  

1. ก่อนหนี้ครบก าหนดช าระคืน 60 วัน ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้ง
สหกรณ์เพื่อเตือนให้ส่งชาระหนี้ตามก าหนด ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนครั้งท่ี 1 และก่อนหนี้ครบก าหนดช าระคืน
เป็นเวลา 30 วัน ให้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์เตือนให้ส่งชาระหนี้ ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนครั้งท่ี 2 พร้อมท้ังมีหนังสือ
แจ้ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้อีกทางหนึ่ง  

2. เมื่อหนี้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมใกล้ครบก าหนดชาระหรือครบก าหนดชาระ หากสหกรณ์ไม่สามารถ ส่งชาระ
หนี้ได้ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัด เร่งรัดสหกรณ์ให้ ส่งชาระ
ดอกเบ้ีย/ค่าปรับ (ถ้ามี) เพื่อไม่ให้มีดอกเบ้ีย/ค่าปรับค้าง  



3. เมื่อสหกรณ์ค้างชาระหนี้เป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันท่ีหนี้ครบก าหนดชาระ โดยไม่ได้รับการผ่อน
ผัน/ขยายเวลา หรือถูกบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีทาผิดสัญญา หรือใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อเรียกหนี้คืน ให้
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการจัดทาหนังสือแจ้งสหกรณ์ให้ชาระหนี้ถึงประธานกรรมการ (ทางไปรษณีย์
ตอบรับ) พร้อมท้ังแจ้งจานวนหนี้แต่ละสัญญารวมทุกสัญญาท่ีผู้ค้าประกันแต่ละคนจะต้องร่วมรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน (ทางไปรษณีย์ตอบรับ) ไปยังผู้ค้าประกันทุกคน หากเป็นหนี้ท่ีมีการจ านองอสังหาริมทรัพย์ หรือ
สังหาริมทรัพย์เป็นประกัน ให้แจ้งการบังคับจานองไปพร้อมกับหนงัสือแจ้งให้ชาระหนี้ด้วย และให้มีหนังสือ
แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้อีกทางหนึ่ง  

4. เมื่อสหกรณ์ค้างชาระหนี้ครบ 2 เดือน นับแต่วันท่ีหนี้ถึงก าหนดชาระให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด 

จัดท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการและผู้ค้าประกนั เช่นเดียวกับข้อ 3. พร้อมท้ังมีหนังสือแจ้งให้กลุ่มส่งเสริม

สหกรณ์ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้อีกทางหนึ่ง และเมื่อครบ 3 เดือนนับแต่วันท่ีผิดนัดชาระหนี้ตามสัญญา 

ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด รวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีได้แก่ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ า
ประกัน สัญญาจ านอง ใบส าคัญรับเงิน หลักฐานการส่งชาระหนี้แต่ละครั้ง พร้อมท้ังรายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ครั้งท่ีมีมติตกลงกู้ยืมเงิน และวัตถุประสงค์ขอกู้ของสหกรณ์ หากมี
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหนี้/จ านองและหรือจ าน าเป็นประกันการชาระหนี ้ให้ส าเนา
โฉนด หรือหนังสือส าคัญ หนังสือสัญญาจ านอง จ านา และเอกสารหลักฐานอื่น (หากมี) น าเสนออธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือผู้ท่ีอธิบดีฯ มอบหมาย เพื่อส่งพนักงานอัยการดาเนินคดี  

5. ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแล้วแต่กรณี รายงานผลการดาเนินคดี พร้อมส่งเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ค าฟ้อง ค าพิพากษา หมายบังคับคดี และอื่น ๆ ทุกครั้งท่ีมีการเคล่ือนไหวไปยังกองพฒันาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ และส าเนาให้ส านักนายทะเบียนและกฎหมายทราบด้วย  
การขอผ่อนผัน การขยายเวลาช าระหนี้  

1. ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็น อันมิใช่เกิดจากเหตุทุจริต ซึ่งท าให้สหกรณ์ผู้กู้ยืมไม่
สามารถส่งใช้คืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนดใช้คืนตามสัญญา ให้สหกรณ์ผู้กู้ยื่นค าร้องขอผ่อนผัน/ขยายเวลาชาระหนี้ได้
ตามข้อเท็จจริงก่อนหนี้ถึงก าหนดชาระหรือก่อนหนี้ถึงก าหนดชาระในแต่ละงวด (กรณีผ่อนชาระหนี้เป็นงวด) 
เป็นเวลา 45 วัน (เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้สหกรณ์
ช้ีแจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป) ยื่นต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้นต้ังอยู่ โดยให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าทะเบียนคุมเรื่องขอ
ผ่อนผัน/ขยายเวลาชาระหนี้ และบันทึกวันท่ีรับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน  

(1) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งสหกรณ์ด าเนินการ  
แก้ไขและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
(2) กรณีเอกสารครบถ้วน  
(2.1) ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์ความจ าเป็นในการขอผ่อนผัน/ขยายเวลา

ช าระหนี้ ซึ่งการพิจารณาให้สหกรณ์ผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ควรเป็นเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดจากภัยธรรมชาติ 
ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีความจ าเป็นอื่นๆ อันมิใช่เกิดจากเหตุทุจริตท่ีท าให้



สหกรณ์ไม่สามารถส่งช าระหนี้ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาเห็นสมควรผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาช าระ
หนี้ ให้เสนอเรื่องให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป  

(2.2) กรณีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เห็นสมควรไม่อนุมัติให้ผ่อนผัน หรือขยายระยะเวลาช าระหนี้ ให้
สหกรณ์ ให้ท าหนังสือถึงสหกรณ์พร้อมเหตุผลการไม่อนุมัติ เพื่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบ พร้อมท้ังส่งส าเนาหนังสือ
ดังกล่าวให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อทราบต่อไป  
ท้ังนี้ การขอผ่อนผัน/ขยายเวลาชาระหนี้ ต้องมีหลักฐานประกอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนด 
ดังนี ้ 

(1) ส าเนาสัญญากู้ยืมเงินของสหกรณ์  
(2) ส าเนาสัญญาค้าประกัน  
(3) ส าเนาสัญญาจานอง (ถ้ามี)  
(4) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ (ครั้งท่ีมีมติขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้)  
(5) งบทดลอง (ณ วันส้ินเดือนก่อนรายงานขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้)  
(6) รายงานกิจการประจ าปี งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน(ปีก่อนท่ียื่น

ค าขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้)  
2. เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัด ได้รับเรื่องขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ของสหกรณ์ ผลวิเคราะห์

และความเห็นของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้จัดท าทะเบียนคุมโดยระบุวันท่ีท่ีรับเรื่องให้ชัดเจน พร้อมท้ัง
ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน  

3. กรณีสัญญากู้ยืมเงินท่ีมีต้นเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด     
น าเรื่องขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ระดับจังหวัดพิจารณา และน าผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

4. เมื่อสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งให้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ทราบ พร้อมเอกสารแบบฟอร์มบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และ
หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แจ้งสหกรณ์ทราบ และจัดท าบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) ต่อไป หากหลักประกันท่ีมีอยู่ไม่สมบูรณ์ให้
จัดท าเพิ่มให้สมบูรณ์  

5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยแนะน าสหกรณ์จัดท าหลักฐานการผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ และ
หลักประกัน พร้อมท้ังตรวจสอบบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน หลักประกัน   
อื่น ๆ (ถ้ามี) และเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  

6. สหกรณ์จังหวัดตรวจสอบบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และ
หลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบอืน่ท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องลงนาม 
ในเอกสารต่าง ๆ โดยให้เก็บรักษาต้นฉบับบันทึกต่อท้ายฯ ต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไว้
ท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมท้ังให้ถ่ายส าเนาต้นฉบับบันทึกต่อท้ายฯ และถ่ายส าเนา
ต้นฉบับสัญญาค้ าประกันส่งให้กรมฯ ภายใน 30 วนั ส่วนคู่ฉบับบันทึกต่อท้ายฯ และสัญญาค้ าประกัน ให้



สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย และหากหลักประกันท่ีมีอยู่ไม่
สมบูรณ์ให้จัดท าเพิ่ม ให้สมบูรณ์  

7. หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผัน/ขยายเวลาการช าระหนี้ และผู้
มีอ านาจในการอนุมัติเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นสมควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเสนอแนวทางการ
ผ่อนผัน/ขยายเวลาช าระหนี้ พร้อมเหตุผลและเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ให้
คณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณาเป็นรายกรณีไป  
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

เมื่อมีหนี้ค้างช าระ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเพื่อต้องทราบ
ทราบปัญหาของสมาชิกแต่ละรายโดยอาจใช้วิธีการเจรจามาใช้ในการด าเนินการ รายละเอียด ดังนี้ 

ก.การเจรจา จะต้องใช้ศิลปะ ความสามารถ และใช้ไหวพริบในการเจรจาซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว 
ยืดหยุ่นตลอดเวลา ซึ่งก่อนเจรจาจะต้องเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสมาชิกผู้กู้ เช่น ภาระหนี้ท้ังเงินต้นและ 
ดอกเบ้ีย ค่าปรับ (ถ้ามี) 

ข.การหาข้อแก้ไขกรณีมีปัญหา เช่น การหาสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริงของลูกหนี้ว่า เกิดจาก ปัจจัย
ภายนอกหรือภายใน เป็นปัญหาช่ัวคราวหรือถาวร เพื่อหาทางแก้ไข  

ค.เตรียมมาตรการแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางการเจรจาและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การเจรจาต่อรอง 
ท้ังนี้ ต้องไม่ท าให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเสียหาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วที่สุด ดังนี้  

1. การประนีประนอม ใช้กับลูกหนี้ท่ีมีแนวโน้มจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ในกรณีนี้จะเปิด
โอกาสให้ลูกหนี้เสนอเงื่อนไขการช าระหนี้ และเจรจาให้น าเข้าจุดท่ี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องการและอาจ
ปรับมาตรการ เช่น เงื่อนไขการช าระหนี้และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้อยู่ในจุดท่ีลูกหนี้จะสามารถปฏิบัติได้ เช่น ปลอด
ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียต่ า ผลัดการช าระ (ไม่เกิน 3 เดือน เนื่องจากยังไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนี้สูญ) เพื่อให้มาช าระหนี้ 
หรือสมาชิกผู้กู้ท าหนังสือรับสภาพหนี้พร้อมลงนามรับสภาพหนี้  

2. วิธีจิตวิทยา ใช้กับลูกหนี้ท่ีมีแนวโน้มว่าไม่ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาหรือคาดว่าการเจรจาจะ
ล้มเหลว ประสบความยากล าบาก การเจรจากับสมาชิกผู้กู้ ควรวางตัวเป็นแบบทางการแสดง ความเห็นอกเห็น
ใจ และช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นที ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ท้ังทาง
ลูกหนี้และสหกรณ์/กุล่มเกษตรกรต้องควบคุมอารมณ์ในระหว่างการเจรจา เสนอเงื่อนไข เพื่อโน้มนา้วใจให้
สมาชิกผู้กู้รับเงื่อนไข ถ้าประสบผลส าเร็จในการเจรจาให้มาช าระหนี้ หรือให้สมาชิกผู้กู้ท าหนังสือรับสภาพหนี้
พร้อมลงนามรับสภาพหนี้  

3. เชิญผู้ค้ าประกันร่วมเจรจา เพื่อสร้างบรรยากาศในการเจรจา ความเกรงใจของสมาชิก ต่อผู้ค้ า
ประกัน ความเห็นอกเห็นใจผู้ค้ าประกัน หากผู้กู้ไม่ช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันจะต้องประสบปัญหาความ เดือดร้อน
ตามกัน  

