
หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

1. สหกรณ์ทุกประเภท 
2. มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่่ากว่า 50,000.- บาท และส่าหรับสหกรณ์ต้ังใหม่ไม่เกิน 1 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน  
500,000.- บาท เว้นแต่ สหกรณ์น้ันต้องการด่าเนินการตามโครงการพิเศษที่ทางราชการก่าหนดหรือ  
โครงการที่ทางราชการมอบหมายให้สหกรณ์น้ันด่าเนินการ 
3. มีวินัยทางการเงิน เป็นสหกรณ์ที่ไม่มีการทุจริตและไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี  หาก
สหกรณ์มีข้อบกพร่อง ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 

  

วงเงินให้กู้ยืม 

วงเงินกู้ยืมต่อหนึ่งสหกรณ์ขึ้นอยู่กับโครงการ/แผนงาน ฐานะทางการเงิน  และความสามารถในการส่งช่าระ
หนี้ของสหกรณ์ 

  

อัตราดอกเบี้ย 

เงินที่จ่ายให้สหกรณ์กู้ยืม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 - 6 ต่อปี ตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บดอกเบี้ย 
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามผลการจัดชั้นลูกหนี้ของสหกรณ์  ดังนี้ 

  

ชั้นลูกหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี  

เงินกู้ทั่วไป เงินกู้เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน พิเศษ12345 ร้อยละ 1ร้อยละ 2ร้อยละ 3ร้อยละ 4ร้อยละ 5ร้อยละ 6 
ร้อยละ 1 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3.5 

  

วัตถุประสงค์ในการให้สหกรณ์กู้ยืม 

1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจของสหกรณ์  

2. เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน หรือ ช่าระหนี้เดิมที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน 

  

ระยะเวลาการให้กู้ 

1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจให้กู้หมุนเวียนได้ ภายในระยะเวลา 3 ปี (โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข) 

2. เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน ภายในระยะเวลา 15 ป ี

  



เงื่อนไขการให้เงินกู้ 

1. กรณี กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจ ให้กู้หมุนเวียนได้ภายในระยะเวลา 3 ป ี 
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

          (1) ต้องใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจในแต่ละปี ภายในวัตถุประสงค์เดิมและวงเงินกู้เท่าเดิม 
          (2) ให้สหกรณ์จัดท่าหนังสือกู้ยืมและหลักประกันเงินกู้ใหม่ทุกปี (โดยระบุวันครบก่าหนดในหนังสือ
สัญญาภายใน 1 ปี) พร้อมแนบแผนการด่าเนินธุรกิจงบการเงินของสหกรณ์ (งบทดลองเดือนล่าสุดและงบดุล  
ปีล่าสุด) และส่าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด่าเนินการของสหกรณ์คร้ังที่มีมติขอกู้เงินและขอเบิก
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และมติแต่งตั้งผู้มีอ่านาจลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมแทนสหกรณ์ทุกปี  เพื่อ
ประกอบการขอเบิกเงินกู้ ทุกคร้ัง 
          (3) การขอกู้และเบิกเงินกู้ในปีที่ 2 และปีที่ 3 เพื่อน่าเงินกู้ไปด่าเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม ดังกล่าว 
(สหกรณ์จะต้องไม่มีข้อบกพร่องทางการเงิน โดยพิจารณาจากงบการเงินของสหกรณ์  และสหกรณ์จะต้อง 
ส่งช่าระหนี้เงินกู้เดิมให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกรับเงินกู้ใหม่ และให้พิจารณาน่าเสนอผู้มีอ่านาจอนุมัติการจ่าย
เงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์เบิกจ่ายเงินกู้ให้สหกรณ์ 

  

2. กรณี กู้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน มีเงื่อนไข ดังนี้ 

         (1) ระยะเวลาการให้เงินกู้ไม่เกิน 15 ปี โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการประวัติการช่าระ
หนี้และความสามารถในการช่าระหนี้ 

