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1. ความส าคัญ 

จังหวัดนครราชสีมา ได้สนับสนุนเงินทุนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งเป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่่าให้กับสหกรณ์
ต่าง ๆ กู้ยืมไปเพ่ือด่าเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิก ทั้งด้านการหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจ รวมรวมผลผลิต 
จัดหาสินค้ามาจ่าหน่ายให้สมาชิกกู้ยืมและการลงทุนในทรัพย์สิน การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมแก่สหกรณ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สหกรณ์จะต้องสามารถส่งช่าระหนี้ได้ตามก่าหนด 

เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อความสามารถในการ
ช่าระหนี้และวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ ท่าให้สหกรณ์ประสบปัญหาหนี้ค้างรับช่าระ ส่งผลกระทบต่อ
ผลการด่าเนินงานและสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์  จึงท่าให้บางสหกรณ์ไม่สามารถส่งช่าระหนี้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ จากข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรวงเงินกู้ยืม
กองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการปกติ ให้จังหวัดนครราชสีมา จ่านวน 131 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการบริหารให้
สหกรณ์กู้ยืมไปด่าเนินธุรกิจ จากการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา ณ ต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา มีลูกหนี้ปกติยกมาต้นปี 30 สหกรณ์ 66 
สัญญา เป็นเงิน 211.706 ล้านบาท มีลูกหนี้ผิดนัดช่าระหนี้ ยกมาต้นปี 1 สหกรณ์ 1 สัญญา เป็นเงิน 0.061 
ล้านบาท ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด่าเนินคดี/ศาลพิพากษาแล้ว จ่านวน 9 สหกรณ์ จ่านวนเงิน 10.757 ล้านบาท อยู่
ระหว่างส่งฟ้องศาล จ่านวน 2 สหกรณ์ 4 สัญญา เป็นเงิน 8.288 ล้านบาท  แต่ทั้งนี้ การให้สินเชื่อไม่อาจ
หลีกเลี่ยงปัญหาหนี้ค้างช่าระได้ เมื่อมีปัญหาหนี้ค้างช่าระเกิดขึ้นแล้ว จึงต้องแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช่าระที่เกิดขึ้น
ให้ลดน้อยลง และควบคุมมิให้มีอัตราเพิ่มของหนี้ค้างช่าระ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการแนะน่าส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นหน่วยงานที่ต้องบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท่าชุดความรู้ ภายใต้กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) “ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กับการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างช่าระ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” 

2. วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ือประโยชน์ในการน่าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ  และแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินกู้ท่ีผิด
นัดช่าระหนี้ และบริหารจัดการธุรกิจด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นเครื่องมือในการให้ค่าแนะน่า ปรึกษาแก่สหกรณ์ในการส่ง
ช่าระหนี้ 
 
3. ความหมาย  

ความหมายของการบริหารจัดการหนี้ คือ กระบวนการบริหารและจัดการหนี้ ไม่ให้เกิดเป็นหนึ้ค้าง
ช าระและแก้ไขหนี้ค้างช าระอย่างเป็นระบบ ท าให้ลูกหนี้ช าระหนี้คืนได้ 
 
 
 
 
 

 

การบริหารจัดการหนีเ้งินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์
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บทที่ 2 

การบริหารธุรกิจสินเชื่อ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารสินเชื่อ 
สินเชื่อมีความส่าคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งต่อผู้บริโภค หน่วยธุรกิจสถาบันการเงินและ

รัฐบาล ดังนั้นจึงจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสินเชื่อเพ่ือให้ด่าเนินงานเกี่ยวกับการ
พิจารณาสินเชื่อและการใช้สินเชื่อให้เกิดประโยชน์ และทรงคุณค่าแก่ทุกฝ่าย การบริหารสินเชื่อเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารสินเชื่อทุกคนจะต้องศึกษาท่าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
เพ่ือน่าไปสู่ภาคการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ส่วนที่กล่าว
ว่าการบริหารสินเชื่อเป็นศาสตร์นั้น หมายความว่าจะต้องน่าหลักเกณฑ์ ทางการทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นหลักคิด
พิจารณาเพ่ือก่าหนดเป็นแนวทางในการด่าเนินงานหรือใช้ประกอบการตัดสินใจ  ในส่วนที่ถือว่าการบริหาร
สินเชื่อเป็นศิลป์นั้น หมายความว่าในการน่าเอาหลักคิดทฤษฎีต่าง ๆ ทางสินเชื่อมาสู่วิธีการปฏิบัตินั้น จะต้องมี
การก่าหนดกลยุทธ์หรือวิธีการที่เหมาะสม โดยผนวกเข้ากับประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องในการบริหารสินเชื่อเพ่ือให้ประสบผลส่าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์  โดยทั่วไปยังคงใช้
กระบวนการตามหลักการบริหารทั่วไปร่วมกับหลักบริหารเฉพาะที่ใช้กับสินเชื่อด้วย 

2.1.1 หลักการบริหารทั่วไป 
ก. การวางแผน (Planning) โดยปกติทั่วไปแต่ละสถาบันการเงินย่อมมีหลักการและวิธีปฏิบัติ 

ที่แตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์คงไม่แตกต่างกันมากนัก คือ ต้องการให้ผู้ขอกู้หรือ ผู้
ขอรับสินเชื่อได้รับเงินกู้แล้วสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ ในการด่าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้เต็มที่ มีผลคุ้มค่า
กับดอกเบี้ยจนสามารถส่งช่าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ในระยะเวลาที่ก่าหนด  ดังนั้นการวางแผนจะต้อง
ก่าหนดนโยบายเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจนเพ่ือให้ด่าเนินการบรรลุเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
รวมทั้งต้องค่านึงถึงการจัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการด่าเนินงาน 

ข. การจัดองค์การ (Organizing) สถาบันการเงินจะต้องมีการจัดองค์การ ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการบริหารสินเชื่อ ตามที่ได้ก่าหนดไว้ในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การจัดประเภทงานและสายงาน
ต้องมีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้การด่าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดองค์การ
เพ่ือการบริหารสินเชื่อนั้น อาจท่าได้หลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย และลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบัน
การเงิน เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ก็จะมีการจัดรูปแบบของ
องค์กรที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์และสามารถด่าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค. การจัดก่าลังคนให้เหมาะสมกับงาน (Staffing) การจัดคนให้เหมาะสมกับงานมีความส่าคัญ
อย่างยิ่งต่อความส่าเร็จของการบริหารงานสินเชื่อ ดังนั้นจึงควรเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับงานเพ่ือให้
สามารถท่างานตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายให้ส่าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งยังต้องพิจารณาในเรื่อง ปัญหาความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละสายงาน เพ่ือให้ทุกคนท่างานโดยค่านึงถึงประโยชน์ร่วมกันขององค์การเป็นส่าคัญ 

