
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 

และ 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ หอประชุมกระทรวงคมนาคม 

 



 
 

ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 



 

 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน ์

เป็นหน่วยงานออมทรัพย์ท่ีมั่นคงสร้างประโยชน์สุขแก่มวลสมาชิก 

 

พันธกิจ 

พัฒนาองค์กร ระบบบริหารการเงินและระบบบริการ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณประโยชน์ 

จากเงินออมแก่สมาชิก 

 

กลยุทธ ์

1 พัฒนาองค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์ 
2 พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนท่ีเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

และคุณประโยชน์ 
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ 
4 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ให้มี  

ความแข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

ความหมายของสหกรณ์ 
สหกรณ์ หมายถึง องค์กรของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการ

ด าเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย             
เพื่อสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม            
และวัฒนธรรม 

อุดมการณส์หกรณ ์
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยเหลือตนเองและ          

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็น
ธรรมและสันติสุขในสังคม 

คุณค่าสหกรณ ์
คุณค่าสหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือ

ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยง
ธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความ
สุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นโดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 

สารบัญ 
 เรื่อง หน้า 
สารจากประธานคณะกรรมการด าเนินการ  
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 24 ประจ าปี 2560  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัดประจ าปี 2560  
โครงสร้างการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  

การสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ประจ าปี  2556 – 2560  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง รับทราบจ านวนสมาชิก (เข้า – ออก) ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง รับทราบรายงานผลการเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคม 
       ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ  
       รัฐวิสาหกิจไทย ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
    งบกระแสเงินสด ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาประมาณการรายได้ /รายจ่าย และประมาณการ 
   ก าไรขาดทุนประจ าปี 2561  
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561  
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561  
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ประจ าปี 2561  
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียม 
   การสอบบัญชี ประจ าปี 2561  
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง อ่ืนๆ ตามที่ทีป่ระชุมจะเสนอ  
สิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ของสมาชิก  
ท าเนียบคณะกรรมการด าเนินการ  
ภาพกิจกรรม  

 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 

 (ชุดที่ 24)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

นายชลอ  คชรัตน์ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

นายสมภพ ปัญญาไวย ์
ที่ปรึกษา 



คณะกรรมการด าเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 

(ชุดที่ 24) 
 
  
  
  
  
   

 
  
 

  
   
  

 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ 
   ประธานกรรมการ 

นายสมศักดิ์  ห่มม่วง 
รองประธานกรรมการคนที่ 1 

นางสาวกอบกุล  โมทนา 
รองประธานกรรมการคนที่ 2 



 

คณะกรรมการด าเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 

(ชุดที่ 24) 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                
           
 

                                   

นายวิจิตต์  นิมิตรวานิช 
กรรมการ 

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ 
กรรมการ 

นายปริยะ  เวสสบุตร 
กรรมการ 

นางเครือวัลย์  รักอาชีพ 
กรรมการ 



 

คณะกรรมการด าเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 

(ชุดที่ 24) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
  

    
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

 
 

 

นายศุภกร  ภัทรวิเชียร 
กรรมการและเหรัญญิก 

นางสาวสุกัญญา  หมบีังเกิด 
กรรมการและเลขานุการ 



 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
ผู้สอบบัญชภีาคเอกชน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 

 
  

 
 

นางกนกพร  นอบน้อม นางสาวณิชกานต์ ปกติจิตต์ 

นางสุกัญญา  รูปสูง 



ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ช่วยปฏิบัติงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 

ผู้จัดการ 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 

นางสาวสุวรรณา  คล้ายทับทิม 
(1 มถิุนายน 2545 – 25 สิงหาคม 2560) 

นายไพโรจน์  ตั้งศิลาถาวร 
รักษาการผู้จัดการ (ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561) 

ผู้จัดการ (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 



 

ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ช่วยปฏิบัติงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 

 
 

 
  

 
         

 
 
 
 

 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางจิตราวรรณ  ม่วงดี 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 

นางสาวดวงสมร  บัวพึ่ง 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

นายปริทัศพล  ด าเกาะ 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 



ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ช่วยปฏิบัติงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2560 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
          

  
 
 
 
 
 
 

นางสาวฤทัย  อมรปฐมมงคล 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

นางสาวพิสมัย  แสงศร 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

นางสาวสุธาสินี  จิรังคลกุลเดช 
กรมเจ้าท่า 



 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
ประจ าปี 2560 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                                                  

  
  
 

      
 

 
 
 

  

 
     

 
 
 
 
                                                                                                    

นางสาวรุ่งทิพย์  ด้วงรักษา 
เจ้าหน้าที่ด้านสินเช่ือ 

นางสาวจิรนันท์  ช่างต่อ 
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 

นางสาวจิรวรรณ  ช่างต่อ 
เจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานทั่วไป 

(ว่าง) 
เจ้าหน้าที่ด้านบัญชี 



โครงสร้างการด าเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายบัญช ี

สมาชิกสหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกจิการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา 

ผู้จัดการ 

รองผู้จัดการ 

ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

การสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2556 – 2560 
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ทนุเรือนหุ้น

เงินรับฝาก

เงินให้สมาชิกกู้

ทนุส ารองเงินกู้ยืม

 
ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก/เงินให้สมาชิกกู้/ทุนส ารอง,เงินกู้ยืม 

 
 
 
 
 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 

รายการ 
ปีบัญชี 

2556 2557 2558 2559 2560 

ทุนเรือนหุ้น 129.86 146.45 161.40 172.97 186.94 

เงินรับฝาก 58.65 64.79 100.26 111.69 98.43 
เงินให้สมาชิกกู้ 157.90 162.25 145.99 135.14 117.94 
ทุนส ารอง,เงินกู้ยืม 9.41 11.03 11.63 12.86 14.14 

 
รายได้/รายจ่าย/ก าไรสุทธิ 

 
 
 
 
 

 

หน่วย : ล้านบาท 
 

 

รายการ 
ปีบัญชี 

2556 2557  2558 2559 2560 
รายได้ 13.31 14.76 16.70 18.05 17.44 
รายจ่าย 3.75 4.08 4.91 5.29 5.08 
ก าไรสุทธิ 9.56 10.68 11.79 12.76 12.36 
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ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก 

                หน่วย : ล้านบาท 

 

เงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ/เงินกู้ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ปีบัญชี 

2556 2557 2558 2559 2560 
ทุนเรือนหุ้น 129.86 146.45 161.40 172.97 186.94 
เงินรับฝาก 58.65 64.79 100.26 111.69 98.43 

รายการ 
ปีบัญชี 

2556 2557 2558 2559 2560 
เงินกู้สามัญ 140.80 140.89 123.20 108.22 97.14 
เงินกู้พิเศษ 6.38 9.44 5.91 7.36 3.56 
เงินกู้ฉุกเฉิน 10.72 11.92 16.44 19.56 17.24 
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อัตราการจ่ายเงินปันผล / เงินเฉลี่ยคืน 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนสมาชิก 
 

 
 
 
 
 
 

 

    หน่วย : คน 
 

 

รายการ 
ปีบัญชี 

2556 2557 2558 2559 2560 
เงินปันผล 6.20 6.25 6.25 6.20 5.85 

เงินเฉลี่ยคืน  
เงินกู้สามัญ+ฉุกเฉิน 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 
เงินกู้พิเศษ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

รายการ 
ปีบัญชี 

2556 2557 2558 2559 2560 
สมาชิกสามัญ 488 475 480 473 494 

สมาชิกสมทบ 27 28 31 35 35 
รวม 515 503 511 508 529 
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รายงานการเจริญเติบโต ปี 2556 – 2560 
 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
ทุนด าเนินการ 208,650.77 100.00 212,287.47 100.00 270,897.49 100.00 295,350.17 100.00 297,470.18 100.00 
ทุนเรือนหุ้น 129,861.11 62.24 146,458.61 68.99 161,400.53 59.58 172,969.49 58.57 186,937.33 62.84 
เงินส ารอง,ทุนสะสมและอื่นๆ 6,722.26 3.22 8,031.86 3.78 9,217.72 3.41 10,666.49 3.61 12,099.02 4.07 
เงินรับฝาก 58,653.91 28.11 64,797.00 30.52 100,259.24 37.01 111,687.19 37.82 98,433.83 33.09 
เงินให้กู้แก่สมาชิก 157,792.20 100.00 162,250.50 100.00 145,988.70 100.00 135,141.80 100.00 117,940.10 100.00 
เงินกู้สามัญ 140,803.70 89.23 140,892.80 86.84 123,640.30 84.69 108,217.20 80.07 97,136.60 82.36 
เงินกู้พิเศษ 6,370.00 4.52 9,440.00 5.82 5,910.00 4.05 7,360.00 5.45 3,560.00 3.02 
เงินกู้ฉุกเฉิน 10,618.50 6.72 11,917.70 7.34 16,438.40 11.26 19,564.60 14.48 17,243.50 14.62 
สมาชิกคงเหลือ 515 คน 503 คน 511 คน 508 คน 529 คน 
เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก 366,048.58 บาท 419,901.27 บาท 512,054.34 บาท 560,347.80 บาท 539,453.99 บาท 
เงินให้กู้เฉลี่ยต่อสมาชิก 306,392.62 บาท 322,565.64 บาท 285,692.17 บาท 266,105.91 บาท 222,949.15 บาท 

 
 
 
 



 
รายงานโครงสร้างรายได้และก าไรสุทธิ ปี 2556-2560 

 

รายการ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายได้ 13,306.92 100.00 14,770.12 100.00 16,701.76 100.00 18,045.70 100.00 17,440.97 100.00 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 12,797.51 96.18 14,137.98 95.72 15,011.92 89.88 15,524.93 86.03 15,088.04 86.51 
ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน 426.30 3.20 570.65 3.86 1,611.50 9.65 2,433.78 13.49 2,239.21 12.84 
รายได้อื่นๆ 83.11 0.62 61.49 0.42 78.34 0.47 86.99 0.48 113.72 0.65 
รายได้ 13,306.92 100.00 14,770.12 100.00 16,701.76 100.00 18,045.70 100.00 18,303.69 100.00 
ดอกเบี้ยจ่าย 2,061.60 15.49 2,170.75 14.70 3,012.028 18.04 3,278.65 18.17 3,351.14 18.31 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,692.56 12.80 1,915.68 12.97 1,897.77 11.36 2,008.50 11.13 2,591.73 14.16 
ก าไรสุทธิ 9,552.76 72.24 10,681.60 72.33 11,791.82 70.60 12,758.55 70.70 12,360.82 67.53 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 1 
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 
 

ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม  จ ากัด  ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ   
ประจ าป ี2560 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2560 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม  นั้น 

 

สหกรณ์ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมดังแนบ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2560 ต่อไป 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 
เรื่อง รับทราบจ านวนสมาชิก (เข้า-ออก) 

ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบจ านวนสมาชิก (เข้า – ออก) ประจ าปี 2560 
 สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลจ านวนสมาชิก (เข้า – ออก) 
ประจ าปี 2560 ดังนี้ 
 

  

