วิธีปฏิบัตกิ ารขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
 ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. สหกรณ์ผ้ กู ้ ู ให้ เสนอคำขอกู้เงินต่อสำนักงำนสหกรณ์จงั หวัด (ตำมแบบหนังสือขอกู้เงินและแบบคำ
ขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด) โดยแนบเอกสำร ดังนี ้
1.1 หนังสือขอกู้เงินของสหกรณ์
1.2 แบบคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์
1.3 สำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ ครัง้ ที่มีมติ
ขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์พร้ อมทังมติ
้ นำเสนอหลักประกัน
1.4 งบทดลอง ณ วันสิ ้นเดือนก่อนรำยงำนขอกู้เงิน
1.5 งบดุล งบกำไรขำดทุน ปี ก่อนรำยงำนขอกู้เงิน
1.6 รำยละเอียดทรัพย์สินที่จะจำนอง (ถ้ ำมี)
1.7 สำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ ครัง้ ที่มีมติให้ ลงทุนในทรัพย์สิน
1.8 ประมำณกำรค่ำลงทุน และแบบแปลนกำรก่อสร้ ำงที่มีวิศวกรรับรอง
1.9 งบกระแสเงินสด 3 ปี ย้ อนหลัง
1.10 สำเนำระเบียบว่ำด้ วยกำรให้ เงินกู้แก่สมำชิก และสำเนำประกำศอัตรำ
ดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ แก่สมำชิก
หมายเหตุ ** รำยกำรที่ 1.7 และ 1.8 ใช้ สำหรับกรณีลงทุนในทรัพย์สิน
** รำยกำร 1.9 และ 1.10 ใช้ สำหรับกรณีสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
2. คำขอกู้ ให้ สหกรณ์เสนอคำขอกู้เงินต่อสำนักงำนสหกรณ์จงั หวัด โดยให้
เจ้ ำหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยในกำรตรวจสอบเอกสำรจัดทำทะเบียนคุมเรื่ องที่รับ และวันที่ที่
สำนักงำน สหกรณ์จงั หวัดรับคำขอกู้เงินของสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสำรประกอบคำขอกู้เงินและ
ดำเนินกำร ดังนี ้
2.1 กรณีเอกสำรไม่ครบถ้ วน ตำมข้ อ 1. ให้ แจ้ งให้ สหกรณ์ดำเนินกำรแก้ ไข
และจัดส่งข้ อมูลเพิ่มเติมให้ ครบถ้ วน ภำยใน 7 วัน หำกไม่ดำเนินกำรให้ สง่ เรื่ องคำขอกู้เงินคืนสหกรณ์
2.2 กรณีเอกสำรครบถ้ วน ให้ สง่ เรื่ องให้ เจ้ ำหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำยในกำร
วิเครำะห์คำขอกู้เงินเพื่อวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร/แผนงำน

3. ขันตอนกำรน
้
ำเสนอ ให้ ผ้ วู ิเครำะห์ทำกำรวิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร/
แผนงำนแล้ วนำเสนอคณะกรรมกำรกลัน่ กรองพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ระดับจังหวัดโดย
วิเครำะห์ควำมเป็ นไปได้ ดังนี ้
3.1 วิเครำะห์งบกระแสเงินสด
3.2 วิเครำะห์จดุ คุ้มทุน (ระยะสัน)
้ ควำมคุ้มค่ำเชิงธุรกิจ (ระยะยำว)
3.3 วิเครำะห์ผลกำรดำเนินธุรกิจในปี ที่ผำ่ นมำ
3.4 วิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของสหกรณ์
4. ให้ คณะกรรมกำรกลัน่ กรองพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ระดับจังหวัด
ดำเนินกำรจัดวำระกำรประชุม และนัดคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำคำขอกู้เงินของสหกรณ์ โดย
ปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรวิเครำะห์ เสร็จแล้ วให้ สรุปมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ นำเสนอต่อ
สหกรณ์จงั หวัด
5. ให้ สหกรณ์จงั หวัดนำผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯ เสนอต่อผู้มีอำนำจ
อนุญำต ดังนี ้
5.1 จำนวนเงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000.- บำท ในวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นทุน
หมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นทุนให้ สมำชิกกู้ยืม ธุรกิจจัดหำปัจจัยกำรผลิต เครื่ องอุปโภค
เครื่ องอุปโภค และธุรกิจรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกไปจำหน่ำย มีระยะเวลำชำระคืนไม่เกิน 1 ปี ให้
นำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่ออนุญำต
5.2 นอกเหนือจำกข้ อ 5.1 ให้ นำเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจำรณำ
ตำมขันตอนต่
้
อไป
 เส้ นทางการกู้เงิน
1. สหกรณ์จดั ทำโครงกำรเสนอคำขอกู้เงินต่อกรมส่งเสริ มสหกรณ์ โดยผ่ำน
สหกรณ์จงั หวัด
2. คณะกรรมกำรกลัน่ กรองพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ระดับจังหวัด
เป็ นผู้พิจำรณำ และกลัน่ กรองคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ หรื อ ดำเนินกำรอื่น ๆ เกี่ยวกับ เงิ นทุน
ในระดับจังหวัดทุกกรณี
3. เมื่อคณะกรรมกำรกลัน่ กรองพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ระดับ

จังหวัดพิจำรณำแล้ ว ในกรณีที่เป็ นอำนำจของผู้วำ่ รำชกำรจังหวัด ให้ เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็ นผู้
อนุญำต นอกเหนือกรณีดงั กล่ำว ให้ นำเสนอกรม ฯ เพื่อพิจำรณำ
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์
พิจำรณำคำขอกู้ เงินไม่เกิน 25,000,000.- บำท และนำเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็ นผู้
พิจำรณำอนุญำต
5. กรณีที่สหกรณ์ขอกู้เงินเกิน 25,000,000.- บำท กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำ
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำสหกรณ์ เพื่อพิจำรณำอนุญำตต่อไป
 องค์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาขอกู้
กำรพิจำรณำคำขอกู้เงิน กพส. กำหนดให้ มีองค์คณะพิจำรณำ ดังนี ้
1. ในส่วนภูมิภำค ให้ ผ้ วู ำ่ รำชกำรจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตัง้ “คณะกรรมกำร
กลัน่ กรองพิจำรณำเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์” ขึ ้นมำ 1 คณะ โดยมีผ้ แู ทนสหกรณ์ 1 คน และ
ผู้แทนกลุม่ เกษตรกร 1 คน ร่วมเป็ นคณะกรรมกำรดังกล่ำว เพื่อพิจำรณำเสนอควำมเห็นว่ำ สหกรณ์
ควรจะได้ รับเงินกู้หรื อไม่ได้ รับเงินกู้ หรื อ พิจำรณำคำขอผ่อนผันเวลำชำระหนี ้ หรื ออื่น ๆ เกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนำสหกรณ์
2. ในส่วนกลำง กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตัง้ “คณะกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้
กองทุนพัฒนำสหกรณ์” ขึ ้นมำ 1 คณะ เพื่อพิจำรณำเสนอควำมเห็นว่ำสหกรณ์ควรจะได้ รับเงินกู้ หรื อ
พิจำรณำคำขอผ่อนผันเวลำชำระหนี ้ หรื ออื่น ๆ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนำสหกรณ์
 กรอบการพิจารณาคาขอกู้เงิน
1. พิจำรณำควำมเหมำะสม ควำมเป็ นไปได้ ของแผนงำน/โครงกำร ดังนี ้
1.1 แผนกำรดำเนินธุรกิจ ต้ องมีรำยได้ เกินจุดคุ้มทุน หรื อมีผลตอบแทนของ
โครงกำรคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน
1.2 ลักษณะของธุรกิจที่ใช้ เงินกู้จำกกองทุนพัฒนำสหกรณ์ ต้ องตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของสมำชิกภำยใต้ หลักและวิธีกำรสหกรณ์
1.3 ผลประโยชน์จำกกำรใช้ เงินต้ องเกิดกับสมำชิกโดยตรง

2. พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของสหกรณ์
2.1 ต้ องมีปัจจัยที่สำมำรถชี ้ให้ เห็นชัดเจน หรื อปัจจัยจำกผลกำรดำเนินงำน