ง. การก่าหนดสายการบังคับบัญชา (Directing) เป็นการก่าหนดความรับผิดชอบของคนใน
องค์การว่าใครขึ้นตรงต่อใคร เพ่ือประสานการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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จ. การควบคุม (Controlling) เป็นการก่าหนดหน้าที่ในการควบคุมประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการ ว่าภารกิจได้ด่าเนินงานไปตามข้ันตอนและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ หากมีข้อบกพร่องหรือปัญหา
ในขั้นตอนใด ก็สามารถน่ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องและทันต่อเวลาซึ่งในการควบคุมนั้นจ่าเป็น
จะต้องอาศัยข้อมูลตัวเลข ดัชนี อัตราส่วน และวิธีการทางสถิติต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือสามารถ
แยกแยะผลการด่าเนินงาน และปัญหาในแต่ละด้านได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะน่าไปสู่การค้นหาปัญหาและ
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อการด่าเนินงานเพ่ือจะได้ก่าหนดวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องตรงจุดของปัญหา 

2.1.2 หลักการบริหารเฉพาะที่ใช้กับสินเชื่อ 
นอกจากการน่าหลักการบริหารทั่วไปมาใช้ในการบริหารสินเชื่อแล้ว เรายังต้องมีหลัก 

บริหารเฉพาะกับสินเชื่อมาใช้ควบคุมไปด้วย เพราะในการบริหารธุรกิจสินเชื่อนั้นจะต้องแตกต่างจากธุรกิจ
การค้าและการให้บริการทั่วไป ในธุรกิจการค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการเกิดข้ึนก็จะมีการช่าระราคา
ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ แต่การให้บริการสินเชื่อนั้น เมื่อมีการส่งมอบสินเชื่อแล้ว การช่าระราคา 
(ดอกเบี้ย) และการส่งคืนต้นเงินกู้จะเกิดข้ึนในภายหลังโดยมีข้อตกลงกันว่ามีการส่งช่าระคืนเมื่อใดและจะช่าระ
ราคากันอย่างไร ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการช่าระราคา (ดอกเบี้ย) หรือส่งคืนเงินต้นกู้ ผู้ให้กู้ต้องมีความ
เสี่ยงจากการไม่ได้รับช่าระหนี้คืนภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ดังนั้น ในการด่าเนินงานเกี่ยวกับด้านสินเชื่อต้อง
มีหลักเกณฑ์ท่ีต้องควรพิจารณาเพ่ิมเติมดังนี้ 

ก. การควบคุมลูกหนี้ให้ใช้เงินกู้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เป็นวิธีการเริ่มต้นที่จะควบคุมให้
ลูกหนี้ใช้เงินกู้ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น ถ้าลูกหนี้แจ้งว่าจะขอสินเชื่อ เพ่ือลงทุนในการ
ปรับปรุงที่ดิน หรือน่าไปซื้อเครื่องจักร เครื่องมือการเกษตร ก็ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินกู้ของ
ลูกหนี้ว่าได้ด่าเนินการถูกต้องตามวัตถุประสงค์จริง ๆ มิใช่น่าเงินไปใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์หรือน่าเงินไปช่าระ
หนี้บุคคลอื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงกว่าเพราะจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้เงินกู้และจะกระทบต่อ
การช่าระหนี้ในที่สุด 

ข. การควบคุมให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง ผู้ให้กู้ต้องมีศิลปะในการควบคุมติดตามให้
ลูกหนี้ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือเงื่อนไขตามสัญญาผูกพันอย่างเคร่งครัดสม่่าเสมอ การละเลยไม่เอาใจใส่ของ
ผู้ให้กู ้อาจเป็นสาเหตุให้ลูกหนี้ละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถช่าระหนี้ได้ในที่สุด เช่น 
การจ่ายเงินกู้เป็นรายงวดตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น 

ค. การช่วยเหลือดูแลการด่า เนินงานของลูกหนี้ โดยการติดตามผลการประกอบการของ
ลูกหนี้เป็นระยะ ๆ อย่างสม่่าเสมอตามความเหมาะสม เพ่ือให้รู้ว่าลูกหนี้แต่ละคนมีสถานะเป็นอย่างไร รวมถึง
ความเคลื่อนไหวของลูกหนี้และคุณภาพหนี้ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

ง. การดูแลหลักประกันไม่ให้เสื่อมค่า ผู้ให้กู้จะต้องมีการติดตามตรวจสอบหลักทรัพย์หรือสิ่งที่
น่ามาเป็นหลักประกันเงินกู้ เพ่ือมิให้เกิดการกระท่าที่มีผลต่อการเสื่อมค่าของหลักประกัน ในกรณีที่เป็นที่ดินก็
ควรมีการติดตามดูแลและการใช้ประโยชน์ของที่ดินในทางที่ไม่ท่าให้ที่ดินนั้นเสื่อมค่า เช่น การบุกรุกที่ดิน การ
ขุดหน้าดินขาย กรณีเป็นทรัพย์สินอื่นก็ต้องจัดให้มีการประกันภัยตามสมควร มิฉะนั้นแล้วเวลาที่ลูกหนี้ไม่
สามารถช่าระหนี้ได้ตามสัญญา ผู้ให้กู้สามารถที่จะบังคับช่าระหนี้เอาจากหลักประกันได้ แต่หากหลักประกัน
เสื่อมค่าก็จะมีผลเสียหายต่อผู้ให้กู้ เพราะจะท่าให้ผู้ให้กู้มีโอกาสได้รับช่าระหนี้น้อยลงหรือได้รับช่าระคืนไม่เต็ม
ตามจ่านวน 

จ. การดูแลอายุความและความสมบูรณ์ของเอกสารสัญญา เอกสารสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ 
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส่าหรับการให้สินเชื่อ หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเกิดการช่ารุด สูญหาย จะมีผล
ต่อการบังคับช่าระหนี้ได้ ดังนั้น การจัดเก็บเอกสารการกู้ก็จะต้องจัดท่าอย่างเป็นระบบและต้องดูแลให้มีความ



4 
 

ปลอดภัย นอกจากนี้ การดูแลในด้านอายุความของสัญญาก็เป็นเรื่องส่าคัญที่จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมที่
ถูกต้อง หากมีการปล่อยให้สัญญาขาดอายุความ จะมีผลกระทบต่อการบังคับช่าระหนี้ตามกฎหมายได้ 

