
 

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กพส. 
คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้ยืม 

1. สหกรณ์ทุกประเภท 
2. มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่่ากว่า 50,000  บาท 
3. มีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้ผิดนัดค้างช่าระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุน  

ส่าหรับกรณีสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน การขยายเวลาช่าระหนี้ การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การ
ไกล่เกลี่ยคดี การประนีประนอมหนี้ และสหกรณ์สามารถช่าระหนี้ได้ตามเงื่อนไข 

4.ไม่มีการทุจริต และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชีในกรณีที่สหกรณ์ 
มีข้อบกพร่อง หรือทุจริตต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 

5. สหกรณ์ตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000  บาท 

วัตถุประสงค์การให้สหกรณ์กู้ยืม 
1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจให้สมาชิกกู้ยืม หรือจัดหาสินค้ามาจ่าหน่าย  

หรือรวบรวมผลผลิต 
(1) ส่าหรับกรณีที่สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อน่าไปใช้ในการด่าเนินธุรกิจจัดหา 

สินค้ามาจ่าหน่าย หรือรวบรวมผลผลิต จะต้องมีสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ของ
จ านวนคนทั้งหมด (หมายถึงสมาชิกและบุคคลภายนอก) ที่มาท าธุรกิจกับสหกรณ์ในแต่ละวัตถุประสงค์ที่
ขอกู้  โดยพิจารณาจากผลการด่าเนินธุรกิจของสหกรณ์ปีใดปีหนึ่งในรอบ 4 ปีบัญชีที่ผ่านมา 

(2) ในการพิจารณาจ่านวนคนที่ท่าธุรกิจกับสหกรณ์ตาม (1) ให้ยกเว้นกรณี 
(2.1) สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อด่าเนินธุรกิจสถานีบริการน้่ามันของสหกรณ์ 
(2.2) สหกรณ์ขอกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามา 

จ่าหน่ายหรือรวบรวมผลผลิตในปีแรก 
(3) ส่าหรับในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระเบียบฯ ก่าหนด ให้จังหวัดหรือ 

ส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่พิจารณาในเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ความเห็น หากเห็นสมควรใหส้หกรณ ์       
กู้เงิน ให้น่าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองค่าขอกู้นั้นๆ เพื่อน่าเสนอผู้มอี่านาจอนุมัติตามระเบียบข้อ 19 เป็นรายกรณีไป 

2. เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินลงทุนในทรัพย์สิน  และสหกรณ์ต้อง 

สมทบการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินลงทุน 
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ยกเว้น กรณีสหกรณ์ขอกู้เพื่อสร้างส านักงานให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของวงเงิน 
สร้างส านักงาน และสหกรณ์ต้องสมทบการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินลงทุน 

(2) ในกรณีที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อ 
ปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) และสามารถบริจาคเงินได้ตามบันทึกข้อตกลง ให้มีสิทธิกู้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ไปลงทุนเพิ่มเติมในปัจจัยพื้นฐาน  โดยไม่ต้องสมทบการลงทุนและคิดดอกเบี้ยในอัตรา   
ร้อยละ 1 ต่อป ี

ระยะเวลาให้กู้ยืม 
1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจ ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 1 ปี 

หรือ 1 ฤดูกาลผลิต 
2. เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 15 ปี 
3. กรณีระยะเวลาให้กู้ยืมนอกเหนือจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

อัตราดอกเบี้ยและค่าปรับเงินกู้ยืม 
1. ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร  

กพส. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  และการก่าหนดวงเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ หรือตามที่ก่าหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร กพส. 

2. ในกรณีที่สหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ประสบสาธารณภัย คณะกรรมการบริหาร กพส.  
อาจให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยภายในระยะเวลาเท่าใดก็ได้ 

3. การคิดดอกเบี้ยให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สหกรณ์รับเงินกู้ยืมถึงวันที่สหกรณ์ได้ส่ง 
ช่าระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ 
 

4. ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ส่าหรับต้นเงินที่ค้างช่าระนับแต่วันถัดจาก 
วันที่ถึงก่าหนดช่าระจนถึงวันที่ได้รับช่าระหนี้ครบถ้วน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน/ขยายเวลาช่าระหนี้ 
หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
 

หลักประกันเงินกู้ 
1. เงินกู้ กพส. ทุกสัญญาต้องจัดให้คณะกรรมการด่าเนินการของสหกรณ์ ทั้งคณะรวมทั้ง 

ผู้จัดการสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้่าประกันในฐานะ
ส่วนตัว 

