
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค  ำประกันของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะต้องจ ำกัดอยู่ภำยในวงเงินที่นำยทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบตำมควำมมำตรำ 47 และมำตรำ 105 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบประกำศนำยทะเบียน
สหกรณ์ เรื่อง ค ำนิยำมวงเงินกำรกู้ยืมหรือกำรค  ำประกันของสหกรณ์ ประกำศ ณ วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561  
และระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำรกู้ยืมหรือกำรค  ำประกันของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 (http://e-service.cpd.go.th/elib/list_g1.asp) 

จำกหลักกฎหมำยระเบียบ และประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์ดังกล่ำว สหกรณ์หมำยควำมรวมถึงชุมนุมสหกรณ์ที่
ต้องยื่นค ำขอควำมเห็นชอบก ำหนดวงเงินกำรกู้ยืมหรือกำรค  ำประกันต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ทุกปี โดยที่วงเงินกำรกู้ยืม
หมำยถึง วงเงินที่สหกรณ์จะสำมำรถก่อหนี ภำระผูกพันได้ในภำยหน้ำ ซึ่งจ ำกัดส ำหรับรอบปีทำงบัญชีหนึ่งๆ ซึ่งจ ำนวนเงินที่
สหกรณ์ได้ก่อหนี ภำระผูกพันแล้ว ประกอบด้วย 

1. จ ำนวนเงินที่เบิกจำกวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
2. จ ำนวนเงินกู้คงเหลือเฉพำะส่วนที่ได้รับเงินกู้แล้วของสัญญำเงินกู้ท่ีระบุกำรจ่ำยเงินกู้หลำยงวด 
3. จ ำนวนเงินกู้คงเหลือของทุกสัญญำที่ระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียงงวดเดียวหรือครั งเดียว 
4. จ ำนวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญำใช้เงินเพ่ือกำรค  ำประกันกำรกู้ยืมหรือกำรค  ำประกันอ่ืน ซึ่งสหกรณ์เป็นและยัง

ไม่ได้ช ำระเงินตำมที่ระบุในตั๋วสัญญำใช้เงิน 
5. จ ำนวนเงินที่รับฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน แต่ทั งนี  ไม่นับรวมจ ำนวนเงินที่ชุมนุมสหกรณ์รับฝำกจำกสหกรณ์สมำชิก 
6. จ ำนวนเงินที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบในฐำนผู้ค  ำประกัน 
ดังนั น วงเงินกำรกู้ยืมคงเหลือ หมำยถึง วงเงินกำรกู้ยืม ที่นำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบ หักด้วยจ ำนวนเงิน

ที่สหกรณ์ได้ก่อหนี ภำระผูกพันแล้ว ส ำหรับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำรกู้ยืมของนำยทะเบียนสหกรณ์ ได้
จ ำแนกกำรพิจำรณำ เป็น 4 กลุ่ม มีรำยละเอียดดังนี  

1. สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนจัดตั งใหม่ ไม่เกิน 3 ปี  
 - วงเงินกำรกู้ยืม ต้องเป็นไปตำมแผนกำรจัดหำเงินทุนมำด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจที่ยื่นขอ 

จดทะเบียนสหกรณ์ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 - หำกสหกรณ์ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมแผนที่ก ำหนด ต้องจัดประชุมใหญ่เพ่ือปรับปรุงแผนฯ ซึ่งแผนฯ จะต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั งสหกรณ์ 
2. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทั่วไปส ำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท จ ำแนกเป็น 3 กรณี ดังนี  
กรณีที่ 1 กรณีสหกรณ์มีผลด ำเนินงำนตำมปกติ พิจำรณำจำกทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ำรอง ตำมงบทดลอง  

ณ วันสิ นเดือนสุดท้ำยก่อนวันประชุมใหญ่ 
กรณีที่ 2 กรณีสหกรณ์มีผลขำดทุนให้พิจำรณำผลสะสมตำมงบกำรเงินปีปัจจุบันโดยใช้ทุนเรือนหุ้นหลังหัก 

ผลขำดทุนสะสมแล้วคิดค ำนวณ 



กรณีที่ 3 กรณีสหกรณ์มีผลขำดทุนสะสมเกินกึ่งของจ ำนวนทุนเรือนหุ้น ต้องน ำเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจกำร ด ำเนินงำน
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำเห็นชอบด้วย ทั งนี  วงเงินก ำหนดได้ไม่เกินหลักเกณฑ์พิจำรณำทั่วไปหรือเท่ำกับที่ก่อหนี  
ภำระผูกพันไว้แล้ว 

