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ประวัติสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

                   สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พุทธศักราช 2471 เมื่อวันที่  28  กันยายน  2492  เป็นประเภท  
“สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตส าหรับคนมีเงินเดือน  (ปัจจุบันเรียกว่า 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์)  ชนิด  “จ ากัดสินใช้”  (ปัจจุบันไม่มี “ชนิด”  แต่
กฎหมายสหกรณ์ปัจจุบันบังคับให้ใช้ค าว่า “จ ากัด" ต่อท้ายชื่อของสหกรณ์ทุก
สหกรณ์ ซึ่งหมายถึง  ความรับผิดของสมาชิกจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่า
หุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือในสหกรณ์) 
     สหกรณ์นี้เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ นายจ าเนียร  สาระนาค  
ในขณะที่ด ารงต าแหน่งพนักงานสหกรณ์เอกในกรมสหกรณ์ (เดิม) โดยได้
ศึกษาหลักการและวิธีการสหกรณ์  Saving  and  credit Cooperative  for  
salary  earners  ของประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เป็นต้นแบบ   
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากรัฐบาลประเทศอังกฤษเจ้าอาณานิคมของ
ประเทศทั้งสองในขณะนั้น 

นายจ าเนียร  สาระนาค  และเพื่อน
ข้าราชการผู้ใกล้ชิดมีเหตุผล  2  
ประการ    คือ เพื่อจัดต้ังสหกรณ์
รูปแบบ  (ประเภท) ใหม่ขึ้นตาม
ภารกิจของกรมสหกรณ์ ในการ

ส่งเสริมการขยายตัวของสหกรณ์ไทยให้เป็นขบวนการสหกรณ์ และ เพื่อ
ทดลองจัดต้ังสหกรณ์ส าหรับข้าราชการของกรมสหกรณ์  เพื่อใช้เป็นห้องเรียน
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หรือห้องปฏิบัติการในการส่งเสริมการจัดต้ังสหกรณ์ในส่วนราชการต่างๆ 
หลังจากได้จัดต้ังสหกรณ์ส าหรับชาวนาหรือผู้ประกอบอาชีพอ่ืนมาพอสมควร
แล้ว 
 กล่าวได้ว่าผู้ริเริ่มและคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์นี้ คง
ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  7) ซึ่งปรากฏอยู่ในค าปรารภ
ของ พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ. 2471 ว่า “ประชาราษฎร์ผู้ประกอบการเพาะปลูก
และจ าพวกอ่ืนๆ  ที่มีก าลังทรัพย์น้อยแต่มีความต้องการอย่างเดียวกัน………
ควรได้รับอุดหนุนให้ต้ังสหกรณ์ขึ้นอีก เพื่อยังให้เกิดการประหยัดทรัพย์  การ
ช่วยซึ่งกันและกัน และการช่วยตนเองเป็นทางอีกทางหนึ่ง  ซึ่งเผยแผ่ความ
จ าเริญทรัพย์  และจ าเริญธรรมในบ้านเมืองให้ยิ่งขึ้น 
                       จากค าปรารภของกฎหมายนี้จึงมีพุทธศาสนสุภาษิต   
         “โภคา  สนฺนิจย   ยนฺติ  วมฺมิโกวูปจียติ”    
          ซึ่งแปลว่า  “โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี  ย่อมถึงซึ่ง 
          ความพอกพูนเหมือนจอมปลวกที่ก าลังก่อขึ้น”   
          ปรากฏอยู่ในดวงตราซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของข้อบังคับ
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด  ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน 
  คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์คงตั้งใจใช้พุทธศาสนสุภาษิตบทน้ีเป็น
เครื่องจูงใจสมาชิกให้ประพฤติปฏิบัติตนเสมือน  “ผู้ครองเรือนที่ดี”  ซึ่งจะ
ได้รับผลตอบแทนคือ  “โภคทรัพย์”  (ทรัพย์สมบัติสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค  
ทรัพย์สิน เงินทอง  รวมทั้งเงินออม)  จะพอกพูน  (เพิ่มขึ้น)  เหมือนจอมปลวก
ที่ก าลังก่อขึ้น 
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    ตราของสหกรณ์นี้นอกจากมีชื่อสหกรณ์และพุทธศาสนสุภาษิตอยู่
ในวงกลมนอกแล้ว ในวงกลมด้านในเป็นรูป จอมปลวกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วย  
เพื่อให้มองเห็นว่าทรัพย์ของสมาชิกซึ่งเป็นผู้ครองเรือนดีมีแต่จะเติบโตขึ้น
เหมือนกับจอมปลวกฉะนั้น 
 ตราสหกรณ์จึงแสดงวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
ว่า “ส่งเสริมสมาชิกให้มีฐานะการเงินมั่นคง  โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้
ครองเรือนดีที่มุ่งมั่นช่วยตนเองด้วยการช่วยซึ่งกันและกันในสหกรณ์” 
 ผู้ครองเรือนดีย่อมมีความมุ่งมั่นในการช่วยตนเอง หรือพึ่งตนเองได้   
ผู้ครองเรือนดีย่อมมีพฤติกรรมเป็นคนขยัน ประหยัด  ซื่อสัตย์ และมีวินัย   
เมื่อได้ร่วมมือกัน (ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน)  ในสหกรณ์ที่สมาชิกทุกคนหรือ
ส่วนมากยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมของผู้ครองเรือนดี  แต่ละคน
ก็จะมีเงินออมในรูปทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   แม้จะมีการกู้ยืม
เงินจากสหกรณ์บ้าง  เมื่อมีความจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์งอกเงยก็มิได้เป็น
อุปสรรคแก่การสะสมเงินออมเป็นทุนที่พอกพูนขึ้นในสหกรณ์  ตราบเท่าที่
พวกเขายังเป็นสมาชิกอยู่ 
 เงินทุนที่พอกพูนขึ้นในสหกรณ์ ก็จะใช้เป็นทุนด าเนินงานเพื่อให้เงินกู้
และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและครอบครัว  รวมทั้งบริจาคหรือจัด
กิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยรวม  นอกจากน้ันสหกรณ์อาจ
ลงทุนแสวง  หาประโยชน์จากภายนอกได้หากมีเงินทุนเหลือจากการ
ให้บริการแก่สมาชิกแล้ว  ทั้งนี้ต้องจ ากัดภายในกรอบของกฎหมาย  ข้อบังคับ  
และระเบียบของสหกรณ์ 



 

คู่มือสมาชิก ประจ าปี 2561 หน้า - 5 - 

  

 ดอกผลที่ได้รับจากการลงทุนนี้  ในที่สุดสหกรณ์จะน ามารวมค านวณ
เป็นรายได้สุทธิประจ าปี  เพื่อจัดสรรส่วนหน่ึงเป็นเงินปันผลตามหุ้น  และเงิน
เฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ใน
ระหว่างป ีเงินจัดสรรก้อนนี้จึงมีผลเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกนั่นเอง  
 นอกจากน้ัน  “ผู้ครองเรือนดี”  ซึ่งสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  
คาดหวังให้สมาชิกทุกคนเป็นนั้น  ย่อมประพฤติปฏิบัติตนตามมงคล  38  ใน
ค าสอนของพุทธศาสนาจนเป็นนิสัย  แม้จะไม่ครบทั้ง 38 ข้อ แต่ต้องปฏิบัติใน 

ข้อ 1. การไม่คบคนพาล  
ข้อ 2. การคบบัณฑิต  
ข้อ 3.การบูชาคนที่ควรบูชา   
ข้อ  6.  การต้ังตนไว้ชอบ   
ข้อ  9.  ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดี                                          
ข้อ  11. การบ ารุงบิดามารดาให้เป็นสุข   
ข้อ  12.  การสงเคราะห์บุตรให้ต้ังตนเป็นหลักฐาน                        
ข้อ  13.  การสงเคราะห์คู่ครองให้อยู่เป็นสุข   
ข้อ  14.  ความเป็นผู้มีการงานเรียบร้อยไม่ค่ังค้างอากูล เป็นต้น  

 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ได้จัดต้ังขึ้นโดยที่กรมสหกรณ์
เห็นสมควรจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต ส าหรับคนมีเงินเดือนขึ้นใน
หมู่ข้าราชการสหกรณ์ และให้รวมตลอดทั้งข้าราชการ คณะสหกรณ์ และ
พนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์  ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการงานใกล้ชิดกับ
กรมสหกรณ์   โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บรรดาสมาชิกออมทรัพย์ได้
อย่างจริงจัง และป้องกันให้พ้นจากหนี้สินที่มีภาระมาก  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีผู้
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  รายชื่อผู้ลงนามในหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ 
พระพิจารณ์พาณิชย์  ม.ล. อุดม  ทินกร 
นายวิเชียร  อารยางกูร นายสมฤทธิ์  เลิศบุศย์ 
นายจ าโนทย์  แย้มงาม นายชาญ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
นายจ าเนียร  สาระนาค นายสงวน  วณิชย์กุล 
นายทนุ  สาตราภัย หลวงจินดาสหกิจ 

 

เริ่มการขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  ผู้แทนกองต่างๆ ในกรมสหกรณ์ และ
คณะสหกรณ์กับของธนาคารเพื่อการสหกรณ์ เพื่อด าเนินงานต่างๆ ในการ
ก่อต้ังสหกรณ์ คณะผู้เริ่มการได้พิจารณาร่างข้อบังคับและเริ่มออกหนังสือชี้
ชวนสอบสวนพิจารณาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ในฐานะผู้เข้าชื่อจดทะเบียน
สหกรณ์  ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2492 ได้สมาชิกรวมทั้งสิ้น 132 คน   ประชุม
เข้าชื่อขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2492   
  สหกรณ์ได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471  เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2492 ชื่อ  “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ ไม่จ ากัดสินใช้”  
นับว่าเป็นสหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์แรกในประเทศไทย    
มีสมาชิกแรกต้ัง 132 คน   มีเงินทุนด าเนินการครั้งแรก 2,720 บาท  และ
ได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า 660 บาท    
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

พระพิจารณ์พาณิชย์ 

ม.ล. อุดม  ทินกร 
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 รายนามประธานกรรมการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 – ปัจจุบัน 
พระพิจารณ์พาณิชย์   ผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการคนแรก 
นายพงศ์   ศรีวรรณ   พ.ศ. 2493  – 2500 
นายเชื้อ      วายวานนท์    พ.ศ. 2501  – 2505 
นายทนุ        สาตราภัย   พ.ศ. 2506  – 2510 
พ.อ. สุรินทร์     ชลประเสริฐ   พ.ศ. 2511   – 2518 
นายเชิญ           บ ารุงวงศ์   พ.ศ. 2519   – 2521 
นายประวัติ       จาติกวณิช   พ.ศ. 2522  – 2529 
นายทรงยศ       นาคช านาญ  พ.ศ. 2530 และ 2532 
นายอนันต์        ช านาญกิจ   พ.ศ. 2531 และ 2534 
นายเสงี่ยม        มาหมื่นไวย   พ.ศ. 2533 และ 2535 - 2536 
นายอวยผล       กนกวิจิตร   พ.ศ. 2537 – 2539  
นางสาวพีรรัตน์  อังกุรรัต   พ.ศ. 2540 
นายวัลลภ   วิทยประพัฒน์    พ.ศ. 2541 – 2544 
นายชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ    พ.ศ. 2545 
นายเรืองชัย      บุญญานันต์   พ.ศ. 2546 
นายสรพล        เถระพัฒน์   พ.ศ. 2547 - 2548 
นายแผ่เกียรติ    เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2549 - 2550 
นายจิตรกร       สามประดิษฐ์  พ.ศ. 2551 - 2552 
นายเลอพงษ์     มุสิกะมาน  พ.ศ. 2553 – 2554 
นายจิตรกร       สามประดิษฐ์  พ.ศ. 2555 – 2556 
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  พ.ศ. 2557 – 2558 
นายโอภาส กลั่นบุศย์  พ.ศ.2559 –  2560 
นายปริญญา   เพ็งสมบัติ  พ.ศ.2561-ปัจจุบัน 
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ข้อบังคับ 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 

พ.ศ.  2544 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 13) 
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  พ.ศ. 2544 

  -------------------------- 
1.  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อ 82 ทรัพย์สินของสหกรณ์ ถือใช้
ต้ังแต่ 12 ม.ีค. 2546 
2. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ถือใช้ตั้งแต่ 27 เมษายน 2549 
    - ข้อ 48 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ 
    - ข้อ 55 การเลือกต้ัง 
3. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ข้อ 49 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  
4. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ถือใช้ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2551 
(ประชุมใหญ่วิสามัญ) 
    - ข้อ   7 การงดส่งค่าหุ้นรายเดือน 
    - ข้อ 19 การเสนองบการเงินและรายงานประจ าปี 
    - ข้อ 20 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
    - ข้อ 32 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และค าน าหน้านาม  
    - ข้อ 40 สมาชิกที่โอนย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ า  
    - หมวดท่ี 5/1 สมาชิกสมทบ  
    - ข้อ 47 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 
    - ข้อ 49 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
    - ข้อ 63 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
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5. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 ข้อ 11 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 
ถือใช้ตั้งแต่ 4 มี.ค. 2553  
6. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 ข้อ 20 ก าไรสุทธิประจ าปี และข้อ 56  
7. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 5/1 สมาชิกสมทบ  ข้อ 41/1-
41/6 ถือใช้ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2555  
8. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ข้อ 40 สมาชิกที่โอนย้าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจ าถือใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 
9. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 20 ก าไรสุทธิประจ าปี และ
เพิ่มเติมข้อ 63/1 ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 
10. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 ข้อ 42/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็น
สมาชิกสมทบถือใช้ตั้งแต่วันที่  9  มนีาคม  2559 
11. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 ข้อ 28, ข้อ 29 และข้อ 42/3 (7) 
      ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560 
12. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 (7) เป็นทุนสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละสิบห้าของก าไรสุทธิ   ถือใช้ตั้งแต่
วันที ่21 กุมภาพันธ์  2561 
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เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  1/7600 
เลขทะเบียนข้อบังคับที่  อ.  002145 

 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2545  นายทะเบียน
สหกรณ์  ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด  ไว้แล้ว  
ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2545  (ใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม  เลขทะเบียนข้อบังคับ 
ที่  อ.  036943) 
 

 
   (ลงชื่อ)     เรืองชัย    บุญญานันต์ 

  (นายเรืองชัย   บุญญานันต)์ 
  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์

  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏิบัติการแทน 
นายทะเบียนสหกรณ ์
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ข้อบังคับ 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด พ.ศ.  2544 
------------------------------- 

 ตามมติของที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่  16  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2544  
ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด  และให้ใช้ข้อบังคับ
ฉบับนี้แทน  ซึ่งนายทะเบียน สหกรณ์   ได้รับจดทะเบียนแล้ว 
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด  
พ.ศ.  2544” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับ
จดทะเบียนให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับน้ีใช้
บังคับ  นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ 
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

 ข้อ  1.  ในข้อบังคับนี้ 

 “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการ  
สหกรณข์้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
 “รองประธานกรรมการ”  หมายความว่า  รองประธานกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
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 “เลขานุการ”  หมายความว่า  เลขานุการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  
จ ากัด 
 “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์  จ ากัด 
  “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  
จ ากัด 
  “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  
จ ากัด 
  “เจ้าหน้าที่สหกรณ์”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
  “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
  “ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
  “ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ”  หมายความว่า  ที่ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักด์ิสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด  
  “คณะกรรมการเงินกู้”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
  “คณะกรรมการศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษา
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
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หมวดที่  1 

ชื่อ  ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
 ข้อ  2.  ชื่อ  ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน   
 ชื่อ   สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
 ประเภท   สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ต้ังส านักงาน   เลขที่  20  ถนนพิชัย  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  10300 
 สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ังส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และส านักงานสหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ทราบ แล้วให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป  
 ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังนี้ 
 
     เป็นรูปวงกลม  มีรูปจอมปลวกเป็น
     สัญญลักษณ์  มีข้อความ 
     ด้านบนเป็นชื่อ  “สหกรณ์  
     ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด”            
     ข้อความด้านล่าง  เป็นพุทธศาสน 
     สุภาษิตความว่า 
 “โภคา  สนฺนิจย   ยนฺติ  วมฺมิโกวูปจียติ”  ซึ่งหมายความว่า 
 “ทรัพย์สินย่อม  พอกพูนขึ้นได้  เหมือนดังก่อจอมปลวก” 
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หมวดที่  2 
วัตถุประสงค์ 

