
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การอนมุตัเิงนิกูก้องทนุพฒันาสหกรณ์ใหแ้กส่หกรณ์ กรณีวงเงนิเกนิ 5 
ลา้นบาท 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 12.1 สหกรณ์ทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทนุพัฒนาสหกรณ์จะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์วา่ดว้ยการบรหิาร
กองทนุพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2557 หมวด 3 การใหกู้ย้มืเงนิ การชาํระหนี ้การผอ่นผัน ขยายเวลาชําระหนี ้การปรับปรุง
โครงสรา้งหนี ้และการลดหนี ้ประกาศ ณ วนัที ่29 กนัยายน 2557 
 
  12.2 ขัน้ตอนการตรวจเอกสาร 
   12.2.1 กรณีการยืน่คําขอกูเ้งนิและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิ โดยผูแ้ทนของสหกรณ์ยืน่ ณ 
หน่วยงาน เมือ่ผูรั้บคําขอตรวจสอบแลว้ พบวา่คําขอไมถ่กูตอ้ง หรอืเอกสารไมค่รบถว้น และผูย้ืน่คําขอไมส่ามารถแกไ้ขได ้
ในทนัท ีใหจั้ดทําบนัทกึระหวา่งผูย้ืน่คําขอกู ้และผูรั้บคําขอกู ้โดยระบรุายการความบกพร่อง และรายการทีต่อ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอ
แกไ้ข พรอ้มกําหนดระยะเวลาการแกไ้ขและจัดสง่เอกสารในสว่นทีข่าด ใหช้ดัเจน ทัง้นี ้หากกําหนดระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่คําขอ 
ไมม่ายืน่แกไ้ขหรอืสง่เอกสารภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ใหผู้รั้บคําขอแจง้เป็นหนังสอืเพือ่สง่เอกสารคนืใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอ 
  12.3 การพจิารณา 
    12.3.1 กรณีทีเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ ไดพ้จิารณาเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอกูเ้งนิและวเิคราะหแ์ผนงาน
โครงการของสหกรณ์แลว้ มขีอ้สงสยั ตอ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอ ชีแ้จงรายละเอยีดขอ้มูลเพิม่เตมิ สามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการชีแ้จงขอ้มลูได ้ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
  12.4 ขัน้ตอนการดําเนนิงาน ตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง หรอืไดรั้บ
การชีแ้จงขอ้มูลเพิม่เตมิครบถว้นถกูตอ้ง ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  12.5 หน่วยงานผูรั้บคําขอ จะแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7วนันับแตว่นัที่
พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคู
เมอืง ตําบลนครนายก อําเภอเมอืง จังหวดันครนายก 
รหัสไปรษณีย ์26000  โทรศพัท ์
037-312557  โทรสาร  037-312557  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนดหรอืวนัหยุดน
ขตัฤกษ์))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
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:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
....../สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2))  

1 วนัทําการ - 
 

2) การพจิารณา 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์วเิคราะหถ์งึความจําเป็นของสหกรณ์ 
วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการความเหมาะสม
ของจํานวนเงนิกูท้ีส่หกรณ์จําเป็นตอ้งใช ้ศกึษาขอ้มูลในพืน้ทีใ่ห ้

4 วนัทําการ - 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ความเห็นประกอบคําขอกูเ้งนิของสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
........../สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณก์รุงเทพมหานคร พืน้ที ่1,2))  

3) - 
พจิารณารายละเอยีด พรอ้มทัง้วเิคราะหเ์หตผุลความจําเป็นใน
การขอกูเ้งนิ วเิคราะหแ์ผนงานโครงการของสหกรณ์ ความ
เป็นไปไดข้องแผนงานพรอ้มระบคุวามเหมาะสมของจํานวนเงนิกู ้
ใหค้วามเห็นประกอบคําขอกู ้และสง่คําขอกูเ้งนิใหก้รมสง่เสรมิ
สหกรณ์พจิารณา 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั........./สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1,2))  

3 วนัทําการ - 
 

4) - 
กรมสง่เสรมิสหกรณ์ พจิารณาศกึษาขอ้มลูในพืน้ที ่วเิคราะหคํ์า
ขอกูเ้งนิ วเิคราะหแ์ผนงานโครงการ วเิคราะหค์วามจําเป็นความ
เหมาะสมในการใหเ้งนิกู ้เพือ่นําเสนอประธานคณะอนุกรรมการ
พจิารณาเงนิกู ้กพส. 
/จัดทําวาระการประชมุ หนังสอืเชญิประชมุ เอกสารประกอบวาระ
การประชมุ และจัดประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณาเงนิกู ้กพส. 
 