2. ในกรณีที่สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด่าเนินการของสหกรณ์ และ 
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สหกรณ์ยังมีหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์  เรียกให้คณะกรรมการ
ด่าเนินการชุดใหม่ค้่าประกันเงินกู้เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
คณะกรรมการชุดใหม่ค้่าประกันเงินกู้เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
คณะกรรมการชุดเก่ายังไม่พ้นภาระการค้่าประกันแต่อย่างใด ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ที่ กษ 1110/1702  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 

3. ผู้มีอ่านาจอนุมัติอาจให้สหกรณ์จัดหา หรือสหกรณ์อาจเสนอ ให้มีหลักประกันเงินกู้ 
เพิ่มเติม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

(1) จ่านองอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ และ/หรือบุคคลอื่น 
(2) จ่าน่าสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหนี้ของสหกรณ์ และ/หรือบุคคลอื่น 
(3) บุคคลอื่น 

4. ในกรณีกู้เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ต้องจ่านองทรัพย์สินนั้นเป็นประกันด้วย 
 

การพิจารณากลั่นกรองเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
1. คณะกรรมการบริหาร กพส.  กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการ ภายในวงเงินที่ 

เห็นสมควรให้กู้  สัญญาที่เกิน 25 ล้านบาท 
2. คณะอนุกรรมการฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการ  

ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้ สัญญาที่เกิน 15,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท  (ต่อสัญญา) 
  เว้นแต่ กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้ก่าหนด ให้มี
คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาให้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่โครงการก่าหนด 

3. คณะอนุกรรมการฯ ส่านักบริหารเงินทุน กลั่นกรองและพิจาณาแผนงาน/โครงการ 
วงเงินที่เห็นสมควรให้กู้ สัญญาไม่เกิน 15,000,000 บาท (ต่อสัญญา) 

4. คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด/ส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1,2  
กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการ ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาไม่เกิน 5,000,000  บาท
(ต่อสัญญา) 
  เว้นแต่ กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษที่ได้ก่าหนดให้มี
คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามที่โครงการก่าหนด 
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อ านาจอนุมตัิให้สหกรณ์กู้เงิน (ต่อสัญญา) 
1. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้มีอ่านาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกู้ จ่านวนเงินกู้เกิน 

กว่า 25,000,000.- บาท  
2. ผู้อ่านวยการส่านักบริหารเงินทุน เป็นผู้มีอ่านาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกู้  จ่านวน 

เงินกู้ไม่เกิน 25,000,000.- บาท โดยได้รับมอบอ่านาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(ค่าสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 83/2555) 

3.  ผู้ว่าราชการจงัหวัด ผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1และพื้นที่ 2 เป็นผู้มี 
อ่านาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกู้ จ่านวนไม่เกิน 5,000,000  บาท     
 

เอกสารประกอบค าขอกู้ 
สหกรณ์ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กพส.  ให้ยื่นรายงานค่าขอกู้ต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/ 

ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด หรือส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นท่ี 1 และพื้นที ่2 ที่สหกรณ์นั้นต้ังอยู่ 
คณะกรรมการบริหาร กพส.  ก่าหนดเอกสารประกอบค่าขอกู้เงิน ไว้ดังนี ้

1. แบบค่าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน ก่อนรายงานขอกู้ 
3. งบดุล และงบก่าไรขาดทุนปีก่อนที่ยื่น เว้นแต่สหกรณ์ปิดบัญชี  ไม่แล้วเสร็จให้ใช ้

งบการเงินก่อนหน้านั้น 1 ปี 
  4. แบบส่ารวจสมาชิกที่แสดงความจ่านงขอเข้าร่วมโครงการขอกู้เงินฯ 

5. ส่าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการด่าเนินการ ครั้งที่มีมติขอกู้เงิน 
6. ส่าเนาแผนงานประจ่าปีของสหกรณ์ ส่วนที่จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
7. ส่าเนาหนังสือเอกสารหลักฐานการจ่านองที่ดินของสหกรณ์และล่าดับที่สหกรณ์ 

จ่านองที่ดิน หรือส่าเนาเอกสารที่ดินท่ีจะจ่านองใหม่หรือจ่านองเพิ่มเติมและรายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง 
8. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของกรมที่ดิน ของส่านักงานที่ดินอ่าเภอ/จังหวัด 
9. หนังสือรับรองราคาซือ้ขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียงตามราคาท้องถิ่น 
10. แผนที่ที่ตั้งของที่ดินโดยสังเขป พร้อมอาณาบริเวณใกล้เคียงและทางเข้า-ออก 
11. ภาพถ่ายที่ดินและบริเวณโดยรอบ 
12. ส่าเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติให้ลงทุนในทรัพย์สิน 
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13. ประมาณการค่าลงทุน พร้อมใบเสนอราคา ประมาณการรายได้–ค่าใช้จ่ายและ 
แบบแปลนการก่อสร้างทีม่ีวิศวกรรับรอง 
หมายเหตุ : สหกรณ์ที่จะกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะต้องก่าหนดไว้ใน
แผนงานประจ่าปี (การประชุมใหญ่ประจ่าปี) 
 

