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ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

ภาคผนวก ข

คูมือสําหรับประชาชน
- กระบวนงานที่ 1 ขอกูวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ใชบุคคลค้ําประกัน
- กระบวนงานที่ 2 ขอกูวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ใชหลักทรัพยค้ําประกัน
- กระบวนงานที่ 3 ขอกูวงเงิน 200,001 -700,000 บาท ใชหลักทรัพยค้ําประกัน
- กระบวนงานที่ 4 ขอกูวงเงิน 700,001-2,000,000 บาท ใชหลักทรัพยค้ําประกัน

ภาคผนวก ค
-

ใบควบคุมเวลางานตามกระบวนงานตาง ๆ
แบบตรวจสอบเอกสารตามกระบวนงานตาง ๆ
บันทึกการรับคําขอกู แบบ ก.พ.ร. (รับคําขอ) 01/58
หนังสือแจงคืนคําขอพรอมสงเอกสารคืน แบบ ก.พ.ร.(คืนเอกสาร) 02/58
บันทึกการคืนเอกสาร แบบ ก.พ.ร. (คืนเอกสาร) 03/58
หนังสือแจงผลการพิจารณา แบบ ก.พ.ร.(แจงผลการพิจารณา) 04/58
หนังสือแจงเหตุแหงความลาชา แบบ ก.พ.ร.(แจงลาชา) 05/58

คํานํา
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย เป็นโครงการ
หนึ่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้านการเงิน สําหรับการจัดการวัตถุดิบ เครื่องมือ
อุปกรณ์การผลิต การจ้างแรงงาน และการให้กู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย
ในปี 2558 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มี
การให้บริการประชาชนที่มีการอนุญาตอนุมัติ ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จําเป็นอย่างไร โดยต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน การให้บริการของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริม
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย เป็นกระบวนงานที่ต้องจัดทําคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จํานวน 4 กระบวนงานดังนี้
กระบวนงานที่

ชื่อกระบวนงาน

ระยะเวลาในการให้บริการ

1

ขอกู้ ว งเงิ น ไม่ เ กิ น 200,000 บาท ใช้ บุ ค คลค้ํ า ประกั น
สําหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือกลุ่มอาชีพ

25 วันทําการ

2

ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน
สําหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

50 วันทําการ

3

ขอกู้วงเงินเกิน 200,000-1,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ํา
ประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

65 วันทําการ

4.

ขอกู้วงเงินเกิน 1,000,000-2,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ํา
ประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

80 วันทําการ

หมายเหตุ : การเริ่มนับเวลา จะเริ่มต้นตั้งแต่การยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดแล้วเท่านั้น
ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติงานเงิ นทุ นหมุนเวียนฯ เป็นไปในแนวทางและหลักเกณฑ์ เดียวกั นในทุ ก
หน่วยปฏิบัติ และเป็นไปตามคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ส่วนบริหารเงินทุน สํานักบริหารกลาง
จึงได้จัดทําคู่มือประชาชนนี้ขึ้นมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน
ที่ใช้บริการสินเชื่อของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

บทที่ 1
ที่มาของการจัดทําคู่มือประชาชน
ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน
จากปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดความยุ่งยากต่าง ๆ ในการขออนุญาตเนื่องจากมีกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตเป็นจํานวนมาก ประชาชนต้องติดต่อส่วนราชการหลายแห่งเพื่อดําเนินการขออนุญาต กฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตต่าง ๆ ไม่กําหนดความชัดเจนทั้งระยะเวลา เอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอน เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
การพิจารณา ทําให้ประชาชนไม่สะดวกในการขออนุญาตจากทางราชการและยังเป็นอุปสรรคสําคัญในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อเป็นการการป้องกันการทุจริต ทําให้ต้องมีการออกกฎหมาย
ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อขจัดอุปสรรค ทําให้ได้ผลผลิต 4 ประการที่สําคัญคือ คู่มือประชาชน ศูนย์บริการร่วม
ศูนย์รับคําขออนุญาต และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการรับคําขอ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาให้มีความชัดเจน ซึ่งจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลัก
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้เสนอ
ร่าง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ..........ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57 ซึ่งได้มีการพิจารณา
แล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ โดย พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 22 ม.ค. 58 แล้ว
สาระสําคัญของ พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระยะเวลาการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ (มาตรา 2 และมาตรา 17)
พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กล่าวคือ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้ผู้อนุญาต
ตามกฎหมายจัดทํ าคู่ มือสําหรับประชาชนในเรื่องการอนุญ าตทุกประเภท เพื่อเผยแพร่ให้ ประชาชน ได้ ทราบ
และเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาไว้อย่าง
ชัดเจน
ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชบัญญัติ (มาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5)
ตามมาตรา 3 ระบุว่าพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือ
การแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดําเนินการใด
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ คําว่า “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใด
กระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออก
ใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
ฯลฯ
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
คดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(3) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(4) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(5) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
คู่มือสําหรับประชาชน (มาตรา 7 มาตรา 11 และมาตรา 17)
คู่มือสําหรับประชาชนเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นรายละเอียดที่ให้ประชาชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต ผู้มีหน้าที่จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
ได้แก่ ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต โดยผู้อนุญาตต้องดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ให้
แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
โดยคู่มือสําหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ
2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
3. รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคําขอ
นอกจากนี้อาจจะกําหนดให้ประชาชนสามารถยื่นคําขออนุญาตผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการ
มายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้
หากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่มีผลทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หรือรายละเอียดอื่นใดในคู่มือสําหรับประชาชน การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมไม่กระทบถึงการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้โดย
ชอบก่อนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใหม่มีผลใช้บังคับ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ยื่นคําขอก็ให้นําการเปลี่ยนแปลงนั้นมาใช้บังคับกับการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้โดยชอบได้
การเผยแพร่คู่มือสําหรับประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชนไว้ ณ
สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขออนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ หากประชาชน
ต้องการได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้จัดทําสําเนาให้โดยอาจจะคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้
เมื่อส่วนราชการได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
จะเป็ น ผู้ ต รวจสอบขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ เ หมาะสมตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
(ดําเนินการจัดส่ง ก.พ.ร. ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558)
การรับคําขอและการพิจารณาคําขอ (มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10)
หน้ า ที่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ คํ า ขอเมื่ อ ประชาชนได้ ยื่ น คํ า ขอฯ แล้ ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอ โดยแบ่งการพิจารณาเป็น
1. กรณีคําขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในคู่มือประชาชนให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบในทันที เพื่อให้ดําเนินการดังนี้
- กรณีผู้ยื่นคําขอสามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ในขณะนั้น ก็ให้ผู้ยื่นคํา
ขอดําเนินการในทันที
- กรณีผู้ยื่นคําขอไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมและกําหนดระยะเวลาที่ต้องแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามในบันทึกนั้น โดยมอบสําเนาให้ผู้ยื่นคําขอเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย
2. กรณีคําขอถูกต้อง และแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือผู้ยื่นคําขอได้มีการแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตดําเนินการตามคําขอให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุในคู่มือ
ประชาชน โดยจะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นมิได้ หรือจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดยเหตุ แห่งความ
ไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้
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3. กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
แจ้ง ต้องดําเนินการคืนคําขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ผู้ขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอ
มีสิทธิ ที่จะยื่นอุทธรณ์การแจ้งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
การกํากับและการรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่
1. การกํากับการดําเนินการของผู้อนุญาตให้เป็นไปตามคู่มือประชาชน เมื่อประชาชนยื่นคําขอที่มี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้อนุญาตต้องดําเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ระบุในคู่มือประชาชน
และแจ้งผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ แต่หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมส่ง
สําเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง
2. ความรั บ ผิ ด ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ คํ า ขอ เมื่ อ ประชาชนยื่ น คํ า ขอต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่และได้มีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นคําขอที่ครบถ้วนถูกต้อง แต่ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณา
พบว่า คําขอนั้นไม่สมบูรณ์หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนโดยเกิดจากความประมาทเลินเล่ อหรือทุจริตของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จนทําให้ผู้อนุญาตไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร และมีหน้าที่
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
3. ความรั บผิ ดของผู้อนุ ญ าต หากผู้อนุญ าตพิ จารณาคําขอแล้วเสร็จตามคู่มือประชาชนแล้ ว
ไม่แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน หรือหากผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามคู่มือฯ แล้ว ไม่แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าทุก ๆ 7 วัน และส่งสําเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง ให้ถือว่า
ผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
การทบทวนกฎหมาย (มาตรา 6)
ในทุกระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับให้ผู้อนุญาตมีหน้าที่ในการพิจารณา
กฎหมาย ปรับปรุง ยกเลิกการอนุญาต หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ เว้นแต่มีความจําเป็น
ผู้อนุญาตจะดําเนินการดังกล่าวในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
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บทที่ 2
ขั้นตอนในการจัดทําคู่มอื ประชาชน
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การส่ ง เสริ ม อาชี พ อุ ต สาหกรรมในครอบครั ว และหั ต ถกรรมไทย
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่ ง ได้ รั บ แจ้ ง จากหน่ ว ยงานภายในกระทรวงและมี ผ ล
การดําเนินงานดังนี้
1. หน่ ว ยงานภายในกระทรวงอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานนํ า ร่ อ งจะต้ อ งดํ า เนิ น การภายใต้
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 มีจํานวน 2 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องดําเนินการตาม พ.ร.บ.
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558
2. สําหรับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมทุกหน่วยงานหากมีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุมัติ การอนุญาต หรือการจดทะเบียน จะต้องทําคู่มือสําหรับประชาชน และนําส่งสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
3. คู่มือสําหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็นอย่างไร เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรมให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า กระบวนงานของกรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ให้กับประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ คือ กระบวนงานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นกระบวนงานเดียวกันกับ
กระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้จัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
5.เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า และนํ า ส่ ง คู่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชนของกระบวนการเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การส่ ง เสริ ม อาชี พ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยให้แก่สํานักงาน ก.พ.ร. แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ซึ่งปัจจุบัน
ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซด์กลางของประเทศไทยทาง www.info.go.th แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
21 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีกระบวนงานดังนี้
กระบวนงานให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยได้ดําเนินการ
จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน โดยจําแนกออกเป็น 4 กระบวนงาน (ภาคผนวก ข) ดังนี้
กระบวนงานที่ 1 ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ําประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา
หรือนิติบคุ คล หรือกลุ่มอาชีพ ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จตามกฎหมาย 25 วันทําการ
กระบวนงานที่ 2 ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จตามกฎหมาย 50 วันทําการ
กระบวนงานที่ 3 ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,001 – 700,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน สําหรับ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จตามกฎหมาย 65 วันทําการ
กระบวนงานที่ 4 ขอกู้วงเงินไม่เกิน 700,001 – 2,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน สําหรับ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จตามกฎหมาย 80 วันทําการ
(ภาคผนวก ข)
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือประชาชน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ในภาพรวมเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทุกหน่วยปฏิบัติ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดําเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1. เมื่ อมี ผู้ประกอบการยื่นคําขอกู้ ใ ห้ เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบคํ า ขอกู้
ให้เป็นไปตามแบบตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอกู้เงินทุนหมุนเวียนฯ (Check List) ตามแบบฟอร์ม และบันทึก
ในใบควบคุมเวลาของแต่ละกระบวนงาน ที่แนบ (ภาคผนวก ค)
2. จั ด ทํ า บั น ทึ ก การรั บ คํ า ขอกู้ ตามแบบ ก.พ.ร.(รั บ คํ า ขอ) 01/58 จํ า นวน 2 ฉบั บ เก็ บ ไว้ ที่
หน่วยงาน 1 ฉบับ และสําเนาให้ผู้ขอกู้ 1 ฉบับ (ภาคผนวก ค)
 กรณีคําขอกู้ถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน หรือผู้ขอกู้ได้ดําเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําขอให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุในคู่มือประชาชน
โดยจะเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมมิได้ หรือจะปฏิเสธการพิจารณาคําขอโดยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์
ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้
 กรณีคําขอไม่ถูกต้อง หรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ ระบุในคู่มือ
ประชาชนให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบในทันที เพื่อให้ดําเนินการดังนี้
- กรณีผู้ยื่นคําขอสามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ ในขณะ
นั้นก็ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการในทันที
- กรณี ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่ ส ามารถแก้ ไ ขหรื อ ยื่ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นขณะนั้ น ให้
เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมและกําหนดระยะเวลาที่ต้องแก้ไขหรือยื่น
เพิ่มเติมไว้ และให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอกู้ลงนามในบันทึกโดยมอบสําเนาให้ผู้ยื่นคําขอเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย
3. หากผู้ ข อกู้ ไม่ข อแก้ไขเพิ่มเติม คําขอหรือไม่ส่ งเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ต้อง
ดําเนินการคืนคําขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ผู้ขอกู้ทราบ ตามแบบ ก.พ.ร. (คืนเอกสาร)
02/58 และแจ้งให้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติทราบ ตามแบบ ก.พ.ร.(คืนเอกสาร) 03/58 (ภาคผนวก ค)
4. เมื่อผู้ประกอบการยื่นคําขอกู้ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการและเสนอ
พิจารณาให้ผู้มีอํานาจอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ระบุในคู่มือประชาชน และแจ้งให้งานการเงินทราบ
5. งานการเงินเมื่อได้รับแจ้งจากงานสินเชื่อว่ามีการอนุมัติเงินกู้ จะต้องดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารการอนุมัติเงินกู้ และดําเนินการตั้งเบิกเงิน เขียนเช็คสั่งจ่ายเสนอผู้มีอํานาจลงนามเช็ค ตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในคู่มือประชาชน คือจํานวน 8 วันทําการ เมื่อมีการลงนามเช็คเงินกู้แล้วจะต้องแจ้งให้งานนิติกรรมทราบ
6. งานนิติกรรมจะต้องดําเนินการนัดหมายผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) และจัดทําสัญญาเงินกู้
สัญญาค้ําประกัน หรือสัญญาจดจํานอง เพื่อลงนามในสัญญาเงินกู้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคู่มือประชาชน คือ 7
วันทําการ สําหรับการใช้บุคคลค้ําประกัน และ 12 วันทําการ สําหรับการใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน
7. หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลาที่ประกาศไว้ ต้องแจ้งให้ผู้ขอกู้ทราบเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ ตามแบบ ก.พ.ร.(แจ้งล่าช้า) 05/58 พร้อม
ส่งสําเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครั้งทางระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน www.info.go.th
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แผนผังขั้นตอนปฏิบัติงานการให้บริการด้านสินเชื่อ
ตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

