
 

  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ ์
ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (กพส.) พ.ศ.  2552 

------------------------------------------------- 
 

เพื่อให้การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   เป็นไปโดยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  ประกอบมาตรา 122 
แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
ให้เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2545  พ.ศ.  2545   
กรมส่งเสริมสหกรณ์  จึงก าหนดระเบียบ  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ   1    ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์   ว่าด้วยการบริหารเงิน 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.  2552” 

ข้อ  2    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ  3    ให้ยกเลิก 

(1)    ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
พ.ศ.  2550   

(2)    ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2551 

(3)    ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
(ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2552 
  ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ ตลอดจนค าสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีออกโดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.  2550   
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2551 และ
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2552  

 
              /ท่ีมีผลใช้บังคับ... 
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ท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันท่ีระเบียบนี้บังคับใช้ ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ และให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ตามระเบียบนี้ 
 

  ข้อ  4    ในระเบียบนี้   
“กพส.”   หมายความว่า  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
“คณะกรรมการบริหาร กพส.”   หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาสหกรณ ์
“คณะอนุกรรมการ”   หมายความว่า  คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหาร  

กพส.  แต่งตั้ง 
ข้อ  5    ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร  กพส.  

รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
นโยบายการบริหาร  กพส. 

ข้อ  6     ก าหนดยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการบริหาร  กพส.  ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ  7    ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการสหกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์  กพส.  
และแผนพัฒนาสหกรณ ์

หมวด  2 
อ านาจหน้าที่ 

ข้อ  8    ให้คณะกรรมการบริหาร  กพส.  มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
 (1)    ก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนา

สหกรณ์ 
(2)    ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  กพส.  เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน 

พัฒนาสหกรณ์  หรือเพื่อการด าเนินงานของ กพส. 
 

             /(3)    อนุมัติแผน... 
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(3)    อนุมัติแผนการด าเนินงานและกรอบประมาณการรายจ่ายประจ าปี 
ของ กพส. 

(4)    ติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานของสหกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุน
เงินจาก กพส. 

(5)    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  หรือปฏิบัติการตามท่ี 
คณะกรรมการบริหาร กพส.  มอบหมาย 

(6)    วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(7)    ออกระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  และก าหนดหลักเกณฑ์  เพื่อให้มีการปฏิบัติ 

ตามระเบียบนี้  และเพื่อประโยชน์ในการบริหาร  กพส. 
(8)    มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน์  การจัดการและการจ าหน่าย
ทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (กพส.)  พ.ศ.  2550  และระเบียบนี้ 

ข้อ  9    การประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพส.  ให้อยู่ในบังคับของมาตรา  32  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542   

 

หมวด  3 
การให้กู้ยืมเงิน  การช าระหนี้   การผ่อนผัน  ขยายเวลาช าระหนี้   

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้   และการลดหนี้ 

ข้อ  10   สหกรณ์ใดประสงค์จะกู้ยืมเงิน กพส. ให้ยื่นรายงานค าขอกู้ต่อส านักงานสหกรณ์
จังหวัด  หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ีท่ีสหกรณ์นั้นต้ังอยู่  เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในกรณีท่ี
เห็นสมควรให้กู้ยืม  ให้เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตต่อไป 

ข้อ  11    การย่ืนรายงานค าขอกู้เงิน  กพส.  ตามข้อ 10  ให้ใช้แบบและเอกสารประกอบ
ตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส.  ก าหนด  ดังนี ้

   (1)    แบบค าขอกูเ้งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
   (2)    งบทดลอง  ณ  วันสิ้นเดือน  ก่อนรายงานขอกู้  
   (3)    งบดุล  และงบก าไรขาดทุนปีก่อนท่ียื่นค าขอกู้ 

เว้นแต่สหกรณ์ปิดบัญชีไม่แล้วเสร็จให้ใช้งบการเงินก่อนหน้านั้น  1  ป ี
             /(4)    ส าเนารายงาน... 
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   (4)    ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งท่ีมี 
มติขอกู้เงิน 

   (5)    ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งท่ีมีมติให้ลงทุนในทรัพย์สิน 
   (6)    ประมาณการค่าลงทุน พร้อมใบเสนอราคา  ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย 

และแบบแปลนการก่อสร้างท่ีมีวิศวกรรับรอง (รายการท่ี  5 - 6  ใช้ในกรณีกู้เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน)  
ข้อ  12    ในการจ่ายเงิน กพส.  ให้สหกรณ์กู้ยืม  ให้สหกรณ์ท าหนังสือสัญญากู้ยืม 

ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหลักฐานทุกราย  พร้อมกับให้มีหลักประกันเงินกู้ด้วย 
ข้อ  13    คุณสมบัติของสหกรณ์ท่ีจะกู้ยืม 

   (1)    สหกรณ์ทุกประเภท 
   (2)    มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ ากว่า  50,000.-  บาท 
   (3)    มีวินัยทางการเงิน  และไม่มีหนี้ผิดนัดค้างช าระต่อกรมฯ  ทุกเงินทุน 
   (4)    ไม่มีการทุจริต  และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี  

ในกรณีท่ีสหกรณ์มีข้อบกพร่อง  หรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 
   (5)    สหกรณ์ต้ังใหม่ไม่เกิน  1  ป ี ให้กู้ได้ไม่เกิน  500,000.-  บาท 

ข้อ  14    วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
   (1)    เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  ให้สมาชิกกู้ยืม  หรือจัดหา 

สินค้ามาจ าหน่าย  หรือรวบรวมผลผลิต 
   (2)    เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน  ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี ้
           (2.1)    ให้กู้ได้ไม่เกิน  80%  ของวงเงินลงทุนในทรัพย์สิน  และสหกรณ์

ต้องสมทบการลงทุนไม่น้อยกว่า 20% ของวงเงินลงทุน 
           (2.2)    ในกรณีท่ีสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการ 

เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรและสามารถบริจาคเงินได้ตามก าหนดในหนังสือยินยอมบริจาค  
ให้มีสิทธิกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปลงทุนเพิ่มเติมในปัจจัยพื้นฐาน  โดยไม่ต้องสมทบการลงทุน 
และคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  1  ต่อปี 

ข้อ  15    กรอบการพิจารณาเงินกู้ให้พิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑ์  ดังนี ้
 
             /(1)    พิจารณาถึง... 
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   (1)    พิจารณาถึงความจ าเป็น  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ของแผนงาน/
โครงการ 

           (1.1)    แผนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ต้องมีรายได้เกินจุดคุ้มทุน 
หรือมีผลตอบแทนของโครงการคุ้มค่าต่อการลงทุน 

           (1.2)    รายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งช าระ 
คืนเงินกู้ 

           (1.3)    ลักษณะของธุรกิจท่ีใช้เงินกู้จาก  กพส.  ต้องตอบสนอง 
ความต้องการของสมาชิกภายใต้หลักและวิธีการสหกรณ์ 

           (1.4)    ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง 
   (2)    พิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของสหกรณ์ผู้กู้ 
   (3)    พิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
   (4)    มีหลักประกันเงินกู้ 

ข้อ  16    ระยะเวลาการให้กู้ยืม 
               (1)    เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ  ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน  1  ปี  

หรือ  1  ฤดูกาลผลิต 
(2) เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน  ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน  15  ปี 
(3) กรณีระยะเวลาการให้กู้ยืมท่ีนอกเหนือจาก  (1)  และ  (2)  ให้พิจารณา 

เป็นราย ๆ ไป 
ข้อ  17    การก าหนดอัตราดอกเบ้ีย  และค่าปรับเงินกู้ยืม 

   (1)    ให้คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  1  ถึงร้อยละ  10  ต่อปี  ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนด 

   (2)    ในกรณีท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ประสบสาธารณภัย  คณะกรรมการ
บริหาร กพส.  อาจให้กู้โดยไม่คิดดอกเบ้ียภายในระยะเวลาเท่าใดก็ได้ 

   (3)    การคิดดอกเบ้ียให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีสหกรณ์รับเงินกู้ยืม 
ถึงวันท่ีสหกรณ์ได้ส่งช าระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ 

 
                      /(4)    ให้คิดค่าปรับ… 
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   (4)    ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ  6  ต่อปี  ส าหรับต้นเงินท่ีค้างช าระ 
นับแต่วันถัดจากวันท่ีถึงก าหนดช าระจนถึงวันท่ีได้รับช าระหนีค้รบถ้วน  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน 
หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ข้อ  18    หลักประกันเงินกู้ สหกรณ์ต้องให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ท้ังคณะ 
รวมท้ังผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้ าประกันในฐานะ
ส่วนตัว ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของสหกรณ์ ต้องจัดให้คณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดใหม่ค้ าประกันเพิ่มเติม และอาจจัดให้มีหลักประกันเงินกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้  
ด้วยก็ได้ 

 (1) จ านองอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ของสหกรณ์ และ/หรือบุคคลอื่น 
(2) จ าน าสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหนี้ ของสหกรณ์ และ/หรือบุคคลอื่น 
(3) บุคคลอื่น 

