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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จ ากัด 
พ.ศ. ๒544 

************************** 

หมวด ๑ 
ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังส านักงาน 

 

ข้อ 1. ชื่อประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
(MINISTRY OF FINANCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED) 

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ที่ตั้งส านักงาน อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

สหกรณ์อาจย้ายท่ีตั้งสํานักงานได้ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส่วนราชการท่ีกํากับดูแล
สหกรณ์ แล้วให้ปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของสหกรณ์เดิม และท่ีว่าการอําเภอท้องท่ีท่ีสหกรณ์
ตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี ้
 

 

เป็นรูปวงกลมช้อนกันสองวง โดยวงนอกเป็นเส้นคู ่วงในเป็นเส้นเดี่ยว 
มีรูปนกวายุภักษ์ตรงกลาง และระหว่างวงกลมสองวงมีข้อความ
ภาษาไทยตรงด้านบนว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์” และตรงด้านล่างว่า 
“กระทรวงการคลัง จํากัด” 
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หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์รวมท้ังในข้อ
ต่อไปนี ้

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันม่ันคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
(4) จัดหาทุนเพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(7) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(8) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
(9) กระทําการต่างๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ท่ีกล่าวข้างต้น 

หมวด 3 
ทุน 

ข้อ 3. ที่มาขอทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่นๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 

หุ้น 
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ในการชําระค่า
หุ้น สมาชิกต้องชําระเต็มมูลค่าหุ้นทุกครั้ง 
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นแรกเขา้อย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น ในการถือหุ้นสมาชิก
จะถือหุ้นไดไ้ม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นท่ีชําระแล้วท้ังหมด 

สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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เงินได้รายเดือนตามความในวรรคสอง หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินท่ีจ่าย
ควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนยังเป็นสมาชิกไม่ได้ 
ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก

ตามท่ีเจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น 
ข้อ 6. การชําระค่าหุน้รายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิก
นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่
สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนชั่ว
ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
ข้อ 7. การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน
หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่า
หุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ 
ข้อ 8. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด 4 
การดาํเนนิงาน 

ข้อ 9. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่นได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงนิกู ้
ข้อ 10. การให้เงนิกู ้เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น 
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การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี ้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่ง
เงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้การส่ง
เงินงวดชํา ระหนี้สําหรบัเงินกู้ การควบคุมหลักประกันการเรียกคืนเงินกู้ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม 
ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะของกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 
ข้อ 11. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อ
การอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
ข้อ 12. ประเภทแหง่เงนิกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วนและมี
ความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย เพื่อการอัน
จําเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงนิกูพ้ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยผู้
กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ 
และต้องมีหลักประกัน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิก ในอัตราตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนด 
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ส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่า ผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้

นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้

กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดภีายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ติดต่อกันเป็นเวลาถึง 

สองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกู้ราย
หน่ึงๆ 
ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  และไม่
สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่
เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ 

ข้อ 15. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอน หรือย้าย หรือลาออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่
กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 45 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

อาํนาจกระทาํการตามกฎหมายสหกรณ์ 
ข้อ 16. อํานาจกระทําของสหกรณ์ สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(2) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(3) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ

หรือบุคคลอื่นใด 
(4) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจํา จากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตาม

ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
(5) ให้กู ้ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานําซึ่งทรัพย์สิน แก่สมาชิกหรือ

ของสมาชิก 
(6) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอน

สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่ง
ทรัพย์สิน 
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(7) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

(8) ดําเนินกิจกรรมอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จ ตามวัตถุประ- 
สงค์ของสหกรณ์ 

ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์ท่ีสหกรณ์หรือ
สมาชิกจะได้รับ ดังนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์ 
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(6) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจ อันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ

แก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตาท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 

การกูย้ืมเงนิหรอืการค้าํประกนั 
ข้อ 18. วงเงนิกู้ยมืหรือการค้าํประกนั ท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังกว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อน 
ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตรา
สารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี ้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี
ตามข้อ 18 

การลงลายมอืชือ่แทนสหกรณ์ 
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่ง 
สหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลง
ลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
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เหรัญญิก หรือกรรมการผู้ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย กับผู้จัดการรวม
เป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) จะต้องลง
ลายเมือชื่อของผู้จัดการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงินตั๋วสัญญาใช้

เงิน และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย 

การเงนิและการบญัชขีองสหกรณ์ 
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้จัดการ ท้ังนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีสํานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึกรายการ
ในวันท่ีเกิดเหตุนั้นสําหรับเหตุอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน
สามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยคร้ังหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน
ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่ง
ผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมท้ัง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
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กฎหมาย ข้อบงัคบั ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ์ 
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดและตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ในการจัดทําทะเบียนสมาชิก ต้องมีรายการ “เลขประจําตัวประชาชน” และ “เลข
ทะเบียนสมาชิก” ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกราย เพื่อสะดวกในการจัดทําบัญชีข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้น หรือข้อมูลสมาชิกให้
สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลง ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ใน
ระหว่างเวลาทําการ แต่จะขอดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินกู้ของสมาชิก
รายอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกรายนั้น และได้รับอนุญาตจาก
ผู้จัดการหรือผู้จัดการมอบหมายก่อน 
ข้อ 25. กฎหมาย ข้อบังคับ และรายงานประจําปี ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ และงบดุล พร้อมท้ังข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ท่ี
สํานักงานสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทําการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การตรวจสอบบญัชแีละการกาํกับดแูลสหกรณ์ 
ข้อ 26. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดโดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 27. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าท่ีหรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์ มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบ
ในสํานักงานของสหกรณ ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 

ท้ังนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและ
ให้คําชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 28. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นกําหนด 
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กาํไรสทุธิประจาํปี 
ข้อ 29. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบของกําไรสุทธิและเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไร
สุทธ ิแต่ต้องไม่เกิดอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 

กําไรสุทธิประจําปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี ้

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎ 
กระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม 29(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย จํานวนเงินปันผลท้ังสิ้นท่ีจ่ายสําหรับปีนั้นก็
ต้องไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ีห้า 
ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นท่ีสมาชิกชําระต่อสหกรณ์
หลังวันท่ีห้า ของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์

ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อ
จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม 29(1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อย

ละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
(9) กําไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้าม)ี ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองท้ังสิ้น 