กำรค ำนวณวงเงินกำรกู้ยืม โดยก ำหนดค่ำสัมประสิทธิ์ในกำรค ำนวณวงเงินกำรกู้ยืม แยกตำมประเภทสหกรณ์ ดังนี  
(2.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่เกิน 1.5 เท่ำ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ำรอง 
(2.2) สหกรณ์ร้ำนค้ำ ไม่เกิน 10 เท่ำ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ำรอง 
(2.3) สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ไม่เกิน 5 เท่ำ ของทุนเรือนหุ้น

รวมกับทุนส ำรอง 
3. สหกรณ์ที่ขอควำมเห็นชอบเกินกว่ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทั่วไป กระท ำได้เฉพำะสหกรณ์ที่เข้ำร่ วมโครงกำร

ตำมนโยบำยรัฐบำลเท่ำนั น 
 - สหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ  
 - สำมำรถขยำยวงเงินกำรกู้ยืมเกินกว่ำหลักเกณฑ์ได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมในกำรเข้ำร่วมโครงกำร  

ตำมระยะเวลำของโครงกำรที่ก ำหนดเท่ำนั น  
 - เป็นกำรให้ควำมเห็นชอบชั่วครำว และต้องถือใช้วงเงินตำมหลักเกณฑ์ทั่วไปเมื่อเสร็จสิ นโครงกำร 
4. สหกรณ์ท่ีมีส่วนขำดแห่งทุน คือ สหกรณ์ท่ีมีผลขำดทุนสะสมเกินกว่ำจ ำนวนทุนเรือนหุ้น 
 - กรณีขอควำมเห็นชอบตำมข้อ 2กรณีที่ 3 ต้องเสนอแผนฟ้ืนฟูกำรด ำเนินงำนให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ และ 

จะต้องไม่เกินวงเงินที่สหกรณ์ก่อหนี ภำระผูกพันไว้แล้ว 
 - กรณีมีสถำบันกำรเงินหรือกองทุนหรือผู้ที่จะให้ควำมช่วยเหลือโดยเฉพำะเจำะจง ให้ก ำหนดรำยละเอียดในแผน

ฟ้ืนฟูกำรด ำเนินงำน ที่เสนอที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้ชัดเจน ซึ่งกำรให้ควำมเห็นชอบจะพิจำรณำจำกควำมเป็นไปได้ของ
แผนฟ้ืนฟูกำรด ำเนินงำน และสหกรณ์สำมำรถกู้ยืมเงินได้เฉพำะจำกผู้ที่ระบุไว้ในแผนฟ้ืนฟูกำรด ำเนินงำนเท่ำนั น 
  กรณีสหกรณ์ที่ขอควำมเห็นชอบแต่ได้ก่อหนี ภำระผูกพันเกินกว่ำหลักเกณฑ์ตำมวงเงินในปีก่อน สำมำรถขอควำม
เห็นชอบเกินกว่ำหลักเกณฑ์ได้เฉพำะส่วนที่ก่อหนี ภำระผูกพันไว้แล้ว โดยที่สหกรณ์ต้องปรับลดภำระหนี เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ภำยในหนึ่งปี หำกไม่สำมำรถปรับลดได้ ให้จัดท ำแผนกำรปรับลดให้จ ำกัดวงเงินกำรกู้ยืมมำประกอบ 

วิธีปฏิบัติในกำรยื่นค ำขอวงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปี มีขั นตอนดังนี  
1. เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีปีปัจจุบันแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์พิจำรณำก ำหนดวงเงินกำรกู้ ยืม

ของสหกรณ์ตำมประกำศและระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
2. สหกรณ์จัดประชุมใหญ่และเสนอวงเงินกำรกู้ยืมให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันของ

สหกรณ์เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำมีมติเห็นชอบกำรก ำหนดวงเงินกำรกู้ยืมเงิน ทั งนี  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี สหกรณ์สำมำรถถือใช้วงเงินกำรกู้ยืมในปีก่อนไปพลำง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ นปีทำง
บัญชี 

3. สหกรณ์จัดท ำเอกสำรเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์ ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดที่ตั งในกรณีส่วนภูมิภำคหรือ
ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื นที่ 1 หรือพื นที่ 2 ในกรณีสหกรณ์ที่ตั งในกรุงเทพมหำนครภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ น 



หมำยเหตุ: 1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อม
ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ 

 2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำร
แก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 

 3. ขั นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

ทั งนี  จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและก ำหนดวันท ำสัญญำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่ที่พิจำรณำแล้ว
เสร็จ 

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))  
ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื นที่ 1 
เลขที่ 20 อำคำรกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ชั น 3 ถนนพิชัย เขต
ดุสิต กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10200 
โทรศัพท์ 0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสำร 0 2243 3194 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_cpoa1@cpd.go.th/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))  
ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื นที่ 2 
เลขที่ 352 ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10510 
โทรศัพท์ 0 2914 5767, 0 2914 5412,  
0 2914 5770 
โทรสำร 0 2540 7230 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_cpoa2@cpd.go.th/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))  
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท ำกำร 
ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค ำขอก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปีพร้อม
เอกสำรหลักฐำน และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อควำมและเอกสำร 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))  

1 วันท ำกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
- พิจำรณำและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรก ำหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์และเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่นำยทะเบียนสหกรณ์ พร้อมทั งจัดท ำเอกสำรเพ่ือ
เสนออนุมัติลงนำม 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))  

1 วันท ำกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและออกเอกสำรเห็นชอบค ำขอ
ก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))  

1 วันท ำกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

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

ค ำขอถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกัน 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรครั งที่มีมติก ำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปี 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น) 

3) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ที่มีมติก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
ค  ำประกันประจ ำปี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น) 

- 

4) 
 

งบกำรเงินปีปัจจุบันที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำก
ผู้สอบบัญช ี
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น) 

- 

5) 
 

งบทดลอง ณ วันสิ นเดือนสุดท้ำยก่อนประชุมใหญ่ กรณีสหกรณ์
จัดตั งใหม่ครั งแรก ส่งเฉพำะงบทดลอง 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น) 

- 

6) 
 

แผนกำรจัดหำทุนมำด ำเนินงำน (กรณีสหกรณ์จัดตั งใหม่) 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. ระบุให้ชัดเจนว่ำ มีแผนจัดหำเงินกู้จำกแหล่งใด, แผน
ช ำระคืนอย่ำงไร และมีแผนระดมทุนอย่ำงไร 
2. ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับเอกสำร
หลักฐำนทุกแผ่น) 

- 

7) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั งที่มีมติปรับปรุงแผนกำรจัดหำทุนมำ
ด ำเนินกำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. ระบุให้ชัดเจนว่ำ มีแผนจัดหำเงินกู้จำกแหล่งใด, แผน
ช ำระคืนอย่ำงไร และมีแผนระดมทุนอย่ำงไร 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2. ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับเอกสำร
หลักฐำนทุกแผ่น) 

8) 
 

โครงกำรตำมนโยบำยรัฐ (กรณีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำรตำม
นโยบำยรัฐ) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (1. โครงกำรฯ ต้องระบุกรอบระยะเวลำในกำรเข้ำร่วม
โครงกำรฯ รวมทั งแผนกำรจัดหำและใช้ทุน ให้ชัดเจน 
2. ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับเอกสำร
หลักฐำนทุกแผ่น) 

- 

9) 
 

แผนฟื้นฟูกำรด ำเนินงำน (กรณีสหกรณ์ที่มีส่วนขำดแห่งทุน) 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (1. ระบุสถำบันกำรเงิน หรือผู้ให้กู้เงินในแผนฯ อย่ำง
ชัดเจน 
2. ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับเอกสำร
หลักฐำนทุกแผ่น) 

- 

10) 
 

แผนปรับลดภำระหนี ภำยใน 5 ปี ทำงบัญชี (กรณีสหกรณ์ก่อหนี 
ภำระผูกพันเกินกว่ำหลักเกณฑ์ตำมวงเงินในปีก่อน) 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมก ำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น) 

- 

11) 
 

แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือกำรก ำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ ให้แนบมำประกอบ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 



 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื นที่ 1, พื นที่ 2 

(หมายเหตุ: (ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่ยื่นค าขอ))  
2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(หมายเหตุ: (เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 
10200 โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th))  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ประกำศ นทส.ค ำนิยำมวงเงินกำรกู้ยืมหรือค  ำประกันของสหกรณ์ 

(หมายเหตุ: -)  
2) ระเบียบ นทส.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำรกู้ยืมหรือค  ำประกันของสหกรณ์ 

(หมายเหตุ: -)  
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 