รับคําขอกู้

กรณีคําขอถูกต้อง

ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบคําขอกู้

กรณีคําขอไม่ถูกต้อง

แจ้งผู้ขอกู้ทราบทันทีและจัดทําบันทึกรับคําขอกู้แบบ ก.พ.ร.
(รับคําขอ) 01/58 โดยระบุความบกพร่องและเอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยทํา 2 ฉบับ

ทําบันทึกรับคําขอกู้แบบ ก.พ.ร.(รับคําขอ)
01/58 จํานวน 2ฉบับ
-ให้ผขู้ อกู้ 1 ฉบับ

-ให้ผขู้ อกู้ 1 ฉบับ

-เก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ฉบับ

-เก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ฉบับ

ผู้ขอกู้ดําเนินการภายในกําหนด

ดําเนินการตามขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ดําเนินการตามคําขอแล้วเสร็จแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วัน ตามแบบ ก.พ.ร. (แจ้งผลพิจารณา) 04/58

ผู้ขอกู้ไม่ดําเนินการ
ภายในกําหนด
คืนคําขอพร้อมทําหนังสือแจ้ง
ตามแบบ ก.พ.ร.
(คืนเอกสาร) 02/58 และ 03/58

ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดแจ้งผู้ขอกู้
ทราบทุก 7 วัน ตามแบบ ก.พ.ร. (แจ้งล่าช้า)
05/58 และส่งสําเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครัง้
จนกว่าจะแล้วเสร็จ

แจ้งการเงินและนิติกรรมเพือ่ ดําเนินการ
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แผนผังการขอตั้งเบิกและอนุมัติจ่ายเช็คของงานการเงิน

งานสินเชื่ออนุมัติให้
กู้และอนุมัติและแจ้ง
งานการเงินจ่ายเงิน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ใช้ระยะเวลา 1 วัน

ตั้งเบิกในระบบ GFMIS
อนุมัติ P1และ P2
ใช้ระยะเวลา 3 วัน

เขียนเช็คสั่งจ่าย
เสนอผู้มีอํานาจลงนามเช็ค
ใช้ระยะเวลา 4 วัน

ตรวจสอบเงินเข้า
บัญชีธนาคาร

-8แผนผังการจัดทําสัญญากู้เงิน/สัญญาค้ําประกัน กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน
ผอ. /อนุกรรมการภาคกลาง

ฎีกาออก
1 วัน

รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่การเงิน

นัดลูกค้า
1 วัน
จัดทําร่างสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ําประกัน

3 วัน
ไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบสัญญา
เงินกู้/สัญญาค้ําประกัน/
ตัวตนผู้กู้/ตัวตนผู้ค้ํา

1 วัน

ลงนามในสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ําประกัน
1 วัน
ผู้กู้รับเงิน

**การตรวจสอบ
- ความถูกต้องของสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ํา
ประกัน
- เอกสารระบุตัวตนของผู้กู้/ผู้ค้ําประกัน
- ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
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แผนผังจัดทําสัญญากู้เงิน/สัญญาค้ําประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน
ผอ. /อนุกรรมการภาคกลาง
คืนฎีกา

ฎีกาออก

1 วัน
สินเชื่อ

รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่การเงิน

นัดลูกค้า

5 วัน
จัดทําร่างสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ําประกัน/สัญญาจํานอง

3 วัน

ไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบสัญญา
เงินกู้/สัญญาค้ําประกัน/
ตัวตนผู้กู้/ตัวตนผู้ค้ํา/

หลักทรัพย์ค้ําประกัน

ลงนามในสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ําประกัน
2 วัน
จดทะเบียนจํานองที่ดิน
1 วัน
ผู้กู้รับเงิน

**จัดทํา
- หนังสือมอบอํานาจ
- หนังสือถึงสนง.ที่ดิน
- สัญญาจํานอง/สัญญาแนบท้าย
- กรณีหลักประกันเป็นของบุคคลอื่น
ต้องทําสัญญาค้ําประกัน

**การตรวจสอบ
- ความถูกต้องของสัญญาเงินกู้/สัญญาค้ํา
ประกัน
- เอกสารระบุตัวตนของผู้กู้/ผู้ค้ําประกัน
- ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
- ตรวจสอบหลักทรัพย์

ภาคผนวก ก

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะดําเนินการใด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทําการใดที่มีกฎหมายกําหนดให้
ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทําการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจในการอนุญาต
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
“กฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าต” หมายความว่ า บรรดากฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ กํ า หนดให้
การดําเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้
“คําขอ” หมายความว่า คําขออนุญาต
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดําเนินกิจการใดหรือกับ
หน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ทุก ห้ า ปี นับ แต่ วั นที่ พ ระราชบั ญ ญัติ นี้ ใ ช้ บัง คั บ ให้ ผู้ อ นุญ าตพิ จ ารณากฎหมาย
ที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น
แทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนในกําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้
ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาต
หรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้
คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่นคําขอ และเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้สําเนาคู่มือดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้
โดยจะคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยตามควรแก่ ก รณี ก็ ไ ด้ ในกรณี เ ช่ น นั้ น ให้ ร ะบุ ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วไว้ ใ นคู่ มื อ สํ า หรั บ
ประชาชนด้วย
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม
เพื่ อ รั บ คํ า ขอและชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การอนุ ญ าตต่ า ง ๆ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตไว้
ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอจะต้องตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือ
ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้ น ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอดํ า เนิ น การแก้ ไ ขหรื อ ยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว น
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้
ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบสําเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ
ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนําหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียก
เอกสารหรือ หลักฐานเพิ่ มเติ มอื่ น ใดอีกไม่ ไ ด้ และจะปฏิ เสธการพิ จ ารณาคํา ขอนั้ น โดยอาศั ย เหตุแ ห่ ง
ความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์
หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้
ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ดํ า เนิ น คดี กั บ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า
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มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ตามที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ท ราบหรื อ ตามที่ ป รากฏในบั น ทึ ก ที่ จั ด ทํ า ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคําขอให้แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย
ผู้ ยื่ น คํ า ขอจะอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง คื น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองหรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ผู้ อ นุ ญ าตต้ อ งดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกํ า หนดเวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ
สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควรแก่เหตุหรือเกิดจาก
การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานนั้น
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอี ยดอื่นใดที่ปรากฏในคู่มือ สําหรับประชาชน
ตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
แต่ สํ า หรั บ ในกรณี ก ฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ นั้ น จะบั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ได้ ก็ แ ต่ เ ฉพาะในกรณี ที่
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคําขอ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการ
หรือดําเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ และเมื่อหน่วยงาน
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่
ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว
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การกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติ
และประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ ค ณะรัฐมนตรีส่ งร่างพระราชกฤษฎี กาดังกล่า ว
ให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น เมื่ อ พ้ น กํา หนดเวลาดั ง กล่ า วแล้ ว
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ต่อไป
ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ
การประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตกําหนด
และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว
เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ หรือเสียหายจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินกิจการของ
ผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินการตรวจสอบและสั่งการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็ว
มาตรา ๑๔ ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคําขอตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
ให้ ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง มี ฐ านะเป็ น ส่ ว นราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจะให้มี
สาขาของศูนย์ประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยก็ได้
การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขอ
อนุญาต
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําขอ จะกําหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นคําขอ ยื่นคําขอ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ดําเนินการและมีผล
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ต้อง
ยื่นคําขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นคําขอ หรือส่ง