ทนุสาํรอง 
ข้อ 30. ที่มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงิน

อุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 

อน่ึง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนด 
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อายุความ ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่

จัดสรรตามข้อ 29 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัด
จํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองท้ังสิ้น 

ข้อ 31. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุน หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์แห่งนี้ 

 

หมวด 5 
สมาชกิ 

ข้อ 32. สมาชกิ สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ท่ีมีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และ 

ได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ท่ีได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับ

ได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 33. คณุสมบตัขิองสมาชกิ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือ 

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นี้ 
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืน ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 38) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้
โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการพิเศษคนหนึ่งรับรอง แต่
ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการพิเศษก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 33 ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้น
ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวน
ท่ีจะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้อง
ขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งท่ีประชุม



~ 11 ~ 
 

ใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกซึ่งมา
ประชุม 
ข้อ 35. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละยี่สิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
ข้อ 36. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิก กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้
แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่นๆ ท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มต ิและคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญร่องเรืองและ

มั่นคง 
ข้อ 37. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้า
เป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์ให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ 
ตามวิธีการท่ีได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 38. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 33(3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ 34 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36 ท้ังนี้
เมื่อสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จส้ินแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
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ข้อ 39. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและท่ี
อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

การตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์ 
ข้อ 40. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้วก็
ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด
บรรดาท่ีสมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืน
ให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี ้ตามข้อกําหนดในข้อ 46 วรรคแรก และข้อ 47 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีสมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตร
ท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ 
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความสิบปี 
ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชกิภาพ 
ข้อ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 33 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
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คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออก
จากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด้วย 
ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ท้ังนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ

ผิดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อ

จะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์หรือ
ประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือกระทําการใดๆท่ี
ทําให้สหกรณ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยู่ท้ังหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของท่ี
ประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 
ข้อ 44. การถอนชือ่สมาชกิออกจากทะเบียนสมาชกิ ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
ข้อ 45. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจํา โดยไม่มีความผิดสมาชิกท่ี
โอนหรือย้าย หรืออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 33(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออก
เพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้
ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 



~ 14 ~ 
 

ข้อ 46. การจ่ายคนืจาํนวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 41(1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียก
ให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่าย
คืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีท่ีออก โดยได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้นด้วย
เมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการ
จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่แต่เฉพาะ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา 
ตามข้อ 33(3) คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 41(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41(5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ตั้งแต่ประจําปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังท่ี
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 47. การหกัจํานวนเงนิซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิตอ่สหกรณ ์สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับ
ผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกตามข้อ 46 

ความรบัผดิเพือ่หนีส้นิของสหกรณ์ 
ข้อ 48. ความรับผดิของสมาชกิ สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นท่ีตนถือ 

หมวด 5/1  
(ตามข้อบงัคับสหกรณฯ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557) 

สมาชกิสมทบ 
ข้อ 48/1 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็น
การประจํา 

ข้อ 48/2 คุณสมบตัขิองสมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หรือสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
ในกรณีพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ ต่อมาได้รับการ

บรรจุเป็นข้าราชการ ให้สมาชิกผู้นั้นสมัครเป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง 
จํากัด ได ้และให้นับสิทธิ์ต่อเนื่องตั้งแต่เป็นสมาชิกสมทบ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ในกรณีพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ ต่อมาออกจาก
ราชการโดยไม่ถูกไล่ออก ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ก็ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ 

(5) มิได้เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้กู้ยืมเงิน 

(6) กรณีเคยเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง
จํากัด มาก่อน ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงการคลัง จํากัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ข้อ 48/3 การเข้าเปน็สมาชกิสมทบ ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด รับรอง
ไม่น้อยกว่า 2 คน 

เมื่อคณะกรรมการดําเดินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 48/2 ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นเป็นสมาชิกได้ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลง
ลายมือชือ่ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชํา ระค่าหุ้น ตามจํานวนท่ี
จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่คราวถัดไปรับทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยเหตุใดๆ เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดมติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 48/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบเป็นครั้ง
แรกต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 20 บาท แต่ถ้าสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบคร้ังต่อๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 48/5 สิทธแิละหนา้ทีใ่นฐานะสมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(ก) สิทธขิองสมาชกิสมทบ 

(1) ได้สิทธิในการถือหุ้น ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่า
หนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท้ังหมดของสหกรณ์ไม่ได้ 

(2) มีสิทธิกู้เงิน และค้ําประกันเงินกู้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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(3) มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(4) มีสิทธิฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(5) ให้ได้รับสิทธิ์อื่นๆ ตามระเบียบตามท่ีสหกรณ์กําหนด 

(ข) หน้าทีข่องสมาชกิสมทบ มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มต ิและคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และมั่นคง 
(ค) สมาชกิสมทบไมม่สีิทธใินเรือ่งดงัตอ่ไปนี้ 

(1) นับชื่อเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
(2) เป็นกรรมการดําเนินการ 
(3) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ 

การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชกิสมทบ 
ข้อ 48/6 การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิก 

ภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ได้รับอนุมัติและโอนเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง 
ตามข้อบังคับท่ี 48/2 (4) 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 48/2 (4) โดยมีความผิด 
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(8) พ้นสภาพการจ้างโดยมีความผิด 

ข้อ 48/7 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออก
จากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 48/8 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน ท้ังนี้โดยมิได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 
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(2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน 

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 

หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน หรือ
เมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์หรือ
ประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ
กระทําการใดๆที่ทําให้สหกรณ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ 
ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ท้ังหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้
ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกสมทบท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ 48/9 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและท่ีอยู ่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 48/10 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์
เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้
ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้ว 
ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่น
ใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือ ถ้ามิได้ตั้งไว้ 
ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาท
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี ้ตามข้อกําหนดในข้อ 48/11 และ ข้อ 48/12 
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ 
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สหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดย
ให้แนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับ
เงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มี
ตัวอยู่ก็ดีเมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารอง
ของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

ข้อ 48/11 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 48/6 (1) (2) (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่า
หุ้นท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วย
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีท่ีออกโดยได้รับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้นด้วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้น
แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 48/6 (4) สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 48/6 (6),(7) นั้นสหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์  
หรอืหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี
นั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
นั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่า
หุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นท้ังสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 
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เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น แล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้อง
คํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 48/12 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 48/11 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 48/13 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ ในกรณีท่ีสมาชิก
สมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออก
จากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

