คู่มือสำหรับประชำชน : กำรกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือคำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรกู้ยืมเงินหรือกำรคำประกันของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะต้องจำกัดอยู่ภำยในวงเงินที่นำยทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบตำมควำมมำตรำ 47 และมำตรำ 105 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบประกำศนำยทะเบียน
สหกรณ์ เรื่ อง ค ำนิ ย ำมวงเงิน กำรกู้ ยื ม หรื อ กำรค ำประกั นของสหกรณ์ ประกำศ ณ วั นที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2561
และระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำรกู้ยืมหรือกำรคำประกันของ
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
ต้องยื่นคำขอควำมเห็นชอบกำหนดวงเงินกำรกู้ยืมหรือกำรคำประกัน ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ทุกปี โดยที่ วงเงินกำรกู้ยืม
หมำยถึง วงเงินที่สหกรณ์จะสำมำรถก่อหนีภำระผูกพันได้ในภำยหน้ำ ซึ่งจำกัดสำหรับรอบปีทำงบัญชีหนึ่งๆ ซึ่งจำนวนเงินที่
สหกรณ์ได้ก่อหนีภำระผูกพันแล้ว ประกอบด้วย
1. จำนวนเงินที่เบิกจำกวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
2. จำนวนเงินกู้คงเหลือเฉพำะส่วนที่ได้รับเงินกู้แล้วของสัญญำเงินกู้ที่ระบุกำรจ่ำยเงินกู้หลำยงวด
3. จำนวนเงินกู้คงเหลือของทุกสัญญำที่ระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียงงวดเดียวหรือครังเดียว
4. จำนวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญำใช้เงินเพื่อกำรคำประกันกำรกู้ยืมหรือกำรคำประกันอื่น ซึ่งสหกรณ์เป็นและยัง
ไม่ได้ชำระเงินตำมที่ระบุในตั๋วสัญญำใช้เงิน
5. จำนวนเงินที่รับฝำกจำกสหกรณ์อื่น แต่ทังนี ไม่นับรวมจำนวนเงินที่ชุมนุมสหกรณ์รับฝำกจำกสหกรณ์สมำชิก
6. จำนวนเงินที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบในฐำนผู้คำประกัน
ดังนัน วงเงินกำรกู้ยืมคงเหลือ หมำยถึง วงเงินกำรกู้ยืม ที่นำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบ หักด้วยจำนวนเงิน
ที่สหกรณ์ได้ก่อหนี ภำระผู กพันแล้ว สำหรับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำรกู้ยืมของนำยทะเบียนสหกรณ์ ได้
จำแนกกำรพิจำรณำ เป็น 4 กลุ่ม มีรำยละเอียดดังนี
1. สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนจัดตังใหม่ ไม่เกิน 3 ปี
- วงเงินกำรกู้ยืม ต้องเป็นไปตำมแผนกำรจัดหำเงินทุนมำดำเนินงำนตำมแผนดำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจที่ยื่นขอ
จดทะเบียนสหกรณ์ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์
- หำกสหกรณ์ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมแผนที่กำหนด ต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อปรับปรุงแผนฯ ซึ่งแผนฯ จะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรจัดตังสหกรณ์
2. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทั่วไปสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท จำแนกเป็น 3 กรณี ดังนี
กรณีที่ 1 กรณีส หกรณ์มี ผ ลดำเนิ น งำนตำมปกติ พิจำรณำจำกทุนเรื อนหุ้ นรวมกับ ทุนส ำรอง ตำมงบทดลอง
ณ วันสินเดือนสุดท้ำยก่อนวันประชุมใหญ่
กรณี ที่ 2 กรณีส หกรณ์มี ผ ลขำดทุน ให้ พิจำรณำผลสะสมตำมงบกำรเงิน ปีปัจ จุบั นโดยใช้ทุ นเรือนหุ้ น หลั งหั ก
ผลขำดทุนสะสมแล้วคิดคำนวณ

กรณีที่ 3 กรณีสหกรณ์มีผลขำดทุนสะสมเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้น ต้องนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจกำร ดำเนินงำน
ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ำรณำเห็ น ชอบด้ ว ย ทั งนี วงเงิ น ก ำหนดได้ ไ ม่ เ กิ น หลั ก เกณฑ์ พิ จ ำรณำทั่ ว ไปหรื อ เท่ ำ กั บ ที่ ก่ อ หนี
ภำระผูกพันไว้แล้ว
กำรคำนวณวงเงินกำรกู้ยืม โดยกำหนดค่ำสัมประสิทธิ์ในกำรคำนวณวงเงินกำรกู้ยืม แยกตำมประเภทสหกรณ์ ดังนี
(2.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่เกิน 1.5 เท่ำ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง
(2.2) สหกรณ์ร้ำนค้ำ ไม่เกิน 10 เท่ำ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง
(2.3) สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ไม่เกิน 5 เท่ำ ของทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนสำรอง
3. สหกรณ์ที่ขอควำมเห็นชอบเกินกว่ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทั่วไป กระทำได้เฉพำะสหกรณ์ที่เข้ำร่ วมโครงกำร
ตำมนโยบำยรัฐบำลเท่ำนัน
- สหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ
- สำมำรถขยำยวงเงินกำรกู้ยื มเกินกว่ำหลั กเกณฑ์ได้ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมในกำรเข้ำร่ว มโครงกำร