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

สมาชิกเมื่อต้นปี 2560 
- สมาชิกสามัญ 
- สมาชิกสมทบ 

 
144 
10 

 
329 
25 

 
473 
35 

รับสมาชิกเพิ่ม    
- สมาชิกสามัญ 15 30 45 
- สมาชิกสมทบ 5 2 7 

สมาชิกลาออก (สามัญ) 7 16 23 
สมาชิกลาออก (สมทบ) 1 6 7 
สมาชิกถึงแก่กรรม  1 1 
จ านวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2560 

- สมาชิกสามัญ 
- สมาชิกสมทบ 

 
152 
14 

 
342 
21 

 
494 
35 

รวม 166 363 529 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4 
เรื่อง รับทราบรายงานผลการด าเนินการ 

ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 
2560 มีดังนี้ 
 1. คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสหกรณ์ฯ 
  1.1 คณะกรรมการด าเนินการ 
   จากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม  จ ากัด  มีคณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 24) จ านวน 
9 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   1) นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ประธานกรรมการ 
   2) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  
   3) นางสาวกอบกุล โมทนา รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
   4) นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช กรรมการ 
   5) นายสรพงศ ์ ไพฑูรย์พงษ์ กรรมการ 
   6) นายปริยะ เวสสบุตร กรรมการ 
   7) นางเครือวัลย ์ รักอาชีพ กรรมการ 
   8) นายศุภกร ภัทรวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก 
   9) นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด กรรมการและเลขานุการ 
  1.2 คณะกรรมการเงินกู้ 
   คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   1) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวกอบกุล โมทนา กรรมการ 
   3) นายสรพงศ ์ ไพฑูรย์พงษ์ กรรมการ 
   4) นายศุภกร ภัทรวิเชียร กรรมการและเลขานุการ  
  1.3 คณะกรรมการศึกษา 
   คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   1) นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช ประธานกรรมการ 
   2) นายปริยะ เวสสบุตร กรรมการ 
   3) นางเครือวัลย ์ รักอาชีพ กรรมการ 
   4) นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด กรรมการและเลขานุการ 
  



 

 1.4 คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   1)  นายชลอ คชรัตน์ ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   2)  นายสมภพ ปัญญาไวย ์ ท่ีปรึกษา 
 2. ผลการด าเนินงาน 
  2.1 ด้านการบริหาร 
  2.1.1 ได้รับผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ของส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม  จ ากัด  มีผลการประเมิน “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” 
  2.1.2 จัดท าแผนธุรกิจประจ าปี 2560 
   1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารขององค์กรให้รองรับความก้าวหน้า  
และการเปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์  
   - พัฒนาการให้บริการด้านการกู้เงินและการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก
ได้รวดเร็ว 
   - ทบทวนระเบียบต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
   - พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิก ท่ี
อยู่ตามหน่วยงานต่างๆ 
   - พัฒนาขีดความสามารถของกรรมการฯ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ     
และสมาชิกสหกรณ์ฯ  
   - ส่งเสริมสหกรณ์ฯ ให้เพิ่มจ านวนสมาชิก 
   - พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ฯ   
   - เตรียมความพร้อมสหกรณ์ฯ เพื่อให้รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม AEC
   2) พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุน และการ
ลงทุนท่ีเอ้ือ ต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม และคุณประโยชน์จากเงินออม 
    - ฝากเงินกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 
    - ส่งเสริมรายได้โดยจัดหาสปอนเซอร์ในการจัดพิมพ์หนังสือรายงาน
กิจการประจ าป ี    
    - ส่งเสริมระดมเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามโครงการ      
“เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (12 เดือน)” 
    3) พัฒนาผลิตภัณท์เงินกู้ท่ีตอบสนองความต้องการ 



     - พัฒนาจัดท าโครงการเงินกู้ต่างๆ  เพื่อสร้างคุณประโยชน์        
แก่สมาชิกสูงสุด  ดังนี้ 
      (1) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ  รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)) 
      (2) โครงการกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เพื่อเทศกาลสงกรานต์)
      (3) โครงการกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เพื่อเทศกาลเข้าพรรษา)
      (4) โครงการกู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เนื่องในวันแม่แห่งชาติ) 
      (5) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เพ่ือเทศกาลปีใหม่) 
      (6) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (กู้เงินปันผล) 
      (7) โครงการเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ  (เพื่อการศึกษาต่อ)
      (8) โครงการเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ  (เพื่อช าระหนี้บัตรเครดิต)
      (9) โครงการเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ  (เพื่อซื้อกองทุนรวม)
      (10) โครงการเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ  (เพื่อการทัศน
ศึกษาการประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงานและฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ 
      (11) โครงการเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ  (เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกที่ประสบอุทกภัย) 
      (12) โครงการเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ  (เพื่อชื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภค 10 รายการ) 
      (13) โครงการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
      (14) โครงการกู้เงินพิเศษเพื่อยานพาหนะ พ.ศ. 2550 

    5) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้มีความ
แข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์ รวมทั้งในกิจการสหกรณ์ 
     - จัดท าบอร์ด  ติดประกาศ  เพ่ือให้สมาชิกทราบความเคล่ือนไหว
และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ในสหกรณ์ฯ หรือข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์อื่นๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
สมาชิก 
     - พัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่องสหกรณ์ฯ  ให้แก่สมาชิก     
เพ่ือเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วแก่สมาชิก 
     - จัดท า Face Book เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  ระหว่างสหกรณ์ฯ กับสมาชิก 



 

     - แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบ SMS เพื่อให้
สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึง 
     - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสัมมนา
ในโครงการต่างๆ 
     - ส่งเสริมกิจกรรมแจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
ให้กับบุตรข้าราชการท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
     - ส่งเสริมปฏิบิตงานเชิงรุกประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก       
ข้าราการใน สปค. สรค. สคอ. สสอ. 
     - ส่งเสริมช่วยเหลือสมาชิก  โดยการจัดท าโครงการปรับโครงสร้าง
หนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     - ส่งเสริมโครงการให้ความรู้การด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - ส่งเสริมการสร้างเสริมรายได้นอกเหนือจากรายได้ประจ าให้  
แก่สมาชิก  โดยออกแบบส ารวจความต้องการการกู้เงิน  เพื่อการลงทุนและอื่น 
     - ส ารวจความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิกในการ
ให้บริการของสหกรณ์ฯ หรือการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น 
  2.1.3 สหกรณ์ฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก Coop Plus เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ความรู้และเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารท่ีรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพผ่านทางเครือข่าย  
Internet โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  2.1.4 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและฉุกเฉิน  ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม  2560 
  2.1.5 ด าเนินการตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้ เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเพ่ือให้สมาชิกผู้กู้สามารถมีเงินเดือนคงเหลือในการด ารงชีพหลังจากหักช าระหนี้เงินกู้
ทุกประเภทแล้ว   
   - การกู้เงินสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2560 ผู้กู้จะต้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,800.-บาท 
    - การกู้เงินสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ผู้กู้จะต้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,200.-บาท 



  2.1.6 จัดท าประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด เรื่อง 
หลักเกณฑ์การขอกู้เงินโครงการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ. 2550 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
    1) วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก 
     - เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้ชีวิตของสมาชิก 
     - ให้สมาชิกมีความเข้าใจและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    2) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     - เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
     - ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ในฐานะผู้กู้และหรือผู้ค้ า
ประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด เกิน 3 งวด 
     - ต้องผ่านการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และตั้งปณิธานว่า “จะอยู่อย่างพอเพียง  ไม่ให้เดือดร้อน     
ต่อตนเองและผู้อื่น” ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
     - ยินยอมให้หักเงินปันผลร้อยละ 60 เพื่อช าระหนี้สามัญเป็น
ประจ าทุกปีตลอดอายุสัญญากู้เงินสามัญนี้ 
     - ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วยงานหักเงินเดือนหรือเงิน
บ าเหน็จหรือเงินบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อช าระหนี้ 
     - เป็นผู้ปฏิบัติตามมติ  กฎระเบียบ  ประกาศ  และข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  อย่างเคร่งครัด 
     - เป็นผู้ ท่ีได้ส่งหนังสือตอบยืนยันยอดให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
   3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     - ช่วยให้สมาชิกได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
     - ช่วยให้สมาชิกใช้จ่ายตามความจ าเป็นและมีเหตุผล 
     - ช่วยให้สมาชิกมีขวัญก าลังใจในการท างานลดภาระความเครียด
     - ช่วยให้สมาชิกรู้ค่าของเงิน และมีการใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น
     - ช่วยให้สมาชิกมีเงินออมไว้ใช้จ่ายตอนเกษียณอายุราชการ 



 

   4) ระยะเวลาของโครงการมีก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอกู้      
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2560 
 2.1.7 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม  จ ากัด ว่าด้วย 
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

   1) ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ  ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
   2) เงินสวัสดิการจ่ายให้แก่สมาชิกสมทบ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    กรณีถึงแก่กรรม 
    - ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ  
รายละ 3,000.- บาท  แก่ผู้รับผลประโยชน์ 
    - ในกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสมทบ  
ถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิกสมทบ  จ านวน 1,000.- บาท 
    กรณีวันครบรอบวันเกิดของสมาชิกสมทบ 
    - ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบครบรอบวันเกิดให้จ่ายสวัสดิการเป็นหุ้น 
จ านวน 5 หุ้น หุ้นละ 10.-บาท เป็นเงิน 50.-บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน) 
    - กรณีสมาชิกสมทบได้ส่งค่าหุ้นครบ 2,000,000.-บาท แล้วให้จ่าย
สวัสดิการเป็นเงินสด จ านวน 50.-บาท พร้อมค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับท่ีได้รับเงินปันผลในวัน
จ่ายเงินปันผลประจ าป ี
    - มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่19 พฤษภาคม 2560 
  2.1.8 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจ า 1 ปี  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
  2.1.9 ประชาสัมพันธแ์จ้งให้สมาชิกทราบว่าตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออก
ข่าวว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้สั่งยกเลิกสหกรณ์เคหสถานนพเก้าร่วมใจ จ ากัด นั้น สหกรณ์ฯ ขอ
แจ้งให้สมาชิกทราบว่า สหกรณ์ฯ มิได้ท าธุรกรรมใดๆ กับสหกรณ์เคหสถานนพเก้าร่วมใจ จ ากัด  
แต่อย่างใด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด จึงไม่มีผลกระทบแต่ประการใด  
และสหกรณ์ฯ ขอเรียนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  ด าเนินกิจการด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และยึดมั่นความถูกต้อง  เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง 
  2.1.10 คณะกรรมการด าเนินการฯ อนุมัติให้สหกรณ์ฯ ด าเนินโครงการเงินกู้
ต่างๆ เพ่ือเป็นช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ดังนี้ 
     1) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



โครงการ 
เงินกู้ฉุกเฉินกรณี

พิเศษ 
วงเงินกู้ ผ่อนช าระ 

อัตรา
ดอกเบี้ย/ปี 

เหตุผล 

1. เพื่อสมัครเป็น
สมาชิก และคง
สมาชิกภาพ (สสอ. 
รรท.) 