  ข้อ  3.  วัตถุประสงค์  สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก  โดยวิธีร่วมกันด าเนินธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้ 
   (1)    ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวน
ส่วนแห่งรายได้ ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร  
   (2)    ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
   (3)    รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน 
   (4)    จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ 
   (5)    ให้กู้  โอน  รับจ านอง  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ
สมาชิก  รวมทั้งการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะแก่สมาชิก 
   (6)  ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (7)    ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (8)    ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความ
สะดวก  หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (10)   ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
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   (11)   ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว 
   (12)   ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
   (13)   ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของ
สหกรณ์ 
  (14) กระท าการต่าง ๆ  ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  ทั้งนี้รวมถึงจัดให้ได้มา  
ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  เช่า  เช่าซื้อ  รับโอนสิทธิ  
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  จ านอง  หรือจ าน า  ขาย  
หรือจ าหน่วย  ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน 
  (15) ด าเนินกิจการอย่างอื่น  บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการ
จัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

หมวดที่  3 
ทุนและหุ้น 

ข้อ  4.  ที่มาของทุน    สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน 
(3) กู้ยืมเงิน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน  ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
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ข้อ  5.  การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  
มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

ข้อ  6.  การถือหุ้น 

(1)     สมาชิกต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละสิบหุ้น  
(2)  สมาชิกต้องส่งช าระค่าหุ้นเป็นเงินสดและต้องช าระ

เต็มมูลค่าทุกครั้ง 
(3)  ให้สมาชิกส่งช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรก

ที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือน  ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
     (4)      ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มอีกเมื่อใดก็
ย่อมท าได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือและ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 
                    ข้อ  7.  การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ส่งเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน   หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อย
กว่าสองแสนบาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
            กรณีสหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งอายัดหุ้นสมาชิกรายใดจาก
เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติตามค าพิพากษา หรือใช้อ านาจตามกฎหมาย  ถ้า
สมาชิกรายนั้นมีหนี้สินต้องช าระแก่สหกรณ์ ให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือนชั่วคราว
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และให้สหกรณ์น าเงินส่วนที่งดการถือหุ้นนั้นส่งช าระหนี้เพิ่มเติมจากการช าระ
ตามงวดปกติ แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ 

ข้อบังคับข้อ 7  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2551 

 
ข้อ  8.  การขายและการโอนหุ้น   สมาชิกจะขายหรือโอน

หุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อ่ืนไม่ได้  และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
ข้อ  9.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น   ให้ผู้จัดการแจ้งยอด

จ านวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  
  ข้อ  10.  การจ่ายคืนค่าหุ้น   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้แก่
สมาชิกรายใดก็ต่อเมื่อสมาชิกรายนั้นพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ  36  
แล้ว 

  การจ่ายคืนค่าหุ้นให้จ่ายแก่บุคคลดังต่อไปนี้  

(1)   กรณีสมาชิกตายให้จ่ายแก่ทายาทโดยธรรม  เว้นแต่สมาชิกจะได้ต้ัง
ผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนแล้ว  ให้จ่ายแก่ผู้รับโอนประโยชน์  

(2)   กรณีสมาชิกตกเป็นคนวิกลจริต  ให้จ่ายแก่ผู้พิทักษ์ตามค าสั่งศาล 

(3)  กรณีสมาชิกลาออกหรือถูกให้ออก  ให้จ่ายแก่ตัวสมาชิกที่ลาออกหรือ
ถูกให้ออกแล้วแต่กรณี  แต่ถ้าสมาชิกที่ลาออกหรือถูกให้ออก  มีหนังสือ
มอบให้ผู้ใดเป็นผู้รับแทนให้จ่ายแก่ผู้รับมอบนั้น 
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 ถ้าสมาชิกที่ลาออกหรือถูกให้ออกมีอาการเจ็บป่วยตนไม่อาจควบคุม
สติสัมปัชชัญญะของตนเองได้  ให้จ่ายแก่ผู้พิทักษ์ตามค าสั่งศาล  หรือตกเป็นผู้
ไร้ความสามารถ  ให้จ่ายแก่ผู้อนุบาลตามค าสั่งศาล  
(4)  กรณีสมาชิกถูกค าสั่งศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย  ให้จ่ายคืนค่าหุ้นตาม
กฎหมายล้มละลาย 
(5)  กรณีมีหมายอายัดตามค าสั่งศาล  หรือค าสั่งจากพนักงานบังคับคดี  ให้
จ่ายตามค าสั่งศาล  หรือค าสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี  
 การจ่ายคืนค่าหุ้น  ให้จ่ายเต็มจ านวนมูลค่าหุ้นที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ใน
เวลาที่จ่าย  แต่ถ้ามีผลการด าเนินงานค้างขาดทุนสะสม  ให้จ่ายเฉพาะส่วน
เหลือเมื่อได้หักส่วนขาดทุนออกแล้วในวันสิ้นปีทางบัญชีปีสุดท้ายของสหกรณ์ 
 การจ่ายคืนค่าหุ้น  กรณีสมาชิกมีภาระผูกพันต้องช าระหนี้ต่อสหกรณ์  
สหกรณ์จะใช้วิธีหักกลบลบหนี้เต็มจ านวนกับค่าหุ้นที่ต้องจ่ายน้ันก่อน  เว้นแต่
การจ่ายคืนค่าหุ้นในรายที่มีค าสั่งศาลให้ล้มละลาย  หรือมีหมายอายัดค่าหุ้น  
ให้จ่ายตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  หรือตามหมายอายัดแล้วแต่
กรณี 

 หมวดที่  4 
การด าเนินงาน 

  ข้อ  11.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   การใดที่ได้
กระท าไปและมีผลผูกพัน สหกรณ์  การน้ันต้องมีบุคคลต่อไปนี้ลงชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

(1) ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
เลขานุการ  หรือกรรมการท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติมอบหมาย
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คนใดคนหนึ่งลงชื่อร่วมกับผู้จัดการรวมสองคนส าหรับการท านิติกรรมสัญญา  
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภท  การเบิกถอนเงิน  
ตราสารหนี้  ตราสารการเงินทุกชนิด  รวมทั้งการท าหนังสือมอบอ านาจ  แต่การ
เบิกรับเงินจากธนาคารเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  อาจให้รองผู้จัดการลงชื่อ
ร่วมกับฝ่ายคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ 
  (2)   ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
เลขานุการ  ลงชื่อในเอกสาร    ที่เป็นประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบของสหกรณ์  
และเอกสารอ่ืนที่เป็นการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก  หรือกับสมาชิก
ของสหกรณ์  แต่การลงชื่อของรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการจะกระท า
ได้ก็แต่เฉพาะเพื่อการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการเท่านั้น  การปฏิบัติ
หน้าที่แทนให้สหกรณ์ท าเป็นประกาศ 
  (3)   ผู้จัดการสหกรณ์  หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้จัดการ  ส าหรับเอกสารการรับฝากเงินถอนเงินของสมาชิก  
และเอกสารอ่ืนที่ใช้ภายในส านักงานสหกรณ์  แต่ถ้าผู้จัดการเห็นว่าการลงนาม
ในเอกสารไปยังบุคคลภายนอกจะไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  ก็ให้มีอ านาจลงนาม
ในเอกสารนั้นได้ 
  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตามความใน  (1)  (2)  และ  (3)  
ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย  ยกเว้นการสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์
หรือใบรับเงินที่สหกรณ์ออกให้ 

ข้อบังคับข้อ 11 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2553 
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  ข้อ  12.  วงเงินกู้ยืม   ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืม
ส าหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้ตามที่   จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึ่ง
ก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
  ข้อ  13.  การกู้ยืมเงิน   สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินได้เฉพาะใช้เป็น
ทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
  ข้อ  14.  การให้เงินกู้   สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
สหกรณ์อ่ืนได้  ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นอย่างน้อยต้องมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทของเงินกู้  
วัตถุประสงค์ของเงินกู้  จ านวนจ ากัดแห่งเงินกู้ดอกเบี้ย  หลักประกัน  การจ่าย
เงินกู้  การช าระหนี้เงินกู้  การเรียกคืนเงินกู้  การผ่อนช าระ  และการปรับ
โครงสร้างหนี้ 
  ข้อ  15.  การรับฝากเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินจาก
สมาชิกและสหกรณ์อื่นได้  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 
  ระเบียบการรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน  อย่างน้อย
ต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับประเภทของเงินรับฝาก  วิธีการรับฝาก  อัตราดอกเบี้ย  
การถอนเงินฝาก  และข้อก าหนดอ่ืน ๆ  ว่าด้วย  เงินฝากประเภทต่าง ๆ  
  ข้อ  16.  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์   เงินของ
สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้โดยค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่
สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
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(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความ

สะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
  ข้อ  17.  การเงินของสหกรณ์   เงินที่ใช้ด าเนินกิจการของ
สหกรณ์  ต้องค านึงถึง  ระยะเวลาการคืนเงินหรือการใช้เงินเหล่านั้นด้วย  เงิน
สดที่เหลือจากการใช้ด าเนินกิจการ  ให้ผู้จัดการ  น าฝากไว้กับธนาคาร  สหกรณ์
หรือสถาบันการเงินอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  เว้นแต่
จะมีเงินสดเหลือในวันหนึ่งไม่เกินห้าหมื่นบาทจะไม่น าฝากธนาคารก็ได้  แต่
ผู้จัดการต้องรับผิดชอบ  เก็บรักษาเงินคงเหลือนั้นไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์  
  กรณีมีเหตุอันไม่สามารถน าเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวัน
ใด  ในวันรุ่งขึ้นที่ธนาคารเปิดท าการผู้จัดการต้องน าฝากโดยไม่ชักช้า  และให้
ผู้จัดการบันทึกเหตุอันไม่สามารถน าเงินฝากธนาคารในวันนั้นไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย 
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  การจ่ายเงินอันเป็นปกติของการด าเนินกิจการของสหกรณ์  
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย  ส่วน
การอนุมัติการจ่ายเงินใด ๆ  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือ
ระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ  18.  การบัญชีของสหกรณ์   ให้สหกรณ์จัดท าบัญชี  
เพื่อควบคุมการบริหาร    การเงินของสหกรณ์  รายการบัญชีต้องมีหลักฐาน
ประกอบทุกรายการ 
  รอบปีบัญชีของสหกรณ์  เริ่มตั้งแต่วันท่ี  1  มกราคม  และไป
สิ้นสุดในวันที่  31 ธันวาคม  ของทุกปี 
  เมื่อสิ้นสุดรอบปีบัญชีหนึ่งให้สหกรณ์ด าเนินการปิดบัญชี  และ
แสดงงบการเงินของสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  เพื่อเตรียมการเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
  งบการเงินของสหกรณ์ประกอบด้วยงบดุล  และบัญชีก าไร
ขาดทุน  รวมทั้งการจัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  การจัดท ารายการบัญชี  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  กรอบเวลาท่ีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก าหนด  
  งบดุลของรอบปีบัญชีใดเมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วให้
ผู้จัดการแสดงไว้อย่างเปิดเผยภายในส านักงานของสหกรณ์ตลอดระยะเวลา
รอบปีบัญชีถัดไป 
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  ข้อ  19.  การเสนองบการเงินและรายงานประจ าปี     
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง
แล้วที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่   ผู้จัดการต้อง ประกาศให้สมาชิกทราบไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมใหญ่ที่มีวาระการพิจารณางบดุล   ประกาศนั้น  
ให้ติดไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานของสหกรณ์  ส านักงานสหกรณ์จังหวัด   
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ อาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งที่ถนนกรุง
เกษมและถนนพิชัย และสถานที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เห็นสมควร 
                      ให้ประธานที่ประชุมใหญ่เสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  โดยแสดงรายละเอียดและเหตุผลประกอบการเสนอพอสมควร  
ในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน  ประธานที่ประชุมอาจมอบหมายให้ผู้สอบ
บัญชีหรือผู้จัดการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งเสนอหรือตอบข้อซักถามของ
สมาชิกก็ได้ 
  รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ให้
ผู้จัดการจัดท าขึ้นตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  แล้วเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาเห็นชอบรายงานประจ าปีที่
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ประธานที่ประชุมใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธาน  ที่ประชุมใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบในคราวที่ประชุมใหญ่ที่มี
วาระการพิจารณางบดุล 
  งบดุลซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้ว  และรายงานประจ าปีซึ่งที่
ประชุมใหญ่รับทราบแล้ว   
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ผู้จัดการต้องส าเนาส่งถึงนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลา  30  วัน  นับแต่วัน
ประชุมใหญ่  งบการเงินและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์  ให้ผู้จัดการเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์ และต้องน ามาแสดง
เมื่อสมาชิกร้องขอ 
  สมาชิกอาจขอส าเนางบดุล  บัญชีก าไรขาดทุน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หรือรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
ได้  แต่สมาชิกผู้ขอต้องเสียค่าใช้จ่ายในการคัดส าเนาเอง” 

ข้อบังคับข้อ 19 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 ธันวาคม 2551 

 
          ข้อ 20. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องร่วมกันพิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อมีมติ
จัดสรรเป็นอย่างไรแล้ว  ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่หรือผู้ที่ประธานในที่
ประชุมใหญ่มอบหมาย  เสนอหลักเกณฑ์และเหตุผลต่อที่ประชุมใหญ่รวมทั้ง
ตอบข้อซักถามจากที่ประชุมใหญ่ 
                         ในการจัดสรรก าไรสุทธิ  ที่ประชุมใหญ่ต้องจัดสรรเป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิและจัดสรรเป็นค่าบ ารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละห้าของก าไรสุทธิ   
                         กรณีสหกรณ์มีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน ห้ามมิให้น า
ก าไรนั้นมาจัดสรรเพื่อแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก  แต่ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง
หรือทุนอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
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                         ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนที่เหลือ   อาจจัดสรรดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว  ไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกช าระต่อ
สหกรณ์ในวันใด มีระยะเวลานับต้ังแต่วันที่ถือเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นปีทาง
บัญชี 
 สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์หรือเสียชีวิตก่อนวันสิ้นปีบัญชีของ
สหกรณ์  หากสมาชิกหรือผู้รับโอนประโยชน์มิได้ถอนค่าหุ้นจากสหกรณ์ก่อน
วันสิ้นปีบัญชี  สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้ตามอัตราซึ่งที่ประชุมใหญ่
ก าหนด 

 (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกช าระให้แก่
สหกรณ์ระหว่างปีตามความเหมาะสม 

 (3) เป็นเงินโบนัสให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
 (4)  เป็นทนุรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  จนกว่าจะมีจ านวนร้อยละแปด
แห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติ
แห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น 
 (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ  ทุน
สาธารณประโยชน์นี้  สะสมไว้ส าหรับจ่ายเพื่อการกุศลและศาสนกิจ  เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของสังคมและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ านวยประโยชน์แก่สหกรณ์  
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 (6)  เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรมสัมมนาของสหกรณ์  ไม่
ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ  
 (7)  เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละ
สิบห้าของก าไรสุทธิ 
 (8)  เป็นทุนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
หนึ่งของก าไรสุทธิ 
 (9)  เป็นทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของ
ก าไรสุทธิ  ทุนนี้สะสมไว้ส าหรับจ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยเรื้อรัง  
หรือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ หรือเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
สมาชิก  ตลอดจนสวัสดิการอ่ืน ๆ 
 ที่ประชุมใหญ่อาจมีมติให้ลดการจัดสรรรายการใดรายการ
หนึ่งก็ได้  เงินจัดสรรที่มีมติให้ลดลง  ให้น าไปจัดสรรสมทบเป็นทุนส ารองหรือ
ทุนอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับนี้ 
 การใช้เงินทุนให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  และตามระเบียบ
ของสหกรณ์” 

ข้อบังคับข้อ 20 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2561  
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

 
            ข้อ  21.  ที่มาแห่งทุนส ารอง   ทุนส ารองของสหกรณ์อาจ
ได้มาจาก 

(1) จัดสรรจากก าไรสุทธิ 
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(2) รับบริจาคโดยผู้บริจาคมิได้ก าหนดให้สหกรณ์น าไปใช้
เพื่อการใด 

