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การจัดการความรู้เรื่องการให้บริการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
.......................................................... 

ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาสหกรณ ์

     กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542   โดยโอน
เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  ได้โอนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  ตั้งแต่วันที่ 
6  ตุลาคม  2545  เป็นต้นมา 

แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕ ๘ – ๒๕๖๒ 

เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเป็นเครื่องมือส่งเสริมสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนี้ 

วิสัยทัศน์       เป็นกองทุนภาครัฐที่มีความม่ันคง  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  

                   และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ :        ๑. การขยายการให้บริการและสร้างนวัตกรรมการเพิ่มทุน กพส. ให้เพียงพอต่อความต้องการ  

                       ของผู้ใช้บริการ 

 ๒. การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

  ๓. การสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้ยืม 

 ๑. สหกรณ์ทุกประเภท  
 ๒. มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ํากว่า  50,000.- บาท  
 ๓. มีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชําระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน  
  สําหรับกรณีสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน การขยายเวลาชําระหนี้ การลดหนี้ การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้  การไกล่เกลี่ยคดี  การประนีประนอมหนี้  และสหกรณ์สามารถชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไข  
 ๔. ไม่มีการทุจริต และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี   ในกรณีที่สหกรณ์ 
มีข้อบกพร่องหรือทุจริต  ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว  
 ๕. สหกรณ์ตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี  ให้กู้ได้ไม่เกิน  500,000.- บาท  

วัตถุประสงค์การให้สหกรณ์กู้ยืม 

 ๑.  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจให้สมาชิกกู้ยืม หรือจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  หรือ
รวบรวมผลผลิต 
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      (๑)  กรณีท่ีสหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  หรือ
รวบรวมผลผลิต  จะต้องมีสมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  ของจํานวนบุคคลทั้งหมดท่ีทําธุรกิจ
กับสหกรณใ์นแต่ละวัตถุประสงค์ที่ขอกู้  (บุคคลทั้งหมด หมายถึง  สมาชิกและบุคคลภายนอก) โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ปีใดปีหนึ่งในรอบ ๔ ปีบัญชีที่ผ่านมา 

(๒)  การพิจารณาจํานวนคนที่ทําธุรกิจกับสหกรณ์ตาม (1)  ให้ยกเว้นกรณี 
 ( ๒.๑)  สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันของสหกรณ์ 
 ( ๒.๒)  สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จําหน่าย  หรือรวบรวมผลผลิตในปีแรก 
      (๓)  สําหรับกรณีอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีกําหนด  ให้จังหวัดพิจารณาในเบื้องต้น  พร้อมทั้งให้
ความเห็นเกี่ยวกับการขอกู้   หากเห็นสมควรให้สหกรณ์กู้เงิน  ให้นําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อพิจารณากลั่นกรองคําขอกู้นั้น ๆ เพ่ือนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๙  เป็นรายกรณีไป 
 ๒.  เพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน  ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  ( ๑)  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐  ของวงเงินลงทุนในทรัพย์สิน  และสหกรณ์ต้องสมทบการ
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  ของวงเงินลงทุน 
        ยกเว้น  กรณีสหกรณ์ขอกู้เพ่ือสร้างสํานักงานให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของวงเงินลงทุน
สร้างสํานักงาน  และสหกรณ์ต้องสมทบการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของวงเงินลงทุน 
  ( ๒)  กรณีท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาค
เกษตร ( ASPL)  และสามารถบริจาคเงินได้ตามบันทึกข้อตกลง  ให้มีสิทธิกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไป
ลงทุนเพิ่มเติมในปัจจัยพื้นฐาน โดยไม่ต้องสมทบการลงทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี 

ระยะเวลาให้กู้ยืม 

๑ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน ๑ ปี หรือ ๑ ฤดูกาลผลิต 
 ๒.  เพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน  ระยะเวลาให้กู้  ไม่เกิน ๑๕ ปี 
 ๓.  กรณีระยะเวลาให้กู้ยืมนอกเหนือจาก ข้อ ๑ และ ข้อ ๒  ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

อัตราดอกเบี้ย และค่าปรับเงินกู ้

 ๑.  ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑  ถึงร้อยละ ๑๐ ต่อปี  ตามประกาศคณะกรรมการ บริหาร กพส. 
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้  การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกําหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
หรือตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร กพส. 
 ๒.  กรณีท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ประสบสาธารณภัย คณะกรรมการบริหาร กพส. 
อาจให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยภายในระยะเวลาเท่าใดก็ได้   
 ๓.  การคิดดอกเบี้ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สหกรณ์รับเงินกู้ยืมถึงวันที่สหกรณ์ได้ส่งชําระ
หนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ 
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 ๔.  ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี สําหรับต้นเงินที่ค้างชําระนับแต่วันถัดจากวันที่ถึง
กําหนดชําระจนถึงวันที่ได้รับชําระหนี้ครบถ้วน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน/ขยายเวลาชําระหนี้ หรือปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ 

หลักประกันเงินกู ้

 ๑.  เงินกู้ กพส. ทุกสัญญาต้องจัดให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ท้ังคณะ  รวมทั้งผู้จัดการ
สหกรณ์  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้ําประกันในฐานะส่วนตัว 
 ๒.  กรณีท่ีสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์  และสหกรณ์ยังมีหนี้

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์  เรียกให้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่คํ้าประกันเงินกู้

เพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคณะกรรมการชุดเก่ายังไม่พ้นภาระการค้ําประกัน

แต่อย่างใด ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ  ๑๑๑๐/๑๗๐๒  ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ 

