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เรื่อง
การขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณของสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก
คานา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดสนับสนุนเงินงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนแกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องดาเนินการจัดซื้อและจัดจัดจ้างโดย
ปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (ตามคาแนะนา
ของนายทะเบียนสหกรณ์) และตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยอนุโลมโดยในการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ยังไมมีคมู ือหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติให้กับสหกรณ์หรือเจาหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ชัดเจน จนทาให้บางครั้งสานักงานสหกรณ์จังหวัดไม
สามารถบริหารการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเงื่อนระยะเวลาไดสานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได
จัดทาองค์ความรู KM) เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้สหกรณ์และลุ่มเกษตรกรรวมถึงเจา
หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน และเป็นการควบคุมการจัดซื้อ
จัดจ้างให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ดังนั้น การเสนอองค์ความรูในครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นโยชนแกบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 กรกฎาคม 2563
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แนวทางการขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณของสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครองระบบสหกรณ์
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ ที่เหมาะสมในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งการดาเนินการในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน
ในการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและให้การใช้จ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด จึงกาหนดแนวทางการพิจารณาการ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่มีการจัดทาแผนการลงทุนหรือแผนการ
ขยายธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้วเท่านั้น โดยแผนดังกล่าวต้องเป็นการจัดทาแผนเป็น
แผนปฏิบัติงานประจาปีตามสภาพข้อเท็จจริงของสหกรณ์และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของสหกรณ์
โดยไม่มุ่งหวังเพียงเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่านั้น

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. กรมฯ แจ้งให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดสารวจความต้องการของบประมาณเงินอุดหนุน
2. สานักงานสหกรณ์จังหวัด สารวจความต้องการไปยังสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หากสหกรณ์มี
ความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนให้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการในการขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนและจัดเตรียมเอกสารส่งสานักงานสหกรณ์จังหวัดภายในกาหนด ดังนี้
(1) หนังสือขอรับการสนับสนุนของสหกรณ์
(2) สาเนามติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ
(3) หนังสือยินยอมสมทบของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยมีเงื่อนไขการสมทบไมน้อยกว่าร้อยละ
30 ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน
(4) กรณีเป็นรายการที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ประกอบด้วย เอกสารใบเสนอราคาอย่างน้อย 3
บริษัท คุณลักษณะเฉพาะ ภาพสิ่งของ อุปกรณ์ที่ขอรับการสนับสนุน
(5) กรณีเป็นรายการที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย ประมาณการราคาสิ่งก่อสร้าง
(ปร.4 ปร.5) พร้อมลายเซ็นต์ของวิศวกร หรือนายช่างโยธา แบบแปลนของสิ่งก่อสร้าง โดยระบุขนาดของ
พื้นที่ระยะเวลาการ ก่อสร้าง สาเนาโฉนดที่ดินของสหกรณ์ ที่ไมติดจานอง
กรณีก่อสร้างโรงงาน เช่น โรงรมยางพารา โรงงานผลิตยางเครป จะต้องมีหนังสือจาก
หน่วยงานราชการที่ยินยอมให้สามารถดาเนินการก่อสร้างได (กรณีการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ซึ่งต้องไดรับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการในพื้นที่) (รง.4 คือ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงงาน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แบ่งโรงงานเป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ โรงงานที่มีเครื่องจักรซึ่งมี
แรงม้ารวมกัน 5-20 แรงม้า และ/หรือมีคนงาน 7-20 คน ประเภทที่ 2 มีแรงม้าเครื่องจักร 20-50 แรงม้า มี
คนงานไม่เกิน 50 คน ประเภทที่ 3 ใช้เครื่องจักร 50 แรงม้าขึ้นไปใช้คนงาน 50 คนขึ้นไป
(6) โครงการของสหกรณ์ในการประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(8) แผนธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรร
งบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ มติที่ประชุมใหญ่
(9) งบการเงินปีปัจจุบัน
(10) งบทดลองเดือนปัจจุบัน
(11) แผนธุรกิจการรวบรวม แปรรูป การจัดจาหน่ายผลผลิต จานวน 3 ปี
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(12) แผนธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย จานวน 3 ปี
(13) ประมาณการ รายได้ – ค่าใช้จ่าย ในการดาเนินธุรกิจ จานวน 3 ปี
(14) ประมาณการ รายได้ – ค่าใช้จ่าย จากอุปกรณ์ที่ได้รับ จานวน 3 ปี
3. สานักงานสหกรณ์จังหวัด รวบรวมคาของบประมาณของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไปยังกรมฯ
พรอมเอกสารประกอบทั้งหมด
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ สานักงานสหกรณ์จังหวัดต้องดาเนินการ
- หนังสือนาส่งของสหกรณ์จังหวัด
- แบบยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
- การวิเคราะห์ความเป็นไปไดของโครงการ
4. กรมส่งริมสหกรณ์ทาหนังสือแจ้งรายการที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไดรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนประจาปีงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด
5. สานักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ประจาปีงบประมาณ เพื่อให้สหกรณ์ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
6. การเตรียมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
สานักงานสหกรณ์จังหวัดแนะนากากับให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรดาเนินการ ดังนี้
(๑) กาหนดระเบียบของสหกรณ์ตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกาหนด
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) กาหนดระเบียบของกลุ่มเกษตรกรตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการกาหนด
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.๒๕6๐ ให้นามาถือใช้โดยอนุโลม
(๓) ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ไดผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยให้สอดคลองกับหลักการคุ้มค่าโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบได
(4) งบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าว เป็นวงเงินที่รัฐอุดหนุนให้ 70% ของวงเงินงบประมาณ
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอรับการสนับสนุนและสหกรณ์จะต้องสมทบไมน้อยกว่า ๓๐% ยกเว้นบางกรณีที่รัฐ
อุดหนุนให้ไมถึง ๗๐ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องสมทบเงินตามราคาอุปกรณ์ที่ขอรับงบงบประมาณ
(๕) ในกรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง
มากกว่า ๑ รายการ/โครงการ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประกาศหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการจัดหา
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในคราวเตียวกันหรือแยกตามโครงการ แต่สามารถพิจารณาข้อเสนอราคาแยกตามรายการ/
โครงการได
(๖) สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและ
จัดจ้างของสหกรณ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง จะต้องมีสมาชิก
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยและในกรณีที่สิงก่อสร้างที่มี
แบบแปลน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
(7) จัดทาบันทึกข้อตกลงลงระหว่างสานักงานสหกรณ์จังหวัดกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร (ตาม
เอกสารแนบท้าย)

