
20.คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การอนมุตัใิหเ้งนิกูแ้กก่ลุม่เกษตรกร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาเงนิกู ้
 
12.1 สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรทีจ่ะขอกูเ้งนิกองทนุสงเคราะหเ์กษตรกรจะตอ้งผา่นมาตรฐานสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรของกรม
สง่เสรมิสหกรณ์ของปีลา่สดุ 
 
12.2 ขัน้ตอนการตรวจเอกสาร 
 
 
 กรณีการยืน่คําขอกูเ้งนิและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิโดยผูแ้ทนของสหกรณ์ยืน่ณหน่วยงานเมือ่ผูรั้บคําขอ
ตรวจสอบแลว้พบวา่คําขอไมถู่กตอ้งหรอืเอกสารไมค่รบถว้นและผูย้ืน่คําขอไมส่ามารถแกไ้ขไดใ้นทนัทใีหจั้ดทําบนัทกึระหวา่งผู ้
ยืน่คําขอกูแ้ละผูรั้บคําขอกูโ้ดยระบรุายการความบกพร่องและรายการทีต่อ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอแกไ้ขพรอ้มกําหนดระยะเวลาการ
แกไ้ขและจัดสง่เอกสารในสว่นทีข่าดใหช้ดัเจนทัง้นีห้ากกําหนดระยะเวลาแลว้ผูย้ืน่คําขอไมม่ายืน่แกไ้ขหรอืสง่เอกสารภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนดใหผู้รั้บคําขอแจง้เป็นหนังสอืเพือ่สง่เอกสารคนืใหแ้กผู่ย้ืน่คําขอ 
 
 
12.3 ขัน้ตอนการพจิารณา 
 
 
 กรณีทีเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบไดพ้จิารณาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูเ้งนิและวเิคราะหแ์ผนงานโครงการของ
สหกรณ์แลว้มขีอ้สงสยัตอ้งการใหผู้ย้ืน่คําขอชีแ้จงรายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอดําเนนิการชีแ้จงขอ้มูลได ้
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
 
 
12.4 ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งหรอืไดรั้บการชีแ้จง
ขอ้มลูเพิม่เตมิครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
12.5 หน่วยงานผูรั้บคําขอจะแจง้ผลการพจิารณาและกําหนดวนัทําสญัญาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบ 
 
งานบรกิารนีผ้่านการดําเนนิการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว้ 
 
 
 มกีารผ่านการดําเนนิการลดขัน้ตอนจนเป็นปัจจบุนัคอืจากเดมิกรมสง่เสรมิสหกรณ์อนุมัตเิงนิทีส่ว่นกลางจงึจะโอนเงนิ
เขา้บญัชเีงนิฝากของสาํนักงานสหกรณ์จังหวดัหรอืสาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที2่แตปั่จจบุนักรม
สง่เสรมิสหกรณ์ไดจั้ดสรรวงเงนิใหก้บัจังหวัดโดยโอนเงนิใหต้ามวงเงนิทีจั่ดสรรในสว่นของจังหวดัแตล่ะจังหวดัเพือ่ใหจั้งหวดั
สามารถดําเนนิการเบกิจ่ายเงนิไดเ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)) 
1. สว่นกลาง 
กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กรม
สง่เสรมิสหกรณ์ 
ทีอ่ยู ่ : ชัน้ 3 อาคาร 3 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กรม
สง่เสรมิสหกรณ์เลขที ่12 ถนนกรุงเกษมแขวงวดัสามพระยาเขต
พระนครกรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศพัท ์0 2281 8170, โทรสาร 0 2281 8170, 0 2628 5156   
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cmsdo@cpd.go.th /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 
ทีอ่ยู ่ : ชัน้ 3 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์เลขที ่20 ถนนพชิยั
เขตดสุติกรุงเทพมหานคร  10300 
โทรศพัท ์0 2241 5902, โทรสาร 0 2243 3194   
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)) 
สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
ทีอ่ยู ่ : 352 ถนนสหีบรุานุกจิแขวงมนีบรุเีขตมนีบรุี
กรุงเทพมหานคร 10510 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 โทรสาร 
0 2540 7203   
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th  /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)) 
สาํนักงานสหกรณ์จังหวดัทกุจังหวดั /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :38 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การพจิารณา 

1. กรมสง่เสรมิสหกรณ์พจิารณาเสนอโครงการขอกูเ้งนิกองุทนฯ
เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่)) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

2) - 
2. เมือ่ไดรั้บอนุมัตเิงนิกูย้มืจากกองทนุฯจงึจัดทํารายละเอยีดการ
จัดสรรกรอบวงเงนิโดยยดึหลกัจํานวนสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรที่
ผา่นมาตรฐานและจํานวนสมาชกิของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่  )) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

