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คํ านํ า

 ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กองทุนละ          
1 ลานบาท เพ่ือเปนแหลงเงินทุนในการสงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได และลดรายจาย 
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เสริมสรางความสามารถในการจัดการระบบและบริหารการจัดการ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการดานการ
เรียนรู  และการมีสวนรวมของสมาชิกในหมูบานและชุมชนเมือง

  เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสามารถพิจารณาใหเงินกูยืมและ
การดํ าเนินงานหลังการใหกูเงิน  เปนไปตามนโยบายใหเงินกูยืมของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
และชุมชนเมืองแหงชาติ  ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  รวมกับศูนย
ใหคํ าปรึกษาทางการเงินสํ าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดยอม  และประชาชน  (ศงป.)  จัดทํ าคูมือ
การพิจารณาเงินกูสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองขึ้น โดยมีวัตถุประสงคใหเกิด
ศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน

  หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนกับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง และผูท่ีสนใจทั่วไป ในการพิจารณาเงินกูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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นโยบายการใหเงินกูยืม กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

1.  บทนํ า
รัฐบาลไดกํ าหนดนโยบายจัดตั้ง กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีหลักการสํ าคัญดังนี้
(1) รฐับาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานหรือชุมชนเมืองแหงละ 1 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนใน

การลงทุน สรางงาน สรางอาชีพ เสริมรายได ใหแกประชาชนในชุมชน และวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน
(2) เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหแกกองทุนหมูบานไมไดเปนเงินที่ใหเปลา แตเปนเงินที่ใหแกหมูบานและชุมชนใน

ลักษณะของ เงินทุนหมุนเวียน
(3) กองทุนหมูบานมีลักษณะเปนเงินทุนของหมูบาน เมื่อสมาชิกผูกูกูเงินไปเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ แลวจะ

ตองคืนเงินที่กูไปใหแกกองทุน
(4) แนวทางและหลักการสํ าคัญของกองทุนหมูบาน คือ ใหชาวบานคิดเอง ทํ าเอง โดยภาคราชการ  จะมีหนาท่ี

เปนเพียงผูวางกรอบ นโยบาย หลักเกณฑสํ าคัญ รวมท้ังใหคํ าปรึกษาและคํ าแนะนํ าทางวิชาการเทานั้น
(5) กองทุนหมูบานตั้งข้ึนโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรู และการผลิตในชุมชน

2.  ประโยชนจากกองทุนหมูบาน
(1) กองทุนหมูบานเปนแนวทางที่เปนประโยชนตอสังคม
(2) กอใหเกิดรายได เปนการกระจายรายได อันเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม
(3) กอใหเกิดการพัฒนาอาชีพ
(4) กอใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียง
(5) กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
(6) กอใหเกิดการสรางและพัฒนาความคิดประชาธิปไตยในชุมชน
(7) กอใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจของประเทศ
(8) ชวยใหสังคมชุมชนหมูบานดีข้ึน ลดปญหายาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิต
(9) ชวยใหคนในสังคมชุมชนมีโอกาสไดรับการศึกษาสูงข้ึน สรางโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.  ปรัชญาของกองทุน
(1) เสริมสรางสํ านึกความเปนชุมชนและทองถิ่น
(2) ชุมชนเปนผูกํ าหนดอนาคตและจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง
(3) เกื้อกลูประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน
(4) เชือ่มโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม
(5) กระจายอํ านาจใหทองถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน
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4.  วัตถุประสงค
(1) จดัสรรเงินของกองทุน ใหแกกองทุนหมูบาน เพื่อนํ าไปใหสมาชิกของกองทุนหมูบานกูยืม เพื่อพัฒนา

อาชพี สรางงาน สรางรายได เพิ่มรายได หรือลดรายจายของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณะประโยชนของประชาชนใน 
หมูบานหรือชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุนหมูบานนั้น

การกํ าหนดวัตถุประสงคของการใหกูยืมดังกลาว ก็เพื่อผูกูจะไดมีรายไดมาชํ าระหนี้คืนกองทุน
การขอกูยืมเงินที่ไมใชเพ่ือการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได ฯลฯ ดังเชนที่กลาวขางตน แตเปนการ

กูยืมไปเพ่ืออุปโภคบริโภค เชน ซ้ือรถมอเตอรไซค ซ้ือโทรทัศน จัดงานบวชลูก เปนตน ไมกอใหเกิดรายไดที่จะนํ ามา
ช ําระหนี้คืนกองทุนได จึงไมควรจะใหกู

(2)  ก ําหนดหลักเกณฑใหกองทุนหมูบานสามารถนํ าดอกผลที่เกิดจากเงินที่ไดรับมอบตาม (1) หรือทรัพยสิน
ท่ีกองทุนไดรับบริจาคเพื่อนํ าไปใชในกิจการของกองทุนหมูบานไปใชในกิจการสาธารณะประโยชนของหมูบานหรือ
ชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุนหมูบานนั้น

5. การใหกูยืมเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
(1) ผูกูตองจัดทํ าคํ าขอกู โดยระบุวัตถุประสงคในการกูยืมเงินอยางชัดเจน ตอคณะกรรมการกองทุนตาม 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกองทุนกํ าหนด
การท่ีตองใหผูกูระบุวัตถุประสงคในการกูยืมเงินอยางชัดเจน เพื่อจะไดทราบวา จํ านวนเงินที่ขอกูกับ

โครงการที่จะนํ าเงินไปลงทุน มีความเหมาะสมหรือไม เชน ขอกู 30,000 บาท แตจะไปเปดรานขายขาวแกงตองใชเงิน
ลงทุนในคาตกแตงราน คาโตะ เกาอี้ พัดลม เตาแก็ส ถวยชาม หมอหุงขาวไฟฟา หมอแกง รวมกัน 12,000 บาท
คาหมนุเวียนซื้ออาหารสดวันละ 2,000 บาท รวม 14,000 บาท อยางนี้ก็ไมจํ าเปนตองใหกูยืมถึง 30,000 บาท เพราะเปน
การเกินความจํ าเปน อาจทํ าใหไปใชเงินอยางอื่นผิดประเภท และมีภาระคาดอกเบี้ยและเงินผอนชํ าระอีกตางหาก และ
การจะอนุมัติใหกูเงินเทาไร จะตองพิจารณาถึงความสามารถในการผอนชํ าระหนี้อีกดวย

(2)  การกํ าหนดระยะเวลาชํ าระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามความเหมาะสมของสัญญาเงิน
กูแตละราย แตตองไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ทํ าสัญญา

หมายความวา การกํ าหนดระยะเวลาชํ าระคืนเงินกู จะตองพิจารณาตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค
ท่ีขอกู ถากูไปลงทุนปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว ก็จะตองพิจารณาวา ผูกูจะเก็บเกี่ยวผลิตผลไดเมื่อไร และเปนจํ านวนเทาใด 
กใ็หผูกูผอนชํ าระตามระยะเวลา และจํ านวนเงินที่ไดรับจากผลิตผลนั้น ถาตองใชเวลาในการเก็บเกี่ยวพืชผล 6 เดือน แต
กํ าหนดใหผอนชํ าระรายเดือน ก็เปนไปไมได ควรกํ าหนดใหผอนชํ าระตามที่ผูกูมีรายไดสุทธิเหลืออยู คือ รายได 
หลังจากหักคาใชจายแลว

(3) ในกรณีที่ผูกูมิไดเร่ิมดํ าเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกูยืมเงิน หรือนํ าเงินไปใชนอกกรอบวัตถุ-
ประสงคโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการกองทุนมีอํ านาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย
คืนเต็มจํ านวนไดทันที และใหพนจากสมาชิกภาพในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันยกเลิกสัญญา รวมท้ังหามมิใหสมัคร
เขาเปนสมาชิกของกองทุนเปนระยะเวลา 2 ป

กรณีนี้มุงประสงคใหผูกูตองมีวินัยทางการเงิน การใชเงินผิดประเภท ไมนํ าเงินที่ขอกูไปใชตามวัตถุ-
ประสงคท่ีขอกู เปนเหตุใหเกิดปญหาในเรื่องความสามารถในการชํ าระหนี้ ผูกูไมสามารถชํ าระหนี้ไดตามขอตกลง เชน 
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กูเงินเพื่อไปคาขาย ซึ่งถาทํ าไปตามนั้น ก็จะมีรายไดกลับคืนมาชํ าระหนี้ แตกลับนํ าไปซื้อรถมอเตอรไซค ทํ าใหไมมี
รายไดมาผอนชํ าระหนี้ เชนนี้เปนตน จึงตองถูกลงโทษดังกลาว

(4) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ.2544 มาตรา 
22 ในกรณีท่ีผูอํ านวยการเห็นวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานดํ าเนินการจัดการกองทุนหมูบานลักษณะที่อาจเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหมูบาน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คํ าสั่งของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือตามสัญญา ใหผูอํ านวยการเปนผูพิจารณาสั่งระงับการจายเงินของกองทุนหมูบาน หรือให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานชดใชหรือใหสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี

แนวทางการพิจารณาใหเงินกูยืม

หลักเกณฑการพิจารณามี  5  ประการ  คือ
1. ประวัติและอุปนิสัย   เปนคนซื่อสัตย  รักษาคํ าพูด  ขยันหมั่นเพียร  ตั้งใจทํ ามาหากิน  อดทน  ไมเคยโกง

เงินคนอื่น  ไมเสเพล  ไมเลนการพนัน  ไมเคยมีประวัติเสียหายทางดานการเงิน  มีความรู และมีประสบการณในธุรกิจ 
ท่ีทํ า

2. หลักประกัน บุคคลที่จะคํ้ าประกันควรมีฐานะทางการเงินดีพอท่ีสามารถชํ าระหนี้แทนไดหรือตองเปนคน
ท่ีมีความรับผิดชอบ  นาเชื่อถือ  หรือถาเปนหลักทรัพยค้ํ าประกันก็ตองมีสภาพคลองสูงคือสามารถขายไดงายและรวด
เร็ว  และควรกํ าหนดวาจะใหกูไดกี่เปอรเซ็นตของราคาประเมินหลักทรัพย  เพื่อใหมีสวนตางสํ าหรับดอกเบี้ยท่ีจะเกิด
ข้ึนหากตองมีการบังคับเอาทรัพยท่ีเปนหลักประกันเพื่อชํ าระหนี้  เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่วากวาจะบังคับเอาเงินจาก
ทรัพยท่ีเปนประกัน  ภาระหนี้ก็เกินมูลคาหลักประกันแลว

3. ความสามารถในการชํ าระหนี้
3.1 ความสามารถในการชํ าระหนี้พิจารณาจากรายได การกูเงินไปลงทุนควรมีประมาณการรายได/

รายจาย แตละเดือนจะเหลือเทาใด  และพอเพียงท่ีจะชํ าระหนี้ไดไหม  หากไมพอ  ก็ตองลดจํ านวน
เงนิใหกูลง  แตก็มีขอพึงระวังคือ  หากอนุมัติเงินกูใหแลวผูขอกูไดเงินไมพอเพียงและตองไปกูเงิน
นอกระบบมาใช  หรือกูเงินจากที่อื่นมาใช ก็อาจจะชํ าระหนี้กองทุนหมูบานไมไดเชนกัน  กรณีเชนนี้  
การปฏิเสธการใหกูก็อาจเปนทางเลือกที่ดีกวา

3.2 ภาวะตลาดสํ าหรับการคาท่ีจะทํ าตองพิจารณาดูวาสินคาหรือธุรกิจที่จะทํ านั้นมีตลาดรองรับหรือไม          
คือสามารถขายไดไหมและผูขอกูจะขายอยางไรหรือราคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแลวเปน
อยางไร

3.3 มีปญหาในการหาวัตถุดิบมาผลิตหรือไม
3.4 ทํ าเลที่ตั้งของกิจการเปนอยางไร  มีปญหาเรื่องสภาพแวดลอม หรอือยูใกลแหลงวัตถุดิบ หรือใกล

แหลงสินคาท่ีจะขาย   หรือสะดวกตอผูซื้อหรือไม
4.   เงินทุนของผูขอกู    ผูขอกูควรมีเงินลงทุนของตนเองจํ านวนหนึ่ง  ท่ีเตรียมสะสมไวสํ าหรับประกอบธุรกิจ

ในสัดสวนที่เหมาะสมกับจํ านวนเงินลงทุนทั้งหมดที่ตองใชในการทํ าธุรกิจ  เพราะหากใชเงินทุนของตนเองนอยแตขอ
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กูมากผูขอกูตองมีภาระในการผอนชํ าระหนี้สูง ทํ าใหเกิดหนี้มีปญหาขึ้นไดภายหลัง นอกจากนี้การท่ีผูขอกูใชเงินลงทุน
ของตนเองมากยอมเปนการแสดงความมั่นใจในธุรกิจของตนเองอยางหนึ่ง และมีความตั้งใจจริงท่ีจะประกอบธุรกิจ
ของตนใหประสบความสํ าเร็จ

5. เหตุการณที่ไมอาจควบคุมได ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณในปจจุบันมีปจจัยหลายอยางที่ผูประกอบ-
การไมอาจควบคุมได  เชน  ปญหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีราคาสูงข้ึนเพราะขาดแคลน  ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าท่ี
ทํ าใหกํ าลังซื้อลดลง ปญหาสินคาลนตลาดเพราะมีผูผลิตมากเกินไป ปญหาสภาพดินฟาอากาศที่มีผลกระทบตอผลผลิต
ของเกษตรกร  ในกรณีท่ีเห็นวาอาจมีบางปจจัยกอใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจหรือการคาของผูขอกู  และอาจสงผลตอ
การชํ าระหนี้ก็ตองพิจารณาวาจะใหกูหรือไม