ฉ. การเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น กับลูกหนี้อันจะมี
ผลกระทบต่อการช่าระหนี้ ผู้ให้กู้จะต้องมีมาตรการรองรับเพ่ือแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ ผลส่าเร็จของการให้กู้ก็คือการที่ลูกหนี้สามารถช่าระหนี้ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก่าหนด ดังนั้น หาก
มีปัญหาเกิดขึ้นกับลูกหนี้แล้วผู้ให้กู้สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และทันต่อเวลาจะมีผลให้ลูกหนี้มี
คุณภาพดีขึ้น และมีโอกาสที่ลูกหนี้จะช่าระหนี้ได้ตามก่าหนด หากมีปัญหาลูกหนี้ไม่สามารถช่าระได้ตามก่าหนด 
ก็ควรมีมาตรการอ่ืนรองรับ เช่นการยืดเวลาในการช่าระหนี้ การผ่อนปรนเงื่อนไขการช่าระหนี้ การให้เงินกู้เพ่ิม 
หรือการลดดอกเบี้ยบางส่วนให้แก่ลูกหนี้ เป็นต้น 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 

ในการบริหารด้านสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพนั้น การวิเคราะห์เครดิต (Credit Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการที่
ธนาคาร และสถาบันการเงิน โดยทั่วไปใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพ
คล่อง ความสามารถในการหารายได้ และการช่าระหนี้ ความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการด่าเนิน
กิจการ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการให้เครดิตสินเชื่อ หรือขยายสินเชื่อแก่ลูกค้า 

สถาบันการเงินโดยทั่วไปจะใช้หลักการวิเคราะห์สินเชื่อที่คล้ายคลึงกัน และมีนโยบายหลัก 
ในการวิเคราะห์ คือ นโยบาย 5C (C’ s Policy) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 Character คือ คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ เป็นการวิเคราะห์ถึงอุปนิสัยใจคอ และพฤติกรรมของ
ผู้ขอสินเชื่อ ว่ามีความรับผิดชอบและความเต็มใจในการช่าระหนี้มากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

ก. คุณสมบัติและประวัติส่วนตัว อุปนิสัยทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว อายุ นิติภาวะ 
การค้า สังคม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหนี้สิน ความตรงต่อเวลาในการช่าระหนี้ ความสม่่าเสมอในการ
ช่าระหนี้ ชื่อเสียงส่วนตัว เป็นต้น 

ข. คุณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หน้าที่การงาน ความสามารถ ความช่านาญประสบการณ์ 
ความคิดความอ่าน เป็นต้น 

2.2.2 Capital คือ ทุนของธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์ถึงฐานะการเงิน ซึ่งได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และ ทุน
ของธุรกิจนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ส่าหรับทุนของธุรกิจนั้น หมายถึง ส่วนที่เจ้าของหรือผู้ประกอบการน่ามาลงไว้
ในธุรกิจ ในการวิเคราะห์จะพิจารณาส่วนของสินทรัพย์ที่มีเหนือหนี้สิน เพ่ือเป็นหลักประกันความปลอดภัยใน
กรณีท่ีคุณสมบัติ และความสามารถ ในการช่าระหนี้ของผู้ขอกู้ไม่ค่อยดีนัก โดยดูจากอัตราส่วนก่าไรต่อทุนและ
อัตราส่วน หนี้สินต่อทุน อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังว่าส่วนของเจ้าของที่รวมทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตน  และไม่มี
ตัวตนจะมีมูลค่าเท่าใด แยกเป็นสัดส่วนได้หรือไม่ในกรณีที่จะต้องมีการช่าระบัญชี 

2.2.3 Capacity คือ ความสามารถในการช่าระหนี้สิน เป็นการวิเคราะห์สมรรถภาพในการหารายได้ 
ถ้าเป็นการขอสินเชื่อส่วนบุคคล จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ในรูปค่าจ้างเงินเดือน รายได้อ่ืน ๆ 
เป็นหลัก แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลจะวิเคราะห์ถึงผลการด่าเนินงานของธุรกิจเพ่ือดูความสามารถในการท่าก่าไรของ
ธุรกิจ โดยวิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย และก่าไรของธุรกิจจะใช้พิจารณาจาก งบการเงิน แผนการบริหารงาน 
แผนการช่าระเงินคืน โดยปกติเงินที่จะน่ามาช่าระหนี้ควรจะเป็นเงินรับสุทธิจากการด่าเนินงาน นั่นคือ ก่าไร
ของธุรกิจ นั่นเอง 

2.2.4 Collateral คือ หลักประกัน ในการพิจารณา และตัดสินใจเกี่ยวกับเครดิตหลักประกันเพียง
อย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจ ต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ด้วยประกันเป็นเพียงการช่วยลดความ
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เสี่ยงภัยทางการเงิน ในกรณีที่ผลการด่าเนินงานและฐานะทางการเงิน ในอนาคตไม่เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้ 
คือ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หลักทรัพย์ที่ใช้ค้่าประกัน ได้แก่ ที่ดินโรงเรือน สิทธิการเช่า พันธบัตร หุ้นของบริษัท
อ่ืน หรือ บุคคลที่เชื่อถือได้มาค่้าประกัน  

2.2.5 Condition คือ สภาวการณ์ทั่วไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล การเมือง กฎหมาย 
ภาษี ดินฟ้าอากาศ การขึ้นราคาของน้่ามันดิบ ปัญหาวัตถุดิบ ปัญหาแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ เทคโนโลยี เทคนิคการผลิต เป็นต้น ซึ่งอาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อการช่าระหนี้ได้ จ่าเป็นจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 
2.3 มาตรการและวิธีการในการบริหารสินเชื่อ 

มาตรการและวิธีการในการบริหารสินเชื่อ ของแต่ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกันในหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัต ิแต่องค์ประกอบส่าคัญในการบริหารสินเชื่อจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ 

2.3.1 วัตถุประสงค์และนโยบายในการให้สินเชื่อ เนื่องจากภายใต้ปัจจัยข้อก่าหนด เช่น นโยบายของ
องค์กร ขอบเขตข้อจ่ากัดในศักยภาพการด่าเนินงาน และกฎหมายที่ควบคุมการประกอบการ เป็นต้น ล้วนเป็น
ตัวก่าหนดวัตถุประสงค์และนโยบายในการด่าเนินงาน ดังนั้น การบริหารสินเชื่อจึงต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และนโยบายที่องค์กรก่าหนด 