(3) เงินหรือทรัพย์สินอันเป็นสิทธิ์ของสมาชิก  แต่สมาชิก
ไม่ขอรับตามเวลาที่ก าหนด 
  ข้อ  22.  สภาพแห่งทุนส ารอง   ทุนส ารองย่อมเป็นเงินของ
สหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้  หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
  ทุนส ารอง  จะถอน ได้จากบัญชีทุนส ารอง  เพื่อชดเชยการ
ขาดทุน  หรือเมื่อมีการแยกสหกรณ์เท่านั้น  
  ข้อ  23.  ทะเบียน   ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนสมาชิก  
ทะเบียนหุ้น  ตลอดจน   สมุดรายงานการประชุม  ตามแบบที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้นโดย 
  (1)   ทะเบียนสมาชิก   อย่างน้อยต้องมีรายการ  
         (ก)   ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงานของสหกรณ์ 
         (ข)   ชื่อ  สัญชาติและที่อยู่ของสมาชิก 
         (ค)   วันที่เข้าเป็นสมาชิก    
  (2)   ทะเบียนหุ้น  อย่างน้อยต้องมีรายการ  
         (ก)   ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงานของสหกรณ์ 
         (ข)   ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุ้น  มูลค่าหุ้น  จ านวนหุ้นและ
เงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 

(ค) วันที่ถือหุ้น 
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 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น  
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  

  ข้อ  24.  แบบบัญชี   ให้ผู้จัดการจัดท าบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียน สหกรณ์ก าหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  และเก็บ
รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์  ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  รายการเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์  ให้บันทึกรายการ
ในสมุดบัญชี  ณ  วันที่  เกิดเหตุน้ัน  ส าหรับรายการอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงิน
สด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน  นับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการน้ัน 
  การลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดย
ครบถ้วน 
  ข้อ  25.  แบบงบดุล   ให้สหกรณ์จัดท างบดุลตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนดอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน  อันจัดเป็นรอบ
ปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  งบดุลดังกล่าวต้องท าให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  
แล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติ ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน  
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  ข้อ  26.  รายงานประจ าปี   ให้สหกรณ์จัดท ารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนิน งานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่
เสนองบดุลและให้ส่งส าเนารายงานดังกล่าวไปยัง 
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นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่  
  ข้อ  27.  การเก็บรักษาทะเบียน   ให้สหกรณ์เก็บรักษา
ทะเบียนต่าง ๆ  รายงานประจ าปี  งบดุล  พร้อมทั้งข้อบังคับ  และกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้  
 

หมวดที่  5 
สมาชิก 

         ข้อ  28. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก   ผู้สมัครเป็น
สมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน50 ปี และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) บรรลุนิติภาวะ  มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) เป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 ก. เป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ข. เป็นลูกจ้างประจ า  สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  ติดต่อกันมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
 ค. เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
หนึ่งปี 
 ง. เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าแปดปีติดต่อกัน 
 จ. เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกันและยัง
เป็นพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็นพนักงาน หรือ
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าท่ี 
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การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ฉ. เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว แต่ได้ลาออกหรือถูกให้ออก
จากสหกรณ์ครั้งหลังสุด เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับจากวันลาออก 
หรือสองปีนับจากวันถูกให้ออกจากสหกรณ์  

ข้อบังคับข้อ 28  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภพาพันธ์ 2560 

 
         ข้อ  29.  การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับ  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฎว่า
ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  28.  ทั้งเห็นเป็นการสมควร
แล้ว  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้  แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วย
เหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่า
นี้  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มาประชุม  
และอยู่ในที่ประชุม 
  ข้อ  29/1  การได้เป็นสมาชิกผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการ
รับเข้าเป็น  สมาชิกให้ถือว่าเป็นสมาชิกเมื่อได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือ
ครบถ้วนและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว เว้นแต่ผู้เข้าเป็นสมาชิกระหว่าง
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เป็นสมาชิกสมทบ ซึ่งมีหุ้นและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ามาก่อนแล้วให้ถือว่า
เป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้รับ 

ข้อบังคับข้อ 29  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

 
  ข้อ  30.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละห้าสิบบาท  ค่าธรรมเนียมแรก
เข้านี้จะเรียกคืนไม่ได้ 
  ข้อ  31.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก   ผู้เข้าเป็นสมาชิก
ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว  
จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
  สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของ
สหกรณ์ทุกประการ 
                   ข้อ  32.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ ที่อยู่ และค า
น าหน้านาม" สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และ 
ค าน าหน้านาม ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ข้อบังคับข้อ 32  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551  
ถือใช้ตั้งแต่วันท่ี 4 ธันวาคม 2551 
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  ข้อ  33.  สิทธิของสมาชิก   สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1)  เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  
(2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3)  เลือกต้ังหรือได้รับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการ   
      หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4)  ได้รับบริการทางธุรกิจ  ทางวิชาการ  และสวัสดิการจากสหกรณ์  
(5)  สิทธิอื่น ๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์  

  ข้อ  34.  หน้าที่ของสมาชิก   หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของ
สหกรณ์ 
(2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กร  
ที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการ  พัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

  ข้อ  35.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกจะท าเป็น
หนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ใน
สหกรณ์ในเมื่อตนตายน้ันมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือต้ังผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าแบบที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
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  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับ
โอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรค
ก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  เมื่อสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคก่อนทราบ  และ สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  
เงินเฉลี่ยคนื  และเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจ  คณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จ านวนดังกล่าวนั้น 
  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน  ยื่นค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปี  นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับ
แจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกนั้น ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่
ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้
จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่  เมื่อพ้นก าหนดอายุความสิบปี  ให้สหกรณ์
โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
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  ข้อ  36.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกย่อมขาด
จากสมาชิกภาพ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ     
     ด าเนินการแล้ว 
(3) วิกลจริต 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  ข้อ  37.  การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกที่มีความ
ประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ได้ต้องแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าไม่มีภาระผูกพันอยู่กับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน        
ก็ให้อนุญาต การลาออกของสมาชิกผู้นั้นได้ 

  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  สอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับให้อนุญาตการลาออกของสมาชิกผู้นั้น  และให้ถือว่าออก
จากสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ่ง  และให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ      
ในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

  ข้อ  38.  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออก
จากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  
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(1) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน  หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวด  ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ  

(2) น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน  ส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืน

ดี  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
(4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงิน  หรือดอกเบี้ยเป็นเวลา

สองงวดติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้สามคราวส าหรับเงินกู้           
รายหนึ่ง  ๆ 

 (5)   ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์  เมื่อ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก  หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะ           
ผู้กู้  หรือผู้ค้ าประกัน  หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว  

(6)   จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์  
หรือพฤติการณ์ใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้วปรากฎว่า
สมาชิกมีเหตุใด ๆดังกล่าวข้างต้นนี้  และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่ลงชื่อมาประชุม
และอยู่ในที่ประชุม  ถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์  
     สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ทราบการให้ออก  และให้
คณะกรรมการด าเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ให้ถือเป็นที่สุด 
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  ข้อ 39. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอน
ชื่อออกจากทะเบียนแล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ  

            ข้อ 40. สมาชิกที่โอนย้าย หรือออกจากราชการ หรือ
งานประจ า  
              ในกรณีที่สมาชิกโอนย้ายหรือ ออกจากราชการหรืองานประจ า  ตาม
ข้อ 28 (2)ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ สมาชิก
ดังกล่าวจะของดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้หากไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ 
หรือมีหนี้สินน้อยกว่าค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมและมีรายได้ไม่พอต่อการด ารงชีพ  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน  

ข้อบังคับข้อ 40  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 

  ข้อ  41.  ความรับผิดในหน้ีของสมาชิกต่อสหกรณ์   
สมาชิกต้องช าระหนี้ให้สหกรณ์โดยพลัน  เมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระความ
เสียหายที่เกิดแก่สหกรณ์อันเนื่องจากการผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิกผู้ใด  
สมาชิกผู้นั้นต้องรับผิดในความเสียหายน้ัน  หนี้เช่นว่านี้ให้รวมถึงหนี้ที่ 
สมาชิกต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกัน  หรือหนี้อันเกิดจากการท าละเมิดแก่
สหกรณ์ 
  หน้ีท่ีผดินัดและสหกรณ์มหีนังสือแจ้งให้สมาชิกช าระหน้ี
ภายในก าหนดเวลาใดแล้วถ้าไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนดโดยมิได้รับการผ่อน
ผันจากสหกรณ์  สหกรณ์ย่อมใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ 
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กับเงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  หรือเงินอ่ืน ๆ  ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ได้  
  ข้อ  42.  ความรับผิดของสมาชิกเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์   
สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์เพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ตนถือ  
 

 หมวดที่  5/1 
 สมาชิกสมทบ 

                      ข้อ 42/1 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ   
               ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติเข้าลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
               (1)  เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่มีความ
ประพฤติดีและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                (2)  เป็นผู้ที่เคยรับราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ยกเว้นลูกจ้าง
ชั่วคราว 
     (3) เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีความประพฤติดีและเห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์    

ข้อบังคับข้อ 42/1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 

 
          ข้อ 42/2  วิธีการรับสมัคร   
                        ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสมทบให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนดไว้ และต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท   
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้จะเรียกคืนมิได้ 
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                          เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก
สมทบแล้ว ผู้สมัคร ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า พร้อมทั้งค่าหุ้นไม่น้อย
กว่าสิบหุ้น  (หนึ่งร้อยบาท)  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด  ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
                          ข้อ 42/3  สิทธิของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิ
ดังต่อไปนี้ 
     (1) ได้รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
  (2) ฝากเงินทุกประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (3) กู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสมทบ 
 (4) ขอรับสวัสดิการได้ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้สวัสดิการ
แก่สมาชิกสมทบ 
    (5)  ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็น  
 (6)  ได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืน 
  (7) ให้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมและให้
ใช้หุ้นเดิมทั้งหมดเป็นหุ้นท่ีสมาชิกต้องถือ กับทั้งให้นับเวลาสมาชิกสมทบเป็น
เวลาสมาชิกด้วย ในกรณีมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
        ก. เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกันและยัง
เป็นพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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        ข. ระหว่างเป็นสมาชิกสมทบและมีคุณสมบัติเป็นสมาชิก
ตามข้อ 28 (3) ก. ข. ค. ง. จ. และ ฉ. 

ข้อบังคับข้อ 42/3 (7) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

 
          ข้อ 42/4  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ มีหน้าที่
ดังนี้ 
       (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และค าสั่งของ
สหกรณ์     
     (2) ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  
  (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
  (4)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง 
  (5)  สมาชิกสมทบตามข้อ 42/1 (1) ให้ถือหุ้นตามระเบียบสหกรณ์
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นทั้งหมด 
  สมาชิกสมทบตามข้อ 42/1 (2) จะขอซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ย่อมท าได้
โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
                       ข้อ 42/5 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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   (1)  ตาย   
    (2)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการแล้ว 

   (3)  วิกลจริต  
   (4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

      (5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอเรื่องการขาดสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสมทบให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
                            ข้อ 42/6 การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด   
ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ ยกเว้นสมาชิกสมทบ
ตามข้อ  42/1 (2)  
 (2)  น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
 (3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน  ส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4)  ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงิน  หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสองงวด
ติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้สามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  
 (5)  จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์หรือพฤติการณ์ 
ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าประการใด ๆ  
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               เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว   ปรากฏว่า
สมาชิกสมทบ มีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออก
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการ              
ที่ลงชื่อมาประชุมและอยู่ในท่ีประชุมถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 
 สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ทราบการให้ออก
และให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของ   
ที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

 
ข้อบังคับข้อ 42/2-42/6 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 

ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 
 
                          ข้อ 42/7  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ 
และเร่ืองอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ  ที่อยู่  และค าน าหน้านาม การ
ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
สมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกการลาออก
และเรื่องอื่น ๆ  ให้ใช้ข้อความที่ก าหนดไว้ในหมวดอ่ืน ๆ ของข้อบังคับนี้โดย
อนุโลม” 

ข้อบังคับข้อ 42/7 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2551 
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หมวดที่  6 

การประชุมใหญ่ 

  ข้อ  43.  การประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์
อาจมีได้  2  กรณี  คือการประชุมใหญ่สามัญ  และการประชุมใหญ่วิสามัญ  

  การบริหารจัดการประชุมใหญ่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
  ข้อ  44.  การประชุมใหญ่สามัญ   ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเรียกประชุมปีละครั้ง  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 
  ข้อ  45.  การประชุมใหญ่วิสามัญ   เมื่อมีเหตุอันสมควร
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่
ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือในกรณี
ที่สหกรณ์ขาดทุนเกิดกึ่งของ  จ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว  ต้องเรียกประชุม 
ใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ  
  สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ  
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน  แต่นายทะเบียนสหกรณ์มีค าสั่งให้
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เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการด าเนินการต้องจัดให้ มีประชุมใหญ่
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
  ข้อ  46.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน 
  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุมให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน  นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรก  ในการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า  
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน  ให้ถือว่าเป็นองค์
ประชุม 
  ในการประชุมใหญ่สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุม
แทนตนไม่ได้ 
  ข้อ  47.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่
มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
                          (1)  รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจาก
สหกรณ์และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก   
และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
                          (2)  พิจารณาเลือกต้ังถอดถอนกรรมการด าเนินการ   และ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
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  (3)  พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ของสหกรณ์ 
                          (4)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการและรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ 
                        (5)  พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการด าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
                         (6)  พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 
                         (7)  อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่าย
ประจ าปขีองสหกรณ์ 
                         (8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
                         (9) พิจารณาการควบสหกรณ์ 

            (10) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
            (11) พิจารณาการเลิกสหกรณ์ 

(12) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิก หรือองค์กรธุรกิจที่
สหกรณ์ร่วมทุน 
                         (13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
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     (14) ก าหนดกิจกรรมซึ่งสมาชิกต้องการให้คณะกรรมการ
ด าเนินการถือปฏิบัติ 

ข้อบังคับข้อ 47 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2551 

 
  ข้อ  48.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการ
ประชุมใหญ่ทุกคราวให้มีหนังสือแจ้งวัน  เวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุม 
ให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการ
เร่งด่วน  อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร   

  การแจ้งแก่สมาชิก ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือประกาศ
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกัน หรือปิดประกาศการประชุม งบดุล 
และรายการท่ีจะแก้ไขในข้อบังคับ (ถ้าม)ี ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์และ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกแห่ง 

ข้อบังคับข้อ 48 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2549 

 
หมวดที่  7 

         คณะผู้ตรวจสอบกิจการ   
                     ข้อ 49. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคณะหนึ่ง เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
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                          คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องประกอบด้วยสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก จ านวน 3  คน  ในจ านวนนี้ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน และ
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  
ด้านการบริหารจัดการ การเงิน  การบัญชี  เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์  
การสหกรณ์  หรือกฎหมาย 
                          คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการท าหน้าที่หนึ่งปีทาง
บัญชี เมื่อพ้นวาระการท าหน้าที่  หากยังไม่มีการเลือกต้ังใหม่ ให้คงท าหน้าที่
อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังคณะใหม่ 
                          สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะเป็นคณะผู้
ตรวจสอบกิจการ ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกต้ัง 
                          กรณีไม่มีสมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือที่ประชุมใหญ่ไม่เลือกต้ังผู้สมัครกลุ่มใด    
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกที่สมัครใจตามจ านวนและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในวรรคสอง ประกอบเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการและให้คณะผู้
ตรวจสอบกิจการน้ันเลือกกันเองให้เป็นหัวหน้าคณะหนึ่งคน  
                         สมาชิกที่พ้นจากต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
ผู้จัดการสหกรณ์ ไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งไม่มีสิทธิได้รับ
เลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ข้อบังคับข้อ 49 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2551 
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  ข้อ  50.  บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นหรือท า
หน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

(1) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  56  (1)  (2)  (3)  และ  (4) 
(2) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ถอดถอนออกจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) ผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ 
(4) กรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(5) ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์อ่ืนใด 