ตำมระยะเวลำของโครงกำรที่กำหนดเท่ำนัน
- เป็นกำรให้ควำมเห็นชอบชั่วครำว และต้องถือใช้วงเงินตำมหลักเกณฑ์ทั่วไปเมื่อเสร็จสินโครงกำร
4. สหกรณ์ที่มีส่วนขำดแห่งทุน คือ สหกรณ์ที่มีผลขำดทุนสะสมเกินกว่ำจำนวนทุนเรือนหุ้น
- กรณีขอควำมเห็นชอบตำมข้อ 2กรณีที่ 3 ต้องเสนอแผนฟื้นฟูกำรดำเนินงำนให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ และ
จะต้องไม่เกินวงเงินที่สหกรณ์ก่อหนีภำระผูกพันไว้แล้ว
- กรณีมีสถำบันกำรเงินหรือกองทุนหรือผู้ที่จะให้ควำมช่วยเหลือโดยเฉพำะเจำะจง ให้กำหนดรำยละเอียดในแผน
ฟื้นฟูกำรดำเนินงำน ที่เสนอที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้ชัดเจน ซึ่งกำรให้ควำมเห็นชอบจะพิจำรณำจำกควำมเป็นไปได้ของ
แผนฟื้ น ฟู ก ำรด ำเนิ น งำน และสหกรณ์ ส ำมำรถกู้ ยื ม เงิ น ได้ เ ฉพำะจำกผู้ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนฟื้ น ฟู ก ำรด ำเนิ น งำนเท่ ำ นั น
กรณีสหกรณ์ที่ขอควำมเห็นชอบแต่ได้ก่อหนีภำระผูกพันเกินกว่ำหลักเกณฑ์ตำมวงเงินในปีก่อน สำมำรถขอควำม
เห็ น ชอบเกิ น กว่ำหลั ก เกณฑ์ได้เ ฉพำะส่ ว นที่ก่อหนีภำระผู กพันไว้แล้ ว โดยที่ส หกรณ์ ต้องปรับลดภำระหนี เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ภำยในหนึ่งปี หำกไม่สำมำรถปรับลดได้ ให้จัดทำแผนกำรปรับลดให้จำกัดวงเงินกำรกู้ยืมมำประกอบ
วิธีปฏิบัติในกำรยื่นคำขอวงเงินกู้ยืมหรือคำประกันประจำปี มีขันตอนดังนี
1. เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีปีปัจจุบันแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์พิจำรณำกำหนดวงเงินกำรกู้ ยืม
ของสหกรณ์ตำมประกำศและระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด
2. สหกรณ์จัดประชุมใหญ่และเสนอวงเงินกำรกู้ยืมให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือคำประกันของ
สหกรณ์เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำมีมติเห็นชอบกำรกำหนดวงเงินกำรกู้ยืมเงิน ทังนี ในระหว่ำงที่ยังไม่มีก ำรประชุมใหญ่
สำมัญประจำปี สหกรณ์สำมำรถถือใช้วงเงินกำรกู้ยืมในปีก่อนไปพลำง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสินปีทำง
บัญชี
3. สหกรณ์จัดทำเอกสำรเสนอนำยทะเบียนสหกรณ์ ณ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดที่ตังในกรณีส่วนภูมิภำคหรือ
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืนที่ 1 หรือพืนที่ 2 ในกรณีสหกรณ์ที่ตังในกรุงเทพมหำนครภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันที่ประชุมใหญ่เสร็จสิน

หมำยเหตุ: 1. กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนันผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงบันทึก ควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อม
กำหนดระยะเวลำให้ผู้ ยื่นคำขอดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหำกผู้ ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่
กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่ นับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นคำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนันเรียบร้อยแล้ว
3. ขันตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่เจ้ำหน้ำที่ต รวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ทังนี จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและกำหนดวันทำสัญญำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่ที่พิจำรณำแล้ว
เสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืนที่ 1
เลขที่ 20 อำคำรกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ชัน 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
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืนที่ 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
สถำนที่ให้บริกำร
(หมำยเหตุ: (หรือติดต่อทำงไปรษณีย์))
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตังแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตังแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตังแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 วันทำกำร
ลำดับ ขันตอน
1)
กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่ น ค ำขอก ำหนดวงเงิ น กู้ ยื ม หรื อ ค ำประกั น ประจ ำปี พ ร้ อ ม
เอกสำรหลักฐำน และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อควำมและเอกสำร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
2)
กำรพิจำรณำ
- พิจำรณำและวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรกำหนดวงเงิน
กู้ ยื ม หรื อ ค ำประกั น ประจ ำปี ข องสหกรณ์ แ ละเป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่นำยทะเบียนสหกรณ์ พร้อมทังจัดทำเอกสำรเพื่อ