การกํ าหนดเงื่อนไขในการชํ าระหนี้
1. ตองพิจารณาจากรายไดสุทธิคงเหลือวามีเพียงพอชํ าระหนี้ได และกํ าหนดระยะเวลาชํ าระคืน
2. การใหกูเงินไปลงทุนทํ ากิจการในชวงแรกของการผลิตอาจตองมีการปลอดเงินตนตามที่จํ าเปน คือ ชํ าระ

แตดอกเบี้ยในชวงแรกของการดํ าเนินธุรกิจ และจะนานเทาใดขึ้นอยูกับรายไดสุทธิคงเหลือ
3. การใหกู เงินสํ าหรับธุรกิจที่มีรายไดจากผลผลิตเปนชวงเวลา ควรกํ าหนดเงื่อนไขการชํ าระหนี้ให 

สอดคลองกับรายรับที่จะไดดวย

การประเมินความพรอมของผูกู
 จากการไดศึกษาถึงหลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูยืมแลว  ก็สามารถที่จะทํ าความเขาใจในประเด็น
แตละขอมาใสในตารางที่ไดจัดทํ าไว (ดูตัวอยางหนา 5) อาทิเชน  สมาชิกผูยื่นคํ าขอกูฯ มีความชัดเจน  ถูกตองในแตละ
ประเด็นมากนอยเพียงใด  ในแตละหัวขอ

ตัวอยางเชน  นายขยัน  ยื่นคํ าขอกูเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวามีความชัดเจนครบถวนถูกตองทุก
ประเด็น  ประวัติดี  หลักประกัน (บุคคลคํ้ าประกัน)  มีความนาเชื่อถือ  ความสามารถในการชํ าระหนี้ดี  มีเงินลงทุน
บางสวนมากพอ เมื่อจัดลํ าดับความสํ าคัญแลว คณะกรรมการมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูไดตามที่ขอมาก็ใหใสเครื่องหมาย  

 ลงใน     สมควรใหกู  แลวคณะกรรมการลงนามตามจํ านวนที่เขารวมประชุม
อนึ่ง เมื่อมติของคณะกรรมการมีความชัดเจน โปรงใส ก็จะสามารถชี้แจงตอสมาชิกได วาสมควรใหกูไม

สมควรใหกู  ใหกูมาก  ใหกูนอย  ดวยเหตุผลประการใด
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ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินการพิจารณาเงินกู

ช่ือ ………….………………………………….……………………. ผูขอกู

สมาชิกกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง………….………………………………………………..

ประวัติดี มีความรู /
มีประสบการณ
ในงานที่ทํ า

หลักประกัน ความสามารถในการ
ชํ าระหนี้

เงินทุนของผูขอกู เหตุการณที่ไมอาจ
ควบคุมได

 มติคณะกรรมการกองทุน/ชุมชนเมือง คร้ังที่ …………. วันที่ ………………………….
ไมสมควรใหกู เหตุผล…………………………………………………………………………………
สมควรใหกู  จํ านวนเงิน …………………. บาท (…………………………………………………)

ดวยเงื่อนไขการผอนชํ าระเงินตนพรอมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา ………….เดือน  กํ าหนดผอนชํ าระ……….งวด
งวดละ…………………..บาท (…………………………………………………)

1. ลงช่ือ …………………………………………………กรรมการ
  (…………………………………………………)

2. ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………….……)

3. ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)

4. ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)

5. ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)

6. ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)

7. ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)

8. ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)

9. ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)

10. ลงชื่อ …………………………………………………เลขานุการกองทุน
(…………………………………………………)
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การประมาณการรายไดและรายจายตอเดือน

รายไดจากการประกอบธุรกิจตอเดือน
รายไดจากการขาย ……..……………. บาท
รายไดอื่น ๆ                                บาท

 (1) รวมรายได                                บาท
หัก ตนทุนสินคาที่ขาย

คาตนทุนสินคาท่ีซื้อมา เชน  ผา ฯลฯ                              
 (2) รวมตนทุนสินคาท่ีขาย                                บาท

(3) กํ าไรขั้นตน  ( (1) - (2) )                                บาท
หัก รายจายในการประกอบธุรกิจตอเดือน

คาเชาสถานที่ ……..……………. บาท
คานํ้ าประปา/ไฟฟา/โทรศัพท ……..……………. บาท
คาจางคนงาน/พนักงาน ……..……………. บาท
คาใชจายอื่น ๆ                                 บาท

(4) รวมรายจาย                                บาท
(5) รายไดคงเหลือกอนหักคาใชจายในครอบครัว ( (3) - (4) )                                บาท
หัก คาใชจายในครอบครัวตอเดือน

คานํ้ าประปา/ไฟฟา/โทรศัพท ……..……………. บาท
คาใชจายการศึกษาบุตร ……..……………. บาท
คาครองชีพและอื่น ๆ                                 บาท

(6) รวมคาใชจายในครอบครัว                                บาท
(7) รายไดคงเหลือหลังหักคาใชจายในครอบครัว ( (5) - (6) )                                บาท
หัก  ผอนชํ าระหนี้

ผอนชํ าระหนี้อื่น ๆ ……..……………. บาท
ผอนชํ าระหนี้กองทุนฯ                               บาท

(8) รวมผอนชํ าระหนี้                                บาท
(9) รายไดคงเหลือสุทธิ  ( (7) - (8) )                                บาท

หมายเหตุ
 การคํ านวณรายไดจากการขาย  รายไดอื่น ๆ  ตนทุนสินคาและคาใชจายอื่น ๆ  คํ านวณโดยการนํ าราย
ไดและรายจายท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละวัน  คูณดวยจํ านวนวันที่ขายไดหรือจํ านวนวันที่ใชจายไปในแตละเดือน
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การประมาณรายไดและรายจายตอเดือน
(อยางงาย)

รายไดตอเดือน
รายไดจากการขาย ……..……………….บาท
รายไดอื่น ๆ                                    บาท  

รวมรายได                                    บาท

หัก  รายจายตอเดือน
ตนทุนสินคา ……..……………….บาท
คานํ้ าประปา/ไฟฟา/โทรศัพท ……..……………….บาท
คาใชจายในครอบครัว ……..……………….บาท
คาใชจายอื่น ๆ                                    บาท

รวมรายจาย                                    บาท

รายไดคงเหลือกอนการชํ าระหนี้ (รายได – รายจาย)       บาท
หัก  ผอนชํ าระหนี้

ผอนชํ าระหนี้อื่น ๆ ………..…………….บาท
ผอนชํ าระหนี้เงินกูกองทุนฯ                                      บาท

รวมคาผอนชํ าระหนี้                                    บาท
รายไดสุทธิคงเหลือ  (รายไดคงเหลือ - คาผอนชํ าระหนี้ )                     บาท

หมายเหตุ
1. รายรับจากการขาย  รายไดอื่น ๆ   ตนทุนสินคา และคาใชจายตาง ๆ ในแตละเดือน  คิดโดยการนํ ารายได

และรายจายท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละวัน  คูณดวย จ ํานวนวันที่มีรายได หรือจํ านวนวันที่ใชจายไป
2. คาใชจายในครอบครัว  ประกอบดวย  -  คาครองชีพ

-  คาใชจายในการศึกษาบุตร
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การประมาณการรายไดและรายจาย (งบกระแสเงินสด)

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3

                 ยอดเงินคงเหลือยกมา …………………. …………………

(1)  รวมรายไดจากการประกอบธุรกิจตอเดือน …………………. …………………. …………………

(2)  หัก ตนทุนรวมสินคาท่ีขาย

(3)  กํ าไรข้ันตน  ( (1) - (2) ) …………………. …………………. …………………

(4)  หัก รายจายรวมในการประกอบธุรกิจตอเดือน

(5)  รายไดคงเหลือกอนหักคาใชจายในครอบครัว ( (3) - (4) ) …………………. …………………. …………………

(6)  หัก คาใชจายรวมในครอบครัวตอเดือน

(7)  รายไดคงเหลือหลังหักคาใชจายในครอบครัว ( (5) - (6) ) …………………. …………………. …………………

(8)  หัก รวมผอนชํ าระหนี้

(9)  รายไดคงเหลือสุทธิ  ( (7) - (8) ) = ยอดเงินคงเหลือยกไป

หมายเหตุ :  การทํ างบกระแสเงินสด ใหนํ าตัวเลขในประมาณการรายไดและรายจายตอเดือนมาใสตามหัวขอตาง ๆ
 และใหนํ ายอดเงินสดที่เหลือสุทธิ (รายไดคงเหลือสุทธิ) ในเดือนกอน ยกไปรวมกับรายไดในเดือนถัดไป
 โดยใหคิดเปนรายไดรวมของเดือนนั้น ๆ และใหทํ าในลักษณะนี้ตอ ๆ ไปทุกเดือน
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การประมาณการรายไดและรายจาย (งบกระแสเงินสด)
(อยางงาย)

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3

 ยอดคงเหลือยกมา …………………. …………………. …………………
รายไดตอเดือน

รายไดจากการขาย …………………. …………………. …………………
รายไดอื่น ๆ

รวมรายได
หัก  รายจายตอเดือน

ตนทุนสินคา …………………. …………………. …………………
คานํ้ าประปา/ไฟฟา/โทรศัพท …………………. …………………. …………………
คาใชจายในครอบครัว …………………. …………………. …………………
คาใชจายอื่น ๆ

รวมรายจาย

รายไดคงเหลือกอนชํ าระหนี้  (รายได - รายจาย)                              

หัก  ผอนชํ าระหนี้
ผอนชํ าระหนี้อื่น ๆ …………………. …………………. …………………
ผอนชํ าระหนี้เงินกูกองทุนฯ

รวมคาผอนชํ าระหนี้

รายไดสุทธิคงเหลือ
(รายไดคงเหลือ - คาผอนชํ าระหนี้) = ยอดยกไป

ในการจัดทํ างบกระแสเงินสด สามารถจัดทํ าไดมากกวาตัวอยางที่กํ าหนดเพื่อเปนการคาดหมายถึงรายไดท่ีจะ
เกิดข้ึนในเดือนถัดไป  ซึ่งนํ ามาเปนแนวทางในการวางแผนการลงทุน  การจัดการเรื่องการชํ าระหนี้
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การทํ านิติกรรมสัญญา

การท่ีกองทุนหมูบานใหกูเงินแกสมาชิกกองทุนกอนที่จะจายเงินกูใหสมาชิกกองทุนนั้น สมาชิกตองจัดทํ า
หนังสือกูเงิน (สัญญากูเงิน) และหนังสือสัญญาคํ้ าประกันใหไวแกกองทุน

การจัดทํ าหนังสือกูเงิน
วัตถุประสงค เพื่อเปนหลักฐานการกูยืมเงินของกองทุนหมูบานและสามารถใชบังคับกับสมาชิกกองทุนได

ตามที่กฎหมายกํ าหนด
กฎหมายบัญญัติวา "การกูยืมเงินกวาหาสิบบาทขึ้นไปนั้น  ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสืออยางใด

อยางหนึ่งลงลายมือช่ือผูยืมเปนสํ าคัญ  ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม"
การลงลายมือชื่อ  ตองมกีารลงลายมือช่ือในหนังสือกูเงินโดยสมาชิกกองทุนผูกูลงลายมือช่ือเพียงฝายเดียวก็

เปนหลักฐานสามารถใชฟองรองได  โดยตองลงลายมือช่ือดวยตนเอง  จะใหผูอื่นจะลงลายมือช่ือแทนไมได  การลง
ลายมือช่ือมี 2 อยางดังนี้

1. การเขียนชื่อหรือการเซ็นชื่อ  จะเขยีนหวัดหรือตัวบรรจงก็ไดไมจํ าเปนตองมีพยานรับรองก็ถือวาสมบูรณ  
แตตามหนังสือกูเงินใหมีพยานรับรองลายมือช่ืออยางนอย 2 คน เพื่อยืนยันในกรณีซึ่งอาจมีการโตเถียงกันเกี่ยวกับการ
ลงลายมือช่ือในภายหนา
 2.  การพิมพลายพิมพนิ้วมือ  มผีลเชนเดียวกับการลงลายมือช่ือและตองมีพยานลงลายมือช่ือรับรองไว 2 คน  
และพยานตองลงลายมือช่ือเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได  ท้ังนี้พยานตองรับทราบและรูเห็นเกี่ยวกับการลงลายมือช่ือ
เปนพยานนั้นดวย  โดยตองเขียนกํ ากับใตลายพิมพนิ้วมือวาเปนลายพิมพนิ้วมือของผูใด  ท้ังนี้ใหใชนิ้วหัวแมมือขางที่
ไมถนัดเนื่องจากมีขนาดใหญและลายนิ้วมือชัดเจนสามารถตรวจสอบไดงาย
 สาระสํ าคัญของหนังสือกูเงิน  เปนเอกสารที่สํ าคัญการจัดทํ าตองสมบูรณครบถวนจึงจะนํ าไปฟองรองบังคับ
ไดตามกฎหมาย  ซึ่งสาระสํ าคัญมีดังนี้

1. วันที่  ตองลงในวันเดียวกับท่ีสมาชิกกองทุนมาขอกูเงินเนื่องจากจะมีผลในการแสดงถึงท่ีอยูในวันทํ า
หนังสือกูเงิน  หากมีการดํ าเนินคดี