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

เอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคําขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่นคําขอ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้นแล้ว
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่ศูนย์รับคําขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์
รั บ คํ า ขออนุ ญ าตนํ า ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ในนามของหน่ ว ยงานของผู้ อ นุ ญ าต หรื อ ส่ ง ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องนําส่งคลัง ให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ศูนย์
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับคําขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับหน่วยงานของผู้อนุญาต
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้ นั บ แต่ วั น ที่ ศู น ย์ รั บ คํ า ขออนุ ญ าตส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ อ นุ ญ าต
โดยศูนย์รับคําขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันทําการและให้นํามาตรา ๑๐ วรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือ สําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อ ง
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับคําขออนุญาตตามจํานวนที่จําเป็น และดําเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคําขออนุญาตที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา ๘
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับคําขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับคําขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคําอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
(๒) ให้ ข้อ มูล ชี้แ จง และแนะนํ าผู้ ยื่น คํา ขอหรือ ประชาชนให้ท ราบถึงหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร
และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเป็นในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
(๓) ส่งคําขอ หรือคําอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นคําขอหรือ ผู้ยื่นคําอุทธรณ์พ ร้อมทั้งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗
หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคําขอ มีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้อง
ส่งเอกสารที่ไม่จําเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก
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๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกมากขึ้น
มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
จํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอน
ในการพิจารณาไว้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มี
กฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
เพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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คู่มือสําหรับประชาชน: ขอกู้วงเงินไม่ เกิน 200,000 บาท ใช้ บุคคลคํา้ ประกัน สําหรั บบุคคลธรรมดา หรื อนิติ
บุคคล หรื อกลุ่มอาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้ บคุ คลคํ ้าประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คล หรื อ
กลุม่ อาชีพ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเงิ นทุนหมุนเวี ยนเพือ่ การส่งเสริ มอาชี พอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย พ.ศ. 2525
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้ วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ส่งเสริ มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
25 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้ บคุ คลคํ ้าประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา หรื อนิติ
บุคคล หรื อกลุม่ อาชีพ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนบริ หารเงิ นทุน สํานักบริ หารกลาง กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ที อ่ ยู่ ถ.พระรามที ่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4409 , 0 2202
4502
โทรสาร 0 2354 3433
E-mail : credit@dip.go.th
จังหวัดในพืน้ ที ร่ ับผิ ดชอบ : กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
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2)

กรุงเทพฯ/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 1 เชี ยงใหม่
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 2 พิ ษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 3 พิ จิตร
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 4 อุดรธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 5 ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 6 นครราชสีมา
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 8 สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 ชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 10 สุราษฎร์ ธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 11 สงขลา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริ มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือราษฎรและกลุม่ ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้ านการเงิน
สําหรับการจัดหาวัตถุดบิ เครื่ องมือ อุปกรณ์การผลิต การจ้ างแรงงานในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมแก่ราษฎร และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวใน 6 ประเภท ดังนี ้
1.ราษฎรซึง่ เคยได้ รับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม และมีวตั ถุประสงค์ ที่จะ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
2.ราษฎรซึง่ เคยได้ รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมในด้ านการตลาด การปรับปรุงรู ปแบบผลิตภัณฑ์หรื อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตหรื อวิธีปฏิบตั หิ รื อวิธีการจัดการในการดําเนินธุรกิจและมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
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3.กลุม่ อาชีพที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม มีคณะกรรมการดําเนินงานของกลุม่
พร้ อมทังมี
้ ทะเบียนสมาชิกกลุม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน และจัดตังมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็ นหลักฐานโดยมีเขต
หรื ออําเภอหรื อหน่วยงานราชการอื่นที่อยู่ในพื ้นที่ที่สนับสนุนกลุม่ อาชีพนันให้
้ การรับรองเป็ นหนังสือ
4.ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม มีห้ นุ ส่วนดําเนินงานของห้ าง
โดยมีหนังสือสัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้ อมทังใบทะเบี
้
ยนพาณิชย์เป็ นหลักฐาน
5.กลุม่ อาชีพหรื อองค์กรที่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล รวมทังนิ
้ ตบิ คุ คลตามกฎหมาย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพด้ านอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมของราษฎร เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล สมาคมกลุ่ม
เกษตรกร หรื อสหกรณ์ เป็ นต้ น
6. บุคคลผู้ประกอบอาชีพที่สนับสนุนเกื ้อกูลแก่ผ้ ปู ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมที่มีขนาดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดนิ ) ไม่เกินสิบล้ านบาท กรณีผ้ ปู ระกอบการ
รายใหม่ต้องมีสดั ส่วนการร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
้
ประเภทอุตสาหกรรมที่ให้ บริ การสินเชื่อ
ง.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่ใช้ บริโภคสด แต่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ทังอาหารแปรรู
้
ป
ที่พร้ อมบริ โภค หรื ออาหารแปรรูปกึ่งสําเร็ จรูป ซึง่ มีกระบวนการแปรรู ปหรื อผลิตสําเร็ จรูปชัดเจน โดยมีเงื่อนไข มีหลักฐาน
คําขอมาตรฐานระบบอาหารและยา (อย.) หรื อมีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ (GMP) หรื อมาตรฐาน
อื่นรองรับ
ง.2 ประเภทเครื่ องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มพร้ อมดื่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น นํ ้าผลไม้ นํ ้าสมุนไพร ขิงผงสําเร็ จรูป ชาใบหม่อน เป็ นต้ น
โดยมีเงื่อนไข มีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบอาหารและยา (อย.) หรื อมีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ
(GMP) หรื อมาตรฐานอื่นรองรับ
ง.3 ประเภทผ้ าและเครื่ องแต่งกาย หมายถึง ผ้ าทอและผ้ าถักจากเส้ นใยธรรมชาติ หรื อเส้ นใยธรรมชาติผสมเส้ นใย
สังเคราะห์ เช่น ผ้ าแพรวา ผ้ าพื ้นเมืองทุกประเภท ผ้ าถักโครเชต์ เป็ นต้ น และผลิตภัณฑ์ประเภทเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
ตกแต่ง ร่างกายทุกประเภทจากวัสดุทกุ ประเภท เช่น ผ้ าพันคอ หมวก กระเป๋ า เข็มขัด สร้ อยคอ ต่างหู รองเท้ า เป็ นต้ น
ง.4 ประเภทของใช้ และเครื่ องประดับตกแต่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องเรื อน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ าน เครื่ องใช้
สํานักงาน เครื่ องใช้ สอยต่าง ๆ รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ในกลุม่ จักสาน ถักสาน ที่มีวตั ถุประสงค์ทกุ ประเภท เป็ นต้ น
ง.5 ประเภทศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ ที่สะท้ อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็ นของขวัญของที่ระลึก
ง.6 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไม่ใช่การบริ โภคและรักษา เช่น เครื่ องสําอาง
สมุนไพร สบูส่ มุนไพร นํ ้ามันหอมระเหย รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปาทุกชนิด เป็ นต้ น
ง.7 ประเภทอื่น ๆ หมายถึง ประเภทอุตสาหกรรมที่มีสว่ นในการสนับสนุนหรื อต่อเนื่องประเภทอุตสาหกรรมทัง้ 6
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ประเภท เช่น กลุม่ งานบริ การ ซ่อม เชื่อม กลึง หล่อ ชุบ บรรจุภณ
ั ฑ์และการพิมพ์ เป็ นต้ น หรื อเป็ นอุตสาหกรรมที่
สนับสนุนกลุม่ วิสาหกิจชุมชน SMEs หรื อเกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ กรณีเข้ าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต้ องจด
ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
หลักประกันเงินกู้
กรณีบคุ คลคํ ้าประกัน ให้ คํ ้าประกันเงินกู้ได้ เพียงรายเดียว เท่านัน้ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1.วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้ ใช้ ข้าราชการ ลูกจ้ างประจํา พนักงานราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีเงินเดือน
คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรื อบุคคลที่เชื่อถือได้ มีเงินเดือนหรื อรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาท
และมีเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ไม่น้อยกว่า 1 คน คํ ้าประกันเงินกู้ กรณีกลุม่ อาชีพ มีคณะกรรมการ
ดําเนินงานของกลุม่ พร้ อมทังมี
้ ทะเบียนสมาชิกกลุม่ ไม่น้อยกว่า 10 คน และจัดตังมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็ น
หลักฐาน โดยผู้ให้ การรับรองกลุม่ อาชีพจะต้ องเป็ นเขตหรื ออําเภอ หรื อหน่วยงานราชการอื่นที่อยูใ่ นพื ้นที่ที่สนับสนุนกลุม่
อาชีพนัน้ ให้ การรับรองเป็ นหนังสือ ให้ กรรมการหรื อสมาชิกกลุม่ อาชีพจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้
2.วงเงินกู้เกิน 50,000 ถึง200,000 บาท ให้ ใช้ ข้าราชการ ลูกจ้ างประจํา พนักงานราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ มี
เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,000 บาท หรื อบุคคล ที่เชื่อถือได้ ที่มีเงินเดือนหรื อรายได้ ประจําไม่น้อยกว่าเดือนละ
20,000 บาท ซึง่ มีเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ไม่น้อยกว่า 2 คน คํ ้าประกันเงินกู้
การพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลคํ ้าประกัน ให้ เป็ นไปตามดุลพินิจที่คณะอนุกรรมการและหรื อคณะกรรมการกําหนด
วงเงินให้ ก้ แู ละระยะเวลาผ่อนชําระคืนเงินกู้
1. วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายใน 2 ปี ระยะเวลาปลอดหนี ้ ไม่เกิน 4 เดือน
2. วงเงินกู้เกิน 50,000 ถึง100,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายใน 4 ปี ระยะเวลาปลอดหนี ้ไม่เกิน 4 เดือน
3. วงเงินกู้เกิน 100,000 ถึง200,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายใน 6 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12 เดือน
4. วงเงินกู้เกิน 200,000 ถึง700,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายในเวลา 8 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12
เดือน
5. วงเงินกู้เกิน 700,000 ถึง2,000,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายในเวลา 10 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน
12 เดือน
หมายเหตุ : การอนุมตั ใิ ห้ ระยะเวลาปลอดหนี ้ หรื อปลอดเงินต้ นให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
- ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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-ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับบริ การยื่นคําขอ
1 วันทําการ
พร้ อมเอกสารหลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
- กรณีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้ วนและตรวจสอบแล้ ว
ถูกต้ อง จะส่งเรื่ องให้ ผ้ ู
พิจารณาดําเนินการต่อไป
- กรณีเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้ วน ก็จะทําข้ อตกลง
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตมายื่นคําขอ
ภายในเวลาที่กําหนด

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่นดั หมาย
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการ วิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ ของกิจการ/
โครงการพร้ อมเสนอ
รายงานให้ หวั หน้ าหน่วย
ปฏิบตั พิ ิจารณากรณีมีการ
แก้ ไขเจ้ าหน้ าที่จะ
ดําเนินการแก้ ไขรายงาน
วิเคราะห์กิจการและเสนอ
หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั เิ พื่อ
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