เสนออนุมัติลงนำม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))
3)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและออกเอกสำรเห็นชอบคำขอ
กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือคำประกันประจำปีของสหกรณ์
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ ส่วนภูมิภาค สานักงาน
สหกรณ์จังหวัด / กรุงเทพมหานคร สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือ พื้นที่ 2))

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1 วันทำกำร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1)
คำขอถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือคำประกัน
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 2)
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนิน กำรครั งที่มีมติ กำหนด วงเงินกู้ยืมหรือคำประกันประจำปี
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด

ลำดับ
3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น)
รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ที่มีมติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
คำประกันประจำปี
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น)
งบกำรเงินปีปัจจุบันที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำก
ผู้สอบบัญชี
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น)
งบทดลอง ณ วัน สินเดื อนสุด ท้ำยก่อนประชุมใหญ่ กรณี สหกรณ์
จัดตังใหม่ครังแรก ส่งเฉพำะงบทดลอง
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น)
แผนกำรจัดหำทุนมำดำเนินงำน (กรณีสหกรณ์จัดตังใหม่)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ระบุให้ชัดเจนว่ำ มีแผนจัดหำเงินกู้จำกแหล่งใด, แผน
ชำระคืนอย่ำงไร และมีแผนระดมทุนอย่ำงไร
2. ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับเอกสำร
หลักฐำนทุกแผ่น)
รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครังที่มีมติปรับปรุงแผนกำรจัดหำทุนมำ
ดำเนินกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ระบุให้ชัดเจนว่ำ มีแผนจัดหำเงินกู้จำกแหล่งใด, แผน
ชำระคืนอย่ำงไร และมีแผนระดมทุนอย่ำงไร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ
8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
2. ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับเอกสำร
หลักฐำนทุกแผ่น)
โครงกำรตำมนโยบำยรั ฐ (กรณี ส หกรณ์ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรตำม
นโยบำยรัฐ)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (1. โครงกำรฯ ต้องระบุ กรอบระยะเวลำในกำรเข้ำร่ว ม
โครงกำรฯ รวมทังแผนกำรจัดหำและใช้ทุน ให้ชัดเจน
2. ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับเอกสำร
หลักฐำนทุกแผ่น)
แผนฟื้นฟูกำรดำเนินงำน (กรณีสหกรณ์ที่มีส่วนขำดแห่งทุน)
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (1. ระบุ ส ถำบั น กำรเงิ น หรื อผู้ ใ ห้ กู้ เ งิ น ในแผนฯ อย่ ำ ง
ชัดเจน
2. ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับเอกสำร
หลักฐำนทุกแผ่น)
แผนปรับลดภำระหนีภำยใน 5 ปี ทำงบัญชี (กรณีสหกรณ์ก่อหนี
ภำระผูกพันเกินกว่ำหลักเกณฑ์ตำมวงเงินในปีก่อน)
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (ประธำนกรรมกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน ลงนำมกำกับ
เอกสำรหลักฐำนทุกแผ่น)
แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับคู่มือกำรกำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือคำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ ให้แนบมำประกอบ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัด/สำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พืนที่ 1, พืนที่ 2
(หมายเหตุ: (ณ สานักงานสหกรณ์จังหวัดที่ยื่นคาขอ))
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 สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(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: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด 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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (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
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)
ประกำศ นทส.คำนิยำมวงเงินกำรกู้ยืมหรือคำประกันของสหกรณ์
(หมายเหตุ: -)
2)
ระเบียบ นทส.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำรกู้ยืมหรือคำประกันของสหกรณ์
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