2.3.2 ผู้บริหารสินเชื่อ โดยจะท่าหน้าที่กลั่นกรองและแยกแยะรายละเอียดข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่ง
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร การวิเคราะห์ความเหมาะสมของวงเงินที่ขอสินเชื่อ 
ความเป็นไปได้ ของการด่าเนินกิจกรรมที่เสนอ การเก็บรวบรวมเสาะหาข้อมูลเพ่ิมเติม และการน่าเสนอ
รายงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยทั่วไปเราอาจเรียกว่าพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ ซึ่งบทบาทของพนักงาน
วิเคราะห์สินเชื่อมีความส่าคัญมากต่อกระบวนการให้สินเชื่อ จึงจ่าเป็นต้องมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเฉพาะ
เพ่ือให้การบริหารสินเชื่อมีประสิทธิภาพสูง 

ก. คุณลักษณะพนักงานบริหารสินเชื่อควรมีคุณลักษณะที่ดี เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่องาน
วิเคราะห์สินเชื่อ ดังนี้ 

1) มีสติปัญญาในการเรียนรู้ และจดจ่าสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถแยกแยะและ
ประมวลผลได้อย่างถูกต้องมีเหตุมีผล 

2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพียงพอที่จะด่าเนินงานด้านนี้ได้ เพราะต้อง 
ติดต่อบุคคลจ่านวนมากทั้งในและนอกสถานที่ท่างานอยู่เสมอ ๆ 

3) มีบุคลิกน่าเชื่อถือ อารมณ์มั่นคง เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
ข. คุณสมบัติพนักงานบริหารสินเชื่อควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้ 

1) มีระดับพ้ืนความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การจัดการ การตลาด 
การบัญชี การเงิน กฎหมายและพาณิชย์อยู่บ้าง ซึ่งไม่จ่าเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ 

2) มีความสามารถในการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยรู้จักแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ รู้จักหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์สินเชื่อที่ถูกต้อง 

3) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะกับบุคคลทั่ว ๆ ไปได้เป็นอย่างดี 
เพ่ือการสนทนาและการเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถตั้งค่าถามที่เหมาะสมได้ในเวลาอันสมควร 

4) มีความสนใจและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจ่า เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมเกิดข้ึนรวดเร็ว จึงควรติดตามเพ่ือน่ามาใช้ปรับปรุงงานวิเคราะห์ของตนเอง 
ให้ทันสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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5) มีความเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ และข้อก่าหนดของส่วนงานตนเอง และ
สามารถชี้แจงกับผู้มาติดต่อได้อย่างถูกต้อง 

6) มีความซื่อสัตย์สุจริตและชอบในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นที่พนักงาน
บริหารสินเชื่อจะต้องมี 

ทั้งนี ้การท่าหน้าที่ของพนักงานบริหารสินเชื่อ ควรมีอิสระในด้านความคิด และไม่ควรถูกดดัน 
ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ และควรตระหนักไว้เสมอว่าผู้บริหารสินเชื่อไม่ได้เป็นผู้
ตัดสินความผิดถูกของผู้ขอสินเชื่อ แต่เป็นผู้น่าเสนอเหตุผลและข้อเสนอแนะเพ่ือผู้อนุมัติตัดสินใจ ถ้าข้อมูลที่
ได้รับหรือที่น่ามาใช้ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้ว ผลการวิเคราะห์ก็จะไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้บริหารสินเชื่อจะต้อง
วิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้มาโดยถูกต้องและสุจริต ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้ถือเป็นจรรยาบรรณที่ส่าคัญ
อย่างยิ่งของผู้บริหารสินเชื่อ 

2.3.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลทางกายภาพหรือข้อมูลทางการเงิน ซ่ึง
จะต้องครอบคลุมและครบถ้วนเพียงพอต่อการวิเคราะห์สินเชื่อจึงอาจกล่าวได้ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ก. ลักษณะข้อมูล ข้อมูลที่ดีควรประกอบไปด้วย 
1) มีความถูกต้องและเป็นความจริง กล่าวคือ ควรเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงหรือ

พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นจริงและมีความถูกต้อง ไม่เกิดขึ้นจากการสร้างหรือบิดเบือนเพ่ือ
ผลประโยชน์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอต่อการน่าไปใช้ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
3) มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ซึ่งควรมีการตรวจสอบสถานภาพของข้อมูลก่อน

น่าไปใช้ 
     4) มีแหล่งที่มาชัดเจน เพ่ือความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบหรืออ้างอิงได้ 
ข. ประเภทของข้อมูล จัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลแสดงลักษณะทางกายภาพ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ 
ความช่านาญของผู้ขอสินเชื่อ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลประเภทไม่เป็นตัวเลขแต่เป็นสภาพของผลที่
เกิดข้ึนสืบเนื่องจากพฤติกรรมส่วนตัว หรือสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ทั้งในอดีตปัจจุบัน และคาดคะเนไปในอนาคต 
ยกตัวอย่างข้อมูลประเภทนี้ เช่น วุฒิการศึกษา ประวัติการประกอบอาชีพ ท่าเลสถานที่ตั้งโครงการ เป็นต้น 

2) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข น่ามาใช้ประกอบการคาดคะเน อนาคต 
ยกตัวอย่าง เช่น งบการเงิน สถิติราคาพืชผล อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 

ค. แหล่งที่มาของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลสามารถจ่านองได้ 2 ทางคือ 
1) ข้อมูลทางตรง เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ขอสินเชื่อโดยตรง ได้แก่ 

1.1) เอกสารการขอกู้ เป็นข้อมูลที่ผู้ขอสินเชื่อบันทึกไว้ เช่น เอกสารการ 
ขอสินเชื่อ และเอกสารโครงการเป็นต้น รวมทั้งเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่ผู้สินเชื่อจัดท่าไว้ 

1.2) การสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้ขอสินเชื่อ โดยตรง 
ซึ่งอาจได้ข้อมูลเชิงลึกมากข้ึนด้วยจากการสังเกตบุคลิกลักษณะท่าทาง ความรู้ และพฤติกรรมในระหว่างการ
สอบถาม 

1.3) การส่ารวจสภาพของจริง เป็นข้อมูลสินเชื่อที่ผู้วิเคราะห์สามารถ 
พิจารณาจากสภาพความจริง เช่น โรงงาน โรงเรือน เครื่องจักร อุปกรณ์ และท่าเลสถานที่ตั้งการด่าเนินงาน 
ของผู้ขอสินเชื่อ เป็นต้น 

2) ข้อมูลทางอ้อม เป็นข้อมูลจากแหล่งอื่นซึ่ง ได้แก่ 
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2.1) เอกสาร ต่าราทางวิชาการ มักใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และ
เป็นเอกสารอ้างอิงได้ เช่น รายงานผลการทดลองและผลการวิจัย เป็นต้น 

2.2) ข่าวสารที่ปรากฏทั่วไปตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ 
และโทรทัศน์ เป็นต้น 

