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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน  จ ากัด  ได้รับจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2511  เลขที่ทะเบียนสหกรณ์  99/11313   เมื่อวันที่  
10  กันยายน 2512  ในชื่อ  “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแรงงาน จ ากัด”  ในสมัยที่เป็น 
“กรมแรงงาน” สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีสมาชิก จ านวน 201 คน มีทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก จ านวน 23,490 บาท  ประธานกรรมการคนแรกผู้ก่อตั้ง คือ นายเทียน  อัชกุล  
อธิบดีกรมแรงงาน  สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาหลายครั้งตามการแยกออกมา
เป็นกระทรวงแรงงานจนกระทั่งเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2546   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
“สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด”   

ผ่านมากว่า 44 ปี ปัจจุบันปี 2557  นายอาทิตย์  อิสโม  อดีตอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็น ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงแรงงาน จ ากัด  มีสมาชิก 11,600 คน  มีทุนด าเนินการ 3,300 ล้านบาท 

ส านักงานตั้งอยู่ที่  อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 1 ภายในบริเวณห้องอาหาร  
ถนนมติรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรงุเทพมหานคร  

 
เกียรติประวตั ิ

 สหกรณอ์อมทรัพย์ดีเด่น กรุงเทพมหานคร  ระดับภาค  ประจ าปี 2547 
 สหกรณต์ามหลักธรรมาภิบาลดีเลิศ ประจ าปี 2554 
 สหกรณด์ีเลิศ ประจ าปี 2555 
 
    
 
  

 

ประวติัความเป็นมา 
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เป็นองคก์รหลกัในการใหบ้รกิารสมาชิก 

ในการบรหิารจดัการดา้นการเงินดว้ยความรวดเรว็ 

โปรง่ใส เสมอภาค เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
 
 

 
พนัธกิจท่ี  1 สง่เสรมิใหส้มาชิกมีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการสหกรณ ์

                      เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

พนัธกิจท่ี  2 สง่เสรมิการออมโดยยดึตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พนัธกิจท่ี  3 พฒันาบคุลากร และระบบสารสนเทศใหร้วดเรว็ ทนัสมยั 

 

พนัธกิจท่ี  4 ปรบัปรงุการใหบ้รกิารท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยดั โปรง่ใส 

                            และเป็นธรรม 

 

วิสยัทศัน ์ (Vision) 

พนัธกิจ (Mission) 



   

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

ค ำน ำ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด ได้ปรับปรุงระเบียบ
ต่าง ๆ เช่นระเบียบเงินกู้ ระเบียบสวัสดิการต่าง ๆ ให้สมาชิกได้รับสิทธิ
ประโยชน์มากขึ้น ตามค าร้องของสมาชิก 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจ าปี ๒๕๕๖เห็นสมควร
ให้จัดท า ”คู่มือสมาชิก” เพ่ือให้สมาชิกได้ศึกษาการเป็นสมาชิกของ   
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด ในเรื่องสิทธิประโยชน์ หน้าที่
สมาชิก ขั้นตอนในการให้บริการ การส่งเงินค่าหุ้น การฝาก-ถอนเงิน   
การกู้เงิน    ที่สมาชิกควรทราบเพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดต่อกับสหกรณ์
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
 คู่มือสมาชิก เล่มที่ 1 จัดท าเป็นเล่มแรกเพ่ือแจกจ่ายแก่สมาชิกทั้ง
ใหม่และเก่าสหกรณ์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับประโยชน์
จากคู่มือสมาชิกฉบับนี้ตามสมควร 
 
 
   คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ 
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 สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยการด าเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตาม
แนวทางประชาธิปไตย 
 สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานค่านิยมของการพ่ึงพาและรับผิดชอบตนเอง มี
ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความ
สามัคคี สมาชิกสหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ 
เปิดเผย รับผิดชอบต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ตามแบบแผนที่สืบทอด
มาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์ 

 สหกรณ์คืออะไร 

 หลักการสหกรณ์ 

1. กำรเปิดรับสมัคร 
 สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่
สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้า
เป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง 
หรือศาสนา 
2. กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย 
 สหกรณ์เป็นองกรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้
ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิกใน
สหกรณ์ขั้นปฐม สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน(สมาชิกหนึ่ง
คนหน่ึงเสียง) ส าหรับสมาชิกในระดับอื่นให้ด าเนินการไปตามแนวทาง
ประชาธิปไตยเช่นกัน 
 

