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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 การกู้ยืมเงินหรือการค ้าประกันของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะต้องจ้ากัดอยู่ภายในวงเงิน            
ที่นายทะเบียนเห็นชอบตามความมาตรา 47 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศ     
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ค้านิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค ้าประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่  30 
เมษายน พ.ศ. 2561 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน 
การกู้ยืมหรือการค ้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  
 จากหลักกฎหมาย ระเบียบ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว สหกรณ์ หมายความรวมถึง
ชุมนุมสหกรณ์ที่ต้องยื่นค้าขอความเห็นชอบก้าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค ้าประกันต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ทุกปี โดยที่วงเงินการกู้ยืม หมายถึง วงเงินที่สหกรณ์จะสามารถก่อหนี ภาระผูกพันได้ในภายหน้า ซึ่งจ้ากัด
ส้าหรับรอบปีทางบัญชีหนึ่งๆ จ้านวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี ภาระผูกพันแล้ว ประกอบด้วย 

 1. จ้านวนเงินที่เบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 2. จ้านวนเงินกู้คงเหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับเงินกู้แล้วของสัญญาเงินกู้ท่ีระบุการจ่ายเงินกู้หลายงวด 
 3. จ้านวนเงินกู้คงเหลือของทุกสัญญาทีร่ะบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียงงวดเดียวหรือครั งเดียว 
 4. จ้านวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการค ้าประกันการกู้ยืมหรือการค ้าประกันอ่ืน ซึ่งสหกรณ์  
ยังไม่ได้รับช้าระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 5. จ้านวนเงินที่รับฝากจากสหกรณ์อ่ืน แต่ทั งนี ไม่นับรวมจ้านวนเงินที่ชุมนุมสหกรณ์รับฝากจาก
สหกรณ์สมาชิก 
 6. จ้านวนเงินที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค ้าประกัน 

 ดังนั น วงเงินการกู้ยืมคงเหลือ หมายถึง วงเงินการกู้ยืมที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ       
หักด้วยจ้านวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี ภาระผูกพันแล้ว ส้าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม  
ของนายทะเบียนสหกรณ์ จ้าแนกการพิจารณา เป็น 4 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี  