 ๓.  ผู้มีอํานาจอนุมัติอาจให้สหกรณ์จัดหา หรือสหกรณ์อาจเสนอ ให้มีหลักประกันเงินกู้เพ่ิมเติม  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ดังนี้ 
  ( ๑)  จํานองอสังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ และ/หรือบุคคลอื่น 
  ( ๒)  จํานําสังหาริมทรัพย์  หรือตราสารหนี้ของสหกรณ์ และ/หรือบุคคลอื่น 
  ( ๓)  บุคคลอื่น 
 ๔.  กรณีกู้เงินเพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน  ต้องจํานองทรัพย์สินนั้นเป็นประกันด้วย 

การพิจารณากลั่นกรองเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

 ๑.  คณะกรรมการบริหาร กพส. กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการ ภายในวงเงินที่
เห็นสมควรให้กู้  สัญญาที่เกิน  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒.  คณะอนุกรรมการฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/ โครงการ  
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้ สัญญาที่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ต่อสัญญา) 
  เว้นแต่ กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้กําหนด ให้มี
คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้เป็นไปตามท่ีโครงการกําหนด 
 ๓.  คณะอนุกรรมการฯ สํานักบริหารเงินทุน  กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการ  
ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้  สัญญาไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ต่อสัญญา)  
  เว้นแต่ กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้กําหนด ให้มี
คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีโครงการกําหนด  
 ๔.  คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑,๒  
กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการ  ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้ สัญญาไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(ต่อสัญญา) 
  เว้นแต่ กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้กําหนด ให้มี
คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีโครงการกําหนด  
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อํานาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน (ต่อสัญญา) 

 ๑.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกู้  จํานวนเกินกว่า  

๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 

 ๒.  ผู้อํานวยการสํานักบริหารเงินทุน  เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกู้     จํานวนไม่

เกิน  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยได้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 

๘๓/๒๕๕๕) 

 ๓.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑,๒  เป็น

ผู้มีอํานาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกู้ จํานวนไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท 

การให้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ ์

 สหกรณ์ท่ีประสงค์จะกู้ยืมเงิน กพส.  ให้ยื่นคําขอกู้ต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/สํานักงานสหกรณ์

จังหวัด  โดยมีเอกสารประกอบคําขอกู้ ดังนี้ 

๑ แบบคําขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
    ๒.  งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน  ก่อนรายงานขอกู้ 
    ๓.  งบดุล  และงบกําไรขาดทุน ๓ ปีย้อนหลังก่อนที่ยื่น  เว้นแต่สหกรณ์ปิดบัญชีไม่แล้วเสร็จ 

ให้ใช้งบการเงินก่อนหน้านั้น ๑ ปี 
                    ๔.  แบบสํารวจสมาชิกที่แสดงความจํานงขอเข้าร่วมโครงการขอกู้เงินฯ 

    ๕.  สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ  ครั้งที่มีมติขอกู้เงิน  
    ๖.  สําเนาแผนงานประจําปีของสหกรณ์ ส่วนที่จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

                     ๗.  สําเนาหนังสือเอกสารหลักฐานการจํานองท่ีดินของสหกรณ์  และลําดับที่สหกรณ์จํานองที่ดิน  
หรือสําเนาเอกสารที่ดินที่จะจํานองใหม่หรือจํานองเพ่ิมเติม  และรายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง  
 ๘. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน  ของสํานักงานที่ดินอําเภอ/จังหวัด 

                     ๙. หนังสือรับรองราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียงตามราคาท้องถิ่น 

 ๑๐. แผนที่ที่ตั้งของที่ดินโดยสังเขป  พร้อมอาณาบริเวณใกล้เคียงและทางเข้า - ออก 

 ๑๑. ภาพถ่ายที่ดินและบริเวณโดยรอบ 

  ๑๒. สําเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติให้ลงทุนในทรัพย์สิน 

     ๑๓. ประมาณการค่าลงทุน  พร้อมใบเสนอราคา  ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่ายและแบบแปลน

การก่อสร้างที่มีวิศวกรรับรอง 

หมายเหตุ   ๑. รายการที่  ๔  ใช้เพิ่มเติม  กรณีสหกรณ์ขอกู้เพ่ือจัดหา  รวบรวม  และให้สมาชิก 

                   ๒.  รายการที่  ๗ – ๑๑  ใช้เพิ่มเติม  กรณีสหกรณ์ท่ีมีที่ดิน 

                  ๓.  รายการที่  ๑๒ – ๑๓  ใช้เพิ่มเติม  กรณีสหกรณ์ขอกู้เพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน 
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               ๔.  สหกรณ์ท่ีจะกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกวัตถุประสงค์  สหกรณ์จะต้องกําหนดไว้ใน
แผนงานประจําปี (การประชุมใหญ่ประจําปี)  

กรอบการพิจารณาการขอกู้ยืมเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ ์

 ๑.  ความจําเป็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  
(๑)  แผนการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์  ต้องมีรายได้เกินจุดคุ้มทุนหรือมีผลตอบแทนของ

โครงการคุ้มค่าต่อการลงทุน 
(๒)  รายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งชําระคืนเงินกู้ 
(๓)  ลักษณะของธุรกิจที่ใช้เงินกู้จาก กพส. ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิกภายใต้

หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
(๔)  ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง 

 ๒.  ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์  
   ต้องมีปัจจัยที่สามารถชี้ให้เห็นชัดเจน หรือปัจจัยจากผลดําเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์ผู้กู้
ว่าสหกรณ์จะสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกู้เงินได้ประสบความสําเร็จ 