การพิจารณาหลักประกันเงินกู้ให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน 
ตามข้อ 19 เว้นแต่การกู้เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ต้องจ านองทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันด้วย 

ข้อ  19    ผู้มีอ านาจอนุมัตใิห้สหกรณ์กู้เงิน 
   คณะกรรมการบริหาร กพส.  เป็นผู้มีอ านาจอนุมัตใิห้สหกรณ์กู้เงิน  หรืออาจ

มอบอ านาจก็ได้  ซึ่งการมอบอ านาจให้มอบได้ไม่เกิน  25  ล้านบาท 
  ในกรณีท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบอ านาจตามวรรคแรก   

อธิบดีจะมอบอ านาจต่อ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ 
  การอนุมัตใิห้สหกรณ์กู้เงิน  คณะกรรมการบริหาร กพส.  จะแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอกู้เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจตามวรรคแรกก่อนก็ได้ 
  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ในส่วนกลาง  ให้มีข้าราชการ 

ไม่ต่ ากว่ารองอธิบดี  หรือผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์  หรือ   
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์  เป็นประธาน  เว้นแต่เงิน  กพส. ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี  ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี  เป็นประธาน  
ส าหรับในส่วนภูมิภาคให้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน 
 

               /ข้อ  20    การช าระหนี้... 
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ข้อ  20    การช าระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส.ก าหนด 
ข้อ  21    การผ่อนผัน  การขยายเวลาช าระหนี้  ให้สหกรณ์ท่ีประสงค์จะขอผ่อนผัน  

ขยายเวลาช าระหนี้  ต้องย่ืนเร่ืองขอผ่อนผันขยายเวลาช าระหนี้พร้อมเหตุผลต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ตามข้อ 19 ก่อนหนี้ถึงก าหนดช าระหรือก่อนหนี้ถึงก าหนดช าระในแต่ละงวด กรณีผ่อนช าระหนี้เป็นงวด 
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจ าเป็นอื่น อันมิใช่เกิดจากเหตุทุจริตซึ่งท าให้สหกรณ์ไม่สามารถ
ส่งใช้คืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนดใช้คืนตามสัญญา ให้สหกรณ์ผู้กู้ย่ืนค าร้องขอผ่อนผัน ขยายเวลาช าระหนี้ได้
ตามข้อเท็จจริง โดยมีหลักฐานประกอบตามที่คณะกรรมการบริหาร กพส.ก าหนด 

ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 19 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน ขยายเวลา การส่งใช้คืนเงินกู้  
และ/หรือ งดการคิดดอกเบ้ีย ค่าปรับตามความสามารถในการส่งช าระหนี้ได้ 
  ข้อ  22    ในการผ่อนผัน  ขยายเวลาช าระหนี้  ให้สหกรณ์จัดท าบันทึกต่อท้าย  

หนังสือสัญญากู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน  หากหลักประกันท่ีมีอยู่ไม่สมบูรณ์ให้จัดท าเพิ่มให้สมบูรณ์ 
  ข้อ  23    กพส. อาจปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ผู้กู้ได้  แต่สหกรณ์ผู้กู้ 

ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี ้
                 (1)    หนี้นั้นเป็นภาระหนักหรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุความจ าเป็น  เช่น   
ภัยธรรมชาติ  ภัยพิบัติ  ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  หรือเหตุอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. 
เห็นสมควร 
                 (2)    สหกรณ์ท่ียังด าเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกตามปกติ  และมีแผน 
ปรับปรุงฟื้นฟูการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน  หรือสหกรณ์ท่ีหยุดด าเนินธุรกิจแต่มีแผนปรับปรุงฟื้นฟู  
หรือเร่งรัดหนี้ท่ีชัดเจนและมีความเป็นไปได้ 
                 (3)    สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

  ข้อ  24    หนี้ท่ีเกิดจากการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือทุจริต  ไม่สามารถน ามา 
พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 

ข้อ  25    สหกรณ์จะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้  ต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือถึง 
ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ในหนังสือค าขอต้องแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น 

ต้องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างชัดเจน  และหากมีความจ าเป็น  อาจต้องตรวจสอบภาวะกิจการ 
และภาวะการเงินของสหกรณ์ก่อนก็ได้ 

                 /ข้อ  26    วิธีการ... 
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ข้อ  26    วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  อาจท าวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีต่อไปนี้ 
   (1)    รวมต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญาท่ีมีอยู่เข้าด้วยกัน  แล้วขยาย 