หมวด 6 
การประชมุใหญ่ 

ข้อ 49. การประชมุใหญส่ามญั ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 50. การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์จะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีรับคําร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 51. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุมใน
การประชุมใหญ ่สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ 52. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง
วัน เวลา สถานท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ถ้า
การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ท้ังนี้ให้ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้
สมาชิกทราบด้วย 



~ 20 ~ 
 

ข้อ 53. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบ
องค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันท่ีนัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้วเมื่อมีสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็น
องค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมเมื่อมีสมาชิกประชุม
มีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 51 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 54. อํานาจหน้าทีข่องที่ประชมุใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวง
ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี ้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน กรรมการดําเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการและขอผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือ

กรรมการอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจาณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
(9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบี้ยประชุม ของกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการอื่นๆ ท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิติตมศักดิ์ 
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(11) รับทราบเรื่อง การดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติ ตามบันทึกหรือหนังสือของ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการ ซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก่บรรดาสมาชิกสหกรณ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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หมวด 7 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ 55. คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก 

ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิด
ประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทําหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระทํา

โดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากตําแหน่ง

กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ

หน้าท่ี 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสอง

ปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง 

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้ 
ข้อ 56. อาํนาจหนา้ทีข่องกรรมการดําเนนิการแตล่ะตาํแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุม

การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่

ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
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(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งตําแหน่งประธานกรรมการ 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานกุาร มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณ ี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรญัญกิ มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
ข้อ 57. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
ละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ท้ังหมด โดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์แทนตําแหน่งท่ีว่าง  ให้กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ท่ีได้รับเลือกตั้ง อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ท่ีตนแทน  
ข้อ 58. การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) เข้ารับตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์นี้ 
(6) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
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(7) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว 
(8) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 
(9) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม (8) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นท่ีสุด 
ข้อ 59. ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 58 (8)) ให้กรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหน่ง
อยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนใน
ตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ซึ่งท่ี
ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งไว้ กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใดๆ ไม่ได้
นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความ
ในวรรคก่อนให้รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีแทน แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตําแหน่งประธาน
กรรมการโดยเร็ว หากไม่มีรองประธานกรรมการและยังมิได้มีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งใหม่
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าท่ีแทนชั่วคราว
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
ข้อ 60. การประชมุและองคป์ระชมุ ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ 
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได้ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับและเรื่องท่ีสําคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของ จํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อ 61. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีท่ี
ดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์กับท้ังในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ ์

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืนเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
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(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการและ

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้เป็น
การถูกต้อง 

(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดแูลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดา

อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยท่ัวไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ 

และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ดําเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาตโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(17) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออก

เสียง ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุม
สหกรณ์ และองค์การนั้น กําหนดไว้ 

(19) พิจารณาการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการรอง

ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ 62. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
กระทําการ หรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนจนทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงินการบัญชีหรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน
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การตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน่ 
ข้อ 63. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จํานวนเจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการ ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการ
ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 
ข้อ 64. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ 
มติ และคําส่ังของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมท่ีจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
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(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะ 
กรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดําเนินงานของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย 
ข้อ 65. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จํานวน 5 คน 
โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ 
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้ง เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป 
ข้อ 66. อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ คําส่ังของ
สหกรณ์รวมท้ังข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้
สมบูรณ ์ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) ดูและและตดิตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระ

หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
ข้อ 67. คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษา และประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 คน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าท่ีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือ
เลขานุการ นัดเรียกประชุมได้ 
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 
ข้อ 68. อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ มีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิ และคําส่ัง
ของสหกรณ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชากรแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ท่ี
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมท้ังผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบครอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและตดิตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นท้ังในและ

นอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม 
ข้อ 69. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าท่ี
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 
ประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 70. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมด้วย ก็
ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในท่ี
ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องของให้เปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้กระทําได้โดย
เลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุมมติ
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เลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 

การออกเสยีงและการวนิจิฉยัปัญหาในที่ประชมุ 
ข้อ 71. การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ได้เพียง
คนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้ 
ข้อ 72. การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 
(5) การอื่นใดท่ีข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมา

ประชุม 

รายงานการประชุม 
ข้อ 73. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจาณา
วินิจฉัยท้ังสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในท่ีประชุม กับเลขานุการ หรือกรรมการ
ดําเนินการ หรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งท่ีเข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สําคัญ 

หมวด 8 
ผู้จดัการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 74. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 55 (1), (2), (3), (4) ในการจ้าง
ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้
มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดัง
กําหนดไว้ใน ข้อ 76 เป็นลายลักษณ์อักษร 
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ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
ข้อ 75. การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์ โดยกําหนด
ระยะเวลาหรือไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 
ข้อ 76. อํานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของจดัการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการท่ัวไป 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบหรือมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบคําขอกู้ หนังสือกู้หลักประกัน

และการจ่ายเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อม

กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ตามระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดย

ถูกต้องเรียบร้อย 
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน

รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 
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(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมใหญ ่

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ 

ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนด 
(18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของ

สหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทํา เพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 
ข้อ 77. การพน้จากตาํแหน่งของผูจ้ดัการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ 
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง ซึ่งกําหนดไว้ในระเบียบ

สหกรณ์ 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก หรือมีพฤตกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้

กระทําการ หรือละเว้นการกระทําใดๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์ 
ข้อ 78. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันท่ีจะออกไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่
เกินหกสิบวัน 
ข้อ 79. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัด
จ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในตําแหน่งอื่น
ด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ มอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการ ให้กรรมการดําเนินการคน
ใดคนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินห้าปี 
ข้อ 80. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด
ดํารงตําแหน่ง หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือ
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ผู้ช่วยผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย เป็นผู้
รักษาการแทน 
ข้อ 81. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริง ก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
ข้อ 82. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีอื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 55 (1), (2), (3), (4) ตามความ
จําเป็น เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

ที่ปรกึษา 
ข้อ 83. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได้จํานวนไม่เกิน 5 คน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ 
ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

 

ผูต้รวจสอบกจิการ 
ข้อ 84. ผูต้รวจสอบกจิการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิความรู้
ความสามารในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็นการประจําปี จํานวนไม่เกิน 2 คน 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นคณะบุคคล ให้มีการเลือกประธาน
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการด้วย 

ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเกี่ยวกับท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ท่ี
เป็นคณะกรรมการดําเนินการ หรือพนักงาน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นใด 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
ข้อ 85. การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับ
เลือกตั้งซ้ําได้ 
ข้อ 86. อํานาจหน้าทีข่องผูต้รวจสอบกจิการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ดาํเนนิงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณว์่าดว้ยการตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ ์รวมทัง้ในขอ้ตอ่ไปนี้ คอื 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินท้ังปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
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(2) ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลและให้
คําแนะนําแก่สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และฝา่ยจัดการของสหกรณ์ 

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสหกรณ์ ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติ
แต่ละกิจกรรมตามท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา

เสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และคําแนะนําของทางราชการ ตลอดจนการ

ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรหรือท่ี
เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

(7) ตรวจสอบรายงานท่ีใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบ 

(8) ตรวจสอบดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

(9) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 
9.1 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานของเดือนท่ีเข้าทํา

การตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
9.2 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

ท้ังนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็น
ประจําทุกเดือนและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการท่ีนําเสนอ
ต่อที่ประชุมนั้นๆ 

อน่ึง ในกรณีท่ีปรากฏชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญแก่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการ และส่วน
ราชการท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลสหกรณ์โดยเร็ว 
ข้อ 87. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญเยี่ยงผู้ตรวจสอบกิจการท่ัวไปพึงปฏิบัติ หรือกระทําการโดย
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบอพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว 
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หมวด 9 
การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บังคับ 

ข้อ 88. การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคบั จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไป

ยังสมาชิก พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) รายการหรือข้อความใดซึ่งท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่า

รายการหรือข้อความนั้นไม่ถูกต้องหรือขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจส่งให้สหกรณ์แก้ไขหรือดําเนินการให้
ถูกต้องได้ 

หมวด 10 
ข้อเบด็เสร็จ 

ข้อ 89. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดระเบียบต่างๆ 
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน 
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(10) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์โดยความเห็นชอบของท่ี

ประชุมใหญ ่
(12) ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ เพื่อสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ ์
เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง

จะใช้บังคับได้ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว  ให้ส่งสําเนาให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ทราบ 
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ข้อ 90. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 89(3), (4)แต่มิได้รับ
ชําระตามท่ีสหกรณ์เรียกคืน คณะกรรมการดําเนินการ ต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกําหนด
อายุความ 
ข้อ 91. การตีความในขอ้บังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหา
นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
ข้อ 92. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมใหญ่ด้วยการลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมาก
ของสมาชิกซึ่งมาประชุม 
ข้อ 93. การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดท้ังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และชําระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระบัญชี
จ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 29(2) 

เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิ
ท่ีสหกรณ์หาได้ในระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลท่ีถอนไปตามข้อ 29 
(4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ตามมติของท่ีประชุมใหญ่หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจ
เรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
ข้อ 94. ในกรณทีี่ขอ้บงัคบันีม้ไิดก้าํหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

 
 ลงชื่อ......................................................ประธานท่ีประชุม 
 (......................................................) 
 ลงชื่อ.....................................................เลขานุการ 
 (.......................................................) 
เหตุผล :- เนื่องจากข้อบังคับเดิม ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หลาย
ประการ จึงจําเป็นต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กระทรวงการคลัง จ ากัด 

ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. ๒๕57 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จ ากดั 

ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557 
******************* 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ข้อ 
8(12) และมติคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2557 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 
2557 จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จ ากัด ว่าด้วย
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
คณะกรรมการ หมายถึ ง  คณะกรรมการดํ า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงการคลัง จํากัด  
เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจําหรือค่าตอบแทนหรือ

ค่าจ้างชั่วคราว และเงินประจําตําแหน่ง ซึ่งสมาชิกสมทบได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และ
หมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกสมทบได้รับจากทางราชการด้วย 

ค่าหุ้น หมายถึง ทุนเรือนหุ้นท่ีสมาชิกสมทบถือหุ้นกับสหกรณ์ โดยวิธีการ
หักจากเงินได้รายเดือน หรือค่าจ้างรายเดือนตามข้อบังคับ 

  
หมวด 2 

หุ้น 
 

 ข้อ 4. สมาชิกสมทบต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามเกณฑ์ของ
เงินได้รายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายตามท่ีสหกรณ์กําหนด ดังนี้ 
 เงินได้รายเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ถือหุ้นรายเดือนไม่ต่ํากว่า 20 หุ้น มูลค่า 
200 บาท 
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 เงินได้รายเดือน 10,001 - 15,000 บาท ถือหุ้นรายเดือนไม่ต่ํากว่า 30 หุ้น 
มูลค่า 300 บาท 
 เงินได้รายเดือน 15,001 - 20,000 บาท ถือหุ้นรายเดือนไม่ต่ํากว่า 40 หุ้น 
มูลค่า 400 บาท 
 เงินได้รายเดือน 20,001 - 25,000 บาท ถือหุ้นรายเดือนไม่ต่ํากว่า 50 หุ้น 
มูลค่า 500 บาท 
 เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป ถือหุ้นรายเดือนไม่ต่ํากว่า 60 หุ้น 
มูลค่า 600 บาท 
 ข้อ 5. เมื่อสหกรณ์รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกสมทบแล้ว การชําระค่าหุ้นจะชําระไม่เกินสิ้น
เดือนโดยทางสหกรณ์จะหักเงินค่าหุ้นจากเงินได้รายเดือน  
 ข้อ 6. การชําระค่าหุ้น สมาชิกสมทบจะนําค่าหุ้นมาหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และ
สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นท่ียังใช้ไม่ครบ
มูลค่าหุ้นท่ีตนถือเท่านั้น 
 ข้อ 7. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละ สิบบาท 
 ข้อ 8. สมาชิกสมทบคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้น
ท้ังหมดของสหกรณ์ไม่ได้ 
 ข้อ 9. สมาชิกสมทบจะโอนหุ้นท่ีตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 ข้อ 10. การงดการถือหุ้นรายเดือน สมาชิกสมทบท่ีได้ชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี้ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันจะงดการถือหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมการฯ 
 ข้อ 11. สมาชิกสมทบอาจขอลดหรือเพิ่มการถือหุ้นรายเดือนได้ โดยในแต่ละครั้ งต้องมี
ระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเงินค่าหุ้นท่ีจะต้องชําระ
ตาม ข้อ 4 หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่ม 
ขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ  
 ข้อ 12. สมาชิกสมทบท่ีโอน หรือ ย้าย หรือลาออกจากราชการหรืองานประจําโดยไม่มี
ความผิดจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 