7 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณา

หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั ิ
2 วันทําการ
พิจารณาโครงการและแจ้ ง
ผลการพิจารณาอนุมตั ิ
กรณีไม่อนุมตั จิ ะดําเนินการ
แจ้ งผู้ขอรับบริ การทราบ
และส่งคืนคําขอ

สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการ กรณี 8 วันทําการ
อนุมตั ิ จะตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการอนุมตั เิ งินกู้ ตัง้
เบิก และเขียนเช็คสัง่ จ่าย
เสนอผู้มีอํานาจลงนามเช็ค
และงานการเงินแจ้ งงานนิติ
กรรมเช็คลงนามเรี ยบร้ อย
แล้ ว

สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

-

การพิจารณา

นัดหมายผู้รับบริ การจัดทํา 7 วันทําการ
ร่างสัญญาเงินกู้/สัญญาคํ ้า
ประกัน ตรวจสอบสัญญา
เงินกู้/สัญญาคํ ้าประกัน/
ตัวตนผู้ก้ /ู ตัวตนผู้คํ ้า พร้ อม
ลงนามในสัญญาเงินกู้/
สัญญาคํ ้าประกัน และผู้ก้ ู
รับเงิน

สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

-

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 25 วันทําการ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้ าน
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 0
3)
เปลี่ยนชื่อ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอกู้ กรณี
บุคคลธรรมดา
นิตบิ คุ คล หรื
อกล่◌ุมอาชีพ
บัตรประจําตัว
ประชาชนคูส่ มรส
ผู้ก้ ู (ถ้ ามี)
ทะเบียนบ้ านของ
คูส่ มรสผู้ก้ ู (ถ้ ามี)
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
ของคูส่ มรสผู้ก้ ู
(ถ้ ามี)
ใบสําคัญการ
สมรส/หย่า (ถ้ า
มี)

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ใบมรณะบัตร
6) (กรณีคสู่ มรส
เสียชีวิต)
หนังสือยินยอม
ให้ ก้ เู งิน (กรณีมีคู่
สมรส) หรื อ
หนังสือรับรอง
กรณีอยู่กินฉันท์
7) สามีภรรยาโดย
ไม่จดทะเบียน
สมรส หรื อ
หนังสือรับรอง
สถานภาพ (กรณี
โสด)
แผนที่ที่อยู่
ปั จจุบนั และแผน
8)
ที่ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้ าน
สําเนาใบ
ตรวจสอบประวัติ
9)
ข้ อมูลเครดิตบูโร
ของผู้ขอกู้
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
10) บุคคล ซึง่ ออกให้
โดยพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ มี
กําหนดเวลาไม่

กรมการปกครอง

0

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

1

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

เกิน 90 วัน
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
บริ คณห์สนธิ
การค้ า
พร้ อมรายชื่อผู้ถือ
11)
หุ้น

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

สําเนาใบแสดง
การจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัท

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

สําเนาใบจด
ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

สําเนารายงาน กรมพัฒนาธุรกิจ
ของผู้สอบบัญชี การค้ า
รับอนุญาตให้
14)
ตรวจสอบงบดุล/
งบกําไรขาดทุน

0

1

ฉบับ

รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
15)
อนุมตั ใิ ห้ ก้ เู งินทุน
หมุนเวียนฯ

1

0

ฉบับ

12)

13)

หมายเหตุ
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
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ที่

16)

17)

18)

19)

20)

21)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาหนังสือ
รับรองการจัดตัง้
กลุม่ อาชีพ มี
ทะเบียนสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 10
คน และจัดตัง้
มาแล้ วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน
สําเนารายชื่อ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
สําเนารายชื่อ
และที่อยูข่ อง
สมาชิก
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
คํ ้าประกัน/คู่
สมรสของผู้คํ ้า
ประกัน (ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียน
บ้ านที่อยูป่ ั จจุบนั
ของผู้คํ ้าประกัน/
คูส่ มรสของผู้คํ ้า
ประกัน (ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การเปลี่ยนชื่อ-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับกลุม่ อาชีพ
ขอกู้)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ บคุ คลคํ ้า
ประกัน )

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ บคุ คลคํ ้า

(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับกลุม่ อาชีพ
ขอกู้)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับกลุม่ อาชีพ
ขอกู้)
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ บคุ คลคํ ้า
ประกัน )
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ที่

22)

23)

24)

25)
26)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สกุล ของผู้คํ ้า
ประกัน/คูส่ มรส
ของผู้คํ ้าประกัน
(ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การสมรส/หย่า
(ถ้ ามี)
สําเนาใบมรณะ
บัตร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต)
หนังสือยินยอม
ให้ คํ ้าประกันการ
กู้เงิน (กรณีผ้ คู ํ ้า
ประกันมีคสู่ มรส)
/ หนังสือรับรอง
กรณีอยู่กินฉันท์
สามีภรรยาโดย
มิได้ จดทะเบียน
สมรส / หนังสือ
รับรองสถานภาพ
(กรณีโสด) (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
แผนที่ที่อยู่
ปั จจุบนั และแผน
ที่ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้ าน
สลิปเงินเดือน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประกัน)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ บคุ คลคํ ้า
ประกัน)
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ บคุ คลคํ ้า
ประกัน)
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ บคุ คลคํ ้า
ประกัน)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

1

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ บคุ คลคํ ้า
ประกัน)

-

1

0

ฉบับ

(เอกสารประกอบ

12/14

ที่

ย้ อนหลัง 3 เดือน
และ หนังสือ
รับรองเงินเดือน
พร้ อมบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่
เป็ นบัญชี
เงินเดือน
ย้ อนหลัง 3 เดือน
แผนที่สถาน
กรมส่งเสริ ม
27) ประกอบการ
อุตสาหกรรม

28)

29)

30)

31)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ภาพถ่ายสถาน
ประกอบการ
และภาพถ่าย
ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี)
สําเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
(ถ้ ามี)
สําเนา
ใบอนุญาตตัง้
โรงงาน/
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การใช้ ฉลาก
อาหาร
ใบอนุญาต

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กรณีใช้ บคุ คลคํ ้า
ประกัน)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
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ที่

32)

33)

34)

35)

36)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับรองอื่น ๆ
(ถ้ ามี)
สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสีย
ภาษี (ถ้ ามี)
สําเนาใบรับ
คําสัง่ สินค้ า/
รับสัง่ ผลิต/สัง่ ซื ้อ
วัตถุดบิ /ใบส่ง
สินค้ า ย้ อนหลัง
3 เดือน (ถ้ ามี)
สําเนาสัญญาเช่า
สถาน
ประกอบการหรื อ
หลักฐานจด
ทะเบียนการเช่า
(กรณีเป็ นสถาน
ประกอบการเช่า)
สําเนาวุฒิบตั ร
ประกาศนียบัตร
การผ่านการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา
ต่าง ๆ (ถ้ ามี)
สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ย้ อนหลัง 3 เดือน
(ถ้ ามี)

16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
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1)

ไม่ มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ถ้ าการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
ส่วนบริ หารเงินทุน
ชัน้ 4 กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
และศูนย์สง่ เสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 ตามที่อยู่ข้างต้ น หรื อร้ องเรี ยนผ่าน
ทางเว็บไซต์
http://www.dip.go.th ไปยังเมนูรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อ ศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัด
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอกู้
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