4. ช้ีให้สมาชิกผู้กู้และผู้ร่วมรับผิดชอบเห็นถึงผลเสียหายถ้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด าเนินการทาง
กฎหมาย เช่น ท าให้สูญเสียโอกาสท่ีจะได้รับสินเช่ือหรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น ๆ เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายทางศาล ขาดความเช่ือถือไว้วางใจในอนาคต ความล่มสลายของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ี เป็นท่ีพึ่ง



ยามยาก ฯลฯ แนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อได้ด าเนินการด้วยวิธีการเจรจาแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ กล่าวคือ 
สมาชิกยังไม่ได้ ด าเนินการใด ๆ ท่ีจะด าเนินการให้หนี้ค้างลดลงหรือด าเนินการช าระตามท่ีได้เจรจาไปแล้ว 
สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้  

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องประชุมบรรดาสมาชิก และให้สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจใน บทบาท
และหน้าท่ีของตน  

2. การรับรองการกู้เงินของประธานกลุ่ม (กรณีท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์) และคณะกรรมการ ด าเนินการ
ซึ่งให้ค ารับรองการกู้เงินของสมาชิก ส่วนมากมาจากความเห็นอกเห็นใจมากกว่าจะค านึงถึงระเบียบ ท่ี
เกี่ยวข้องเป็นหลัก จะต้องให้ค ารับรองอย่างมีเหตุมีผลและพิจารณาด้วยความรอบคอบจึงจะไม่เกิดปัญหาหนี้ 
ค้างช าระ  

3. เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ ต้องเข้าในในข้อมูล มีความส านึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ด้วย
ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีความมุ่งมั่นและต้ังใจท่ีจะ ท างาน
ด้วยความอดทน อดกล้ัน ไม่โลภมากและเห็นแก่อามิสสินจ้าง 

4. ผู้จัดการ จะต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน เพราะเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของฝ่าย จัดการ ต้อง
ให้ค าปรึกษา แนะน า ร่วมแก้ไขปัญหาสมาชิกท่ีผิดช าระหนี้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ รวมทั้งต้องเป็น ผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจในข้อมูล ความต้องการและปัญหาของสมาชิกด้วย  

5. ฝ่ายจัดการ ต้องประสานงานท่ีส าคัญ ๆ เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สินเช่ือ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน ในด้าน 
สถานการณ์ของธุรกิจสินเช่ือ เช่นจ านวนลูกหนี้ระยะส้ัน ระยะปานกลาง ยอดลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ ความสามารถในการส่งช าระหนี้ของสมาชิก เพื่อท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 
พิจารณาหาทางแก้ไขในเบ้ืองต้น 6. คณะกรรมการด าเนินการ ขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสินเช่ือ และ
ความรู้ความเข้าใจ ในระบบงานสหกรณ์ ท าให้ไม่ทราบถึงเหตุการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
กรรมการต้องเป็นผู้ท่ี แสวงหาข้อมูลของสมาชิกแต่ละรายก่อนท่ีจะอนุมัติสินเช่ือแก่สมาชิก หากตัดสินใจ
ผิดพลาดย่อมก่อให้เกิด ปัญหาต่อสมาชิกและสหกรณ์ในอนาคต 

เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ 13 ข้อ 

1. การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเจรจากับลูกค้า 

2. ต้องเจรจากับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

3. ต้องยืดหยุ่นในระหว่างการเจรจากับลูกค้า 

4. รู้ให้ลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กรของลูกค้า 

5. ควรพูดแต่เรื่องสร้างสรรค์ 

6. อย่าท าให้ลูกค้ามองดูเราแย่ หมดหนทางเพราะอาจถูกบีบมากขึ้น 



7. ต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของคู่ค้า 

8. อย่ามั่นใจตนเองสูงเกินไป 

9. อ้างอิงผู้บารมีของลูกค้ามาช่วยในการทวงถามหนี้ 

10. เกล้ียกล่อมลูกค้าทุกกระบวนท่า 

12. ใช้มุขตลก อารมณ์ขันในการเจรจา 

13. ท าตัวให้ลึกซึ้งกับลูกค้า 
 