 1. สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนจัดตั งใหม ่ไม่เกิน 3 ปี  
  - วงเงินการกู้ยืม ต้องเป็นไปตามแผนการจัดหาเงินทุนมาด้าเนินงานตามแผนด้าเนินการ
เกี่ยวกับธุรกิจที่ยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
  - หากสหกรณ์ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่ก้าหนด ต้องจัดประชุมใหญ่เพ่ือปรับปรุงแผนฯ 
ซ่ึงแผนฯ จะต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั งสหกรณ ์
 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปส้าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท จ้าแนกเป็น 3 กรณีดังนี   
  กรณีที่ 1 กรณีสหกรณ์มีผลด้าเนินงานตามปกติ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส้ารอง 
ตามงบทดลอง ณ  วันสิ นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ 
  กรณีที่ 2 กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนให้พิจารณาผลสะสมตามงบการเงินปีปัจจุบันโดยใช้ทุน
เรือนหุ้นหลังหักผลขาดทุนสะสมแล้วคิดค้านวณ 
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  กรณีที่ 3 กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของจ้านวนทุนเรือนหุ้น ต้องน้าเสนอ
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ด้าเนินงานให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบด้วย ทั งนี  วงเงินก้าหนดได้ไม่เกินหลักเกณฑ์
พิจารณาทั่วไปหรือเท่ากับที่ก่อหนี ภาระผูกพันไว้แล้ว 
 การค้านวณวงเงินการกู้ยืม โดยก้าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค้านวณวงเงินการกู้ยืม แยกตามประเภท
สหกรณ์ ดังนี  
  (2.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่เกิน 1.5 เทา่ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส้ารอง 
  (2.2) สหกรณ์ร้านคา้ ไม่เกิน 10 เทา่ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส้ารอง 
  (2.3) สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ไม่เกิน    
5 เทา่ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส้ารอง 
 3. สหกรณ์ที่ขอความเห็นชอบเกินกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป กระท้าได้เฉพาะสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการตามนโยบายรัฐบาลเท่านั น 
  -  สหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ 
  -  สามารถขยายวงเงินการกู้ยืมเกินกว่าหลักเกณฑ์ได้ตามความจ้าเป็นและเหมาะสมในการ  
เขา้ร่วมโครงการตามระยะเวลาของโครงการที่ก้าหนดเทา่นั น 
  - เป็นการให้ความเห็นชอบชั่วคราว และต้องถือใช้วงเงินตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปเมื่อเสร็จสิ นโครงการ 
 4. สหกรณ์ท่ีมีส่วนขาดแห่งทุน คือ สหกรณ์ที่มีผลขาดทุนสะสมเกินกว่าจ้านวนทุนเรือนหุ้น 
  -  กรณีขอความเห็นชอบตามข้อ 2 กรณีที่ 3 ต้องเสนอแผนฟ้ืนฟูการด้าเนินงานให้ที่ประชุม
ใหญ่เห็นชอบ และจะต้องไม่เกินวงเงินที่สหกรณ์ก่อหนี ภาระผูกพันไว้แล้ว 
  -  กรณีมีสถาบันการเงินหรือกองทุนหรือผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเจาะจง ให้ก้าหนด
รายละเอียดในแผนฟ้ืนฟูการด้าเนินงาน ที่เสนอที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้ชัดเจน ซึ่งการให้ความเห็นชอบจะ
พิจารณาจากความเป็นไปได้ของแผนฟ้ืนฟูการด้าเนินงาน และสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงินได้เฉพาะจากผู้ที่ระบุไว้
ในแผนฟื้นฟูการด้าเนินงานเท่านั น 
  กรณีสหกรณ์ที่ขอความเห็นชอบแต่ได้ก่อหนี ภาระผูกพันเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามวงเงิน       
ในปีก่อน สามารถขอความเห็นชอบเกินกว่าหลักเกณฑ์ได้เฉพาะส่วนที่ก่อหนี ภาระผูกพันไว้แล้ว โดยที่สหกรณ์
ต้องปรับลดภาระหนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายในหนึ่งปี หากไม่สามารถปรับลดได้ ให้จัดท้าแผนการปรับลด  
ให้จ้ากัดวงเงินการกู้ยืมมาประกอบ 

 วิธีปฏิบัติในการยื่นค้าขอวงเงินกู้ยืมหรือค ้าประกันประจ้าปี มีขั นตอนดังนี  
 1. เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีปีปัจจุบันแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์พิจารณาก้าหนด
วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ตามประกาศและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก้าหนด 
 2. สหกรณ์จัดประชุมใหญ่และเสนอวงเงินการกู้ยืมให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาก้าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค ้า
ประกันของสหกรณ์เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณามีมติเห็นชอบการก้าหนดวงเงินการกู้ยืมเงิน ทั งนี  ในระหว่างที่
ยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี สหกรณ์สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมในปีก่อนไปพลาง แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ นปทีางบัญชี 
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 3. สหกรณ์จัดท้าเอกสารเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่เสร็จสิ น 
หมำยเหตุ : 1. กรณีค้าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั น ผู้รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสาร
หลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก้าหนดผู้รับค้าขอจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
     2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอ
จะด้าเนินการแก้ไขค้าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั นเรียบร้อยแล้ว 
     3. ขั นตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
      ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด้ารง                 
ต้าบลตลาดใหญ่ อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ 076-211789   โทรสาร 076-211789 ต่อ 8 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_phuket@cpd.go.th /    
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.     
(มีพักเท่ียง) 

 

ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 วันท้าการ 
ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค้าขอก้าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค ้าประกันประจ้าปีพร้อม 
เอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ข้อความและเอกสาร 

1 วันท้าการ ส้านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

 

2) กำรพิจำรณำ 
พิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการก้าหนดวงเงิน 
กู้ยืมหรือค ้าประกันประจ้าปีของสหกรณ์ และเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก้าหนด พร้อมทั งจัดท้า
เอกสารเพ่ือเสนออนุมัติลงนาม 