       ไม่เกินกว่าที่ทางสมาคม 
เรียกเก็บ 

10 งวด 5.25%      เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ และเพื่อคง
สมาชิกภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์

2. เพื่อเทศกาล
สงกรานต ์

50,000.-บาท 12 งวด 6.25%      เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม อันดีงามใน
การไปร่วมประเพณรีดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ  ซึ่งมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

3. เพื่อเทศกาล
เข้าพรรษา 

50,000.-บาท 12 งวด 6.25%      เพื่อเป็นการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้น    
การท่องเที่ยวและท าบุญใน
วันหยุดยาว 

4. เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 

50,000.-บาท 12 งวด 6.25%      เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้ทดแทนพระคุณมารดา  
โดยการมอบของขวัญให้แก่
มารดา 

5. เพื่อเทศกาลปีใหม ่ 50,000.-บาท 12 งวด 6.25%      เพื่อเป็นการสนับสนุน
วัฒนธรรมอันดีงามใหส้มาชิก
ได้มีกิจกรรมร่วมกัน  และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6. กู้เงินปันผล      วงเงินกู้ร้อยละ 80        
ซึ่งค านวณจากเงินปันผล     
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ        
5 ของเงินค่าหุ้นสะสม         
ณ ที่ 31 ตุลาคม 2560 

ก าหนดช าระ
คืนในงวด
เดียวกันโดย
วิธีหักจากเงิน
ปันผล
ประจ าป ี

6.25%      เพื่อเป็นสวัสดิการ 
อ านวยความสะดวก  และ
สนับสนุนใหส้มาชิกน าเงิน
ดังกล่าวไปใช้จ่ายในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

  
 
 
 
 
     



 

     2) โครงการเงินกู้สามัญตามโครงการพิเศษ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการ 
เงินกู้สามัญ          

ตามโครงการพิเศษ 
วงเงินกู้ ผ่อนช าระ 

อัตรา
ดอกเบี้ย/ปี 

เหตุผล 

1. เพื่อการศึกษาต่อ 200,000.-บาท 36 งวด 6.25%      เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม  จ ากัด ที่
ต้องช่วยเหลือสมาชิกที่มี
ความจ าเป็นทางการเงิน
ส าหรับใช้ในการศึกษา  เพื่อ
พัฒนาตนเอง 

2. เพื่อช าระหนี้บัตร
เครดติ 

100,000.-บาท 36 งวด 6.50%      เพื่อเป็นการลดภาระ
หนี้สินและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับสมาชิกและ
เสรมิสร้างการพัฒนา
คุณภาพชีวิตรวมถึงความ
เข้มแข็งมั่นคงทางด้าน
การเงินในครอบครัวของ
สมาชิกสหกรณฯ์ 

3. เพื่อช้ือกองทุน 200,000.-บาท 12 งวด 6.25%      เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
สมาชิกออมเงินในระยะยาว  
และในกรณีสมาชิกผู้มรีายได้
สูงสามารถน าไปลดหย่อน
ภาษีได ้

4. เพื่อการทัศนศึกษา
การประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงานและละ
ฝึกอบรม
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

-  ภายในประเทศ ไม่ เกิน
50,000.-บาท 
-  ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ไ ม่ เ กิ น 
200,000.-บาท 

24 งวด 
 

36 งวด 

6.50%     เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ให้
เกิดความสมดลุ  ทั้งด้านการ
ท างาน     การพักผ่อน และ
แสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์ด้วยตนเอง 

5. เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกที่ประสบ
อุทกภัย 

100,000.-บาท 24 งวด 4.25%      เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับสมาชิก 

6. เพื่อซื้อเครื่อง
อุปโภคบรโิภค 10 
รายการ 

100,000.-บาท 24 งวด 5.25%      เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัว 

 



     3) โครงการเงินกู้พิเศษ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการ 
เงินกู้พิเศษ 

วงเงินกู้ ผ่อนช าระ 
อัตรา

ดอกเบี้ย/ปี 
เหตุผล 

1. เพื่อการ
เคหะสงเคราะห ์

4,000,000.-บาท 360 งวด 4.25%    
(คงที่ 1 ปี) 

ปีท่ี 2  
ร้อยละ 
6.25% 

     เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกมี
บ้ าน เป็ นของตน เองและ
ครอบครัว 
 

2. เพื่อยานพาหนะ 1,000,000.-บาท 60 งวด 
หรือ 

 120 งวด 

6.25%      เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกมี
ทรัพย์สินเป็นของตนเองและ
ครอบครัว 

   

  4) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เดิม ใหม่ 

 

หมายเหตุ 
 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 7.25% 7.00% มีผลตั้งแต่วันที่       
1 มีนาคม 
2560 

2. เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ 5.25% 
6.25% 

5.25% 
6.25% 

คงเดิม 

3. เงินกู้สามัญ 7.25% 7.00% มีผลตั้งแต่วันที่       
1 มีนาคม 
2560 

4. เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 5.25% 
6.25% 
6.50% 

5.25% 
6.25% 
6.50% 

คงเดิม 

5. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 4.25% (คงที่ 1 ปี) 
ปีที ่2 6.25% 

4.25% (คงที่ 1 ปี) 
ปีที่ 2 6.25% 

คงเดิม 

6. เงินกู้พิเศษเพ่ือยานพาหนะ 6.25 6.25 คงเดิม 

 
 2.1.11 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆ ได้แก่ 
  1. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (คงเดิม)  
   - วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท 



 

   - ฝากขั้นต่ า 5,000 บาท  
   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี 
   - ในกรณีเงินเหลือในบัญชีต่ ากว่า 1,000 บาท สหกรณ์ฯ จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให ้
  2. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล  (คงเดิม) 
   - ฝากขั้นต่ า 500.-บาท แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท  ต่อเดือน 
   - อัตราดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี (เก่า) 
   - อัตราดอกเบี้ย 2.75 ต่อปี (ใหม่) 
   - ก าหนดระยะเวลาในการฝาก 2 ปี (24 เดือน) 
  3. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ( 1 ปี)  (ใหม่)  
   - วงเงินรับฝากโดยให้รวมเงินฝากเดิมแล้ว ไม่เกิน 150 ล้านบาท
   - วงเงินฝากขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท   
   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี 
   - ปิดรับเงินฝากตามโครงการดังกล่าวแล้ว 
  4. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (13) (สิ้นสุดโครงการแล้ว) 
  5. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (16) (สิ้นสุดโครงการแล้ว) 
  6. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (19) (สิ้นสุดโครงการแล้ว) 
  7. โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2  (25 เดือน)  (คงเดิม) 
   - วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท 
   - วงเงินรับฝากขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท 
   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี 
   - กรณีถอนก่อนก าหนด สหกรณ์ฯ จะหักเงินดอกเบี้ยท่ีจ่ายแล้ว
ออกจากเงินฝากพร้อมท้ังคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี 
  8. โครงการเงินฝากประจ า 1 ปี  (คงเดิม)   
   - วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน  10 ล้านบาท 
   - อัตราดอกเบี้ย 2.00 ต่อปี (เสียภาษี 15 %)  
   - ปิดรับเงินฝากตามโครงการดังกล่าวแล้ว   
 
 
 
 



ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย 
ประจ า 12 เดือน 2.00% (เสียภาษี 15%) 
ออมทรัพย์พิเศษ 2 (25 เดือน) 2.75% 
ออมทรัพย์พิเศษ 2 (12 เดือน) 2.00% 
ออมทรัพย์พิเศษทวีผล (ใหม่) 2.75% 
ออมทรัพย์พิเศษทวีผล (เก่า) 3.00% 
ออมทรัพย์พิเศษ 1.60% 

 
  2.1.12 รายงานผลการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ประจ าปี 2560 
 

 

 2.1.13 จ านวนสมาชิก เมื่อสิ้นปี 2560 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก เข้า-ออก  ประจ าปี 
2560 ดังนี้ 

 

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

สมาชิกเมื่อต้นปี 2560 
- สมาชิกสามัญ 
- สมาชิกสมทบ 

 
144 
10 

 
329 
25 

 
473 
35 

รับสมาชิกเพิ่ม    
- สมาชิกสามัญ 15 30 45 
- สมาชิกสมทบ 5 2 7 

ประเภททุนสาธารณประโยชน์ จ านวน/คน เป็นเงิน/บาท 
1. กรณีถึงแก่กรรม 
   1.1. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม           
   1.2. กรณีบิดา/มารดา/คู่สมรส และบุตรท่ีชอบด้วย   
         กฎหมายของสมาชิกถึงแก่กรรม 

 
2 
19 

 
10,000.-บาท 
19,000.-บาท 

2. กรณีสมาชกิได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 5 10,000.-บาท 
3. กรณีสมาชิกจดทะเบียนสมรสครั้งแรก                   1 1,000.-บาท 
4. กรณีสมาชิกคลอดบุตร                      4 8,000.-บาท 
5. กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย                - - 
6. กรณีครบรอบวันเกิดสมาชิก                    476 23,800.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,800.-บาท 



 

รายการ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

สมาชิกลาออก (สามัญ) 7 16 23 
สมาชิกลาออก (สมทบ) 1 6 7 
สมาชิกถึงแก่กรรม  1 1 
จ านวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2560 

- สมาชิกสามัญ 
- สมาชิกสมทบ 

 
152 
14 

 
342 
21 

 
494 
35 

รวม 166 363 529 
 

 2.1.13 สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ใน www.mot.go.th ให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ ให้สมาชิกได้รับทราบอย่างท่ัวถึงเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
 2.1.14 สหกรณ์ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยส่งกรรมการ        และ
เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ดังนี้ 

ที่ เร่ือง 
ระยะ 
เวลา 

สถานที่ ผู้เข้าอบรม 

1 การอบรมหลักสูตร“ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ช านาญการ” รุ่นที่ 18 

20-25 
มีนาคม 2560 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

น.ส.กนกพร  นอบน้อม 
น.ส.ณิชกานต์  ปกติ
จิตต์ 
 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กร
วางแผนทางการเงินของสมาชิก 
(รุ่นที่ 1) 

9 พฤษภาคม 
2560 

ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ 

น.ส.ดวงสมร  บวัพ่ึง 

3 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2560 

10 มิถุนายน 
2560 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ากัด 

นายวิจิตต์  นิมิตวานิช 

4 ประชุมใหญ่สามัญวิสามัญ ครั้งที่ 
1/2560 

6 ธันวาคม 
2560 

โรงแรมเดอะริช นายไพโรจน์ ตั้งศิลาถาวร 

 
 
 
 



ที่ เร่ือง ระยะเวลา สถานที่ ผู้เข้าอบรม 
5 สัมมนาทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์

บริหารเงินทุนเชิงรุกและรับ
ส าหรับสหกรณ์ทุกขนาดและ
การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 
1/2560 

19 ธันวาคม 
2560 

ส านักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ 

นายปริยะ  เวสสบุตร 

  