  ๓.  ความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์  และภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ 
                           (๑)  มีงบการเงินมาแสดงและวิเคราะห์แล้ว  มีความสามารถจะก่อหนี้เพิ่มได้ 
                           (๒)  นําผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ ในมุมมอง  ๖  มิติ  
(Camels  Analysis)  ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประกอบการพิจารณา โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการประเมินผล
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์  เพื่อชี้สถานการณ์และเตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์  รวมทั้งแนะนํา
ทางการเงินแก่สหกรณ์เพ่ือลดความเสี่ยง โดยให้สหกรณ์จังหวัดประสานงานเพื่อขอผลการวิเคราะห์ฯ ดังกล่าว  
จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด  ประกอบการพิจารณาให้เงินกู้ด้วย  ดังนี้ 
   - ความเสี่ยงของเงินทุน  ( Capital  Strength)     
   - คุณภาพของสินทรัพย์  ( Asset  Quality) 
   - ขีดความสามารถในการบริหาร  (Management  Ability) 
   - ความสามารถในการทํากําไร  ( Earning  Sufficiency) 
   - สภาพคล่องของสหกรณ์  ( Liquidity) 
   - ผลกระทบต่อธุรกิจ  ( Sensitivity)    

 ๔. งบกระแสเงินสด  
 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด  ในการดําเนินธุรกิจตามรายงานขอกู้ว่าขาดสภาพคล่องสูงสุด
เท่าไร  ทั้งนี้  การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดต้องอยู่ภายใต้สมมุติฐานที่เป็นไปได้  และแผนประมาณการต้องสอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง ตามความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์งบทดลองประกอบ  เพ่ือพิจารณาว่า
สหกรณ์สามารถนําเงินมาสมทบในการดําเนินธุรกิจได้หรือไม่  โดยพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเท่าท่ีจําเป็น  เพื่อเสริม
สภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
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 ๕. หลักประกันเงินกู้  
 สหกรณ์ต้องจัดให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ท้ังคณะ  รวมทั้งผู้จัดการสหกรณ์  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี)  เป็นผู้ค้ําประกันในฐานะส่วนตัว  และอาจจัดหา
หลักประกันอ่ืน  รวมถึง 
   ๕.๑  กรณีสหกรณ์กู้เงินควรพิจารณาหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ให้คุ้มหนี้(ถ้ามี)  
โดยเฉพาะการกู้เงินเพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน  ต้องจํานองทรัพย์สินนั้นเป็นประกันด้วย  และหากไม่เพียงพอควรให้สหกรณ์
จัดหาอสังหาริมทรัพย์มาค้ําประกันให้คุ้มหนี้ 
   ๕.๒  กรณีท่ีสหกรณ์ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์  แต่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือก่อสร้าง
ทรัพย์สินถาวร  เช่น  สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  การขอใช้/เช่าที่ดินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  ให้จด
จํานองทรัพย์สินเป็นประกันด้วย 

 ๖.  ความต้องการของสมาชิก  
  มีการสํารวจความต้องการของสมาชิกก่อนจัดทําแผนขอกู้เงิน  เนื่องจากการทําธุรกิจของ
สหกรณ์จะต้องให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก ดังนั้น การพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงินในวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกกู้  
จัดหาสินค้ามาจําหน่าย และรวบรวมผลผลิต และสหกรณ์จะต้องสํารวจความต้องการของสมาชิกตามแบบที่กรมฯ 
กําหนด (แบบสํารวจสมาชิกที่แสดงความจํานงขอเข้าร่วมโครงการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ )  พร้อมทั้งส่งแบบ
สํารวจดังกล่าวประกอบคําขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์  ตามหนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๘/๑๑๗๗๖  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให้สมาชิกได้รับรู้แผนงาน/โครงการของสหกรณ์  
เกี่ยวกับการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 ๗.  หนี้สัญญาเดิม  
   การพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงิน   ผู้วิเคราะห์จะต้องตรวจสอบหนี้สัญญาเดิม หากเป็นการ

ขอกู้ใหม่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินราชการ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ส่งชําระ

หนี้สัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อนเสนอคําขอกู้ของสหกรณ์ต่อคณะอนุกรรมการฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 

กษ ๑๑๐๘/๑๓๕๑๗  ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนา

สหกรณ์ 

 ๘.  วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์  

   ผู้วิเคราะห์จะต้องตรวจสอบวงเงินกู้ยืมประจําปีของสหกรณ์เปรียบเทียบกับวงเงิน และ

จํานวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้ว จะเกินวงเงินกู้ยืมประจําปีไม่ได้  ซึ่งตามประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์  สหกรณ์จะต้องมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือเพียงพอที่จะให้สหกรณ์กู้ได้  วงเงินกู้ยืมคงเหลือ  หมายถึง  วงเงิน

กู้ยืมประจําปี  หักด้วยวงเงินและจํานวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้ว ซึ่งประกอบด้วยวงเงินกู้ยืม  วงเงิน



๗ 
 

เบิกเกินบัญชีธนาคาร  เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน จํานวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน  และเงินกู้ยืมคงเหลือต่าง ๆ 

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คํานิยามวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  

พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 

   ๙.  ชั้นลูกหนี้ของสหกรณ์  

   สหกรณ์ ที่ประสงค์จะกู้เงิน กพส. ต้องได้รับการจัดชั้นลูกหนี้ทุกสหกรณ ์ในแต่ละ

ปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งกรมฯ จะประกาศผลการจัดชั้นลูกหนี้ทุกวันที่  ๑  ตุลาคม ของทุกปี 