                   ข้อ  51.  การด ารงต าแหน่งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ    
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งได้หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้า
เมื่อครบก าหนดวาระแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่  ก็ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่
จะเลือกต้ังคณะใหม่  คณะผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น  อาจได้รับเลือกต้ัง
ซ้ าได้ 
  ข้อ  52.  ต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ 
 ถ้าต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุม
ใหญ่  แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการเหลือน้อยกว่าสองคน  
คณะกรรมการด าเนินการจะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว  เพื่อ
เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการแทนต าแหน่งที่ว่าง  เว้นแต่ต าแหน่งที่ว่างนั้นเหลือ
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เวลาไม่ถึงสามเดือนนับถึงวัน  สิ้นปีบัญชี  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีได้รับเลือก
ต้ังอยู่ในต าแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  
  ข้อ  53.  อ านาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ   
คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์  ตามระเบียบนายทะเบียน  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียนและ
การเงิน  ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและ
ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบการด าเนินธุรกิจ  และด าเนินงานอื่น  ๆ  
เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลและให้ค าแนะน าแก่สมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการ  
และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
สหกรณ์  ระบบตลอดจนวิธีปฏิบัติแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้  

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 

(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน  นโยบาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
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(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  และค าแนะน า
ของทางราชการตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่ง  
ของสหกรณ์  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ตามที่เห็น สมควรหรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดี
แก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(7) ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน  
เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และความปลอดภัยของระบบ  

(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

(9) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 
 9.1 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  หรือ

รายงานของเดือนที่เข้าท าการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
9.2 เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี  ต่อที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  ทั้งนี้  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ควรเข้าร่วมประชุมกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน  และเข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
รายงานการตรวจสอบกิจการท่ีน าเสนอต่อที่ประชุมนั้น ๆ  
  อนึ่ง  ในกรณีที่ปรากฎชัดเจนว่า  มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญแก่สหกรณ์  คณะผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการและส่วนราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สหกรณ์โดยเร็ว 
  ข้อ  54.  ความรับผิดชอบของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ   
กรณีที่คณะผู้ตรวจสอบ กิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็น
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สาระส าคัญเยี่ยงผู้ตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ  หรือกระท าการโดย
ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะผู้ตรวจสอบ  
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  
 

หมวดที่  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ  55.  การเลือกตั้ง   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิก
เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลือกต้ังสมาชิกอีกสิบสี่คนเป็นกรรมการ  
ประกอบเป็นคณะกรรมการด าเนินการ   

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการเป็นรองประธาน
กรรมการสองคนและเลขานุการหนึ่งคน แล้วประกาศให้สมาชิกทราบเป็น
หนังสือ ทั้งนี้ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งรองประธานกรรมการและ
เลขานุการที่มีอยู่เดิมก็ได้ 

  ในกรณีคณะกรรมการหรือกรรมการว่างลงเพราะเหตุใด  
เหตุหนึ่ง  ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ านวนไม่
เกิน  5  คน  เป็นคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการ
เลือกต้ังเลือกกันเอง  ให้มีประธานกรรมการเลือกต้ังคนหนึ่ง เลขานุการ      
คนหนึ่ง  ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการเลือกต้ัง 
  คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่
บริหารจัดการเลือกต้ัง 
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กรรมการด าเนินการ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม  ตลอดจน
ด าเนินการให้สมาชิกที่มาประชุมใหญ่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 
  ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ
อาจขอให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกมาร่วม
ด าเนินการจัดการเลือกต้ังด้วยก็ได้  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังให้
สหกรณ์จ่ายตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ  
  การออกเสียงเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ  ให้กระท าโดยวิธี
ลงคะแนนลับเท่านั้นเว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็นและส าคัญไม่อาจลงคะแนนลับได้
ก็ให้ลงคะแนนโดยวิธียกมือ  ระหว่างเวลาที่สมาชิกใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
ให้ถือเป็นวาระหนึ่งของการประชุมใหญ่ 
  หลักเกณฑ์หรือการบริหารการจัดการเลือกต้ัง  ต้ังแต่การรับ
สมัครจนถึงประกาศผู้ได้รับเลือกต้ังให้คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ
ด าเนินการประกาศให้สมาชิกทราบก่อนการเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อบังคับข้อ 55 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2549 

 
  ข้อ 56 บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้เป็นหรือ
ท าหน้าที่กรรมการ 

              (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
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             (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร 
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

  (3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
                          (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

ข้อบังคับข้อ 56 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 
  ข้อ  57.  การด ารงต าแหน่ง   ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ
หนึ่งปีนับแต่วันเลือกต้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการทั้งหมด  โดยวิธีการจับฉลาก  และให้ถือว่า เป็นการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ 
  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้  แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
  ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง   
ให้กรรมการที่ได้รับเลือกต้ังอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  

ในกรณีที่กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  ให้
คณะกรรมการด าเนินการที่จะพ้นไปนั้นจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดใหม่ตามจ านวนและหลักเกณฑ์ในข้อ  55  คณะกรรมการ



 

คู่มือสมาชิก ประจ าปี 2561 หน้า - 54 - 

  

ด าเนินการที่ได้รับการเลือกต้ังตามวรรคนี้  ให้ด ารงต าแหน่งภายในข้อบังคับ
ของสามวรรคก่อนด้วย 
  คณะกรรมการด าเนินการเมื่อครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
  คณะกรรมการด าเนินการที่รักษาการ  ให้มีสิทธิและหน้าที่
เสมือนกับเป็นคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  
  ข้อ  58.  การพ้นจากต าแหน่ง    ประธานกรรมการและ
กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ  ตามข้อ  36. 
(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือ

ดอกเบี้ยเว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง  
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว  
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
(8) ลาออกทั้งคณะต่อที่ประชุมใหญ่ 
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  ข้อ  59.  อ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละต าแหน่ง 
 ก.  ประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  โดย
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 (2)   ควบคุมดูแลการด าเนินการงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (3)   ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง  ๆ  ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนด  
ไว้ในข้อบังคับ 
 (4)   ด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์  
 ข.   รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  
เมื่อไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อต าแหน่งประธานว่างลง 
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้  
(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้  
ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์  
  ค.  เลขานุการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1)   จัดท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกครั้ง 
(2)     ดูแล  รักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์  
ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3)   แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการแล้วแต่กรณี  
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(4)    ด าเนินการอ่ืน  ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้  
ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
  ข้อ  60.  ต าแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ   ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้กรรมการที่
ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินกิจการของสหกรณ์ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  
ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการแทนในต าแหน่งที่ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใด 
จ านวนกรรมการลดลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนอันจ าเป็นที่จะเป็นองค์ประชุม  
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่  จะประชุมด าเนินกิจการใด ๆ  ไม่ได้  นอกจาก
จะต้องเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกต้ังกรรมการแทนในต าแหน่ง
ที่ว่างขึ้นโดยเร็ว   
  ข้อ  61.  ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ    
ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้
กรรมการด าเนินการที่เหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกต้ัง
ประธานกรรมการโดยเร็ว  เว้นแต่ในกรณีวาระการด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการเหลืออยู่นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และมีรอง
ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการเพื่อบริหารงานต่อไป  จนกว่าจะมี
การเลือกต้ังประธานกรรมการ   ในการประชุมใหญ่คราวถัดไป  
  ถ้ารองประธานกรรมการที่ท าหน้าที่ประธานกรรมการว่างลง  
ให้คณะกรรมการด าเนินการที่เหลือเลือกต้ังกันเองขึ้นเป็นรองประธานกรรมการ  
เพื่อท าหน้าที่แทนประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะมีการเลือกต้ัง
ประธานกรรมการในการประชุมใหญ่คราวถัดไป 
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  ข้อ  62.  การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครัง้เป็นอย่างน้อย  โดยให้ประธานกรรมการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการได้  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
                  ข้อ  63.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบและตามมติของที่ประชุมใหญ่กับทั้ง
ในทางอันจะท าให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ   ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
                           (1) ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและให้สมาชิกออก
จากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ   ตามข้อบังคับ 
ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
                           (2)  พิจารณาด าเนินการในเรื่องการรับฝาก  การกู้ยืมเงิน  
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 
                           (3)  ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และ
เสนองบดุลกับรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ 
                           (4)  เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
                           (5)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือจ้าง  และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการ  ตลอดจนควบคุมดูแลปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็น
การถูกต้อง 
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                           (6)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และก าหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง 
                           (7)  ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
                           (8)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียนสมุด
บัญชี เอกสารต่าง ๆ   ระบบสารสนเทศ  และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของ
สหกรณ์ 
                          (9)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ 
                        (10)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์                     

 (11)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียน  สหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบ
บัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
                        (12)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของ
สหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
                        (13) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ๆ  หรือผู้
ตรวจสอบกิจการ  หรือความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการ 
ของสหกรณ์ 
                        (14)  ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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                        (15)  ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  
หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด 
                        (16)  เสนอแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่าย
ประจ าปี ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
                       (17) ท าการต่าง ๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

           (18)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้แทนของสหกรณ์  เพื่อ
เข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย หรือชุมนุมสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์    เป็นสมาชิกหรือองค์กรที่
สหกรณ์ร่วมทุน   โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์กรนั้น ๆ  
                       (19)  พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงาน
ให้แก่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  กรรมการ  หรือ
ผู้จัดการ  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ข้อบังคับข้อ 63 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2551 

 
           ข้อ 63/1 คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาลด
หรืองดดอกเบี้ยหรือต้นเงินให้สมาชิกผู้เป็นลูกหน้ีของสหกรณ์ได้แต่
ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและเมื่อมีเหตุต่อไปนี้เกิดขึ้น 
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(1) สมาชิกถึงแก่ความตาย ไม่มีทรัพย์สินใดๆ เหลือเป็น
มรดกตกทอด                                                                   

    (2) สมาชิกทุพพลภาพถาวรถึงขั้นไม่สามารถประกอบอาชีพ
ต่อไปได้และครอบครัวสมาชิกที่มีเหตุตาม (1) หรือ (2) มีฐานะยากแค้น
ล าเค็ญด ารงชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบาก   
                      (3) สมาชิกได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากภยันอันตรายหรือ
ประสบสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติและสมควรได้รับการช่วยเหลือให้ลด
ดอกเบี้ยเท่านั้น 
                          เหตุตามที่ก าหนดในวรรคแรกให้น ามาใช้บังคับกับกรณี
สมาชิกผู้ตกเป็นลูกหนี้เพราะการค้ าประกันหนี้ด้วย  
                          การลดหรืองดดอกเบี้ย หรือต้นเงินตามวรรคแรก ให้ใช้กับ
การพิจารณาประนีประนอม ในศาลด้วย เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีด าเนินการ
เป็นระเบียบของสหกรณ์” 

ข้อบังคับข้อ 63/1 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 

  ข้อ  64.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ   
ถ้ากรรมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท าโดยประมาท
เลินเล่อ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายคณะกรรมการด าเนินการ        
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
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  ข้อ  65.  คณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการของสหกรณ์เป็นคณะกรรมการเงินกู้  เพื่อด าเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
  ข้อ  66.  คณะกรรมการศึกษา   ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการของสหกรณ์เป็นคณะกรรมการศึกษา  เพื่อ
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
  ข้อ  67.  ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุม
เลือกต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น  
  ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น  คณะกรรมการเงินกู้  
คณะกรรมการศึกษาให้ประธานคณะกรรมการน้ัน ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของคณะนั้น ๆ  คน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ข้อ  68.  การออกเสียง   สมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ  
หรือกรรมการอ่ืน  ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน 
สุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุม  และออกเสียง
แทนตนไม่ได้ 
  ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษเฉพาะตัว  ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
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  ข้อ  69.  การวินิจฉัยปัญหา   การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ  ใน
ที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือที่ประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  ในกรณีต่อไปนี้  ให้ที่ประชุมใหญ่ถือเสียงสองในสามของ
จ านวนสมาชิกที่มาประชุม 

(1)   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2)   การเลิกสหกรณ์ 
(3)   การควบสหกรณ์ 
(4)   การแยกสหกรณ์ 
(5)   การอ่ืนใดที่ข้อบังคับก าหนดให้ใช้เสียง           

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกที่มาประชุมและอยู่ในที่ประชุม 
  ข้อ  70.  รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  หรือการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืนนั้น  ต้องจัด
ให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น               
ไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการ  
หรือกรรมการอ่ืนแล้วแต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ  ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญ 
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หมวดที่  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

  ข้อ  71.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ   ให้
คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความรู้  ความสามารถและความเหมาะสม  เพื่อแต่งตั้งหรือ                  
จ้างเป็นผู้จัดการ        
  ในการจ้างผู้จัดการ  สหกรณ์ต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็นหลักฐาน  และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอัน
สมควร 

  ข้อ  72.  การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ   การด ารงต าแหน่ง
ผู้จัดการให้นับแต่วันที่ประธานกรรมการลงนามในสัญญาจ้างโดยได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  56  (1),  (2),  
(3)  และ  (4)  เป็นหรือท าหน้าที่ผู้จัดการ 
  ข้อ  73.  การพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการ   ผู้จัดการพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่

สหกรณ์  และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
(4) คณะกรรมการด าเนินการเลิกจ้าง 
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  ข้อ  74.  การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์   ให้
คณะกรรมการด าเนินการ    มีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการ
ก าหนดต าแหน่ง  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก      การแต่งตั้งหรือจ้างการ
ก าหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากต าแหน่ง  
  ข้อ  75.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   
ผู้จัดการมีอ านาจ    หน้าที่จัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจ าของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์  
(2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจ านวนหุ้น  
จ่ายคืนค่าหุ้น  และแนะน าการถือหุ้นในสหกรณ์ 
(3)  รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และแนะน าการฝากเงินในสหกรณ์  
(4)  ควบคุม  ดูแลตรวจสอบการรับจ่าย  และการเก็บรักษาเงิน  และ  
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย  
(5)  ตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  รับช าระหนี้  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับ  
เงินกู้  และด าเนินการอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบว่าด้วยการให้      เงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้  
(6)  จัดท ารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็น  
รายบุคคลทุกระยะหกเดือน  พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล  
เฉพาะของสมาชิกเท่านั้น 
(7)  พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดใน  
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ระเบียบ  รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหล่านั้น  ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
(8)  กวดขันในเรื่องการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือมีใบส าคัญโดยครบถ้วน  
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวม
ใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆเกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(9)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและลงทะเบียนต่าง ๆ  ของ  
สหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
 (10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการ  ในการนัดเรียกประชุมใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
(11) รับผิดชอบจัดท างบดุล  บัญชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปี 
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
(12) เข้าร่วมขี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เว้นแต่ในกรณีที่ที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วม
ประชุม 
(13) ปฏิบัติการเก่ียวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์  
(14) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ  
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(15) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
(16) เสนอรายงานหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบ  และ 
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ระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด 
(17) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ  และคณะกรรมการ  
อ่ืน ๆ  ของสหกรณ์มอบให้หรือตามที่ควรกระท า  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วง
ไปด้วยดี 
  ข้อ  76.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถ้า
ต าแหน่งผู้จัดการว่างลงและ     ยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหน่ง  หรือเมื่อ
ผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการ  หรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว้  เป็นผู้รักษาการ
แทน 
  ข้อ  77.  การเปลี่ยนผู้จัดการ   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการ  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน  กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของ
สหกรณ์  ตลอดจนจัดท างบดุลของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่  
จะรับมอบงานมา  เพื่อส่งมอบให้กับผู้จัดการคนใหม่  
  ข้อ  78.  เจ้าหน้าที่อื่น   นอกจากต าแหน่งผู้จัดการ  และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้วสหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนตามความ  
จ าเป็น  เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
  ข้อ  79.  ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์    
คณะกรรมการด าเนินการอาจ เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิ  
มีความสามารถและความเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ
ได้  เพื่อให้ความเห็น  แนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  



 

คู่มือสมาชิก ประจ าปี 2561 หน้า - 67 - 

  

หมวดที่  10 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

  ข้อ  80.  ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการ  

ปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน  
(6) ระเบียบว่าด้วยการศึกษาของสหกรณ์ 
(7) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 
(8) ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว  
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างาน 