2. ชื่อ นามสกุล  ตองเขียนตัวสะกด  สระ  วรรณยุกต  ใหตรงตามบัตรประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบาน
เพื่อยืนยันวาเปนบุคคลคนเดียวกัน

3. จํ านวนเงินกู  ตองเขียนใหชัดเจนถูกตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
4. กํ าหนดชํ าระคืน  ตองระบุใหชัดเจนวาตองชํ าระคืนเมื่อไร เพื่อใหทราบถึงการผิดสัญญาและการนับอายุ

ความหากมีการฟองรองดํ าเนินคดี
5. จํ านวนดอกเบี้ย  ใหระบุไวในหนังสือกูเงินเพื่อใหทราบถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีจะเรียกเก็บทั้งอัตราปกติและ

เบี้ยปรับตามขอบังคับหรือระเบียบของกองทุน
   ขอควรระวัง  เมื่อเขียนผิดตองขีดฆาและใหสมาชิกกองทุนลงลายมือช่ือกํ ากับการแกไขเทานั้น  หามใชยางลบ
หรือนํ้ ายาลบคํ าผิดลบไมไดโดยเด็ดขาด
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การจัดทํ าหนังสือสัญญาคํ้ าประกัน
วัตถุประสงค เพื่อใหเกิดความมั่นใจในตัวของสมาชิกกองทุนมากขึ้นในการที่จะไดรับชํ าระหนี้ และเปนหลัก

ฐานการคํ้ าประกันใหกับกองทุน
กฎหมายบัญญัติวา "ค้ํ าประกันคือ สัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกวาผูค้ํ าประกันผูกพันตนตอเจาหนี้คน

หนึ่งเพื่อชํ าระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไมชํ าระหนี้นั้น  สัญญาคํ้ าประกันตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งลงลาย
มือช่ือผูค้ํ าประกันเปนสํ าคัญ  มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได"

ดังนั้นการคํ้ าประกันตองมีหลักฐานเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูค้ํ าประกันเปนสํ าคัญ  จะตกลงกันดวยวาจา
ไมได  และผูค้ํ าประกันลงลายมือช่ือในหนังสือค้ํ าประกันก็สมบูรณแลว  โดยหลักประกันในการคํ้ าประกันมีดังนี้

1. บุคคลคํ้ าประกันตองเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ  มีรายได และทรัพยสินเพียงพอในการชํ าระหนี้เมื่อผูขอกู
ชํ าระหนี้ไมได และมีคุณสมบัติตามที่กองทุนกํ าหนด

2. อสงัหาริมทรัพย เชน ท่ีดิน โรงเรือน พิจารณาถึงตัวทรัพยสินวาเหมาะสมกับจํ านวนเงินที่ขอกูหรือไม  
ซึง่อาจนํ าเอกสารสิทธิ์มาใหยึดถือไวแทนการจํ านอง

3. เงนิฝากหรือหุนของสมาชิก  โดยกํ าหนดสัดสวนใหเหมาะสมกับจํ านวนเงินที่ใหกู
4. หลักประกันอื่นตามที่กองทุนกํ าหนด เชน ทะเบียนรถ  เครื่องจักรกลการเกษตร

 สาระสํ าคัญของหนังสือสัญญาคํ้ าประกัน มีดังนี้
1. วันที่ ช่ือ - นามสกุลของผูค้ํ าประกัน  และการลงลายมือช่ือในสัญญาคํ้ าประกันเชนเดียวกับหนังสือกูเงิน
2. ช่ือ - สกุลผูขอกูตองระบุใหชัดเจนถูกตองตรงตามหนังสือกูเงิน
3. จํ านวนเงินที่ค้ํ าประกันตองเขียนใหชัดเจนและตัวเลขตัวอักษรตรงกัน
4. ระยะเวลาการชํ าระคืนเงินกูตองระบุใหตรงกับหนังสือกูเงิน
5. ความรับผิดชอบของผูค้ํ าประกันตองแจงใหผูค้ํ าประกันทราบในเรื่องของจํ านวนเงินที่ค้ํ าประกันรวมถึง

ดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนซึ่งผูขอกูคางชํ าระตลอดจนคาภาระติดพันและคาฤชาธรรมเนียมในการ
ฟองรองคดีดวยท่ีผูค้ํ าประกันจะตองรับผิดชอบ

 ขอพึงระมัดระวัง  การใหบุคคลคํ้ าประกันไมควรใหผูค้ํ าประกันคํ้ าผูขอกูหลายคน  เพราะจะเปนภาระหนัก  
หากผูขอกูไมสามารถชํ าระหนี้ใหกองทุนได และการประเมินราคาทรัพยสินตองประเมินราคาตามความเปนจริงและ
ราคาที่ซื้องายขายคลองประกอบกัน
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ใบสมัครสมาชิกกองทุนหมูบาน ……………………………..……………………………………….
หมูที่ …………. ตํ าบล ……………………อํ าเภอ ……………………. จังหวัด ………………………….

_________________________________________________________________________________________________

เลขที่สมาชิก……………………
วันที่……….. เดือน……………………. พ.ศ. ………………..

1.  ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)……………………………………………. อายุ………..ป  เพศ………. สถานภาพ……….…..
ท่ีอยูท่ีติดตอได  เลขที่……….หมูท่ี……….ตํ าบล…………………..อํ าเภอ…………………..จังหวัด………………….

2.  ปจจุบัน          ไมเปน          เปนสมาชิกของกลุม      ช่ือกลุมท่ีเปนสมาชิก ……………………………………………..
ท่ีตั้งกลุม  เลขที่……….หมูท่ี……….ตํ าบล……………..……..อํ าเภอ……………………..จังหวัด……………………
ปจจุบันมีเงินออมสัจจะกับกลุมฯ  จํ านวน ……………………. บาท

3.  อาชีพหลัก …………………… รายไดเฉลี่ยตอเดือน ………………….บาท  สถานที่ประกอบอาชีพ…………………..
อาชีพรอง …………………… รายไดเฉลี่ยตอเดือน ………………….บาท  สถานที่ประกอบอาชีพ…………………..

ขาพเจาเขาใจหลักการ  วัตถุประสงคของกองทุนหมูบาน …………………. หมูท่ี……...เปนอยางดี และสัญญาวา
จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานฯโดยเครงครัด โดยจะสงเงินออมสัจจะเดือนละ……………………บาท 
และขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงช่ือ…………………………………………….ผูสมัคร
(……………………………………………)

คํ ารับรองของสมาชิก

ขาพเจาขอรับรองวา…………………………………………ผูสมัครเปนผูท่ีมีความประพฤติดี  สามารถรับเขาเปน
สมาชิกกองทุนหมูบาน……………………………………………….ได

ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับรอง
(……………………………………………)

ลงช่ือ…………………………………………….ผูรับรอง
(……………………………………………)
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คํ าขอกูเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ลํ าดับท่ี……………………

วันที่……….. เดือน……………………. พ.ศ. ………………..

1.  ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)……………………………………………. อายุ………..ป  เพศ …....  สถานภาพ……….…..
ท่ีอยูท่ีติดตอได  เลขที่……….หมูท่ี……….ตํ าบล…………………..อํ าเภอ…………………..จังหวัด………………….
โทรศัพท……………………………………… เลขที่บัตรประชาชน……………………………………
ปจจุบันมีเงินออมสัจจะสะสมกับกองทุนหมูบานจํ านวน ……………………………บาท

2. ขาพเจามีรายได / รายจายดังนี้
• รายไดจากอาชีพหลักตอป  จํ านวน………….บาท  รายจายเพื่อการลงทุนในอาชีพหลักตอป จํ านวน……….… บาท
• รายไดอื่น ๆ รวมตอป         จํ านวน                 บาท   รายจายในครัวเรือนตอป จํ านวน                               บาท

        รายจายเพื่อการชํ าระหนี้ตอป  จํ านวน       ……………. บาท
                รวมรายไดตอป จํ านวน                 บาท    รวมรายจายตอป จํ านวน                               บาท

3.  ปจจุบันขาพเจามีหนี้สินจํ านวน…………………...บาท   มีเงินทุนสมทบกอนการขอกูเงินจํ านวน       …………….. บาท
4.  วัตถุประสงคท่ีจะขอกูเงิน ………………………………………………………………………………………………...

จํ านวนเงินที่ขอกู …………………………………บาท (……………………………………………………………….)
ขอผอนชํ าระเปนงวดราย……………. เดือน   โดยจะสงชํ าระใหเสร็จสิ้นภายใน …………เดือน จํ านวน ……….งวด

5.  ในการขอกูเงินครั้งนี้ขาพเจาขอเสนอหลักประกันคือ
1.  หลักทรัพย  คือ ………………………………………………………………………………………………….
2.  บุคคลคํ้ าประกัน  จํ านวน …………… คน  คือ

ชือ่-นามสกุล เลขที่สมาชิกกองทุนฯ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ขาพเจาเขาใจหลักเกณฑและเงื่อนไขการกู  การสงชํ าระเงินกูของกองทุนหมูบาน …………………..หมูท่ี ……… 
เปนอยางดี  และสัญญาวาจะปฏิบัติตามกฎเกณฑเงื่อนไขของกองทุนหมูบานฯ โดยเครงครัด

         ลงช่ือ………………………………………ผูขอกู

  (………………………………………)

ตัวอยาง
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สัญญากูเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ………… เดือน …………………….. พ.ศ. …………..

ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ……………………………………….. อายุ…….…ป บานเลขที่ ………………
หมูท่ี……… ซอย……………………..……… ถนน…………………..………  ตํ าบล…………………………….
อ ําเภอ ……………………………. จังหวัด ……………………………. รหัสไปรษณีย …………… โทรศัพท
…………………………… บัตรประชาชนเลขที่ ……………………………  วันที่ออกบัตร………………………
วันที่หมดอายุ…………………………..
 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ขอทํ าหนังสือฉบับนี้ไวใหแกกองทุนหมูบาน……………………………………..
หมูท่ี ……….  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "ผูใหกู" เพื่อเปนหลักฐานวา

ขอ 1.  ผูกูไดกูเงินจากผูใหกู เปนเงินจํ านวน ……………….บาท  (…………………………………………)
และผูกูไดรับเงินจํ านวนดังกลาวไปถูกตองครบถวนแลวในวันที่ทํ าสัญญานี้

ขอ 2.  ผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยใหผูใหกูตามที่ผูใหกูประกาศกํ าหนดรอยละ …………ตอป

ขอ 3.  ผูกูยินยอมชํ าระตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูเปนงวดราย……………เดือน  จํ านวนอยางนอยงวดละ
……..….บาท และมีกํ าหนดระยะเวลาการชํ าระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยใหแกผูใหกูภายในกํ าหนดระยะเวลา………..
เดือน โดยผูกูจะเริ่มชํ าระตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูตั้งแตวันที่ …….. เดือน………………. พ.ศ. ………..เปนตนไป
และจะชํ าระหนี้เงินกูดังกลาวใหหมดสิ้นภายในวันที่…….... เดือน………………. พ.ศ. ………..

ขอ 4. ถาผูกูผิดนัดไมชํ าระเงินกูและดอกเบี้ยตามงวดชํ าระภายในกํ าหนด………...….วัน  นับแตวันครบ
ก ําหนดงวดชํ าระ  ผูกูยินยอมใหคิดดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มอีกในอัตรารอยละ ……….. ตอปของยอดเงินกูท่ีคางชํ าระจน
กวาจะชํ าระหมดสิ้น

ขอ 5. กรณีท่ีผูกูไมปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด  ใหถือวาผูกูผิดนัดท้ังหมดและให 
ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองใหผูกูชํ าระคืนเงินกูทันที และยินยอมชดใชคาเสียหายท่ีผูใหกูพึงไดรับอันเนื่องมาจากการ 
ผิดสัญญาจนเต็มจํ านวนทุกประการ

ลงช่ือ ………………………………………ผูกู
      (………………………………………..)

ลงช่ือ ………………………………………คูสมรส
      (………………………………………..)

ลงช่ือ ………………………………………พยาน
      (………………………………………..)

ลงช่ือ ………………………………………พยาน
      (………………………………………..)

ตัวอยาง
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สัญญาคํ้ าประกัน

เขียนที่ ……………………………………..

วันที่ ………… เดือน …………………….. พ.ศ. …………..

ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.) ……………………….…………………………..อายุ…………ป อยูบานเลขที่
……………หมูท่ี……… ถนน…………………..………ตํ าบล………………………อํ าเภอ……………………….
จงัหวัด ……………………………. รหัสไปรษณีย ……………

ขอ 1.  ตามที่ (นาย/นาง/น.ส.) ………………………………..……………………….. ไดทํ าสัญญากูเงินกับ
กองทุนหมูบาน………………………………………………… หมูท่ี …………. ลงวันที่ ……………………………..
จํ านวน……………………….. บาท (……………………………………………………………) กํ าหนดชํ าระเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ ……………………….……….……. ขาพเจาทราบขอผูกพันในหนังสือสัญญาดังกลาว  ขาพเจายินยอม
ค้ํ าประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันดังกลาวทุกประการเสมือนหนึ่งเปนลูกหนี้รวม
 ขอ 2.  เมื่อปรากฏวา ผูกูไมชํ าระหนี้ซึ่งขาพเจาค้ํ าประกันไวนี้ใหแกกองทุนหมูบานตามขอผูกพันไมวาเพราะ
เหตุใด  ขาพเจายินยอมรับผิดชอบชํ าระหนี้คืนใหแกกองทุนหมูบานฯ ท้ังเงินตน  ดอกเบี้ย และคาปรับ  โดยกองทุน
หมูบานจะเรียกจากผูค้ํ าประกันคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนในบรรดาผูค้ํ าประกันรวมโดยสิ้นเชิงหรือบางสวนตามแต
กองทุนหมูบานจะเรียก

ขอ 3.  กรณีท่ีกองทุนหมูบานยอมผอนเวลาใหผูกู  ขาพเจาเปนอันตกลงดวยในการผอนเวลาทุกคราว  จึงไม
เปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดในการคํ้ าประกันตามหนังสือนี้

ขอ 4. แมในกรณีท่ีผูกูถึงแกความตายไปจนเกินอายุความแลว  ขาพเจายังคงรับผิดชอบชํ าระหนี้ของผูกูให
แกกองทุนหมูบานตามหนังสือค้ํ าประกันนี้ทุกประการ  โดยขาพเจาสละสิทธิไมยกขอตอสูของทายาทผูรับมรดกใน
เรื่องอายุความขึ้นตอสูกองทุนหมูบานแตอยางใด

ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือค้ํ าประกันนี้โดยตลอดแลว  จึงลงลายมือช่ือไวเปนสํ าคัญตอหนาพยาน ณ 
วัน เดือน ป ท่ีระบุไวขางตน

ลงช่ือ ………………………………..……ผูค้ํ าประกัน ลงชื่อ………………………………………ผูค้ํ าประกัน
       (………………………………………..)      (………………………………………..)

ลงช่ือ ………………………………..……คูสมรส ลงชื่อ………………………………………คูสมรส
       (………………………………………..)      (………………………………………..)

ลงช่ือ ………………………………..……พยาน ลงชื่อ………………………………………พยาน
       (………………………………………..)      (………………………………………..)

ตัวอยาง
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การดํ าเนินงานหลังการใหกูเงิน

 การตรวจสอบการใชเงินกู
เพื่อควบคุมสมาชิกกองทุนใหใชเงินกูใหถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในหนังสือกูเงินหรือคํ าขอกูเงิน 

รูปญหาในการดํ าเนินงานและความสามารถในการชํ าระหนี้ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาผลัดผอนหรือเรียกคืน 
เงินกู  การพิจารณาใหกูครั้งตอไป

แนวทางการดํ าเนินงาน
คณะกรรมการกํ าหนดระยะเวลาในการออกตรวจสอบการใชเงินกูใหเหมาะสมกับสภาพการผลิตและมอบ

หมายใหกรรมการไปตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกวามีการใชเงินกูถูกตองตามวัตถุประสงคหรือไม  และรายงาน
ใหคณะกรรมการทราบเพื่อกํ าหนดมาตรการในการแกไขกรณีใชเงินกูไมถูกตองหรือมีปญหาในการผลิตตอไป

การแจงและเรงรัดหนี้เงินกู
เพื่อเปนการเตือนใหสมาชิกของกองทุนทราบลวงหนาวาตองเตรียมเงินชํ าระหนี้เมื่อถึงระยะเวลาที่กํ าหนดใน

หนังสือกูเงินเปนจํ านวนเทาไร และตองนํ าไปชํ าระภายในวันที่เทาใด

แนวทางการดํ าเนินงาน
คณะกรรมการกํ าหนดรูปแบบวิธีการแจงชํ าระหนี้และระยะเวลาในการเรงรัดหนี้เงินกูโดยมอบหมายให

กรรมการดํ าเนินการ และรายงานใหคณะกรรมการทราบตอไป

การติดตามหนี้เงินกู
เมื่อสมาชิกกองทุนชํ าระหนี้เงินกูไมไดตามที่กํ าหนดในหนังสือกูเงินตองมีการติดตามสมาชิกกองทุนเพื่อให

ทราบถึงสาเหตุท่ีไมสามารถชํ าระไดวาเกิดจากสาเหตุใด และกํ าหนดมาตรการในการดํ าเนินการกับสมาชิกกองทุนราย
นั้นตอไป

แนวทางการดํ าเนินงาน
คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการไปติดตามหนี้เงินกูเพื่อใหทราบถึงสาเหตุและกํ าหนดเวลาที่จะชํ าระ 

คืนได  และรายงานใหคณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณา ผลัดผอน เรียกคืนเงิน  เรงรัดผูค้ํ าประกัน  ดํ าเนินคดีตามเหตุ
แหงการคางชํ าระตอไป

มาตรการที่ใชในการแกไขปญหาหนี้คางชํ าระ

หนี้คางชํ าระ  หมายถึง  “ตนเงินหรือดอกเบี้ยท่ีสมาชิกกองทุนไมสามารถชํ าระหนี้ไดภายในระยะเวลาที่
ก ําหนดในหนังสือกูเงินหรือตามขอบังคับของกองทุน”
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1. การเลื่อนกํ าหนดชํ าระคืน / การผลัดผอนเวลา
เมื่อสมาชิกกองทุนมีเหตุจํ าเปนฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในครัวเรือน เชน เสียคารักษาพยาบาลจํ านวนมาก  หรือ

ประสบภัยธรรมชาติ  ภัยพิบัติอยางรายแรง  เชน  นํ้ าทวม  ราคาผลผลิตตํ่ า

2. การใหบุคคลอ่ืนรับใชหนี้แทนสมาชิกกองทุน
เมื่อสมาชิกกองทุนเสียชีวิตและทายาทของสมาชิกหรือบุคคลอื่น เชน ผูค้ํ าประกันยินยอมเขามาเปนผูรับใชหนี้

แทนสมาชิกกองทุน

3. การเรงรัดผูคํ้ าประกัน / เรียกคืนเงินกู / ดํ าเนินคดี
เมื่อสมาชิกกองทุนนํ าเงินกูไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีขอกู  มีเจตนาบิดพริ้วเกเร  มีรายไดเพียงพอแต

ไมยอมชํ าระหนี้คืนกองทุน

การปองกันหนี้คางชํ าระของสมาชิกกองทุน

 1.  การพิจารณาใหกูเงิน  ตองระมัดระวัง  รอบคอบ  เปนไปตามหลักเกณฑ  ระเบียบและขอบังคับของกองทุน

2. การกํ าหนดจํ านวนเงินกู  ตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ีขอกูหรือโครงการที่จะลงทุนและตองเพียงพอ
ในการใชจายหรือลงทุน

3.  การกํ าหนดชํ าระคืนเงินกู  ตองใหเหมาะสมกับรายไดท่ีเกิดข้ึนและตรงตามชวงเวลาของรายได กรณีมี
รายไดประจํ าเปนรายเดือนควรกํ าหนดสงชํ าระหนี้เปนรายเดือนดวย

4.  การตรวจสอบการใชเงินกู  ตองดํ าเนินการอยางจริงจัง และมีผลใชบังคับไดเมื่อมีการใชเงินกูไมถูกตอง
ตามวัตถุประสงค

5.    การเตือนชํ าระหนี้  เมื่อหนี้ใกลถึงกํ าหนดชํ าระ
 6.    การสดับฟงและออกเยี่ยมเยือนติดตามสมาชิกกองทุนอยางใกลชิด
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 วิธีการใชตารางการผอนชํ าระเงินกู

จากตารางการผอนชํ าระเงินกู  กํ าหนดตนเงินกู 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน)  โดยกํ าหนดอัตราจํ านวนเงิน
ท่ีผอนชํ าระในอัตราที่เทากัน  (90.-บาท)  ระยะเวลาการผอน 1 ป  กํ าหนดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแตรอยละ 1 ตอป จนถึง
รอยละ 18 ตอป

ดังนั้น ในกรณีท่ีสมาชิกกองทุนกูเงินในจํ านวนที่แตกตางจากตารางกํ าหนดให  อาทิเชน
1. นาย ก. ไดกูเงินจากกองทุนเปนจํ านวน 5,000.-บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป หรือรอยละ 50 สตางค

ตอเดือน ใหดูจากตารางการผอนชํ าระที่ 6  โดยนํ า 5 คูณ 1,000.-บาท (เงินกู) เทากับยอดเงินที่จะกู 5,000.-บาท
- จํ านวนเงินที่ผอนชํ าระในแตละเดือน ใหนํ า 5 คูณ 90.-บาท (ยอดผอนชํ าระ) เทากับ 450.-บาท คือ
ยอดท่ีตองผอนชํ าระตั้งแตเดือนที่ 1 - เดือนที่ 11

- สวนเดือนสุดทาย ใหนํ า 5 คูณ 41.48 บาท (ชองผอนชํ าระเดือนที่ 12) จะเปนยอดที่ตองชํ าระเดือนสุด
ทาย เทากับ 207 บาท 40 สตางค

2.  นาย ข. ไดกูเงินจากกองทุน จํ านวน 15,000.-บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป หรือรอยละ 1 บาทตอ
เดือน ใหดูจากตารางการผอนชํ าระที่ 12   โดยนํ า 15 คูณ 1,000.-บาท (เงินกู) เทากับยอดที่จะกู 15,000.-บาท

- จํ านวนเงินที่ผอนชํ าระในแตละเดือน ใหนํ า 15 คูณ 90.-บาท (ยอดผอนชํ าระ) เทากับ 1,350.-บาท คือ
ยอดท่ีตองผอนชํ าระตั้งแตเดือนที่ 1 - เดือนที่ 11

- สวนเดือนสุดทาย ใหนํ า 15 คูณ 75.40 บาท (ชองผอนชํ าระเดือนที่ 12) จะเปนยอดที่ตองผอนชํ าระ
เดือนสุดทาย เทากับ 1,131.-บาท เปนตน

 อนึ่ง ถาตองการทราบวาในจํ านวนเงินที่ผอนในแตละงวดนั้น  แยกเปนการชํ าระคืนเงินตนเทาใดและ เปน
คาดอกเบี้ยเทาใด   สามารถคํ านวณไดดังนี้

- หายอดเงินตนที่ไดรับชํ าระ/ท่ีตองชํ าระ  ใหนํ า 5  ตามตัวอยางที่ในขอท่ี 1  ไปคูณ ตัวเลขในชองชํ าระ
เงินตนของตารางที่ 6 (ตารางเดิม) ก็จะทํ าใหสามารถรูถึงยอดเงินตนที่ไดรับชํ าระ  หรือ ยอดเงินตนที่
ตองชํ าระ

- หายอดดอกเบี้ยท่ีไดรับชํ าระ/ท่ีตองชํ าระ  นํ ายอดเงินตนที่ไดรับชํ าระหรือท่ีตองชํ าระ ไปลบออกจาก
ยอดการผอนชํ าระก็จะทํ าใหรูถึงยอดดอกเบี้ยท่ีไดรับชํ าระ หรือยอดดอกเบี้ยท่ีตองชํ าระ

- หายอดเงินตนคงเหลือ  นํ ายอดชํ าระเงินตนไปลบ ออกจากยอดเงินตน ก็จะทํ าใหรูถึงยอดเงินตนคง
เหลือ

 หรอือีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถทํ าไดคือ ใหนํ า 5 ไปคูณ ตัวเลขในชองชํ าระเงินตน  ชองชํ าระดอกเบี้ย และชองเงิน
ตนคงเหลือ  ก็จะไดคํ าตอบเชนเดียวกับวิธีแรก

กรณีของตัวอยางที่ 2  ก็ใหเปลี่ยนเปนนํ า 15 ไปคูณ ตัวเลขในชองตาง ๆ ของตารางที่ 12 (ตารางเดิม) และทํ า
เหมือนกับกรณีแรก ก็จะไดคํ าตอบเชนเดียวกัน



 คูมอืการขอกูเงินสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนา 19

ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 1 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป  หรือรอยละ 8 สตางคตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 89.17 0.83 910.83
2 90.00 89.24 0.76 821.59
3 90.00 89.32 0.68 732.28
4 90.00 89.39 0.61 642.89
5 90.00 89.46 0.54 553.42
6 90.00 89.54 0.46 463.88
7 90.00 89.61 0.39 374.27
8 90.00 89.69 0.31 284.58
9 90.00 89.76 0.24 194.82

10 90.00 89.84 0.16 104.98
11 90.00 89.91 0.09 15.07
12 15.08 15.07 0.01 0.00

1,005.08 1,000.00 5.08

ตารางที่ 2 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป  หรือรอยละ  17 สตางคตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 88.33 1.67 911.67
2 90.00 88.48 1.52 823.19
3 90.00 88.63 1.37 734.56
4 90.00 88.78 1.22 645.78
5 90.00 88.92 1.08 556.86
6 90.00 89.07 0.93 467.79
7 90.00 89.22 0.78 378.57
8 90.00 89.37 0.63 289.20
9 90.00 89.52 0.48 199.68

10 90.00 89.67 0.33 110.01
11 90.00 89.82 0.18 20.20
12 20.23 20.20 0.03 0.00

1,010.23 1,000.00 10.23



 คูมอืการขอกูเงินสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนา 20

ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 3 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป  หรือรอยละ  25 สตางคตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 87.50 2.50 912.50
2 90.00 87.72 2.28 824.78
3 90.00 87.94 2.06 736.84
4 90.00 88.16 1.84 648.69
5 90.00 88.38 1.62 560.31
6 90.00 88.60 1.40 471.71
7 90.00 88.82 1.18 382.89
8 90.00 89.04 0.96 293.84
9 90.00 89.27 0.73 204.58