(หมายเหต:ุ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์))  

20 วนัทําการ - 
 

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

1 วนัทําการ - 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ทีเ่สนอผลการอนุมัตใิหฝ่้ายเบกิจ่ายเงนิทนุดําเนนิการ 
และกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ดําเนนิการโอนเงนิเขา้บญัชขีอง
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั/สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์ฯพืน้ที ่1,2 
(หมายเหต:ุ (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์))  

2 วนัทําการ - 
 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการเบกิเงนิ 
สหกรณ์เสนอเอกสารประกอบรายงานการขอเบกิเงนิกูต้อ่กลุม่
สง่เสรมิสหกรณ์ กลุม่ฯ ตรวจสอบเอกสารขอเบกิเงนิ สญัญากูย้มื
เงนิ สญัญาค้ําประกนัหลกัประกนัอืน่ๆและเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (หน่วยสง่เสรมิสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดั
......../สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1,2 /
สหกรณ์จัดทําเอกสารประกอบการรายงานขอเบกิเงนิกู ้
ประกอบดว้ย 1.หนังสอืขอเบกิเงนิ 2. สาํเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมการดําเนนิการครัง้ทีม่มีตขิอเบกิเงนิกู/้ แตง่ตัง้ผูแ้ทน
สหกรณ์เพือ่ลงนามในหนังสอืสญัญากูย้มืฯ 3. หนังสอืสญัญา
กูย้มืเงนิและหนังสอืค้ําประกนัเงนิกู ้4. สาํเนาบญัชเีงนิฝาก ธกส. 
(อาจเป็นบญัชเีดมิทีส่หกรณ์มอียูแ่ลว้ก็ได)้ ))  

1 วนัทําการ - 
 

8) - 
พจิารณาตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารการขอเบกิเงนิกู ้และ
เสนอผูเ้กีย่วขอ้งลงนามในเอกสารตา่งๆ / ดําเนนิการโอนเงนิเขา้
บญัชขีองสหกรณ์ พรอ้มแจง้สหกรณ์และแจง้ใหก้ลุม่สง่เสรมิ
สหกรณ์ทราบดว้ย 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสหกรณ์จังหวดั......./สํานักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1,2))  

3 วนัทําการ - 
 

 
 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอกูเ้งนิกองทุนพฒันาสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

2) 
 

งบทดลองของสหกรณ ์ณ วนัสิน้เดอืนกอ่นรายงานขอกูเ้งนิ กพส. 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

งบดลุและงบกําไรขาดทนุของสหกรณ ์3 ปียอ้นหลงั กอ่นทีย่ ืน่เวน้
แตส่หกรณปิ์ดบญัชไีมแ่ลว้เสร็จใหใ้ชง้บการเงนิกอ่นหนา้น ัน้ 1 ปี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

แบบสํารวจสมาชกิทีแ่สดงความจํานงขอเขา้รว่มโครงการขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์ขอกูใ้นวตัถปุระสงคเ์พือ่จัดหาสนิคา้
มาจําหน่าย รวบรวมผลผลติ และใหส้มาชกิกู)้ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

5) 
 

สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ทีม่มีต ิ
ขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

สําเนาแผนงานประจําปีของสหกรณส์ว่นทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทุน
พฒันาสหกรณ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

