หมวด 4
การดําเนิ นงาน
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซงมี
ึ สมาชิกของสมาคมนัน# ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ทัง# นี# ตามระเบียบของสหกรณ์ที
ได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกียวกับการฝาก ดอกเบี#ย การถอนเงินฝากและอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที
ได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกําหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู ้
ข้อ 11. การให้เงินกู ้ เงินกูน้ นั# อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อนื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน# ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนี#และตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู ้ หลักประกันสําหรับ
เงินกู ้ ลําดับแห่งการให้เงินกู ้ การกําหนดอัตราดอกเบี#ยเงินกู ้ การส่งเงินงวดชําระหนี#เงินกู ้ การควบคุมหลักประกัน การเรียก
คืนเงินกูแ้ ละอืน ๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อืนนัน# คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมือสหกรณ์มเี งินทุนเหลือจากการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อืนซึงประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น# ี ต้องเสนอคําขอกูต้ ามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที
กําหนดไว้
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้ เงินกูซ้ ึงให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพือการอันจําเป็ นหรือมี
ประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุง่ หมายทีให้เงินกูน้ นั#
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู ้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี#
(1) เงินกูเ้ พือ' เหตุฉุกเฉิ น ในกรณีทสมาชิ
ี กมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จําเป็ นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอ
กูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือเหตุนนั# ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีทสมาชิ
ี กมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่าย เพือการอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์
ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนัน# ได้ตามระเบียบของ สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ เมือสหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกู ้ เพือส่งเสริมฐานะความมันคง
หรือเพือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกนัน# ได้ตามที
เห็นสมควร โดยผูก้ ูต้ อ้ งระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี# ตลอดจนเงือนไขและวิธกี าร และต้องมีหลักประกัน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 14. ดอกเบี/ยเงินกู ้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี#ยเงินกูท้ กุ ประเภททีให้แก่สมาชิก ในอัตราตามทีกําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกราย
มีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใด
บกพร่องผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี#ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ#นเชิง พร้อมทัง#
ดอกเบี#ยในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการ เรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือสมาชิกผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ ูน้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีให้เงินกูน้ นั#
(3) เมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องและผู ก้ ู ้ มิได้จดั การ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือค้างส่งเงินงวดชําระหนี#ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี#ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนี#ดงั ว่านัน# ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ในกรณีทผูี ค้ าํ# ประกันจะต้องรับผิดชําระหนี#แทนผูก้ ูต้ ามทีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี#นนั# โดยสิ#นเชิงได้
เมือผูค้ าํ# ประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้ าํ# ประกันชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู ้ แต่ทงั# นี#
ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนัน# ๆ
ข้อ 16. ความผูกพันของผูก้ ูแ้ ละผูค้ /าํ ประกัน ผูก้ ูห้ รือผูค้ าํ# ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือ
ย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี#สนิ ซึงตนมี
อยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ#นเสียก่อน (เว้นแต่กรณี ทยัี งคงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั# สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามทีกําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้
คํานึงถึงความมันคงและประโยชน์สูงสุดทีสหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รบั

การกูย้ มื เงินหรือการคํ/าประกัน
ข้อ 18. วงเงินกูย้ ืมหรือการคํ/าประกัน ทีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ มื หรือการคํา# ประกันสําหรับปี หนึง ๆ ไว้
ตามทีจําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึงกําหนดดังว่านี#ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือการคํา# ประกันสําหรับ
ปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคํา# ประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 19. การกูย้ มื เงินหรือการคํ/าประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรือออกตัวสั
D ญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือ
โดยวิธีอืนใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นสมควร ทัง# นี# จะต้องอยู่
ภายในวงเงินกูย้ มื หรือการคํา# ประกันประจําปี ตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมื อ ชื' อ แทนสหกรณ์ การลงลายมือ ชื อเพือให้มีผ ลผู ก พัน สหกรณ์ ในกิ จ การ อัน เกียวกับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี# ให้ปฏิบตั ดิ งั นี#
(1) หนังสือกูย้ มื ซึงสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ มื ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู ้ การจํานองซึงสหกรณ์เป็ น ผูจ้ าํ นอง
การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอืน ๆ จะต้องลงลายมือชือของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุ การ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูท้ คณะกรรมการดํ
ี
าเนินการมอบหมายกับผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัง# ปวง นอกจากทีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี#จะต้อง
ลงลายมือชือของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย
อนึ ง ในหนังสือกูย้ ืมซึงสหกรณ์เป็ นผู ก้ ูย้ ืม ใบสังจ่ ายเงิน ใบรับเงิน เช็ค ตัวสั
D ญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั# ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็ นสําคัญด้วย
ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การหรือผูท้ ี
ได้รบั หมอบหมาย ทัง# นี# เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22. การบัญชี ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทสํี านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีเกิดเหตุนนั# สําหรับเหตุอืนทีไม่เกียวกับกระแสเงิน
สดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่ วนั ทีมีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการนัน# และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีทสมบู
ี รณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครัง# หนึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์ซงต้
ึ องมีรายการ
แสดงสินทรัพย์ หนี#สนิ และทุนของสหกรณ์ กับทัง# บัญชีกาํ ไรขาดทุนตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิ#นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส# นิ สุด ณ วันที 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที'ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึงผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วเพืออนุ มตั ใิ นทีประชุมใหญ่ ภายในหนึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิ#นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ดว้ ยในคราวที
เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีมีการประชุมใหญ่
อนึง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทัง# ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบีย นและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์ มีท ะเบีย นสมาชิก ทะเบียนหุ น้ สมุด รายงานการประชุ ม
ตลอดจนทะเบียนอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มขี #นึ
ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันทีจดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั สิ#นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญั ชี
หรือทะเบียนเกียวกับเงินค่ าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอืนไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือของ
สมาชิกนัน# และได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั# ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึงครัง# ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีทรัี บรองทัวไปและตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยผูส้ อบบัญชีซงึ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง#
ข้อ 26. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจออกคําสังเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
คณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี#แจงข้อเท็จจริงเกียวกับการดําเนิน
กิจ การของสหกรณ์ หรือ ให้ส่งเอกสารเกียวกับการดํา เนิ นงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอ าํ นาจเข้าไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทัง# นี# ให้ผูซ้ งเกี
ึ ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาํ ชี#แจงแก่ผูป้ ฏิบตั ิการตาม
สมควร
ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกียวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่ วยงานที
กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีหน่วยงานนัน# กําหนด

กําไรสุทธิประจําปี
ข้อ 28. การจัดสรรกํา ไรสุ ทธิ ป ระจํา ปี เมือสิ#น ปี ทางบัญชี และได้ปิ ด บัญ ชีตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีทีรับรอง
โดยทัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่ าบํารุ ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง แต่ ตอ้ งไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ
กําไรสุทธิประจําปี ทเหลื
ี อจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน# ทีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี#
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ทีชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปันผลสําหรับปี ใดด้วย
จํานวนเงินปันผลทัง# สิ#นทีจ่ายสําหรับปี นนั# ก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็ นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุ รกิจทีสมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี ตามมติทประชุ
ี ม
ใหญ่ เว้นแต่สมาชิกทีผิดนัดการชําระหนี#สหกรณ์ มิให้ได้รบั เงินเฉลียคืนสําหรับปี นนั#
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยู่ในวันสิ#น
ปี นนั# ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี#จะถอนได้โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่ เพือจ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกําไร
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือจัดตัง# สํานักงานหรือทุนอืน ๆ เพือเสริมสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิส่วนทีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทัง# สิ#น