ง. การจัดการข้อมูล เพ่ือให้การวิเคราะห์สินเชื่อเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึง
ควรมีการจัดการระบบข้อมูล ให้เหมาะสมดังนี้ 

1) การรวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์สินเชื่อควรรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ไว้ให้ได้มากที่สุด 

2) การตรวจสอบและการคัดเลือก ควรมีการตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ให้เพียงพอ โดยจัดแยกประเภทของข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวก ต่อการใช้
งาน 

3) การจัดเก็บข้อมูลอาจใช้เทคโนโลย ีเช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดพ้ืนที่การจัดเก็บเอกสาร 
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บทที่ 3 

การบริหารหนี้ 
  

เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 
2557 หมวดการบริหารหนี้  ซึ่งก่าหนดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้  ติดตามเร่งรัดหนี้กับสหกรณ์
ลูกหนี้  และประเมินผลเงินกู้ด้วย  โดยปฏิบัติดังนี้ 
 2.4.1 การติดตามผลการใช้เงินกู้ 
  เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้จาก กพส. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ด่าเนินการตรวจสอบติดตามผลการใช้
เงินกู้ของสหกรณ์ลูกหนี้  ดังนี้ 

1.  เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินกู้แล้ว ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาลงบัญชีลูกหนี้รายตัวให้
เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีรายการเคลื่อนไหว  ตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร กพส. ก่าหนด 
 2.  ภายในเวลา  3  เดือน นับจากวันที่สหกรณ์ได้รับเงินกู้ไปแล้ว  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
ร่วมกับส่านักงานสหกรณ์จังหวัดด่าเนินการติดตาม  ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ว่า  สหกรณ์ใช้เงินกู้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้หรือไม่  หากพบว่าสหกรณ์ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์  ให้แจ้งสหกรณ์เป็น 
ลายลักษณ์อักษร  ภายในเวลา  7  วัน  เพื่อบอกเลิกสัญญา  และเรียกเงินกู้คืน 
 3.  หลังจากสหกรณ์รับเงินกู้ไปแล้ว  6  เดือน  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ด่าเนินการติดตาม  
ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์  ในกรณีที่สัญญากู้เงินที่มีก่าหนดช่าระเกินกว่า  1  ปี  ต้องด่าเนินการ
ติดตาม  ตรวจสอบผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
  4.  กรณีสหกรณ์หมดความจ่าเป็นในการใช้เงินกู้  แม้หนี้ยังไม่ถึงก่าหนดช่าระ หากตรวจ
พบว่าสหกรณ์หมดความจ่าเป็น  ให้แจ้งสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้สหกรณ์ส่งช่าระหนี้คืนโดยเร็ว 
  5.  ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จัดท่ารายงานตรวจสอบ  ติดตามผลการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ลูกหนี้   
ตามแบบรายงานการตรวจสอบการใช้เงินกู้และติดตามเร่งรัดหนี้ กพส. (กพส.4)  และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์สรุปรายงานการตรวจสอบการใช้เงินกู้ กพส. (กพส.5  ส่วนที่ 1)  โดยรวบรวมเฉพาะ
เอกสาร กพส.5 ส่วนที่ 1 ส่งให้กรมฯ ทุกเดือน 

2.4.2  การติดตามเร่งรัดหนี้ 

ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบ
ติดตามเสมอว่า สหกรณ์ใดจะถึงก่าหนดช่าระ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จะแจ้ง
เตือนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในที่ประชุมประจ่าเดือน และแจ้งเป็นหนังสือถึงกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ส่าหรับการ
ติดตามเร่งรัดหนี้   ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมามีกลยุทธ์ที่ใช้ในการติดตามหนี้ ดังนี้ 

  1. ส่งหนังสือเตือนหนี้โดยวิธีการลงทะเบียนตอบรับถึงสหกรณ์ จ่านวน 2 ครั้ง ก่อนหนี้ครบ
ก่าหนดช่าระคืน  60  วัน   และก่อนหนี้ครบก่าหนดช่าระคืนเป็นเวลา  30  วัน  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้อีกทางหนึ่ง 

2. โทรศัพท์แจ้งเตือนสหกรณ์ก่อนวันครบก่าหนด 2-3 วัน และวันที่ครบก่าหนดอีกครั้ง เป็น
วิธีการที่ประหยัดเงินและเวลา วิธีการนี้ใช้กับสมาชิกลูกหนี้ที่ดีเป็นหนี้ปกติ  
  3. ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์ เพื่อแจ้งเตือนการช่าระหนี้ของสหกรณ์ 
หากมีเหตุ หรือทราบว่าสหกรณ์จะไม่สามารถส่งช่าระหนี้ได้ ให้หาแนวทางแก้ไข เพ่ือไม่ให้สหกรณ์ผิดนัดช่าระ



9 
 

หนี้ โดยการร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และให้ค่าแนะน่า ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุสุดวิสัยหรือความจ่าเป็น  อัน
มิใช่เกิดจากเหตุทุจริตซึ่งท่าให้สหกรณ์ผู้กู้ยืมไม่สามารถส่งใช้คืนเงินกู้เมื่อถึงก่าหนดใช้คืนตามสัญญา  แนะน่า
ให้สหกรณ์ผู้กู้ยื่น ค่าร้องขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช่าระหนี้ได้ตามข้อเท็จจริงก่อนหนี้ถึงก่าหนดช่าระหรือก่อนหนี้
ถึงก่าหนดช่าระในแต่ละงวด  (กรณีผ่อนช่าระหนี้เป็นงวด)  เป็นเวลา  45  วัน  (เว้นแต่ในกรณีทีม่ีเหตุจ่าเป็นไม่
สามารถด่าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้สหกรณ์ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป)  
ยื่นต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นตั้งอยู่  โดยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดท่าทะเบียนคุมเรื่องขอผ่อนผัน/ขยายเวลาช่าระหนี้  และบันทึกวันที่รับเรื่อง
ไว้เป็นหลักฐาน 

  เมื่อสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน/ขยายเวลาช่าระหนี้  ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ทราบ  พร้อมเอกสารแบบฟอร์มบันทึกต่อท้ายแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้่าประกัน  
และหลักประกันอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เพ่ือให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แจ้งสหกรณ์ทราบ  และจัดท่าบันทึกต่อท้ายแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้่าประกัน  และหลักประกันอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  ต่อไป  หากหลักประกันที่มีอยู่ไม่
สมบูรณ์ให้จัดท่าเพ่ิมให้สมบูรณ์ 
  หากไม่สามารถด่าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผัน/ขยายเวลาการช่าระหนี้  
และผู้มีอ่านาจในการอนุมัติเห็นว่ามีเหตุจ่าเป็นสมควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ่านาจอนุมัติเสนอแนว
ทางการผ่อนผัน/ขยายเวลาช่าระหนี้  พร้อมเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา  ให้
คณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