ขั้นตอนการพิจารณาคําขอกู้เงิน 

 ๑. เมื่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รับเอกสารประกอบคําขอกู้ตามกรณีท่ีสหกรณ์ขอกู้ ให้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด และให้เจ้าหน้าที่จัดทําทะเบียนคุมเรื่องที่ขอกู้  

และบันทึกวันที่รับคําขอกู้ไว้เป็นหลักฐาน 

  (๑)  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งสหกรณ์ดําเนินการแก้ไข  

และจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน  ๗  วัน  หากไม่ดําเนินการให้ส่งเรื่องคําขอกู้เงินคืนสหกรณ์ 

  (๒)  เมื่อเอกสารครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกวันที่ที่รับเอกสารเพ่ิมเติมไว้เป็น

หลักฐาน  และให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์วิเคราะห์ความจําเป็น  ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  ความ

เหมาะสมของจํานวนเงินกู้ที่สหกรณ์จําเป็นต้องใช้  พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการขอกู้เงินของสหกรณ์  

หากเห็นสมควรให้สหกรณ์กู้ยืมเงินให้เสนอเรื่องให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพ่ือดําเนินการต่อไป 

  (๓)  หากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  พิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ให้สหกรณ์กู้ยืม ให้ทําหนังสือถึง

สหกรณ์  พร้อมเหตุผลการไม่ให้กู้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  พร้อมทั้งส่งสําเนาหนังสือดังกล่าวให้สํานักงานสหกรณ์

จังหวัดเพ่ือทราบต่อไป 

 ๒. เมื่อสํานักงานสหกรณ์จังหวัดรับเรื่องจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทําทะเบียน

คุมเรื่องท่ีขอกู้ และบันทึกวันที่รับคําขอกู้ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ 

กําหนด 

  ( ๑)  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง  ให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งให้กลุ่ม

ส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินการแจ้งสหกรณ์เพ่ือแก้ไขต่อไป 

  (๒)  กรณีเอกสารครบถ้วน ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  

วิเคราะห์ความจําเป็น  ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  ความเหมาะสมของจํานวนเงินกู้ที่สหกรณ์จําเป็นต้อง

ใช้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการวิเคราะห์คําขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมทั้งให้ความเห็น

ประกอบการเสนอคําขอกู้เงินของสหกรณ์ เสนอสหกรณ์จังหวัด  ลงนาม เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา

เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  และเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติเป็นลําดับถัดไป 
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ขั้นตอนให้สหกรณ์กู้เงิน สัญญาไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ๑.  หากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์วิเคราะห์

แล้วเห็นสมควรให้สหกรณ์กู้ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อสัญญา (ในปีงบประมาณเดียวกัน คือ ตุลาคม - 

กันยายน)  ให้สหกรณ์จังหวัด ลงนามในผลการวิเคราะห์และความเห็นประกอบคําขอกู้เงินของสหกรณ์   เสนอที่

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด  

 ๒.  จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณร์ะดับจังหวัด  เพ่ือพิจารณา

คําขอกู้เงินของสหกรณ์ 

 ๓.  สรุปผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ืออนุมัติให้กู้ตามอํานาจการอนุมัติ 

 ๔.  สหกรณ์จังหวัด 

  ( ๑)  แจ้งกรมฯ เพื่อขอเบิกเงินกู้และรับเงินโอนเข้าบัญชีของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด  

  ( ๒)  แจ้งผลการอนุมัติให้กู/้ไม่อนุมัติ พร้อมเอกสารแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ํา

ประกัน และหลักประกันอื่น  ๆ(ถ้ามี)  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพื่อแจ้งสหกรณ์ทราบและจัดทําสัญญากู้ยืมเงิน  

สัญญาค้ําประกัน  และหลักประกันอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  ต่อไป 

 ๕.  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ให้คําแนะนําสหกรณ์  เรื่องการจัดทําหลักฐานการกู้ยืม  หลักประกัน  

และให้ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ําประกัน  หลักประกันอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  และเอกสาร อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

ครบถ้วน  ก่อนส่งให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 

 ๖.  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 

  ( ๑)  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน และหลักประกัน

อ่ืนๆ (ถ้ามี)  พร้อมเอกสารประกอบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ( ๒)  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

  ( ๓)  โอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ และถ่ายต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน ต้นฉบับสัญญาค้ําประกัน  

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องส่งให้กรมฯ 

  ( ๔)  เอกสารต้นฉบับและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเก็บรักษาไว้เป็น

หลักฐาน 

  ( ๕)  คู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินและคู่ฉบับสัญญาค้ําประกัน  ให้สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน  

พร้อมทั้งแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย 

ขั้นตอนให้สหกรณ์กู้เงิน สัญญาเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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 ๑.  กรณีการกู้เงินโครงการไม่มีข้อกําหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ เมื่อกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ/์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ได้ดําเนินการตามขั้นตอนสหกรณ์กู้เงินสัญญาไม่
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้างต้นครบถ้วนแล้ว แต่ผลการวิเคราะห์เห็นสมควรให้สหกรณ์กู้เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.  กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด   ได้ใช้อํานาจในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์แต่ละสัญญา
ในปีงบประมาณเดียวกัน (ตุลาคม - กันยายน)  คือสัญญาไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบแล้ว  หากสหกรณ์ขอกู้
เงินเพ่ิมในครั้งใหม่  และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้กู้อีกให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมผลการวิเคราะห์ถึงความจําเป็น  
และความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  ความเหมาะสมของจํานวนเงินกู้ที่สหกรณ์จําเป็นต้องใช้  โดยกําหนด
จํานวนเงินที่สมควรให้กู้ เพราะเหตุใด หรือไม่สมควรให้กู้ เพราะเหตุใด  ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา 
 กรมฯ รับคําขอกู้พร้อมผลการวิเคราะห์คําขอกู้เงินของสหกรณ์จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัด  