10 90.00 89.49 0.51 115.09
11 90.00 89.71 0.29 25.38
12 25.44 25.38 0.06 0.00

1,015.44 1,000.00 15.44

ตารางที่ 4 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป  หรือรอยละ  33 สตางคตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 86.67 3.33 913.33
2 90.00 86.96 3.04 826.38
3 90.00 87.25 2.75 739.13
4 90.00 87.54 2.46 651.60
5 90.00 87.83 2.17 563.77
6 90.00 88.12 1.88 475.65
7 90.00 88.41 1.59 387.23
8 90.00 88.71 1.29 298.52
9 90.00 89.00 1.00 209.52

10 90.00 89.30 0.70 120.22
11 90.00 89.60 0.40 30.62
12 30.72 30.62 0.10 0.00

1,020.72 1,000.00 20.72



 คูมอืการขอกูเงินสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนา 21

ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 5 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป  หรือรอยละ  42 สตางคตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 85.83 4.17 914.17
2 90.00 86.19 3.81 827.98
3 90.00 86.55 3.45 741.43
4 90.00 86.91 3.09 654.51
5 90.00 87.27 2.73 567.24
6 90.00 87.64 2.36 479.61
7 90.00 88.00 2.00 391.60
8 90.00 88.37 1.63 303.24
9 90.00 88.74 1.26 214.50

10 90.00 89.11 0.89 125.39
11 90.00 89.48 0.52 35.92
12 36.06 35.92 0.15 0.00

1,026.06 1,000.00 26.06

ตารางที่ 6 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป  หรือรอยละ  50 สตางคตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 85.00 5.00 915.00
2 90.00 85.43 4.58 829.58
3 90.00 85.85 4.15 743.72
4 90.00 86.28 3.72 657.44
5 90.00 86.71 3.29 570.73
6 90.00 87.15 2.85 483.58
7 90.00 87.58 2.42 396.00
8 90.00 88.02 1.98 307.98
9 90.00 88.46 1.54 219.52

10 90.00 88.90 1.10 130.62
11 90.00 89.35 0.65 41.27
12 41.48 41.27 0.21 0.00

1,031.48 1,000.00 31.48



 คูมอืการขอกูเงินสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนา 22

ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 7 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ  7 ตอป  หรือรอยละ  58 สตางคตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 84.17 5.83 915.83
2 90.00 84.66 5.34 831.18
3 90.00 85.15 4.85 746.02
4 90.00 85.65 4.35 660.38
5 90.00 86.15 3.85 574.23
6 90.00 86.65 3.35 487.58
7 90.00 87.16 2.84 400.42
8 90.00 87.66 2.34 312.76
9 90.00 88.18 1.82 224.58

10 90.00 88.69 1.31 135.89
11 90.00 89.21 0.79 46.69
12 46.96 46.69 0.27 0.00

1,036.96 1,000.00 36.96

ตารางที่ 8 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ  8 ตอป  หรือรอยละ  67 สตางคตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 83.33 6.67 916.67
2 90.00 83.89 6.11 832.78
3 90.00 84.45 5.55 748.33
4 90.00 85.01 4.99 663.32
5 90.00 85.58 4.42 577.74
6 90.00 86.15 3.85 491.59
7 90.00 86.72 3.28 404.87
8 90.00 87.30 2.70 317.57
9 90.00 87.88 2.12 229.69

10 90.00 88.47 1.53 141.22
11 90.00 89.06 0.94 52.16
12 52.51 52.16 0.35 0.00

1,042.51 1,000.00 42.51



 คูมอืการขอกูเงินสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนา 23

ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 9 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ  9 ตอป  หรือรอยละ  75 สตางคตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 82.50 7.50 917.50
2 90.00 83.12 6.88 834.38
3 90.00 83.74 6.26 750.64
4 90.00 84.37 5.63 666.27
5 90.00 85.00 5.00 581.27
6 90.00 85.64 4.36 495.63
7 90.00 86.28 3.72 409.34
8 90.00 86.93 3.07 322.41
9 90.00 87.58 2.42 234.83

10 90.00 88.24 1.76 146.59
11 90.00 88.90 1.10 57.69
12 58.12 57.69 0.43 0.00

1,048.12 1,000.00 48.12

ตารางที่ 10 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ  10 ตอป  หรือรอยละ  83 สตางคตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 81.67 8.33 918.33
2 90.00 82.35 7.65 835.99
3 90.00 83.03 6.97 752.95
4 90.00 83.73 6.27 669.23
5 90.00 84.42 5.58 584.80
6 90.00 85.13 4.87 499.68
7 90.00 85.84 4.16 413.84
8 90.00 86.55 3.45 327.29
9 90.00 87.27 2.73 240.02

10 90.00 88.00 2.00 152.02
11 90.00 88.73 1.27 63.28
12 63.81 63.28 0.53 0.00

1,053.81 1,000.00 53.81



 คูมอืการขอกูเงินสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนา 24

ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 11 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ  11 ตอป  หรือรอยละ  92 สตางคตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 80.83 9.17 919.17
2 90.00 81.57 8.43 837.59
3 90.00 82.32 7.68 755.27
4 90.00 83.08 6.92 672.19
5 90.00 83.84 6.16 588.36
6 90.00 84.61 5.39 503.75
7 90.00 85.38 4.62 418.37
8 90.00 86.16 3.84 332.20
9 90.00 86.95 3.05 245.25

10 90.00 87.75 2.25 157.49
11 90.00 88.56 1.44 68.94
12 69.57 68.94 0.63 0.00

1,059.57 1,000.00 59.57

ตารางที่ 12 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ  12 ตอป  หรือรอยละ  1 บาทตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 80.00 10.00 920.00
2 90.00 80.80 9.20 839.20
3 90.00 81.61 8.39 757.59
4 90.00 82.42 7.58 675.17
5 90.00 83.25 6.75 591.92
6 90.00 84.08 5.92 507.84
7 90.00 84.92 5.08 422.92
8 90.00 85.77 4.23 337.15
9 90.00 86.63 3.37 250.52

10 90.00 87.49 2.51 163.02
11 90.00 88.37 1.63 74.65
12 75.40 74.65 0.75 0.00

1,065.40 1,000.00 65.40



 คูมอืการขอกูเงินสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนา 25

ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 13 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ  13 ตอป  หรือรอยละ  1.08 สตางคตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 79.17 10.83 920.83
2 90.00 80.02 9.98 840.81
3 90.00 80.89 9.11 759.92
4 90.00 81.77 8.23 678.15
5 90.00 82.65 7.35 595.50
6 90.00 83.55 6.45 511.95
7 90.00 84.45 5.55 427.49
8 90.00 85.37 4.63 342.13
9 90.00 86.29 3.71 255.83

10 90.00 87.23 2.77 168.60
11 90.00 88.17 1.83 80.43
12 81.30 80.43 0.87 0.00

1,071.30 1,000.00 71.30

ตารางที่ 14 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ  14 ตอป  หรือรอยละ  1.17 บาทตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 78.33 11.67 921.67
2 90.00 79.25 10.75 842.42
3 90.00 80.17 9.83 762.25
4 90.00 81.11 8.89 681.14
5 90.00 82.05 7.95 599.09
6 90.00 83.01 6.99 516.08
7 90.00 83.98 6.02 432.10
8 90.00 84.96 5.04 347.14
9 90.00 85.95 4.05 261.19

10 90.00 86.95 3.05 174.24
11 90.00 87.97 2.03 86.27
12 87.27 86.27 1.01 0.00

1,077.27 1,000.00 77.27



 คูมอืการขอกูเงินสํ าหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนา 26

ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 15 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ  15 ตอป  หรือรอยละ  1.25 บาทตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 77.50 12.50 922.50
2 90.00 78.47 11.53 844.03
3 90.00 79.45 10.55 764.58
4 90.00 80.44 9.56 684.14
5 90.00 81.45 8.55 602.69
6 90.00 82.47 7.53 520.22
7 90.00 83.50 6.50 436.73
8 90.00 84.54 5.46 352.19
9 90.00 85.60 4.40 266.59

10 90.00 86.67 3.33 179.92
11 90.00 87.75 2.25 92.17
12 93.32 92.17 1.15 0.00

1,083.32 1,000.00 83.32

ตารางที่ 16 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ  16 ตอป  หรือรอยละ  1.33 บาทตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 76.67 13.33 923.33
2 90.00 77.69 12.31 845.64
3 90.00 78.72 11.28 766.92
4 90.00 79.77 10.23 687.15
5 90.00 80.84 9.16 606.31
6 90.00 81.92 8.08 524.39
7 90.00 83.01 6.99 441.38
8 90.00 84.11 5.89 357.27
9 90.00 85.24 4.76 272.03

10 90.00 86.37 3.63 185.66
11 90.00 87.52 2.48 98.13
12 99.44 98.13 1.31 0.00

1,089.44 1,000.00 89.44
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ตารางแสดงการผอนชํ าระหนี้ เงินตน 1,000 บาท  จํ านวนเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือน
ตารางที่ 17 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท

ดอกเบี้ยรอยละ 17 ตอป  หรือรอยละ  1.42 บาทตอเดือน
สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 75.83 14.17 924.17
2 90.00 76.91 13.09 847.26
3 90.00 78.00 12.00 769.26
4 90.00 79.10 10.90 690.16
5 90.00 80.22 9.78 609.94
6 90.00 81.36 8.64 528.58
7 90.00 82.51 7.49 446.07
8 90.00 83.68 6.32 362.39
9 90.00 84.87 5.13 277.52

10 90.00 86.07 3.93 191.45
11 90.00 87.29 2.71 104.16
12 105.64 104.16 1.48 0.00

1,095.64 1,000.00 95.64

ตารางที่ 18 กูเงินจํ านวน 1,000 บาท ผอนชํ าระเดือนละ 90 บาท
ดอกเบี้ยรอยละ 18 ตอป  หรือรอยละ  1.50 บาทตอเดือน

สิ้นเดือนที่ ผอนชํ าระ ชํ าระเงินตน ชํ าระดอกเบี้ย เงินตนคงเหลือ
เงินตน 1,000.00

1 90.00 75.00 15.00 925.00
2 90.00 76.13 13.88 848.88
3 90.00 77.27 12.73 771.61
4 90.00 78.43 11.57 693.18
5 90.00 79.60 10.40 613.58
6 90.00 80.80 9.20 532.78
7 90.00 82.01 7.99 450.78
8 90.00 83.24 6.76 367.54
9 90.00 84.49 5.51 283.05

10 90.00 85.75 4.25 197.30
11 90.00 87.04 2.96 110.26
12 111.91 110.26 1.65 0.00

1,101.91 1,000.00 101.91
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ในกรณีท่ีผูกูไมสามารถผอนชํ าระเปนรายเดือนไดตามตารางที่กํ าหนด  โดยการผอนอาจเปนไปตามชวงเวลา
ของผลผลิต  อาจแบงออกเปนการชํ าระ 3 เดือน  4 เดือน  หรือ 6 เดือนตอครั้ง  ในระยะเวลา 1 ป  โดยกํ าหนดขอสมมติ
ฐานการชํ าระเงินตนตอครั้งมีมูลคาเทา ๆ กัน  สวนการคิดคํ านวณดอกเบี้ย คิดตามชวงระยะเวลาของการชํ าระ

ตัวอยางเชน
กูเงินจํ านวน 10,000.-บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป  ผอนชํ าระเสร็จสิ้นภายใน 1 ป (12 เดือน)  โดย

สมาชิกผูกูขอผอนชํ าระ 3 เดือนตอครั้ง คือ ในระยะเวลา 1 ป จะผอนชํ าระทั้งหมด 4 งวด
การคํ านวณการผอนชํ าระเงินตน

ผูกูจะตองผอนชํ าระ   เทากับ จ ํานวนเงินตน  หารดวยจํ านวนงวด
       คือ    10,000 = 2,500.-บาทตองวด

       4
การคิดคํ านวณการผอนชํ าระดอกเบี้ย

จาก   ดอกเบี้ย        =  เงินตน x ระยะเวลา (เดือน) x อตัราดอกเบี้ย
            12 x 100

- ดอกเบี้ยท่ีตองชํ าระในงวดที่ 1 = 10,000 x 3 x 12  =   300.-บาท
       12 x 100

• ดังนั้นในงวดที่ 1  สมาชิกตองผอนชํ าระ = เงินตนงวดที่ 1 + ดอกเบี้ย
= 2,500 + 300    =    2,800.-บาท

เงินตนคงเหลือ เทากับ   เงินตน - เงินผอน (เฉพาะเงินตน)  =   10,000 - 2,500   =    7,500.-บาท
- ดอกเบี้ยท่ีตองชํ าระในงวดที่ 2 = 7,500 x 3 x 12  =   225.-บาท

     12 x 100
• ดังนั้นในงวดที่ 2  สมาชิกตองผอนชํ าระ = เงินตนงวดที่ 2 + ดอกเบี้ย

= 2,500 + 225  =    2,725.-บาท
เงินตนคงเหลือ เทากับ  เงินตน - เงินผอน (เฉพาะเงินตน) =    7,500 - 2,500  =   5,000.-บาท

- ดอกเบี้ยท่ีตองชํ าระในงวดที่ 3 = (5,000) x 3 x 12   =    150.- บาท
       12 x 100  

• ในงวดที่ 3  สมาชิกตองผอนชํ าระ = 2,500 + 150    =    2,650.-บาท
เงินตนคงเหลือ    เทากับ เงินตน - เงินผอน (เฉพาะเงินตน) =    5,000 - 2,500 =   2,500.-บาท

- ดอกเบี้ยท่ีตองชํ าระในงวดที่ 4 = 2,500 x 3 x 12   =   75.- บาท
      12 x 100

• ในงวดที่ 4  สมาชิกตองผอนชํ าระ = 2,500 + 75    =    2,575.-บาท
ดงันัน้ จากเงื่อนไขการผอนชํ าระเปนรายงวดดังกลาวขางตน  พอสรุปเปนหลักเกณฑการคิดคํ านวณดอกเบี้ย 