8 

   

  
21 



   

  
20 

   

  

  

 

3. กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจโดยสมำชิก 
 สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้
เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย
ส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้ผลตอบแทน
ส าหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จ ากัด (ถ้ามี) มวล
สมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกิน เพ่ือจุดมุ่งหมายประการใด
ประการหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปน้ี คือ เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ของตน
โดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนน้ีต้องไม่น ามาแบ่งปัน
กันเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ท ากับสหกรณ์ 
และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 
4. กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอิสระ 
 สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึงพาและปกครองตนเองโดยการควบคุม
ของสมาชิกในกรณีที่สหกรณ์จ าต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์กรอื่น ๆ
รวมถึงองค์กรของรัฐหรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์
ต้องกระท าภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่า มวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่ง
อ านาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตยและยังคงด ารงความเป็น
อิสระของสหกรณ์ 
5. กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และข่ำวสำร 
 สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทน
จากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ และพนักงาน เพ่ือบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วน
ช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสาร
แก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้น าทาง
ความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้ 
6. กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ 
 สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้โดยการประสาน
ความร่วมมือกันในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ 
7. ควำมเอื้ออำทรต่อชุมชน 
 สหกรณ์พึงด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตาม
นโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ 
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วัตถุประสงค์ 

 วัตถปุระสงค์ สหกรณ์นี้มวีตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและ
สังคมของ บรรดาสมาชกิ โดยวิธชีว่ยตนเองและชว่ยเหลือซึ่งกันและกันตามหลกัสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้  
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรพัย์ โดยชว่ยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้ 
  ในทางอันมั่นคง และได้รบัประโยชน์ตามสมควร 
(2) ส่งเสริมการชว่ยตนเองและชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัในหมูส่มาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชกิหรือสหกรณ์อื่น 
(4) จัดหาทุนเพื่อกจิการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชกิ 
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมวีัตถปุระสงค์เพ่ือให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8) ซื้อหุ้นของชุมนมุสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรอืส่งเสริมความเจริญ                  
แก่กจิการของสหกรณ ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11) ออกตัว๋สญัญาใช้เงินหรือตราสารการเงนิ 
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ์ห่งชาตกิ าหนด 
(13) ด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ  
(14) ให้สวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(15) ร่วมมอืกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย ชุมนมุสหกรณแ์ละ
สหกรณอ์ื่นเพ่ือส่งเสรมิและปรับปรุงกจิการของสหกรณ์ 
(16) กระท าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถปุระสงค์ทีก่ล่าวข้างต้น รวมถงึ ซื้อ ถอืกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม 
เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรอืรับโอน สทิธิการเช่าหรอืสิทธกิารเช่าซื้อ ขาย
หรือจ าหน่าย จ านองหรือรบัจ านอง จ าน าหรอืรับจ าน า ด้วยวธิีอื่นใด ซึง่ทรัพย์สนิแก่
สมาชกิหรือของสมาชิก 
(17) ให้ความช่วยเหลอืทางวิชาการแก่สมาชิก 
(18) ขอหรือรบัความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนว่ยงานของต่างประเทศ 
หรือบุคคลอื่นใด 
(19) ด าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถ ุ
ประสงคข์องสหกรณ ์
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เอกสารสหกรณ ์
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 เงินปันผล 
เมื่อสิ้นปีบญัชแีละผลการด าเนินงานมีก าไร สหกรณจ์ะจัดการประชมุใหญแ่ละจัดสรร
ก าไรสุทธิ จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทีช่ าระแล้วใหแ้ก่สมาชิก ในอตัราไม่เกินอัตรา
สูงสุดที่สหกรณก์ าหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยคิดให้เปน็รายวัน ซึง่สมาชิกจะได้รบัเงิน
ปันผลตามหุ้นเต็มจ านวน เงินปันผลที่ได้รับนี้ สมาชิกได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดว้ย 
 เงินเฉล่ียคืน 
เมื่อสิ้นปีบญัชแีละการด าเนินการมกี าไร สหกรณจ์ะจดัการประชุมใหญ่และจดัสรร
ก าไรสุทธิจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชกิตามส่วนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกได้ส่ง
ให้แก่สหกรณใ์นระหว่างปอีัตราเงินเฉลี่ยคืนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ไม่จ าเป็นต้อง
เท่ากันทุกป ี
  