ระยะเวลาการช าระหนี้ออกไปตามความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
   (2)    รวมดอกเบ้ียเงินกู้ และค่าปรับท่ียังไม่ได้ช าระของทุกสัญญาท่ีมีอยู่ 

เข้าด้วยกันเป็นต้นเงินแล้วขยายเวลาช าระหนี้ออกไปตามความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ 
แต่ละราย 

   (3)    ลดอัตราดอกเบ้ียหรืองดดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ท้ังนี้จะให้ขยายเวลา 
หรือไม่ขยายเวลาการช าระหนี้ออกไปก็ได้ 

   เมื่อมีการอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้วิธีใดแล้ว  ให้ท าสัญญากู้ 
ขึ้นใหม่  ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ท่ีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต้องไม่เกิน  10  ปี  นับแต่วันอนุมัติ 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

   ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ  ตามข้อ  19  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  27    การลดหนี้  ให้กระท าได้เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี ้

   (1)    ลูกหนี้ท่ีขาดอายุความฟ้องร้องท้ังสัญญา 
   (2)    ลูกหนี้ท่ีอยู่ระหว่างการช าระบัญชี 
   (3)    ลูกหนี้อื่นนอกเหนือจากข้อ (1) และ (2) ท่ีไม่สามารถด าเนินการผ่อนผัน  

การขยายเวลาช าระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  การไกล่เกล่ียคดี  และการประนีประนอมหนี้ ได้  
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 19 เสนอคณะกรรมการบริหาร กพส. เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ข้อ  28    การลดหนี้ตามข้อ 27 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 19 พิจารณาลดหนี้ได้ ดังนี้  
   (1)    ค่าปรับ  และ/หรือ ดอกเบ้ียท่ีค้างช าระ 
   (2)    ลดอัตราดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าปรับ 

   (3)    งดดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าปรับ  
   ทั้งนี้  สามารถก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ขึ้นใหม่ได้   

 
 

   /ข้อ  29    การพิจารณา... 
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ข้อ  29    การพิจารณาด าเนินการในหมวดนี้  หากเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และความรวดเร็วในการให้บริการแก่สหกรณ์  คณะกรรมการบริหาร กพส.  อาจก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีปฏิบัต ิ ส าหรับการด าเนินการในหมวดนี้  เพื่อถือปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ 
คณะกรรมการบริหาร กพส. และจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติก็ได้ 

การประชุมพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามวรรคแรก  ให้ท าตามวิธีการ 
ประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพส.  โดยอนุโลม   

คณะอนุกรรมการ  ให้มีจ านวนและอ านาจหน้าท่ีตามที่คณะกรรมการบริหาร 
กพส.  ก าหนดในค าสั่งแต่งต้ัง 
 

หมวด  4 
การบริหารหนี้  กพส. 

ข้อ  30    การติดตามผลการใช้เงินกู ้
   เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้จาก  กพส. ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด หรือ 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี ด าเนินการตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ลูกหนี้  ดังนี้ 
   (1)    เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้แล้ว  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด หรือ 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี ลงบัญชีลูกหนี้รายตัว  ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งท่ีมีรายการเคลื่อนไหว  
ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนด 

   (2)    ภายในเวลา  3  เดือน  นับจากวันท่ีสหกรณ์ได้รับเงินกู้ไปแล้ว   
ให้มีการตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ว่าสหกรณ์ใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ท่ีขอกู้หรือไม่   หากพบว่าสหกรณ์ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ให้แจ้งสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 
ภายในเวลา  7  วัน   เพื่อบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้คืน 

   (3)    หลังจากสหกรณ์รับเงินกู้ไปแล้ว  6  เดือน  ให้มีการติดตามผล 
การใช้เงินกู้ของสหกรณ์  แต่ในกรณีท่ีสหกรณ์รับเงินกู้ไปเป็นเวลามากกว่า  1  ปี  ต้องจัดให้มี 
การตรวจติดตามอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 

ข้อ  31    การติดตามเร่งรัดหนี ้
  ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี  ด าเนินการ

ติดตามเร่งรัดหนี้กับสหกรณ์ลูกหนี้ท่ีได้รับเงินกู้จาก  กพส.  โดยปฏิบัติ  ดังนี้ 
/(1) ก่อนครบก าหนด... 
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  (1)    ก่อนครบก าหนดช าระคืน 60 วัน ให้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์เตือนให ้
ส่งช าระหนี้ตามก าหนด  ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนครั้งท่ี  1  และก่อนหนี้ครบก าหนดช าระคืนเป็นเวลา   
30  วัน  ให้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์เตือนให้ส่งช าระหนี้  ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนครั้งท่ี  2 

