
19.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การอนมุตัเิงนิกูก้องทนุพฒันาสหกรณ์ใหแ้กส่หกรณ์กรณีวงเงนิเกนิ 
5 ลา้นบาท 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
12.1 สหกรณ์ทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทนุพัฒนาสหกรณ์จะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์วา่ดว้ยการบรหิารกองทนุพัฒนา
สหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2557 หมวด 3 การใหกู้ย้มืเงนิการชําระหนีก้ารผ่อนผันขยายเวลาชาํระหนีก้ารปรับปรุงโครงสรา้งหนีแ้ละ
การลดหนี้ประกาศณวนัที ่29 กันยายน 2557 
 
 12.2 ขัน้ตอนการตรวจเอกสาร 
 12.2.1 กรณีการยืน่คําขอกูเ้งนิและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิโดยผูแ้ทนของสหกรณ์ยืน่ณหน่วยงานเมือ่ผูรั้บคําขอ
ตรวจสอบแลว้ 
พบวา่คําขอไมถู่กตอ้งหรอืเอกสารไม่ครบถว้นและผูย้ืน่คําขอไมส่ามารถแกไ้ขไดใ้นทนัทใีหจั้ดทําบนัทกึระหวา่งผูย้ืน่คําขอกูแ้ละ
ผูรั้บคําขอกูโ้ดยระบรุายการความบกพร่องและรายการทีต่อ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอแกไ้ขพรอ้มกําหนดระยะเวลาการแกไ้ขและจัดสง่
เอกสารในสว่นทีข่าดใหช้ดัเจนทัง้นีห้ากกําหนดระยะเวลาแลว้ผูย้ืน่คําขอไมม่ายืน่แกไ้ขหรอืสง่เอกสารภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหผู้รั้บคําขอแจง้เป็นหนังสอืเพือ่สง่เอกสารคนืใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอ 
 12.3 การพจิารณา 
  12.3.1 กรณีทีเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบไดพ้จิารณาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิและวเิคราะหแ์ผนงานโครงการของ
สหกรณ์แลว้มขีอ้สงสยัตอ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงรายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการชีแ้จงขอ้มูลได ้
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
 12.4 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งหรอืไดรั้บการชีแ้จง
ขอ้มลูเพิม่เตมิครบถว้น 
ถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 12.5 หน่วยงานผูรั้บคําขอจะแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7วนันับแตว่นัทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอืวนัหยุดน
ขตัฤกษ์)) 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั/ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอืวนัหยุดน
ขตัฤกษ์ 
)) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
ชัน้ 3 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกร 
สาํนักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ 
เลขที ่20 ถ.พชิยัเขตดสุติกรุงเทพฯ 10300  
โทร 0 2241 5902 โทรสาร 0 2243 3194/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
เลขที ่51 หมู ่1 ถ.สหีบรุานุกจิแขวงมนีบรุเีขตมนีบรุ ี
กรุงเทพฯ 10510 โทร 0 2914 5771 โทรสาร 0 2540 7203/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
 
 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :35 วนัทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการขอกูเ้งนิ 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์รับคําขอกูเ้งนิของสหกรณ์โดยตรวจสอบ 
ความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบคําขอกู ้
 
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
....../สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2)) 

1 วนัทําการ - 
 

2) การพจิารณา 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์วเิคราะหถ์งึความจําเป็นของสหกรณ์
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการความเหมาะสม
ของจํานวนเงนิกูท้ีส่หกรณ์จําเป็นตอ้งใชศ้กึษาขอ้มูลในพืน้ทีใ่ห ้
ความเห็นประกอบคําขอกูเ้งนิของสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
........../สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2)) 

4 วนัทําการ - 
 

3) - 
พจิารณารายละเอยีดพรอ้มทัง้วเิคราะหเ์หตผุลความจําเป็นใน
การขอกูเ้งนิวเิคราะหแ์ผนงานโครงการของสหกรณ์ความเป็นไป
ไดข้องแผนงานพรอ้มระบคุวามเหมาะสมของจํานวนเงนิกูใ้ห ้
ความเห็นประกอบคําขอกูแ้ละสง่คําขอกูเ้งนิใหก้รมสง่เสรมิ
สหกรณ์พจิารณา 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั........./สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2)) 

3 วนัทําการ - 
 

4) - 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณาศกึษาขอ้มลูในพืน้ทีว่เิคราะหคํ์าขอ
กูเ้งนิวเิคราะหแ์ผนงานโครงการวเิคราะหค์วามจําเป็นความ
เหมาะสมในการใหเ้งนิกูเ้พือ่นําเสนอประธานคณะอนุกรรมการ
พจิารณาเงนิกูก้พส. 
/จัดทําวาระการประชมุหนังสอืเชญิประชมุเอกสารประกอบวาระ
การประชมุและจัดประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาเงนิกูก้พส. 
 