2.4.3 การประเมินผล 
1.  ให้คณะกรรมการบริหาร กพส.  หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายประเมินผลการใช้เงินกู้ของ

สหกรณ์อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
2.  กรณีการให้เงินกู้เป็นรายโครงการเฉพาะ  หรือโครงการพิเศษนอกเหนือจากโครงการปกติ  

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้  เป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ  พร้อมทั้ง
รายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร กพส. ทราบ  อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  จนกว่าสหกรณ์จะส่งช่าระหนี้เสร็จ
สิ้น 

3.  วิธีการประเมินผล 
(1) ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับส่านักงานสหกรณ์จังหวัดด่าเนินการประเมินผล

สหกรณ์ท่ีได้รับเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ซึ่งครบก่าหนดช่าระในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน  และให้กรมฯ  น่าผลการประเมินมาประมวล  และสรุปน่าเสนอคณะกรรมการบริหาร กพส.  ทราบ  อย่าง
น้อยปีละ  1  ครั้ง 

(2) การประเมินผล  ให้ใช้ตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร กพส. ก่าหนด โดยให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับส่านักงานสหกรณ์จังหวัด จัดท่าแบบประเมินผลสหกรณ์ที่กู้เงิน กพส. (กพส.7)  และ
แบบสรุปประเมินผลงานของสหกรณ์ในจังหวัดที่กู้เงิน กพส. (กพส.8)  และให้รวบรวมเอกสารการประเมินผล
เฉพาะ กพส.8  ส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  ปีละ  2  ครั้ง 

(3) เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางกรมส่งเสริมสหกรณ์ออกไปติดตามประเมินผลในพ้ืนที่  โดย
วิธีสุ่มตรวจ 
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บทที่ 4 

การบริหารหนี้ค้างช าระ 

 

3.1 การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้  
การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพของลูกหนี้ ข้อมูลที่ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดควรน่ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ลูกหนี้ค้างช่าระแต่ละรายนั้น   จะต้องรู้สภาพที่แท้จริงของสหกรณ์ สาเหตุที่ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนที่ท่าให้
สหกรณ์ไม่สามารถส่งช่าระหนี้ได้  ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาลูกหนี้ ควรด่าเนินการ ดังนี้ 

1) ก่าหนดตัวผู้รับผิดชอบ 
2) ก่าหนดเป้าหมาย 
3) วิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพ 
4) ก่าหนดแนวทางในการแก้ไข 
5) ปฏิบัติตามแนวทางที่ก่าหนด 
6) ประเมินผล 

3.1.1 การวิเคราะห์ลูกหนี้และศักยภาพ มีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์ ศักยภาพของลูกหนี้   เป็นการวัดความสามารถและความตั้งใจในการช่าระหนี้

ของสหกรณ์โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของสหกรณ์  ได้แก่ วิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน 
ประวัติการช่าระหนี้ 

2) วิเคราะห์ถึงความผิดปกติท่ีเป็นเหตุในตัวลูกหนี้ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ สมาชิกไม่ส่งช่าระหนี้ 
เกิดการทุจริตในองค์กร  

3) วิเคราะห์หลักประกันและทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยวิเคราะห์ว่าหลักประกันคุ้มกับมูลหนี้
หรือไม่ 

3.1.2 ก่าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช่าระ 
1) ให้ช่าระหนี้เก่าและให้สินเชื่อใหม่ 
2) การขยายกรอบเวลาช่าระหนี้ 
3) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
4) การขอลดหนี้ 
5) การด่าเนินคดีและบังคับคดี 
6) การไกล่เกลี่ยคดี  การประนีประนอมหนี้ (ก่อนศาลมีค่าพิพากษา)  
7) การขอเจรจาประนีประนอมหนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายหลังศาลมีค่าพิพากษา และ

ออกหมายบังคับคดีแล้ว 
8) การตัดหนี้สูญ 

3.1.3 ปฏิบัติตามแนวทางที่ก่าหนด 
  1) เมื่อสหกรณ์ค้างช่าระหนี้เป็นเวลา  1  เดือน  นับแต่วันที่หนี้ครบก่าหนดช่าระโดยไม่ได้รับ

การผ่อนผัน/ขยายเวลา  หรือถูกบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีท่าผิดสัญญา  หรือใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์เพ่ือเรียกหนี้
คืน  ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด ด่าเนินการจัดท่าหนังสือแจ้งสหกรณ์ให้ช่าระหนี้ถึงประธานกรรมการ  (ทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ)  พร้อมทั้งแจ้งจ่านวนหนี้แตล่ะสัญญารวมทกุสัญญาที่ผู้ค้่าประกันแต่ละคน จะต้องร่วมรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน  (ทางไปรษณีย์ตอบรับ)  ไปยังผู้ค้่าประกันทุกคน  หากเป็นหนี้ที่มีการจ่านองอสังหาริมทรัพย์  หรือ
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สังหาริมทรัพย์เป็นประกัน  ใหแ้จ้งการบังคับจ่านอง ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งให้ช่าระหนี้ด้วย  และให้มีหนังสือแจ้ง
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ช่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้  อีกทางหนึ่ง 

  2)  เมื่อสหกรณ์ค้างช่าระหนี้ครบ  2  เดือน  นับแต่วันที่หนี้ถึงก่าหนดช่าระส่านักงานสหกรณ์
จังหวัดจัดท่าหนังสือแจ้งประธานกรรมการและผู้ค้่าประกัน  เช่นเดียวกับข้อ 1)  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณช์่วยในการติดตามเร่งรัดหนี้อีกทางหนึ่ง   

  3) เมื่อครบ  3  เดือน  นับแต่วันที่ผิดนัดช่าระหนี้ตามสัญญา ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด รวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด่าเนินคดีได้แก่  สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาค้่าประกัน  สัญญาจ่านอง  ใบส่าคัญรับเงิน  
หลักฐานการส่งช่าระหนี้แต่ละครั้ง  พร้อมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการด่าเนินการของสหกรณ์  ครั้งที่มี
มติตกลงกู้ยืมเงิน  และวัตถุประสงค์ขอกู้ของสหกรณ์  หากมีอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์  หรือตราสารหนี้/
จ่านองและหรือ  จ่าน่าเป็นประกันการช่าระหนี้  ให้ส่าเนาโฉนด  หรือหนังสือส่าคัญ  หนังสือสัญญาจ่านอง  
จ่าน่า  และเอกสารหลักฐานอื่น (หากมี)  น่าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับ
จังหวัด  เพ่ือมีมติในการด่าเนินคดีกับสหกรณ์ที่ค้างช่าระ และส่งเอกสารต่าง ๆ ให้พนักงานอัยการด่าเนินคดี 