(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  

เฉพาะระเบียบใน  (1),  (2)  และ  (4)  ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน สหกรณ์ก่อนจึงใช้บังคับได้  
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  ข้อ  81.  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่
ทรัพย์สินของสหกรณ์    ถูกยักยอก  หรือเสียหายโดยประการใด ๆ  หรือในกรณี
ที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้   แต่มิได้รับช าระตามที่สหกรณ์เรียกคืน  คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องร้องทุกข์  หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ  
  ข้อ  82.  ทรัพย์สินของสหกรณ์   การซื้อหรือการจ าหน่าย
จ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ด าเนินการทุกคนที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น และต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
ที่ประชุมใหญ่ด้วย 
  การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  
ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุมและอยู่ในที่ประชุม เว้นแต่มีความ
จ าเป็นต้องซื้อจากการขายทอดตลาดในคดีที่สหกรณ์ฟ้องบังคับช าระหนี้ หรือ
การรับช าระหนี้แทนเงินของลูกหนี้สหกรณ์ รวมถึงการจ าหน่ายจ่ายโอน
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาด้วยเหตุนั้นด้วย ให้เป็นไปตามมติโดยเอกฉันท์ของ
คณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น และเมื่อด าเนินการแล้วให้แจ้ง 
ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อบังคับข้อ 82 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 12  มีนาคม 2546 

 
  ข้อ  83.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก   
เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและ    ได้จัดการช าระบัญชีโดยจ าหน่ายทรัพย์สินตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝาก  
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พร้อมด้วยดอกเบี้ย  และช าระหนี้สินอื่น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่า
มีทรัพย์สินเหลืออยู่    เท่าใด  ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับ  ดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว  แต่ต้องไม่เกินอัตรา

ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืน 
เงินที่จ่ายตามข้อ  (2)  และ  (3)  เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 

ยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปในปีนั้น 
  ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่  หรือด้วยความ
เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีที่     ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 
  ข้อ  84.  การตีความในข้อบังคับ   ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการ
ตีความในข้อบังคับ ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉัย  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น  
  ข้อ  85.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   จะกระท าได้ก็แต่
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (1)  ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะและให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่ 
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  (2)  การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระท าได้แต่
เฉพาะในการที่ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน 
  ข้อ  86.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่อง
ใดไว้   ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
เป็นส่วนหน่ึงแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  87.  ระเบียบ  ค าสั่ง  ที่ออกโดยอาศัยข้อบังคับฉบับ
ก่อนใช้ข้อบังคับฉบับนี้ให้ถือเป็นระเบียบ  ค าสั่งตามข้อบังคับนี้  และใช้ได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  

  ข้อ  88.  ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนใช้ข้อบังคับนี้   ให้คงเป็น
สมาชิกได้ต่อไปตามข้อบังคับนี้ 
  ข้อ  89  คณะกรรมการด าเนินการ   คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการท่ีเป็นอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นคณะกรรมการด าเนินการ  
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  และมีอ านาจหน้าที่  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด  ได้
ประชุมพิจารณาข้อบังคับข้างต้นนี้  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2544  ได้ลงมติเป็น
เอกฉันท์ให้ถือใช้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ได้ 
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  (ลงชื่อ)   วัลลภ   วิทยประพัฒน์ ประธานในที่ประชุม 
   (นายวัลลภ   วิทยประพัฒน์) 
  (ลงชื่อ)    สุรศักด์ิ   นาคสวัสด์ิ    เลขานุการ 
   (นายสุรศักด์ิ     นาคสวัสดิ์) 
 
หมายเหตุ ข้อบังคับเดิมบางรายการก าหนดไว้ไม่ชัดเจน  บางรายการมีไม่
ครบตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก าหนด  ได้แก่  รายการเลือกต้ังกรรมการ
ด าเนินการ  การบัญชีและการเงินของสหกรณ์  กับทั้งตัดหมวดว่าด้วยการ
ประชุมโดยผู้แทนสมาชิกออกเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการ
ประชุมลักษณะนี้  เพื่อให้ข้อบังคับสหกรณ์มีความสมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์  และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่จึงมีความ
จ าเป็นต้องก าหนดข้อบังคับสหกรณ์ฉบับน้ีขึ้น 
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หมวดที่ 1   

สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
     การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
     สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
     การขาดจากสมาชิกภาพ 
     การลาออกจากสหกรณ ์
     การให้ออกจากสหกรณ ์
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ระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
ว่าด้วย สมาชิก การถือหุ้นและการส่งช าระค่าหุ้น  พ.ศ. 2554 

------------------------- 

  โดยที่เห็นสมควรก าหนดระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
จ ากัด ว่าด้วย สมาชิก การถือหุ้นและการส่งช าระค่าหุ้น  พ .ศ. 2554  ขึ้นใช้
แทนระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่าด้วยการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกและการส่งเงินต่อสหกรณ์ พ.ศ. 2530  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 80 ประกอบกับข้อ 63 (7) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อ 11 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 
และมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ชุดที่ 63 
ประชุมครั้งที่  8 เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2554 จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ไว้
ดังนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
จ ากัด ว่าด้วย สมาชิก การถือหุ้นและการส่งช าระค่าหุ้น  พ.ศ. 2554   
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ 
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  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่า
ด้วยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและการส่งเงินต่อสหกรณ์ พ .ศ. 2530 และ
ระเบียบสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ .ศ. 2549  
  ข้อ 4 บรรดาระเบียบสหกรณ์ มติคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ค าสั่งสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ก่อน ซึ่งขัดหรือแย้งกับความที่ได้ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 5 ในระเบียบนี้  
 “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  
 “ผู้จัดการสหกรณ์” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  
“สมาชิกสหกรณ์”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด  
 “สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
จ ากัด  
 “ข้อบังคับสหกรณ์” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ
รายเดือน 
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หมวดที่ 1 

การรับสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกสมทบ 
  ข้อ 6 บุคคลใดจะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ก าหนด ดังนี้ 

(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
(2) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีนิสัยดีงาม 
(3) มีสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง 

      ก. เป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  
   ข. เป็นลูกจ้างประจ าสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
   ค. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(4) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(5) เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว แต่ได้พ้นเวลา
มาแล้ว 

ก. พ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
ด าเนินการมีมติอนุญาตให้ลาออก             
     ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ 
ข. พ้นเวลาสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
ด าเนนิการมีมติให้ออกถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
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  ข้อ 7 ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ประสงค์จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ต้องให้ระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ตามแบบที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
และมีเอกสารประกอบแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตาม
ข้อ 6 (3) 
  ข้อ 8 เอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ประกอบด้วย 
ดังนี้ 

(1) ใบสมัคร 
(2) เอกสารอันแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็น

สมาชิกสหกรณ์ 
(3) เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจ านวนห้าสิบบาท 
(4) เอกสารส าคัญอื่น ๆ (ถ้าม)ี เช่น ส าเนาบัตร

ประจ าตัว ส าเนาใบรับรองการเปลี่ยนชื่อและหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส 
หนังสือรับรองการใช้ค าน าหน้าชื่อ “นาง” หรือ “นางสาว” เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสหกรณ์ไม่คืนให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ  
                         ข้อ 9 เมื่อสหกรณ์ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการ
สมัครแล้ว ให้ผู้จัดการพิจารณาแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
สมควรรับไว้เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือไม่อย่างไร แล้วน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาในคราวประชุมที่จะมีขึ้นหลังจากวันที่รับใบสมัคร  
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  ข้อ 10 คณะกรรมการด าเนินการมีมติรับผู้สมัครรายใด          
เป็นสมาชิกแล้ว ให้ผู้จัดการสหกรณ์แจ้งให้ผู้สมัครรายนั้นช าระค่าหุ้นภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการด าเนินการมีมติ ถ้าไม่มาช าระค่าหุ้น
ภายในก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หากประสงค์
จะเป็นสมาชิกสหกรณ์อีกต้องด าเนินการยื่นใบสมัครใหม่ 
  ในวันที่ช าระค่าหุ้นผู้จัดการสหกรณ์ต้องให้ผู้เป็นสมาชิกนั้น
จัดท าหนังสือไว้เป็นลักฐานดังนี้  

(1)  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์จ่ายให้เพื่อช าระค่าหุ้นรายเดือน หรือช าระหนี้ หรือค่าภาระ
ผูกพันใด ๆ ให้สหกรณ์ 

(2) หนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ ในเงิน
ค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ (ถ้าม)ี เมื่อตนถึงแก่ความตาย 
                    เมื่อผู้สมัครได้ด าเนินการตามระเบียบในข้อนี้แล้ว ให้ได้สิทธิการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์โดยสมบูรณ์ 
 ข้อ 11 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้ 

(1) เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้ที่เคยรับราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในต าแหน่ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือลูกจ้างประจ า 
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ 
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                  การรับสมัคร เอกสารการสมัครและการด าเนินการอ่ืนเพื่อให้ได้
สิทธิการเป็นสมาชิกสมทบ  ให้น าวิธีการที่ก าหนดเกี่ยวกับสมาชิกสหกรณ์มา
ใช้ปฏิบัติโดยอนุโลม 
 

หมวด  2 
การเรียกเก็บค่าหุ้นรายเดือน 

  ข้อ 12 ให้ผู้จัดการสหกรณ์เรียกช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือน  
             การเรียกช าระค่าหุ้นตามวรรคแรกให้ผู้จัดการ
สหกรณ์มีหนังสือแจ้งไปยังส านักงาน ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ ภายในเวลาที่ส านักงานแห่งนั้นก าหนดเพื่อขอให้หักเงินได้รายเดือน
ส่งช าระค่าหุ้นรายเดือนให้กับสหกรณ์  

ระเบียบฯ ข้อ 12 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 

  ข้อ 13 สมาชิกสหกรณ์ได้รับอนุมัติจากมติคณะกรรมการ
ด าเนินการให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือน สหกรณ์ต้องยุติการมีหนังสือแจ้ง
ส านักงานผู้จ่ายเงินให้หักเงินได้รายเงินเดือนหลังวันมีมติดังกล่าว แต่ถ้ามี
หนังสือแจ้งไปก่อนมติให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือน ยังคงให้มีผลอยู่ต่อไป  
  ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้สมาชิกสหกรณ์ 
หรือสมาชิกสมทบลดการส่งค่าหุ้นรายเดือน ให้ผู้จัดการสหกรณ์มีหนังสือแจ้ง
ส านักงานจ่ายเงินหักเงินได้รายเดือนในเดือนถัดไป 
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  ข้อ 14 ถ้าสหกรณ์ได้รับแจ้งจากส านักงานจ่ายเงินไม่ได้หัก
เงินได้รายเดือนช าระค่าหุ้นของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใด ให้ผู้จัดการ
สหกรณ์มีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบคนนั้นทันที 
ก าหนดวันให้ส่งช าระค่าหุ้นรายเดือน ถ้าไม่ช าระตามเวลาที่ก าหนดให้ถือว่า
สมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบนั้นผิดนัดส่งช าระค่าหุ้นเดือนนั้น        
  ข้อ 15 เมื่อสหกรณ์ได้รับช าระค่าหุ้นรายเดือนจากสมาชิก
สหกรณ์หรือสมาชิกสมทบแล้วในวันใด ผู้จัดการสหกรณ์ต้องด าเนินการให้มี
การลงบัญชีทุนเรือนหุ้นในวันนั้น 

หมวด  3 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการขาดสมาชิกภาพ 

  ข้อ 16 สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย
วันใด ให้พ้นสมาชิกภาพวันนั้น วันถึงแก่ความตายถือเอาตามวันที่ระบุไว้ใน
ใบมรณบัตร 
  สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้
ผู้จัดการแจ้งการพ้นจากสมาชิกภาพต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
  ภาระผูกพันใด ๆ ที่สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบมีอยู่
กับสหกรณ์ก่อนตาย ผู้จัดการสหกรณ์ต้องด าเนินการใช้สิทธิตามกฎหมาย 
ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ หรือข้อสัญญาเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพัน
น้ันให้หมดส้ิน 
   ทรัพย์สินที่เหลืออยู่หลังการปลดเปลื้องภาระผูกพันแล้วให้
คืนแก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ระบุไว้เป็นหนังสือ ภรรยาหรือบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือทายาทอ่ืนเป็นล าดับ 



 

คู่มือสมาชิก ประจ าปี 2561 หน้า - 80 - 

  

  หลังการปลดเปลื้องภาระผูกพันตามสิทธิของสหกรณ์แล้ว 
สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบยังมีหนี้สินเหลืออยู่ให้ผู้จัดการแจ้งยอดหนี้
นั้นเพื่อให้ผู้ค้ าประกัน ภรรยาและผู้รับมรดก รับผิดชอบต่อหนี้สินคงเหลือนั้น 
ทั้งนี้การขอช าระหนี้จากกองมรดกหรือผู้รับมรดกต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบถึงแก่ความ
ตาย 
  ข้อ 17 การลาออกของสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบ 
ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานย่ืน ณ ส านักงานสหกรณ์  
  สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบ ยังมีภาระผูกพันกับ
สหกรณ์ โดยเป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ หรือเป็นผู้ค้ าประกันหนี้สมาชิกสหกรณ์ 
หรือสมาชิกสมทบอ่ืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออก เว้นแต่แสดงให้เห็นเป็น
ประจักษ์ว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้ลาออกแล้ว มีทรัพย์สินที่พึงจะได้รับจาก
สหกรณพ์อจะหักกลบลบหนี้ได้ 
  ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิก
สมทบลาออกคือ คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย ได้แก่ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  
  ข้อ 18 สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบ ที่มีลักษณะ
ต่อไปนี้เป็นประจ าให้ถือว่าเป็นคนที่มีอาการวิกลจริต 
 (1) กิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส ขาดความร าลึก ขาดความรู้สึก 
และขาดความรับผิดชอบ   
  (2) ไม่มีสติสัมปชัญญะรับผิดชอบต่อกิจการงานใด ๆ  
  (3) ไม่สามารถจะด าเนินกิจการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเอง  
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  สหกรณ์ต้องไม่ท านิติกรรมใด ๆ กับบุคคลที่มีลักษณะอาการ
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการรับช าระหนี้ตามข้อผูกพัน ถ้าเป็นบุคคลค้ าประกันหนี้
ไว้กับสหกรณ์ให้ผู้จัดการสหกรณ์แจ้งลูกหนี้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันโดยไม่ชักช้า  
  ข้อ 19 กรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นคนวิกลจริตและต้องพ้นสมาชิก
ภาพคือ แพทย์ลงความเห็นว่ามีอาการของคนวิกลจริตและไม่สามารถรักษา
ให้หายได้ด้วยระยะเวลาสั้น ๆ หรือศาลได้มีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
เพราะมีผู้ร้องขอว่าบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริต 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสมาชิกสหกรณ์ หรือ
สมาชิกสมทบคนใดเป็นไปตามกรณีตามวรรคแรกให้มีมติให้พ้นสมาชิกภาพ   
  เมื่อพ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุเป็นคนวิกลจริต การท านิติกรรม
ใด ๆ เพื่อคนวิกลจริต สหกรณ์ต้องท ากับผู้อนุบาลที่ตั้งขึ้นตามอ านาจแห่ง
กฎหมาย 
  ข้อ 20 เมื่อมีความปรากฏศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้
สมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบคนใดเป็นบุคคลล้มละลายแล้วให้ผู้จัดการ
สหกรณ์น าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ และให้ถือว่าพ้น 
สมาชิกภาพ ณ วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด นิติกรรมที่สหกรณ์ต้องท า            
เพื่อบุคคลล้มละลายให้ท าถึงผู้มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  
  ระหว่างศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ก่อนศาลมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย การท านิติกรรมใด ๆ เพื่อบุคคลดังกล่าวสหกรณ์ต้องท ากับ            
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น  
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  ข้อ 21 ผู้จัดการสหกรณ์จะเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาให้สมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ โดยยังมิได้
สอบสวนและพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรต้องให้ออกไม่ได้ 
                       คณะกรรมการสอบสวนและพิสูจน์การกระท าผิด 
ประกอบด้วย กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่รวม 3 คน เป็น
คณะกรรมการสอบสวน  คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจสอบสวนหาความ
จริงการกระท าผิดของสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบที่ถูกกล่าวหาให้ได้
ข้อเท็จจริงและรายงานผล และความเห็นเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาตัดสิน 
                                     เมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้สมาชิกผู้ใด
ออกจากสหกรณ์ ให้ผู้จัดการหรือผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  แจ้งมติให้สมาชิก
ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ด าเนินการลงมติ 