29/06/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตรา สุวรรณภาพ
เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล
จิรวัฒน์ ระโหฐาน
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คู่มือสําหรับประชาชน: ขอกู้วงเงินไม่ เกิน 200,000 บาท ใช้ หลักทรั พย์ คาํ ้ ประกัน สําหรั บบุคคลธรรมดา หรื อ
นิตบิ ุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คล
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเงิ นทุนหมุนเวี ยนเพือ่ การส่งเสริ มอาชี พอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย พ.ศ. 2525
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้ วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ส่งเสริ มอาชีพในครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ.2525
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
50 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ใช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา หรื อ
นิตบิ คุ คล
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนบริ หารเงิ นทุน สํ านักบริ หารกลาง
กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ที ่อยู่ ถ.พระรามที ่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 4409 , 0 2202 4502 โทรสาร 0 2354 3433
E-mail : credit@dip.go.th จังหวัดในพืน้ ที ่รับผิ ดชอบ
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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2)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 1 เชี ยงใหม่
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 2 พิ ษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 3 พิ จิตร
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 4 อุดรธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 5 ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 6 นครราชสีมา
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 8 สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 ชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 10 สุราษฎร์ ธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 11 สงขลา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริ มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือราษฎรและกลุม่ ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้ านการเงิน
สําหรับการจัดหาวัตถุดบิ เครื่ องมือ อุปกรณ์การผลิต การจ้ างแรงงานในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมแก่ราษฎร และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวใน 6 ประเภท ดังนี ้
1. ราษฎรซึง่ เคยได้ รับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม และมีวตั ถุประสงค์ ที่จะ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
2.ราษฎรซึง่ เคยได้ รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมในด้ านการตลาด การปรับปรุงรู ปแบบผลิตภัณฑ์หรื อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตหรื อวิธีปฏิบตั หิ รื อวิธีการจัดการในการดําเนินธุรกิจและมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
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3.กลุม่ อาชีพที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม มีคณะกรรมการดําเนินงานของกลุม่
พร้ อมทังมี
้ ทะเบียนสมาชิกกลุม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน และจัดตังมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็ นหลักฐานโดยมีเขต
หรื ออําเภอหรื อหน่วยงานราชการอื่นที่อยู่ในพื ้นที่ที่สนับสนุนกลุม่ อาชีพนันให้
้ การรับรองเป็ นหนังสือ
4.ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม มีห้ นุ ส่วนดําเนินงานของห้ าง
โดยมีหนังสือสัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้ อมทังใบทะเบี
้
ยนพาณิชย์เป็ นหลักฐาน
5.กลุม่ อาชีพหรื อองค์กรที่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล รวมทังนิ
้ ตบิ คุ คลตามกฎหมาย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการ
ประกอบอาชีพด้ านอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมของราษฎร เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล สมาคมกลุ่ม
เกษตรกร หรื อสหกรณ์ เป็ นต้ น
6.บุคคลผู้ประกอบอาชีพที่สนับสนุนเกื ้อกูลแก่ผ้ ปู ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมที่มีขนาดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดนิ ) ไม่เกินสิบล้ านบาท กรณีผ้ ปู ระกอบการ
รายใหม่ต้องมีสดั ส่วนการร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
้
ประเภทอุตสาหกรรมที่ให้ บริ การ
ง.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่ใช้ บริ โภคสด แต่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ทังอาหารแปรรู
้
ป
ที่พร้ อมบริ โภค หรื ออาหารแปรรูปกึ่งสําเร็ จรูป ซึง่ มีกระบวนการแปรรู ปหรื อผลิตสําเร็ จรูปชัดเจน โดยมีเงื่อนไข มีหลักฐาน
คําขอมาตรฐานระบบอาหารและยา (อย.) หรื อมีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ (GMP) หรื อมาตรฐาน
อื่นรองรับ
ง.2 ประเภทเครื่ องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มพร้ อมดื่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น นํ ้าผลไม้ นํ ้าสมุนไพร ขิงผงสําเร็ จรูป ชาใบหม่อน เป็ นต้ น
โดยมีเงื่อนไข มีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบอาหารและยา (อย.) หรื อมีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ
(GMP) หรื อมาตรฐานอื่นรองรับ
ง.3 ประเภทผ้ าและเครื่ องแต่งกาย หมายถึง ผ้ าทอและผ้ าถักจากเส้ นใยธรรมชาติ หรื อเส้ นใยธรรมชาติผสมเส้ นใย
สังเคราะห์ เช่น ผ้ าแพรวา ผ้ าพื ้นเมืองทุกประเภท ผ้ าถักโครเชต์ เป็ นต้ น และผลิตภัณฑ์ประเภทเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
ตกแต่ง ร่างกายทุกประเภทจากวัสดุทกุ ประเภท เช่น ผ้ าพันคอ หมวก กระเป๋ า เข็มขัด สร้ อยคอ ต่างหู รองเท้ า เป็ นต้ น
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ง.4 ประเภทของใช้ และเครื่ องประดับตกแต่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องเรื อน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ าน เครื่ องใช้
สํานักงาน เครื่ องใช้ สอยต่าง ๆ รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ในกลุม่ จักสาน ถักสาน ที่มีวตั ถุประสงค์ทกุ ประเภท เป็ นต้ น
ง.5 ประเภทศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ ที่สะท้ อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็ นของขวัญของที่ระลึก
ง.6 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไม่ใช่การบริโภคและรักษา เช่น เครื่ องสําอาง
สมุนไพร สบูส่ มุนไพร นํ ้ามันหอมระเหย รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปาทุกชนิด เป็ นต้ น
ง.7 ประเภทอื่น ๆ หมายถึง ประเภทอุตสาหกรรมที่มีสว่ นในการสนับสนุนหรื อต่อเนื่องประเภทอุตสาหกรรมทัง้ 6
ประเภท เช่น กลุม่ งานบริ การ ซ่อม เชื่อม กลึง หล่อ ชุบ บรรจุภณ
ั ฑ์และการพิมพ์ เป็ นต้ น หรื อเป็ นอุตสาหกรรมที่
สนับสนุนกลุม่ วิสาหกิจชุมชน SMEs หรื อเกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ กรณีเข้ าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต้ องจด
ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
หลักประกันเงินกู้
กรณีหลักทรัพย์เป็ นประกัน ใช้ สําหรับทุกวงเงินกู้ ให้ ใช้ หลักทรัพย์เป็ นประกันอย่างใดอย่างหนี่งและหรื อหลายอย่าง
รวมกัน ดังนี ้
1.ที่ดนิ ซึง่ มีเอกสารสิทธิ์เป็ นโฉนดที่ดนิ กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 90 ของราคาประเมินของทางราชการ
2.ที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (นส.3 ก.) ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ของราคาประเมินของทางราชการ
3.สิ่งปลูกสร้ าง ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด หรื อให้ เป็ นไปตามคูม่ ือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้ าง
4.หนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร
5.หลักประกันเสริ มที่คณะกรรมการยอมรับเป็ นหลักประกัน ในวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด
วงเงินให้ ก้ แู ละระยะเวลาผ่อนชําระคืนเงินกู้
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1.วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายใน 2 ปี ระยะเวลาปลอดหนี ้ ไม่เกิน 4 เดือน
2.วงเงินกู้เกิน 50,000 ถึง100,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายใน 4 ปี ระยะเวลาปลอดหนี ้ไม่เกิน 4 เดือน
3.วงเงินกู้เกิน 100,000 ถึง200,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายใน 6 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12 เดือน
4.วงเงินกู้เกิน 200,000 ถึง700,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายในเวลา 8 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12
เดือน
5.วงเงินกู้เกิน 700,000 ถึง2,000,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายในเวลา 10 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12
เดือน
หมายเหตุ การอนุมตั ใิ ห้ ระยะเวลาปลอดหนี ้หรื อปลอดเงินต้ นให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
- ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร ครบถ้ วตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
-ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ
- กรณีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้ วนและตรวจสอบแล้ ว
ถูกต้ อง จะส่งเรื่ องให้ ผ้ ู
พิจารณาดําเนินการต่อไป
- กรณีเอกสารหลักฐานไม่

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ครบถ้ วน ก็จะทําข้ อตกลง
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตมายื่นคําขอ
ภายในเวลาที่กําหนด
การพิจารณา

- เจ้ าหน้ าที่นดั หมาย
27 วันทําการ สํานักบริ หาร
ตรวจสอบสถาน
กลาง (ส่วน
ประกอบการและหลักทรัพย์
บริ หารเงินทุน)
ที่นํามาเป็ นประกัน
- วิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของกิจการ/โครงการพร้ อม
เสนอรายงานให้ หวั หน้ า
หน่วยปฏิบตั พิ ิจารณา
กรณี มีการแก้ ไขเจ้ าหน้ าที่
จะดําเนินการแก้ ไขรายงาน
วิเคราะห์กิจการและเสนอ
หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั เิ พื่อ
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่

-

การพิจารณา

หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั ิ
พิจารณา และแจ้ งผลการ
พิจารณาอนุมตั ิ กรณีไม่
อนุมตั จิ ะดําเนินการแจ้ งผู้
ขอรับบริ การทราบและ
ส่งคืนคําขอ

สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการ กรณี 8 วันทําการ
อนุมตั ิ จะตรวจสอบเอกสาร

สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน

-

2)

3)

4)

2 วันทําการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หลักฐานการอนุมตั เิ งินกู้ ตัง้
เบิก และเขียนเช็คสัง่ จ่าย
เสนอผู้มีอํานาจลงนามเช็ค
และงานการเงินแจ้ งงานนิติ
กรรมเช็คลงนามเรี ยบร้ อย
แล้ ว
การพิจารณา

5)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
บริ หารเงินทุน)

นัดหมายผู้รับบริ การจัดทํา 12 วันทําการ สํานักบริ หาร
ร่างสัญญาเงินกู้/สัญญาคํ ้า
กลาง (ส่วน
ประกัน ตรวจสอบสัญญา
บริ หารเงินทุน)
เงินกู้/สัญญาคํ ้าประกัน/
ตัวตนผู้ก้ /ู ตัวตนผู้คํ ้า /จด
จํานองที่ดินที่ใช้ เป็ น
หลักประกัน พร้ อมลงนาม
ในสัญญาเงินกู้/สัญญาคํ ้า
ประกัน และผู้ก้ รู ับเงิน

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 50 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 50 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารผู้ขอกู้)
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ที่
2)
3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

กรมการปกครอง

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอกู้

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม
กรมการปกครอง

สําเนาใบสําคัญ
การสมรส/หย่า
(ถ้ ามี)
สําเนาใบมรณะ กรมการปกครอง
บัตร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต
หนังสือยินยอม กรมส่งเสริ ม
ให้ ก้ เู งิน (กรณีมีคู่ อุตสาหกรรม
สมรส) / หนังสือ
รับรองกรณีอยู่
กินฉันท์สามี
ภรรยาโดยไม่ได้
จดทะเบียนสมรส
/ หนังสือรับรอง
สถานภาพ (กรณี
โสด) (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

1

0

ฉบับ

(เอกสารผู้ขอกู้)
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ที่

5)

6)

7)

8)

9)

10)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนที่ที่อยู่
ปั จจุบนั และแผน
ที่ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้ าน
สําเนาใบ
ตรวจสอบประวัติ
ข้ อมูลเครดิตบูโร
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล ซึง่ ออกให้
โดยพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ มี
กําหนดเวลาไม่
เกิน 90 วัน
สําเนาหนังสือ
บริ คณห์สนธิ
พร้ อมรายชื่อผู้ถือ
หุ้น

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(เอกสารผู้ขอกู้)

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

สําเนาใบแสดง
การจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัท

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

สําเนาใบจด
ทะเบียน

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

สําเนารายงาน ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตให้
11)
ตรวจสอบงบดุล/
งบกําไรขาดทุน

0

1

ฉบับ

รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุน
อนุมตั ใิ ห้ ก้ เู งินทุน
12) หมุนเวียนฯ

1

0

ฉบับ

สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
13) ถือกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาเป็ น
ประกัน/คูส่ มรส
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ านที่อยูป่ ั จจุบนั
14) ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(
เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

นํามาเป็ น
ประกัน/คูส่ มรส
สําเนาใบสําคัญ
การเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล ของผู้ถือ
15) กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน/
คูส่ มรส
สําเนาใบสําคัญ
การสมรส/หย่า
ของผู้ถือ
16) กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน
(ถ้ ามี)
สําเนาใบมรณะ
บัตร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต)
17) ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน
โฉนดที่ดนิ หรื อ
น.ส.3 ก./1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม
18)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมที่ดนิ

1

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน /โฉนด
ที่ดนิ หรื อ น.ส.3
ก. ตัวจริ งนํามาใน
วันลงนามสัญญา
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หนังสือประเมิน
19) ราคาที่ดนิ

กรมที่ดนิ

1

0

ฉบับ

หนังสือรับรอง
ยินยอมของ
เจ้ าของที่ดินให้
นํามาเป็ นประกัน
20)
เงินกู้ (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
หนังสือยินยอม
ของคูส่ มรสให้
จํานอง
หลักทรัพย์เป็ น
ประกันเงินกู้
(กรณีมีคสู่ มรส
และจดทะเบียน
สมรส) / หนังสือ
21) รับรองของ
เจ้ าของที่ดิน
กรณีอยู่กินฉันท์
สามีภรรยาโดย
มิได้ จดทะเบียน
สมรส (กรณีมิได้
จดทะเบียน
สมรส) (ตาม
แบบฟอร์ มของ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
กู้ )
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
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ที่

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
แผนที่แสดงที่ตงั ้
22) หลักทรัพย์ที่
นํามาเป็ นประกัน
แผนที่สถาน
23) ประกอบการ

24)

25)

26)

27)

28)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ภาพถ่ายสถาน
ประกอบการ
และภาพถ่าย
ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี)
สําเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
(ถ้ ามี)/
สําเนา
ใบอนุญาตตัง้
โรงงาน/
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
สําเนาใบสําคัญ
การใช้ ฉลาก
อาหาร
ใบอนุญาต
ใบรับรองอื่น ๆ
(ถ้ ามี)
สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสีย

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
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ที่

29)

30)

31)

32)

33)

34)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ภาษี (ถ้ ามี)
สําเนาใบรับ
คําสัง่ สินค้ า/
รับสัง่ ผลิต/สัง่ ซื ้อ
วัตถุดบิ /ใบส่ง
สินค้ า ย้ อนหลัง
3 เดือน (ถ้ ามี)
สําเนาสัญญาเช่า
สถาน
ประกอบการหรื อ
หลักฐานจด
ทะเบียนการเช่า
(กรณีเป็ นสถาน
ประกอบการเช่า)
สําเนาวุฒิบตั ร
ประกาศนียบัตร
การผ่านการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา
ต่าง ๆ (ถ้ ามี)
สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ย้ อนหลัง 3 เดือน
(ถ้ ามี)
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อของคู่
สมรสผู้ก้ ู (ถ้ ามี)
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของคู่