 4) ให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด รายงานผลการด่าเนินคดี  พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง  เช่น ค่าฟ้อง  ค่าพิพากษา  หมายบังคับคดี  และอ่ืน ๆ ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว  ไปยังส่านัก
บริหารเงินทุน  และส่าเนาให้ส่านักนายทะเบียนและกฎหมาย  ทราบด้วย 
  5). การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
   คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้ก่าหนดแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช่าระของสหกรณ์  โดยก่าหนดรายละเอียดในการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร กพส.  และประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การผ่อน
ผัน  การขยายเวลาช่าระหนี้  การลดหนี้  การปรับโครงสร้างหนี้  การไกล่เกลี่ยคดี  การประนีประนอมหนี้เงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  2557  โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปแนะน่าให้
สหกรณ์จัดท่าแบบค่าขอและยื่นค่าขอเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร กพส. ก่าหนดต่อกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้นตั้งอยู่  ซึ่งในหนังสือค่าขอสหกรณ์ต้องแสดงให้เห็นถึงความจ่าเป็นต้องขอปรับปรุง
โครงสร้างหนี้อย่างชัดเจน  และหากมีความจ่าเป็นอาจต้องตรวจสอบภาวะกิจการ  และภาวะการเงินของ
สหกรณ์ก่อนก็ได้  โดยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่
จัดท่าทะเบียนคุมเรื่องขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้  และบันทึกวันที่รับเรื่องไว้เป็นหลักฐานขอปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช่าระ โดยลักษณะของหนี้หรือสหกรณ์ลูกหนี้ที่จะขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 
  1.  หนี้นั้นเป็นภาระหนักหรือมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุความจ่าเป็น  เช่น  สาเหตุจาก  
ภัยธรรมชาติ  ภัยพิบัติ  หรือภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร กพส. 
เห็นสมควร 
  2.  ยังด่าเนินธุรกิจให้บริการสมาชิกตามปกติ  และมีแผนปรับปรุงฟื้นฟูการด่าเนินธุรกิจที่
ชัดเจน 
  3.  สหกรณ์ที่หยุดด่าเนินธุรกิจ  แต่มีแผนปรับปรุงฟื้นฟูหรือเร่งรัดหนี้ที่ชัดเจน 
และมีความเป็นไปได้ 
  4.  สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ส่วนลักษณะของหนี้ที่ไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ คือหนี้ที่เกิดจากการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์  
หรือทุจริต 
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  6. การขอลดหนี้ 
   คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้ก่าหนดแนวทางในการขอลดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์   
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช่าระของสหกรณ์  โดยก่าหนดรายละเอียดในการขอลดหนี้  ตามระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)  พ.ศ. 2557  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร กพส.  และประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส.  เรื่องหลักเกณฑ์การผ่อนผั น  การ
ขยายเวลาช่าระหนี้  การลดหนี้  การปรับโครงสร้างหนี้  การไกล่เกลี่ยคดี  การประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  2557  ดังนี้ 

ลักษณะของหนี้ที่จะขอลดหนี้ได้ 
   1.  ลูกหนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้องทั้งสัญญา 

  2.  ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการช่าระบัญชี 
  3.  ลูกหนี้ อ่ืนนอกเหนือจากข้อ 1  และข้อ 2  ที่ไม่สามารถด่าเนินการผ่อนผัน 
การขยายเวลาช่าระหนี้  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  การไกล่เกลี่ยคดี  และการประนีประนอมหนี้ได้  โดยกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปแนะน่าให้สหกรณ์ที่ประสงค์จะลดหนี้  ให้ยื่นค่าขอลดหนี้ได้ตามข้อเท็จจริง โดยชี้แจง
เหตุผลและความจ่าเป็นประกอบการพิจารณา 
  7. แนวทางการไกล่เกลี่ยคดี  การประนีประนอมหนี้ (ก่อนศาลมีค่าพิพากษา) 

ในการขอไกล่เกลี่ยคดี  และการขอประนีประนอมยอมความของสหกรณ์ลูกหนี้   
คณะกรรมการบริหาร กพส.  ก่าหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในระดับต่าง ๆ 
พิจารณากลั่นกรองก่อนน่าเสนอผู้มีอ่านาจอนุญาต  ตามค่าสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 3 /2557  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สั่ง  ณ  วันที่  29  กันยายน  2557 การไกล่เกลี่ย
คดีและการประนีประนอมหนี้  ต้องให้มีค่าพิพากษา  และส่านักงานสหกรณ์จังหวัดด่าเนินการส่งส่าเนาค่า
พิพากษาตามยอม  และสัญญาประนีประนอมยอมความให้ส่านักบริหารเงินทุน  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ภายใน  
30  วัน  นับแต่วันที่ศาลมีค่าพิพากษา  เพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงบัญชีต่อไป 
   ถ้าสหกรณ์ไม่ช่าระหนี้ให้เป็นไปตามค่าพิพากษาตามยอม  ให้บังคับคดีตามค่า
พิพากษาตามยอมต่อไป กรณีที่ไม่อาจตกลงไกล่เกลี่ยคดีหรือประนีประนอมหนี้ได้  ให้ด่าเนินคดีต่อไปจนเสร็จ
สิ้น 
  7. การขอเจรจาประนีประนอมหนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายหลังศาลมีค่าพิพากษา และ
ออกหมายบังคับคดีแล้ว ปีงบประมาณ 2558 
   คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้ก่าหนดกรอบแนวทางในการเจรจาประนีประนอมหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ภายหลังศาลมีค่าพิพากษา  และออกหมายบังคับคดีแล้ว  ซึ่งเป็นการผ่อนปรนและ
แก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัดค้างช่าระ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสหกรณ์และผู้ค้่าประกัน  ดังนี้ 
   หลักเกณฑ์การขอเจรจาประนีประนอมหนี้ภายหลังศาลมีค่าพิพากษา 
   1.  คุณสมบัติของสหกรณ์ 
    1.1  สหกรณ์ยังด่าเนินธุรกิจ  หรือหยุดด่าเนินธุรกิจ 
    1.2  เลิกสหกรณ์  และอยู่ระหว่างการช่าระบัญชี 
   2.  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
    2.1  กรณีสหกรณ์ยังด่าเนินธุรกิจ  หรือหยุดด่าเนินธุรกิจ 
      -  สหกรณ์ และ/หรือ ผู้ค้่าประกัน  ได้ช่าระหนี้  ต้นเงินกู้  หรือ
ดอกเบี้ย  หรือค่าปรับ  หรือดอกเบี้ยปรับ  นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค่าพิพากษารวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ตามค่า
พิพากษา 
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       ผู้มีอ่านาจอาจพิจารณายกเว้น ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าปรับ  
และ/หรือ ดอกเบี้ยปรับ  เฉพาะที่เกิดขึ้นตามค่าพิพากษาได้บางส่วนหรือทั้งหมด 
    2.2  กรณีเลิกสหกรณ์  และอยู่ระหว่างการช่าระบัญชี 
      -  สหกรณ์ และ/หรือ ผู้ค้่าประกัน  ได้ช่าระหนี้  ต้นเงินกู้  หรือ
ดอกเบี้ย หรือค่าปรับ  หรือดอกเบี้ยปรับ  ก่อนและหลังศาลมีค่าพิพากษารวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ยืมตาม
สัญญา 
       ผู้มีอ่านาจอาจพิจารณายกเว้น ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าปรับ  
และ/หรือ ดอกเบี้ยปรับ  ได้บางส่วนหรือทั้งหมด 
   3. ขั้นตอนการพิจารณา 

