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โครงการชําระหน้ีเงินกู กพส. ดวยระบบ Barcode ผานเคานเตอร ธ.ก.ส. 

_______________________ 

 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กรมสงเสรมิสหกรณรับผิดชอบการดําเนินงานของเงินกองทุน

พัฒนาสหกรณ (กพส.) ซึ่งปจจบุันมีทุนดําเนินงานประมาณ 4,200 ลานบาท  โดยใชเปนทุนใหสหกรณตาง ๆ กูยืมไป

เปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ  ปละประมาณ  1,500 - 2,000 สัญญา  เปนเงินประมาณ 3,000 ลานบาท   

ที่ผานมาสหกรณผูกูยืมจะตองสงชําระหน้ี โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ กพส. จํานวน  3  บัญชี แยกตามเงิน

ที่ไดรับ คือ  

1. กพส.  ธ.ก.ส. สาขานางเลิ้ง  เลขที่บญัชี 000-1-00010-8  

2. กพส. (โครงการปรับโครงสรางภาคการเกษตร)  ธ.ก.ส. สาขานางเลิง้  เลขทีบ่ัญชี 000-1-07423-4 

3. กพส. (โครงการพฒันาธุรกจิโคนม)   ธ.ก.ส. สาขานางเลิ้ง  เลขที่บญัชี 000-1-07318-1  

หลงัจากโอนเงินเขาบญัชีแลว สหกรณจะตองสงสําเนาใบฝากเงินใหกรมฯ เพื่อให กรมฯ หักชําระหน้ีใหแก

สหกรณ ทําใหเกิดปญหาในการออกใบนําสงเงินทุนเพื่อรบัชําระหน้ีใหแกสหกรณ ทั้งความลาชาอันเน่ืองมาจาก กรมฯ 

ไดรับสําเนาใบฝากเงินลาชา หรือไมไดรบัสําเนาใบฝากเงินทําใหไมทราบสหกรณที่ชําระหน้ี  เพราะกรมฯ จะไดรับ 

Bank Statement จาก ธ.ก.ส. เดือนละ 2 ครั้ง เปนภาระใหแก กรมฯ และสํานักงานสหกรณจงัหวัดในการประสาน

หาสหกรณที่ชําระหน้ี  และหากพบวาเปนการโอนเงินชําระหน้ีผิดบัญชี  จําเปนตองโอนเงินเขาบัญชีใหถูกตองกอน

ออกใบนําสงเงินทุนเพื่อรับชําระหน้ีใหแกสหกรณ  จากปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการจัดทําบญัชี ทั้งของสหกรณ

ผูชําระหน้ี  และการจัดทําบัญชีและงบการเงินของ กพส. ตองลาชา  และขาดความสมบรูณ  เกิดรายการเงินสงชําระ

หน้ีระหวางทาง เปนจํานวนมากในแตละป  

ในป 2553 กรมสงเสริมสหกรณจึงไดเริ่มศึกษาแนวทาง เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ที่จะชวยใหสามารถระบุ

สหกรณผูสงชําระหน้ีไดในทันทหีรือรวดเร็วทีสุ่ด เห็นวาการรับชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอรของ ธ.ก.ส.  โดยใชระบบ

รหสัแทง (Barcode) จะเปนแนวทางทํางานที่ใชแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมปีระสิทธิภาพและลงทุนตํ่า  จึงได

ประสานงานกบั ธ.ก.ส. เพือ่นํามาใชในการปฏิบัติงาน โดยใชมาตรฐานระบบรหสัแทง ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนดไว กอนนําเสนอคณะกรรมการบรหิาร กพส. และไดรับอนุมัติงบประมาณ 300,000 บาท สําหรับเปน

คาลิขสิทธ์ิการใชระบบรหัสแทง  พรอมการพฒันาโปรแกรมเพื่อทํางานรวมกบัระบบดังกลาว 

การรบัชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอรของ ธ.ก.ส.  โดยใชระบบรหสัแทง  (Barcode) กรมฯ ไดตกลงให             

ธ.ก.ส. เปนผูรับชําระหน้ี กพส. แทน กรมฯ กอนนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก กพส. และสงขอมูลการรับชําระหน้ีให กรมฯ 

ในวันทําการถัดไป โดยกรมฯ ไมตองเสียคาใชจายในการ Download ขอมูล ซึ่งจะเกิดประโยชน ดังน้ี 

1. ดานกรมสงเสริมสหกรณ 

1.1 กรมสงเสริมสหกรณจะไดรับขอมูลการชําระหน้ีของสหกรณ ครบถวนมากกวาการรับเปน Bank 

Statement จึงทําใหสามารถออกใบนําสงเงินทุนเพื่อรบัชําระหน้ี ใหแกสหกรณไดในวันทําการถัด