3) - 
3. สรุปรายละเอยีดการจัดสรรในแตล่ะจังหวดัเสนอประธาน
คณะกรรมการบรหิารโครงการเพือ่ขอความเห็นชอบ 
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่  )) 
 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
4) - 

4. ประชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการเพือ่พจิารณาอนุมัตแิละ
กําหนดหลักเกณฑเ์งือ่นไขการบรหิารการจัดสรรเงนิ 
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่และกลุม่บรหิารจัดการ
เงนิทนุ  )) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

5) - 
5. แจง้จังหวดัเพือ่ดําเนนิการตามกรอบวงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรร 
(หมายเหต:ุ (กลุม่วเิคราะหเ์งนิทนุอืน่  )) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 
6) - 

หมายเหต ุ
การพจิารณาขอ้ 1 - 5 ขา้งตน้ 
แสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการดําเนนิงานของกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ -) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

7) การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการขอกูเ้งนิ 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์รับคําขอกูเ้งนิของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร
พรอ้มทัง้ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบคํา
ขอกู ้
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
/ สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่
2)) 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

8) การพจิารณา 
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 
วเิคราะหค์วามจําเป็นในการกูเ้งนิของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร
ความเป็นไปไดข้องแผนงาน/โครงการความเหมาะสมของ
จํานวนเงนิกูท้ีส่หกรณ์/กลุม่เกษตรกรตอ้งศกึษาขอ้มูลในพืน้ที่
ใหค้วามเห็นประกอบการพจิารณาคําขอกูเ้งนิของสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรและสง่เรือ่งใหส้าํนักงานสหกรณ์จังหวดั/สาํนักงาน
สง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
/ สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่
2)) 

6 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

9) - 
การพจิารณา/อนุมัต/ิแจง้ผลการอนุมัต ิ
 
พจิารณารายละเอยีดและจัดทําบนัทกึเพือ่เสนอและจัดประชมุ
คณะกรรมการระดบัจังหวดัโดย 
 
1) วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการกจิกรรมทีก่ลุม่
เกษตรกรเสนอและจัดทําสรุปรายงานการวเิคราะหเ์พือ่เสนอ
คณะกรรมการระดบัจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

11 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

10) - 
2) นัดหมายและแจง้กําหนดการประชมุคณะกรรมการระดบั
จังหวดัรวมทัง้จัดประชมุคณะกรรมการระดบัจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

7 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

11) - 
3) พจิารณาผลการประชมุเพือ่พจิารณาคําขอกูห้รอืดําเนนิการ
อืน่ๆเกีย่วกบัเงนิกองทนุฯเพือ่เสนอใหผู้ม้อํีานาจอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ
 

1 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(18 วนัทําการหลงัจากตรวจสอบความถกูตอ้งเอกสารแลว้) 
 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

12) - 
4) สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 แจง้มตผิลการประชมุผล
การพจิารณาวา่อนุมัต/ิไมอ่นุมัตพิรอ้มเอกสารแบบฟอรม์สญัญา
กูย้มืเงนิสญัญาค้ําประกนัและหลกัประกนัอืน่ๆ (ถา้ม)ี ใหก้ลุม่
สง่เสรมิสหกรณ์ดําเนนิการตอ่ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

13) - 
5) กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์แจง้ผลอนุมัต/ิไม่อนุมัตใิหส้หกรณ์/กลุม่
เกษตรกรทราบและดําเนนิการตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
/ สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่
2)) 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

14) การตรวจสอบเอกสาร 
ขัน้ตอนการรับเอกสารเพือ่ประกอบการขอเบกิเงนิ 
1) สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรจัดทําเอกสารประกอบการรายงานขอ
เบกิเงนิกูป้ระกอบดว้ย 
1.1) หนังสอืขอเบกิเงนิ 
1.2) สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการครัง้ทีม่ี
มตขิอเบกิเงนิกู/้แตง่ตัง้ผูแ้ทนสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเพือ่ลงนาม
ในหนังสอืสญัญากูย้มืฯ 
1.3) หนังสอืสญัญากูย้มืเงนิและหนังสอืค้ําประกนัเงนิกู ้
1.4) สาํเนาบญัชเีงนิฝากธกส. (เปิดบญัชกีลุม่เกษตรกรใหมใ่น
ชือ่โครงการนัน้ๆ) 
1.5) เอกสารอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
/ สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่
2)) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