   1) ให้สหกรณผ์ู้ช่าระบัญชี  (แล้วแต่กรณี)  จัดท่าค่าขอเจรจาประนีประนอม
หนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  และแบบสรุปรายละเอียดค่าขอเจรจาประนีประนอมหนี้  ตามท่ีก่าหนด   
ยื่นต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดท่า
ทะเบียนคุม  และบันทึกวันที่รับค่าขอไว้เป็นหลักฐาน 
   2) เมื่อส่านักงานสหกรณ์จังหวัดรับเรื่องจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  ให้
เจ้าหน้าที่จัดท่าทะเบียนคุมเรื่อง  และบันทึกวันที่รับค่าขอไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ก่าหนด  ดังนี้ 
     2.1)  กรณีสหกรณ์ยังด่าเนินธุรกิจ  หรือหยุดด่าเนินธุรกิจ 
     (1)  ให้ตรวจสอบว่าสหกรณ์ และ/หรือ ผู้ค้่าประกัน  ได้
ส่งช่าระหนี้คืน  ต้นเงินกู้  หรือดอกเบี้ย  หรือค่าปรับ  หรือดอกเบี้ยปรับ  นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค่าพิพากษา   
รวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ตามค่าพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว  ก่อนยื่นค่าขอเจรจาประนีประนอมหนี้ 
     (2)  วิเคราะห์เหตุผล  ความจ่าเป็น  และปัญหาอุปสรรค
ในการด่าเนินงานของสหกรณ์ว่า  สหกรณ์ยังมีความสามารถในการช่าระหนี้มากน้อยเพียงใด  หรือไม่มี
ความสามารถในการช่าระหนี้  หรือมีความสามารถช่าระหนี้ได้ไม่เต็มจ่านวน  แต่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา 
หรือผู้ค้่าประกันเป็นผู้ช่าระหนี้แทนสหกรณ์  ซึ่งการขอยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ  จะสามารถแก้ปัญหาหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของสหกรณ์และผู้ค้่าประกันได้มากน้อยเพียงใด  โดยให้จังหวัดให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา 
     (3)  การขอเจรจาประนีประนอมหนี้กรณีสหกรณ์ยัง
ด่าเนินธุรกิจ  หรือหยุดด่าเนินธุรกิจ  สหกรณ์จะขอยกเว้นดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าปรับ และ/หรือ ดอกเบี้ยปรับ  
ได้บางส่วนหรือทั้งหมด  เฉพาะส่วนที่เกิดข้ึนตามค่าพิพากษาเท่านั้น 
     2.2)  กรณีเลิกสหกรณ์  และอยู่ระหว่างการช่าระบัญชี 
     (1)  ให้ตรวจสอบว่าสหกรณ์ และ/หรือ ผู้ค้่าประกัน  ได้
ส่งช่าระหนี้คืน  ต้นเงินกู้  หรือดอกเบี้ย  หรือค่าปรับ  หรือดอกเบี้ยปรับ  ก่อนและหลังศาลมีค่าพิพากษา   
รวมกันเกินกว่าต้นเงินกู้ยืมตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว  ก่อนยื่นค่าขอเจรจาประนีประนอมหนี้ 
     (2)  วิเคราะห์เหตุผล  ความจ่าเป็น  และปัญหาอุปสรรค
ในการด่าเนินงานของสหกรณ์ว่า  สหกรณ์ยังมีทรัพย์สินที่จะน่ามาช่าระหนี้ได้มากน้อยเพียงใด  ผู้ค้่าประกันมี
ความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา  หรือเป็นผู้ช่าระหนี้แทนสหกรณ์  ซึ่งการขอยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ  จะสามารถ
แก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้่าประกันได้มากน้อยเพียงใด  โดยให้จังหวัดให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา 
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     (3)  การขอเจรจาประนีประนอมหนี้กรณีเลิกสหกรณ์  
และอยู่ระหว่างการช่าระบัญชี  ผู้ช่าระบัญชีจะขอยกเว้นดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าปรับ และ/หรือ ดอกเบี้ยปรับ   
ได้บางส่วนหรือทั้งหมด 
   3)  เมื่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  และส่านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส่านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมฯ ก่าหนด  และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแล้ว  ให้ส่งค่าขอเจรจาประนีประนอมหนี้  
และความเห็นของสหกรณ์จังหวัดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาต่อไป 
    4)  กรมฯ รับค่าขอเจรจาประนีประนอมหนี้  และวิเคราะห์เพ่ือน่าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อน
น่าเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  อนุมัติให้ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าปรับ 
    5)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กรม
ส่งเสริมสหกรณ์  เพื่อพิจารณาค่าขอเจรจาประนีประนอมหนี้ 
    6)  สรุปผลการประชุมเสนอ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ืออนุมัติ  และ
รายงานคณะกรรมการบริหาร กพส. เพื่อทราบ 

8. การแก้ไขปัญหาบังคับคดีลูกหนี้ตามค่าพิพากษา 
หากพบว่าปัญหาการบังคับคดีตามค่าพิพากษา มีกระบวนการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
1. จ่าแนกลูกหนี้ตามค่าพิพากษา ตามกระบวนการขั้นตอนการบังคับคดี 
2. วางแผนติดตามเร่งรัดลูกหนี้ตามค่าพิพากษา 
3. ด่าเนินการสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ขายทอดตลาดภายในก่าหนด  10 ปี นับแต่ศาล

มีค่าพิพากษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งอ้างอิงจาก   :  คู่มือเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2558  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
        
ถอดบทเรียนโดย   :  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 