กรอบการพิจารณาค าขอกู้ยืมเงิน กพส. 
1. พิจารณาถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ของแผนงาน/ 

โครงการ 
(1) แผนการด่าเนนิธุรกิจของสหกรณ ์ต้องมีรายได้เกินจุดคุม้ทุนหรือมีผลตอบแทนของ 

โครงการคุ้มค่าต่อการลงทุน 
(2) รายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงนิสดเพียงพอในการส่งช่าระคืนเงินกู ้
(3) ลักษณะของธุรกิจที่ใช้เงินกู้จาก กพส. ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก 

ภายใต้หลักและวิธีการสหกรณ ์
(4) ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง 

2. พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์ผู้กู้ 
ต้องมีปัจจัยที่สามารถชี้ให้เห็นชัดเจน หรือปัจจัยจากผลด่าเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์ผู้กู้ว่า  

สหกรณ์จะสามารถด่าเนินธรุกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกู้เงินได้ประสบความส่าเร็จ 

3.พิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการของสหกรณ์ และภาวะ 
เศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ 

(1) มีงบการเงนิมาแสดงและวิเคราะห์แล้วเห็นว่า มีความสามารถจะก่อหนี้เพิ่มได ้
(2) น่าผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ในมุมมอง 6 มิติ (Camels  

Analysis)  ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ประกอบการพิจารณาเงินกู้ให้สหกรณ์ด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการ
ประเมินผลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อชี้สถานการณ์และเตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์ 
รวมทั้งแนะน่าทางการเงินแก่สหกรณ์เพื่อลดความเสี่ยง  โดยให้สหกรณ์จังหวัดประสานงานเพื่อขอผลการ
วิเคราะห์ฯ ดังกล่าว จากส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมาประกอบการพิจารณาเงินกู้ด้วย  ดังนี้ 

- ความเสี่ยงของเงนิทุน (Capital Strength) 
- คุณภาพของสินทรัพย ์(Asset Quality) 
- ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability) 
- ความสามารถในการท่าก่าไร (Earning Sufficiency) 
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- สภาพคล่องของสหกรณ ์(Liquidity) 
- ผลกระทบตอ่ธุรกิจ (Sensitivity) 

4. พิจารณางบกระแสเงินสด 
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด ในการด่าเนินธรุกิจตามรายงานขอกู้ว่าขาดสภาพคล่องสูงสุดเท่าไร  

ทั้งนี้การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดต้องอยูภ่ายใต้สมมุติฐานที่เป็นไปได ้และแผนประมาณการต้องสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงตามความสามารถในการด่าเนนิธุรกิจของสหกรณ์ พร้อมทั้งวิเคราะหง์บทดลองประกอบ เพื่อพิจารณา
ว่าสหกรณ์สามารถน่าเงินมาสมทบในการด่าเนินธุรกจิได้หรือไม ่โดยพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเท่าที่จ่าเป็นเพื่อ
เสริมสภาพคล่องในการด่าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

5. หลักประกันเงินกู้ 
สหกรณ์ต้องจัดให้คณะกรรมการด่าเนินการของสหกรณ์ทั้งคณะ รวมทั้งผู้จัดการสหกรณ ์ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้่าประกันในฐานะส่วนตัว และอาจ
จัดหาหลักประกันอื่น รวมถึง 

5.1 กรณีสหกรณ์กู้เงินควรพิจารณาหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ให้คุ้มหนี้ (ถ้ามี)โดยเฉพาะ 
การกู้เงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินต้องจ่านองทรัพย์สินนั้นเป็นประกันด้วย และหากไม่เพียงพอควรให้
สหกรณ์จัดหาอสังหาริมทรัพย์มาค้่าประกันให้คุ้มหนี้ 

5.2 ในกรณีที่สหกรณ์ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อก่อสร้าง 
ทรัพย์สินถาวร เช่น สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอใช้/เช่าที่ดินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ให้จดจ่านองทรัพย์สินเป็นประกันด้วย 

6. มีการส ารวจความต้องการของสมาชิก 
การพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นทนุหมุนเวยีนในธุรกิจแต่ละสัญญา สหกรณ์จะต้องม ี

การส่ารวจความต้องการของสมาชิกก่อนจัดท่าแผนขอกู้เงิน เนื่องจากการท่าธุรกิจของสหกรณ์จะตอ้งให้บริการ
แก่สมาชิกเปน็หลัก 

  7. หนี้สัญญาเดิม 
  การพิจารณาให้สหกรณ์กู้ยืมเงิน ผู้วิเคราะห์จะต้องตรวจสอบหนี้สัญญาเดิม หากเป็นการขอกู้
ใหม่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงนิราชการ 