         (2) วงเงินให้กู้เพื่อลงทุนในทรัพย์สินไม่เกิน 80% ของวงเงินลงทุน 

         (3) ให้น่าสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และสามารถจ่านองได้ตามกฎหมาย 
น่ามาจ่านองค้่าประกันเงินกู้ด้วย 

  

หลักประกันเงินกู้  

คณะกรรมการด่าเนินการของสหกรณ์ทั้งคณะ และผู้จัดการของสหกรณ์ (ถ้ามี)  ร่วมค้่าประกันเงินกู้ทุกกรณี 
พร้อมทั้งจ่านองอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)  
(การค้่าประกันดังกล่าวเป็นการค้่าประกันในฐานะส่วนตัวและยังคงผูกพันผู้ค้่าประกันตลอดไปจนกว่ากรมฯ  
จะได้รับช่าระหนี้ครบถ้วน) 

  
 
 
 
 
 



 

ผู้มีอ่านาจอนุญาตให้สหกรณ์กู้เงิน 

1. จ่านวนเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000.- บาท อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มอบอ่านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มี
อ่านาจอนุญาต ภายในวงเงินที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรให้แต่ละจังหวัด 

2. จ่านวนเงินกู้ไม่เกิน 25,000,000.- บาท อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้มีอ่านาจอนุญาต 

3. จ่านวนเงินกู้เกินกว่า 25,000,000.- บาท คณะกรรมการบริหาร กพส. เป็นผู้มีอ่านาจอนุญาต 

  

กรอบการพิจารณาค่าขอกู้เงิน 

1. พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาจาก  

(1) แผนการด่าเนินธุรกิจ ต้องมีรายได้เกินจุดคุ้มทุน หรือมีผลตอบแทนของโครงการคุ้มค่า ต่อการลงทุน  
(2) ลักษณะของธุรกิจที่ใช้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิก  ภายใต้
หลักและวิธีการสหกรณ์ 
(3) ผลประโยชน์จากการใช้เงินต้องเกิดกับสมาชิกโดยตรง 

2. พิจารณาผลการด่าเนินงาน และฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ดังนี้  

(1) ต้องมีปัจจัยที่สามารถชี้ให้เห็นชัดเจน หรือปัจจัยจากผลการด่าเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์ผู้กู้ว่า  
สหกรณ์จะสามารถด่าเนินธุรกิจตามแผนงาน/โครงการที่ขอกู้เงินได้ประสบผลส่าเร็จ  
(2) มีงบการเงินมาแสดง และวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีความสามารถจะก่อหนี้เพิ่มได้  
(3) มีรายได้สุทธิคงเหลือจากงบกระแสเงินสดเพียงพอในการส่งช่าระคืนเงินกู้ 

3. มีหลักประกันเงินกู้ 

4. กรณีค่าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไม่เกิน 1,000,000.- บาท ซึ่งอยู่ในอ่านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุญาต ให้ด่าเนินการได้เฉพาะกรณีที่สหกรณ์กู้ยืมเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจ  (ได้แก่ 
ให้สมาชิกกู้ยืม จัดหาปัจจัยการผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคมาจ่าหน่าย  และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมา
จ่าหน่าย) ให้กู้หมุนเวียนภายในระยะเวลา 3 ปี โดยถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้เงินกู้ กล่าวคือ สหกรณ์
จะต้องใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจในแต่ละปี ภายในวัตถุประสงค์เดิม  และวงเงินกู้เท่าเดิม 
พร้อมทั้งสหกรณ์จะต้องจัดท่าหนังสือสัญญากู้ยืมและหลักประกันเงินกู้ใหม่ทุกปี  โดยระบุวันครบก่าหนดใน
หนังสือสัญญา ภายใน 1 ปี 

5. กรณีที่เป็นโครงการพิเศษหรือกรณีอ่ืน ๆ ให้เสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นผู้พิจารณา 

  
 
 
 



 

ขั้นตอนการพิจารณาค าขอกู้ 
การพิจารณาค่าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ก่าหนดให้มีองค์คณะพิจารณา  ดังนี ้

1. ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้ง "คณะกรรมการกลั่นกรอง 
พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์" ขึ้นมา 1 คณะ โดยมีผู้แทนสหกรณ์ 1 คน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 1 
คน ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นว่าสหกรณ์ควรจะได้รับเงินกู้หรือไม่ได้รับ
เงินกู้ หรือพิจารณาค่าขอผ่อนผันเวลาช่าระหนี้ หรือกรณีอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

  

2. ในส่วนกลาง แยกเป็น 

(1) ส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 ให้ผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่แต่งต้ัง 
"คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์" ขึ้นมา 1 คณะ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
ว่า สหกรณ์ควรจะได้รับเงินกู้หรือไม่ได้รับเงินกู้  หรือพิจารณาค่าขอผ่อนผันเวลาช่าระหนี้ หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

(2) กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์"  ขึ้นมา 1 คณะ เพื่อ
พิจารณาเสนอความเห็นว่าสหกรณ์ควรจะได้รับเงินกู้หรือไม่ได้รับเงินกู้  หรือพิจารณาค่าขอผ่อนผันเวลา
ช่าระหนี้ หรือกรณีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

  

เส้นทางการกู้เงินทุน 

1. สหกรณ์จัดท่าโครงการพร้อมเสนอค่าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยผ่าน
สหกรณ์จังหวัด หรือผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่  
2. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรอง  ค่าขอกู้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือด่าเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกกรณี 

3. เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณาแล้วให้ด่าเนินการ  ดังนี้  

(1) กรณีที่เป็นอ่านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต  
(2) กรณีเป็นอ่านาจของผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ให้น่าเสนอผู้อ่านวยการส่านักฯ 
(3) นอกเหนือกรณีดังกล่าวให้น่าเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณา  

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณาและน่าเสนอผู้มี
อ่านาจอนุญาต 

5. กรณีที่สหกรณ์ขอกู้เงินเกิน 25,000,000.- บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์จะน่าเสนอคณะกรรมการบริหาร 
กพส. เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป 

  



การเบิกจ่ายเงินกู้ 

1. กรมส่งเสริมสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของส่านักงานสหกรณ์จังหวัด  ตามวงเงินที่จัดสรรให้ใน
อ่านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และตามที่ผู้มีอ่านาจอนุญาตให้สหกรณ์กู้ยืมเงินในแต่ละคราว  

2. ให้สหกรณ์จังหวัดเรียกสหกรณ์ผู้กู้มาจัดท่าสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือค้่าประกันของผู้ค้่าประกันและ
ด่าเนินการจัดท่าหลักประกันอ่ืน ตามเงื่อนไขการกู้ยืมให้แล้วเสร็จก่อนเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ เว้นแต่มี
เหตุสุดวิสัย ให้รายงานขอผ่อนคลายเป็นกรณี ๆ ไป 

  

การผ่อนผันการช่าระหนี้ 

1. กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือจ่าเป็นให้ขอผ่อนผันได้ตามข้อเท็จจริง  โดยมีหลักฐานประกอบ 

2. ให้ผ่อนผันได้ตามความสามารถในการส่งช่าระหนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  และคณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณา
และน่าเสนอผู้มีอ่านาจอนุญาตแล้วแต่กรณี 

3. ให้ส่งรายงานขอผ่อนผันการช่าระหนี้ ก่อนสัญญาครบก่าหนดช่าระไม่น้อยกว่า 45 วัน (หากไม่สามารถ
ด่าเนินการตามระยะเวลาที่ก่าหนด ให้รายงานเหตุผลชี้แจงประกอบ) 

  

ผู้มีอ่านาจพิจารณาอนุญาตการผ่อนผัน ให้ผู้มีอ่านาจอนุญาตให้สหกรณ์กู้เงิน  เป็นผู้มีอ่านาจในการพิจารณา
อนุญาตผ่อนผัน และหากสัญญากู้ยืมเงินใด มีต้นเงินคงเหลือไม่เกิน 1,000,000.- บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุญาตผ่อนผัน 

 