(หมายเหต:ุ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์)) 

20 วนัทําการ - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
คณะอนุกรรมการพจิารณาเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์มมีตแิละ
เสนอใหผู้ม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์)) 

1 วนัทําการ - 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีเ่สนอผลการอนุมัตใิหฝ่้ายเบกิจ่ายเงนิทนุดําเนนิการ
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ดําเนนิการโอนเงนิเขา้บญัชขีอง
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์ฯพืน้ที ่1,2 
(หมายเหต:ุ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์)) 

2 วนัทําการ - 
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการเบกิเงนิ 
สหกรณ์เสนอเอกสารประกอบรายงานการขอเบกิเงนิกูต้อ่กลุม่
สง่เสรมิสหกรณ์กลุม่ฯตรวจสอบเอกสารขอเบกิเงนิสญัญากูย้มื
เงนิสญัญาค้ําประกนัหลกัประกันอืน่ๆและเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
......../สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2 /
สหกรณ์จัดทําเอกสารประกอบการรายงานขอเบกิเงนิกู ้
ประกอบดว้ย 1.หนังสอืขอเบกิเงนิ 2. สําเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมการดําเนนิการครัง้ทีม่มีตขิอเบกิเงนิกู/้ แตง่ตัง้ผูแ้ทน

1 วนัทําการ - 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
สหกรณ์เพือ่ลงนามในหนังสอืสญัญากูย้มืฯ 3. หนังสอืสญัญา
กูย้มืเงนิและหนังสอืค้ําประกนัเงนิกู ้4. สาํเนาบญัชเีงนิฝากธกส. 
(อาจเป็นบญัชเีดมิทีส่หกรณ์มอียูแ่ลว้ก็ได)้ )) 

8) - 
พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารการขอเบกิเงนิกูแ้ละ
เสนอผูเ้กีย่วขอ้งลงนามในเอกสารตา่งๆ / ดําเนนิการโอนเงนิเขา้
บญัชขีองสหกรณ์พรอ้มแจง้สหกรณ์และแจง้ใหก้ลุม่สง่เสรมิ
สหกรณ์ทราบดว้ย 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั......./สํานักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2)) 

3 วนัทําการ - 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอกูเ้งนิกองทุนพฒันาสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

2) 
 

งบทดลองของสหกรณ์ณวนัสิน้เดอืนกอ่นรายงานขอกูเ้งนิกพส. 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

งบดลุและงบกําไรขาดทนุของสหกรณ ์3 ปียอ้นหลงักอ่นทีย่ ืน่เวน้
แตส่หกรณปิ์ดบญัชไีมแ่ลว้เสร็จใหใ้ชง้บการเงนิกอ่นหนา้น ัน้ 1 ปี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

แบบสํารวจสมาชกิทีแ่สดงความจํานงขอเขา้รว่มโครงการขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์ขอกูใ้นวตัถปุระสงคเ์พือ่จัดหาสนิคา้
มาจําหน่ายรวบรวมผลผลติและใหส้มาชกิกู)้ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

5) 
 

สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีต ิ
ขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สําเนาแผนงานประจําปีของสหกรณส์ว่นทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทุน
พฒันาสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาหนงัสอืเอกสารหลกัฐานการจํานองทีด่นิของสหกรณแ์ละ
ลําดบัทีส่หกรณ์จํานองทีด่นิหรอืสําเนาเอกสารทีด่นิทีจ่ะจํานอง
ใหมห่รอืจํานองเพิม่เตมิและรายละเอยีดสิง่ปลูกสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์มทีีด่นิใชใ้นการค้ําประกนัเงนิกู)้ 

กรมทีด่นิ 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิของกรมทีด่นิของสํานกังานทีด่นิ
อําเภอ/จงัหวดัพรอ้มหนงัสอืรบัรองราคาซือ้ขายทีด่นิในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงตามราคาทอ้งถิน่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์มทีีด่นิในการค้ําประกนัเงนิกู)้ 
 

กรมทีด่นิ 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
9) 

 
แผนทีท่ ีต่ ัง้ของทีด่นิโดยสงัเขปพรอ้มอาณาบรเิวณใกลเ้คยีงและ
ทางเขา้ออกพรอ้มภาพถา่ยทีด่นิและบรเิวณโดยรอบ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์ทีม่ทีีด่นิใชใ้นการค้ําประกันเงนิกู)้ 

- 

10) 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญค่ร ัง้ทีม่มีตใิหล้งทนุในทรพัยส์นิ
กรณีการกูว้ตัถปุระสงคเ์พือ่ลงทนุในทรพัยส์นิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์ขอกูเ้พือ่ลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 

11) 
 

ประมาณการคา่ลงทนุพรอ้มใบเสนอราคาประมาณการรายได-้
รายจา่ยและแบบแปลนการกอ่สรา้งทีม่วีศิวกรรมรบัรองกรณีการกู ้
เงนิวตัถปุระสงคเ์พือ่ลงทนุในทรพัยส์นิ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์ขอกูเ้พือ่ลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่12 ถ.กรุงเกษมแขวงวดัสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพฯ 10200 โทร 02 281 3095 ตอ่ 
812,813,814 โทรสาร 02 281 5854)) 

2) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
(หมายเหต:ุ (ชัน้ 3 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกร 
สาํนักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ 
เลขที ่20 ถ.พชิยัเขตดสุติกรุงเทพฯ 10300  
โทร 0 2241 5902 โทรสาร 0 2243 3194)) 

3) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่51 หมู ่1 ถ.สหีบรุานุกจิแขวงมนีบรุเีขตมนีบรุ ี
กรุงเทพฯ 10510 โทร 0 2914 5771 โทรสาร 0 2540 7203)) 

4) สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ณสํานักงานสหกรณ์จังหวดัทีย่ืน่คําขอ)) 

5) สายดว่น 1111 หรอื Website 1111 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ -) 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ (( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

7) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
หมายเหต ุ
- 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/10/2558 

http://www.info.go.th/