  2.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์ 
   2.2.1 การลงทุนและเงินฝาก สหกรณ์ฯ ได้น าเงินจากการระดมฝากท่ีสถาบัน
การเงินและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 
   2.2.2 เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
   2.2.3 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการ  รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 
   2.2.4 ปรับเพิ่มรายได้สิทธขั้นต่ า 3,200.-บาท 
   2.2.5 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตาม “หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”   
    - เพ่ือมีความเข้าใจในการด ารงชีวิตที่ถูกต้อง 
    - เพื่อสร้างความผาสุกให้สมาชิกและครอบครัว  สามารถใช้จ่ายเพื่อ
ด ารงชีวิตได้อย่าเหมาะสมและพอดีไม่สร้างหนี้ 
    - สมาชิกมีอาชีพเสริมจากน าเงินกู้จากสหกรณ์ฯ ไปลงทุน 
    - สมาชิกมีความสุขในการปฏิบัติราชการ  เนื่องจากไม่มีหนี้สินจ านวน
มาก 
   2.2.6 ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

รายการ ปี 2559 (บาท) ปี 2560 (บาท) +เพิ่ม / -ลด 
ทุนเรือนหุ้น 172,969,490.00 186,937,330.00 +13,967,840.00 
ทุนส ารอง 9,861,331.61 11,137,187.57 +1,275,855,96 
รวมหนี้สิน 116,317,020.02 103,308,107.71 -13,008,912.31 
รวมสินทรัพย์ 312,711,559.07 314,708,537.69 +1,996,978.62 
เงินรับฝาก 111,687,188.11 98,433,829.01 -13,253,359.10 
เงินให้กู้แก่สมาชิก 135,141,800.00 117,940,100.00 -17,201,700.00 
ก าไรสุทธ ิ 12,758,559.58 12,364,081.63 -394,477.95 

 



 

  2.2.7 จ านวนเงินท่ีให้สมาชิกกู้ยืมเงินปี 2560 เป็นเงิน 117,940,100.-บาท  
แยกเป็น 

ประเภทเงินกู้ 
จ านวน
สัญญา 

จ านวนเงิน/บาท 

เงินกู้ฉุกเฉิน 335 13,058,400.00 
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกหรือคงสมาชิกภาพ  
(สสอ.รรท.)) 

28 125,500.00 

เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เพ่ือเทศกาลสงกรานต์) 37 1,002,800.00 
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เพ่ือเทศกาลเข้าพรรษา) 33 1,061,300.00 
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เนื่องในวันแม่แห่งชาติ) 28 585,800.00 
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (เพ่ือเทศกาลปีใหม่) 27 893,200.00 
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (กู้เงินปันผล) 50 516,500.00 
เงินกู้สามัญ 98 85,016,600.00 
เงินกู้สามัญโครงการ  (เพ่ือทัศนศึกษาต่างประเทศ) 3 250,000.00 
เงินกู้สามัญโครงการ  (เพ่ือช าระหนี้บัตรเครดิต) 3 250,000.00 
เงินกู้สามัญโครงการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 11,620,000.00 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 3 3,560,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,940,100.00 
  

 2.2.8 ดอกเบี้ยรับ จ านวน  17,228,848.66 บาท  แยกเป็น 

 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

 ประชุม........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สหกรณ์ฯ ได้รับดอกเบี้ยประจ าปี 2560 เป็นเงิน/บาท 

1. ดอกเบี้ยรับเงินกู้    14,977,416.00 บาท 
2. ดอกเบ้ียรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จก.         2,239,209.45 บาท 
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร           12,223.21 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 
เรื่อง รับทราบรายงานผลการเป็นศูนย์ประสานงานของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย  (สสอ.รรท.) 

 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ได้ตอบรับการเป็นศูนย์
ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ  รัฐวิสาหกิจไทย 
(สสอ.รรท.) เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 โดยเป็นศูนยประสานงานในการรับสมัครสมาชิกของ
สมาคมฯ และได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “สสอ.รรท.        
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด” เพื่อด าเนินการน าส่งเงิน        
เพ่ือคงสมาชิกภาพของสมาชิกให้กับสมาคมฯ เป็นประจ าทุกปี 
 การสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าวถือเป็นการจัดสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์
ประเภทหนึ่งซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ค้ าประกันให้มีภาระลดลงในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รวมท้ังเพื่อ
เป็นการสร้างหลักประกันให้ครอบครัวและสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตให้กับทายาท             
โดยมีค่าใช้จ่ายในอัตราท่ีต่ ากว่ากิจกรรมอื่นท่ีคล้ายคลึงกัน 
 สหกรณ์ฯ ขอรายงานผลการเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ประจ าปี 2560 ดังนี้  
 

รายการ สามัญ สมทบ จ านวนสมาชิก 

สมาชิก ณ 31 ธ.ค. 59  93 6 99 
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่าง 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560 8 1 9 
สมาชิกถึงแก่กรรม 1 - 1 
สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 4 - 4 

รวมสมาชิก 96 7 103 
  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม.................................................................................................. 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 
เรื่อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 

2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณารายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560 
 นางสาวณิชกานต์  ปกติจิตต์  และ นางกนกพร  นอบน้อม ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2560 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม.................................................................................................. 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร

ขาดทุน งบกระแสเงินสดประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
ประจ าปี 2560 (ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว) 

 

 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และ    
งบกระแสเงินสด ประจ าปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ดังแนบ 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  
งบกระแสเงินสดประจ าปี 2560 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 8 
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560  
 ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ได้ด าเนินกิจการด้วย
หลักการบริหารเงินทุนอย่างละเอียด รอบคอบ มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผลก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 12,364,081.63 บาท (สิบสองล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันแปดสิบ-
เอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรก าไร
สุทธิตามข้อบังคับฯ ข้อ 24 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 
 

 มติที่ประชุม.................................................................................................. 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 9 
เรื่อง พิจารณาประมาณการรายได้ / รายจ่ ายและ

ประมาณการก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองพิจารณาประมาณการรายได้  รายจ่ายและก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 
 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้  ประมาณการรายจ่าย  และ
ประมาณการก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
 
 
 



 

 



 



 

 



 



 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้  ประมาณการ
รายจ่ายและประมาณการก าไรขาดทุนประจ าปี 2561 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 10 
เรื่อง พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 10 เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2561 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ข้อ 11 ได้
ก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่  ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจ าเป็นและ
สมควรแก่การด าเนินการ ซึ่งท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ได้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่เกิน  
50 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560  ไม่มีการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด และคณะกรรมการด าเนินการฯ  ได้มีการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความ
คล่องตัวในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความ
ช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางและเพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสมควรก าหนด
วงเงิน ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมเงินหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561 ไว้จ านวนไม่เกิน 50 ล้านบาท 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปี 2561 
ไว้จ านวนไม่เกิน 50 ล้านบาท 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 11 
เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 11 เร่ืองการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 
 ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 บัญญัติไว้ว่า “ให้สหกรณ์มี 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ
นั้น ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนก าหนด” และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม 
จ ากัด พ.ศ.2544 หมวด 11 ข้อ 75 - 77 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก โดยมีวาระ 1 ปี โดยให้ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้ 
 1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
 2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่างๆ 
 3. ตรวจสอบดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 4. ติดตามการบริหารของคณะกรรมการด าเนินการ 
 5. รายงานการตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุกเดือนและประจ าปี หรือกรณี
เร่งด่วนเม่ือปรากฏว่ามีเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญแก่สหกรณ์ 
 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนและเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการ 
 ในปี 2560 ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้เลือกนางกนกพร นอบน้อม และ 
นางสาวณิชกานต์  ปกติจิตต์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม 
จ ากัด มีวาระการด ารงต าแหน่ง  1 ปี บัดนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จ ากัด ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระ 1 ปี แล้ว จึงต้องคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ต่อไป 
 ในปี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีหนังสือท่ี กษ 0404/ว 3 ลงวันท่ี 10 
มกราคม 2560 ได้ส่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 
 ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
  (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  



  (1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติ
บุคคลท่ีรับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น  
  (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์  
  (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น  
  (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น      
หรือเคยถูกให้ออกจาก ต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริต
ต่อหน้าท่ี  
  (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
  (6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิด ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ        
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี  
  (8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ       
หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุด ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อื่น  
  (9) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น  
  (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น  
  (11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต  
  (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียน
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์  
  (13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
 ข้อ 9 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น 
การเงิน การบัญชี กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 



 

 ข้อ 10 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี 
กฎหมาย ระเบียบและการตรวจสอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์  
 ข้อ 12 จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรณี
เป็นบุคคลธรรมดา ให้มีจ านวนไม่เกินห้าคน กรณีนิติบุคคลให้มีจ านวนหนึ่งนิติบุคคล  
 ข้อ 13 สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการส ารองไว้ เพื่อให้ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ท่ีสหกรณ์เลือกตั้งส ารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการ
ท่ีได้รับเลือกตั้งจาก ท่ีประชุมใหญ่พ้นจากต าแหน่ง ตามข้อ ๑๖  
 ข้อ 14 ให้ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น และ
ค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
คุณภาพงาน และฐานะการเงินของสหกรณ์ 
 อัตราค่าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปีท่ีผ่านๆ มา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปี 2558 จ านวน 15,000.-บาท 
 ปี 2559 จ านวน 15,000.-บาท 
 ปี 2560 จ านวน 60,000.-บาท 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 
ตามคุณสมบัติท่ีก าหนดดังกล่าวข้างต้นและก าหนดอัตราค่าตอบแทน 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 12 
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ประจ าปี 

2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 13  เร่ืองการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ประจ าปี  2561 
 คณะกรรมการด าเนินการฯ ประจ าปี 2560 ประกอบด้วย 

 

 ซึ่งตามนัยข้อ 52 วรรคสามถึงหกแห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ ก าหนดว่า 
“คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งใน
วาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ท้ังหมด โดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้       
ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 
 เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ 
ก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่   
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้    
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แทนต าแหน่งท่ีว่างให้
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ท่ีตนแทน 

 ปี 2560 จะมีกรรมการออกจากต าแหน่ง 3 ลักษณะ  จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
 1. กรรมการท่ีอยู่ครบ 2 วาระ จ านวน 1 ท่าน คือ 
   1.1 นางสาวกอบกุล โมทนา รองประธานกรรมการคนท่ี 2 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ครบวาระ/ปี สถานะ 

1. นายพีระพล         ถาวรสุภเจริญ ประธานกรรมการฯ วาระท่ี 2   ปีที่ 1 ยังอยู่ในวาระ 

2. นายสมศักดิ์         ห่มม่วง รองประธานฯ (คนที่ 2) วาระท่ี 1   ปีที่ 2 เลือกได้ 

3. นางสาวกอบกุล    โมทนา รองประธานฯ (คนที่ 1)  วาระท่ี 2   ปีที่ 2 เลือกไม่ได้ 

4. นายวิจิตต์           นิมิตรวานชิ กรรมการฯ วาระท่ี 1   ปีที่ 1 ลาออก 

5. นายสรพงศ์         ไพฑูรย์พงษ์ กรรมการฯ วาระท่ี 1   ปีที่ 1 ยังอยู่ในวาระ 

6. นายปริยะ           เวสสบุตร กรรมการฯ วาระท่ี 1   ปีที่ 1 ยังอยู่ในวาระ 

7. นางเครือวัลย์       รักอาชีพ กรรมการฯ วาระท่ี 1   ปีที่ 2 เลือกได้ 

8. นายศุภกร           ภัทรวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก วาระท่ี 1   ปีที่ 2 เลือกได้ 