  (๑)  วิเคราะห์คําขอกู้เงิน เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  

บาท  ให้นําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  สํานักบริหารเงินทุน  เพ่ือพิจารณา

กลั่นกรองฯ ก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานักบริหารเงินทุนอนุมัติให้กู้เงิน 

  (๒)  ผลการวิเคราะห์เห็นสมควรให้กู้เงินเกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน  

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  

เพ่ือพิจารณากลั่นกรองฯ ก่อนนําเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติให้กู้เงิน  

  ( ๓)  หากการวิเคราะห์เห็นสมควรให้กู้เงินเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้นําเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร กพส. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองฯ ก่อนนําเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติให้กู้เงิน 

 ๓.  กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งผลการอนุมัติให้กู้/ไม่อนุมัติ  ให้สหกรณ์จังหวัด เพ่ือทราบ  พร้อมทั้ง

โอนเงินเข้าบัญชีสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 

 ๔.  สหกรณ์จังหวัดแจ้งผลการอนุมัติให้กู้/ไม่อนุมัติ  พร้อมเอกสารแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน  

สัญญาค้ําประกัน  และหลักประกันอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  เพ่ือแจ้งสหกรณ์ทราบ  และจัดทํา

สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ําประกัน  และหลักประกันอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ๕.  เมื่อสหกรณ์ขอเบิกเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/สํานักงานสหกรณ์

จังหวัดดําเนินการเช่นเดียวกับสหกรณ์กู้สัญญาไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

แนวทางการวิเคราะห์คําขอกู้เงิน 
 การพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ได้มีการมอบอํานาจ การพิจารณาให้
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณา  ดังนั้น  เพื่อให้การวิเคราะห์เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน  ซึ่งนอกจากจะต้องพิจารณาเงินกู้ตามกรอบการพิจารณาคําขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แล้ว  ยังมี
ปัจจัยอื่นที่จะต้องนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์  ซึ่งแตกต่างกันแต่ละวัตถุประสงค์  จึงได้กําหนดแนวทางการวิเคราะห์
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์  :  เพื่อจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 ๑.  สํารวจความต้องการของสมาชิก ตามแบบที่กรมฯ กําหนด  ก่อนเสนอแผนขอกู้   
 ๒.  สหกรณ์ท่ีขอกู้เงินเพื่อนําไปจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  จะต้องมีสมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณ ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  ของจํานวนบุคคลทั้งหมดที่ทําธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายกับสหกรณ์  โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ปีใดปีหนึ่งในรอบ ๔ ปีบัญชีที่ผ่านมา   

การพิจารณาจํานวนคนที่ทําธุรกิจกับสหกรณ์ให้ยกเว้นกรณี 
(๑)  สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันของสหกรณ์ 
(๒)  สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายในปีแรก  

 ๓.  สหกรณ์ท่ีขอกู้เงิน กพส. เพ่ือจัดหาปุ๋ยมาจําหน่าย  ในการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสหกรณ์จะต้องจัดซื้อ
ด้วยความระมัดระวังจากแหล่งผลิตหรือบริษัทที่ได้มาตรฐาน  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง  คําแนะนํา
การผลิตหรือจัดหาปุ๋ยไว้ขายของสหกรณ์  ประกาศ ณ วันที่  ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๔.  การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการขอกู้ของสหกรณ์ 
  ( ๑)  พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ๓ ปี (ผลการจัดหาสินค้าชนิดนั้นเปรียบเทียบ
กับแผนในการจัดหาสินค้ามาจําหน่าย) เพ่ือดูแนวโน้มว่าผลเป็นอย่างไร หากสหกรณ์จัดทําแผนงาน/โครงการ
จัดหาสินค้าสูงกว่าผลการดําเนินงานที่ผ่านมามาก      จะต้องมีเหตุผลและปัจจัยที่ชัดเจนว่าสหกรณ์สามารถ
ดําเนินการได้   หากไม่มีเหตุผลและพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนงาน/โครงการของสหกรณ์สูงเกินความจําเป็น ให้
สหกรณ์ปรับแผนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมีความเป็นไปได้ 
  ( ๒)  พิจารณาแผนการซื้อ  แผนจําหน่าย  และอุปกรณ์การตลาดที่จําเป็น  เช่น  ฉาง  