หมวด 3 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 
 ข้อ 13. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยยื่นคําขอตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 14. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 ข้อ 15. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน  



~ 38 ~ 
 

 ข้อ 16. การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้หักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกสมทบ แต่ไม่เกินหกงวด  

หมวด 4 
เงินกู้สามัญ 

 
 ข้อ 17. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินสามัญ โดยยื่นคําขอตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 18. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินสามัญ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 ข้อ 19. สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินสามัญได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ 
 ข้อ 20. การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญ ให้หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
สมทบไม่เกิน หนึ่งร้อยย่ีสิบงวด แต่ต้องชําระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 300 บาท 

หมวด 5 
หลักประกันเงินกู ้

 
 ข้อ 21. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินต้องมีสมาชิกสามัญจํานวน หนึ่งคน หรือสมาชิกสมทบจํานวน
หนึ่งคนค้ําประกัน แต่สมาชิกสมทบคนหนึ่งค้ําประกันผู้กู้ได้ไม่เกินสองคน 
  เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น หรือคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดหาผู้ค้ําประกันรายใหม่ตามวรรค
หนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
  การท่ีผู้ค้ําประกันรายใดท่ีออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุด
พ้นจากการ ค้ําประกัน จนกว่าผู้กู้จะจัดให้มีผู้ค้ําประกันตามวรรคหนึ่งซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน 
 ข้อ 22. การใช้เงินฝากเป็นหลักประกันสําหรับเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญจะถอนเงิน
ฝากที่ค้ําประกันไม่ได้ เว้นแต่วงเงินฝากมีมากกว่าวงเงินค้ําประกัน เพื่อให้ถอนได้เฉพาะส่วนท่ีเกิน
วงเงินค้ําประกันนั้น 
 ข้อ 23. การใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ สามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ
เก้าสิบของ ทุนเรือนหุ้น 

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู ้

 
 ข้อ 24. อัตราดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและสามัญ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 25. ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คํานวณเป็นรายเดือนตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ เว้นแต่กรณีไม่
เต็มเดือนให้คํานวณดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นเป็นรายวันถ้าไม่เกินสิบห้าวันให้คิด สิบห้าวันแต่ถ้า
เกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน 
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หมวด 7 
การควบคมุหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 
 ข้อ 26. ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบนี ้และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ข้อ 27. ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ทุกประเภทเป็นอันถึงกําหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดระยะเวลาท่ีให้ไว้ และคณะกรรมการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกสมทบผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใด 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการ ว่าผู้กู้ได้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้

นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการ เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้ 

จัดการแก้ไขให้คืนดีในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองงวด

ติดต่อกันสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 ข้อ 28. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกจากสมาชิก
สมทบของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

หมวด 8 
การสงเคราะห์แก่สมาชิกสมทบ 

 
 ข้อ 29. ให้สมาชิกสมทบได้รับการสงเคราะห์เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ โดยให้ยื่นคําขอ
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 30. เงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ จะนําหนี้อื่นมาหักมิได้ เว้นแต่หนี้ซึ่งสมาชิกสมทบผู้
นั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์  

หมวด 9 
การรับฝากและถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 
 ข้อ 31. สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินและถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกับสหกรณ์ได้ โดย
ให้ย่ืนคําขอตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 ข้อ 32. สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศของ
สหกรณ์ 
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 ข้อ 33. สมาชิกสมทบมีสิทธิถอนเงินฝากได้เดือนละหนึ่งครั้ง หากถอนเกินเดือนละหนึ่ง
ครั้ง ต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละหนึ่งของวงเงินท่ีถอน 

หมวด 10 
การบังคับใช้ระเบียบ 

 
 ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด เป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี ้
 ข้อ 35. กรณีท่ีมีปัญหาใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาด และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสุด  

 
 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 
 
 

  
 ( นายไว  คงทวี ) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 61 (8) และข้อ 89 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงการคลัง จํากัด พ.ศ. 2544 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงการคลัง จํากัด ชุดที่ 22 จึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วย 
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2553” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิก พ.ศ. 2545 
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิก (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
(4) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิก (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 
(5) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิก (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552 
(6) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิก (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2553 
 

และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป 
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หมวดท่ี 1 
ข้อก าหนดท่ัวไป 

ข้อ 4 ข้อกําหนดในเรื่องการให้กู้เงิน นอกจากท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์แล้ว ให้ใช้
ข้อกําหนดตามระเบียบนี้ 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามข้อ 32 แห่งขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงการคลัง จํากัด พ.ศ. 2544 
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
“ผู้จัดการสหกรณ์” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง 

จํากัด 
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือค่าจ้างประจําและเงินท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจําซึ่งสมาชิกสหกรณ์ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายรวมถึง
บํานาญรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

 
หมวด 2 

ประเภทของเงินกู้ 
ข้อ 6 ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) เงินกู้สามัญ 
(2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(3) เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 7 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ 
ข้อ 9 การให้เงินกู้ประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ และกรณีท่ีต้องมีสมาชิกผู้ค้ําประกันให้

ทําหนังสือค้ําประกันไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนด 
ข้อ 10 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธี

หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ท่ีจ่าย ท้ังนี้ สมาชิกจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหัก
ชําระหนี้เงินกู้สหกรณ์ทุกประเภทรวมดอกเบี้ย และเงินกู้อื่น จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ท่ีจ่าย
แล้ว เป็นจํานวนเงินตามท่ีคณะกรรมการจะได้ประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 
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การส่งเงินงวดชําระหนี้ด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการท่ีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีๆ ไป 

ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

ข้อ ๑1 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
สามัญแก่สมาชิก 

คณะกรรมการดําเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับ
สหกรณ์ข้อ 65 และมอบอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ 

ข้อ 12 สมาชิกจะขอกู้เงินสามัญได้ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) เป็นสมาชิกฯ มากกว่า6 เดือนขึ้นไป - 1 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของ

เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 200,000 บาท จํานวนผู้ค้ํา 1 คน แต่ไม่เกิน 4 คน 
(2) เป็นสมาชิกฯ มากกว่า 1 ปีขึ้นไป - 5 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของ

เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จํานวนผู้ค้ํา 1 คน แต่ไม่เกิน 4 คน 
(3) เป็นสมาชิกฯ มากว่า 5 ปี - 10 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน 

หรือค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 800,000 บาท จํานวนผู้ค้ํา 1 คน แต่ไม่เกิน 4 คน 
(4) เป็นสมาชิกฯ มากว่า 10 ปีขึ้นไป - 15 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของ

เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จํานวนผู้ค้ํา 1 คน แต่ไม่เกิน 4 คน 
(5) เป็นสมาชิกฯ มากว่า 10 ปี - 17 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน 

หรือค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท จํานวนผู้ค้ํา 1 คน แต่ไม่เกิน 4 คน 
(6) เป็นสมาชิกฯ มากว่า 175 มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินเดือน หรือ

ค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท จํานวนผู้ค้ํา 1 คน แต่ไม่เกิน 4 คน 
การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกินจํานวน 2,000,000 บาท ท้ังนี้ ภายใต้การ

พิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการและภายใต้ข้อกําหนดส่งเงินงวด ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง 
ข้อ 13 คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิกผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งข้าราชการระดับชํานาญการ หรือ

ชํานาญงานลงมา ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกผู้นั้นก่อน 
ข้อ 14 คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้

สามัญครั้งก่อนไม่แล้วเสร็จก็ได ้แต่ยอดจํานวนเงินกู้สามัญของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งในเวลาใดเวลา
หน่ึงจะมีจํานวนต้นเงินเกินกว่าวงเงินตามท่ีกล่าวในข้อ 12 ไม่ได ้

ข้อ 15 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ให้ถือลําดับการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้ซึ่งใช้ค่าหุ้นเป็นหลักประกัน หรือเงินกู้ซึ่งใช้เงินฝากของตนเองเป็น

หลักประกัน พึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น 
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(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลําดับเดียวกันตามท่ีกล่าวใน (1) นั้น เงินกู้ซึ่งมีจํานวน
น้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้จํานวนเงินกู้ท่ีนํามาเทียบกันนั้นให้คิด 
รวมท้ังเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้าม)ี ด้วย 

ข้อ 16 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ให้ใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี ้

(1) ใช้หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด เป็นหลักประกัน 
(2) ใช้เงินฝากของตนเอง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รัฐบาลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์หรือสหกรณ์ออม
ทรัพย์ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจํานําเป็นประกัน 

(3) ใช้บุคคลค้ําประกัน 
ข้อ 17 การกู้สามัญโดยใช้หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด เป็นหลักประกัน

ให้กู้ได้ภายในจํานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นท้ังหมดที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
ข้อ 18 การกู้สามัญโดยใช้เงินฝากของตนเองเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ภายในจํานวนไม่เกิน

ร้อยละ 90 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
ข้อ 19 การกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ําประกัน ต้องมีสมาชิกท่ีมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่ง

คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคน ค้ําประกันอย่างไม่
จํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องให้
ค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่นั้นท้ังหมด 

คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอํานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ําประกัน
มากกว่าคนหนึ่งก็ได้ 

ข้อ 20 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้
สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ําประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการเงินกู้กําหนด 

การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้น
หลุดพ้นจากการค้ําประกัน จนกว่าผู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน 

อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ําประกันได้เป็นคู่สมรส
ของผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเป็นผู้ค้ําประกันหนี้เงินกู้ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 

ข้อ 21 การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
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เท่ากันเป็นจํานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมาย
แห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 150 งวด แต่ท้ังนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบ้ีย 
เดือนแรก 

ในกรณีท่ีผู้กู้มีความประสงค์จะขอผ่อนชําระหนี้ต่อไป ภายหลังจากที่มีอายุเกิน 60 ปีแล้ว
ผู้กู้ต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับบํานาญรายเดือนหรือบําเหน็จรายเดือนและสามารถหักชําระหนี้เงินกู้ 
ณ ท่ีจ่ายได้ 

หมวด 4 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 22 การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ และหรือกรรมการดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร เป็นผู้
วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น
แถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 

ข้อ 23 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้สมาชิกคนหนึ่งกู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจํา ท้ังนี้ ภายใต้ข้อกําหนดส่งเงินงวด ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 24 หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ใช้หนังสือกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์
กําหนด 

ข้อ 25 การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินเต็มจํานวนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวด
รายเดือนรวมกันหกงวด โดยต้องส่งต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบ้ียเป็นงวดเท่าๆ กันในวันสิ้นเดือน 

หมวด 5 
เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 26 เงินกู้พิเศษ ผู้กู้ต้องนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
(2) เพื่อการซื้อยานพาหนะ 
(3) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
(4) เพื่อการศึกษา 
(5) เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(6) เพื่อเอนกประสงค์ 

ข้อ 27 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินพิเศษตามข้อ 26 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการดําเนินการประกาศกําหนด 
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หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 28 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 29 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายเดือนตามจํานวนต้นเงินคงเหลือเงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้
ก่อนวันท่ี 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ท่ีจ่ายให้ในหรือหลัง
วันท่ี 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบ้ียสําหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน ส่วนเงินกู้ท่ีสมาชิกส่งคืนก่อนวันท่ี 
16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นครึ่งเดือนและเงินกู้ท่ีสมาชิกส่งคืนในหรือหลังวันท่ี 
16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นเต็มเดือน เว้นแต่ 

(1) เงินกู้ท่ีจ่ายให้ในหรือหลังจากวันจ่ายเงินเดือน ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันสิ้นเดือน 
ไม่เกิน 4 วัน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้น 

(2) เงินกู้ท่ีส่งคืนโดยการรวมหนี้เป็นเงินกู้รายใหม่ ถ้าส่งคืนก่อนวันท่ี 16 ของ
เดือนให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้น แต่ถ้าส่งคืนในหรือหลังวันท่ี 16 ของเดือน ให้คิด
ดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน 

(3) สําหรับเงินกู้ท่ีสมาชิกส่งชําระคืนเป็นบางส่วนในระหว่างเดือน ให้คิดดอกเบี้ย
จากต้นเงินท่ีชําระ ท้ังนี ้ภายในบังคับวรรคหนึ่ง 