15) - 
2) กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ชว่ยแนะนําสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรจัดทํา
หลกัฐานการกูย้มืและหลักประกนัพรอ้มทัง้ตรวจสอบสญัญากูย้มื
เงนิสญัญาค้ําประกนัหลกัประกันอืน่ๆและเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ใหถ้กูตอ้งครบถว้นในพืน้ทีข่องกลุม่เกษตรกร/สหกรณ์เป้าหมาย
และสง่ใหส้าํนักงานสหกรณ์จังหวดั/สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 
(หมายเหต:ุ (กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
/ สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่
2)) 

3 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

16) - 
3) สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 ตรวจสอบเอกสารขอเบกิ
เงนิสญัญากูย้มืเงนิสญัญาค้ําประกนัและหลักประกนัอืน่ๆพรอ้ม
เอกสารประกอบอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งลงนามใน
เอกสารตา่งๆ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 
 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
17) - 

4) สํานักงานสหกรณ์จังหวดั/สํานักงานสง่เสรมิสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2 ดําเนนิการโอนเงนิเขา้
บญัชขีองสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรพรอ้มแจง้สหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรและแจง้ใหก้ลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ทราบดว้ย 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานสหกรณ์จังหวดั / สาํนักงานสง่เสรมิ
สหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 และพืน้ที ่2)) 

2 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

18) - 
ตารางแสดงขัน้ตอนการบรกิาร 
 
ระยะเวลาดําเนนิการรวม 38 วนัทําการเนือ่งจากเป็นกระบวนการ
งานทีเ่กีย่วขอ้งกับการอนุมัตเิงนิกูร้ายละเอยีดและขัน้ตอน
มากกวา่ตอ้งมกีารพจิารณาดว้ยความละเอยีดรอบคอบและ
ขัน้ตอนการปฏบิัตงิานยุง่ยากกวา่ทําใหต้อ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่
ประกอบกบักลุม่เกษตรกรจะขอกูเ้งนิกับสาํนักงานสหกรณ์
จังหวดัในชว่งเริม่การผลติพรอ้มๆกนัอาจทําใหเ้กดิความเสีย่งขึน้
ได ้
 
(หมายเหต:ุ -) 

0 วนัทําการ กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์ 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืขอกูเ้งนิของกลุม่เกษตรกร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

แบบคําขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการของกลุม่
เกษตรกรทีม่มีตขิอกูเ้งนิกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มรับรองสําเนา) 

- 

4) 
 

งบทดลองณวนัสิน้เดอืนกอ่นเสนอเรือ่งขอกูเ้งนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มรับรองสําเนา) 

- 

5) 
 

รายงานกจิการประจําปีและงบดลุงบกําไรขาดทนุปีปจัจุบนัและ
ยอ้นหลงั 2 ปี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มรับรองสําเนา) 

- 

6) 
 

รายละเอยีดทรพัยส์นิทีจํ่านอง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุพรอ้มรับรองสําเนา) 

- 

 
 
 
 



คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) อากรแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาเงนิกู ้และสญัญาคํ้า

ประกนั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่1 

(หมายเหต:ุ (ทีอ่ยู ่: ชัน้ 3 อาคารกรมหมืน่พทิยาลงกรณ์เลขที ่20 ถนนพชิยัเขตดสุติกรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท ์0 2241 5902, โทรสาร 0 2243 3194   
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa1@cpd.go.th)) 

2) สาํนักงานสง่เสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ที ่2 
(หมายเหต:ุ (ทีอ่ยู ่: 352 ถนนสหีบรุานุกจิแขวงมนีบรุเีขตมนีบรุกีรุงเทพมหานคร 10510 
โทรศพัท ์0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770 โทรสาร 0 2540 7203   
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: cpd_cpoa2@cpd.go.th)) 

3) ศนูยป์ระสานงานราชการใสสะอาด 
(หมายเหต:ุ (1.1 กรมสง่เสรมิสหกรณ์เลขที ่12 ถนนกรุงเกษมแขวงวดัสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานคร. 
10205 หรอืสหกรณ์จังหวัดในแตล่ะจังหวดั 
         1.2 ตูป้ณ.12 ปณฝ.วงัเทวะเวสม ์10205 
         1.3 ตูรั้บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมสง่เสรมิสหกรณ์หรอืสํานักงานสหกรณ์จังหวดัทกุจังหวดั 
         1.4 รอ้งเรยีนทางเว็บไซตก์รมสง่เสรมิสหกรณ์หัวขอ้ศนูยป์ระสานงานราชการใสสะอาด 
http://webhost.cpd.go.th/ewt/govclean/ หัวขอ้ย่อย"รับเรือ่งรอ้งทกุข"์ 
         1.5 รอ้งเรยีนทางเว็บไซตส์ายตรงอธบิดหีัวขอ้"คยุกบัอธบิด"ี 
http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/m_complain.php )) 

4) ศนูยดํ์ารงธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์ 1567  ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์: http://www.damrongdhama.moi.go.th/)) 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 