ระเบียบฯ ข้อ 21 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 

  ข้อ 22 สมาชิกสหกรณ์  หรือสมาชิกสมทบที่คณะกรรมการ
ด าเนินการมีมติให้ออกจากสหกรณ์อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ได้ 

แต่ระหว่างการรอค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือว่าพ้นสมาชิกภาพตามมติ 
ไว้ก่อน ส่วนค่าหุ้นและภาระผูกพันในหนี้ให้คงไว้ตามสภาพเดิมจนกว่าจะมี
ผลอุทธรณ์ ถ้าท่ีประชุมใหญ่มีค าวินิจฉัยไม่ให้พ้นสมาชิกภาพตามมติ
คณะกรรมการด าเนินการ ให้ความเป็นสมาชิกสืบเนื่องมาตลอด โดย  
ไม่สะดุดหยุดลง  
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  ข้อ 23 การย่ืนอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือแสดงเหตุผลและ
หลักฐานโต้แย้งข้อเท็จจริงตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ ย่ืน
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก  
           การประชุมใหญ่คราวต่อไป คณะกรรมการด าเนินการ
ต้องก าหนดระเบียบวาระการพิจารณาอุทธรณ์ในวาระการประชุมด้วย ผล
การพิจารณาอุทธรณ์เป็นประการใดให้ประธานกรรมการมีหนังสือแจ้งผู้
อุทธรณ์ทราบโดยมิชักช้า 
                      ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ถือเป็นที่สุด 

ระเบียบฯ ข้อ 23 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
ถือใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 

 
                      ประกาศ  ณ   วันที่  27  กรกฎาคม พ.ศ. 2554   
 
 
    (นายเลอพงษ์   มุสิกะมาน)   
          ประธานกรรมการ 
                                 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด        
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หมวดที่ 1  สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) บรรลุนิติภาวะ  มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) เป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 ก. เป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ข. เป็นลูกจ้างประจ า  สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  ติดต่อกันมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
 ค. เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี  
 ง. เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า
แปดปีติดต่อกัน 
 จ. เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกันและยังเป็น
พนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริม     
สหกรณ์ 
 ฉ. เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว แต่ได้ลาออกหรือถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ครั้งหลังสุด เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับ จากวันลาออก หรือสองปีนับจาก
วันถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
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 1. กรอกใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด และ
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาทะเบียน
สมรส (ถ้าม)ี ส าเนาใบรับรองการเปลี่ยนชื่อและหรือนามสกุล หนังสือรับรอง
การใช้ค าน าหน้าชื่อ “นาง” หรือ “นางสาว” 
       2. ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท  และค่าหุ้นแรกเข้า 100 บาท   
เมื่อคณะกรรมการอนุมัตใิห้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และต้องช าระค่าหุ้นราย
เดือนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินได้รายเดือน   
       3. ท าหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ และท าหนังสือยินยอมให้
หน่วยงานหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดเพื่อช าระหนี้
หรือภาระผูกพันต่อสหกรณ์ 
สิทธิของสมาชิก  มีดังนี ้

 1.  เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  
 2.  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
 3.  เลือกต้ังหรือได้รับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการ
หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 4.  ได้รับบริการทางธุรกิจ  ทางวิชาการ  และสวัสดิการจากสหกรณ์  
 5.  สิทธิอื่น ๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์  
 
 
 
หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
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1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์  
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่

เข้มแข็ง 
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และมั่นคง 
การขาดจากสมาชิกภาพ   
 สมาชิกย่อมขาดสมาชิกภาพ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1.  ตาย   

2.  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการแล้ว 
 3. วิกลจริต   
 4. ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
 5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์  แต่สมาชิกอาจอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ได้ โดยย่ืนหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ทราบการให้ออก 
 
 
 
การลาออกจากสหกรณ ์ 
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   สมาชิกที่มีความประสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ ต้องไม่มีภาระ
ผูกพันอยู่กับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ ผู้ค้ าประกัน  โดยแสดงความจ านงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาอนุญาตการลาออกของ                   
สมาชิกผู้นั้นได้ 
 
การให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

1. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน  หรือขาดส่งรวมถึง
หกงวด  ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ  
2. น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
3.ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน  ส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 4.ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงิน  หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสองงวด
ติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้สามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง  ๆ 
 5. ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์  เมื่อสมัครเข้า
เป็นสมาชิก  หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  หรือผู้
ค้ าประกัน  หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว  
 6. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์  หรือ
พฤติการณ์ใด ๆ  อันเป็นเหตุ ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าประการใด ๆ 
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      เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้วปรากฏว่า
สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้  และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่ลงชื่อมาประชุม
และอยู่ในที่ประชุม  ถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์  
     สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ทราบการให้ออก  และให้
คณะกรรมการด าเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ ให้ถือเป็นที่สุด 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่มีความ
ประพฤติดีและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
 (2)  เป็นผู้ที่เคยรับราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ยกเว้นลูกจ้าง
ชั่วคราว 
  (3) เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีความประพฤติดีและเห็นชอบ   
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์    
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การสมัครสมาชิกสมทบ  
            1. ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสมทบให้กรอกรายละเอียดใบสมัคร, 
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ 
หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์จากสหกรณ์ตามแบบที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด  แนบเอกสารประกอบ ได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
บัตรที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกให้ ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาสัญญาจ้าง 
หรือส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ  
            2. ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน 50 บาท และค่าหุ้นแรกเข้า 
จ านวน 100 บาท  
 
สิทธิของสมาชิกสมทบ  
 1.  ได้รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
 2.  ฝากเงินทุกประเภทได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 3.  กู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสมทบ 
 4.  ขอรับสวัสดิการได้ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้สวัสดิการ
แก่สมาชิกสมทบ 
 5.  ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็น 
 6.  ได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืน 
 7.  ให้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมและให้
ใช้หุ้นเดิมทั้งหมดเป็นหุ้นท่ีสมาชิกต้องถือ กับทั้งให้นับเวลาสมาชิกสมทบเป็น
เวลาสมาชิกด้วย ในกรณีมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
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  ก. เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีติดต่อกันและยัง
เป็นพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
  ข. ระหว่างเป็นสมาชิกสมทบและมีคุณสมบัติเป็นสมาชิก
ตามข้อ 28 (3) ก. ข. ค. ง. จ. และ ฉ.  
 

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ    มีหน้าที่ดังนี้ 
            1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของ
สหกรณ์ 
            2. ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  
            3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง 
            4.  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการ  พัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 
การขาดจากสมาชิกภาพ    
          สมาชิกสมทบต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

    1. ตาย                            
    2. ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ
แล้ว 
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    3. วิกลจริต                       
    4. ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย    
    5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

การให้ออกจากสหกรณ์   
 สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 
             1. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึง
หกงวด  ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ  

     2. น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
            3 .ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน ส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
             4. ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงิน  หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสอง
งวดติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้สามคราวส าหรับเงินกู้ราย
หนึ่ง ๆ 
             5. จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์หรือ
พฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าประการใด ๆ  
              เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว   ปรากฏว่า
สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออก
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่           
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ลงชื่อมาประชุมและอยู่ในท่ีประชุมถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 
               สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ทราบการให้ออก
และให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 

********************************* 
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หมวดที่ 2   
การถือหุ้น 

 
 การถือหุ้นของสมาชิก 
 การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 
 การส่งช าระค่าหุ้น 
 การงดหรือลดส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน 
 การจ่ายคืนค่าหุ้น 
 การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น 
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การถือหุ้นของสมาชิก 
             1. สมาชิกต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินได้
รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือน 
 2. สมาชิกจะขอลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน ให้ท าเป็นหนังสือเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่ม ต้องเป็นไปตามประกาศที่สหกรณ์
ก าหนด 
การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ  
              1. สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นแรกเข้าไม่น้อยกว่าสิบหุ้น  แต่
ต้องไม่เกินที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบ 
 2. สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นรายเดือนเป็นประจ าทุกเดือน  ในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนหรือเงินบ านาญที่ได้รับ
จากราชการ   
 3. สมาชิกสมทบจะขอซื้อหุ้นเพิ่มได้ตามความประสงค์ แต่ต้องไม่เกิน
ที่คณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบ 
การส่งช าระค่าหุ้น 
           1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องช าระค่าหุ้นแรกเข้าภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการด าเนินการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก ถ้าไม่ช าระค่าหุ้น
ภายในก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
           2. การช าระค่าหุ้นรายเดือน สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงาน ผู้จ่าย
เงินเดือนแก่สมาชิก ให้หักเงินเดือนส่งช าระค่าหุ้นรายเดือนให้แก่สหกรณ์  
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            กรณีสมาชิกที่ออกจากราชการหรือพ้นจากงานประจ าโดยไม่ได้รับ
บ านาญ อาจช าระค่าหุ้นรายเดือนด้วยวิธีดังต่อไปนี้  
1. ช าระเงินด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
2. ท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ช าระค่าหุ้นรายเดือน  
3. สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ในธนาคารที่สหกรณ์ได้เปิด
บัญชีไว้ ได้แก่ 
(1) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน  เลขที่บัญชี 012-1-61744-0   
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเทเวศร์   เลขที่บัญชี 020-2-09702-3 
(3) ธนาคารทหารไทย  สาขาราชด าเนิน  เลขที่บัญชี  002-2-50744-6  
 (4) ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเทเวศร์  เลขที่บัญชี  030-2-22535-4 
 (5) ธนาคารกรุงเทพ  สาขาราชวัตร  เลขที่บัญชี  146-0-73673-7 
                     โดยส่งส าเนาการฝากเงินให้สหกรณ์ทราบ  
4. ช าระเงินโดยใช้ใบแจ้งการช าระเงินของสหกรณ์ (Bill Payment)โดยไม่ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบ 
การงดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 1.  สมาชิกสมทบจะงดหรือลดการถือหุ้นรายเดือน ให้กระท าได้
ภายหลังถือหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
หกสิบเดือน แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ  
 2. สมาชิกสมทบที่ไม่มีเงินเดือนหรือเงินบ านาญ  ไม่ต้องถือหุ้นราย
เดือน เว้นแต่สมัครใจถือหุ้นรายเดือน  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 
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 การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่
น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท 
และไม่มีหนี้กับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุ้น               
รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
 กรณีสหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งอายัดหุ้นสมาชิกรายใดจากเจ้า
พนักงานที่ปฏิบัติตามค าพิพากษา หรือใช้อ านาจตามกฎหมาย ถ้าสมาชิก
รายน้ันมีหนี้สินต้องช าระแก่สหกรณ์ ให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือนชั่วคราว และให้
สหกรณส์่งเงินส่วนที่งดการถือหุ้นนั้น ส่งช าระหนี้เพิ่มเติมจากการช าระตาม
งวดปกติแล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ 
 ในกรณีที่สมาชิกโอนย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ า ถ้า
มิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ สมาชิกดังกล่าวจะขอ
งดหรือลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้หากไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ หรือมีหนี้สิน                      
น้อยกว่าค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่
กรรมและมีรายได้ไม่พอต่อการด ารงชีพ  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการก่อน 
การจ่ายคืนค่าหุ้น  
 สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพแล้ว 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น  
  สมาชิกและสมาชิกสมทบจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นในอัตราซึ่งที่
ประชุมใหญ่ก าหนด 
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หมวดที่ 3   

การรับฝากเงิน 

      เงินฝากออมทรัพย ์
      เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
      เงินฝากประจ า 
      เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ ์
      วิธีการฝากเงิน-ถอนเงิน 
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เงินฝากออมทรัพย์ 
1. เปิดบัญชีขั้นต่ า 50 บาท 
2. ถอนเงินฝากเมื่อใดจ านวนเท่าใดก็ได้ 

             3. ค านวณดอกเบี้ยให้ตามจ านวนวันที่เงินฝากคงเหลือ และน า
ดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝาก ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
             4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.75 ต่อปี) 

5. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 

 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

1. เปิดบัญชีอย่างน้อย 100 บาท และสมาชิกคนหนึ่งเปิดบัญชีได้ไม่
เกิน 7 บัญชี 

2. ถอนเงินฝากได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หาก
ถอนครั้งที่สองหรือครั้งต่อๆไป   สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ
หนึ่งของจ านวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าสามร้อยบาท   

3. สมาชิกอาจถอนเงินฝากโดยวิธี 
(1) ถอนเงินฝากด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนรับเงินฝากแทน
ก็ได้ 



 

คู่มือสมาชิก ประจ าปี 2561 หน้า - 99 - 

  

                 (2) ส่งใบถอนเงินให้สหกรณ์ทางโทรสารหรือทางไลน์ (ID: 
coopofficer)  โดยระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก เพื่อให้สหกรณ์
โอนเงินที่ถอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามที่สมาชิกแจ้งได้อย่างถูกต้อง 

4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00 ต่อปี) โดยสหกรณ์คิดดอกเบี้ย  ให้ทุกวันสิ้นเดือน และรายการ
ดอกเบี้ยถือเป็นเงินฝากใหม่ในวันที่ท าการบันทึกนั้น หากจ านวนเงินฝาก
คงเหลือ ต่ ากว่าหนึ่งพันบาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้     
 5. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 

 
เงินฝากประจ า 

1. เปิดบัญชีขั้นต่ า 100 บาท และระยะเวลาฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
2. ถอนเงินฝากได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่ถอนเมื่อครบ

ก าหนด ก็ให้ถือว่าฝากต้นเงินต่อไป  เท่าระยะเวลาเดิม 
3. ถอนเงินฝากในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ย

ให้ หากถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดเวลา สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยตาม
ระยะเวลาที่ได้ฝากไว้จริง คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 

4. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาฝาก หรือตาม
งวดที่ได้ตกลงกันเวลาฝาก 

5. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ า 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ร้อยละ 3.50 ต่อปี) 

6. หักภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยจ่าย 
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เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 
1.เปิดบัญชีอย่างน้อย 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
2.รับฝากเฉพาะเงินที่สมาชิกได้รับ ดังนี้    

                           (1)  เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ กบข. กสจ. เงิน
ขวัญถุง ส าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด  
                          (2)  เงินกูจ้ากสหกรณ์ทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน)  เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี เงินอ่ืน ๆ  ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ 
              3. ถอนเงินฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือถอนผ่านระบบ ATM 
ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ วิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น  โดยวิธีการถอนเงิน
ผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย มีดังนี้ 
  3.1. ใส่รหัส เอทีเอ็ม 
  3.2. กดบริการอ่ืนๆ 
  3.3. กดบริการอ่ืนๆ 
  3.4. กดสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  3.5. กดตรวจสอบเงินรับฝาก 
  3.6. กดรับเงินฝาก 
  3.7. ใส่จ านวนเงินที่ท่านต้องการ 
  3.8. เมื่อเสร็จวิธีการที่ 7 แล้วนั้น  เงินที่ท่านต้องการจะถูก
โอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านทันทีกรณีถอนเงินฝากผ่านระบบ 
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ATM เกินกว่าจ านวนท่ีธนาคารก าหนด สมาชิกต้องถอนที่ เคาน์เตอร์ของ
ธนาคารกรุงไทย 

 4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.50 ต่อปี) โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยทบต้นปีละ 2 ครั้ง ในวันสิ้น
เดือนมิถุนายน และวันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี 
        วิธีการฝากเงิน  

วิธีที่ 1   การฝากด้วยเงินสด 
          ผู้ฝากเขียนใบฝากเงินตามแบบของสหกรณ์โดยระบุประเภท
เงินฝากให้ถูกต้องส่งพร้อมกับเงินสดที่ต้องการฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 วิธีที่ 2   การฝากดว้ยเช็คธนาคาร 
     การน าเช็คธนาคารเข้าบัญชีเงินฝาก ให้ผู้ฝากเขียนใบฝากตาม
ประเภทของเงินฝาก(ตามแบบฟอร์มวิธีที่1)ส่งพร้อมกับเช็คท่ีส านักงาน
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สหกรณ์ก่อนเวลา 14.00 น. หากส่งหลังเวลา 14.00 น. สหกรณ์จะค านวณ
ดอกเบี้ยในวันท าการถัดไป 
                วิธีที่ 3   การฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือน 
   สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะฝากเงินเป็นรายเดือน โดยหักจาก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย ใหก้รอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ก าหนด โดยขอรับ
แบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดจาก web site ของสหกรณ์  
                วิธีที่ 4    การฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารทหารไทย  โดยใช้ ใบแจ้งการ 
ช าระเงิน  (Bill payment) 
 สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถน าเงินเข้าฝากสหกรณ์ โดยน าฝาก
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยใช้ ใบแจ้งการช าระเงิน (Bill payment) โดยกรอก
วันเดือนปี ชื่อ-นามสกุลสมาชิก เลขทะเบียนสมาชิก เลขที่บัญชีเงินฝากของ
สหกรณ ์ที่ท่านต้องการโอนฝาก จ านวน 10 หลัก และกรอกวัตถุประสงค์ 
ได้แก่ 