 
 
 สหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั ไดจ้ัดสรรสวัสดกิารเพื่อสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ เป็นประจ าทกุป ี
  

สวัสดิกำรเพื่อสมำชิก 
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                                              สมำชิกสำมัญ 
                       คุณสมบัติของสมำชิก สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นข้าราชการ หรอืลูกจ้างประจ าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณน์ี ้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติดแีละมีนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มวีัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมืเงิน 
 
 กำรเข้ำเป็นสมำชิก  
 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชกิตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถงึสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนดไวโ้ดยต้องมีผู้บังคบับัญชาของผู้ สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 7 คนหนึ่ง
รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผูด้ ารงต าแหนง่ไมต่่ ากว่าระดับ 7 กไ็ม่ตอ้งมีผู้รับรอง เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมคัรมีคณุสมบัตถิกูต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ ท้ังเห็นเปน็การสมควรเข้าเป็นสมาชกิได้ ก็ใหแ้จง้ผู้สมัครนั้นลงลายมือ
ชื่อของตนในทะเบียนสมาชกิกับช าระค่าธรรมเนียม แรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวน
ที่จะถือให้ครบถ้วน แลว้เสนอเร่ือง การรับสมาชกิเข้าใหมใ่ห้ที่ประชุมใหญ่คราวถดัไป
ทราบ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอ ก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชมุใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้
ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดงัว่านี้ ให้ถอืเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของสมาชิก หรอืผู้แทนสมาชกิที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชมุ 
 
 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  
 ผู้เข้าเป็นสมาชกิจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใหแ้ก่สหกรณค์นละ 50 บาท
กรณีเคยเป็นสมาชกิสหกรณ์แลว้กลบัมาสมัครเข้าเปน็สมาชกิใหมภ่ายใน 6 เดอืนนับแต่
ลาออกไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละหนึ่งรอ้ยบาท กรณีเคยเป็นสมาชกิ
สหกรณแ์ลว้กลับมาสมคัรเข้าเป็นสมาชิกใหมห่ลัง 6 เดือน นับแตว่ันลาออกไป ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละห้าสิบบาทค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายไดข้อง
สหกรณ์ จะเรียกคืนไมไ่ด ้
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 สิทธิของสมำชิก มีดังน้ี 
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคดิเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่น ๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

         หน้ำที่ของสมำชิก  
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงการขาดจาก
สมาชิกภาพ 

    กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

 กำรลำออกจำกสหกรณ์  
 สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันอาจลาออก จากสหกรณ์ได้ โดย
แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่า เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแลว้ จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
คณะ กรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยขอ้บังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคกอ่นได้ แลว้ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบด้วย 