สามารถเก็บวัสดุการเกษตรได้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน รวมทั้งระยะเวลาในการ ซื้อ/ขาย  ต่อรอบ  
เพ่ือนํามาวิเคราะห์กระแสเงินสด  และตัดสินใจว่าสมควรให้สหกรณ์กู้เงินจํานวนเท่าใดถึงจะเหมาะสมกับปริมาณ
ธุรกิจ 
  ( ๓)  การจัดหาสินค้าในแต่ละครั้งมีปริมาณมาก  และทยอยจําหน่ายเป็นเวลานาน  
อาจมีผลกระทบทําให้สินค้าเสื่อมสภาพ  และต้องใช้เงินจํานวนมากโดยไม่จําเป็น  ให้พิจารณาถึงความจําเป็นและ
ความเหมาะสมด้วย 
  ( ๔)  กรณีจัดหาปุ๋ยจะต้องทราบฤดูการใช้ปุ๋ยของพืชนั้น ๆ เพื่อพิจารณาแผนขอกู้ของ
สหกรณ์ได้ถูกต้อง  และสอดคล้องกับฤดูการผลิต 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู ้
 ๑.  กองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ขนาดเล็ก   ที่ยังไม่สามารถเปิดวงเงินกู้กับ 
ธ.ก.ส. ได้  และไม่มีแหล่งสนับสนุนเงินกู้จากแหล่งอื่นเป็นลําดับแรก  โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้ 
(ถ้ามี)  โดยกองทุนพัฒนาสหกรณ์จะให้กู้เฉพาะสมาชิกท่ีไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.  เพ่ือไม่ให้สมาชิกมีหนี้หลายทาง  
และเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการชําระหนี้คืนเจ้าหนี้ 
 ๒.  สหกรณ์ท่ีมีวงเงินกู้ยืม  ธ.ก.ส.  เหลืออยู่  กพส.  จะไม่พิจารณาให้กู้  โดยให้สหกรณ์ไปใช้
วงเงินกู้จาก ธ.ก.ส.  หากวงเงินกู้  ธ.ก.ส. เต็ม  ให้ชี้แจงสาเหตุที่ ธ.ก.ส. ไม่ขยายวงเงินกู้ให้แก่สหกรณ์  โดยแนบ
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เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้ (ถ้ามี)  ยกเว้นกรณีการกู้เงินตามโครงการที่คณะกรรมการบริหาร กพส. อนุมัติ
หลักการไว้แล้ว  โดยไม่ได้กําหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ด้วย 
 ๓.  สหกรณ์ท่ีประสงค์ขอกู้เงินในวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ปลูกอ้อยและรวบรวม
ผลผลิตอ้อยจากสมาชิก  ให้สหกรณ์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนอ้อยและน้ําตาล 
 ๔.  การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ  จะต้องทราบว่าสมาชิกปลูกพืชชนิดใดพ้ืนที่ปลูก  และมี
ข้อมูลทางการเกษตร  เช่น  ฤดูกาลปลูก - เก็บเก่ียว  ผลผลิตต่อไร่  ค่าลงทุน/ไร่  จากหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง  
เช่น เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดหรือสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นต้น เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ 
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ และกระแสเงินสดของโครงการที่ขอกู้ว่ามีความเป็นไปได้เพียงใด  เพื่อตัดสินใจว่า
สมควรให้สหกรณ์กู้จํานวนเท่าใด 
 ๕.  คํานวณหาอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําสําหรับสหกรณ์  (Minimum Cooperative Rate: MCR)  
ซึ่งเป็นการคํานวณหาต้นทุนสินเชื่อของสหกรณ์  และให้นําผลการวิเคราะห์มาประกอบการพิจารณาเงินกู้  โดยให้
ความเห็นว่า  สหกรณ์ควรเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกไม่เกิน MCR + 4%  แต่ต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดที่สหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิกท่ัวไป  (หากต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยตามประกาศฯ ของสหกรณ์  อาจจะต้อง
แนะนําให้สหกรณ์ออกประกาศ  เรื่อง  การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับสมาชิกตามโครงการที่กู้เงินจากกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ไปดําเนินการไว้เป็นการเฉพาะ) 
 ๖.  กําหนดระยะเวลาการให้กู้จะต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต  และแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง  สามารถชําระหนี้คืนสหกรณ์ได้ ซึ่งจะทําให้
สหกรณ์ชําระหนี้คืนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ตามกําหนด 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อรวบรวมผลผลิต 
 ๑.  สํารวจปริมาณผลผลิตของสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมโครงการ ตามแบบที่กรมฯ กําหนด  ก่อนจัดทํา
แผนงาน/โครงการรวบรวมผลผลิต ซึ่งในการทําแผนงานดังกล่าว ต้องเน้นการทําธุรกิจกับสมาชิกเป็นลําดับแรก 
 ๒.  สหกรณ์ท่ีขอกู้เงินเพื่อนําไปรวบรวมผลผลิต จะต้องมีสมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของจํานวนบุคคลทั้งหมดท่ีทําธุรกิจรวบรวมผลผลิตกับสหกรณ์  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ปีใดปีหนึ่งในรอบ ๔ ปีบัญชีที่ผ่านมา 
      การพิจารณาจํานวนคนที่ทําธุรกิจกับสหกรณ์  ให้ยกเว้นกรณีสหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตในปีแรก   
 ๓.  ต้องทราบฤดูกาลของผลผลิตนั้น ๆ ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใด 
 ๔.  พิจารณาผลการรวบรวมผลผลิตนั้น ใน ๓ ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาท้ังปริมาณผลผลิต  
จํานวนสมาชิก และมูลค่าผลผลิต เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์รายงานขอกู้ เพ่ือพิจารณาว่า
แผนงาน/โครงการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์มีความเป็นไปได้เพียงใด 
 ๕.  สหกรณ์ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์การตลาดที่จําเป็น  สําหรับการรวบรวมผลผลิตอย่าง
พอเพียง  เช่น  โรงสี  ฉาง  ลานตาก  รถบรรทุก  ไซโล  เป็นต้น 
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 ๖.  พิจารณาแผนการรวบรวม แผนการจําหน่าย และระยะเวลาที่ผลผลิตจะสามารถเก็บรักษาได้  
รวมทั้งอุปกรณ์การตลาดที่มีอยู่ตามข้อ ๔ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  รวมทั้งระยะเวลาในการซื้อ/ขายต่อรอบ  
เพ่ือนํามาวิเคราะห์กระแสเงินสด และตัดสินใจว่าสมควรให้สหกรณ์กู้เงินจํานวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณ
ธุรกิจ 
 ๗.  กรณีท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
(ASPL)  ให้พิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินบริจาคและค่าธรรมเนียมได้ตามบันทึกข้อตกลงหรือไม่  รวมทั้ง
การรวบรวมผลผลิตเป็นการเกื้อกูลการใช้ประโยชน์ในปัจจัยพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้จาก  ASPL  หรือไม่
อย่างไร 
 กรณี  ถ้ามีสมาชิกนําผลผลิตมาชําระหนี้สหกรณ์  ไม่ควรนําผลผลิตดังกล่าวมารวมอยู่ในแผน
ธุรกิจที่จะขอกู้เงิน 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน 
 ๑.  สหกรณ์มีความจําเป็นในการลงทุนหรือไม่ 
 ๒.  ควรมีการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม  ที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการประกอบ 
การพิจารณาด้วย 
 ๓.  นอกจากนี้ในการขอกู้เงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน  สหกรณ์จะต้องเสนอเอกสารประกอบ 
การพิจารณา  และผู้พิจารณาต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน  ดังนี้  
  ( ๑)  การลงทุนเพ่ือการก่อสร้าง  จะต้องมีแบบแปลนและประมาณการค่าลงทุนที่มีวิศวกร
รับรอง 
  ( ๒)  การลงทุนเพ่ือซื้อทรัพย์สิน  เช่น  รถบรรทุก  รถตัก  ฯลฯ  จะต้องมีใบเสนอราคาจาก
บริษัทหรือผู้ขาย 
  ( ๓)  การตั้งสมมุติฐานประมาณการรายได้ - รายจ่าย  โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ที่เป็นไปได้  ผู้วิเคราะห์ควรจะไปศึกษาข้อมูลในพื้นท่ี  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริง  พร้อมทั้งพิจารณา
จากข้อมูลทางวิชาการประกอบด้วย(ถ้ามี) 
  ( ๔)  วิเคราะห์งบกระแสเงินสดของโครงการว่าสหกรณ์มีเงินสดเพียงพอต่อการชําระคืนเงินกู้
หรือไม่  และสามารถชําระคืนภายในระยะเวลาเท่าใด 
  (๕)  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ  ควรจะใช้ 
        -  Internal Return Rate (IRR) Discount Rate  ที่ ๘%  ในการหาค่า 
        -  B/C Ratio 
        -  Net Present value (NPV) 
        -  คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน เมื่อได้ระยะเวลาคืนทุนแล้ว  ให้บวกเพ่ิมอีก  ๑ ปี  เป็น
ระยะเวลาที่กําหนดให้สหกรณ์ชําระคืนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น 
 ๔.  การขอกู้เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของวงเงินลงทุนในทรัพย์สิน  
โดยสหกรณ์ต้องสมทบการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  ของวงเงินลงทุน 
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  ยกเว้นกรณีสหกรณ์ขอกู้เพื่อสร้างสํานักงาน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของวงเงินลงทุนสร้าง
สํานักงาน  และสหกรณ์ต้องสมทบการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของวงเงินลงทุน 
 ๕.  กรณีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร 
(ASPL)  และสามารถบริจาคเงินได้ตามบันทึกข้อตกลง  ให้มีสิทธิกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปลงทุนเพ่ิมเติมใน
ปัจจัยพื้นฐาน  โดยไม่ต้องสมทบการลงทุนและให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี 
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ก าหนดระยะเวลาของการขอกู้เงิน/ขอเบิกเงิน 
 กองทุนพัฒนาสหกรณ์   ได้ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานขอกู้และขอเบิก
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ในการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน  ให้มีความเหมาะสม  และสอดรับกับการจัด
กรอบโครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ใหม่  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ  โดย ได้ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน  ดังนี้ 
๑. ระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงิน กพส. 
  สัญญาไม่เกิน 5,000,000 บาท  (ไม่เกิน 25 วันท าการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
จ านวน 