9. นางสาวสุกัญญา   หมีบังเกิด กรรมการและเลขานุการ วาระท่ี 2   ปีที่ 1 ยังอยู่ในวาระ 



  2. กรรมการท่ีอยู่ครบ 1 วาระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
   2.1  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
   2.2 นางเครือวัลย ์ รักอาชีพ กรรมการ 
   2.3 นายศุภกร ภัทรวิเชียร กรรมการ 
  3. กรรมการท่ีอยู่ครบ 1 ปี แต่ขอลาออก จ านวน 1 ท่าน คือ 
   3.1 นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช กรรมการ 
 

 ดังนั้น ในปี 2561 ต้องเลือกตั้งกรรมการ รวมท้ังหมด จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
 1. เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี จ านวน  
4 ท่าน 
 2. เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี จ านวน  
1 ท่าน 

 หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้ง 
 1. ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน กรรมการควบคุมการ

เลือกตั้งและกรรมการรวมคะแนน จ านวน 5 คน กรรมการตรวจนับคะแนนหรือกรรมการคุมบัตร
เลือกตั้ง หรือกรรมการรวมคะแนนผู้ใดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ด าเนินการ ให้เลือกกรรมการตรวจนับคะแนน หรือกรรมการคุมบัตรเลือกตั้ง หรือกรรมการรวม
คะแนนใหม่แทน 

 2. การเสนอชื่อผู้ท่ีจะเป็นกรรมการด าเนินการต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 10 คน 
 3. ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการ จ านวน 5 ท่าน โดยผู้ท่ีได้รับคะแนนล าดับท่ี 

1-4 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ส่วนผู้ท่ีได้รับคะแนนล าดับท่ี 5 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
 4. วิธีการเลือกตั้ง 
  - สมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  โดยท าเครื่องหมาย (X) ทับหมายเลข

ผู้ท่ีสมาชิกเลือก 
  - ถ้าท าเครื่องหมาย (X) เกินกว่าจ านวนในข้อ 3 ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ 
 1. เห็นชอบกรรมการตรวจนับคะแนน กรรมการควบคุมบัตรเลือกตั้งและ

กรรมการรวมคะแนนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเลือกไว้ 
 2. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 



 

 3. เลือกตั้งกรรมการ จ านวน 5 ท่าน โดยผู้ท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 4 ล าดับ
แรก มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ส่วนผู้ท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดล าดับท่ี 5 มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 1 ปี 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 13 
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระที่ 13  เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี ประจ าปี 2561 

 ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือท่ีกษ 0404/4783 ลงวันท่ี            
19 กรกฎาคม 2554 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน เพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในเป้าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการท่ีให้โอกาสภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยการตรวจสอบ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องเป็นผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนและรับรอง     
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นั้น 

 ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้จ้างนางสุกัญญา รูปสูง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 6188 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปี
ทางบัญชีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวงเงิน 25,000.-บาท 

 การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2561 ได้มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ยื่นเสนอบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์  จ านวน 4 ราย  ประกอบด้วย 
 1. นายเทวัญ  วิจิตรปรีดา เสนอค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน  
35,000.- บาท 
 2. นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์ เสนอค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดบัญชี  ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน  
40,000.- บาท 
 3. นางวิไลพร  นิสสัยดี เสนอค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน  
40,000.- บาท 
 4. นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล เสนอค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 
55,000.- บาท แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด งวดแรก จ านวน 25,000.- บาท และงวดสุดท้าย 
จ านวน 30,000.- บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังแนบ 
 
 
 



 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน  
1 ราย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 ก่อนสหกรณ์ฯ 
ด าเนินการ ต่อไป 
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สิทธิ  หน้าที่  
และประโยชน์ของสมาชิก 

 
สิทธิ หน้าที่และประโยชนข์องสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  ได้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มข้าราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2537 เปิดด าเนินการเมื่อวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2537 ซึ่งก้าวหน้าและมั่นคงขึ้นตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในข้อ
ต่อไปนี ้

1 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันม่ันคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

2 ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
3 รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 
4 จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
5 ให้กู้ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก 
6 ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
7 ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
8 ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
9 ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
10 ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 
11 ซื้อและออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน 
12 ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติก าหนด 
13 จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอน

สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จ านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน 
14 จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
15 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 



 

16 ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ 
หรือบุคคลอื่นใด 

17 ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์
อื่น เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

18 ด าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

ประเภทของสมาชิก 
1. สมาชิกสามัญ 
2. สมาชิกสมทบ 
 สมาชิกสามัญ 
 1. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ 
  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
  (3) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานรัฐมนตรี 

ส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม หรือ
ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม หรือ
เป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นี้ 

  (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 2. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิกสามัญ 
  ผู้เข้าเป็นสมาชิกสามัญต้องยื่นใบสมัครและลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่า
ได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิกสามัญ มีดังนี้ 
  1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
  3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 



  4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
  5 สิทธิอื่นๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
  หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้ 
  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 
  2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
  4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
  5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ

มั่นคง 
  สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด 
  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด ถ้ายัง

มิได้ลาออกจากสหกรณ์ ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกิน
ค่าหุ้น โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ และอาจกู้เงินได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 
ของค่าหุ้นท่ีมีอยู ่

  สมาชิกท่ีประสงค์จะออกจากราชการ หรือโอน ย้ายจากราชการประจ าหรืองาน
ประจ า ถ้ายังมีหนี้สินค้างช าระอยู่จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สิน
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

  การลาออกจากการเป็นสมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณ์ 
  สมาชิกสามัญท่ีจะลาออกจากสหกรณ์ได้ต้องไม่มีหนี้สินในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน

และต้องยื่นความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการด าเนินการ  ได้รับอนุมัติแล้วจึงให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสามัญ 
  สหกรณ์ฯได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ว่าด้วย

การให้เงินกู้แก่สมาชิกไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   - กู้ไม่เกิน 10,000.-บาท ผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
   - กู้เกินกว่า 10,000.-บาท แต่ไม่เกิน 30,000.-บาท ผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าจ านวนเงินท่ีขอกู้และมีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 
10,000.-บาท 



 

   - กู้เกินกว่า 30,000.-บาท แต่ไม่เกิน 50,000.-บาท ผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าจ านวนเงินท่ีขอกู้และมีเงินได้รายเดือนไม่น้อยกว่า 
15,000.-บาท 

   - กู้เกินกว่า 50,000.- บาท แต่ไม่เกิน 70,000.- บาท  ผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 18 เดือน มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าจ านวนเงินท่ีขอกู้และมีเงินได้รายเดือนไม่น้อย
กว่า 20,000.-บาท 

  ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ 
  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจ านวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ี

คิดดอกเบ้ียเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือน โดยผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด 
  เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือคงสมาชิกภาพของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)  
  วงเงินกู้ไม่เกินกว่าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 

รัฐวิสาหกิจไทยเรียกเก็บเงิน ผ่อนช าระไม่เกิน 10 งวด ท้ังนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกท่ี
ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หรือเพื่อคงสมาชิกภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ 

  เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลสงกรานต์)   
  ในวงเงินไม่เกิน 50,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด ท้ังนี้  เพื่อรักษา

ขนบธรรมเนียมอันดีงามในการไปร่วมประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ    
  เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลเข้าพรรษา)   
  ในวงเงินไม่เกิน 50,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
  เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เนื่องในวันแม่แห่งชาติ)   
  ในวงเงินไม่เกิน 50,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด ท้ังนี้  เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้พาแม่ท่องเท่ียว  
ในสถานท่ีต่างๆ 

  เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (เพื่อเทศกาลปีใหม่)  
  ในวงเงินไม่เกิน 50,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด ท้ังนี้ เพื่อการสนับสนุน

วัฒนธรรมอันดีงามให้สมาชิกได้มีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  (กู้เงินปันผล)   



  ในวงเงินกู้ไม่เกินยอดเงินปันผลร้อยละ 5 ท่ีค านวณ ณ 31 ตุลาคม 2560 โดยวิธี 
หักจากเงินปันผลประจ าปีนั้นๆ ท้ังนี้  เพื่อเป็นสวัสดิการ อ านวยความสะดวกและสนับสนุน 
ให้สมาชิกน าเงินกู้ไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

  2. เงินกู้สามัญ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    1.  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ นี้  ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  

6 เดือน ยกเว้นการกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสม   
    2. สมาชิกคนหนึ่งๆ สามารถกู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 2,000,000.-บาท หรือตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการฯ เห็นสมควร  
    การกู้เงินตั้งแต่ 1,000,000.-บาท ขึ้นไป ผู้กู้ต้องมีอายุการรับราชการไม่น้อยกว่า 

10 ปี และต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 
รัฐวิสาหกิจไทย 

   3. ผู้กู้เงินสามัญจะต้องมีมูลค่าหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าเงินกู้ 
    4.  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจ วินิจฉัย

การให้เงินกู้สามัญแทนแก่สมาชิกก็ได้ ดังนี้ 
     1) อนุมัติเงินกู้สามัญ กรณีใช้บุคคลค้ าประกันในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
     2) อนุมัติเงินกู้สามัญ กรณีใช้หุ้นค้ าประกันได้ โดยไม่จ ากัดวงเงิน  
     สมาชิกรับเงินภายใน 7 วันท าการ 
    ให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ รายงานผลการอนุมัติเงินกู้สามัญดังกล่าวข้างต้น 

ต่อคณะกรรมการเงินกู้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการอนุมัติและจ่ายเงินกู้สามัญ 
   5.  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  

ข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดและยังเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 44 วรรคหนึ่ง ให้มี
สิทธิได้รับเงินกู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อนได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 

   6. หลักประกัน 
    หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
    6.1 ใช้หุ้นค้ าประกัน (กู้ได้ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสม) 
    6.2 ใช้สมาชิกค้ าประกัน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข ดังนี้ 
     1) เงินกู้ไม่เกิน 50,000.-บาท ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 1 คน 
     2) เงินกู้เกินกว่า 50,000.-บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท ต้องมีผู้ค้ า

ประกันไม่น้อยกว่า 2 คน หากผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ



 

หรือประเภทอ านวยการ หรือประเภทบริหาร ต้องมีไม่น้อยกว่า 1 น หรือท่ีคณะกรรมการ             
จะเห็นสมควร 

     3) เงินกู้เกินกว่า 1,000,000.-บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000.-บาท ต้องมี 
ผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 3 คน หากผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการประเภทท่ัวไประดับอาวุโสขึ้นไป 
และ/หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการ ต้องมีไม่น้อยกว่า 2 คน หรือประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ หรือประเภทอ านวยการหรือประเภทบริหาร ต้องมีไม่น้อยกว่า 1 คน หรือท่ี
คณะกรรมการจะเห็นสมควร และต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์   
ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) และต้องแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์จาก   
เงินสงเคราะห์ฯ ท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พึงจ่ายให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม 
จ ากัด ได้รับก่อนเท่ากับจ านวนหนี้ท่ีผู้กู้มีภาระผูกพันอยู่ในขณะนั้นเป็นอันดับแรก 