ที่ผำ่ นมำของสหกรณ์ผ้ กู ้ ู ว่ำสหกรณ์จะสำมำรถดำเนินธุรกิจตำมแผนงำน/โครงกำรที่ขอกู้เงินได้ ประสบ
ผลสำเร็จ
2.2 มีงบกำรเงินมำแสดง และวิเครำะห์แล้ วเห็นว่ำมีควำมสำมำรถจะก่อหนี ้
เพิ่มได้
2.3 มีรำยได้ สทุ ธิคงเหลือจำกงบกระแสเงินสดเพียงพอในกำรส่งชำระคืน
ต้ นเงินกู้และดอกเบี ้ย
3. มีหลักประกันเงินกู้
4. กรณีคำขอกู้เงินไม่เกิน 1,000,000.- บำท ซึง่ อยูใ่ นอำนำจของผู้วำ่ รำชกำร
จังหวัด เป็ นผู้อนุญำตให้ สหกรณ์ก้ ยู ืมเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์แทนกรม ฯ ให้ ดำเนินกำรได้ เฉพำะ
กรณีที่สหกรณ์ขอกู้ยืมเงินไปเป็ นทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นทุนให้ สมำชิกกู้ยืม
ธุรกิจจัดหำปัจจัยกำรผลิต เครื่ องอุปโภคเครื่ องบริ โภค และธุรกิจรวบรวมผลผลิตจำกสมำชิก
ไปจำหน่ำยมีระยะเวลำชำระคืนไม่เกิน 1 ปี
 แนวทางการวิเคราะห์
ในกำรพิจำรณำให้ สหกรณ์ก้ เู งินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ ควรเป็ นไปด้ วยควำมเหมำะสม
โดยพิจำรณำจำกควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำรฯ ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของสหกรณ์
เป็ นสำคัญรวมทังปั
้ จจัยอื่น ๆ ดังนัน้ เพื่อให้ กำรวิเครำะห์เป็ นไปในแนวเดียวกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์
จึงได้ กำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์ ดังนี ้
1. พิจารณาความเป็ นไปได้ ของโครงการ จะต้ องมีกำรวิเครำะห์จดุ คุ้มทุน
(กรณีก้ เู พื่อเป็ นทุนหมุนเวียน) หรื อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำเชิงธุรกิจของโครงกำร (กรณีก้ เู พื่อลงทุนใน
ทรัพย์สิน) ซึง่ ผลกำรวิเครำะห์ จะต้ องมีรำยได้ เกินจุดคุ้มทุน หรื อมีผลตอบแทนของโครงกำร
คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน และในกำรกำหนดวงเงินให้ สหกรณ์ก้ คู วรพิจำรณำ ดังนี ้
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สมำชิกกู้ ควรพิจำรณำตำมควำมจำเป็ นหรื อผันแปร
ตำมชนิดพืช ปริมำณพื ้นที่ของสมำชิกที่จะลงทุน

1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหำปัจจัยกำรผลิตควรตังอยู
้ ใ่ นมำตรฐำนเดียวกัน
บนพื ้นฐำนควำมต้ องกำรของสมำชิก และผันแปรไปตำมปริมำณในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต และรอบ
กำรหมุนเวียนของปริมำณธุรกิจด้ วย
1.3 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลผลิต ต้ องพิจำรณำชนิดของพืช และระยะ
เวลำที่จะเก็บรักษำ รวมทังอุ
้ ปกรณ์กำรตลำดที่จะรวบรวม เพื่อเป็ นองค์ประกอบในกำรกำหนดจำนวน
รอบควำมจำเป็ นในกำรใช้ เงินกู้ของสหกรณ์
1.4 วัตถุประสงค์ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินควรดำเนินกำร ดังนี ้
1.4.1 เก็บข้ อมูลภำคสนำม แล้ วจัดทำเป็ นผลกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้
ของผู้วิเครำะห์เสนอมำพร้ อมโครงกำร/แผนงำนขอกู้เงินของสหกรณ์
1.4.2 ควรมีข้อนำเสนอเป็ นควำมเห็นเพิ่มเติมจำกผู้วิเครำะห์ ใช้ เป็ นเงื่อนไข
ประกอบเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรให้ เงินกู้ เช่น
- กำรจัดทำประกันภัยให้ กรม ฯ เป็ นผู้รับผลประโยชน์
- กำรนำหลักฐำนเงินสมทบมำแสดงเพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจของเจ้ ำหนี ้
- สำเนำเอกสำรสิทธิ์ในที่ดนิ ที่จะลงทุนไว้ ประกอบกำรพิจำรณำด้ วย
- กำรตังสมมุ
้ ตฐิ ำนด้ ำนผลผลิต รำยได้ รำยจ่ำย จะต้ องอยูบ่ นพื ้นฐำน
ของข้ อเท็จจริงที่เป็ นไปได้ ทงด้