(วันท าการ) 



๑๕ 
 

1.1 ขั้นตอนขอกู้เงิน 
(1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  รับค าขอกู้เงินของสหกรณ์ 

  -  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอกู้เงิน 
  -  วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของสหกรณ์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/ โครงการ   
                ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  -  ศึกษาข้อมูลในพื้นท่ี 
             -  ให้ความเห็นประกอบค าขอกู้ และส่งเรื่องให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
        (๒) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดรับค าขอกู้เงิน ผลการวิเคราะห์ และความเห็นของ    
             กลุม่ส่งเสรมิสหกรณ์ 
             -  ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอกู้ 
             -  วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของสหกรณ์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  
                ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
             -  ให้ความเห็นประกอบค าขอกู้เงินของสหกรณ์ น าเสนอท่ีประชุม 
                คณะอนกุรรมการฯ เพ่ือพิจารณา                                          
             -  เตรียมเอกสารการประชุม 
             -  จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
             -  จัดท ารายงานผลการประชุมและเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
        (3) ผู้มีอ านาจ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลให้ 
             ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ 
        (4) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งผลอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  พร้อมเอกสารแบบฟอร์ม 
              สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้กลุ่ม   
             ส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการต่อไป 
        (5) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  แจ้งผลอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  ให้สหกรณ์ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
                                                                                         รวมขั้นตอนขอกู้
เงิน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
จ านวน 