     4) เงินกู้เกินกว่า 1,500,000.-บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 
4 คน หากผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการประเภทท่ัวไประดับอาวุโสขึ้นไปและ/หรือประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ ต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ต้องมี 
ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือประเภทอ านวยการ หรือประเภทบริหาร ต้องมีไม่น้อยกว่า 1 คน หรือท่ี
คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

    สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันผู้กู้มากกว่าสี่สัญญาในเวลาเดียวกันไม่ได้  
และผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีอายุราชการคงเหลือครอบคลุมระยะเวลาการผ่อนช าระ
หนี้ตามสัญญาของผู้กู ้

    เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัย
เรียกให้มีผู้ค้ าประกันเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

    เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมี
เหตุท่ีคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่ง
คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 

    การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้น
หลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้
ค้ าประกันแทน 

    ห้ามมิให้คู่สมรสของผู้กู้เป็นผู้ค้ าประกันรายนั้น ภายหลังการท าหนังสือค้ า
ประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้ต้องจัดหาสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกันแทนภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 



    6.3 ในกรณีมีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็น
ประกันเต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ว่าจ านวนเงินกู้ส่วน ท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น 

    6.4 ในกรณีมีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรจ าน าเป็นประกันโดยจ านวนเงินกู้ส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่ภายในร้อยละเก้าสิบ
แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

   หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญส าหรับผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
   1. ส าหรับผู้กู้ 
     1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ซึ่ง

ไม่หมดอาย ุ
     1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ       

คู่สมรส (ถ้ามี) 
     1.3 ส าเนาใบส าคัญการสมรส หรือใบส าคัญการหย่า 
     1.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ค าน าหน้าต่างๆ 
     1.5 ส าเนาใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของผู้กู้ประจ าเดือนล่าสุด

ก่อนวันย่ืนกู้ไม่เกิน 1 เดือน  
     1.6 หลักฐานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

   2. ส าหรับผู้ค้ าประกัน 
     2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ       

ซึ่งไม่หมดอาย ุ
     2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ      

คู่สมรส (ถ้ามี) 
     2.3 ส าเนาใบส าคัญการสมรส หรือใบส าคัญการหย่า 
     2.4 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ค าน าหน้าต่างๆ 
     2.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     2.6 ส าเนาใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของผู้ค้ าประกันประจ าเดือน

ล่าสุดก่อนวันยื่นกู้ไม่เกิน 1 เดือน  
     2.7 หลักฐานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 



 

   ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ 

เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท       ช าระไม่เกิน 72 งวด 

เงินกู้เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  ช าระไม่เกิน 120 งวด 

เงินกู้เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ช าระไม่เกิน 180 งวด 

เงินกู้เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ช าระไม่เกิน 204 งวด 

เงินกู้เกินกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป   ช าระไม่เกิน 240 งวด 
  หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  คณะกรรมการเงินกู้ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและเพ่ือให้สมาชิกผู้กู้สามารถ

มีเงินเดือนคงเหลือในการด ารงชีพหลังจากหักช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้ว จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1. เงินได้รายเดือนคงเหลือ 
   ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักหนี้ค้างช าระทุกประเภทแล้วคงเหลือ     

ไม่น้อยกว่า 3,200.-บาท 
  2. สิทธิในการขอกู้เงินเพิ่ม (ครั้งต่อไป) 
   สมาชิกต้องส่งใช้เงินช าระหนี้รายเดือนตามปกติให้กับสหกรณ์ฯ  มาแล้ว  

ไม่น้อยกว่า 6 งวด (หกเดือน) จึงมีสิทธิย่ืนค าขอกู้เงินสามัญครั้งต่อไปได้ 
   การนับงวดเงินส่งใช้ช าระหนี้ตามวรรคหนึ่ง ไม่นับรวมเงินท่ีสมาชิกน ามา

ช าระคืนให้กับสหกรณ์ฯ เป็นครั้งคราว  
  3. เงินกู้สามัญตามโครงการต่างๆ มีดังนี้ 
   3.1 โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษา  
    คุณสมบัติผู้กู้ 
    - ต้องเป็นสมาชิกท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา 
    - เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อย่างน้อย  1  ปี 
    - มีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ฯ ไม่ต่ ากว่า 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
    - วงเงินกู้ไม่เกิน  200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผ่อนช าระไม่เกิน 36 งวด 
   3.2 โครงการเงินกู้เพ่ือช าระหนี้บัตรเครดิต  
    คุณสมบัติผู้กู้ 
    - เป็นสมาชิกที่อยู่ระหว่างการช าระหนี้บัตรเครดิต 
    - เป็นข้าราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 



    - วงเงินกู้เท่ากับยอดหนี้ค้างช าระจริงตามใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตในเดือนท่ีขอ
กู้เงิน แต่ไม่เกิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผ่อนช าระไม่เกิน 36 งวด 

   3.3 โครงการเงินกู้เพ่ือซื้อกองทุนรวม  
    คุณสมบัติผู้กู้ 
    - ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด เกิน 3 ครั้ง 
    - เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 6 เดือน 
    - วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด

   3.4 โครงการเงินกู้เพื่อการทัศนศึกษาการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรมภายในประเทศ และต่างประเทศ  

    คุณสมบัติผู้กู้ 
    - ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ 
    - ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่ต่ ากว่า 25% ของ

เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ 
    วงเงินกู้ยืม 
    4.1 การทัศนศึกษาการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

ภายในประเทศ วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวด 
    4.2 การทัศนศึกษาการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและการฝึกอบรม

ต่างประเทศ วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผ่อนช าระไม่เกิน 36 งวด 
   3.5 โครงการกู้เงินเพ่ือซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 
    คุณสมบัติผู้กู้ 
    - ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ 
    - มีรายได้สุทธิหลังหักเงินกู้แล้ว คงเหลือไม่ต่ ากว่า 2,000.-บาท 
    - ให้กู้ได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดย

ให้สมาชิกน าใบเสร็จหลักฐานการซื้อขายมาแสดงต่อสหกรณ์ฯ หลังจากได้รับเงินกู้ไปแล้ว ภายใน 
15 วันท าการ 

    - ผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวด 
  4. เงินกู้พิเศษ มี 2 ประเภท ดังนี้ 
   4.1 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหสงเคราะห์ ได้แก่ 
    - เงินกู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารหรือท่ีดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของ

ตนเองและครอบครัว 



 

    - เงินกู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและ
ครอบครัว 

    - เงินกู้เพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและครอบครัว 
    - เงินกู้เพื่อซื้อท่ีดินจะก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ท้ังนี้  เพื่อเป็น

กรรมสิทธิ์ของตนเองและครอบครัว 
    หลักเกณฑ์การกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
    - ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
    - สามารถกู้เงินได้ ร้อยละ 90 ของราคาประเมินและสิ่งปลูกสร้าง รวมกับ

หุ้นท่ีปลอดจากภาระค้ าประกัน แต่วงเงินไม่เกิน 4,000,000.-บาท 
    - กรณีท่ีสมาชิกอยู่ระหว่างผ่อนช าระหนี้  โดยช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าวไปแล้ว

ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า หากประสงค์ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์เพื่อท าการต่อเติม
หรือปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยจากเดิมท่ีได้สร้างไปแล้วและสหกรณ์มีฐานะการเงินพอ คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบแล้วเห็นสมควร อาจพิจารณาให้เงินกู้ดังกล่าวได้ 

    - การให้เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการด าเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาค าขอกู้รายนั้น 

    - ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ไม่เกิน 360 งวด และต้องช าระให้เสร็จสิ้น
ก่อนผู้กู้มีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ ์

    หลักฐานประกอบการกู้เงิน 
    สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์ต้องเสนอค าขอกู้ต่อ

คณะกรรมการด าเนินการตามแบบท่ีก าหนด รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

    1. ส าเนาใบส าคัญจดทะเบียนสมรส หรือใบหย่า 
    2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    3. ใบรับรองเงินเดือนผู้กู้และ/หรือคู่สมรส 
    4. ส าเนาเอกสารเงินกู้ท่ีติดภาระจ านอง (กรณีปลดภาระหนี้เดิม) 
    5. ส าเนาโฉนดที่ดิน 
    6. ใบประเมินราคาของส านักงานท่ีดิน 
    7. แผนที่ไปท่ีดิน 
    8. รูปแบบและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมปรับปรุงอาคาร 
    9. ภาพถ่ายของโรงเรือนและ/หรือท่ีดิน 



    10. แผนการใช้จ่ายเงินกู้ (ต้องสัมพันธ์กับข้อ 8) 
    หลักประกันส าหรับเงินกู้ 
    - ผู้กู้ต้องท าหนังสือสัญญาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ 
    - ผู้กู้มี เงินค่าหุ้นมากกว่าท่ีขอกู้ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ก็ ไม่ต้องมี

หลักประกันอย่างอื่นอีก เว้นแต่จ านวนเงินท่ีกู้มีจ านวนเงินเกินกว่าค่าหุ้นท่ีผู้กู้ถืออยู่ในสหกรณ์  
ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  
ดังต่อไปนี ้

     1. อสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือบุคคลอื่นอันปลดจากภาระ เพื่อจด
จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้นั้น โดยต้องเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการ จ านวนเงินกู้
ส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น การ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้นั้นให้ถือราคาประเมินซึ่งทางราชการ
ก าหนดไว้ แต่หากราคาอสังหาริมทรัพย์นั้น มีราคาต่ ากว่าหรือสูงกว่าราคาประเมินดังกล่าวให้อยู่ใน
อ านาจวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการ 

     2. มีหลักทรัพย์รัฐบาล เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จ ากัด ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วนเกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

    วงเงินกู้ 
    สมาชิกมีสิทธิขอกู้เงินได้ร้อยละ 90 ของราคาประเมินและสิ่งปลูกสร้าง    

แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท และเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2550 

    ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ 
    ระยะเวลาการช าระหนี้สูงสุดไม่เกิน 360 งวด (30 ปี) นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ 

แต่ไม่เกินอายุ 75 ปี 
    ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 
    ผู้ขอกู้เงินเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามท่ีสหกรณ์ฯ เรียกเก็บ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  

ในการด าเนินการและค่าธรรมเนียมท้ังหลายท่ีสหกรณ์ฯ ต้องเสียเพื่อการพิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ดังนี้ 

    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสภาพและท าเลของหลักทรัพย์ท่ีเป็น
หลักประกัน และหรือเพื่อการตามท่ีขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ รวมท้ังค่าใช้จ่ายไปใน
การเดินทางไปจดทะเบียนไถ่ถอนการจ านองหลักทรัพย์ท่ีเป็นหลักประกัน 



 

    2. ค่าฤชาธรรมเนียมในการจดทะเบียนและไถ่ถอนการจ านองหลักทรัพย์ท่ี
เป็นหลักประกัน 

    3. ถ้าผู้จ านองจะไถ่ถอนจ านองก่อนครบระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันท านิติ
กรรม  ผู้จ านองต้องช าระค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 2 ของยอดหนี้ที่ช าระคืนสหกรณ์ 

    4. ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอ่ืนๆ 
    5. ผู้กู้จะต้องจัดท าประกันวินาศภัยสิ่งปลูกสร้างท่ีน ามาค้ าประกันในวงเงิน