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สมรสผู้ก้ ู (ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียน
35) บ้ านของคูส่ มรส
ผู้ก้ ู (ถ้ ามี)

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารของผู้ก้ )ู

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ถ้ าการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
ส่วนบริ หารเงินทุน ชัน้ 4 กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 และศูนย์สง่ เสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 ตามที่อยูข่ ้ างต้ น หรื อร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์
http://www.dip.go.th ไปยังเมนูรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อ ศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัด
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างคําขอกู้
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์

29/06/2558
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สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตรา สุวรรณภาพ
เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล
จิรวัฒน์ ระโหฐาน

1/15

คู่มือสําหรับประชาชน: ขอกู้วงเงินเกิน 200,000 – 1,000,000 บาท ใช้ หลักทรั พย์ คาํ ้ ประกัน สําหรับบุคคล
ธรรมดา หรื อนิตบิ ุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: ขอกู้วงเงิน 200,000-1,000,000 บาท ใช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา หรื อนิติ
บุคคล
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเงิ นทุนหมุนเวี ยนเพือ่ การส่งเสริ มอาชี พอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย พ.ศ. 2525
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้ วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ส่งเสริ มอาชีพในครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ.2525
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
65 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน ขอกู้วงเงิน 200,001-700,000 บาท ใช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา
หรื อนิตบิ คุ คล
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนบริ หารเงิ นทุน สํ านักบริ หารกลาง กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ที อ่ ยู่ ถ.พระรามที ่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4409 , 0 2202
4502 โทรสาร 0 2354 3433 E-mail : credit@dip.go.th
จังหวัดในพืน้ ที ร่ ับผิ ดชอบ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
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2)

08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 1 เชี ยงใหม่
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 2 พิ ษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 3 พิ จิตร
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 4 อุดรธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 5 ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 6 นครราชสีมา
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 8 สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 ชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 10 สุราษฎร์ ธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 11 สงขลา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริ มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือราษฎรและกลุม่ ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้ านการเงิน
สําหรับการจัดหาวัตถุดบิ เครื่ องมือ อุปกรณ์การผลิต การจ้ างแรงงานในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมแก่ราษฎร และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวใน 6 ประเภท ดังนี ้
1.ราษฎรซึง่ เคยได้ รับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ของกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม และมีวตั ถุประสงค์ ที่จะ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
2.ราษฎรซึง่ เคยได้ รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมในด้ านการตลาด การปรับปรุงรู ปแบบผลิตภัณฑ์หรื อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตหรื อวิธีปฏิบตั หิ รื อวิธีการจัดการในการดําเนินธุรกิจและมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
3.กลุม่ อาชีพที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม มีคณะกรรมการดําเนินงานของกลุม่
พร้ อมทังมี
้ ทะเบียนสมาชิกกลุม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน และจัดตังมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็ นหลักฐานโดยมีเขต
หรื ออําเภอหรื อหน่วยงานราชการอื่นที่อยู่ในพื ้นที่ที่สนับสนุนกลุม่ อาชีพนันให้
้ การรับรองเป็ นหนังสือ
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4.ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม มีห้ นุ ส่วนดําเนินงานของห้ าง
โดยมีหนังสือสัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้ อมทังใบทะเบี
้
ยนพาณิชย์เป็ นหลักฐาน
5.กลุม่ อาชีพหรื อองค์กรที่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล รวมทังนิ
้ ตบิ คุ คลตามกฎหมาย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพด้ านอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมของราษฎร เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล สมาคมกลุ่ม
เกษตรกร หรื อสหกรณ์ เป็ นต้ น
6. บุคคลผู้ประกอบอาชีพที่สนับสนุนเกื ้อกูลแก่ผ้ ปู ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมที่มีขนาดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดนิ ) ไม่เกินสิบล้ านบาท กรณี
ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องมีสดั ส่วนการร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
้
ประเภทอุตสาหกรรมที่ให้ บริ การสินเชื่อ
ง.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่ใช้ บริโภคสด แต่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ทังอาหารแปรรู
้
ป
ที่พร้ อมบริ โภค หรื ออาหารแปรรูปกึ่งสําเร็ จรูป ซึง่ มีกระบวนการแปรรู ปหรื อผลิตสําเร็ จรูปชัดเจน โดยมีเงื่อนไขมีหลักฐาน
คําขอมาตรฐานระบบอาหารและยา (อย.) หรื อมีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ (GMP) หรื อมาตรฐาน
อื่นรองรับ
ง.2 ประเภทเครื่ องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มพร้ อมดื่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น นํ ้าผลไม้ นํ ้าสมุนไพร ขิงผงสําเร็ จรูป ชาใบหม่อน เป็ นต้ น
โดยมีเงื่อนไข มีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบอาหารและยา (อย.) หรื อมีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ
(GMP) หรื อมาตรฐานอื่นรองรับ
ง.3 ประเภทผ้ าและเครื่ องแต่งกาย หมายถึง ผ้ าทอและผ้ าถักจากเส้ นใยธรรมชาติ หรื อเส้ นใยธรรมชาติผสมเส้ นใย
สังเคราะห์ เช่น ผ้ าแพรวา ผ้ าพื ้นเมืองทุกประเภท ผ้ าถักโครเชต์ เป็ นต้ น และผลิตภัณฑ์ประเภทเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
ตกแต่ง ร่างกายทุกประเภทจากวัสดุทกุ ประเภท เช่น ผ้ าพันคอ หมวก กระเป๋ า เข็มขัด สร้ อยคอ ต่างหู รองเท้ า เป็ นต้ น
ง.4 ประเภทของใช้ และเครื่ องประดับตกแต่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องเรื อน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ าน เครื่ องใช้
สํานักงาน เครื่ องใช้ สอยต่าง ๆ รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ในกลุม่ จักสาน ถักสาน ที่มีวตั ถุประสงค์ทกุ ประเภท เป็ นต้ น
ง.5 ประเภทศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ ที่สะท้ อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็ นของขวัญของที่ระลึก
ง.6 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไม่ใช่การบริ โภคและรักษา เช่น เครื่ องสําอาง
สมุนไพร สบูส่ มุนไพร นํ ้ามันหอมระเหย รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปาทุกชนิด เป็ นต้ น
ง.7 ประเภทอื่น ๆ หมายถึง ประเภทอุตสาหกรรมที่มีสว่ นในการสนับสนุนหรื อต่อเนื่องประเภทอุตสาหกรรมทัง้ 6
ประเภท เช่น กลุม่ งานบริ การ ซ่อม เชื่อม กลึง หล่อ ชุบ บรรจุภณ
ั ฑ์และการพิมพ์ เป็ นต้ น หรื อเป็ นอุตสาหกรรมที่
สนับสนุนกลุม่ วิสาหกิจชุมชน SMEs หรื อเกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ กรณีเข้ าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต้ องจด
ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
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หลักประกันเงินกู้
กรณีหลักทรัพย์เป็ นประกัน ใช้ สําหรับทุกวงเงินกู้ ให้ ใช้ หลักทรัพย์เป็ นประกันอย่างใดอย่างหนี่งและหรื อหลายอย่าง
รวมกัน ดังนี ้
1. ที่ดนิ ซึง่ มีเอกสารสิทธิ์เป็ นโฉนดที่ดนิ กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 90 ของราคาประเมินของทางราชการ
2. ที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (นส.3 ก.) ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ของราคาประเมินของทางราชการ
3. สิ่งปลูกสร้ าง ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด หรื อให้ เป็ นไปตามคูม่ ือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้ าง
4. หนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร
5. หลักประกันเสริ มที่คณะกรรมการยอมรับเป็ นหลักประกัน ในวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด
วงเงินให้ ก้ แู ละระยะเวลาผ่อนชําระคืนเงินกู้
1. วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายใน 2 ปี ระยะเวลาปลอดหนี ้ ไม่เกิน 4 เดือน
2. วงเงินกู้เกิน 50,000 ถึง100,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายใน 4 ปี ระยะเวลาปลอดหนี ้ไม่เกิน 4 เดือน
3. วงเงินกู้เกิน 100,000 ถึง200,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายใน 6 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12 เดือน
4. วงเงินกู้เกิน 200,000 ถึง700,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายในเวลา 8 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12
เดือน
5. วงเงินกู้เกิน 700,000 ถึง2,000,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายในเวลา 10 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน
12 เดือน
หมายเหตุ การอนุมตั ใิ ห้ ระยะเวลาปลอดหนี ้หรื อปลอดเงินต้ นให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้มีอํานาจอนุมตั ิ
- ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
-ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักบริ หาร

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
- กรณีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้ วนและตรวจสอบแล้ ว
ถูกต้ อง จะส่งเรื่ องให้ ผ้ ู
พิจารณาดําเนินการต่อไป
- กรณีเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้ วน ก็จะทําข้ อตกลง
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตมายื่นคําขอ
ภายในเวลาที่กําหนด

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

หมายเหตุ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่นดั หมาย
27 วันทําการ สํานักบริ หาร
ตรวจสอบสถาน
กลาง (ส่วน
ประกอบการและหลักทรัพย์
บริ หารเงินทุน)
ที่นํามาเป็ นประกัน และ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของกิจการ/โครงการพร้ อม
เสนอรายงานให้ หวั หน้ า
หน่วยปฏิบตั พิ ิจารณากรณี
มีการแก้ ไขเจ้ าหน้ าที่จะ
ดําเนินการแก้ ไขรายงาน
วิเคราะห์กิจการและเสนอ
หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั เิ พื่อ
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่

-

การพิจารณา

หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั ิ
พิจารณาโครงการ เสนอ
เลขานุการฯ
คณะอนุกรรมการบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียนประจํา
ภาค นําเสนอ

-

2)

3)

ระยะเวลา
ให้ บริการ

17 วันทําการ สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะอนุกรรมการบริ หาร
เงินทุนประจําภาคพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการ กรณี 8 วันทําการ
อนุมตั ิ จะตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการอนุมตั เิ งินกู้ ตัง้
เบิก และเขียนเช็คสัง่ จ่าย
เสนอผู้มีอํานาจลงนามเช็ค
และงานการเงินแจ้ งงานนิติ
กรรมเช็คลงนามเรี ยบร้ อย
แล้ ว

สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

-

การพิจารณา

นัดหมายผู้รับบริ การจัดทํา 12 วันทําการ สํานักบริ หาร
ร่างสัญญาเงินกู้/สัญญาคํ ้า
กลาง (ส่วน
ประกัน ตรวจสอบสัญญา
บริ หารเงินทุน)
เงินกู้/สัญญาคํ ้าประกัน/
ตัวตนผู้ก้ /ู ตัวตนผู้คํ ้า พร้ อม
ลงนามในสัญญาเงินกู้/
สัญญาคํ ้าประกัน จด
ทะเบียนจํานองที่ดิน
และผู้ก้ รู ับเงิน

-

4)

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 65 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 65 วันทําการ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2)
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารของผู้ขอ
กู้)
(เอกสารของผู้ก้ )ู