ั ้ ำนเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ กำหนดขึ ้น
โดยใช้ เหตุผลใดประกอบ
1.4.3 กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนทำงกำรเงินในปัจจุบนั ควรจะใช้
Discount Rate ที่ 8% ในกำรหำค่ำ Net Present Value (NPV) B/C Ratio และ IRR
2. พิจารณาจากผลการดาเนินธุรกิจในปี ที่ผ่านมาของสหกรณ์
เพื่อเปรี ยบเทียบกับโครงกำร/แผนงำนที่สหกรณ์ขอกู้เงิน ว่ำมีแนวโน้ มจะประสบ
ผลสำเร็จ หรื อสอดคล้ องกันหรื อไม่อย่ำงไร เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรตัดสินใจและกำหนด วงเงินกู้ยืม
ให้ กบั สหกรณ์
3. ลักษณะการให้ เงินกู้ ต้ องเกิดประโยชน์และตอบสนองควำมต้ องกำรของสมำชิก
โดยตรงภำยใต้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสหกรณ์
4. การให้ เงินกู้ต้องมีหลักประกันคุ้มกับหนีส้ ินที่จะก่ อขึน้
5. พิจารณาจากฐานะการเงินของสหกรณ์

5.1 สหกรณ์จะต้ องมีรำยได้ คงเหลือจำกงบกระแสเงินสดเพียงพอต่อ
กำรชำระคืนต้ นเงินกู้และดอกเบี ้ยให้ กบั กรมส่งเสริมสหกรณ์ และวิเครำะห์งบกำรเงินว่ำ สหกรณ์
มีควำมสำมำรถในกำรก่อหนี ้สินเพิ่มเติมได้ หรื อไม่ เพื่อเป็ นหลักประกันควำมเสี่ยงในกำรให้ เงินกู้
5.2 สหกรณ์ที่ขอกู้เงินจะต้ องมีวินยั ทำงกำรเงิน ซึง่ รวมเงินทุนทุกเงินทุน
ที่ก้ จู ำกกรมฯ ได้ แก่ เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เงินกองทุน
สงเครำะห์เกษตรกร เงินรำยได้ นิคมสหกรณ์ และเงินมูลนิธิฟรี ดริค เอแบร์ ท ฯลฯ ดังนัน้ ในกำรเสนอ
ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัตกิ ำรกู้เงินของสหกรณ์ จะต้ องนำข้ อมูลกำรกู้เงินของสหกรณ์ทกุ เงินทุน
ประกอบกำรพิจำรณำด้ วย
5.3 สหกรณ์ใดที่ขอกู้เงินในวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นทุนให้ สมำชิกกู้ในกำร
ประกอบอำชีพจะต้ องตรวจสอบดูวำ่ สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืม ธ.ก.ส. หรื อไม่ หำกมีวงเงินกู้ยืม ธ.ก.ส.
เหลืออยูจ่ ะไม่พิจำรณำให้ สหกรณ์ก้ เู งิน กพส. โดยให้ สหกรณ์ไปใช้ วงเงินกู้ที่มีอยูจ่ ำก ธ.ก.ส.แทน แต่
หำกสหกรณ์ใดมีวงเงินกู้ยืม ธ.ก.ส. เต็มแล้ วก็ให้ ชี ้แจงเหตุผลประกอบด้ วยว่ำ ทำไม ธ.ก.ส. จึงไม่
ขยำยวงเงินกู้ยืมให้ แก่สหกรณ์ (เหตุผล เนื่องจำกสหกรณ์ที่มีวงเงินกู้ยืม ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ที่
มีฐำนะพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ แล้ ว หำกกรมฯ พิจำรณำให้ สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึง่ ไปแล้ ว ก็จะมีผล
ทำให้ สหกรณ์อื่นๆ เปลี่ยนจำกกำรกู้ ธ.ก.ส. มำกู้ กพส. แทนเป็ นจำนวนมำก เนื่องจำกอัตรำดอกเบี ้ย
ต่ำกว่ำ ส่งผลให้ เงินทุน กพส. ที่มีอยูใ่ นแต่ละปี ไม่เพียงพอที่จะนำไป ช่วยเหลือสหกรณ์ขนำดเล็ก ที่
ไม่มีแหล่งเงินกู้จำกที่อื่นได้ )
5.4 สหกรณ์ใดที่มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุน จะต้ องชี ้แจงเหตุผลของ
กำรขำดทุนในธุรกิจนันๆ
้ พร้ อมทังแนวทำงแก้
้
ไขที่ชดั เจนและมีควำมเป็ นไปได้ และเมื่อพิจำรณำแล้ ว
เห็นสมควรให้ สหกรณ์ก้ เู ท่ำใด จะต้ องมี เหตุผลประกอบที่สำมำรถชี ้แจงได้
5.5 ตรวจสอบจำนวนหนี ้สินทังหมดที
้
่มีอยู่ (รวมเงินรับฝำก) ว่ำมีเกินวงเงิน
กู้ยืมหรื อค ้ำประกันประจำปี ของสหกรณ์หรื อไม่
5.6 กำรขอกู้เงินในวัตถุประสงค์เพื่อปลูกอ้ อยและรวบรวมผลผลิตอ้ อยของ
เกษตรกรชำวไร่อ้อย ให้ สหกรณ์ขอรับกำรสนับสนุนด้ ำนเงินทุนจำกกองทุนอ้ อยและน ้ำตำล