  8. วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ 
  ผู้วิเคราะหจ์ะต้องตรวจสอบวงเงินกู้ยืมประจ่าปีของสหกรณ์เปรียบเทยีบกับวงเงินและจ่านวนเงิน
ที่สหกรณ์ได้กอ่หนี้ภาระผูกพันแล้ว จะเกนิวงเงินกู้ยืมประจ่าปีไม่ได ้
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  9. ชั้นลูกหนี้ของสหกรณ์ 
  สหกรณ์ที่ประสงค์จะกู้เงิน กพส. ต้องได้รับการจัดชั้นลกูหนี้ทุกสหกรณ์ในแต่ละปีงบประมาณ
นั้นๆ ซึ่งกรมฯจะประกาศผลการจัดชั้นลูกหนี้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 
 

ขั้นตอนการพิจารณาค าขอกู้ 
1. สหกรณ์จัดท่าค่าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร 

กพส. ก่าหนด ยื่นต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์...ที่สหกรณ์นั้นต้ังอยู่ โดยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์.. 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดท่าทะเบียนคุมเรื่องที่ขอกู้ 
และบันทึกวันที่รับค่าขอกู้ไว้เป็นหลักฐาน 

(1) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งสหกรณ์ด่าเนินการ 
แก้ไขและจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน หากไม่ด่าเนินการให้ส่งเรื่องค่าขอกู้เงิน 
คืนสหกรณ์ 

(2) เมื่อเอกสารครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกวันที่ที่รับเอกสารเพิ่มเติม 
ไว้เป็นหลักฐาน และให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์วิเคราะห์ความจ่าเป็น ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ 
ความเหมาะสมของจ่านวนเงินกู้ที่สหกรณ์จ่าเป็นต้องใช้ พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการขอกู้เงินของ
สหกรณ์ หากเห็นสมควรให้สหกรณ์กู้ยืมเงินให้เสนอเรื่องให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อ
ด่าเนินการต่อไป 

(3) หากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ให้สหกรณ์กู้ยืมให้ท่า 
หนังสือถึงสหกรณ์ พร้อมเหตุผลการไม่ให้กู้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ พร้อมทั้งส่งส่าเนาหนังสือดังกล่าวให้
ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อทราบต่อไป 

2. เมื่อส่านักงานสหกรณ์ รับเรื่องจากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท่า 
ทะเบียนคุมเรื่องที่ขอกู้ และบันทึกวันที่รับค่าขอกู้ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมฯก่าหนด 
 

ขั้นตอนให้สหกรณ์กู้เงิน สัญญาไม่เกิน 5,000,000 บาท 
1. หากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ วิเคราะห์ 

แล้ว เห็นสมควรให้สหกรณ์กู้ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อสัญญา (ในปีงบประมาณเดียวกัน คือ ตุลาคม – กันยายน)
ให้สหกรณ์จังหวัด ลงนามในผลการวิเคราะห์และความเห็นประกอบค่าขอกู้เงินของสหกรณ์ เสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด 
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2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณา 
ค่าขอกู้เงินของสหกรณ์ 

3. สรุปผลการประชุมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออนุมัติให้กู้ตามอ่านาจการอนุมัติ 
4. สหกรณ์จังหวัด ด่าเนินการ 

4.1 แจ้งกรมฯ เพื่อขอเบิกเงินกู้และรับเงินโอนเข้าบัญชีของส่านักงานสหกรณ์จังหวัด 
4.2 แจ้งผลการอนุมัติให้กู้/ไม่อนุมัติ พร้อมเอกสารแบบฟอร์มสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้่า 

ประกันและหลักประกันอื่นๆ (ถ้ามี) ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบ เพื่อแจ้งสหกรณ์ทราบและจัดท่าสัญญากู้ยืม
เงิน สัญญาค้่าประกันและหลักประกันอื่นๆ(ถ้ามี) ต่อไป 

5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้ค่าแนะน่าสหกรณ์เรื่องการจัดท่าหลักฐานการกู้ยืม หลักประกัน  
และให้ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้่าประกัน หลักประกันอื่นๆ(ถ้ามี) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนส่งให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด 

6. สหกรณ์จังหวัด ด่าเนินการ 
6.1ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้่าประกันและหลักประกันอื่นๆ
(ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
6.2ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน 
6.3โอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ และถ่ายต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน ต้นฉบับสัญญาค้่าประกัน 

พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้องส่งให้กรมฯ  
 6.4 เอกสารต้นฉบับและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเก็บรักษาไว้เป็น 

หลักฐาน 
6.5 คู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินและคู่ฉบับสัญญาค้่าประกัน ให้สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อม 

ทั้งแจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย 
  

 