(วันท าการ) 



๑๖ 
 

1.2  ขั้นตอนขอเบิกเงิน 
      (1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยแนะน าสหกรณ์จัดท าหลักฐานการกู้ยืม และหลักประกัน   
           พร้อมทั้งตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน  หลักประกันอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  และ 
           เอกสารอื่นที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  แลว้ส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

(2) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน สัญญากู้ยืมเงิน   
สัญญาค้ าประกัน และหลักประกันอื่น (ถ้ามี)  พร้อมเอกสารประกอบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
และให้ผู้ที่เก่ียวข้องลงนามในเอกสารต่าง ๆ 

      (3) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์  พร้อมแจ้งสหกรณ์  
           และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพ้ืนที่ทราบด้วย 

รวมขั้นตอนขอเบิกเงิน 

 
2 
 
 

2 
 
 

2 
 

๖ 

รวมขั้นตอนขอกู้และขอเบิกเงิน กพส. ๒๕ 

หมายเหตุ :  1.  ระยะเวลา  หมายถึง  วันเวลาท าการ  
                2.  กรณีสหกรณ์จัดส่งเอกสารประกอบค าขอกู้ไม่ครบถ้วน ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์… 
หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2  จัดท าหนังสือแจ้งให้
สหกรณ์ชี้แจงและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 
การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จะเริ่มนับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้ันตอน 

 



๑๗ 
 

 

๒. ระยะเวลาขอกู้และขอเบิกเงินกู้ กพส. 
  สัญญาเกิน 5,000,000 บาท  (ไม่เกิน 35 วันท าการ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
จ านวน 

(วันท าการ) 

2.1 ขั้นตอนขอกู้เงิน 
(1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  รับค าขอกู้เงินของสหกรณ์ 

  -  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอกู้เงิน 
  -  วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของสหกรณ์  ความเป็นไปได้ของแผนงาน/ โครงการ      
                ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
  -  ศึกษาข้อมูลในพื้นท่ี 
             -  ให้ความเห็นประกอบค าขอกู้เงินของสหกรณ์ และส่งเรื่องให้ส านักงาน  
                สหกรณ์จังหวัด 

(2) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด รับค าขอกู้เงิน  ผลการวิเคราะห์และความเห็น  
 ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

 -  ตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอกู้ 
            -  วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นของสหกรณ์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ   
               ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ทีส่หกรณ์จ าเปน็ต้องใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 -  ให้ความเห็นประกอบค าขอกู้เงินของสหกรณ์   โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น    
               ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของจ านวนเงินกู้ 
               ที่สหกรณ์จ าเป็นต้องใช้  และส่งค าขอกู้เงินให้กรมฯ พิจารณาต่อไป 
      (3) กรมส่งเสริมสหกรณ์รับค าขอกู้เงิน 

 -  ตรวจสอบเอกสารค าขอกู้ให้ครบถ้วน 
 -  ศึกษาข้อมูลในพื้นท่ี 
 -  วิเคราะห์ค าขอกู้เงิน เสนอประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส.      
    กรมส่งเสริมสหกรณ์/ส านักบริหารเงินทุน 

      (4) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์                              
           กรมส่งเสรมิสหกรณ์/ส านักบริหารเงินทุน 
  -  เตรียมเอกสารการประชุม 
  -  จัดประชุม 
  -  จัดท ารายงานผลการประชุมและเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
      (5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุน  
           พิจารณาอนมัุติ/ไม่อนุมัติ  และส านักบริหารเงินทุน แจ้งผลการพิจารณา 
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๑๘ 
 

      (6) กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของส านักงาน สหกรณ์จังหวัด         
 

๒ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
จ านวน 

(วันท าการ) 
      (7) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งผลอนุมัติ/ไม่อนุมัติ พร้อมเอกสารแบบฟอร์ม 
            สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหลักประกันอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   
           ด าเนินการต่อไป 
      (8) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งผลอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  ให้สหกรณ์ทราบและด าเนินการต่อไป 

    รวมขั้นตอนขอกู้เงิน 

2 
 
 

๒ 
๒๙ 

2.2  ขั้นตอนขอเบิกเงิน 
       (1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ช่วยแนะน าสหกรณ์จัดท าหลักฐานการกู้ยืม และหลักประกัน    
            พร้อมทั้งตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้ าประกัน  หลักประกันอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  และ 
            เอกสารอื่นที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน  และส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
       (2) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน  สัญญากู้ยืมเงิน                            
            สัญญาค้ าประกัน  และหลักประกันอ่ืน (ถ้ามี)  พร้อมเอกสารประกอบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง     
            และให้ผู้ที่เก่ียวข้องลงนามในเอกสารต่าง ๆ 
       (3) ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ พร้อมแจ้งสหกรณ์   
            และแจ้งลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย 

รวมขั้นตอนขอเบิกเงิน 

 
2 
 
 

2 
 
 

2 
 

๖ 

รวมขั้นตอนขอกู้และขอเบิกเงิน กพส. ๓๕ 

หมายเหตุ :  1.  ระยะเวลา  หมายถึง  วันเวลาท าการ  
                2.  กรณีสหกรณ์จัดส่งเอกสารประกอบค าขอกู้ไม่ครบถ้วน ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์… 
หรือส านักงานสหกรณ์จังหวัดจัดท าหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ชี้แจงและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จะเริ่มนับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้ันตอน 

 

 


