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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนำสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนบำท/ สหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1 สหกรณ์ที่จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการ
บริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 หมวด 3 การให้กู้ยืมเงินการช าระหนี้การผ่อนผันขยายเวลา
ช าระหนี้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการลดหนี้ ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 
   2 ขั้นตอนการตรวจเอกสาร 
   กรณีการยื่นค าขอกู้เงินและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอกู้เงินโดยผู้แทนของสหกรณ์ยื่น       
ณ หน่วยงานเมื่อผู้รับค าขอตรวจสอบแล้ว พบว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่ครบถ้วนและผู้ยื่นค าขอไม่สามารถ
แก้ไขได้ในทันที ให้จัดท าบันทึกระหว่างผู้ยื่นค าขอกู้และผู้รับค าขอกู้โดยระบุรายการความบกพร่องและรายการที่
ต้องการให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไข พร้อมก าหนดระยะเวลาการแก้ไขและจัดส่งเอกสารในส่วนที่ขาดให้ชัดเจนทั้งนี้หาก
ก าหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ยื่นค าขอไม่มายื่นแก้ไขหรือส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ผู้รับค าขอแจ้งเป็น
หนังสือเพ่ือส่งเอกสารคืนให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
 3 การพิจารณา 
    3.1 กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบค าขอกู้เงินและวิเคราะห์
แผนงานโครงการของสหกรณ์แล้วมีข้อสงสัยต้องการให้ผู้ยื่นค าขอชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถแจ้งให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการชี้แจงข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 4 ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
หรือได้รับการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  5 หน่วยงานผู้รับค าขอจะแจ้งผลการพิจารณาและก าหนดวันท าสัญญาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน  7 วัน
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 83/2555 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักบริหาร
เงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  6.2 ค าสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 2/2557 เรื่อง มอบอ านาจให้อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการเก่ียวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  6.3 ค าสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  6.4 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้และการก าหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  6.5 ระเบียบกรมส่ ง เสริมสหกรณ์ว่ าด้ วยการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส. )                      
พ.ศ. 2557 
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  6.6 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน   
การจัดหาผลประโยชน์การจัดการและการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2550 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ารง                 
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์  076 -211789 ไปรษณีย์ อิ เล็ กทรอนิกส์  : 
cpd_phuket@cpd.go.th/  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 25 วันท าการ 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ขั้นตอนการขอกู้เงิน 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รับค าขอกู้เงินของสหกรณ์พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอกู้ 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการกู้เงินของสหกรณ์ วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของจ านวน
เงินกู ้ศึกษาข้อมูลในพ้ืนที ่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ค าขอกู้เงิน 

4 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

3) กำรพิจำรณำ 
พิจารณารายละเอียดและจัดท าบันทึกเพ่ือเสนอและประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. 

15 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. มีมติและเสนอให้ผู้มี
อ านาจลงนาม 
( หมายเหตุ: ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งผลให้
สหกรณ์ทราบพร้อมเอกสารแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน   
สัญญาค  าประก้นและหลักประกันอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี ) 
 

1 วันท าการ - 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

5) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ขั้นตอนการเบิกเงิน 
สหกรณ์เสนอเอกสารประกอบการรายงานขอเบิกเงิน 
ต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน
สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกนัและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วน 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินกู้ประกอบด้วย 
1.หนังสือขอเบิกเงิน 
2.ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั งที่มี
มติขอเบิกเงินกู้/แต่งตั งผู้แทนสหกรณ์เพ่ือลงนามในหนังสือ
สัญญากู้ยืมเงิน 
3.หนังสือสัญญากู้ยืมเงินและหนังสือค  าประกันเงินกู้ 
4. ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

6) กำรตรวจสอบเอกสำร 
พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการขอเบิกเงินกู้
และเสนอผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่างๆ (1 วันท าการ) 
/ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ พร้อมแจ้งสหกรณ์
และแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ (2 วันท าการ) 
 

3 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 
 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบค ำขอกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ- 
 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

2) 
 

งบทดลองของสหกรณ์ ณ วันสิ้นเดือนก่อนรำยงำนขอกู้ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ- 
 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3) 

 
งบดุลงบก ำไรขำดทุน 3 ปีย้อนหลังของสหกรณ์ก่อนที่ย่ืนค ำขอกู้
เว้นแต่สหกรณ์ปิดบัญชีไม่แล้วเสร็จให้ใช้งบกำรเงินก่อนหน้ำนั้น  1 ปี 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

แบบส ำรวจสมำชิกที่แสดงควำมจ ำนงขอเข้ำร่วมโครงกำรฯที่ขอกู้เงิน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เพิ่มเติมกรณีสหกรณ์ขอกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหา
สินค้ามาจ าหน่าย รวบรวมผลผลิต และให้สมาชิกกู้) 

- 

5) 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ครั้ง
ที่มีมติขอกู้เงิน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

ส ำเนำแผนงำนประจ ำปีของสหกรณ์ส่วนที่จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนำ
สหกรณ์ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

7) 
 

ส ำเนำหนังสือเอกสำรหลักฐำนกำรจ ำนองท่ีดินของสหกรณ์และ
ล ำดับทีส่หกรณ์จ ำนองท่ีดินหรือส ำเนำเอกสำรที่ดินที่จะจ ำนองใหม่
หรือจ ำนองเพิ่มเติมและรำยละเอียดสิ่งปลูกสร้ำง 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เพิ่มเติมกรณีสหกรณ์ที่มีที่ดินในการค้ าประกันการ 
กู้ยืมเงิน) 

ส านักงานที่ดินจังหวัด 

8) 
 

หนังสือรับรองรำคำประเมินที่ดินของส ำนักงำนที่ดินอ ำเภอ/จังหวัด
พร้อมหนังสือรับรองรำคำซื้อขำยท่ีดินบริเวณใกล้เคียงตำมรำคำ
ท้องถิ่น 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เพิ่มเติมกรณีสหกรณ์ที่มีที่ดินในการค้ าประกันการ 
กู้ยืมเงิน) 
 

ส านักงานที่ดินจังหวัด 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
9) 

 
แผนที่ที่ตั้งท่ีดินโดยสังเขปพร้อมอำณำบริเวณใกล้เคียงและ
ทำงเข้ำออกพร้อมภำพถ่ำยที่ดินและบริเวณโดยรอบ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ(ใช้เพ่ิมเติมกรณีสหกรณ์ท่ีมีที่ดินในการค้ าประกันการกู้ยืมเงิน) 

ส านักงานที่ดินจังหวัด 

10) 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั้งท่ีมีมติให้ลงทุนในทรัพย์สิน 
(กรณีกู้เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เพิ่มเติมกรณีที่สหกรณ์ขอกู้เพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน) 

- 

11) 
 

ประมำณกำรค่ำลงทุนพร้อมใบเสนอรำคำประมำณกำรรำยได้ -
ค่ำใช้จ่ำยและแบบแปลนกำรก่อสร้ำงท่ีมีวิศวกรรับรอง 
ฉบับจริง   1  ฉบับ 
ส ำเนำ  1  ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เพิ่มเติมกรณีที่สหกรณ์ขอกู้เพ่ือลงทุนในทรัพย์สิน) 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
(หมายเหตุ: ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ารง  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศพัท์ 076-211789 โทรสาร 076-211789 ต่อ 8  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_phuket@cpd.go.th  ) 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม                      
แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02 281 3095 ต่อ 812 , 813 ,814    
โทรสาร 02 282 5854 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
หมำยเหตุ - 