(๘) ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรดาเนินการประกาศและเผยแพรการจัดซื้อจัดจ้างและส่งให้
สานักงานสหกรณ์จังหวัดและประชาสัมพันธ์จังหวัดประการเผยแพรด้วยอีกทางหนึ่ง
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(9) ให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร สงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจนกว่าจะไดรับเงินงบประมาณ
7. การโอนงบประมาณให้สานักนักงานสหกรณ์จังหวัด
(1) การเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อขอรับเงินอดหนุนให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเปิดบัญชี
เงินฝากกับธนาคารเพื่อรอรับเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ(ซื่อบัญชี "สหกรณ์ จากัด, กลุ่มเกษตรกร......" โครง
การ........) โดยมีเงื่อนไขทาไวกับธนาคารในการเบิกจะต้องไดรับความเห็นชอบจากสหกรณ์จังหวัด.........หรือผู้ที่
สหกรณ์จังหวัด......... มอบหมาย ทั้งนี้ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจะต้องนาเงินฝากเข้าบัญชีดังกล่าว ไมน้อยกว่า
ร้อยละ๓๐ ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ซึง่ เป็นเงินสมทบตามที่ตกลงไวกับสานักงบประมาณ
(2) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการสมทบเงินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเมื่อสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดไดรับงบประมาณแลว ขอให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรดาเนินการ
ดังนี้
(2.1) สานักงานสหกรณ์จังหวัด แนะนา กากับ ตรวจสอบ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรตามข้อ 6 (๑) และ (๒)
(2.๒) สานักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากที่เปิดรองรับ
โครงการ.......และตรวจสอบเงินสมทบตามสัดสวนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไมน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ซึง่ เป็นเงินสมทบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามที่ตกลงไวกับสานักงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว
(2.๓) สานักงานสหกรณ์จังหวัด จัดทาบันทึกตกลงการใช้เงินอุดหนุนกับสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร ตามเงื่อนไขของโครงการ และสัดส่วนเงินอุดหนุน เงินสมทบตามที่ตกลงไวกับสานักงบประมาณ
(2.4) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แจง สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารให้สานักงานสหกรณ์
จังหวัด
(2.5) สานักงานสหกรณ์จังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแต่ละโครงการ ที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรแจ้งตามสัดส่วนในข้อ 7 (๒.2)และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องส่งลักฐานการรับเงินอุดหนุนให้
สานักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ
(2.6) การเบิกจ่ายเงินแต่ละโครงการฯ ให้แกผู้รับจ้างสานักงานสหกรณ์จังหวัดต้อง
ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบพัสดุที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถือใช้ และให้เป็นไปตามสัญญาชื้อสัญญาจ้าง และ
การเบิกจ่ายแต่ละครั้งจะต้องไดรับความเห็นชอบจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดทุกครั้ง
(2.7) สานักงานสหกรณ์จังหวัด กากับ ดูแล แนะนา และติดตามผลการดาเนินงานอย่าง
เคร่งครัด
(2.๘) สานักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบตามแบบรายงาน
ทีก่ าหนด
(2.9) สานักงานสหกรณ์จังหวัดจะต้องรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการ
เบิกจ่ายประมาณเพื่อรอการตรวจสอบไวทีส่ านักงานสหกรณ์จังหวัด
(๓) การคิดอัตราส่วนการสมทบเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(3.๑) กรณียอดเงินตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง เท่ากับ ยอดเงินรวมชองรายการที่ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ (๑๐๐ %) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องสมทบเงินตามสัดส่วนไมน้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
4
(3.๒) กรณียอดเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สูงกว่า ยอดเงินรวมของรายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ (๑๐๐ %) รัฐจะสนับสนุนให้ตามยอดเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเท่าเดิม ยอดเงิน
ส่วนเกินทั้งหมดสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จะต้องสมทบเอง
(3.๓) กรณียอดเงินตามสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง สูงกว่า ยอดเงินรวมของรายการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ (๑๐๐ %) ให้คิดอัตราส่วนการสมทบเงินตามสัดส่วน ไมน้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ตามที่
ไดตกลงไวกับสานักงบประมาณ เงินอุดหนุนส่วนที่เหลือ สานักงานสหกรณ์จังหวัดจะต้องทาหนังสือแจ้งส่งคืน
เงินงบประมาณที่เหลือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ตัวอย่าง การคิดอัตราส่วนการสมทบเงินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
กรณี ยอดเงินรวมของรายการที่ขอรับการสนับสนุน 3,000,000 บาท
กรณี

