
หมวด  4 

การดําเนินงาน 

ขอ้  9 การรบัฝากเงนิ     สหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รอืประเภทประจาํจาก

สมาชกิหรอืสหกรณอ์ื่นไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงนิฝากและอื่น ๆ  ใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้น

ระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณด์าํรงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์ และวธิีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

การใหเ้งนิกู ้

ขอ้ 10 การใหเ้งนิกู ้     เงนิกูน้ ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชกิของสหกรณ์ 

(2) สหกรณอ์ื่น  

การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกูไ้ดต้าม

ขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวนิิจฉยัใหเ้งนิกู ้ ประเภทและจาํกดัแห่งเงนิกู ้    

หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้  ลาํดบัแห่งการใหเ้งนิกู ้  การกาํหนดอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้  การส่งเงนิงวดชาํระหน้ี

เงนิกู ้ การควบคุมหลกัประกนั  การเรยีกคืนเงนิกูแ้ละอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณอ์ื่นนัน้     คณะกรรมการดาํเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมือ่สหกรณม์ี

เงนิทนุเหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้  ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีน

สหกรณ์ 

สมาชกิหรอืสหกรณอ์ื่นซึง่ประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณน้ี์  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและ

ระเบยีบของสหกรณ์ทีก่าํหนดไว ้

ขอ้ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู ้     เงนิกูซ้ึง่ใหแ้ก่สมาชกิไมว่่าประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะ

เพือ่การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชนต์ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตามความมุง่

หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

ขอ้ 12 ประเภทแห่งเงนิกู ้     สหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) เงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน   ในกรณีทีส่มาชกิมเีหตฉุุกเฉินหรอืเหตอุนัจาํเป็นรบีด่วน  

และมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พือ่เหตนุัน้ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) เงนิกูส้ามญั   ในกรณีทีส่มาชิกมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสาํหรบัใชจ่้าย เพือ่การอนั

จาํเป็นหรอืมปีระโยชนต่์าง ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกินัน้ไดต้าม

ระเบยีบของ สหกรณ์ 



(3) เงนิกูพ้เิศษ   เมือ่สหกรณม์ฐีานะการเงนิกา้วหนา้พอทีจ่ะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้  เพือ่

ส่งเสรมิฐานะความม ัน่คงหรอืเพื่อการเคหะ หรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้  คณะกรรมการดาํเนินการ

อาจใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกินัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบคุวามมุง่หมายแต่ละอย่างของเงนิกู ้

ประเภทน้ี  ตลอดจนเงือ่นไขและวธิกีาร  และตอ้งมหีลกัประกนัตามที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 13 ดอกเบี้ยเงนิกู ้     ใหส้หกรณเ์รียกดอกเบี้ยเงนิกูท้กุประเภททีใ่หแ้ก่สมาชกิ  ในอตัรา

ตามที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 14 การควบคุมหลกัประกนัและการเรยีกคนืเงนิกู ้        ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตรวจ

ตราควบคุมใหเ้งนิกูท้กุรายมหีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์  และเมือ่คณะกรรมการ

ดาํเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถ้อืว่าเงนิกูไ้มว่่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนดส่งคืนโดย

สิ้นเชงิ  พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัท ี โดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

จดัการ  เรยีกคืนโดยมชิกัชา้ 

(1) เมือ่สมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์มว่่าเพราะเหตใุด ๆ 

(2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการว่าผูกู้น้าํเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่ห ้

เงนิกูน้ ัน้ 

(3) เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่อง

และผูกู้ ้มไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมือ่คา้งส่งเงนิงวดชาํระหน้ีไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ยตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืน   

หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ีดงัว่านัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 

ในกรณีทีผู่ค้ ํา้ประกนัจะตอ้งรบัผดิชาํระหน้ีแทนผูกู้ต้ามทีก่ลา่วในวรรคก่อน และไมส่ามารถชาํระ

หน้ีนัน้โดยสิ้นเชงิได ้  เมือ่ผูค้ ํา้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ํา้ประกนัชาํระเป็น

งวดรายเดอืนจนครบจาํนวนเงนิกู ้ แต่ท ัง้น้ีตอ้งไมเ่กินจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 