หมวด 7 
การบังคับใช้ระเบียบ 

ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด เป็นผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ 31 กรณีท่ีมีปัญหาใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

กําหนด ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

                 
 (นายปญัญา ฉายะจินดาวงศ์) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
 
(การกําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2553 นี้ เป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่22 ครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 2553) 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กระทรวงการคลัง จ ากัด 

ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

เพื่อสงเคราะห์เกีย่วกับการศพของสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ข้อ 89 (9) 

คณะกรรมการดําเนินการจึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์ 
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ไว้ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการใช้ 

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ. 2536 
ข้อ 3 สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ ให้มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการ

ศพ 3,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการ

ศพ 4,000 บาท 

(3) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
ศพ 5,000 บาท 

ข้อ 4 สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ และยังมีสถานภาพเป็น
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
ศพ 5,000 บาท 

(2) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า 3 ปี ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศพ 10,000 บาท 
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(3) เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
ศพ 20,000 บาท 

ข้อ 5 การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับเฉพาะเวลาท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด 
ข้อ 6 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่ผู้มีชื่อ

ระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมเป็นผู้รับตามลําดับ 

ข้อ 7 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ แจ้งเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ทราบ และขอรับเงินสงเคราะห์ พร้อมท้ังแนบหลักฐาน
เอกสารใบมรณบัตรและทะเบียนบ้าน ภายในกําหนด 90 วันนับแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกําหนด
นี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ ในกรณีท่ีใช้สําเนาเป็นหลักฐานเอกสาร ต้องมี
สมาชิกที่เป็นข้าราชการประจําในตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรอง 

ข้อ 8 สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะงดจ่ายหรือลดจํานวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ในข้อ 3 และหรือข้อ 4 ได ้หากปรากฏว่า 

(1) สมาชิกที่ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรมเนื่องจากตนกระทําความผิดทางอาญา 
(2) เงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งท่ีประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับของ

สหกรณ์ ข้อ 29(6) หมดลงหรือมีจํานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 3 และหรือข้อ 4 
ซึ่งสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ 

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศพให้เป็นไปตามระเบียบนี้ การพิจารณาจ่ายให้พิจารณาตามลําดับคําร้องท่ียื่นขอรับการ
สงเคราะห์และต้องจัดให้ผู้รับทําหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ทุกราย  และให้เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกรายในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไปท้ังนี้ ให้
ใช้บังคับระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป 

 
กําหนดไว้ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
 
 
 

     
 

 (นายสุรพล สุประดิษฐ)์ 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ. 2559 
…………………………………………………… 

 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 61(8) และข้อ 89 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 ได้
กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก เพ่ือถือใช้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิ ก 
พ.ศ. 2559” 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2553 
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

 
หมวดท่ี 1 

ข้อกําหนดทั่วไป 
 

 ข้อ 4 ข้อกําหนดในเรื่องการให้กู้เงิน นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์แล้วให้ใช้ข้อกําหนดตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 5 ในระเบียบนี้  
  “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามข้อ 32 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงการคลัง จํากัด 
  “ผู้จัดการสหกรณ์” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
  “เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน หรือค่าจ้างประจําและเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือ
ค่าจ้างประจําซึ่งสมาชิกสหกรณ์ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายรวมถึงบํานาญรายเดือน ตามกฎหมายว่าบําเหน็จ
บํานาญ บําเหน็จรายเดือนหรือบํานาญพิเศษรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง ซึ่งสมาชิก
ได้รับจากทางราชการด้วย 
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หมวด 2 
ประเภทของเงินกู้ 

ข้อ 6 ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้สมาชิก 3 ประเภท คือ 

(1) เงินกู้สามัญ 
(2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(3) เงินกู้พิเศษ 

 ข้อ 7 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
 ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ 
 ข้อ 9 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ และกรณีที่ต้องมีสมาชิก  ผู้ค้ําประกันให้ทําหนังสือค้ํา
ประกันไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนด 
 ข้อ 10 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชําระหนี้เงินกู้สหกรณ์ทุกประเภทรวมดอกเบี้ย 
และเงินกู้อ่ืน จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายแล้ว เป็นจํานวนเงินตามที่คณะกรรมการจะได้ประกาศกําหนด เป็น
คราวๆ ไป 
 การส่งเงินงวดชําระหนี้ด้วยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการที่จะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ ไป 
 ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 

 
หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 11 การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
 คณะกรรมการดําเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความใน ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 65 และมอบ
อํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ 

ข้อ 12 สมาชิกจะขอเงินกู้สามัญได้ ต้องอาศัยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) เป็นสมาชิกไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิ 
(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ถึง 1 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน หรือ

ค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท 
(3) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 1 ถึง 5 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา 

แต่ไม่เกิน 500,000.- บาท 
(4) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ถึง 10 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 800,000.- บาท 
(5) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ถึง 15 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท 
(6) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 15 ปีขึ้นไป ถึง 17 ปี มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างประจํา แต่ไม่เกิน 1,500,000.- บาท 
(7) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 17 ปีขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา 

แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท 
 

การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินจํานวน 2,000,000.- บาท ทั้งนี้ ภายใต้การพิจารณาของ
คณะกรรมการดําเนินการและภายใต้ข้อกําหนดส่งเงินงวด ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง 
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ข้อ 13 คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิกผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งข้าราชการระดับชํานาญการหรือชํานาญงานลงมา ต้อง
ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกผู้นั้นก่อน 
 ข้อ 14 คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญครั้งก่อนไม่เสร็จก็ได้ 
แต่ยอดจํานวนเงินกู้สามัญของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีจํานวนต้นเงินเกินกว่าวงเงินที่กล่าวในข้อ 12 
ไม่ได้ 
 ข้อ 15 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้ซึ่งค่าหุ้นเป็นหลักประกัน หรือเงินกู้ซึ่งใช้เงินฝากของตนเองเป็น  หลักประกัน พึงให้ในลําดับ
ก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืน 

(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลําดับเดียวกันตามที่กล่าวใน (1) นั้น เงินกู้ซึ่งมีจํานวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้
ซึ่งมีจํานวนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้จํานวนเงินกู้ที่นํามาเทียบกันนั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ด้วย 
 ข้อ 16 หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ให้ใช้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