ในแตละงวดได ดังนี้
- ดอกเบี้ย งวดที่  1 =  เงินตน x ระยะเวลาแตละงวด (เดือน) x อตัราดอกเบี้ย

                                     12 x 100
- ดอกเบี้ย งวดที่  2, 3 =  เงินตนคงเหลือ x ระยะเวลาแตละงวด (เดือน) x อตัราดอกเบี้ย

                                         12 x 100
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กรณีศึกษาที่ 1

ขอมูลเบื้องตน

นางสาวสมศรี  ดวงรักษา  อายุ 26 ป  หลังจากสํ าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  สาขาคหกรรม จากสถาบัน 
ราชภัฎฯ จึงกลับมาอยูบานโดยชวยบิดา - มารดา ทํ าสวนมะมวง  แตตนเองเรียนมาทางดานตัดเย็บเสื้อผา และ 
ตัดสินใจทํ ากระเปาผาขนาด 6 x 8 เซนติเมตร  สงตามรานขายของที่ระลึกทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปจจุบันมีลูกคา 10 ราน  ยอดสงเดือนละ 1,500 ใบ  ราคาขายสงใบละ 10 บาท  แตทางรานไปจํ าหนายใบละ 18 ถึง 
20 บาท  มีคาใชจายตอเดือน ดังนี้

1. ตนทุนคาผา ใบละ 2.50 บาท
2. คาจางแรงงานในหมูบานติดซิปรูด ใบละ 2 บาท
3. คาซิปรูด ช้ินละ 2 บาท
4. คาดาย ใชเดือนละ 200 บาท
5. คาพาหนะเดินทางไปสงรานคา ครั้งละ 100 บาท เดือนละ 3 ครั้ง
6. คาใชจายสวนตัว เดือนละ 3,000 บาท
7. กระเปาผามีตํ าหนิและถูกสงคืน เฉลี่ยเดือนละ 50 ใบ จะนํ ามาขายลดราคาใบละ 4 บาท

นางสาวสมศรี เปนสมาชิกกองทุนหมูบาน  มีความประสงคขอกูเงินจํ านวน 20,000 บาท เพื่อนํ าไปซื้อ
จักรเย็บผา 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท เพื่อใชแทนเครื่องเดิมท่ีเสียบอย และจะนํ าไปซื้อผาเพื่อไวใชใน 
การผลิต  ซึ่งถาซื้อปริมาณมากไดสวนลด 20%  จากการซื้อครั้งละ 3,500 บาทขึ้นไป  นอกจากนั้นจะเปนเงินทุน 
หมุนเวียนจายคาแรงงานที่ใหรับจางติดซิปรูดภายในหมูบาน

คํ าถาม (1)  จงประมาณการรายได - คาใชจายของนางสมศรี
(2) เห็นสมควรใหนางสมศรีกูเงินไดหรือไม  หากใหกู  ควรใหกูวงเงินเทาใด
(3) จากวงเงินที่ใหกู  จะกํ าหนดเงื่อนไขการผอนชํ าระอยางไร

(อัตราคาดอกเบี้ย  12% ตอป)
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กรณีศึกษาท่ี 1  (เฉลย)
ประมาณการรายได - รายจาย ของนางสมศรี  ดวงรักษา

หนวย : บาท

ปจจุบัน เมื่อขยายงาน
รายไดจากการประกอบธุรกิจตอเดือน

- รายไดจากการขาย (หัก สงคืนสินคา)
    (1,500 - 50 = 1,450 ใบ ๆ ละ 10 บาท) 14,500.- 14,500.-
- จากการขายสินคามีตํ าหนิ (50 ใบ ๆ ละ 4 บาท) 200.- 200.-

(1) รวมรายได 14,700.- 14,700.-
หัก  ตนทุนสินคาท่ีขาย

- ตนทุนคาผา
   (ปจจุบัน 2.50 บาท x 1,500 ใบ และ
   เมื่อขยายงาน 2.00 x 1,500 ใบ)

3,750.- 3,000.-

- ตนทุนซิปรูด (2 บาท x 1,500 ใบ) 3,000.- 3,000.-
- ตนทุนคาดาย 200.- 200.-
- ตนทุนคาจางแรงงาน (2 บาท x 1,500 ใบ) 3,000.- 3,000.-

 (2) รวมตนทุนสินคาที่ขาย 9,950.- 9,200.-

  (3) กํ าไรขั้นตน  ( (1) - (2) ) 4,750.- 5,500.-
หัก  รายจายในการประกอบธุรกิจตอเดือน

 - คาพาหนะเดินทาง (100 x 3) 300.- 300.-

(4) รวมรายจาย 300.- 300.-
(5) รายไดคงเหลือกอนหักคาใชจายในครอบครัว ((3) - (4)) 4,450.- 5,200.-
หัก  คาใชจายในครอบครัวตอเดือน

 - คาใชจายในครอบครัว 3,000.- 3,000.-

(6) รวมคาใชจายในครอบครัว 3,000.- 3,000.-

(7) รายไดคงเหลือหลังหักคาใชจายในครอบครัว ((5) - (6)) 1,450.- 2,200.-
หัก  ผอนชํ าระหนี้

 - ผอนชํ าระหนี้ - -

  (8) รวมผอนชํ าระหนี้ - -
(9) รายไดคงเหลือสุทธิ  ((7) - (8)) 1,450.- 2,200.-
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ปจจุบันนางสาวสมศรีประกอบกิจการมีรายไดมากกวาคาใชจายเดือนละ 1,450 บาท  แตการประมาณ
การหลังจากซื้อจักรใหมแทนของเกาท่ีชํ ารุด และไดสวนลดในการซื้อผาในปริมาณมากจะทํ าใหมีรายไดสุทธิเพิ่มข้ึน
อกี 750 บาท รวมเปน 2,200 บาทตอเดือน

ท้ังนี้การไดจักรเย็บอันใหม  จะมีผลตอคุณภาพการเย็บกระเปาใหมีคุณภาพ - สวยงามขึ้น และสามารถ
ผลิตไดปริมาณมากขึ้น แตในที่นี้กํ าหนดใหปริมาณกับราคาขายสงเทาเดิมเพื่อสะดวกตอการคํ านวณและการพิจารณา

ดังนั้นความจํ าเปนของการใชเงินของนางสาวสมศรี  มีดังนี้
-  คาจักรเย็บตัวใหม = 9,000.- บาท
- เงินทุนหมุนเวียนซื้อผา = 5,000.- บาท
   รวมความจํ าเปนใชเงิน = 14,000.- บาท

หากคิดอัตราการผอนชํ าระคืนภายใน 1 ป ของวงเงินกู 14,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป 
หรือ 1.00 บาทตอเดือน  จะไดดังนี้

ตองผอนชํ าระหนี้เดือนที่ 1 - 11 เปนเงินเดือนละ 1,260.- บาท  (14 x 90)
เงินตนเดือนที่ 1 - 11  เทากับ 1,120.-  บาท   (14 x 80)
ดอกเบี้ยเดือนที่ 1 - 11                            140.-  บาท  (14 x 10)
รวมเปนเงินตนและดอกเบี้ย 1,260.-  บาท

ดงันั้น ภายในระยะเวลา  11  เดือนตองผอนชํ าระเดือนละ   1,260.-    บาท
เดือนที่  12   ตองชํ าระ  14 x 75.40 เปนเงิน            1,055.60 บาท

ประมาณกํ าไรสุทธิของนางสมศรีในอนาคต เดือนละ 2,200.- บาท/เดือน  ยังเหลือเพียงพอจะสามารถ
ผอนชํ าระหนี้ตามอัตราเดือนละ 1,260.-บาทได

ความเห็น ควรอนุมัติใหกูเงินตามความจํ าเปนคือ  14,000 บาท
ผอนชํ าระทุกเดือน  ภายในระยะเวลา 1 ป  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป
โดยผอนชํ าระเงินตนรวมดอกเบี้ยเดือนละ 1,260.-บาท
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กรณีศึกษาที่ 2

ขอมูลเบื้องตน
นายสม  รักดี  อายุ 35 ป  จบการศึกษาชั้นประถมปท่ี 4  เดิมประกอบอาชีพรับจางเปนกรรมกรกอสราง  

ตอมาเมื่อ 3 ปท่ีแลวหันมาเลี้ยงไกบนที่ดินของมารดา เนื้อท่ี 2 ไร  สรางเลาไก 1 เลา โดยใชเงินออมของตนเองและ
ขอจากบิดา - มารดา  ลงทุนไปจํ านวน 50,000 บาท  เปนคาสรางเลาไกและซื้อพันธุไกไข  ปจจุบันเลี้ยงไกไขจํ านวน 
300 ตวั  ออกไขวันละ 250 ฟอง  ขายสงฟองละ 1.20 บาท  โดยมีพอคาคนกลางมารับซื้อ  สวนตนทุนตอเดือน มีดังนี้

1. คาอาหาร = 2,000  บาท/เดือน
2. คายา = 1,500  บาท/เดือน
3. คาไฟฟา = 1,000  บาท/เดือน

นอกจากนี้ยังมีภาระหนี้สินจากการไปกูเงินจากนายเขี้ยว  หนาแดง จํ านวน 10,000 บาท ถูกคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอเดือน  และผอนชํ าระเฉพาะดอกเบี้ยตลอดมา 1 ปแลว  โดยยังไมเคยชํ าระคืนเงินตนแต 
อยางใด

ภรรยาของนายสม  ชวยทํ างานเลี้ยงไกดวย มีบุตร 3 คน  กํ าลังเรียนหนังสือช้ัน ม. 1  ป. 5 และ ป.3  ท่ี
โรงเรียนประชาบาลใกลบานทุกคน  คาใชจายในครอบครัวเดือนละ 3,000 บาท

นายสมตองการเลี้ยงไกเพิ่มอีก 100 ตัว  ราคาซื้อตัวละ 50 บาท  แตสภาพเลาไกเดิมทรุดโทรมตอง 
ปรับปรุงซอมแซมขยายเลา โดยใชเงินประมาณ 5,000 บาท  จึงมาขอกูเงินจากกองทุนหมูบานฯ ท่ีตนเองสมัคร
เขาเปนสมาชิกกองทุนแลว ตั้งแตเดือนกรกฎาคมที่ผานมา  ซึ่งกองทุนมีเงื่อนไขคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป  ผอน
ชํ าระไมเกิน 1 ป โดยใหสมาชิกกองทุนรายอื่นคํ้ าประกันอีก 2 คน

นายสมประมาณการวาหลังจากเลี้ยงไกเพิ่มอีก 100 ตัวแลว จะมีไขเพิ่มอีกประมาณ 95 ฟองในอีก 
1 เดือนขางหนา และระยะเวลาการซอมแซมปรับปรุงเลาไกใชเวลา 1 สัปดาห  ประมาณการคาอาหารเพิ่มตัวละ 
7 บาท/เดือน  และคายาเพิ่มข้ึนตัวละ 5 บาท/เดือน

คํ าถาม (1)  ถาทานเปนกรรมการกองทุน  จงวิเคราะหและแสดงเหตุผลในดานตาง  ๆ ดังนี้
1.1 จงวิเคราะหรายไดและกํ าไรขาดทุนของนายสม
1.2 เห็นควรใหกูเงินหรือไม  หากเห็นสมควรใหจะใหกูจํ านวนเทาใดและตองผอนชํ าระคืนใน 

 1 ป ในอัตราเดือนละเทาใด
 (2) นายสม ผอนชํ าระคืนตรงเวลาตลอดมา 5 เดือน  ตอมามีโรคระบาด  ไกเสียชีวิตกวาครึ่งเลา  ทํ าให 
        ขาดรายไดจนไมสามารถผอนชํ าระคืนตอ  ทานจะแกปญหาลูกหนี้เงินกูรายนี้อยางไร  จงอธิบาย
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กรณีศึกษาท่ี 2  (เฉลย)
ประมาณการรายได - รายจายตอเดือน ของ นายสม  รักดี

หนวย : บาท

ปจจุบัน เมื่อขยายงาน
รายไดจากการประกอบธุรกิจตอเดือน

- รายไดจากการขายไขไก  (ฟองละ 1.20 บาท)
    เดิมวันละ 250 ฟอง (30 วัน x 250 ฟอง x 1.20 บาท) 9,500.- 12,420.-
   หลังขยายงาน วันละ 250 + 95 = 345 ฟอง
    (30 วัน x 345 ฟอง x 1.20 บาท)

(1) รวมรายได 9,000.- 12,420.-
หัก  ตนทุนสินคาท่ีขาย

- คาอาหาร 2,000.- 2,700.-
- คายา 1,500.- 2,000.-

 (2) รวมตนทุนสินคาที่ขาย 3,500.- 4,700.-
  (3) กํ าไรขั้นตน  ( (1) - (2) ) 5,500.- 7,720.-
หัก  รายจายในการประกอบธุรกิจตอเดือน

 - คาไฟฟา 1,000.- 1,000.-

(4) รวมรายจาย 1,000.- 1,000.-
(5) รายไดคงเหลือกอนหักคาใชจายในครอบครัว ((3) - (4)) 4,500.- 6,720.-
หัก  คาใชจายในครอบครัวตอเดือน

 - คาใชจายบุตรและครอบครัว 3,000.- 3,000.-

(6) รวมคาใชจายในครอบครัว 3,000.- 3,000.-
(7) รายไดคงเหลือหลังหักคาใชจายในครอบครัว ((5) - (6)) 1,500.- 3,720.-
หัก  ผอนชํ าระหนี้

 - คาดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบ (10,000 x 15%) 1,500.- -

  (8) รวมผอนชํ าระหนี้ 1,500.- -
(9) รายไดคงเหลือสุทธิ  ((7) - (8)) - 3,720.-
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จากการวิเคราะหตัวเลขรายได  คาใชจาย  จะเห็นวา ปจจุบันรายไดเทากับคาใชจาย โดยไมมีกํ าไร   
แตถาขยายเลาและเลี้ยงไกเพิ่มจะทํ าใหมีรายไดมากกวาคาใชจายเดือนละ 3,720 บาท (โดยมีสมมุติฐานวาไดรับเงินกู
ไปชํ าระเงินกูนอกระบบแลว  ทํ าใหไมตองเสียคาใชจาย ดอกเบี้ยนอกระบบ)

ความจํ าเปนในการใชเงินกูตามวัตถุประสงค ดังนี้
 - ชํ าระเงินกูนอกระบบ = 10,000  บาท

- ซื้อไกไข 100 ตัว ๆ ละ 50 บาท =   5,000  บาท
- ตอเติม - ซอมแซมเลาไก =   5,000  บาท
 รวมท้ังสิ้น  20,000  บาท

การผอนชํ าระคืนในระยะเวลา 1 ป  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป หรือรอยละ 50 สตางคตอเดือน
การคํ านวณความสามารถในการผอนชํ าระเงินกู จํ านวน 20,000 บาทของอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 

หรอืรอยละ 50 สตางคตอเดือน
จากตารางการผอนชํ าระที่ 6
เงินกู 20,000 บาทเทากับ 20 คูณ 1,000 (ชองเงินกู)  สํ าหรับจํ านวนเงินที่ตองผอนในแตละเดือน ใหนํ า 

20 คูณ 90 (ชองผอนชํ าระ) จะเปนเงินจํ านวน 1,800 บาท
ดงันั้น เมื่อเทียบกับกํ าไรหลังการขยายกิจการ  ถือวามีความสามารถชํ าระหนี้ไดคือ กํ าไร 3,720 บาท 

มากกวาคาผอนชํ าระ 1,800 บาท และมีความเสี่ยงนอย  เห็นควรอนุมัติใหกูไดในวงเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถวน)

อนึ่ง แตการพิจารณาใหกู  ตองพิจารณาปจจัยอยางอื่นประกอบดวย
คือ  -   พฤติกรรมของผูกู  วามีความรับผิดชอบหรือไม, ชอบใชเงินผิดประเภท, เลนการพนัน เสเพล

            หรือไม
-   ผลผลิต  จํ าหนายไดหมดหรือไม  แนวโนมจะเปนอยางไร
-  มีสมาชิกกองทุนรายอื่นคํ้ าประกันหรือไม จํ านวน 2 คน (แตกรณีนี้สมมุติใหมีคุณสมบัติอื่น ๆ 

ครบถวน)

วิเคราะหปญหา
สาเหตุของการไมมีรายไดเพียงพอในการชํ าระหนี้เนื่องจากไกตายมากกวาครึ่งเลา  ปญหามิไดเกิดจาก

ผูกูแตเนื่องจากเปนโรคระบาด  จึงควรจะแกปญหารวมกันระหวางกรรมการกองทุนและผูกู    โดยมีแนวทางดังนี้

รายได/เดือนหลังจากเกิดเหตุโรคระบาด
ไกเสียชีวิตมากกวาครึ่งเลา  ขอสมมติฐานเหลือไขขายได 125 ฟอง
รายไดขายไขไก  125 ฟอง ๆ ละ 1.20 บาท  (125 x 30 x 1.20) =  4,500   บาท
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หัก  คาใชจายตอเดือน (ขอกํ าหนดหลังเกิดโรคระบาด)
- คาอาหาร 1,050.-
- คายา 950.-
- คาไฟฟา 1,000.-
- คาใชจายในครอบครัว 3,000.- = 6,000   บาท
ขาดทุน  (รายไดนอยกวาคาใชจาย)              (1,500) บาท

จะเห็นวาไดวารายไดนอยกวาคาใชจายเดือนละ 1,500 บาท ทํ าใหความสามารถในการชํ าระหนี้ไมมี
นอกจากนี้ยังจะมีปญหาในการดํ ารงชีพของครอบครัวดวย

ขอเสนอแนะ
- จากการผอนชํ าระหนี้เปนเวลา 5 เดือน จะทํ าใหมียอดหนี้คงเหลือ จากตารางที่ 6 เทากับ 20 คูณ 

570.73  (ชองเงินตนคงเหลือเดือนที่ 5) คือ 11,414.60 บาท
- ควรใหโอกาสฟนฟูกิจการโดยใหกูเพิ่มเพื่อซื้อไกอีกจะทํ าใหมีรายไดเพิ่ม  โดยการเพิ่มวงเงินกู 

สงูสดุรวมไมเกิน 20,000 บาท โดยคณะกรรมการกองทุนหมูบานอนุมัติเพิ่มอีก 20,000 - 11,414.60 
= 8,585.40 บาท หรือประมาณ 8,500 บาท  ซึ่งสามารถซื้อไกไดในราคาตัวละ 50 บาท  จํ านวน  
170 ตัว

การวิเคราะหรายไดจากการฟนฟูกิจการ
รายไดจากการขายไขไก ตอเดือน (125 ฟอง + 150 ฟอง) x 1.20 x 30  =  9,900 บาท
หักคาใชจายตอเดือน

- คาอาหาร 2,240.-
- คายา 1,600.-
- คาไฟฟา 1,000.-
- คาใชจายในครอบครัว 3,000.- = 7,840   บาท
กํ าไร  (รายได - รายจาย)  ตอเดือน 2,060 บาท

ดังนั้น หากใหโอกาสฟนฟูกิจการใหม  โดยใหกูเพิ่มข้ึนอีก 8,500 บาท  ก็จะทํ าใหมีรายไดสุทธิเพิ่มเปน 2,060 
บาท  ซึ่งพอเพียงกับการผอนชํ าระหนี้ได  เนื่องจากคาผอนชํ าระเงินตน 20,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป  
ผอนเพียงเดือนละ 1,800 บาท เปนเวลา 11 เดือน  สวนเดือนที่ 12 ผอนชํ าระเพียง 829.60 บาท เทานั้น และความเปน
อยูของครอบครัวก็ดีข้ึนดวย



ภาคผนวก
ค ําแนะนํ าสํ าหรับสมาชิกท่ีขอกูเงิน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
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การขอกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

(1) การขอกูเงินตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
• พัฒนาอาชีพ
• สรางงาน
• สรางและ / เพิ่มรายได
• ลดรายจาย
• อตุสาหกรรม และ / หรือธุรกิจขนาดเล็กในครัวเรือน
• เพื่อการฉุกเฉิน และจํ าเปนเรงดวน

 การกํ าหนดวัตถุประสงคของการใหกูยืมดังกลาว  ก็เพื่อผูกูจะไดมีรายไดมาชํ าระหนี้คืนกองทุน
 การขอกูยืมเงินที่ไมใชเพื่อการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได ฯลฯ ดังเชนที่กลาวขางตน  แตเปน
การกูยืมไปเพื่ออุปโภคบริโภค เชน  ซื้อรถมอเตอรไซค  ซื้อโทรทัศน  จัดงานบวชลูก เปนตน  ไมกอใหเกิดรายไดท่ีจะ
นํ ามาชํ าระหนี้คืนกองทุนได  จึงไมอยูในวัตถุประสงคท่ีจะขอกูเงินได

(2) ผูกูตองจัดทํ าคํ าขอกู  โดยระบุวัตถุประสงคในการกูยืมเงินอยางชัดเจน
โดยจะตองแสดงใหเห็นชัดแจงวา จะนํ าเงินกูไปลงทุนซื้ออะไรบาง  เปนเงินเทาไร  เพื่อจะไดทราบวา

จํ านวนเงินที่ขอกูกับโครงการที่จะนํ าเงินไปลงทุน  มีความเหมาะสมหรือไม  เชน ขอกู 20,000 บาท  แตจะไปเปดราน
ขายขาวแกงตองใชเงินลงทุนในคาตกแตงราน  คาโตะ  เกาอี้  พัดลม  เตาแกส  ถวยชาม  หมอหุงขาวไฟฟา  หมอแกง
รวมกัน 9,000 บาท  คาหมุนเวียนซื้ออาหารสดวันละ 1,000 บาท  รวม 10,000 บาท  อยางนี้ก็ควรขอกูเทาท่ีจํ าเปน  การ
กูเกินความจํ าเปน กอใหเกิดภาวะหนี้ท่ีตองผอนสงเพิ่มข้ึน และนํ าเงินสวนที่เหลือไปใชในสิ่งท่ีไมกอใหเกิดรายได การ
จะนํ าเงินไปใชในสิ่งท่ีไมกอใหเกิดรายไดควรจะเปนกํ าไรจากการทํ าการคา ไมใชเงินกู

(3) จะตองทํ าประมาณการรายรับ-รายจาย เพื่อจะไดทราบวา ธุรกิจที่จะทํ านั้นจะมีกํ าไรหรือขาดทุนอยางไร
ขอใหดูตัวอยางในกรณีศึกษา

(4) การกํ าหนดระยะเวลาชํ าระคืนเงินกู เปนไปตามเงินสดคงเหลือจากการทํ าธุรกิจ หรือตามระยะเวลาที่จะ
ไดเงินเขามาตามผลผลิต แตตองไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ทํ าสัญญา
 หมายความวา การกํ าหนดระยะเวลาชํ าระคืนเงินกู จะตองพิจารณาตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค
ท่ีขอกู  ถากูไปลงทุนปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว  ก็จะตองพิจารณาวา ผูกูจะเก็บเกี่ยวผลิตผลไดเมื่อไร  และเปนจํ านวนเทา
ใดก็ใหผูกูผอนชํ าระตามระยะเวลา และจํ านวนเงินที่ไดรับจากผลิตผลนั้น  ถาตองใชเวลาในการเก็บเกี่ยวพืชผล 6 เดือน
แตกํ าหนดใหผอนชํ าระรายเดือน ก็เปนไปไมได  ควรกํ าหนดใหผอนชํ าระตามที่ผูกูมีรายไดสุทธิเหลืออยู คือ รายได
หลังจากหักคาใชจายแลว
 ไดแนบตัวอยางตารางการผอนชํ าระเปนรายเดือนไวใหแลว
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การรักษาวินัยทางการเงิน
 การรักษาวินัยทางการเงินเปนสิ่งท่ีสํ าคัญยิ่ง เพราะการไมมีวินัยทางการเงินจะทํ าใหมีผลกระทบตอการทํ า

ธรุกจิ  บางครั้งถึงกับทํ าใหธุรกิจลมสลาย  พวกเราจึงตองรักษาวินัยทางการเงินโดยเครงครัด
 (1) ในกรณีท่ีผูกูมิไดเริ่มดํ าเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกูยืมเงิน  หรือนํ าเงินไปใชนอกกรอบวัตถุ
ประสงคโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการกองทุนมีอํ านาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย
คืนเต็มจํ านวนไดทันที และใหพนจากสมาชิกภาพในระยะเวลา 30 วัน  หลังจากวันยกเลิกสัญญา รวมท้ังหามมิให
สมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนเปนระยะเวลา 2 ป
 กรณีนี้มุงประสงคใหผูกูตองมีวินัยทางการเงิน  การใชเงินผิดประเภท  ไมนํ าเงินที่ขอกูไปใชตามวัตถุ
ประสงคท่ีขอกู เปนเหตุใหเกิดปญหาไมสามารถชํ าระหนี้ได เชน  ขอกูเงินเพื่อไปคาขาย  ซึ่งถาทํ าไปตามนั้น ก็จะมีราย
ไดกลับคืนมาชํ าระหนี้ได  แตกลับนํ าไปดาวนรถมอเตอรไซค  ทํ าใหไมมีรายไดมาผอนชํ าระหนี้  จึงตองถูกลงโทษโดย
การเรียกหนี้คืนทันที และใหพนสมาชิกภาพ  และหามสมัครเปนสมาชิกกองทุนเปนระยะเวลา 2 ป  จะมีผลทํ าใหไมมี
โอกาสที่จะกูเงินกองทุนในระยะเวลา 2 ป
 (2) เมื่อกูเงินไปแลว  ผูกูจะตองมีความรับผิดชอบ  ผอนชํ าระหนี้ตามขอตกลง จะตองรักษาคํ าพูด
 (3) เงินของกองทุนหมูบานเปนเงินทุนหมุนเวียนของพวกเราทุกคน  จึงเปนหนาท่ีท่ีจะตองชวยกันรักษา
เพือ่ใหกองทุนนี้อยูไปถึงช่ัวลูกชั่วหลาน ทํ าใหเจริญงอกงามยิ่งข้ึน
 การรักษาวินัยทางการเงิน หมายถึง การทํ าตนเองใหมีความซื่อสัตย  มีความรับผิดชอบ  เปนการสราง
เครดิตหรือความนาเชื่อถือใหเกิดข้ึนแกบุคคลอื่น อันจะเปนจุดเริ่มตนของการเปนผูประกอบการที่ดีในอนาคต
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การประมาณการรายไดและรายจายตอเดือน

รายไดจากการประกอบธุรกิจตอเดือน
รายไดจากการขาย ……..……………. บาท
รายไดอื่น ๆ                                บาท