ขอ้ 15 ความผูกพนัของผูกู้แ้ละผูค้ํ้าประกนั    ผูกู้ห้รอืผูค้ ํา้ประกนัตอ้งรบัผูกพนัว่า  ถา้ตน

ประสงคจ์ะขอโอนหรอืยา้ย  หรือลาออกราชการ  หรอืงานประจาํตามขอ้ 32 (2)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืให ้ 

สหกรณ์ทราบและจดัการชาํระหน้ีสนิซึง่ตนมอียู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิ้นเสยีก่อน  (เวน้แต่กรณีทีย่งัคงเป็น

สมาชกิอยู่ตามขอ้  44) 

การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์ 

ขอ้ 16 การฝากหรอืการลงทนุของสหกรณ์     เงนิของสหกรณน์ัน้สหกรณอ์าจฝากหรอืลงทุนได ้

ตามที่กาํหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  และตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด  

ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ โดยใหค้าํนึงถงึความม ัน่คงและประโยชนสู์งสุดทีส่หกรณ์หรอืสมาชกิจะไดร้บั 



การกูย้มืเงนิหรอืการคํ้าประกนั 

ขอ้ 17 วงเงนิกูย้มืหรอืการคํ้าประกนั    ทีป่ระชมุใหญ่อาจกาํหนดวงเงนิกูย้มืหรอืการคํา้ประกนั

สาํหรบัปีหน่ึง ๆ ไวต้ามทีจ่าํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน  วงเงนิซึง่กาํหนดดงัว่าน้ีตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากนายทะเบยีนสหกรณ์ 

ถา้ที่ประชมุใหญ่ยงัมไิดก้าํหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณย์งัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรอื

การคํา้ประกนัสาํหรบัปีใด  กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการคํา้ประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 

ขอ้ 18 การกูย้ืมเงนิหรอืการคํ้าประกนั  สหกรณอ์าจกูย้มืเงนิ  หรอืออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอื

ตราสารการเงนิ  หรอืโดยวธิีอื่นใด  สาํหรบัใชเ้ป็นทนุดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคไ์ดต้ามที่คณะกรรมการ

ดาํเนินการ    เหน็สมควร  ท ัง้น้ี  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงนิกูย้มืหรอืการคํา้ประกนัประจาํปีตามขอ้ 18 

การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้ 19 การลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ ์     การลงลายมอืชื่อเพือ่ใหม้ผีลผูกพนัสหกรณใ์นกจิการ

อนัเกี่ยวกบับคุคลภายนอก  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

  (1) หนงัสอืกูย้มืซึง่สหกรณเ์ป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบกิ  หรือรบัเงนิกู ้  การจาํนองซึง่

สหกรณเ์ป็นผูจ้าํนอง  การถอนเงนิฝากของสหกรณ ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตอ้งลงลายมอืชื่อของ ประธาน

กรรมการ  หรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเลขานุการ  หรอืเหรญัญิก  หรอืกรรมการผูท้ี่คณะกรรมการ

ดาํเนินการมอบหมาย หรอืผูจ้ดัการ   อย่างนอ้ยสองคน 

  (2) การรบัฝากเงนิ  ใบรบัเงนิ  และเอกสารท ัง้ปวง  นอกจากที่กลา่วไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ี

จะตอ้งลงลายมอืชื่อของผูจ้ดัการ  หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนงัสอืกูย้มืซึง่สหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  เชค็  ใบส ัง่จ่ายเงนิ  ใบรบัเงนิ  ต ัว๋สญัญาใชเ้งนิและ

ตราสารการเงนิของสหกรณน์ัน้   ตอ้งประทบัตราของสหกรณ ์ (ถา้ม)ี  เป็นสาํคญัดว้ย 

ขอ้ 20 การเงนิของสหกรณ์    การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิของสหกรณ์ใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของผูจ้ดัการ  ท ัง้น้ี  เป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 21 การบญัชีของสหกรณ์     ใหส้หกรณจ์ดัใหม้กีารทาํบญัชตีามแบบและรายการที่           

นายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด  และเก็บรกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีวท้ี่สาํนกังานสหกรณ์

ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 

ใหบ้นัทกึรายการในบญัชเีกี่ยวกบักระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวนัทีเ่กดิเหตนุัน้  สาํหรบัเหตอุื่นทีไ่ม่

เกี่ยวกบักระแสเงนิสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัทีม่เีหตอุนัจะตอ้งบนัทกึรายการ