จากวันที่สหกรณสงชําระหน้ี เพราะขอมูลจากระบบรหสัแทงจะประกอบไปดวย ช่ือสหกรณ 

สัญญาที่ชําระ จํานวนเงินที่ชําระ วันที่ชําระ บญัชีเงิน กพส. ที่ชําระ  

1.2 กรมสงเสริมสหกรณ สามารถจัดทํางบการเงินของกองทุนไดเปนปจจบุันเร็วข้ึน ลดรายการเงิน

ระหวางดําเนินการ ทําใหทราบฐานะการเงินที่แทจรงิของ กพส.  
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1.3 กรมสงเสริมสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดจะสามารถ นําขอมูลการรับชําระหน้ี ไปใช

ประกอบการในการติดตามเรงรัดหน้ีสินจากสหกรณไดรวดเร็วข้ึน 

1.4 กรมฯ สามารถนําไปขยายผลใชกับเงินทุนอื่น ๆ ที่กรมฯ รับผิดชอบไดในอนาคต 

2. ดานสหกรณ 

2.1 สหกรณจะประหยัดคาใชจายในการโอนเงินสงชําระหน้ีกรมฯ เพราะไดมีการตกลงลดคาบริการจาก

เดิมทีส่หกรณใชวิธีการโอนเงินเขาบญัชีเงินฝาก กพส. จะชวยประหยัดคาใชจายของสหกรณได

ประมาณ ปละ 2,000,000 บาท  ดังน้ี 

รายการ คาบริการเดิม คาบริการใหม 

1. คาธรรมเนียมคูสายโอนเงิน 20 บาท/รายการ ไมคิดคาบริการ 

2. คาธรรมเนียมโอนเงิน/รบัชําระ

หน้ีไมเกิน 20 บาท/รายการ 

10 บาท/รายการ ไมคิดคาบริการ 

3. คาธรรมเนียมโอนเงิน/รบั

ชําระหน้ี 

10 บาท  

ทุก 10,000 บาท (เศษของ 

10,000 คิดคาบริการ 10 บาท)  

10 บาท  

ทุก 100,000 บาท (เศษของ 

100,000 คิดคาบริการ 10 บาท) 

4. คาธรรมเนียมโอนเงิน/รบั

ชําระหน้ีสงูสุดตอ 1 รายการ 

สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท/รายการ สูงสุดไมเกิน 500 บาท/รายการ 

การชําระผาน ธ.ก.ส. ในเขต กทม. นนทบรุี ปทมุธานี และสมุทรปราการ ยกเวนคาบริการ 

2.2 กรณีสหกรณมีหน้ีเงินกู กพส. หลายสญัญา จะชวยใหการชําระหน้ีจะตรงตามสัญญาที่สหกรณ

ตองการอยางแนนอน และลดปญหาการโอนเงินสงชําระหน้ี กรมฯ ผิดบญัชี 

2.3 ไดรับความสะดวกรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการเขียนใบนําฝากเงิน เมื่อตองการสงชําระหน้ีเขา

บัญชี กพส. ที่ ธ.ก.ส. โดยการพิมพใบนําสงเงินจากระบบ Online แทนการเขียน  

2.4 สหกรณจะไดรับใบนําสงเงินทุนรวดเร็วข้ึน สามารถลดรายการเงินสงชําระหน้ีระหวางทาง ทําให

การจัดทํางบการเงินของสหกรณรวดเร็วข้ึน และทราบถึงฐานะการเงินที่แทจรงิ 

2.5 เพื่อจงูใจใหสหกรณชําระหน้ี กพส. ผาน ธ.ก.ส. แทนการชําระดวยวิธี อื่น เชน ระบบบาทเน็ต หรือ

การโอนเงินผานระบบ ATM ซึ่งมีคาใชจายสงูกวามาก และจะมปีญหาในการติดตามหาผูสงชําระ

หน้ีไดยากถาสหกรณไมสงเอกสารการโอนเงินใหกรมฯ เพราะทุกสหกรณมีบญัชีเงินฝากกบั ธ.ก.ส.  

3. ดาน ธ.ก.ส.  