(1) ใช้หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด เป็นหลักประกัน  
(2) ใช้เงินฝากของตนเอง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รัฐบาลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจํานําเป็นประกัน 

 (3) ใช้บุคคลค้ าประกัน จําแนกได้ ดังนี้ 
3.1. สิทธิในการขอกู้เงินกู้สามัญจํานวนต่ํากว่า 100,000.00 บาท ใช้ผู้ค้ําประกัน จํานวน 1 คน 
3.2. สิทธิในการขอกู้เงินกู้สามัญจํานวนมากว่า 100,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000.00 

บาท ใช้ผู้ค้ําประกัน จํานวน 2 คน 
3.3 สิทธิ ในการขอกู้ เ งินกู้ สามัญจํ านวนมากกว่า  1 ,000,000.00 บาท แต่ ไม่ เกิน 

1,500,000.00 บาท ใช้ผู้ค้ําประกันจํานวน 3 คน 
3.4 สิทธิในการขอกู้ เงินกู้สามัญจํานวนมากกว่า 1,500,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 

2,000,000.00 บาท ใช้ผู้ค้ําประกันจํานวน 4 คน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอํานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ําประกันมากกว่า

คนหนึ่งก็ได ้
 ข้อ 17 การกู้สามัญ ในกรณีที่ไม่มีผู้ค้ําประกัน หรืกรณีสมาชิกสามัญที่โอนไปหน่วยงานนอกสังกัดสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือเกษียณอายุราชการหรือ ลาออกจากราชการ หรือ
งานประจํา ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ โดยไม่นําอายุของผู้กู้มาพิจารณา 
 ข้อ 18 การกู้สามัญโดยใช้เงินฝากของตนเองเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ภายในจํานวนไม่เกินร้อยละ 90 แห่งค่า
ของหลักทรัพย์นั้น 
 ข้อ 19 การกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ําประกัน ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคน ค้ําประกันอย่างไม่จํากัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น แต่
ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องให้ค้ําประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่นั้น ทั้งหมด 
 คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการเงินกู้ มีอํานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ําประกันมากกว่าคนหนึ่งก็ได ้
ข้อ 20 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สิน
ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ําประกัน โดยจํานวนต้นเงิน รวมกันทั้งหมด เกินกว่าวงเงินที่ได้กล่าวในข้อ 12 วรรคสอง ไม่ได้ 
 เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือ
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คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้กําหนด 

 การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ําประกัน 
จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน 

 อนึ่ง ภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ําประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้ก็จะต้องให้มีสมาชิกอ่ืน
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการหรืคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ําประกันหนี้เงินกู่ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
โดยเร็วด้วย 
 ข้อ 21 การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
กําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญพร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันเป็นจํานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร
ตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 150 งวด แต่ทั้งนี้ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ตั้งแต่
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
 ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์จะขอผ่อนชําระหนี้ต่อไป ภายหลังจากที่มีอายุเกิน  60 ปีแล้ว ผู้กู้ต้องเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับบํานาญรายเดือนหรือบําเหน็จรายเดือนและสามารถหักชําระหนี้ ณ ที่จ่ายได ้

 

หมวด 4 
เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 

 ข้อ 22 การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้  ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ และหรือกรรมการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพ่ือให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 23 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้สมาชิกคนหนึ่งกู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือน ทั้งนี้ ภายในข้อกําหนดส่ง
เงินงวด ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง 
 ข้อ 24 หลักประกันสําหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ใช้หนังสือกู้ตามแบบท่ีสหกรณก์ําหนด 
 ข้อ 25 การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเต็มจํานวนพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันสิบสองงวด โดยต้องส่งต้นเงิน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นงวดๆ เท่า ๆ กันในวันสิ้นเดือน 

 
หมวด 5 
เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 26 เงินกู้พิเศษ ผู้กู้ต้องนําไปใช้วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
(2) เพ่ือการซื้อยานพาหนะ 
(3) เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
(4) เพ่ือการศึกษา 
(5) เพ่ือการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 ข้อ 27 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 26 ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศกําหนด 
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หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ 28 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ 
ไป 
 ข้อ 29 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายเดือนตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 

เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ที่จ่าย
ให้ในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน ส่วนเงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนก่อนวันที่ 16 ของ
เดือน ให้คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นครึ่งเดือนและเงินกู้ที่ สมาชิกส่งคืนในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ย
สําหรับเดือนนั้นเต็มเดือน เว้นแต่ 

 (1) เงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือหลังจากวันจ่ายเงินเดือน ซึ่งเป็นเวลาก่อนวันสิ้นเดือนไม่เกิน 4 วัน ให้ยกเว้น
ไม่คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้น 

(2) เงินกู้ที่ส่งคืนโดยการรวมหนี้เป็นเงินกู้รายใหม่ ถ้าส่งคืนก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้ยกเว้นไม่คิด
ดอกเบีย้สําหรับเดือนนั้น แต่ถ้าส่งคืนในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสําหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน 

(3) สําหรับเงินกู้ที่สมาชิกส่งชําระคืนเป็นบางส่วนในระหว่างเดือน ให้คิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ชําระ ทั้งนี้ 
ภายในบังคับวรรคหนึ่ง 

 
หมวด 7 

การบังคับใช้ระเบียบ 
ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 31 กรณีท่ีมีปัญหาใด ๆ อันเนื่องมาจาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้

ขาด และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการให้ถือเป็นที่สุด 
 
 
 

                กําหนด ณ วันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

                      (นายไว  คงทวี) 
                     ประธานกรรมการ 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
 
 
 
 
 
 

(การกําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2559 นี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 
8 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559) 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 89(9) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจาก นาย
ทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

1) ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบ
อุบัติเหตุ พ.ศ. 2560” 

2) “เงินสงเคราะห์” หมายถึง เงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติเหตุ 
3) “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด ทุกประเภท 
4) สมาชิกผู้ใดประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน

สงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
4.1) กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล มีใบรับรองแพทย์ให้

ความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว ติดต่อกัน 7 วัน ขึ้นไป ให้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท 
4.2) กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล มีใบรับรองแพทย์ให้

ความเห็นให้นอนพักรักษาตัว ติดต่อกัน 7 วัน ขึ้นไป ให้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห ์5,000 บาท 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    กรกฎาคม 2560 
 

 (นายจตุรภัทร    พรหมธนโชค) 
 ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จํากัด 
 