นัน้  และการลงบญัชีตอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีี่สมบูรณโ์ดยครบถว้น 

ใหส้หกรณจ์ดัทาํงบดุลอย่างนอ้ยคร ัง้หน่ึงทกุรอบสบิสองเดอืนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชขีอง

สหกรณ์ซึง่ตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์ หน้ีสนิ และทุนของสหกรณ ์ กบัท ัง้บญัชกีาํไรขาดทนุตามแบบที ่                

นายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 



วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณใ์หส้ิ้นสุด  ณ  วนัที ่ 30 กนัยายน  ของทกุปี 

ขอ้ 22 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซึง่ผูส้อบ

บญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพือ่อนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่  ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทาง

บญัชี 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณต่์อที่ประชุม

ใหญ่ดว้ยในคราวทีเ่สนองบดุล และใหส่้งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์ภายใน

สามสบิวนั นบัแต่วนัทีม่กีารประชมุใหญ่ 

อน่ึง ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ ์ งบดุล  พรอ้มท ัง้ขอ้บงัคบั 

ระเบยีบ  และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไว ้  ณ  สาํนกังานของสหกรณเ์พือ่ใหส้มาชกิขอตรวจดูไดโ้ดยไมต่อ้ง

เสยีค่าธรรมเนียม 
ขอ้ 23 ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ์    ใหส้หกรณม์ทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้  สมดุ

รายงานการประชมุ  ตลอดจนทะเบยีนอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรใหม้ขีึ้น 

ใหส้หกรณส่์งสาํเนาทะเบยีนสมาชกิและทะเบยีนหุน้แก่นายทะเบยีนสหกรณภ์ายในเกา้สบิวนันบัแต่  

วนัทีจ่ดทะเบยีน 
ใหส้หกรณ์รายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบยีนสมาชกิหรอืทะเบยีนหุน้ต่อนายทะเบยีน

สหกรณภ์ายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

สมาชกิอาจขอตรวจดูเอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได ้  ณ  สาํนกังานของสหกรณใ์นระหว่างเวลา

ทาํงาน  แต่จะดูบญัชหีรอืทะเบยีนเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้  เงนิฝาก  หรอืเงนิกูข้องสมาชิกรายอื่นไมไ่ด ้  นอกจาก

จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินัน้  และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดูแลสหกรณ์ 

ขอ้ 24 การตรวจสอบบญัชี     บญัชขีองสหกรณน์ัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหน่ึง

คร ัง้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีร่บัรองท ัว่ไปและตามระเบยีบที่นายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด  โดยผูส้อบ

บญัชีซึง่นายทะเบยีนสหกรณแ์ต่งต ัง้ 

ขอ้ 25 การกาํกบัดูแลสหกรณ์        นายทะเบยีนสหกรณ ์  รองนายทะเบยีนสหกรณ์  

ผูต้รวจการ สหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี  หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ซึง่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย  มอีาํนาจออก

คาํส ัง่เป็นหนงัสอืใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์  คณะกรรมการอื่น  ผูต้รวจสอบกจิการ  ผูจ้ดัการ  

เจา้หนา้ที ่  หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณม์าชี้แจงขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ ์  หรอืใหส่้ง

เอกสารเกี่ยวกบัการดาํเนินงาน  หรอืรายงานการประชมุได ้   และมอีาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของ

สหกรณ์ระหว่างเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้
ทัง้น้ี  ใหผู้ซ้ึง่เกี่ยวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลอืและใหค้าํชี้แจง

แก่ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 



ขอ้ 26 การสง่รายการหรอืรายงาน     ใหส้หกรณส่์งรายการหรอืรายงานเกี่ยวกบักจิการของ

สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กาํกบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาทีห่น่วยงานนัน้กาํหนด 

กาํไรสุทธปิระจาํปี 

ขอ้ 27 การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   เมือ่สิ้นปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชตีามมาตรฐานการสอบ

บญัชีที่รบัรองโดยท ัว่ไปแลว้  ปรากฏว่าสหกรณม์กีาํไรสุทธ ิ ใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสบิของ

กาํไรสุทธ ิ  และเป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยไมเ่กนิรอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธ ิ  แต่ตอ้งไมเ่กนิ

อตัราทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิาํหนด 

กาํไรสุทธปิระจาํปีที่เหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้     ทีป่ระชมุใหญ่อาจจะจดัสรร

ไดด้งัต่อไปน้ี 
(1) เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ที่ชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิ     แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราที่กาํหนดใน    

กฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม 

(4)  ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสาํหรบัปีใดดว้ยจาํนวนเงนิปนัผลท ัง้สิ้นทีจ่่ายสาํหรบัปีนัน้ก็ตอ้งไมเ่กนิอตัรา

ดงักลา่วมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงนิปนัผลตามหุน้  ใหถ้อืว่าหุน้ทีส่มาชิกไดช้าํระต่อสหกรณภ์ายในวนัที่หา้

ของเดอืนมรีะยะเวลาสาํหรบัคาํนวณเงนิปนัผลตัง้แต่เดอืนนัน้  ส่วนหุน้ทีส่มาชกิชาํระต่อสหกรณ์หลงัวนัที่หา้

ของเดอืน  สหกรณจ์ะคิดเงนิปนัผลใหต้ ัง้แต่เดอืนถดัไป 

(2) เป็นเงนิเฉลีย่คืนใหแ้ก่สมาชกิตามส่วนธุรกจิที่สมาชกิไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหว่าง

ปี   เวน้แต่สมาชกิทีผ่ดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ีไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ยในปีใด  มใิหไ้ดร้บัเงนิเฉลีย่คืน

สาํหรบัปีนัน้ 

(3) เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ทีข่องสหกรณไ์มเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธิ 

(4) เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล   ไมเ่กนิรอ้ยละสองแห่งทนุเรอืนหุน้ของสหกรณ์

ตามที่มอียู่ในวนัสิ้นปีนัน้  ทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งทีป่ระชุมใหญ่  เพือ่จ่ายเป็น

เงนิปนัผลตามหุน้  ตาม (1) 

(5) เป็นทนุเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ  ตาม

ระเบยีบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กินรอ้ยละสบิของกาํไรสุทธ ิ  ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทนุสวสัดิการหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั ไมเ่กนิ

รอ้ยละสบิของกาํไรสุทธิตามระเบยีบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทนุเพือ่จดัต ัง้สาํนกังานหรอืทนุอื่น ๆ  เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 

(9) กาํไรสุทธส่ิวนที่เหลอื  (ถา้ม)ี  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองท ัง้สิ้น 



ทนุสาํรอง 

ขอ้ 28 ที่มาแห่งทนุสาํรอง      นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธติามขอ้ 27 แลว้ บรรดาเงนิ

อดุหนุนหรอืทรพัยส์นิที่มผูีย้กใหแ้ก่สหกรณ ์  ถา้ผูย้กใหม้ไิดก้าํหนดว่าใหใ้ชเ้พือ่การใด ใหจ้ดัสรรเงนิอดุหนุน

หรอืทรพัยส์นินัน้เป็นทนุสาํรองของสหกรณ์ 
อน่ึง  จาํนวนเงนิซึง่สหกรณพ์งึจ่ายแก่บคุคลใดก็ตาม  ถา้ไมม่กีารเรยีกรอ้งจนพน้กาํหนดอายุความ   

กใ็หส้มทบจาํนวนเงนินัน้เป็นทนุสาํรอง 
กาํไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณซ์ึ่งคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ี่ประชมุใหญ่จดัสรรตามขอ้ 

27 หากทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายการใดไมส่มควรจดัสรรหรอืตดัจาํนวนใหน้อ้ยลงกด็ ี  ยอดเงนิ

จาํนวน ดงักลา่วใหส้มทบเป็นทุนสาํรองท ัง้สิ้น 

ขอ้ 29 สภาพแห่งทนุสาํรอง   ทนุสาํรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชกิจะแบง่ปนักนั

ไมไ่ด ้หรอืจะเรียกรอ้งแมส่้วนใดส่วนหน่ึงกไ็มไ่ด ้

ทนุสาํรองน้ีจะถอนจากบญัชไีดเ้พือ่ชดเชยการขาดทนุอนัหากบงัเกดิขึ้น หรอืเพือ่จดัสรรเขา้บญัช ี    

ทนุสาํรองใหแ้ก่สหกรณใ์หม่ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแบง่แยกจากสหกรณเ์ดมิ 
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