3.1 ลดข้ันตอน และเวลาในการปฏิบัติงานหนาเคานเตอร เพราะใชเครื่อง Scan Barcode แทนการพิมพ 

3.2 ปองกันและลดปญหา การบันทึกขอมูลการชําระหน้ี/ฝากเงนิ ผิดบัญชี 

3.3 ลดปญหาการตรวจสอบหาหลักฐานการรับชําระหน้ีของสหกรณ  เมื่อ กรมฯ จําเปนตองรองขอ

อยางที่เปนอยูในปจจบุัน เพราะสหกรณไมสงหลักฐานการชําระหน้ีให กรมฯ 

3.4 ระยะแรกจะสามารถเพิม่ปริมาณรายการรบัชําระหน้ีผาน ธ.ก.ส. ในสวนของ กพส. และเพิ่มเปน

เงินทุนอื่น ๆ ในอนาคต 
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การใชบรกิารชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอรของ ธ.ก.ส.  มีวิธีการ และขอกําหนดการใชงาน ดังน้ี  

1. ระบบน้ีจะใชเฉพาะสหกรณที่กูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ โดยรวม

ถึงการกูเงินโดยใชสทิธิกูยืมเมื่อบรจิาค ASPL ไดตามกําหนด และการกูเงินตามโครงการพัฒนาธุรกิจโคนม (บัญชีเงิน

ฝาก กพส. ปรากฏในหนังสือแจงการเบิกเงินกูใหสหกรณ) แตตองเลอืกบญัชีที่จะสงชําระแตกตางกันออกไป ดังน้ี 

ก. กพส.  ธ.ก.ส. สาขานางเลิ้ง  เลขที่บญัชี 000-1-00010-8 

ข. กพส. (โครงการปรับโครงสรางภาคการเกษตร)  ธ.ก.ส. สาขานางเลิง้  เลขทีบ่ัญชี 000-1-07423-4 

ค. กพส. (โครงการพฒันาธุรกจิโคนม)   ธ.ก.ส. สาขานางเลิ้ง  เลขที่บญัชี 000-1-07318-1  

2. การชําระหน้ีเงินกูอื่น เชน เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลอืเกษตรกร หรอื 

เงินบริจาค/คาธรรมเนียม ASPL  ไมสามารถชําระโดยวิธีดังกลาวได  ใหใชวิธีปกติที่ดําเนินการอยู 

3. การโอนเงินจากสํานักงานสหกรณจงัหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 และ 2 เพื่อสงคืนกรมฯ ทั้ง 

คาบริหารจัดการ คาใชจายตาง ๆ  เงินกู ไมสามารถชําระโดยวิธีดังกลาวได  ใหใชวิธีปกติที่ดําเนินการอยู 

4. Username และ Password ของสํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 และ 2 

กรมฯ ไดจัดสงใหทาง SMS ถาไมไดรับใหติดตอ คุณพจนา กลุมบรหิารเงินทุน 

5. Username และ Password ของสหกรณ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที ่

1 และ 2 เขาไปเรียกดู แลวแจงใหสหกรณทราบเปนราย ๆ ไป  (หามเวียนแจงใหสหกรณรู Username และ 

Password ของสหกรณอื่น) 

6. การใช Username ของสํานักงานสหกรณจงัหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 และ 2 จะเห็น

ขอมูลของทุกสหกรณในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ และสามารถพมิพ แบบการชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอร ธ.ก.ส. ไดดวย 

7. การใช Username ของสหกรณจะเห็นเฉพาะขอมลูเงินกู กพส. ทุกสัญญาของสหกรณ และสามารถพิมพ 

แบบการชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอร ธ.ก.ส. ไดดวย 

8. ขอกําหนดของ Computer ที่จะใชงาน คือ 

8.1 ตองเปนเครือ่ง Computer ที่เข่ือมตอระบบ Internet (ไมสามารถทํางานแบบ OFF line ได) 

และตองเปน Windows XP SP 2 ข้ึนไป (Windows 95 และ Windows 98 ไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง) 

8.2 ตองมีโปรแกรมเช่ือมตอ Internet อยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

ก. Internet Explorer (IE) ตองเปนรุน IE 7 ข้ึนไปเทาน้ัน (แนะนําวาควรเปน IE 8 จะทํางานได

ดีกวา) (เลือก Help => About Internet Explorer เพื่อดู version ของ IE) หากตองการ Download .ใหเลือกขอใด

ขอหน่ึง ดังน้ี 

IE 8 http://download.microsoft.com/download/C/C/0/CC0BD555-33DD-411E-936B-

73AC6F95AE11/IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe 

IE 7 http://www.thailandcctv.com/Information.jsp?contentID=50 

หรือ http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx  (เลือกไดทัง้ IE 7, IE 

8 หรือ IE 9) 

การลง IE ใหม ใหเอา IE Version เกาออกกอน (Uninstall) 

http://download.microsoft.com/download/C/C/0/CC0BD555-33DD-411E-936B-73AC6F95AE11/IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe�
http://download.microsoft.com/download/C/C/0/CC0BD555-33DD-411E-936B-73AC6F95AE11/IE8-WindowsXP-x86-ENU.exe�
http://www.thailandcctv.com/Information.jsp?contentID=50�
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กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ  โทร. 0 2282 8728  Fax.0 2281 7900 14/2/2554  