  (2)    เมื่อหนี้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมใกล้ครบก าหนดช าระ  หรือครบก าหนดช าระ  
หากสหกรณ์ไม่สามารถส่งช าระหนี้ได้ท้ังหมด  หรือบางส่วนต้องเร่งรัดสหกรณ์ให้ส่งดอกเบ้ีย 
เพื่อไม่ให้มีดอกเบ้ียค้าง 

  (3)    เมื่อสหกรณ์ค้างช าระหนี้เป็นเวลา  1  เดือน  นับแต่วันท่ีหนี้ครบก าหนด
ช าระโดยไม่ได้รับการผ่อนผัน หรือถูกบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีท าผิดสัญญา  หรือผิดวัตถุประสงค์   
เพื่อเรียกหนี้คืน  ให้มีหนังสือแจ้งสหกรณ์ให้ช าระหนี้ถึงประธานกรรมการโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  
พร้อมท้ังแจ้งจ านวนหนี้แต่ละสัญญารวมทุกสัญญาท่ีผู้ค้ าประกันแต่ละคนจะต้องร่วมรับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน  โดยแจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ค้ าประกันทุกคน  หากเป็นหนี้ท่ีมีการจ านอง
อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพยเ์ป็นประกันให้แจ้งการบังคับจ านองไปพร้อมกับหนังสือแจ้ง 
ให้ช าระหนี้ด้วย 

  (4)    เมื่อสหกรณ์ค้างช าระหนี้ครบ  2  เดือน  นับแต่วันท่ีหนี้ถึงก าหนด 
ช าระให้ท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการและผู้ค้ าประกัน  เช่นเดียวกับ  (3)  และเมื่อครบ  3  เดือน  
นับแต่วันที่ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี
รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีได้แก่  สัญญากู้ยืมเงิน  หนังสือค้ าประกัน  สัญญาจ านอง 
ใบส าคัญรับเงิน  หลักฐานการส่งช าระหนี้แต่ละครั้ง  มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ครั้งท่ีตกลงกู้ยืมเงิน  วัตถุประสงค์ขอกู้ของสหกรณ์  หากมีอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ หรือ  
ตราสารหนี้ จ านองและ/หรือ จ าน า เป็นประกันการช าระหนี้  ให้ส าเนาโฉนด  หรือหนังสือส าคัญ  
หนังสือสัญญาจ านอง  จ าน า และเอกสารหลักฐานอื่น  (หากม)ี  น าเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือ 
ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย  เพื่อส่งอัยการด าเนินคดี 

  (5)    ให้รายงานผลการด าเนินคดีทุกครั้งท่ีมีการเคลื่อนไหวไปยังส านักพัฒนา
ระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ และส าเนาให้กลุ่มนิติการ ส านักงานเลขานุการกรมทราบด้วย 

  (6)    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  และค่าฤชาธรรมเนียมวางศาลให้รายงาน 
ขอเบิกไปยัง  กพส. 
 

/ข้อ 32 การประเมินผล... 
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ข้อ  32    การประเมินผล 
  (1)    ให้คณะกรรมการบริหาร กพส.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผล 

การใช้เงินกู้ของสหกรณ์อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  (2)    กรณีการให้เงินกู้เป็นรายโครงการเฉพาะ  หรือโครงการพิเศษ

นอกเหนือจากโครงการปกติ  ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนเงินกู้เป็น 

ผู้ติดตามประเมินผลและรายงานให้คณะกรรมการบริหาร กพส. ทราบ 

  (3)    วิธีการประเมินผล 
(3.1)    ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  และส านักงานส่งเสริม 

สหกรณ์พื้นท่ี ประเมินผลสหกรณ์ลูกหนี้ท่ีครบก าหนดช าระในปีงบประมาณที่ผ่านมา และให้กรมฯ  
น าผลการประเมินมาประมวลและสรุปน าเสนอคณะกรรมการบริหาร กพส. ทราบ อย่างน้อย  ปีละ  
1  ครั้ง 

(3.2)   การประเมินผลให้ใช้ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหาร กพส. 
ก าหนด  โดยให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี  เป็นผู้ประเมิน 
และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(3.3)   เจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางออกไปติดตามประเมินผลในพื้นที่  
โดยวิธีสุ่มตรวจ 

 

  ประกาศ   ณ   วันที่           เดือน                     พ.ศ.  2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