    สมำชิกสมทบ 
 สมาชิกสมทบ สหกรณอ์าจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบดว้ยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ  
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนักงานของส านักงานประกันสังคม หรือ เป็นพนักงานราชการท่ีสังกัดกระทรวงแรงงาน 
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีนิสัยดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
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สิทธิในกำรกู้เงิน สมำชิกสมทบ 
1.  เป็นสมาชกิสมทบ   1  ปี (ส่งเงินค่าหุ้นครบแล้ว  12  งวด)                                                                                                                                               
2.  ในรอบ  6  เดือนที่ผ่านมาไม่ผดินัดช าระหนีก้ับสหกรณ์                                                                                                                                   
3.  เป็นสมาชกิสมทบไมถ่ึง   3  ปี  กู้ได ้ 5  เท่าของเงนิได้รายเดอืน(เงินเดือน+คา่
ครองชีพ)  แต่ไม่เกิน  80,000  บาท  ส่งคืนเงินกู้ได ้ 42  งวด                                                                                                                                                                                                             
4.  เป็นสมาชกิสมทบ   3  ปีขึ้นไปและมีเงินค่าหุน้ไมน่อ้ยกว่า 30,000 บาท                
กู้ได ้ 10  เท่าของเงินได้รายเดือน(เงินเดือน+ค่าครองชีพ) แต่ไม่เกิน  200,000  บาท 
ส่งคืนเงินกูไ้ด ้ 60  งวด 
5.   กรณีสมาชกิสมทบ  ซึ่งเป็นพนักงานราชการ  ก าหนดส่งคนืเงินกูไ้ด้   ตาม
ระยะเวลาคงเหลอืในหนงัสอืสญัญาจา้ง (ผูกู้แ้ละผูค้้ าฯ ตอ้งยืน่สญัญาจา้งพรอ้มกูเ้งนิดว้ย)                                                                                                                                                                
หลักประกัน                                                                                                                                                                                                   
1.  มีผู้ค้ าฯ  เป็นสมาชกิสมทบในสังกัด
(กรม) เดียวกัน  จ านวน  3  คน  หรือ                                                                                              
2.  มีผู้ค้ า  จ านวน  2  คน  เป็นสมาชิก
สามัญอย่างน้อย  1  คน       
3.  สมาชกิสมทบค้ าประกนัสมาชกิ
สมทบในสงักดั(กรม) เดียวกันได ้ 3  คน                                
กู้สำมัญแล้ว  กู้ฉุกเฉินไดอ้ีกหรือไม่ ?    
หลักการเดียวกันกับสมาชกิสามัญ ถ้ากู้
เงินสามัญเต็มสิทธิแลว้ จะกู้ฉุกเฉินไม่ได้
อีก  แต่ถ้าถกูหักเงนิงวดช าระหนี้คืน
สหกรณจ์ึงจะกูไ้ด้    หรือจะเลือกกู้เงิน
สามัญกับ  กู้เงินฉกุเฉิน  เมื่อรวมหนี้
จะต้องไม่เกินสิทธิเงินกู้สามัญสงูสุด                     
** แตท่ั้งนี ้ ต้องมีเงินเดือนพอหักส่ง
ประจ ำเดือนใหแ้ก่สหกรณ์ **              
คือเงินเดือนไม่ตดิลบ  
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ประโยชน์ที่สมำชิกจะได้รับจำกกำรเป็นสมำชิก

 สิทธิในกำรฝำกเงนิ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงานทัง้สามญัและ
สมทบจะได้รับสิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ์ฯโดยได้รบัการยกเว้นภาษี              
ทั้งประเภท 
เงินฝำกออมทรัพย์   อัตรำดอกเบี้ย 2.25 
เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ  อัตรำดอกเบี้ย 3.50  
 
สิทธิในกำรกู้เงิน  สมำชิกสำมัญ 
1. กู้ฉุกเฉิน 
2. กู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน 
3. กู้สามญั 

ตำรำงเงินกู้ สมำชิกสำมญั (ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 6.75 ต่อปี ยกเว้น กูในทุนเรอืนหุ้นตัวเอง 6.50 
กู้สำมัญแล้ว  กู้ฉุกเฉินไดอ้ีกหรือไม่ ?    
กู้ไดอ้ีกถ้า 1)  กู้เงินสามญัไม่เต็มสิทธิ  (65  เท่า)   หรือ   
             2)  กู้เงินสามัญเต็มสิทธแิลว้(65  เท่า)  และได้ถกูหกัเงินงวดคืนสหกรณ์
ไปบ้างแล้ว     
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      กำรเข้ำเปน็สมำชิกสมทบ 
 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผูส้มัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 7 คนหน่ึงรับรองเมื่อคณะกรรมการด าเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเป็น 
ท่ีพอใจว่า ผู้สมัครมีคณุสมบัตถิกูต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 49 ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกสมทบได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครลงลายมือชือ่ของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระ
ค่าธรรมเนียม แรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วนเมื่อสมาชกิสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคกอ่นแล้ว
ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท
กรณีเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แลว้กลับมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ภายใน 6 เดือนนับแต่ลาออกไป 
ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละหน่ึงร้อยบาทกรณีเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วกลับมาสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกใหม่หลัง 6 เดือน นับแต่วันลาออกไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละห้าสิบ
บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ว่าด้วยกรณีใด ๆการ
ให้บริการ สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวสัดิการแกส่มาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควรแตต่้องไมข่ัดกับ
ข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ท้ังนี้ ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์ขอ้ก าหนด วิธีการ
ให้บริการและอื่น ๆ ตลอดจนสวสัดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ ์
 สิทธิของสมำชิกสมทบ  
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคดิเห็นแต่มิให้
นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใด ๆ และไม่มีสิทธิเป็น
กรรมการสหกรณ ์
(2) ได้รับบริการเงินกู้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(3) เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิกตามระเบียบของ
สหกรณ ์
(4) ได้รับบริการจากทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ 
 หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ  
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รบัอนุญาตแล้ว 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจ า ตามข้อ 49 (3) 
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หุ้น 