ยอดเงินรวม
ของรายการ
สนับสนุน
งบประมาณ
(บาท)
1,000,000

ยอดเงินตาม
สัญญาจัดซื้อ/
จัดจ้าง (บาท)

กรณียอดเงินการ
1,000,000
จัดซื้อจัดจ้างเท่ากับ
ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
กรณียอดเงินการ
1,000,000 1,200,000
จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า
ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
กรณียอดเงินการ
1,000,000 800,000
จัดซื้อจัดจ้างต่ากว่า
ยอดเงินรวมของ
รายการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
หมายเหตุ กรณีที่ไดรับการสนับสนุนนอกเหนือจากสัดส่วน
สานักงบประมาณ

ยอดเงินที่
รัฐอุดหนุน
(บาท)

ยอดเงิน
อุดหนุนที่รัฐ
โอนเข้าบัญชี
สหกรณ์ (บาท

ยอดเงินที่
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร
สมทบ (บาท)

700,000

700,000
(1,000,000
x 70 %)

300,000
(1,000,000
x 30 %)

700,000

700,000
(1,000,000
x 70 %)
ให้เท่าที่รัฐ
อุดหนุน
560,000
(800,000 x
70 %)
รัฐอุดหนุน

500,000
(1,200,000
– 700,000)

700,000

240,000
(800,000 x
30 %)