สําเนาหนงัสอืเอกสารหลกัฐานการจํานองทีด่นิของสหกรณแ์ละ
ลําดบัทีส่หกรณ์จํานองทีด่นิหรอืสําเนาเอกสารทีด่นิทีจ่ะจํานอง
ใหมห่รอืจํานองเพิม่เตมิและรายละเอยีดสิง่ปลูกสรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์มทีีด่นิใชใ้นการค้ําประกันเงนิกู)้ 

กรมทีด่นิ 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิของกรมทีด่นิของสํานกังานทีด่นิ
อําเภอ/จงัหวดัพรอ้มหนงัสอืรบัรองราคาซือ้ขายทีด่นิในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงตามราคาทอ้งถิน่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณม์ทีีด่นิในการค้ําประกนัเงนิกู)้ 

กรมทีด่นิ 

9) 
 

แผนทีท่ ีต่ ัง้ของทีด่นิโดยสงัเขปพรอ้มอาณาบรเิวณใกลเ้คยีงและ
ทางเขา้ออกพรอ้มภาพถา่ยทีด่นิและบรเิวณโดยรอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีสหกรณ์ทีม่ทีีด่นิใชใ้นการค้ําประกนัเงนิกู)้ 

- 

10) 
 

สําเนารายงานการประชุมใหญค่ร ัง้ทีม่มีตใิหล้งทนุในทรพัยส์นิ
กรณีการกูว้ตัถปุระสงคเ์พือ่ลงทนุในทรพัยส์นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์ขอกูเ้พือ่ลงทนุในทรัพยส์นิ) 
 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
11) 

 
ประมาณการคา่ลงทนุพรอ้มใบเสนอราคาประมาณการรายได-้
รายจา่ยและแบบแปลนการกอ่สรา้งทีม่วีศิวกรรมรบัรองกรณีการกู ้
เงนิวตัถปุระสงคเ์พือ่ลงทนุในทรพัยส์นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้พิม่เตมิกรณีทีส่หกรณ์ขอกูเ้พือ่ลงทนุในทรัพยส์นิ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่ ี

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก 

(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสหกรณ์จังหวดันครนายก เลขที ่ข1-333  ถนนสนัคเูมอืง ตําบลนครนายก อําเภอเมอืง 
จังหวดันครนายก รหัสไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์26000  โทรศัพท ์ 037-312557  โทรสาร 037-312557  
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_nakhonnayok@cpd.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ (( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การอนุมัตเิงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์ใหแ้กส่หกรณ์ กรณีวงเงนิเกนิ 5 ลา้นบาท  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุน
การสหกรณ์ 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)คําสัง่กรมสง่เสรมิสหกรณ์ ที ่83/2555 เรือ่ง มอบอํานาจใหผู้อํ้านวยการสาํนักบรหิารเงนิทนุ ปฏบิตัริาชการแทนอธบิดกีรม
สง่เสรมิสหกรณ์ เกีย่วกับกองทนุพัฒนาสหกรณ์  
  
2)คําสัง่คณะกรรมการบรหิาร กพส. ที ่2/2557 เรือ่ง มอบอํานาจใหอ้ธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ์เป็นผูม้อํีานาจดําเนนิการ
เกีย่วกบักองทนุพัฒนาสหกรณ์  
  
3)คําสัง่คณะกรรมการบรหิาร กพส. ที ่3/2557 เรือ่ง แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการพจิารณาเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



  
4)ประกาศคณะกรรมการบรหิาร กพส. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจัดชัน้ลกูหนี ้การเรยีกเก็บอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้และการกําหนด
วงเงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์  
  
5)ระเบยีบกรมสง่เสรมิสหกรณ์วา่ดว้ยการบรหิารกองทนุพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2557  
  
6)ระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ดว้ยการรับเงนิ การจ่ายเงนิ การเก็บรักษาเงนิ การจัดหาผลประโยชน ์การจัดการและ
การจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบักําหนดระยะเวลาของการกูเ้งนิ ขอเบกิเงนิกองทนุ
พัฒนาสหกรณ์ 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 35.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 5 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 22 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 1 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การอนุมัตเิงนิกูก้องทนุพัฒนาสหกรณ์ใหแ้กส่หกรณ์กรณีวงเงนิเกนิ 5 ลา้นบาท 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