ถา IE เปน Version 7 ข้ึนไปแลว แตยังพิมพขอความดานขวามือขาดหายไป/พิมพ “แบบการ

ชาํระหน้ี กพส. ผา่นเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.” ไมอยูในหนาเดียว   

  -   IE 7 ให เลือก File => Print Preview => เลอืก Shrink-to-Fit 

  -   IE 8 ให เลือก File => Page Setup => ทําเครื่องหมายถูกที่ Enable Shrink-to-Fit 

ข. Google Chrome ใชไดทุก Version ที่ http://www.google.co.th/chrome  

ค. Fire Fox แนะนําใหใช Version 3.6 ข้ึนไป  http://www.mozilla.com/en-US/firefox/    

ถา Fire Fox พิมพขอความดานขวามือขาดหายไป/พิมพ “แบบการชาํระหน้ี กพส. ผา่นเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส.” ไมอยูใน

หนาเดียว  ให เลือก File => Page Setup => ทําเครื่องหมายถูกที่ Shrink to Fit Page Width 

8.3 ตองลงโปรแกรม Java ประกอบการใชงาน  www.java.com  

9. ที่ http://www.cdf-cpd.com สามารถพิมพ แบบการชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอร ธ.ก.ส. ดวยระบบ 

Online  โดยใชเครื่องพิมพทัง้ชนิด Dot Matrix , Laser และ InkJet และใชแบบพมิพแทนใบฝากเงินของ ธ.กส. โดย

สหกรณจะไดรับเอกสารทอนบน (ตรวจสอบให ธ.ก.ส. พิมพรายละเอียดการชําระหน้ีไวท่ีดานบนของแบบพิมพ

ดวย) หากเสน Barcode เลอะเลือน แตยังสามารถอานเลขที่กํากบัดานลางไดชัดเจน  สามารถใชวิธีพิมพหมายเลข

ดังกลาวแทนการ Scan Barcode ได 

10. ขอจํากัดในการใชงาน คือ 

10.1 แบบการชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอร ธ.ก.ส. แตละสัญญา ไมสามารถใชทดแทนกันได 

เน่ืองจากขอมลูใน Barcode จะมรีายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเงินกูดวย 

10.2 การโอนเงินชําระหน้ี กพส. หลาย ๆ สญัญาในการโอนเงินเพียงครั้งเดียวไมสามารถทําได ใหแยก

การโอนเงินชําระหน้ีเปนรายสัญญา (พิมพแบบการชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอร ธ.ก.ส. ของแตละสญัญา) 

10.3 หามสงชําระหน้ีเงินทุนอื่น รวมกับการชําระหน้ี กพส. โดยเด็ดขาด  

10.4 สํานักงานสหกรณจงัหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 และ 2 งดเวนการรับชําระหน้ีจาก

สหกรณ เขาบัญชีของสํานักงานสหกรณจังหวัด แลวโอนเขาบัญชี กรมฯ เพือ่ชําระหน้ีใหแกสหกรณ เพราะจะทําให

ขอมูลการชําระหน้ีไมครบถวน มีปญหาการคิดคาปรบัและดอกเบี้ย ทําใหตองติดตามแกไขเหมอืนทีผ่านมา  

10.5 หากพบวาไมมรีายช่ือสหกรณ หรือไมมรีายละเอียดของสญัญากูยืมฉบบัใด ใหสํานักงานสหกรณ

จังหวัด / สํานักงานสงเสรมิสหกรณ พื้นที่ 1 และ 2 แจงกรมฯ เพื่อตรวจสอบโดยทันที เพราะกรมฯ จะสรางบญัชี 

ลูกหน้ี และ Barcode ของแตละสัญญาลงในระบบ เมื่อไดรับสําเนาสัญญากูยืม และตรวจสอบเห็นวาถูกตองสมบูรณ

เรียบรอยแลวเทานัน้  

ทั้งน้ี หากไดมีขอสงสัย หรอืการปฏิบัติผิดจากที่กําหนดขางตน สหกรณตองรบีทําหนังสือแจงกรมฯ และ 

 สง FAX ไปที่ 0-2628-5548 เพื่อใหมีการแกไขใหถูกตองโดยเร็ว  

11. กรมสงเสริมสหกรณไดทําความตกลงกับ ธ.ก.ส. ใหใช แบบการชําระหน้ี กพส. ผานเคานเตอร ธ.ก.ส. ของ

ระบบที่ไดจากการพมิพทางเครือ่งพมิพ แทนการใชใบนําฝากของ ธ.ก.ส. ในระยะแรกน้ีเมื่อสหกรณไดชําระหน้ีแลว 

ยังคงตองสงสําเนาแบบการชําระหน้ี กพส. ให กรมฯ ทราบดวย  และจะยกเลิกการสงสําเนาในโอกาสตอไป 

http://www.google.co.th/chrome�
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/�
http://www.java.com/�

