
1.คูม่อืสําหรบัประชาชน : การกําหนดวงเงนิกูย้ืมหรอืคํา้ประกนัประจําปีของสหกรณ์ 
หน่วยงานท ีใ่หบ้รกิาร :สํานักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร พืน้ที ่1  
 
หลกัเกณฑ ์ วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการย ืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การกูย้ืมเงนิหรือการคํ้าประกันของสหกรณจ์ะตอ้งจํากัดอยู่ภายในวงเงนิที่นายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบตามมาตรา 47 แหง่
พระราชบัญญัตสิหกรณพ์.ศ. 2542 (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) ประกอบประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์
หลักเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบวงเงนิการกูย้ืมเงนิหรือการคํ้าประกันของสหกรณ ์
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/notice.html) มคีวามชัดเจนและครอบคลุมถงึสหกรณท์ี่จดทะเบยีนใหม่ดังนัน้เม ือ่สหกรณไ์ด ้
กําหนดวงเงนิกูย้ืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณแ์ลว้ใหเ้สนอนายทะเบยีนสหกรณพ์ิจารณาเหน็ชอบใหถ้อืใชไ้ดโ้ดยมขีั ้นตอน
ดังน ี ้
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนนิการพจิารณากําหนดวงเงนิกูย้ืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบยีน
สหกรณห์ลักเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบวงเงนิการกูย้ืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ ์
 ทีป่ระชุมใหญ่พจิารณากําหนดวงเงนิกูย้ืมหรือคํ้าประกันของสหกรณต์ามทีค่ณะกรรมการดําเนนิการเสนอ 
 เม ือ่ทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบใหส้หกรณ์จัดทําเอกสารเสนอนายทะเบยีนสหกรณณ์สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดทีต่ัง้ในกรณสี่วนภูมภิาคหรือสํานักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานครพืน้ที ่ 1 หรือพืน้ที ่2 ในกรณสีหกรณท์ีต่ัง้ใน
กรุงเทพมหานครภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่เสร็จส ิ้น 
 เม ือ่นายทะเบยีนสหกรณพ์จิารณาใหค้วามเหน็ชอบสหกรณส์ามารถถอืใชไ้ดแ้ต่หากทีป่ระชุมใหญ่ยังไม่ไดก้ําหนดหรือ
นายทะเบยีนสหกรณยั์งไม่ไดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้ืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปีใดก็ใหใ้ชว้งเงนิกูย้ืมสําหรับปีก่อนไปพลาง 
หมายเหตุ: 1. กรณคีําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้น
ขณะนัน้ผูรั้บคําขอและผูย้ื่นคําขอจะตอ้งลงบันทกึความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยื่นคําขอดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิหากผูย้ื่นคําขอไม่ดําเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการ
คนืคําขอและเอกสารประกอบพจิารณา 
          2. พนักงานเจา้หนา้ที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
 
          3. ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้น
คู่มอืประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ 
 
          4. ทัง้น ีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวันทําสัญญาใหผู้ย้ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่ทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
ช่องทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานท ีใ่หบ้ร กิาร  
(หมายเหตุ: -) 
สํานักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานครพื้นที ่ 1 
เลขที ่20 อาคารกรมหม ืน่พทิยาลงกรณชั์น้ 3 ถนนพชัิยเขตดุสติ
กรุงเทพมหานครรหสัไปรษณยี์ 10200 
โทรศัพท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  
โทรสาร 0 2243 3194 
ไปรษณยี์อเิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th/ตดิต่อดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถงึวัน
ศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:03 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานท ีใ่หบ้ร กิาร  
(หมายเหตุ: -) 
สํานักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานครพื้นที ่ 2 
เลขที ่352 ถนนสหีบุรานุกจิแขวงมนีบุรีเขตมนีบุรี
กรุงเทพมหานครรหสัไปรษณยี์ 10510 
โทรศัพท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 
โทรสาร 0 2540 7230 
ไปรษณยี์อเิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th/ตดิต่อดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถงึวัน
ศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:03 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานท ีใ่หบ้ร กิาร  
(หมายเหตุ: -) 
สํานักงานสหกรณจั์งหวัด/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถงึวัน
ศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:03 - 16:03 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :3 วันทําการ 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนท ีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นคําขอกําหนดวงเงนิกูย้ืมหรือคํ้าประกันประจําปีพรอ้มเอกสาร
หลักฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความและ
เอกสาร 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืส่วนภูม ิภาคสํานักงาน
สหกรณจั์งหวัด / กรุงเทพมหานครสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่ 1 หรือพืน้ที ่2)) 

1 วันทําการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 

2) การพจิารณา 
- พจิารณาและวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการกําหนดวงเงนิ
กูย้ืมหรือคํ้าประกันประจําปีของสหกรณแ์ละเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนสหกรณพ์รอ้มทัง้จัดทําเอกสารเพือ่
เสนออนุมัตลิงนาม 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืส่วนภูม ิภาคสํานักงาน
สหกรณจั์งหวัด / กรุงเทพมหานครสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่ 1 หรือพืน้ที ่2)) 

1 วันทําการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบยีนสหกรณล์งนามและออกเอกสารเหน็ชอบคําขอ
กําหนดวงเงนิกูย้ืมหรือคํ้าประกันประจําปีของสหกรณ ์
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืส่วนภูม ิภาคสํานักงาน
สหกรณจั์งหวัด / กรุงเทพมหานครสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่ 1 หรือพืน้ที ่2)) 

1 วันทําการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 

 
 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หน่วยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอถอืใชว้งเงนิกูย้มืหรอืคํา้ประกนั 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจจากผูย้ ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(ใชใ้นกรณผูีย้ื่นคําขอไม่สามารถมายื่นคําขอที่หน่วยงานได ้
ดว้ยตนเอง) 

- 

3) 
 

รายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ท ีม่มีต ิในเร ื่องดงักล่าว 
ฉบบัจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

รายงานกจิการประจําปีสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

งบทดลองวนัสิน้เดอืนก่อนประชุมใหญ่ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

แผนการดําเนนิงานของสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หน่วยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
7) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ของผูรั้บมอบอํานาจเพือ่ใชป้ระกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

8) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการคร ัง้ท ีม่มีตมิอบ
อํานาจใหผู้แ้ทนสหกรณ์ย ืน่คําขอ 
ฉบบัจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(ใชใ้นประกอบหนังสอืมอบอํานาจ) 

- 

 
ค่าธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดค่าธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไม่มคี่าธรรมเนยีม 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานครพื้นที ่ 1 

(หมายเหตุ: (เลขที ่20 อาคารกรมหม ืน่พทิยาลงกรณชั์น้ 3 ถนนพชัิยเขตดุสติกรุงเทพมหานครรหสัไปรษณยี์ 
10200 โทรศัพท ์0 2241 5902, 0 2241 5903  โทรสาร 0 2243 3194 ไปรษณยี์อเิล็กทรอนกิส ์ : 
cpd_cpoa1@cpd.go.th)) 

2) สํานักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานครพื้นที ่ 2 
(หมายเหตุ: (เลขที ่352 ถนนสหีบุรานุกจิแขวงมนีบุรีเขตมนีบุรีกรุงเทพมหานครรหสัไปรษณยี์ 10510 โทรศัพท ์0 
2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 โทรสาร 0 2540 7230 ไปรษณยี์อเิล็กทรอนกิส ์: 
cpd_cpoa2@cpd.go.th)) 

3) สํานักงานสหกรณจั์งหวัด 
(หมายเหตุ: (ณสํานักงานสหกรณจั์งหวัดทีย่ื่นคําขอ)) 

4) ศูนย์ประสานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ ์
(หมายเหตุ: (เลขที ่12  ถนนกรุงเกษมแขวงวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณยี์ 10200 
โทรศัพท ์0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th)) 

5) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
หมายเหตุ 
- 
 
 