1 วันท้าการ ส้านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 
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ล ำดับ ขั นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/มีมติ 

นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามและออกเอกสารเห็นชอบค้าขอ 
ก้าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค ้าประกันประจ้าปีของสหกรณ์ 

1 วันท้าการ ส้านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

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 
หมำยเหตุ (ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนาม
ก้ากับเอกสารหลักฐานทุกแผ่น) 

- 

3) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ที่มีมติก ำหนดวงเงินกู้ยืม
หรือค  ำประกันประจ ำปี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน             
ลงนามก้ากับเอกสารหลักฐานทุกแผ่น) 

- 

4) 
 

งบกำรเงินปีปัจจุบันที่ผำ่นกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบ
บัญชี 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนาม
ก้ากับเอกสารหลักฐานทุกแผ่น) 

- 
 

5) 
 

งบทดลอง ณ วันสิ นเดือนสุดท้ำยก่อนประชุมใหญ่ กรณีสหกรณ์ 
จัดตั งใหม่ครั งแรก ส่งเฉพำะงบทดลอง 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ  (ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนาม
ก้ากับเอกสารหลักฐานทุกแผ่น) 
 

- 



 
 

5 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
6) 

 
แผนกำรจัดหำทุนมำด ำเนินงำน (กรณีสหกรณ์จัดตั งใหม่) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ  (1. ระบุให้ชัดเจนว่า มีแผนจัดหาเงินกู้จากแหล่งใด,  
แผนช้าระคืนอย่างไร และมีแผนระดมทุนอย่างไร 
2. ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนามก้ากับ
เอกสารหลักฐานทุกแผ่น) 

- 

7) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ครั งที่มีมติปรับปรุงแผนกำรจัดหำทุน 
มำด ำเนินกำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ  (1. ระบุให้ชัดเจนว่า มีแผนจัดหาเงินกู้จากแหล่งใด, 
แผนช้าระคืนอย่างไร และมีแผนระดมทุนอย่างไร 
2. ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนามก้ากับ
เอกสารหลักฐานทุกแผ่น)  

- 

8) 
 

โครงกำรตำมนโยบำยรัฐ (กรณีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำรตำม 
นโยบำยรัฐ) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ  (1. โครงการฯ ต้องระบุกรอบระยะเวลาในการเข้าร่วม 
โครงการฯ รวมทั งแผนการจัดหาและใช้ทุน ให้ชัดเจน 
2. ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนามก้ากับ
เอกสารหลักฐานทุกแผ่น) 

- 

9) 
 

แผนฟื้นฟูกำรด ำเนินงำน (กรณีสหกรณ์ที่มีส่วนขำดแห่งทุน) 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ  (1. ระบุสถาบันการเงิน หรือผู้ให้กู้เงินในแผนฯ  
อย่างชัดเจน 
2. ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนามก้ากับ
เอกสารหลักฐานทุกแผ่น) 
 

- 

10) 
 

แผนปรับลดภาระหนี  ภายใน 5 ปี ทางบัญชี (กรณีสหกรณ์    
ก่อหนี ภำระผูกพันเกินกว่ำหลักเกณฑ์ตำมวงเงินในปีก่อน) 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ  (ประธานกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ลงนาม
ก้ากับเอกสารหลักฐานทุกแผ่น) 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) 

 
แบบตรวจสอบค ำขอและบันทึกข้อบกพร่องส ำหรับคู่มือกำร
ก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  ำประกันประจ ำปีของสหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์ 
ฉบับจริง 2 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ  (กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้แนบมาประกอบ) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ารง  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศพัท์ 076-211789 โทรสาร 076-211789 ต่อ 8  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_phuket@cpd.go.th 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ. กรุงเกษม                  
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 โทร 02 281 3095 ต่อ 812 , 813 ,814 
โทรสาร 02 282 5854 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ประกาศ นทส. ค้านิยามวงเงินการกู้ยืมหรือค ้าประกันของสหกรณ์ 
(หมายเหตุ: -) 

2) ระเบียบ นทส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค ้าประกันของ
สหกรณ์ 
(หมายเหตุ: -) 

หมำยเหตุ  - 