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอกู้
สําเนาใบสําคัญ
การเปลี่ยนชื่อสกุล ของผู้ก้ /ู คู่
สมรส (ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การสมรส/หย่า
(ถ้ ามี)
สําเนาใบมรณะ
บัตร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต)
หนังสือยินยอม
ให้ ก้ เู งิน (กรณีมีคู่
สมรส) / หนังสือ
รับรองกรณีอยู่
กินฉันท์สามี
ภรรยาโดยไม่ได้
จดทะเบียนสมรส

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม
กรมการปกครอง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ขอ
กู้)
(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู
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ที่

6)

7)

8)

9)

10)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
/ หนังสือรับรอง
สถานภาพ (กรณี
โสด) (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
แผนที่ที่อยู่
ปั จจุบนั และแผน
ที่ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้ าน
สําเนาใบ
ตรวจสอบประวัติ
ข้ อมูลเครดิตบูโร
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล ซึง่ ออกให้
โดยพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ มี
กําหนดเวลาไม่
เกิน 90 วัน
สําเนาหนังสือ
บริ คณห์สนธิ
พร้ อมรายชื่อผู้ถือ
หุ้น

สําเนาใบแสดง
การจดทะเบียน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หุ้นส่วนบริ ษัท

0

1

ฉบับ

สําเนารายงาน ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตให้
12)
ตรวจสอบงบดุล/
งบกําไรขาดทุน

0

1

ฉบับ

รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ใิ ห้ ก้ เู งินทุน
13)
หมุนเวียนฯ

1

0

ฉบับ

สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
14) ถือกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน/
คูส่ มรส (ถ้ ามี)

0

1

ฉบับ

11)

สําเนาใบจด
ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
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ที่

15)

16)

17)

18)

19)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ านที่อยูป่ ั จจุบนั
ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน/
คูส่ มรส (ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การเปลี่ยนชื่อนามสกุล ของผู้
ถือกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน/
คูส่ มรส (ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การสมรส/หย่า
ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพยที่
นํามาคํ ้าประกัน
(ถ้ ามี)
สําเนาใบมรณะ
บัตร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต)
ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน
โฉนดที่ดนิ หรื อ

กรมการปกครอง

0

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมที่ดนิ

1

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
น.ส.3 ก.

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หนังสือประเมิน
20) ราคาที่ดนิ

กรมที่ดนิ

1

0

ฉบับ

หนังสือรับรอง
ยินยอมของ
เจ้ าของที่ดินให้
นํามาเป็ นประกัน
21)
เงินกู้ (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
หนังสือยินยอม
ของคูส่ มรสให้
จํานอง
หลักทรัพย์เป็ น
ประกันเงินกู้
(กรณีมีคสู่ มรส
22)
และจดทะเบียน
สมรส) / หนังสือ
รับรองของ
เจ้ าของที่ดิน
กรณีอยู่กินฉันท์
สามีภรรยาโดย

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน /โฉนด
ที่ดนิ หรื อ น.ส.3
ก. ตัวจริ งนํามาใน
วันลงนามสัญญา
กู้)
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
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ที่

มิได้ จดทะเบียน
สมรส (กรณีมิได้
จดทะเบียน
สมรส) (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
แผนที่แสดงที่ตงั ้
23) หลักทรัพย์ที่
นํามาเป็ นประกัน
แผนที่สถาน
24) ประกอบการ

25)

26)

27)

28)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ภาพถ่ายสถาน
ประกอบการ
และภาพถ่าย
ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี)
สําเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
(ถ้ ามี)
สําเนา
ใบอนุญาตตัง้
โรงงาน/
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การใช้ ฉลาก

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
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ที่

29)

30)

31)

32)

33)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาหาร
ใบอนุญาต
ใบรับรองอื่น ๆ
(ถ้ ามี)
สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสีย
ภาษี (ถ้ ามี)
สําเนาใบรับ
คําสัง่ สินค้ า/
รับสัง่ ผลิต/สัง่ ซื ้อ
วัตถุดบิ /ใบส่ง
สินค้ า ย้ อนหลัง
3 เดือน (ถ้ ามี)
สําเนาสัญญาเช่า
สถาน
ประกอบการหรื อ
หลักฐานจด
ทะเบียนการเช่า
(กรณีเป็ นสถาน
ประกอบการเช่า)
สําเนาวุฒิบตั ร
ประกาศนียบัตร
การผ่านการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา
ต่าง ๆ (ถ้ ามี)
สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร
ย้ อนหลัง 3 เดือน
(ถ้ ามี)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กิจการ)

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาบัตร
ประจําตัว
34)
ประชาชนของคู่
สมรสผู้ก้ ู (ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียน
35) บ้ านของคูส่ มรส
ผู้ก้ ู (ถ้ ามี)

กรมการปกครอง

0

กรมการปกครอง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสาของผู้ก้ )ู

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ถ้ าการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
ส่วนบริ หารเงินทุน
ชัน้ 4 กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
และศูนย์สง่ เสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 ตามที่อยู่ข้างต้ น หรื อร้ องเรี ยนผ่าน
ทางเว็บไซต์
http://www.dip.go.th ไปยังเมนูรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อ ศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัด
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างคําขอกู้
-

19. หมายเหตุ
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วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

29/06/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตรา สุวรรณภาพ
เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล
จิรวัฒน์ ระโหฐาน
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คู่มือสําหรับประชาชน: ขอกู้วงเงินเกิน 1,000,000 -2,000,000 บาท ใช้ หลักทรั พย์ คาํ ้ ประกัน สําหรั บบุคคล
ธรรมดา หรื อนิตบิ ุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงาน: ขอกู้วงเงินเกิน 1,000,000 -2,000,000 บาท ใช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกัน สําหรับบุคคลธรรมดา หรื อ
นิตบิ คุ คล
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเงิ นทุนหมุนเวี ยนเพือ่ การส่งเสริ มอาชี พอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย พ.ศ. 2525
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้ วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ส่งเสริ มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
80 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน ขอกู้วงเงินเกิน 1,000,000 -2,000,000 บาท ใช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกัน สําหรับบุคคล
ธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คล
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนบริ หารเงิ นทุน สํานักบริ หารกลาง กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
ที อ่ ยู่ ถ.พระรามที ่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4409 , 0 2202
4502
โทรสาร 0 2354 3433 E-mail : credit@dip.go.th
จังหวัดในพืน้ ที ร่ ับผิ ดชอบ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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2)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 1 เชี ยงใหม่
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 2 พิ ษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 3 พิ จิตร
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 4 อุดรธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 5 ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 6 นครราชสีมา
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 8 สุพรรณบุรี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 ชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 10 สุราษฎร์ ธานี
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที ่ 11 สงขลา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริ มอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือราษฎรและกลุม่ ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม โดยการสนับสนุนด้ านการเงิน
สําหรับการจัดหาวัตถุดบิ เครื่ องมือ อุปกรณ์การผลิต การจ้ างแรงงานในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมแก่ราษฎร และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวใน 6 ประเภท ดังนี ้

ราษฎรซึง่ เคยได้ รับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมีวตั ถุประสงค์ ที่จะ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
ราษฎรซึง่ เคยได้ รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมในด้ านการตลาด การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์
หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตหรื อวิธีปฏิบตั หิ รื อวิธีการจัดการในการดําเนินธุรกิจและมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
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กลุม่ อาชีพที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม มีคณะกรรมการดําเนินงานของ
กลุม่ พร้ อมทังมี
้ ทะเบียนสมาชิกกลุม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน และจัดตังมาแล้
้
วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็ นหลักฐานโดยมี
เขตหรื ออําเภอหรื อหน่วยงานราชการอื่นที่อยูใ่ นพื ้นที่ที่สนับสนุนกลุม่ อาชีพนันให้
้ การรับรองเป็ นหนังสือ
ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม มีห้ นุ ส่วนดําเนินงานของ
ห้ าง โดยมีหนังสือสัญญาจัดตังห้
้ างหุ้นส่วนสามัญมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้ อมทังใบทะเบี
้
ยนพาณิชย์เป็ นหลักฐาน
กลุม่ อาชีพหรื อองค์กรที่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล รวมทังนิ
้ ตบิ คุ คลตามกฎหมาย ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการ
ประกอบอาชีพด้ านอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมของราษฎร เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล สมาคมกลุ่ม
เกษตรกร หรื อสหกรณ์ เป็ นต้ น
บุคคลผู้ประกอบอาชีพที่สนับสนุนเกื ้อกูลแก่ผ้ ปู ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมที่มีขนาดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดนิ ) ไม่เกินสิบล้ านบาท กรณีผ้ ปู ระกอบการ
รายใหม่ต้องมีสดั ส่วนการร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
้

ประเภทอุตสาหกรรมที่ให้ บริ การ
ง.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่ใช้ บริโภคสด แต่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ทังอาหารแปรรู
้
ป
ที่พร้ อมบริ โภค หรื ออาหารแปรรูปกึ่งสําเร็ จรูป ซึง่ มีกระบวนการแปรรู ปหรื อผลิตสําเร็ จรูปชัดเจน โดยมีเงื่อนไข มีหลักฐาน
คําขอมาตรฐานระบบอาหารและยา (อย.) หรื อมีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ (GMP) หรื อมาตรฐาน
อื่นรองรับ
ง.2 ประเภทเครื่ องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มพร้ อมดื่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น นํ ้าผลไม้ นํ ้าสมุนไพร ขิงผงสําเร็ จรูป ชาใบหม่อน เป็ นต้ น
โดยมีเงื่อนไข มีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบอาหารและยา (อย.) หรื อมีหลักฐานคําขอมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ
(GMP) หรื อมาตรฐานอื่นรองรับ
ง.3 ประเภทผ้ าและเครื่ องแต่งกาย หมายถึง ผ้ าทอและผ้ าถักจากเส้ นใยธรรมชาติ หรื อเส้ นใยธรรมชาติผสมเส้ นใย
สังเคราะห์ เช่น ผ้ าแพรวา ผ้ าพื ้นเมืองทุกประเภท ผ้ าถักโครเชต์ เป็ นต้ น และผลิตภัณฑ์ประเภทเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ
ตกแต่ง ร่างกายทุกประเภทจากวัสดุทกุ ประเภท เช่น ผ้ าพันคอ หมวก กระเป๋ า เข็มขัด สร้ อยคอ ต่างหู รองเท้ า เป็ นต้ น
ง.4 ประเภทของใช้ และเครื่ องประดับตกแต่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องเรื อน ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ าน เครื่ องใช้
สํานักงาน เครื่ องใช้ สอยต่าง ๆ รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ในกลุม่ จักสาน ถักสาน ที่มีวตั ถุประสงค์ทกุ ประเภท เป็ นต้ น
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ง.5 ประเภทศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ ที่สะท้ อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เป็ นของขวัญของที่ระลึก
ง.6 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไม่ใช่การบริ โภคและรักษา เช่น เครื่ องสําอาง
สมุนไพร สบูส่ มุนไพร นํ ้ามันหอมระเหย รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสปาทุกชนิด เป็ นต้ น
ง.7 ประเภทอื่น ๆ หมายถึง ประเภทอุตสาหกรรมที่มีสว่ นในการสนับสนุนหรื อต่อเนื่องประเภทอุตสาหกรรมทัง้ 6
ประเภท เช่น กลุม่ งานบริ การ ซ่อม เชื่อม กลึง หล่อ ชุบ บรรจุภณ
ั ฑ์และการพิมพ์ เป็ นต้ น หรื อเป็ นอุตสาหกรรมที่
สนับสนุนกลุม่ วิสาหกิจชุมชน SMEs หรื อเกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ กรณีเข้ าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต้ องจด
ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
หลักประกันเงินกู้
กรณีหลักทรัพย์เป็ นประกัน ใช้ สําหรับทุกวงเงินกู้ ให้ ใช้ หลักทรัพย์เป็ นประกันอย่างใดอย่างหนี่งและหรื อหลายอย่าง
รวมกัน ดังนี ้