70:30 ให้คิดตามสัดส่วนที่ไดรับการจัดสรรจาก
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8. การรายงานติดตามผลการดาเนินงาน
(1) ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด วิเคราะห์โครงการให้สอดคลองกับรายการที่ไดรับการสนับสนุน
และเก็บรวบรวมไวทีส่ านักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการฯ
(๒) ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัด กากับและติดตามการใช้ประโยชนจากรายการที่ไดรับการ
สนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัตของโครงการฯ
(3) ให้สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร รายงานผลการใช้ประโยชน และผลการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ที่ไดรับเงินอุดหนุนเป็นเอกสารให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดทราบเพื่อสานักงานสหกรณ์จะได
รายงานผลไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์
(4) ให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าโครงการตามแบบรายานผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนและการใช้ประโยชนจกโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ไดรับการสนับสนุน
9. การส่งคืนเงินอุดหนุนกลับกรมส่งเสริมสหกรณ์
(๑) ในกรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไดรับกาสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนจกกรมส่งเสริมสหกรณ์
และไมสงค์จะใช้เงินอุดหนุนดังกล่าวแล้วหรือหยุดดาเนินธุรกิจให้สานักงานสหกรณ์จังหวัดดาเนินการแจ้งให้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทาหนังสือขอสงคืนเงินอุดหนุนถึงสานักงานสหกรณ์จังหวัด พรอมจานวนเงินที่ส่งคืน
และสานักงานสหกรณ์จังหวัดแจ้งยกเลิกการขอรับการสนับสนุนและส่งคืนเงินกรมสงเสริมสหกรณ์
(๒)ในกรณีที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่ครบตามวงเงินที่จัดซื้อจัด
จ้างให้ส่งคืนเงินส่วนที่เหลือตามสัดส่วนการใช้เงินจากบัญชีโครงการ............ทั้งหมด
(๓) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสคืนเงินค่าปรับและดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินฝากธนาคารให้
ดาเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๗/๑๑๘๘2 ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 2561 จนกว่าจะได
รับหนังสือตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ เมื่อสานักงานสหกรณ์จังหวัดนาเงินอุดหนุนคืนกรมฯค่าปรับส่งเข้าคลังจังหวัดแลว ให้ดาเนินการ
แจงกรมสงเสริมสหกรณ์ทราบต่อไปด้วย
อนึ่ง เอกสาร,หลักฐาน ตลอดกระบวนการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งหมดให้เก็บรักษาไว้ที่
สานักงานสหกรณ์จังหวัดอย่างเป็นระบบไวรอตรวจสอบ
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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เมื่อไดกาหนดระเบียบตามคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การ
กาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖ เรียบร้อยแล้ว
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรก็สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างที่กาหนดขึ้น
ถือใช้โดยการจัดซื้อและการจัดจ้างของสหกรณ์ กระทาได ๔ วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
ทั้งนี้ ในการที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เลือกดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธี ทั้ง 4 วิธี จากวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนต้องสอดคลองกับวงเงินที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งได้กาหนด
ไวในระเบียบ
ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ เพื่อมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการ
จัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยผู้ที่ไดรับการแต่งตั้งสามารถเป็นคณะกรรมการไดเพียงคณะเดียว
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการ)
ไมน้อยกว่า 3 คน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะ
ด้าน จานวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
2) แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ ไมน้อยกว่า 3 คน
3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 3 คน
4) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 คน
5) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ไม่น้อยกว่า 3 คน
6) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 คน
7) แต่งตั้งผูค้ วบคุมงาน (เฉพาะกรณีงานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร) จานวน 1 คน โดยใช้ตัวแทน
จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเฉพาะด้าน
8) แต่งตั้งหัวหน้าที่พัสดุ 1 คน และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน
9) มอบอานาจให้ประธานกรรมการ ดาเนินการแทนสหกรณ์
2. จัดทาเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกอบด้วย
1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อนดาเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้างตามข้อ ๓๕ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงาน
เสนอคณะกรรมการดาเนินการตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด

ภายในระยะเวลา ๒ ปบัญชีของสหกรณ์
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(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน
ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่าจะซือ้ หรือจ้างใน
ครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง
แล้วทาหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ไดรับแต่งตั้งทราบ การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
3. จัดทาประกาศเชิญชวนเสนอราคา ติดประกาศไวทีส่ หกรณ์
4. ทาหนังสือเชิญผู้ประกอบอาชีพขาย/รับจ้างมารับเอกสารเสนอ การจัดซื้อ/จัดจ้างในแต่ละครั้งต้อง
มีผู้เสนอราคาไม่น้อยกว่า 2 ราย ชวงเวลาการเชิญชวน.ให้มาเสนอราคาต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
5. เมื่อถึงกาหนดวันยื่นซอง ให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุแจ้งให้คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง เข้าร่วม และเมื่อ
หมดเวลายื่นซอง ให้คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง เปิดซองเสนอเพื่อพิจารณาความครบถ้วนความถูกต้องของ
เอกสารตามทีก่ าหนดไวในเงื่อนไขการจัดซื้อ/จัดจ้าง และพิจารณาราคา เอกสารทุกชิ้นของการยื่นเสนอราคา
ห้ามทิ้งหรือทาลายเด็ดขาด ให้เก็บรักษาไวที่สหกรณ์ และเมื่อครบทุกรายแล้วให้สหกรณ์จัดทาประกาศการ
ตรวจสอบการมีผลประโยชนร่วมกัน
6. ให้คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง เชิญผู้เสนอราคาต่าสุดต่อรองราคา เพื่อให้ไดราคาน้อยกว่า
งบประมาณที่มีหรืออย่างน้อยต้องไมเกินวงเงินงบประมาณที่มี
7. ในกรณีที่พิจารณาเอกสารแล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง เพียงราย
เดียวให้คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง บันทึกเป็นหลักฐานเสนอประธานกรรมการ เพื่อยกเลิกการสอบราคาครั้ง
นี้ แล้วให้รีบดาเนินการสอบราคาใหม่
8. เมื่อคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไดแลว ให้ทาบันทึกนาเสนอผลการพิจารณาของ
เสนอประธานกรรมการสหกรณ์ผ่านเจหน้าที่พัสดุ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
9. ทาบันทึกเสนต่อประธานฯ โดยนาประกาศติดไวทีท่ าการ
10. การทาสัญญา ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องนาหลักประกันสัญญามามอบให้แกสหกรณ์ในวันทาสัญญาด้วย
หลักประกันจะเป็นเงินสดหรือหนังสือค้าประกันของธนาคารก็ได ในกรณีหลักประกันเป็นเงินสดสหกรณ์ตอง
ออกใบเสร็จรับเงินให้แกผู้ขาย/ผู้รับจ้างไวเป็นหลักฐานเพื่อขอถอนหลักประกันเมื่อครบกาหนดสิ้นสุดสัญญาค้า
ประกันแลว และเมื่อทาสัญญาแลว ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นาสัญญาไปเสียภาษีทสี่ านักงานสรรพากรพื้นที่ เมื่อเสีย
ภาษีแล้วให้นาสัญญามามอบให้แกให้เจ้าหน้าที่พัสดุทาบันทึกเสนอประธานกรรมการเพื่อลงนามในสัญญา
11. เมื่อสหกรณ์ดาเนินการตามข้อ 1 – 10 เสร็จแลว ให้จัดทาหนังสือขอเบิกเงินจากสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดโดยแนบสาเนาและรับรองสาเนาถุกต้องทุกแผ่น

8
วิธีการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง และเบิกจ่ายเงิน
1) ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามงวดให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทาหนังสือแจ้งประธานรมการ เพื่อส่งมอบงาน
และขอเบิกเงินค่าพัสดุ/ค่าจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจงานจ้าง ตองเข้าไปตรวจสอบการสงมอบ
สินค้า/งานจ้างว่าถูต้องตามสัญญา ตามรูปแบบรายการ และตามคุณลักษณะที่กาหนดไวหรือไม หากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนต้องแจ้งให้ขาย/ผู้รับจ้างรีบดาเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญา ตามรูปแบบรายการ และตาม
คุณลักษณะที่กาหนดสาหรับกรณีการก่อสร้างต้องมีบันทึกการควบคุมงานของนายช่างที่ได้รับแต่งตั้งทั้งราย
สัปดาห์และรายวัน
2) เมื่อการตรวจรับ/ตรวจงานงานจ้าง แล้วให้คณะกรรมการตรวจรับทาบันทึกเสนอประธานกรรมการ
ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ และให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ทาบันทึกเสนอฯ
3) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจงานจ้างทาบันทึกตามข้อ 2 ส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุแลให้เจ้าหน้าที่
บันทึกเสนอหัวหนาเจ้าหน้าที่พัสดุ และประธานกรรมการตามลาดับ เพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินต่อไป
4) เมื่อประธานกรรมการรับทราบและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามข้อ 3 แลว ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างมา
เบิกรับเงิน โดยทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินให้สหกรณ์เรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ด้วยทุกครั้ง

ภาคผนวก

เอกสารเพื่อประกอบการของบประมาณโครงการ
สหกรณ์
ข้อมูลทั่วไป
ชั้นสหกรณ์
สมาชิก
พืน้ ที่การผลิต
ผลผลิตหลัก (สินค้า) เช่น ข้าว , มันสาปะหลัง. ,โคนม, โคเนื้อ ฯลฯ (ระบุ)
ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ข้าวสาร , นม UHT, ลูกชิ้นปลา ฯลฯ (ระบุ)
สถานะทางการเงิน
มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราหมุนของสินทรัพย์
อัตราการเติบโตของธุรกิจ
อัตรากาไรสุทธิ
ผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์