เท่ากับมูลค่าเต็มจ านวนของสิ่งปลูกสร้างท่ีน ามาเป็นหลักประกัน ตลอดระยะเวลาท่ีมีภาระผูกพัน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด โดยมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม 
จ ากัด เป็นผู้รับประโยชน์ ท้ังนี้ ภายใน 15 วัน หลังจากได้มีการจดจ านองเรียบร้อยแล้ว 

    ระยะเวลาการับเงินกู้ 
    เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการฯ ได้อนุมัติ

แล้ว ผู้ขอกู้เงินต้องติดต่อเพื่อด าเนินการอันจ าเป็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักประกันเงินกู้พิ เศษเพื่อ    
การเคหะสงเคราะห์ ภายในก าหนดระยะเวลา 6 เดือน หากมีเหตุขัดข้องท าให้ผู้ขอกู้ไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอกู้จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องพร้อมท้ังยืนยันว่ายังประสงค์จะ
กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นี้หรือไม่ โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน    
15 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาท่ีก าหนด มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ จะถือว่าผู้ขอกู้เงินสละสิทธิ์          
ไม่รับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นี้อีกต่อไป 

   4.2 เงินกู้พิเศษเพ่ือยานพาหนะ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    - ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
    - สามารถกู้ได้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก   

ผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ แต่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
    - สมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะจะขอรับเงินจากสหกรณ์ เมื่อได้มี

การด าเนินการแล้ว ดังต่อไปนี้ 
     1. คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เงินกู้พิเศษ

เพื่อยานพาหนะแก่สมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะรายใดแล้ว และหนังสือสัญญาเงินกู้
ตลอดจนเอกสารทางกฏหมายอื่นๆ อันเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะนั้น ได้จัดท าตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนดไว้โดยครบถ้วนด้วยแล้ว สมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะจึงขอรับเงินจาก
สหกรณ์ได้ 

     2. กรณีมีการจ านองท่ีดินเป็นหลักประกันด้วย เมื่อการจ านองนั้นได้ท า
เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว 



     3. กรณีสมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะเสนอท่ีดินเป็นหลักประกัน 
ต้องน าเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ฯ ไปชี้ ท่ีดินแปลงหลักประกันและรับผิดชอบค่ายานพาหนะ         
และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการนั้น ตลอดจนค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการ
จ านองท่ีดินเป็นหลักประกันตามวรรคหนึ่งด้วยและ 

     4. กรณีมีการจ าน าตามข้อ 12 (2) เป็นหลักประกัน สมาชิกผู้ขอเงินกู้
พิเศษเพื่อยานพาหนะต้องส่งมอบหลักประกันนั้นแก่สหกรณ์แล้ว และกรณีมีบุคคล 2 คน          ค้ า
ประกัน สมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ ต้องส่งมอบหนังสือค้ าประกันแก่สหกรณ์ฯ แล้ว 

    ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้  
    ส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะนั้น ในกรณีท่ีน าหลักทรัพย์มาค้ าประกัน

ให้มีก าหนดไม่เกิน 120 งวด และในกรณีใช้บุคคลค้ าประกันให้มีก าหนดไม่เกิน 60 งวด และต้อง
ช าระให้เสร็จสิ้นก่อนผู้กู้มีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ 

    หลักฐานประกอบการกู้เงิน 
    สมาชิกผู้ขอเงินกู้พิ เศษเพื่อยานพาหนะ ต้องเสนอค าขอเงินกู้พิ เศษ        

เพื่อยานพาหนะต่อคณะกรรมการด าเนินการตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด รวมท้ังรายละเอียด     
และหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

    1. ส าเนาใบส าคัญการสมรส หรือใบส าคัญการหย่า 
    2. หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
    3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    4. ใบรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนของผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ

และคู่สมรส (ถ้ามี) 
    5. เอกสารเกี่ยวกับท่ีดินท่ีน ามาเป็นหลักประกัน ได้แก่ ส าเนาโฉนดท่ีดิน   

ใบประเมินราคาของส านักงานท่ีดิน แผนท่ีเดินทางไปท่ีตั้งของท่ีดินท่ีน ามาเป็นหลักประกัน 
ภาพถ่ายของที่ดินท่ีน ามาเป็นหลักประกัน 

    6. ใบจองยานพาหนะ 
    7. สัญญาซื้อขายหรือสัญญาแลกเปลี่ยนยานพาหนะ 
    8. หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสมาชิกระบุในค าขอเงินกู้พิ เศษเพื่อ

ยานพาหนะ เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายจ านวนบุคคลในครอบครัว 
ยานพาหนะเดิม เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมียานพาหนะใหม่ หรือจัดให้มีเพิ่มขึ้น แคตตาล๊อก 
หรือรูปแบบรายการ รายละเอียดและหลักฐานยานพาหนะท่ีจะซื้อ สัญญาท่ีท าไว้หรือร่างสัญญาท่ี



 

จะท ารายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ และจ านวนเงินท่ีตนจะออกเอง 
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินท่ีเสนอเป็นหลักประกัน 

    หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษเพ่ือยานพาหนะ 
    ถ้าสมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะมีเงินค่าหุ้นในสหกรณ์ มากกว่า

จ านวนเงินท่ีขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก แต่ถ้าเงินค่าหุ้นน้อย
กว่า ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร ดังต่อไปนี ้

    1. ท่ีดินมีสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ก็ตามของตนเองหรือบุคคลอื่นอันปลอดจาก
ภาระผูกพัน เพื่อจ านองเป็นหลักประกันเต็มจ านวนเงินท่ีขอกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะนั้น และต้อง
เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งจ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ ส่วนท่ีเกินกว่าค่า
หุ้นของสมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาท่ีดินหรือท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างอันเป็นหลักประกันนั้น โดยให้ถือราคาประเมิน ซึ่งทางราชการก าหนดไว้ แต่หาก
ราคาของท่ีดินหรือท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นต่ ากว่าหรือสูงกว่าราคาประเมินดังกล่าว ให้อยู่ใน
อ านาจวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการ 

     ถ้าท่ีดินอันเป็นหลักประกันตามวรรคหนึ่ง มีสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีการเอา
ประกันวินาศภัยในส่วนท่ีน ามาเป็นประกันตลอดเวลาที่ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะไม่หมด 
โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์และสมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ เป็นผู้รับผิดชอบใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายในการเอาประกันวินาศภัยนั้น ตลอดจนต้องบ ารุงรักษาซ่อมแซมบรรดาสิ่งปลูก
สร้างในท่ีดินท่ีจ านองให้อยู่ในสภาพเดิม มั่นคงเรียบร้อยเป็นปกติอยู่เสมอ และถ้าจะท าการ
เปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือรื้อถอน บรรดาสิ่งปลูกสร้าง ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
สหกรณ์ฯ ก่อน 

    2. มีพันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้น
ของสมาชิกผู้ขอเงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบแห่งมูลค่าของทรัพย์สินท่ีน ามา
เป็นหลักประกันนั้น 

    3. สมาชิกค้ าประกัน อย่างน้อย 2 คน โดยสมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ า
ประกันผู้กู้มากกว่า 4 สัญญาในเวลาเดียวกันไม่ได้ และผู้กู้จะต้องจัดท าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 โดย
สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ 

 สมาชิกสมทบ 
 1. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 



  “สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จ ากัด 

 2. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็น 
  2. ฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  3. ได้รับบริการเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 

และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น หรือเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ตามสมควร หรือเป็นไปตาม

ระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  5. สมาชิกสมทบทุกรายต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยยี่สิบหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งใน

ห้าของจ านวนหุ้นท้ังหมด ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  6. ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามมติท่ีประชุมใหญ่ 
  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
  3. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
  4. มีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 
  5. ร่ วมมือกับคณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์  เพื่ อพัฒนาสหกรณ์ ให้

เจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน 
  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่องต่อไปนี้ 
  1. สิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ 
  2. สิทธิได้รับเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
  3. นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 
  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสมทบให้กู้ได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
  1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
  2. เงินกู้สามัญ 
 
 



 

   เงินกู้เพ่ือฉุกเฉิน 
   สหกรณ์จะให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกสมทบ โดยกู้ได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นและ

หรือเงินฝากที่มีอยู่แต่ไม่เกิน 10,000.-บาท และผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน 
   การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม

จ านวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือน 
ดังนี้    

   เงินกู้ฉุกเฉินทั่วไป 
- เงินกู้ไม่เกิน 3,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 2 งวด 
- เงินกู้ไม่เกิน 5,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 3 งวด 
- เงินกู้ไม่เกิน 7,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 5 งวด 
- เงินกู้ไม่เกิน 10,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน    8 งวด 
  เงินกู้สามัญ 
  1. สมาชิกสมทบท่ีจะขอกู้เงินสามัญต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนกู้ได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่ 
  2. การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา

ก าหนดให้ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยตามฐานะของผู้กู้ จ านวน
และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเป็นเดือนแรกภายในอายุสัญญาจ้างของทาง
ราชการและภายในระยะเวลา ดังนี้ 

- เงินกู้ไม่เกิน 30,000.-บาท           ช าระไม่เกิน 24 งวด 
- เงินกู้ตั้งแต่ 30,001.- บาท แต่ไม่เกิน  70,000.-บาท ช าระไม่เกิน 36 งวด 
- เงินกู้ตั้งแต่ 70,001.- บาท แต่ไม่เกิน  100,000.-บาท ช าระไม่เกิน 48 งวด 
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  ผู้เข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้

สหกรณ์คนละ 20.-บาท 
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
สมาชิ กสามัญและสมาชิ กสมทบต้องท าหนั งสื อตั้ งบุ คคลหนึ่ งหรื อหลายคน  

เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้หนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดังว่านี้ ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 



ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ก าหนดไว้
แล้วก็ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ ถือไว้ เมื่อสมาชิกตาย
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืน ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมา
แสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น 

อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน 
สมาชิกสามัญ 
สมาชิกสามัญทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามเกณฑ์

ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
เงินได้รายเดือน ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า (หุ้น) 

ไม่เกิน 12,000 บาท 35 
เกินกว่า 12,000 บาท  แต่ไม่เกิน  14,000 บาท 45 
เกินกว่า 14,000 บาท  แต่ไม่เกิน  16,000 บาท 55 
เกินกว่า 16,000 บาท  แต่ไม่เกิน  18,000 บาท 65 
เกินกว่า 18,000 บาท  แต่ไม่เกิน  20,000 บาท 75 

เกินกว่า 20,000 บาท 100 
 

สมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามเกณฑ์ของเงิน

ได้รายเดือนของสมาชิก ดังนี้ 
เงินได้รายเดือน ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า (หุ้น) 

 ไม่เกิน    7,000 บาท 20 
เกินกว่า   7,000 บาท  ถึง  8,000 บาท 25 
เกินกว่า   8,000 บาท  ถึง  10,000 บาท 30 
เกินกว่า 10,000 บาท  ถึง  12,000 บาท 35 
เกินกว่า 12,000 บาท  ถึง  14,000 บาท 45 
เกินกว่า 14,000 บาท  ถึง  16,000 บาท 55 
เกินกว่า 16,000 บาท  ถึง  18,000 บาท 65 
เกินกว่า 18,000 บาท  ถึง  20,000 บาท 75 
เกินกว่า 20,000 บาท   100 