ที่ดนิ ซึง่ มีเอกสารสิทธิ์เป็ นโฉนดที่ดนิ กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 90 ของราคาประเมินของทางราชการ
ที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (นส.3 ก.) ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินร้ อยละ 60 ของราคาประเมินของทางราชการ
สิ่งปลูกสร้ าง ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด หรื อให้ เป็ นไปตามคูม่ ือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้ าง
หนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร
หลักประกันเสริ มที่คณะกรรมการยอมรับเป็ นหลักประกัน ในวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด

วงเงินให้ ก้ แู ละระยะเวลาผ่อนชําระคืนเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายใน 2 ปี ระยะเวลาปลอดหนี ้ ไม่เกิน 4 เดือน
วงเงินกู้เกิน 50,000 ถึง100,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายใน 4 ปี ระยะเวลาปลอดหนี ้ไม่เกิน 4 เดือน
วงเงินกู้เกิน 100,000 ถึง200,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายใน 6 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12 เดือน
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วงเงินกู้เกิน 200,000 ถึง700,000 บาท กําหนดให้ ผ่อนชําระคืนภายในเวลา 8 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน 12
เดือน
วงเงินกู้เกิน 700,000 ถึง2,000,000 บาท กําหนดให้ ผอ่ นชําระคืนภายในเวลา 10 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้ นไม่เกิน
12 เดือน

หมายเหตุ การอนุมตั ใิ ห้ ระยะเวลาปลอดหนี ้ หรื อปลอดเงินต้ นให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้มีอํานานอนุมตั ิ
- ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
-ทังนี
้ ้จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ
- กรณีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้ วนและตรวจสอบแล้ ว
ถูกต้ อง จะส่งเรื่ องให้ ผ้ ู
พิจารณาดําเนินการต่อไป
- กรณีเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้ วน ก็จะทําข้ อตกลง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ให้ ผ้ ขู ออนุญาตมายื่นคําขอ
ภายในเวลาที่กําหนด
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่นดั หมาย
27 วันทําการ สํานักบริ หาร
ตรวจสอบสถาน
กลาง (ส่วน
ประกอบการและหลักทรัพย์
บริ หารเงินทุน)
ที่นํามาเป็ นประกัน
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของกิจการ/โครงการพร้ อม
เสนอรายงานให้ หวั หน้ า
หน่วยปฏิบตั พิ ิจารณากรณี
มีการแก้ ไขเจ้ าหน้ าที่จะ
ดําเนินการแก้ ไขรายงาน
วิเคราะห์กิจการและเสนอ
หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั เิ พื่อ
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่

-

การพิจารณา

หัวหน้ าหน่วยปฏิบตั ิ
32 วันทําการ สํานักบริ หาร
พิจารณาโครงการ เสนอ
กลาง (ส่วน
เลขานุการฯ
บริ หารเงินทุน)
คณะอนุกรรมการบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียนประจํา
ภาค และคณะอนุกรรมการ
บริ หารเงินทุนประจําภาค
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
และนําเสนอ
คณะกรรมการบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียนฯพิจารณา

-

2)

3)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ให้ ความเห็นชอบ และ
แจ้ งผลการพิจารณาอนุมตั ิ
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการ กรณี 8 วันทําการ
อนุมตั ิ จะตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการอนุมตั เิ งินกู้ ตัง้
เบิก และเขียนเช็คสัง่ จ่าย
เสนอผู้มีอํานาจลงนามเช็ค
และงานการเงินแจ้ งงานนิติ
กรรมเช็คลงนามเรี ยบร้ อย
แล้ ว

สํานักบริ หาร
กลาง (ส่วน
บริ หารเงินทุน)

-

การพิจารณา

นัดหมายผู้รับบริ การจัดทํา 12 วันทําการ สํานักบริ หาร
ร่างสัญญาเงินกู้/สัญญาคํ ้า
กลาง (ส่วน
ประกัน ตรวจสอบสัญญา
บริ หารเงินทุน)
เงินกู้/สัญญาคํ ้าประกัน/
ตัวตนผู้ก้ /ู ตัวตนผู้คํ ้า พร้ อม
ลงนามในสัญญาเงินกู้/
สัญญาคํ ้าประกัน จด
ทะเบียนจํานองที่ดิน
และผู้ก้ รู ับเงิน

-

4)

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 80 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 80 วันทําการ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 0
2)
เปลี่ยนชื่อ
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
3)
บ้ าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอกู้

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม
กรมการปกครอง

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของคู่
สมรส (ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ านที่อยูป่ ั จจุบนั
ของคูส่ มรส (ถ้ า
มี)
สําเนาใบสําคัญ กรมการปกครอง
การเปลี่ยนชื่อสกุล ของคูส่ มรส
(ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ กรมการปกครอง
การสมรส/หย่า

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

(ถ้ ามี)
สําเนาใบมรณะ
6) บัตร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต)
หนังสือยินยอม
ให้ ก้ เู งิน (กรณีมีคู่
สมรส) / หนังสือ
รับรองกรณีอยู่
กินฉันท์สามี
ภรรยาโดยไม่ได้
7) จดทะเบียนสมรส
/ หนังสือรับรอง
สถานภาพ (กรณี
โสด) (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
แผนที่ที่อยู่
ปั จจุบนั และแผน
8)
ที่ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้ าน
สําเนาใบ
ตรวจสอบประวัติ
9)
ข้ อมูลเครดิตบูโร
ของผู้ขอกู้
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
10)
ทะเบียนนิติ
บุคคล ซึง่ ออกให้

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารของผู้ก้ )ู

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

โดยพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ มี
กําหนดเวลา
ไม่เกิน 90 วัน
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
บริ คณห์สนธิ
การค้ า
พร้ อมรายชื่อผู้ถือ
11)
หุ้น

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)

0

1

ฉบับ

สําเนาใบแสดง
การจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริ ษัท

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

สําเนาใบจด
ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

สําเนารายงาน ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตให้
14)
ตรวจสอบงบดุล/
งบกําไรขาดทุน

0

1

ฉบับ

15) รายงานการ

1

1

ฉบับ

12)

13)

-

หมายเหตุ

(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารเพิ่มเติม
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ใิ ห้ ก้ เู งินทุน
หมุนเวียนฯ

16)

17)

18)

19)

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ถือกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาเป็ น
ประกัน/คูส่ มรส
(ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียน
บ้ านที่อยูป่ ั จจุบนั
ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน/
คูส่ มรส (ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การเปลี่ยนชื่อนามสกุล ของผู้
ถือกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน/
คูส่ มรส (ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การสมรส/หย่า

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สําหรับนิตบิ คุ คล
ขอกู้ จะต้ อง
ประทับตรายาง
และผู้มีอํานาจ
กํากับทุกฉบับ)
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

(ถ้ ามี) ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน
สําเนาใบมรณะ กรมการปกครอง
บัตร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต)
20) ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ที่
นํามาคํ ้าประกัน
สําเนาโฉนดที่ดนิ กรมที่ดนิ
หรื อ น.ส.3 ก.

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

คํ ้าประกัน )

0

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน ตัวจริ ง
ให้ นํามาในวันที่ลง
นามในสัญญา
เงินกู้)
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

1

0

ฉบับ

21)

หนังสือประเมิน
22) ราคาที่ดนิ

กรมที่ดนิ

หนังสือรับรอง
กรมส่งเสริ ม
ยินยอมของ
อุตสาหกรรม
เจ้ าของที่ดินให้
นํามาเป็ นประกัน
23)
เงินกู้ (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
24) หนังสือยินยอม กรมส่งเสริ ม

หมายเหตุ

(เอกสารประกอบ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ของคูส่ มรสให้
จํานอง
หลักทรัพย์เป็ น
ประกันเงินกู้
(กรณีมีคสู่ มรส
และจดทะเบียน
สมรส) / หนังสือ
รับรองของ
เจ้ าของที่ดิน
กรณีอยู่กินฉันท์
สามีภรรยาโดย
มิได้ จดทะเบียน
สมรส (กรณีมิได้
จดทะเบียน
สมรส) (ตาม
แบบฟอร์ มของ
กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม)
แผนที่แสดงที่ตงั ้
25) หลักทรัพย์ที่
นํามาเป็ นประกัน
แผนที่สถาน
26) ประกอบการ

อุตสาหกรรม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

กรมส่งเสริ ม
อุตสาหกรรม

1

0

ฉบับ

ภาพถ่ายสถาน กรมส่งเสริ ม
ประกอบการ
อุตสาหกรรม
27) และภาพถ่าย
ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี)

1

1

ฉบับ

(เอกสารประกอบ
กรณีใช้ หลักทรัพย์
คํ ้าประกัน )
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
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ที่

28)

29)

30)

31)

32)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตัง้
โรงงาน/
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ /
ใบทะเบียน
การค้ า(ถ้ ามี)
สําเนาใบสําคัญ
การใช้ ฉลาก
อาหาร
ใบอนุญาต
ใบรับรองอื่น ๆ
(ถ้ ามี)
สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสีย
ภาษี (ถ้ ามี)
สําเนาใบรับ
คําสัง่ สินค้ า/
รับสัง่ ผลิต/สัง่ ซื ้อ
วัตถุดบิ /ใบส่ง
สินค้ า ย้ อนหลัง
3 เดือน (ถ้ ามี)
สําเนาสัญญาเช่า
สถาน
ประกอบการหรื อ
หลักฐานจด
ทะเบียนการเช่า
(กรณีเป็ นสถาน
ประกอบการเช่า)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

0

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาวุฒิบตั ร ประกาศนียบัตร
33) การผ่านการ
ฝึ กอบรม/สัมมนา
ต่าง ๆ (ถ้ ามี)
สําเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคาร
34)
ย้ อนหลัง 3 เดือน
(ถ้ ามี)

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

1

ฉบับ

(เอกสารเกี่ยวกับ
การประกอบ
กิจการ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ถ้ าการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
ส่วนบริ หารเงินทุน
ชัน้ 4 กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
และศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 ตามที่อยู่ข้างต้ น หรื อร้ องเรี ยนผ่าน
ทางเว็บไซต์
http://www.dip.go.th ไปยังเมนูรับเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อ ศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัด
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างคําขอกู้
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

29/06/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จิตรา สุวรรณภาพ
เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล
จิรวัฒน์ ระโหฐาน