 (1) รวมรายได                                บาท
หัก ตนทุนสินคาที่ขาย

คาตนทุนสินคาท่ีซื้อมา เชน  ผา ฯลฯ                              
 (2) รวมตนทุนสินคาท่ีขาย                                บาท

(3) กํ าไรขั้นตน  ( (1) - (2) )                                บาท
หัก รายจายในการประกอบธุรกิจตอเดือน

คาเชาสถานที่ ……..……………. บาท
คานํ้ าประปา/ไฟฟา/โทรศัพท ……..……………. บาท
คาจางคนงาน/พนักงาน ……..……………. บาท
คาใชจายอื่น ๆ                                 บาท

(4) รวมรายจาย                                บาท
(5) รายไดคงเหลือกอนหักคาใชจายในครอบครัว ( (3) - (4) )                                บาท
หัก คาใชจายในครอบครัวตอเดือน

คานํ้ าประปา/ไฟฟา/โทรศัพท ……..……………. บาท
คาใชจายการศึกษาบุตร ……..……………. บาท
คาครองชีพและอื่น ๆ                                 บาท

(6) รวมคาใชจายในครอบครัว                                บาท
(7) รายไดคงเหลือหลังหักคาใชจายในครอบครัว ( (5) - (6) )                                บาท
หัก  ผอนชํ าระหนี้

ผอนชํ าระหนี้อื่น ๆ ……..……………. บาท
ผอนชํ าระหนี้กองทุนฯ                               บาท

(8) รวมผอนชํ าระหนี้                                บาท
(9) รายไดคงเหลือสุทธิ  ( (7) - (8) )                                บาท

หมายเหตุ
 การคํ านวณรายไดจากการขาย  รายไดอื่น ๆ  ตนทุนสินคาและคาใชจายอื่น ๆ  คํ านวณโดยการนํ าราย
ไดและรายจายท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละวัน  คูณดวยจํ านวนวันที่ขายไดหรือจํ านวนวันที่ใชจายไปในแตละเดือน
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การประมาณรายไดและรายจายตอเดือน
(อยางงาย)

รายไดตอเดือน
รายไดจากการขาย ……..……………….บาท
รายไดอื่น ๆ                                    บาท  

รวมรายได                                    บาท

หัก  รายจายตอเดือน
ตนทุนสินคา ……..……………….บาท
คานํ้ าประปา/ไฟฟา/โทรศัพท ……..……………….บาท
คาใชจายในครอบครัว ……..……………….บาท
คาใชจายอื่น ๆ                                    บาท

รวมรายจาย                                    บาท

รายไดคงเหลือกอนการชํ าระหนี้ (รายได – รายจาย)       บาท
หัก  ผอนชํ าระหนี้

ผอนชํ าระหนี้อื่น ๆ ………..…………….บาท
ผอนชํ าระหนี้เงินกูกองทุนฯ                                      บาท

รวมคาผอนชํ าระหนี้                                    บาท
รายไดสุทธิคงเหลือ  (รายไดคงเหลือ - คาผอนชํ าระหนี้ )                     บาท

หมายเหตุ
1. รายรับจากการขาย  รายไดอื่น ๆ   ตนทุนสินคา และคาใชจายตาง ๆ ในแตละเดือน  คิดโดยการนํ ารายได

และรายจายท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละวัน  คูณดวย จ ํานวนวันที่มีรายได หรือจํ านวนวันที่ใชจายไป
2. คาใชจายในครอบครัว  ประกอบดวย  -  คาครองชีพ

-  คาใชจายในการศึกษาบุตร



การประมาณการรายไดและรายจาย (งบกระแสเงินสด)

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3

                 ยอดเงินเหลือยกมา …………………. …………………

(1)  รวมรายไดจากการประกอบธุรกิจตอเดือน …………………. …………………. …………………

(2)  หัก ตนทุนรวมสินคาท่ีขาย

(3)  กํ าไรข้ันตน  ( (1) - (2) ) …………………. …………………. …………………

(4)  หัก รายจายรวมในการประกอบธุรกิจตอเดือน

(5)  รายไดคงเหลือกอนหักคาใชจายในครอบครัว ( (3) - (4) ) …………………. …………………. …………………

(6)  หัก คาใชจายรวมในครอบครัวตอเดือน

(7)  รายไดคงเหลือหลังหักคาใชจายในครอบครัว ( (5) - (6) ) …………………. …………………. …………………

(8)  หัก รวมผอนชํ าระหนี้

(9)  รายไดคงเหลือสุทธิ  ( (7) - (8) ) = ยอดเงินเหลือยกไป

หมายเหตุ :  การทํ างบกระแสเงินสด  ใหนํ าตัวเลขในประมาณการรายไดและรายจายตอเดือนมาใสตามหัวขอตาง ๆ
 และใหนํ ายอดเงินสดที่เหลือสุทธิ (รายไดคงเหลือสุทธิ) ในเดือนกอน ยกไปรวมกับรายไดในเดือนถัดไป
 โดยใหคิดเปนรายไดรวมของเดือนนั้น ๆ และใหทํ าในลักษณะนี้ตอ ๆ ไปทุกเดือน
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การสํ ารวจตนเองกอนการประกอบธุรกิจ

การลงทุนประกอบธุรกิจใด  นอยคนนักที่จะใชทุนสวนตัวท้ังหมด  บางรายตองใชเงินกูบางสวนกับเงินทุน
สวนตัวในการลงทุนประกอบธุรกิจ  บางรายใชเงินกูมากกวาเงินทุนสวนตัว  บางรายใชเงินกูนอยกวาเงินทุนสวนตัว
ดังนั้นเมื่อมีการใชเงินกูในการลงทุนแลว  ภาระที่ตามคือ  ตนทุนคาใชจายดอกเบี้ยเงินกู  การผอนชํ าระหนี้คืนผูใหกูได
ตามเงื่อนไขจนเสร็จสิ้น  ขอใหคํ านึงเสมอวาเงินกูมิใชของเรา  ตองใชคืนเขาจนหมดสิ้น

ดงันั้นทานที่กํ าลังคิดวาจะกูเงินมาเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง  จึงควรจะไตรตรองใหรอบคอบ
ส ํารวจตนเองใหแนนอนกอนวามีความรู  ความสามารถ  มีประสบการณ  เหมาะสมที่จะประกอบธุรกิจนั้นๆ ไดหรือไม
เพือ่ปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลัง  ลองสํ ารวจตนเองวามีคุณลักษณะขางทายนี้หรือไม

คณุลกัษณะของผูประกอบธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสํ าเร็จ
1.    เปนผูนํ าที่ดี   ในระยะเริ่มทํ าธุรกิจ  ทานจะตองรับบทเปนผูนํ าท่ีลงมือทํ าทุกอยางดวยตนเอง    มีลักษณะ

การเปนผูนํ า  รูหลักการบริหารงานบุคคล  ดูแลคนงานไดดี  สามารถวางแผนการทํ างาน  พรอมใหคํ าแนะนํ า เอาใจใส
และเปนกันเองกับผูรวมงาน

2.    มีความรับผิดชอบ   มีความรับผิดชอบตองานที่ทํ าเปนอยางดี  ไมละทิ้งหนาท่ี  ควบคุมดูแล   แกปญหา
งานจนกระทั่งประสบความสํ าเร็จตามเปาตามหมายที่วางไวได

3.   มีความซ่ือสัตย   ไดมีการสํ ารวจวิจัยกันมาแลววาธุรกิจที่สามารถฝาฟนปญหาอุปสรรคตางๆ  ในชวงภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่ ามาไดคือ  ความซื่อสัตยของผูประกอบการ  คือมีความซื่อสัตยตอลูกคาเกี่ยวกับตัวสินคา  ปริมาณ  และ
เวลา  ซื่อสัตยตอเจาหนี้  ธนาคาร  ลูกนอง  เพื่อน  หุนสวน  ผูถือหุน  ครอบครัว  ตนเอง  และตอรัฐ  เชนการเสีย
ภาษีอากร

4.    มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   คิดหาวิธีการใหมท่ีดีกวาเดิมนํ ามาใชในการประกอบธุรกิจ  แกไข  ปรับปรุง
สินคา  พัฒนาการผลิตและการขายตลอดเวลา  กลาท่ีจะผลิตสินคาท่ีแตกตางจากตลาดที่มีอยูเดิม  ผูท่ีจะประสบความ
สํ าเร็จจะตองทํ าในสิ่งท่ีคนอื่นทํ าไมได

5.    มีความเชื่อมั่นตนเอง   เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะพิชิตเอาชนะอุปสรรค  ปญหาตางๆ ท่ีเกิด
ข้ึนได  มีความทะเยอทะยานมั่นใจในการดํ าเนินธุรกิจใหกาวหนาตอไป

6.   กลาตัดสินใจ  มคีวามกลาตัดสินใจดวยความหนักแนนไมกลัว ไมหวาดหวั่นตองานหนัก  ทุมเทชีวิตจิตใจ
ทํ างาน  แขนขันกับตนเองและเวลา

7.  มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจผูอื่น   เพือ่ใหผูอื่นใหความรวมมือชวยเหลือในการทํ างาน  สามารถ
สรางทัศนคติและแรงจูงใจตอผูรวมงานใหมีความเขาใจการทํ างาน  และมีความเต็มใจทํ างานตามแผนที่วางไวจน
ประสบความสํ าเร็จ

8. เปนผูใฝหาความรูเพ่ิมเติม  ตองหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลาโดยเฉพาะความรูขอมูลทางการผลิต  การ
ตลาด  เศรษฐกิจ  การเมือง  กฎหมาย  เพื่อจะไดทราบความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทํ าใหสามารถปรับตัวไดทัน
ตอเหตุการณ
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9. รูจักประหยัดเพ่ืออนาคต   ผูประกอบธุรกิจตองรูจักประหยัดเก็บออมเงินไว  ไมใชจายเกินตัว  ตองรูจัก
หักหามใจที่จะหาความสุข  ความสบายในชวงท่ีธุรกิจกํ าลังเริ่มตน  รายได  กํ าไร  ท่ีสะสมไว  สามารถนํ าไปขยาย
กิจการใหเติบโตในอนาคตได

10.  มีความคิดกวางไกล  เปนผูท่ีมีประสบการณ  มีความสามารถในการมองการณไกล  คาดหมายเหตุการณ
ตางๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางใกลเคียงแมนยํ า  เพื่อการเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได

เลือกลงทุนทํ าธุรกิจอะไรดี
 เมื่อทานไดสํ ารวจตนเองแลวและพิจารณาเห็นวาทานสมควรเปนผูประกอบการในธุรกิจใหมได   ข้ันตอไป

ทานตองพิจารณาวาจะตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจอะไรดีท่ีจะเหมาะสมกับทาน โดยทานอาจใชวิธีการวิเคราะหและ
พิจารณาดังตอไปนี้

1.   ทํ าในสิ่งที่ทานชอบ   ทานจะทํ างานอยางมีความสุข  จะทุมเททุกอยางใหกับงาน
2. สนองความตองการของผูซ้ือ/ลูกคา    โดยเห็นวาสิ่งใดเปนความตองการของลูกคา  รีบหามาตอบสนอง

จะทํ าใหทานประสบความสํ าเร็จในการทํ าธุรกิจ
3. ท ําในสิ่งที่ทานถนัดและมีประสบการณ  ยอมทํ าใหเกิดความเสี่ยงตํ่ ากวาคนที่ไมมีความถนัดและประสบ

การณและไปลงมือทํ า
4. ลงทุนในธุรกิจที่เกื้อกูลกับวงจรของธุรกิจ  จังหวะเวลาเปนเรื่องท่ีสํ าคัญมากสํ าหรับสินคาใหม  สินคาบาง

ชนิดใชเวลาภายในระยะสั้นก็เปนที่รูจักและยอมรับของตลาด  แตสินคาบางชนิดกวาท่ีตลาดจะรูจักและยอมรับตองใช
เวลานานนับสิบป  ดังนั้นจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเสนอสินคาใหม  ในเวลาที่สมควรจึงเปนสิ่งท่ีชวยใหบรรลุวัตถุ
ประสงค

5. เลอืกธุรกิจที่ตอยอดของเดิม  โดยพิจารณาคนควาดูธุรกิจที่คนทั่วไปทํ าอยูกอนแลว  แตพบวายังมีขอ
บกพรองหรือมีวิธีการบางอยางที่จะทํ าใหผลิตภัณฑนั้นดีข้ึน  นาสนใจ  สวยงามมากขึ้น  โดยการนํ าผลิตภัณฑเดิมไป
พัฒนาปรับปรุงตอใหกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี  อาทิเชน  ทํ ากลองหรือภาชนะบรรจุท่ีทํ าใหสินคาดูดีข้ึน ทานก็
จะไดธุรกิจใหมอยางหนึ่งโดยไมตองลงทุนสูงและเปนการประหยัดเวลา

6. การรับชวงการผลิต คนที่จะลงทุนทุกอยางยอมเปนการลงทุนที่ไมคุมคา ตองพึ่งพาอาศัยแหลงอื่นชวยผลิต
เนื่องจากตนเองไมมีความชํ านาญเทากับผูท่ีเคยทํ าอยู หรืออาจทํ าไดแตตนทุนสูงกวา  เชน  การผลิตเสื้อผาสํ าเร็จรูป
เปนตน  ทานจึงสามารถเลือกตัดเย็บเสื้อผาสวนใดก็ไดตามที่ถนัด เชน รับจางติดรังดุม  ตัดเย็บปกเสื้อ  เปนตน