ผู้ให้ข้อมูล (ชื่อ-สกุล)
ตาแหน่ง
เบอร์ติดต่อ

จังหวัด

คน
ไร่
ตัน

เท่า
เท่า
รอบ
%
%

แบบสำหรับสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด

แบบยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ..................
โครงการ......................................................................................................................
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.................................................................................จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณสมบัติหลักของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
1. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
2. สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
3. ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
4. เป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
5. กรณี มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน สถาบันเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน และไม่มีภาระ
ผูกพันการค้าประกันจานองหรือถ้ามีต้องเป็นการติดจานองกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น
ที่ดิน
ต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง ไม่มีข้อจากัดเรื่องกฎหมายผังเมืองและที่ดินนั้นต้องมีขนาดเหมาะสมกับ
ทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
6. ที่ดินตามข้อ 5) ต้องอยู่ในทาเลที่ตั้ง และมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เหมาะสม กับการประกอบกิจกรรม
ในทรัพย์สินที่ให้การอุดหนุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนด และในการบริหารทรัพย์สินในที่ดิน
ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญให้กับชุมชนบริเวณ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
คุณสมบัติเฉพาะกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
จังหวัดได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ข้าพเจ้าขอยืนยันการตรวจสอบข้อมูล  ยืนยัน
 ไม่ยืนยัน
ผู้ประเมิน.......................................................
(................................................)
สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ วันที่ ....... เดือน.... ....พ.ศ.................
ทั้งนี้ การขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรทุกแห่ง ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากจังหวัด

รายงานผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..................................................................................
1. ความเหมาะสมของโครงการ

2. ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน
2.1 ที่ดิน

2.2 สาธารณูปโภค

2.3 ขนาดสิ่งปลูกสร้าง

2.4 เครื่องจักร

3. ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ

4. ความเป็นไปได้ด้านการผลิต

5. ความเป็นไปได้ด้านการตลาด

6.แผนผังบริเวณที่สร้าง (Lay out) เฉพาะรายการที่ขอรับงบประมาณเพื่อการลงทุน

-27.ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเงินของสหกรณ์
- จัดหาสินค้ามาจาหน่าย
- สินเชื่อ
-ธุรกิจแปรรูป
-ธุรกิจรวบรวม
7.1 ความเสี่ยงของเงินทุน (Capital Strength)

7.2 ความเสี่ยงของสินทรัพย์ (Asset Quality)
7.3 ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability)

7.4 ความสามารถในการทากาไร (Earning Sufficiency)

7.5 สภาพคล่องของสหกรณ์ (Liqudity)

7.6 ผลกระทบต่อธุรกิจ (Sensitivity)

-37.7 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

-B/C Ratio

-Net Present Value (NPV)

-คานวณหาระยะเวลาคืนทุน

8. สรุปผลการวิเคราะห์/ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้วิเคราะห์

................................................
( ......................................... )
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผูว้ ิเคราะห์
9.ความเห็นของสหกรณ์จังหวัด

................................................
(…………………………………………)
สหกรณ์จังหวัด

