
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรถือใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
มำตรำ 46 (8) แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html) 
ก ำหนดให้สหกรณ์ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ ประกอบค ำสั่งนำย
ทะเบียนสหกรณ์ที่ 131/2555 มอบอ ำนำจให้รองนำยทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติกำรแทนนำยทะเบียนสหกรณ์ 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/prescribe.html) 
 
      ทั้งน้ี  สหกรณ์สำมำรถยื่นค ำขอควำมเห็นชอบกำรถือใช้ระเบียบดังกล่ำวได้ ณ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในกรณีส่วนภูมิภำค หรือใน
กรณีกรุงเทพมหำนครติดต่อได้ที่ ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 
 
 ดังน้ัน สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอควำมเห็นชอบกำรถือใช้ระเบียบมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังน้ี 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีมติก ำหนดระเบียบของสหกรณ์ 
 สหกรณ์จัดท ำเอกสำรเพื่อประกอบขอควำมเห็นชอบกำรถือใช้ระเบียบของสหกรณ์ 
 สหกรณ์รวบรวมเอกสำรและรำยงำนขอควำมเห็นชอบกำรถือใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินโดยยื่นเอกสำรที่
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดหรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ที่ส ำนักงำนสหกรณ์น้ันตั้งอยู่ 
 
หมำยเหตุ : 1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะน้ันผู้รับค ำ
ขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ 
       2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องน้ันเรียบร้อยแล้ว 
               3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
          4. ทั้งน้ีจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำและก ำหนดวันท ำสัญญำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่ที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานท่ีให้บริการ 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก  เลขที่ ข1-333  ถนนสันคูเมือง 
ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก รหัสไปรษณีย์ 26000 
โทรศัพท์ 037-312557  โทรสำร 037-312557  ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_nakhonnayok@cpd.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค ำขอถือใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินพร้อมเอกสำร
หลักฐำน และเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของข้อควำม
และเอกสำร 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
นครนำยก 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- พิจำรณำและวิเครำะห์ระเบียบของสหกรณ์เป็นไปตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ข้อบังคับสหกรณ์ ค ำแนะน ำนำยทะเบียน
สหกรณ์และกฎหมำย 
- จัดท ำเอกสำรเพื่อเสนออนุมัติลงนำม 
(หมำยเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
นครนำยก 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมและเจ้ำหน้ำที่ออกเอกสำรกำรถือใช้
ระเบียบว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
(หมำยเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
นครนำยก 

 

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

1) 
 

ค ำขอถือใช้ระเบียบหรือแก้ไขระเบียบ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งมีมติในเรื่องดังกล่ำวแล้วแต่
กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ระเบียบที่สหกรณ์ขอถือใช้หรือแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เม่ือนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบกำรถือใช้แล้วจะจัดส่งฉบับจริงคืน
สหกรณ์และจะเก็บคู่ฉบับไว้) 

- 

4) 
 

ข้อควำมและเหตุผลในกำรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ (แบบ ท.ข.3) 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (กรณีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบำงข้อเท่ำน้ัน จึงจะใช้ประกอบ) 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ย่ืนค ำขอ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีผู้ยื่นค ำขอไม่สำมำรถมำยื่นค ำขอที่หน่วยงำนได้ด้วย
ตนเอง) 

- 

6) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้รับมอบอ ำนำจเพื่อใช้ประกอบหนังสือมอบอ ำนำจ) 

- 

7) 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรครั้งที่มีมติมอบอ ำนำจให้ผูแ้ทน
สหกรณ์ย่ืนค ำขอ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (ใช้ประกอบหนังสือมอบอ ำนำจ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครนำยก 
(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนคนำยก เลขที่ ข1-333  ถนนสันคูเมือง ต ำบลนครนำยก อ ำเภอเมือง  จังหวัด
นครนำยก รหัสไปรษณีย์  26000  โทรศัพท์  037-312557  โทรสำร 037-312557  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  
cpd_nakhonnayok@cpd.go.th))  

2) ศูนย์ประสำนรำชกำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: (เลขที่ 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร  กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ 10200 
โทรศัพท์ 0 2281 3095, 0 2281 1900 / www.cpd.go.th))  

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

 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือก ำหนดระเบียบของสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: -)  

2) ร่ำงระเบียบสหกรณ์ 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน: กำรถือใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  
  
2)ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง กำรก ำหนดสถำบันกำรเงินและอัตรำสูงสุดของดอกเบี้ยที่สถำบันกำรเงินอำจคิดได้จำกผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2526  
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน พ.ศ. 2553 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 6.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรถือใช้ระเบียบว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 12/01/2559 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