 กำรออกหุ้น สหกรณอ์อกหุ้นไดโ้ดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

 กำรถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดอืนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก ตาม

อัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

* เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก หมำยถึงเงนิเดอืนหรือค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินทีจ่่ำย

ควบกับเงินเดอืน หรอืค่ำจ้ำงประจ ำ ซึ่งสมำชิกไดร้ับจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด และหมำยถึง

บ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ ซึ่งสมำชิกไดร้บัจำกทำงรำชกำรด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ใน ระเบียบของสหกรณ์ 

หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอกีเมื่อใด ก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาอนุมัติก่อน แต่จ านวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นท่ีช าระแล้ว

ท้ังหมด 

สมำชิกจะโอนหุ้นหรือถอนคืนหุ้นในระหว่ำงท่ีตนเป็นสมำชิกอยู่ไม่ได้ 

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพือ่ช าระ

หน้ีแก่เจ้าหน้ีของสมาชิกนั้น 

กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน การช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนน้ัน ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน

ของสมาชกิในวันจ่ายเงินได้รายเดือน ประจ าเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน 

เมื่อสมาชิก มีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิก

น้ันตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนา

อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือน

ชั่ว ระยะ เวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

กำรงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็น

จ านวนเงินไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทถ้วน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 

หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

กรณีผู้งดส่งค่าหุ้นมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินสหกรณ์ ให้สมาชกิผู้น้ันส่งค่าหุ้นรายเดือนก่อนจึงจะ

มีสิทธิกู้ได้ 

กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกช าระเต็มมูลค่าแลว้ให้สมาชิกแต่

ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  
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ตามระเบียบสหกรณว์่าดว้ยการถือหุน้ 
เมื่อสมัครเป็นสมาชกิสหกรณ์ จะต้องถือหุ้นรายเดือนไม่ต่ ากว่าที่ระเบียบสหกรณ์
ก าหนด ตามรารางถือหุ้นขา้งบนนี ้
กรณีประสงคจ์ะส่งคา่หุ้นรายเดือนมากกวา่ที่ก าหนดไว้ ก็สามารถเพ่ิมได้แต่ถอืได้
เพียงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนและตอ้งไม่เกิน 20,000.-บาท การเพิ่มจะต้องสง่ราย
เดือนไม่ต่ ากว่า 1 ปี หรอืไมน่้อยกว่า 12 งวดรายเดือนจึงจะขอลดสง่ค่าหุ้นรายเดอืน
ได้  กรณีที่จะขอลดส่งจ านวนการถือหุ้นรายเดอืนต่ ากว่าที่สหกรณ์ก าหนดไวใ้น
ระเบียบ ตามตารางข้างบนนี้ จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือแก่คณะกรรมการฯ และเมือ่
คณะกรรมการอนุมตัิแลว้ จึงจะมีผลตามความประสงค์ 

ตำรำงกำรส่งค่ำหุ้นรำยเดือน 
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อัตราการถือหุ้นใหม่ 

ล าดับ 
ที ่

เงินได้รายเดือน (บาท) อัตราการถือ
หุ้นรายเดือน 

(บาท) 

เพิ่มข้ึนจาก
เดิม 

(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

8,000 ไม่ถึง 10,000 
10,000 ไม่ถึง 12,000 
12,000 ไม่ถึง 14,000 
14,000 ไม่ถึง 16,000 
16,000 ไม่ถึง 18,000 
18,000 ไม่ถึง 20,000 
20,000 ไม่ถึง 22,000 
22,000 ไม่ถึง 24,000 
24,000 ไม่ถึง 26,000 
26,000 ไม่ถึง 28,000 
28,000 ไม่ถึง 30,000 

30,000 ขึ้นไป 

500 

600 

720 

840 

960 

1,080 

1,200 

1,320 

1,440 

1,560 

1,680 

1,800 

0.00 

50 

120 

190 

260 

330 

400 

470 

540 

560 

680 

800 