รหัส 101  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
รหัส 102  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
รหัส 103  บัญชีเงินฝากประจ า 
รหัส 104  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เกษียณเปี่ยมสุข) 
รหัส 105  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 
รหัส 106  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 30 ปี 
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               วิธีที่ 5   การน าฝากเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ 
               สมาชิกสามารถน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ ที่
สหกรณ์ได้เปิดบัญชีไว้ ได้แก่  
(1) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน  เลขที่บัญชี 012-1-61744-0   
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเทเวศร์   เลขที่บัญชี 020-2-09702-3 
(3) ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเทเวศร์  เลขที่บัญชี  030-2-22535-4 
(4) ธนาคารทหารไทย  สาขาราชด าเนิน  เลขที่บัญชี  002-2-50744-6  
(5) ธนาคารกรุงเทพ  สาขาราชวัตร  เลขที่บัญชี  146-0-73673-7 

       
 
 
 
 
 
 
 
การฝากเงินตามวิธีที่ 5 สมาชิกต้องส่งส าเนาหลักฐานการฝากเงิน

มายังสหกรณ์ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของการน าฝากด้วย    
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หมวดที่ 4   
การให้เงินกู ้

 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

   เงินกู้ฉุกเฉิน 
   เงินกู้สามัญ 
   เงินกู้พิเศษ 
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การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 1.  การให้เงินกู้แก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือ
มีประโยชน์ต่อการอยู่อาศัย  ต่อการประกอบอาชีพ  ต่อการด ารงชีวิต  ต่อ
การศึกษา  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ในกรณีการให้เงินกู้ซึ่งก าหนดเป็นโครงการเฉพาะเพื่อการอันจ าเป็น
หรือเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
เงินกู้แล้วประกาศเป็นคราว ๆ ไป 
 2. สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกันท่ีถูกสหกรณ์แจ้งให้ช าระหนี้แทนผู้กู้ไม่
มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อ่ืน เว้นแต่จะกู้เพื่อช าระ
หน้ีแทนผูกู้้ 
 3. สมาชิกจะค้ าประกันเงินกู้ของคู่สมรสของตนเองไม่ได้ และสมาชิก
ที่เป็นสามีภรรยากันจะค้ าประกันเงินกู้ของผู้กู้คนเดียวกันไม่ได้  
 4.  สมาชิกที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
หรือเงินค่าหุ้น หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิกู้
เงินจากสหกรณ์เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อ่ืน เว้นแต่จะกู้เพื่อช าระหนี้ให้แก่
เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
 5.  ในการกู้เงินทุกประเภท  ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ไว้เป็นหลักฐาน  และ
ต้องมีหลักประกันเงินกู้ตามที่สหกรณ์ก าหนด  ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องมี
หลักประกันก็ได้ 
 6.  การขอกู้เงินทุกประเภท  ให้ผู้กู้แนบหลักฐานใบแจ้งรายการ
เงินเดือน ต้นฉบับของเดือนก่อนที่จะขอกู้  หรือส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
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ธนาคารของผู้กู้ที่ใช้ในการรับโอนเงินเดือน, เงินบ าเหน็จบ านาญย้อนหลัง  6  
เดือน  เว้นแต่สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกผู้กู้ยังเปิดบัญชีไม่ครบ  6  
เดือน 
 7.  สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องท าหนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหัก
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จ
ตกทอด หรือเงินอ่ืนใดที่หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่สมาชิก ช าระหนี้
เงินกู้ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งในแต่ละเดือน  ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุ
และไม่มีเงินบ านาญ             

 
การช าระหน้ีเงินกู้   
 1. ให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้เดือนละอย่างน้อยหน่ึงครั้งของแต่ละ
สัญญากู้ภายในวันสิ้นเดือน  สมาชิกต้องยินยอมให้หน่วยงานที่สมาชิกรับ
เงินเดือนอยู่หักเงินเดือนตามจ านวนหนี้และประเภทของหนี้ที่สหกรณ์แจ้ง 
โดยหน่วยงานนั้นเป็นผู้รวบรวมส่งให้สหกรณ์โดยตรงหรือผ่านธนาคารเข้า
บัญชีสหกรณ์ 
 ในกรณีสมาชิกพ้นจากราชการหรืองานประจ าและไม่มีบ าเหน็จ หรือ
บ านาญรายเดือน สมาชิกอาจขอช าระหนี้ด้วยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้จัดการสหกรณ์ หรือคณะกรรมการเงินกู้ก่อน แล้วแต่กรณี 
 2. ในกรณีสมาชิกพ้นจากราชการหรืองานประจ าและได้รับเงิน
บ าเหน็จ สมาชิกต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินบ าเหน็จช าระหนี้
เงินกู้ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้ง 
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 3. สมาชิกที่โอนหรือออกจากสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องมี
หนังสือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด ว่าจะให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างช าระ
หน้ีให้สหกรณ์ด้วย 

เงินกู้ฉุกเฉิน 
 สหกรณ์ให้กู้เงินได้เมื่อผู้กู้เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน 
และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1. กู้ไม่เกินรายละสามหมื่นบาท 
 2. สัญญากู้มีอายุสามปีนับแต่วันท าสัญญา 

  ก่อนสัญญากู้จะสิ้นสุดลง หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงิน
ฉุกเฉินอีก ต้องท าค าขอกู้และหนังสือกู้ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จในก าหนดห้าวัน
ท าการก่อนหนังสือกู้เดิมสิ้นสุดลง 

 3. ผู้กู้ต้องช าระหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบต่อเดือนของจ านวนหนี้ที่มี
อยู่ ณ เวลานั้นแต่ต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงพันบาทพร้อมดอกเบี้ย เว้นแต่การช าระ
หนี้งวดสุดท้ายที่เหลือต้นเงินน้อยกว่า 
         4. เมื่อผู้กู้ช าระหนี้แล้วหากยังไม่ครบก าหนดสัญญา          
ผู้กู้อาจเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือได้ตลอดระยะเวลาของสัญญากู้ 
         5. เมื่อครบก าหนดสัญญากู้ ผู้กู้ต้องช าระหนี้ต้นเงินและ
ดอกเบี้ยให้ครบถ้วน 

สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ กู้ได้ไม่เกิน
รายละสองหมื่นบาท สัญญากู้มีอายุหนึ่งปี นับต้ังแต่วันท าสัญญา งวดช าระ
หนี้ไม่เกินสิบสองงวด 
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การรับเงินกู้    ผู้กู้จะเลือกรับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารที่สหกรณ์ก าหนดหรือขอรับ  ณ  ส านักงานสหกรณ์ก็ได้ แต่ถ้าได้
เลือกรับวิธีใดแล้วห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินกู้อีกจนกว่าจะพ้นหกเดือน
นับต้ังแต่ได้เลือกไว้ครั้งก่อน เว้นแต่ผู้กู้ได้ย้ายจากหน่วยงานเดิม  

 

เงินกู้สามัญ 
                   1. คุณสมบัติของผู้กู ้   

สมาชิกประสงค์จะกู้เงินสามัญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นสมาชิกและช าระค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันมาแล้วไม่

น้อยกว่าหกเดือน 
 2.  ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนเงินกู้ 

หากมีหุ้นน้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า ผู้กู้ต้องถือหุ้นเพิ่มตามประกาศของสหกรณ์ 
ยกเว้นเงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้เบี้ยประกัน 

           2. วัตถุประสงค์เงินกู ้
           สหกรณ์อาจให้กู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.  เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือของบุตรสมาชิก 
2.  เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
3. เพื่อช าระหนี้สหกรณ์หรือช าระหนี้ภายนอกที่มี
เอกสารหลักฐาน 

4.  เพื่อการปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
สมาชิกหรือของบุพการี 

5.  เพื่อซื้อหุ้นของสหกรณ์ 
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6.  เพื่อซื้อทรัพย์สิน 
7.  เพื่อช าระค่าเบ้ียประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยผู้ค้ า

ประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์ก าหนด 
8.  เพื่อการอันจ าเป็นหรือประโยชน์ด้านความ

สะดวกสบายของสมาชิกตามที่คณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควร         
 
    3. วงเงินกู้สามัญ  

 สหกรณ์ให้สมาชิกกู้โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1. สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกช าระหนี้เงินกู้สามัญหรือ
เงินกู้พิเศษหรือทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษงวดหนึ่งเกินกว่าร้อยละหกสิบ
ห้าของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับอยู่ ณ เวลานั้นไม่ได้ เว้นแต่การปรับโครงสร้าง
หนี้ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญที่มีวัตถุประสงค์    ตามข้อ 20.1เงินกู้พิเศษที่มี
วัตถุประสงค์ ตามข้อ 37.2,  37.3, 37.4 และ 37.5 รวมทั้งกรณีสมาชิกมี
หลักฐานเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่ามีรายได้ประจ าเหลือพอเพียงต่อการใช้
จ่ายในครัวเรือน โดยไม่เดือดร้อน  สหกรณ์อาจให้สมาชิกช าระหนี้งวดหนึ่ง
เกินกว่าร้อยละหกสิบห้าของเงินเดือนที่สมาชิกได้รับก็ได้ แต่ห้ามมิให้น า
เงินงวดช าระหนี้ที่เกินกว่าร้อยละหกสิบห้าของเงินเดือน ไปค านวณเพื่อเพิ่ม
วงเงินกู้ให้สูงขึ้น แต่ต้องไม่เกินสามล้านบาท  หรือ 
  2.  ในกรณีสมาชิกส่งค่าหุ้นเป็นประจ ารายเดือน กู้ได้ไม่เกิน
มูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก ณ ขณะนั้น แต่ถ้าสมาชิกงดส่งค่าหุ้นรายเดือนแล้ว 
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กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่ถืออยู่ในขณะนั้นรวมกับ
เงินฝาก หรือ 
  3.  กู้โดยใช้เงินฝากของผู้กู้เป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนเงินฝาก 
  4.  ส าหรับสมาชิกที่มิใช่สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ หาก
ช าระด้วยตนเอง ให้กู้รวมกันทุกสัญญา ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่มี
อยู่ในเวลานั้น 
  วงเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือของ
บุตรสมาชิก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ โดยไม่น ามาค านวณรวม
กับวงเงินกู้ตาม 1 , 2 , 3 และ 4 
  วิธีค านวณวงเงินกู้สามัญ                                                                                                                                                                          

เงินเดือน คูณ 65 %  คูณ  92.14  เท่ากับ  วงเงินกู้             
 
                       4. หลักประกัน  หลักประกันเงินกู้สหกรณ์อาจ
ก าหนดให้ผู้กู้ใช้หลักประกันเงินกู้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างก็ได้ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค้ าประกัน 

     ให้ค้ าประกันเฉพาะจ านวนเงินที่เหลือจากจ านวนเงินที่กู้ 
หักด้วยมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในเวลานั้น โดยใช้หลักประกันดังต่อไปนี้ 
1.1 เหลือไม่เกินหกแสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าหน่ึงคน  
1.2 เหลือไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสองคน                                                     
1.3 เหลือไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสามคน 
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1.4 เหลือไม่เกินสองล้านสี่แสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าสี่คน 
1.5 เหลือเกินกว่าสองล้านสี่แสนบาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่าห้าคน  
 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันผู้กู้ได้ไม่เกินห้าคน โดยผู้ค้ าประกัน
ต้องรับผิดเต็มจ านวนในสัญญากู้นั้น 
 หากกรณีที่ต้องบังคับตามสัญญาค้ าประกันส าหรับหนี้ที่มีผู้ค้ า
ประกันหลายคน สหกรณ์จะเรียกช าระหนี้จากผู้ค้ าประกันเฉลี่ยเป็น
รายบุคคล ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเสียชีวิตไปก่อน 
ให้เรียกเฉลี่ยกับผู้ค้ าประกันท่ีเหลือ 
  2. สิทธิการถอนเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ 

     การใช้สิทธิเป็นหลักประกัน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
2.1  ผู้กู้ต้องท าหนังสือสละสิทธิการถอนเงินฝาก และหนังสือยินยอม

ให้สหกรณ์ถอนเงินฝากเพื่อช าระหนี้ของสมาชิกดว้ย 
2.2  ผู้กู้ต้องมอบสมุดเงินฝากนั้นไว้กับสหกรณ์ 
ระหว่างการใช้สิทธิเป็นหลักประกัน สหกรณ์ยังคงจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้

ฝากตลอดระยะเวลาที่ฝากไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์อาจอนุญาตให้ถอนเงิน
ฝากได้ แต่จ านวนเงินที่เหลือในสมุดเงินฝากต้องไม่น้อยกว่าหน้ีที่สมาชิก
ยังคงค้างช าระอยู่ 
  3. กรมธรรม์ประกันชีวิตที่สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ 
 การใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
 3.1 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบกลุ่ม ต้องมีทุนประกันไม่น้อยกว่า        
ร้อยละสามสิบของจ านวนเงินกู้ที่หักด้วยค่าหุ้นและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมแล้ว  
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 3.2  กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้กู้มีอยู่ก่อนสหกรณ์อนุมัติเงินกู้และ           
ได้แก้ไขให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์แล้ว โดยกรมธรรม์นั้นต้องมีวงเงิน          
เอาประกันเต็มจ านวนเงินกู้ 
 หลักประกันตาม 3.1 หรือ 3.2 ให้ใช้เป็นหลักประกันควบคู่ไปกับ
หนังสือค้ าประกันแต่ถ้าในระเบียบที่ก าหนดไว้ว่าเงินกู้ใดต้องใช้บุคคลค้ า
ประกันเกินกว่าหนึ่งคน ให้ลดผู้ค้ าประกันลงหนึ่งคน  
 กรณีใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันไม่ว่าชนิดใด ประเภทใด ต้องระบุ
ให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์และมีก าหนดเวลารับประโยชน์ต่อเนื่องไป
ตลอดเวลาสัญญากู้ 
  4. อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจ านอง 
 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ปลอดจ านองเป็นหลักประกันต้องจดทะเบียน
จ านองเป็นประกันครอบหน้ีที่มีอยู่ในเวลาจ านองและหนี้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หากเป็นที่ดินและบ้านหรืออาคารชุด ต้องให้บริษัทตามที่สหกรณ์
ก าหนดเป็นผู้ประเมินราคาโดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทผู้ประเมิน
ราคา และผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ก าหนด ใน
จ านวนเงินตามที่คณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์
เป็นผู้รับผลประโยชน์และต้องต่ออายุการเอาประกันจนกว่าจะช าระเงินกู้แล้ว
เสร็จตามสัญญา ผู้กู้เป็นผู้เสียเบี้ยประกันโดยให้สหกรณ์หักเอาจากเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ได้       
 4.1 การใช้อสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ ให้ใช้
ราคาประเมินซึ่งบริษัทเป็นผู้ประเมินได้ไม่เกิน  5  ปี 
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 4.2  จ านวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ 

                   5. การอนุมัติเงินกู้ เงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท อนุมัติโดย
ผู้จัดการ และเงินกู้เกิน 1,500,000 บาท อนุมัติโดยคณะกรรมการเงินกู้สามัญ
อนุมัติ 

     6. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบนั อัตรา
ดอกเบี้ย 5.50 ต่อปี) 