(ร่าง) บันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขการสนับสนุน
เงินอุดหนุนจากทางราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
---------------------------------------------วันที่ ......... เดือน ..................................... พ.ศ. ......................
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ สานักงานเลขที่ ๑๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสหกรณ์จังหวัด....................................................................เป็นผู้รับ
มอบอานาจ
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกฉบับนี้ เรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” กับ สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
............................................... สานักงานเลขที่ ...............หมูท่ ี่................ตาบล...................................................
อาเภอ..........................................จังหวัด.....................................โดย ..................................................................
ตาแหน่ง.....................................และ ............................................... ตาแหน่ง ...................................................
เป็นผู้แทนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..............................................................จากัด จังหวัด.............................
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันแทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร........................................................................................
จากัด ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ขอรับการสนับสนุน”
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากทางราชการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงรับการสนับสนุน และผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุน โดยผู้
ขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและวัตถุประสงค์ของการดาเนินการตาม
โครงการ...................................................................................................................................................
ทุกประการและต้องจัดทาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามที่ผู้ให้การสนับสนุนกาหนดในการขอเบิกเงินอุดหนุน และหลักฐานอื่นใดที่ทาง
ราชการหรือฝ่ายตรวจสอบขอให้จัดทาหรื อจัดส่งเพิ่มเติม รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ ผู้ให้
การสนับสนุนกาหนด
๒. ผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้การสนับสนุนเป็นเงินงบประมาณเงินอุดหนุน สาหรับ (ใส่รายละเอียด
การอุดหนุนตามที่ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ )................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ตามโครงการ..................................................................................................................... ..............................
จานวน ...................................................บาท (.......................................................................................................................)
โดยผู้ขอรับการสนับสนุนตกลงยินยอมที่จะใช้เงินและหรือทรัพย์สินนั้นไปตามวัตถุประสงค์ของการอุดหนุน
ทุกประการตลอดอายุ การใช้งาน รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิ น ตามที่ผู้ให้การ
สนับสนุนกาหนดโดยระหว่างดาเนินโครงการ หรือหลังสิ้นสุดโครงการ หากมีหน่วยราชการหรือองค์กรต่าง ๆ ขอ
ตรวจสอบโครงการหรือเอกสารเพิ่มเติม ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องให้ความร่วมมือ ยินยอมพร้อมในการรับการ
ตรวจสอบดังกล่าว
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-2๓. หากผู้ขอรับการสนับสนุนจงใจใช้เงินและหรือทรัพย์สินโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดตาม
โครงการ ........................................................................................................................(ใส่รายละเอียดการอุดหนุนตามทีไ่ ด้รบั
การอนุมัติจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรงกับข้อ 2. )..........................................................................................................
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้เพราะเหตุอย่างอื่นนอกจากเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๕. ผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอม
ให้ผู้ให้การสนับสนุนกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคืนเงิน และหรือทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านั้นให้แก่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนาไปดาเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
4. ถ้ า ผู้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น ไม่ ส ามารถส่ ง มอบเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
กาหนดเวลาที่ผู้ให้การสนับสนุนกาหนดได้ ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยผู้ขอรับการสนับสนุนยินยอมให้รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินเหล่านั้นได้
5. หากผู้ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถดาเนินการตามโครงกำร..............................................................
เพราะเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องแจ้งเหตุนั้นต่อผู้ให้การสนับสนุนโดยเร็ว
6. สาหรับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการดาเนินการ ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคาแนะนาของ
นายทะเบี ยนสหกรณ์ เรื่ อง การก าหนดระเบี ยบว่ าด้ วยการจั ดซื้ อและจั ดจ้ างของสหกรณ์ ให้ ไว้ ณ วั นที่ 17
สิงหาคม 2560
7. ถ้าสหกรณ์................................................... จากัด จังหวัด…………….....……………
มิได้นาเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่เบิกไป และ
เรียกคืนเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากตามโครงกำร ทั้งหมดทันที
8. สหกรณ์................................................................................จากัด เมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ไม่ครบตามวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งคืนส่วนที่เหลือตามสัดส่วนการใช้เงินจากบัญชีโครงการ......................................
ทั้งหมด กรณีดอกผลที่เกิดขึ้นจากบัญชีเงินฝากธนาคารให้สหกรณ์ส่งคืนทั้งหมด
กรณีมีค่าปรับจากการผิดสัญญา ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติดังนี้
1) กรณีสหกรณ์จะคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดิน โดยไม่รอผลการหารือจากกรมบัญชีกลาง
ให้สหกรณ์มีมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบส่งคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดิน
2) กรณีสหกรณ์ประสงค์รอผลการการหารือจากกรมบัญชีกลาง ให้นาเงินค่าปรับทั้งจานวน
เก็บไว้ในบัญชีของสหกรณ์ตามโครงการฯ ที่ได้รับการอุดหนุน จนกว่าจะได้หนังสือตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง
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บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทาขึ้นเป็ น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ซึ่งต่างฝ่าย
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

สหกรณ์............................................................จากัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลงชื่อ .............................................ผู้รับมอบอานาจ
( ........................................... )
ตาแหน่ง ....................................

ลงชื่อ............................................
(............................................)
ตาแหน่ง สหกรณ์จังหวัด........................

ลงชื่อ .............................................พยาน
( .......................................... )
ตาแหน่ง ...................................................

ลงชื่อ ...................................... พยาน
( ........................................ )
ตาแหน่ง .............................................
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