หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 9. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือ
สหกรณอื่นไดตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การใหเงินกู
ขอ 10. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้
และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตางๆ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู
ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้
สําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุนเหลือ
จากการใหเงินกูแ กสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ ของ
สหกรณที่กําหนดไว
ขอ 11. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อ
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น
ขอ 12. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมีความ
ประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน
หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได ตามระเบียบของ
สหกรณ
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(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกู
พิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูป ระเภทนี้ ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 13. ดอกเบี้ยเงินกู
ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคนื ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวา ตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร ายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือน
จนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ
ขอ 15. ความผูกพันของผูกแู ละผูค้ําประกัน ผูกู หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงค
จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 43)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่
กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด ภายใต
กฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ
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การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 17. วงเงินกูยืมหรือการค้าํ ประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับ
ปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูย มื หรือ
การค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 18. การกูย ืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยมื เงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 17
การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 19. การลงลายมือชือ่ แทนสหกรณ การลงลายมือชือ่ เพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึง่ สหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่งสหกรณ
เปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชือ่ ของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
หรือผูจัดการ รวมเปนสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้จะตอง
ลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม เช็ค ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร
การเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย
ขอ 20. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ ทัง้ นี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 21. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
สําหรับเหตุอื่นที่ไม
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
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ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ
ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของ สหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 22. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพือ่ อนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญดวย
ในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแต
วันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ
และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ขอ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน
แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจากจะไดรบั ความ
ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 24. การตรวจสอบบัญชี
บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
โดยผูสอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
ขอ 25. การกํากับดูแลสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือ
เชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ
หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลา
ทํางานของสหกรณได
ทั้งนี้
ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจงแก
ผูปฏิบัติการตามสมควร
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ขอ 26. การสงรายการหรือรายงาน
ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด
กําไรสุทธิประจําป
ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกาํ ไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ
และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน
ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หา
ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่หา
ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกบั สหกรณในระหวางป
เวนแตสมาชิกทีผ่ ิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่
มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผล
ตามหุน ตาม (1)
(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(9) กําไรสุทธิสว นที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
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ทุนสํารอง
ขอ 28. ที่มาแหงทุนสํารอง
นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 27 แลว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ
ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด
ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ ก็ให
สมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซงึ่ คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 27
หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวน
ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 29. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารอง
ใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