                    7. สมาชิกสามารถกู้เงินสามัญได้ไม่เกินสองสัญญาแต่
ไม่รวมเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาและเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ 
        8. การรวมหน้ี     สมาชิกอาจขอรวมหนี้เงินกู้ได้  ถ้าส่ง
ช าระหนี้สัญญาใดสัญญาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหกงวด  , เงินกู้สามัญ             
ไม่เกินมูลค่าหุ้นจะรวมหนี้เมื่อใดก็ได้ 
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        เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา   
          1. วัตถุประสงค์เงินกู้    เป็นเงินกู้ที่มุ่งหมายให้ใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษาของสมาชิก หรือบุตรของสมาชิกซึ่งศึกษาอยู่ในถาบันการศึกษา
สมาชิกผู้กู้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงให้เห็นว่าสมาชิก หรือบุตรของ
สมาชิกนั้นก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใด   ค่าการศึกษาดังกล่าว คือ 
เงินที่ต้องช าระแก่โรงเรียนหรือที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บในแต่ละเทอม
การศึกษา 
                  2. จ านวนเงินกู้ท่ีสมาชิกจะกู้ได้   มีดังนี้ 
2.1  ระดับการศึกษาไม่เกินชั้นประถม ไม่เกิน 10,000  บาท ต่อคน ต่อปี 
2.2  ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
2.3  ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี ไม่เกิน  240,000 บาท 
ต่อคน ต่อหลักสูตร โดยเบิกได้ไม่เกินปีละ 60,000 บาท 
2.4  ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ไม่เกิน  200,000 บาท ต่อหลักสูตร 
โดยเบิกได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท 

3. การส่งช าระหน้ีเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  จ านวนเงินกู้ตาม
ข้อ (2.1) และ (2.2 )มรีะยะเวลาช าระหนี้ไม่เกินสิบสองเดือน ส่วนจ านวน
เงินกู้ตามข้อ (2.3) และ (2.4)  ให้มีระยะเวลาการช าระหนี้ 1.5 เท่า ของ
ระยะเวลาแต่ละหลักสูตร 
               4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันนี้สหกรณ์
ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ต่อปี) 
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   เงินกู้สามัญเพื่อช าระเบี้ยประกัน 
 
 เงินกู้สามัญเพื่อช าระค่าเบ้ียประกัน เป็นเงินกู้เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตหรือค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ าประกันให้กับบริษัทรับประกันท่ีสหกรณ์
ก าหนด การอนุมัติเงินกู้ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 1. วงเงินกู้ ไม่เกินจ านวนเงินค่าเบี้ยประกันท่ีผู้กู้จะต้องช าระ  
 2. การขอกู้เงิน ให้สมาชิกยื่นค าขอกู้เงินกู้สามัญตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนดและท าหนังสือเงินกู้สามัญกับสหกรณ์ตามวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ  
 3. การเบิกเงินกู้ สมาชิกท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์เบิกเงินกู้เพื่อ
ช าระค่าเบ้ียประกันตามก าหนดเวลาที่สมาชิกต้องช าระเบี้ยประกัน  
 4. การส่งช าระหนี้ ไม่เกิน 12 งวด กรณีช าระค่าเบี้ยประกันเป็นรายปี 
หรือไม่เกิน 120 งวด  กรณีช าระเบี้ยประกันครั้งเดียวได้รับความคุ้มครอง            
10 ปี 
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เงินกู้พิเศษ 

 วัตถุประสงค์เงินกู้   วัตถุประสงค์และการอนุมัติเงินกู้พิเศษ มี
ดังต่อไปนี้ 

1 เพื่อที่อยู่อาศัย 
2 เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน 
3 เพื่อช าระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน 
4 เพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  

       5 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ก าหนดให้เป็นโครงการพิเศษ
ของสหกรณ์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปี 

การอนุมัติเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ตาม 1,2,3,4 และ 5 ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ 

 

   เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย 
 1. คุณสมบัติผู้กู้เงินกู้ 
1.  ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าสามสิบหกเดือน 
2.  สมาชิกต้องมีค่าหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละสองของวงเงินกู้ 
3.  มีเงินเดือนไม่ต่ ากว่าเดือนละหนึ่งหมื่นแปดพันบาท 
 2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้าน 
  2.  ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  
  3. ซื้ออาคารชุด 
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  4.  สร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิก หรือ
คู่สมรสที่มีอยู่ก่อน 
  5.  การไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน  

 3. วงเงินกู้    จ านวนเงินกู้ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน
ห้าล้านบาท  ทั้งนี้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1.  จ านวนไม่เกินความสามารถที่สมาชิกจะช าระหนี้ได้สาม
ร้อยหกสิบงวด แต่งวดหนึ่งเมื่อช าระหนี้เงินกู้สามัญ  เงินกู้พิเศษ รวมกัน
ทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละหกสิบของเงินเดือน 
  2. จ านวนไม่เกินร้อยละแปดสิบของราคาประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับที่อยู่อาศัยนั้นที่น ามาเป็นหลักประกัน  
 4. หลักประกัน 

1. หลักประกันส าหรับเงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัยนั้นจดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกัน  
 * การกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากสถาบันการเงิน  ให้น าอสังหาริมทรัพย์ที่ไถ่
ถอนจดทะเบียนจ านองเป็นหลักประกัน 
 * การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ   
 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ปลอดจ านองเป็นหลักประกันต้องจดทะเบียน
จ านองเป็นประกันครอบหน้ีที่มีอยู่ในเวลาจ านองและหนี้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หากเป็นที่ดินและบ้านหรืออาคารชุด ต้องให้บริษัทตามที่สหกรณ์
ก าหนดเป็นผู้ประเมินราคาโดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทผู้ประเมิน
ราคา และผู้กู้ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ก าหนด ใน
จ านวนเงินตามที่คณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์
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เป็นผู้รับผลประโยชน์และต้องต่ออายุการเอาประกันจนกว่าจะช าระเงินกู้แล้ว
เสร็จตามสัญญา ผู้กู้เป็นผู้เสียเบี้ยประกันโดยให้สหกรณ์หักเอาจากเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินเดือนของสมาชิกผู้กู้ได้       
 ** การใช้อสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ ให้ใช้
ราคาประเมินซึ่งบริษัทเป็นผู้ประเมินได้ไม่เกิน  5  ปี 
 **  จ านวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  
2. สิทธิการถอนเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ ณ วันย่ืนค าขอกู้  
3. หลักประกันตาม 1 หรือ 2 หรือ 1 และ 2  มีจ านวนไม่เพียงพอ จะใช้
อสังหาริมทรัพย์อื่นของสมาชิกและหรือของคู่สมรสมาจ านองเป็นหลักประกัน
เพิ่มก็ได้  การค านวณหลักประกัน ให้น าค่าหุ้นที่มีอยู่ ณ เวลาที่ยื่นค าขอกู้ มา
หักวงเงินกู้ออกก่อน 
 5. อัตราดอกเบี้ย  ในระยะห้าปี นับแต่วันที่ท าหนังสือกู้ให้
สหกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ต่อปี ดังนี้ 
  1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ณ เวลาที่กู้ลบด้วย 0.50 
  2. อัตราดอกเบี้ยหลังจากห้าปี ดังกล่าวให้เป็นไปตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ หรือตามประกาศสหกรณ์  

 6. การช าระหน้ีเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สมาชิกอาจขอช าระหนี้
แบบสหกรณ์หรือแบบธนาคาร ภายในระยะเวลาไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด 
แต่การผ่อนช าระหนี้อายุต้องไม่เกิน 65 ปี  
 ในกรณีผู้กู้จ าเป็นต้องผ่อนช าระหนี้เกินกว่าอายุ 65 ปี ต้องมีหนี้
คงเหลือน้อยกว่าเงินฝาก ค่าหุ้น และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึง            
แก่กรรมรวมกัน 
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   เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหน้ีสิน 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1. หนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี  
  2. หนี้อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย 
  3. หนี้อยู่ระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย 
  4. หนี้สินล้นพ้นตัว ได้แก่ รายได้ไม่พอช าระหนี้ รายได้เมื่อ
หักช าระหนี้สหกรณ์และหนี้อื่น ๆ ทั้งหมด รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการค้ าประกัน 
ไม่มีรายได้คงเหลือ หรือเหลือน้อยกว่าร้อยละสิบของรายได้ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามเดือน 
 2. วงเงินกู้     กู้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบเท่าของเงินเดือน ณ วันที่
ยื่นค าขอกู้ แต่ ไม่เกินสี่ล้านบาท 
 3. หลักประกัน 
  1. อสังหาริมทรัพย์ กรณีใช้โฉนดที่ดินค้ าประกันจ านองต้อง
ผูกพันอาคารบ้านพักอาศัยด้วย กรณีอาคารชุดใช้หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้อง
ชุดค้ าประกันจ านอง 
  2. บุคคลค้ าประกัน 
  3. กรมธรรม์ประกันชีวิต  
 4. อัตราดอกเบี้ย    เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 
 5. การช าระหนี้  ไม่เกินรายได้ประจ ารายเดือนและไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบงวด     
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   เงินกู้พิเศษเพื่อช าระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ า
ประกัน 
 1. วัตถุประสงค์  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อ
ช าระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
  1. สมาชิกที่เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ จะขอกู้เงินเพื่อช าระหนี้
สหกรณ์แทนผู้กู้ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือออกจากงานประจ า 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญา และผู้ค้ าประกันตกเป็นลูกหนี้  
  2. ช าระหนี้แทนลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 2. วงเงินกู้    ตามจ านวนเงินที่สมาชิกต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ า
ประกัน และตามความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ
เห็นสมควร      
 3. หลักประกัน   ให้มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ าประกัน 

 4. อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ 1.00 ต่อปี 
 5. การช าระหนี้  ตามความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกและ
คณะกรรมการเงินกู้พิเศษเห็นสมควร 
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   เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหาย
จากภัยพิบัติ 
 1. วัตถุประสงค์ 
            สมาชิกสหกรณ์ที่มีบ้านของตนเอง คู่สมรส หรือของบิดามารดาเพียง
หนึ่งหลัง  ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  และประสงค์ขอกู้เงินเพื่อน าไป
ซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน หรือซื้อทรัพย์สินใหม่แทนที่เสียหาย ให้ยื่น
ค าขอกู้เงินกู้พิเศษพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
 2. วงเงินกู้    ไม่เกินสามแสนบาท 
 3. หลักประกัน  ใช้บุคคลค้ าประกัน 

 4. อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ 3.00 ต่อปี  
 5. การช าระหนี้   ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบงวด  และงวดช าระหนี้งวด
หนึ่งต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน โดยสมาชิกต้องมีเงินเดือนเหลือพอ
หักช าระหนี้เงินกู้ทุกสัญญา 
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หมวดที่ 5  
การให้สวัสดิการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

 
    สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย 
    ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกหรือบุคคลใน

ครอบครัว 
    ค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของ

สมาชิก 
    เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัย 
    ทุนส่งเสริมการศึกษา 
    เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
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         การให้ความช่วยเหลือสมาชิกทีป่ระสบภัยธรรมชาติ
หรืออัคคีภัย 

 1.  สมาชิกและสมาชิกสมทบที่บ้านเรือนของสมาชิก หรือของบิดา 
มารดา คู่สมรส ที่สมาชิกอาศัยอยู่จริงได้รับความเสียหาย เพราะประสบภัย
ธรรมชาติหรืออัคคีภัย ให้ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
ส่งให้สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประสบภัยธรรมชาติหรือ
อัคคีภัย พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 

(1)  ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก เพื่อเป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นว่าบ้านที่เสียหาย 
       เป็นบ้านของสมาชิกหรือของบิดา 
มารดา คู่สมรส  

(2) ส าเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน (กรณีเป็นบ้านหรือของบิดา มารดา คู่สมรส) 
(3) หนังสือรับรองการประเมินความเสียหาย ของผู้ประสานงานสหกรณ์
ประจ าจังหวัด     
(4) ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงส่วนที่เสียหายและส่วนที่ไม่เสียหาย        

2.  สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือตามระดับของความเสียหาย
และอายุการเป็นสมาชิก  
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การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก 
หรือบุคคลในครอบครัว 

1. สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกรายละ 
10,000 บาท และสมาชิกสมทบ รายละ 5,000 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกินห้าครั้ง 
ครั้งหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน ส าหรับการ
รักษาพยาบาล  ดังนี้ 

 (1)  ล้างไต        (2)  ถ่ายเลือด 
 (3)  รักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบ าบัดหรือฉายรังสี หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่

แพทย์แผนปัจจุบันระบุ     (4)  เปลี่ยนถ่ายอวัยวะภายใน 
 (5)  ผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษาเกี่ยวกับหัวใจหรือสมองหรือปอด  
 (6)  รักษาพยาบาลอ่ืน ๆ  ที่มีอาการเรื้อรัง  ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

เป็นภาระค่าใช้จ่าย ของสมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้
การช่วยเหลือโดยมีมติเป็นเอกฉันท์  

2. สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา
หรือคู่สมรสของสมาชิกรายละ 2,500 บาท ต่อปี ส าหรับการรักษาพยาบาล
ตามที่ก าหนดใน (1)-(5)  
 3. สมาชิกที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
ตนเองหรือของบิดา มารดา หรือคู่สมรส ให้ท าค าขอตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนดพร้อมหลักฐานการรักษาพยาบาล ดังนี้  
(1) ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก   (2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วย 
(3) หนังสือรับรองของแพทย์ผู้ให้การรักษา โดยระบุโรคและวิธีการรักษา   
 (4) ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ป่วยเป็นคู่สมรส) 
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การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพ 
บุคคลในครอบครัวของสมาชิก 

    1. บิดา มารดา หรือคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะมอบ
เงินเพื่อชว่ยเหลือจัดงานศพ จ านวน 1,500 บาท 

             2. สมาชิกที่ประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือจัดงานศพ ต้องท าค าขอ
ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ส่งให้สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี

เสียชีวิต พร้อมด้วยเอกสารดังนี้  
                 (1) ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 
                 (2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต 
                 (3) ส าเนาใบมรณบัตร 
                 (4) ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 

การให้เงินรางวัลเพื่อเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัย 
 1. สมาชิกผู้ใดมีอายุครบหกสิบปีและเป็นสมาชิกมาแล้วต้ังแต่ยี่สิบ
ห้าปีขึ้นไป  สหกรณ์จะให้เงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัย แก่สมาชิก
ผู้นั้น จ านวนหนึ่งพันห้าร้อยบาท   
     และเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70 ปี 80 ปี 90 ปี 100 ปี สหกรณ์จะให้
เงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัยแก่สมาชิก ช่วงอายุละสองพันบาท  

2. ให้สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับผู้สูงวัย
ยื่นค าขอตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
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การให้ทุนส่งเสริมการศึกษา 
 ในแต่ละปีสหกรณ์ฯ จะให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกหรือบุตรที่
ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ไม่รวมบุตรบุญธรรม  
 ทุนส่งเสริมการศึกษา มี 2 ประเภท คือ 
1. ทุนเรียนดี   พิจารณาผลการเรียนและความประพฤติของผู้ขอรับทุน  
2. ทุนการศึกษา  พิจารณาสถานภาพของครอบครัวและความประพฤติของผู้
ขอรับทุน 
 ทุนเรียนดีและทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น  6  ระดับ  ดังนี้ 
 1.  ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 
 2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3   
 3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 
 4.  ระดับอาชีวศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 
 5.  ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรี 
 6.  ระดับปริญญาโท   ส าหรับสมาชิกเท่านั้น 
 จ านวนทุนและมูลค่าของทุนแต่ละประเภท แต่ละระดับ 
คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดและประกาศให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ทราบในแต่ละปี 
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การให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
 1.  สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึง
แก่กรรม โดยมีล าดับดังนี้ 
     (1) บุคคลที่สมาชิกท าหนังสือระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์  
     (2) คู่สมรส    
     (3) บุตรที่เกิดกับคู่สมรส 
     (4) บิดา มารดา  
                  (5) ผู้เป็นญาติอ่ืนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมจะ
ได้รับเงิน ดังนี้ 
      (1) เงินสงเคราะห์  จ านวน 400,000 บาท  ถ้าสมาชิกมีหนี้สินใด 
ๆ ที่ต้องช าระแก่สหกรณ์  สหกรณ์จะหักเงินสงเคราะห์ช าระหนี้จนครบจ านวน
ก่อน 
     (2) เงินช่วยค่าจัดพิธีงานศพ  จ านวน  10,000   บาท    และค่า
พวงหรีดเคารพศพไม่เกิน 1,000 บาท  
 3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมแจ้งการตายและยื่น  ค าขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดโดยเร็ว   
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