 



 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือ            ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการอนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน
หุ้นท้ังหมดไม่ได้ 

สมาชิกสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ ไม่เกิน 200,000 หุ้น หรือเป็นเงิน 2,000,000.-บาท 
การขอเปลี่ยนแปลงการช าระค่าหุ้นรายเดือน 
- การขอลดค่าหุ้นรายเดือนสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบสามารถขอลดช าระเงินค่าหุ้น

รายเดือนได้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
- สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอเพิ่มค่าหุ้น ขอลดค่าหุ้น หรือของดช าระเงินค่าหุ้นราย

เดือน โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ ในระหว่างวันท่ี 1 – 20 ของ
ทุกเดือน ซึ่งจะมีผลในเดือนถัดไป แต่ถ้ายื่นหลังวันท่ี 20 ของทุกเดือนจะมีผลในเดือนถัดไปอีก  
1 เดือน  

สมาชิกสามัญของดส่งค่าหุ้นรายเดือน 
สมาชิกท่ีได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนหรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อย

กว่าหกหมื่นบาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือ
หุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิงดส่งค่าหุ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
-  ช่วยให้สมาชิกได้ออมทรัพย์โดยได้ผลตอบแทนจากเงินฝากสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ 
-  ได้รับเงินปันผลจากค่าหุ้นในอัตราสูงไม่ต้องเสียภาษี 
-  มีโอกาสกู้เงินโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ ากว่าสถาบันการเงินอื่น 
-  เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกจะได้รับเงินก้อนจากค่าหุ้นท่ีสะสมไว้คืน 
-  ได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ เช่นเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความ

จ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก 
“เงิ นสวั สดิ การ” หมายความว่ า  เงิ น ท่ีสหกรณ์ ได้ จั ดสรรมาจากเงิ นกองทุน

สาธารณประโยชน์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ข้อ24 (5) เพื่อจ่าย



เป็นสวัสดิการสมาชิกและบิดามารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ถึงแก่
กรรม กรณีสมาชิกได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย กรณีสมาชิกจดทะเบียนสมรสครั้งแรก กรณีสมาชิก
ประสบอัคคีภัย กรณีวันครบรอบวันเกิดของสมาชิก และกรณีสมาชิกคลอดบุตร 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
การจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
1. กรณีถึงแก่กรรม 
  ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ รายละ 5 ,000.-บาท แก่

ผู้รับผลประโยชน์ 
 ในกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้

จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิก จ านวน 1,000.-บาท ให้ผู้รับผลประโยชน์หรือสมาชิกแจ้ง
เป็นหนังสือพร้อมท้ังแนบหลักฐานดังนี้ 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์และของสมาชิก 
 - ส าเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือท่ีหน่วยงานราชการรับรอง  
 - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์และของผู้ถึงแก่กรรม 
 โดยย่ืนต่อสหกรณ์เพ่ือขอรับเงินภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันถึงแก่กรรมเมื่อพ้นก าหนดนี้

แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงิน 
2. กรณีได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็น

ผู้ป่วยประเภทคนไข้ใน ให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือรายละ 2,000.-บาท ต่อปี 
 โดยให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมท้ังแนบหลักฐาน ดังนี้ 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
 - เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดท่ีแสดงว่าเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยประเภท

คนไข้ใน 
 โดยยื่นต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงินภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันท่ีออกจากโรงพยาบาล 

เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว เป็นอันหมดสิทธิในการของรับเงิน 
 การขอรับเงินสวัสดิการตามวรรคแรก ต้องมีระยะเวลาห่างจากการรับเงินสวัสดิการ

ประเภทเดียวกันครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. กรณีสมาชิกจดทะเบียนสมรส 
 ในกรณีท่ีสมาชิกจดทะเบียนสมรสครั้งแรกให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ รายละ 

1,000.-บาท โดยให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมท้ังแนบหลักฐาน ดังนี้ 



 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส 
 โดยยื่นต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงินภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันท่ีจดทะเบียนสมรส เมื่อ

พ้นก าหนดนี้แล้ว เป็นอันหมดสิทธิ ในการขอรับเงิน 
4. กรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย 
 ในกรณีท่ีอยู่อาศัยประจ าของสมาชิกประสบอัคคีภัยให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ  

รายละ 3,000.-บาท  
 โดยให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมท้ังแนบหลักฐาน ดังนี้ 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
 - บันทึกแจ้งความ / ใบรับรองจากส่วนราชการท่ีแสดงว่าท่ีอยู่ของสมาชิกได้รับความ

เสียหาย 
 - ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อสมาชิก หรือส าเนาสัญญาเช่าท่ีอยู่อาศัย หรือหลักฐานท่ี

แสดงว่าเป็นท่ีอยู่อาศัยประจ า 
 - ภาพถ่ายท่ีอยู่อาศัยประจ าและทรัพย์สินหลังประสบอัคคีภัย 
 โดยยื่นต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงินภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันท่ีแจ้งความ เมื่อพ้น

ก าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงิน 
5. กรณีวันครบรอบวันเกิดของสมาชิก 
 ในกรณีท่ีสมาชิกครบรอบวันเกิด ให้จ่ายสวัสดิการเป็นหุ้น จ านวน 5 หุ้น หุ้นละ     

10.-บาท เป็นเงิน 50.-บาท กรณีสมาชิกได้ส่งค่าหุ้นครบ 2,000,000.-บาท แล้ว ให้จ่ายสวัสดิการ
เป็นเงินสดจ านวนเงิน 50.-บาท พร้อมค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับท่ีได้รับเงินปันผลในวันจ่ายเงิน 
ปันผลประจ าปี (ค านวณตั้งแต่วันเกิดถึงวันส้ินสุดทางบัญชีปีนั้น) 

6. กรณีสมาชิกคลอดบุตร 
 ในกรณีท่ีสมาชิกคลอดบุตรให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือรายละ 2,000.-บาท 
 โดยให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมท้ังแนบหลักฐาน ดังนี้ 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
 - ส าเนาใบสูติบัตรของบุตร 
 - ส าเนาใบรับรองแพทย ์
 โดยยื่นต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับเงินภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันท่ีสมาชิกคลอดบุตร 

เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว เป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงิน 
 



การให้บริการเงินฝาก 
การให้บริการด้านเงินฝาก มี 8 ประเภท ดังนี้ 
1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   
 เง่ือนไขการฝากและการถอน 
 1) วงเงินรับฝากโดยให้รวมเงินฝากเดิมแล้วต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท 
 2) เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ ากว่า 5,000.-บาท 
 3) การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจะถอนเมื่อใดก็ได้ หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 

2 ครั้ ง  สหกรณ์ฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้ ง ท่ี  3 และครั้ งต่อๆ  ไป ในอัตรา 
ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินท่ีถอน 

 4) ในกรณีท่ีสมาชิกถอนเงินฝาก หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากต่ ากว่า 1,000.- บาท 
สหกรณ์ฯ จะไม่คิดดอกเบ้ียให้ 

 5) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (13 เดือน)  
 เง่ือนไขการฝากและการถอน 
 1) วงเงินรับฝาก รวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท 
 2) วงเงินฝากขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท   
 3) ก าหนดระยะเวลาฝากเงิน 13 เดือน กรณีถอนก่อนครบก าหนด สหกรณ์ จะคิด

ดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี 
 4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี 
 (สิ้นสุดโครงการดังกล่าวแล้ว) 
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (16 เดือน)   
 เง่ือนไขการฝากและการถอน 
 1) วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิม ไม่เกิน 150 ล้านบาท 
 2) วงเงินฝากขั้นต่ า ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 
 3) ก าหนดระยะเวลาการฝาก 16 เดือน กรณีถอนก่อนครบก าหนด สหกรณ์จะคิด

ดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 
 4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี  
 (สิ้นสุดโครงการดังกล่าวแล้ว) 
4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (19 เดือน)  
 เง่ือนไขการฝากและการถอน 



 

 1) วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิม ไม่เกิน 150 ล้านบาท 
 2) วงเงินฝากขั้นต่ า ไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท 
 3) ก าหนดระยะเวลาการฝาก 19 เดือน กรณีถอนก่อนครบก าหนด สหกรณ์จะคิด

ดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 
 4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี  
 (สิ้นสุดโครงการดังกล่าวแล้ว) 
5. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (25 เดือน)  
 เง่ือนไขการฝากและการถอน 
 1) วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิม ไม่เกิน 150 ล้านบาท 
 2) วงเงินฝากขั้นต่ า ไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท 
 3) ก าหนดระยะเวลาการฝาก 25 เดือน กรณีถอนก่อนครบก าหนด สหกรณ์จะคิด

ดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 
 4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี 
  (ปิดรับเงินฝากตามโครงการดังกล่าวแล้ว) 
6. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล  
 เง่ือนไขการฝากและการถอน 
 1) ฝากจ านวนเท่าๆ กันทุกเดือน วงเงินรับฝากขั้นต่ า 500.-บาท และขั้นสูง 10,000.-บาท 

ก าหนดระยะเวลา 2 ปี  
 2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี (เดิม) 
 3) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี (ใหม่) 
 4) การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล จะถอนเมื่อครบก าหนด 2 ปี หากมี         

การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด สหกรณ์ฯ จะด าเนินการปิดบัญชี และจะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 5) ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผลก็ย่อมกระท าได้ โดยสหกรณ์ฯ     
จะคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน        
เมื่อสหกรณ์ฯ จ่ายเงินคืนแล้วจะเก็บสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีผลไว้ 

7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (12 เดือน)  
 เง่ือนไขการฝากและการถอน 
 1) วงเงินรับฝาก รวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท 
 2) วงเงินฝากขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท   



 3) ก าหนดระยะเวลาฝากเงิน 12 เดือน กรณีถอนก่อนครบก าหนด สหกรณ์ จะคิด
ดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี 

 4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อป ี
 (ปิดรับเงินฝากตามโครงการดังกล่าวแล้ว) 
8.  เงินฝากประจ า 1 ปี   
 เง่ือนไขในการฝากและการถอน 
 1) วงเงินรับฝากไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 2) เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ ากว่า 10,000.-บาท 
 3) การถอนเมื่อครบก าหนด 1 ปี หากมีการถอนเงินฝากก่อนก าหนด สหกรณ์ฯ จะคิด

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1  
 4) ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากประจ าดังกล่าวก็ย่อมกระท าได้ โดยสหกรณ์ฯ จะคิด

ดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เมื่อสหกรณ์ฯ จ่ายเงินคืนแล้ว จะ
เก็บสมุดคู่บัญชีเงินฝากประจ าไว้ 

 5) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี  ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 (เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย)
 (ปิดรับเงินฝากตามโครงการดังกล่าวแล้ว) 

 

การถอนเงินฝากทุกประเภท 
กรณีสมาชิกถอน เ ง ิน เกินกว่า  1,000,000.-บาท สมาชิกต้อ งแจ้งสหกรณ์ฯ  

ล่วงหน้า 3 วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าเนียบคณะกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
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