
 
 
 
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ำกัด 
ว่ำด้วยสมำชิกสมทบ    

พ.ศ.  2553 
 

----------------------------- 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ากัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับ อ. 032444   ข้อ  58 (9)   และข้อ  77 (8)   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่   11/2552  
เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน  2552 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ   พ.ศ.  2553    ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1.   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด   ว่าด้วย
สมาชิกสมทบ  พ.ศ.  2553” 

ข้อ  2.    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม  2553   เป็นต้นไป 
ข้อ  3.    ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ากัด     
 “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ากัด     
 “สมาชิกสมทบ”  หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ากัด   
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมท่ีดิน  จ ากัด     
 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมท่ีดิน  จ ากัด     
 “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมท่ีดิน  จ ากัด     
 “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน  จ ากัด   
 
 
 
 

  - หมวด 1 การถือหุ้น... 
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หมวด  1 
กำรถือหุ้น 

ข้อ  4.    สมาชิกสมทบต้องช าระค่าหุ้ นตั้ งแต่ เดือนแรกที่ เข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
เป็นรายเดือนตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ ตามที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น
ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน โดยอนุโลม 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560     

ข้อ  5.  สมาชิกสมทบอาจถือหุ้นรายเดือนเกินอัตราดังกล่าวข้างต้น แต่ต้องไม่เกิน 
หนึ่งในสี่ของเงินได้รายเดือน และอาจลดหรืองดช าระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สหกรณ์โดยอนุโลม 

 
 

หมวด  2 
กำรรับฝำกเงิน 

ข้อ  6.  สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์ และฝากเงินออมทรัพย์พิเศษได้ 
ทั้งนี้ให้น าระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมาบังคับใช้  
โดยอนุโลม 

ข้อ  7.    หากคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงิน 
ประเภทอ่ืน  ย่อมกระท าได้โดยประกาศสหกรณ์ 

 

หมวด  3 
กำรกู้เงิน 

ข้อ  8.    สมาชิกสมทบผู้ประสงค์จะขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินหรือกู้เงินสามัญให้เสนอ 
ค าขอต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

 

ส่วนที่  1 
เงินกู้เพ่ือเหตฉุุกเฉิน 

ข้อ  9.  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธาน 
กรรมการ หรือกรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ คนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพ่ือ
เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้  และให้ผู้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายงานเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินที่ให้ไปต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบทุกเดือน 

- ข้อ 10. เงื่อนไข... 
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ข้อ  10.  เงื่อนไขการให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินสมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ใช้บังคับในปัจจุบัน โดยอนุโลม และต้องช าระหนี้
เงินกู้ตามสัญญาให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญาจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  

 

ส่วนที่  2 
เงินกู้สำมัญ 

ข้อ  11.  เงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ 
   (1)  ต้องเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า  6  เดือน  

  (2)  จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้น 
หรือเงินฝากทีส่มาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  

 (3)  ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน  (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อม 
ดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่เหลือของสัญญาจ้าง   

ข้อ  12.  จ านวนเงินกู้สามัญซึ่งให้แก่สมาชิกสมทบคนหนึ่ง ๆ นั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  
หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการและเลขานุการ หรือผู้จัดการ คนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแทนคณะกรรมการด าเนินการได้ตามที่เห็นสมควรโดยค านึงถึงความจ าเป็น
และความสามารถในการช าระหนี้ ของสมาชิกสมทบนั้ นและแถลงรายงานเงินกู้สามัญที่ ให้ ไปต่ อ 
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบทุกเดือน 

 

หมวด  4 
สวัสดิกำร 

ข้อ  13.  สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับสมาชิก   ดังนี้ 
   (1) ทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิกสมทบประสบภัย 
   (2) ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกสมทบ 
หรือคู่สมรส 
  (3) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมทบ 
  ทั้งนี้  ให้น าระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับทุนสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมาบังคับ 
ใช้โดยอนุโลม 
 
 
 -  หมวด 5... 
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หมวด  5 
บทเบ็ดเตล็ด 

ข้อ  14.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติที่ประชุม  ค าสั่งและแบบพิมพ์ของสหกรณ์ที่ใช้
บังคับอยู่ ให้น ามาใช้กับสมาชิกสมทบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ  15.  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ  16.  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
      

ประกาศ   ณ   วันที่  23   มิถุนายน  พ.ศ.   2553 

 
 

(นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ากัด 
 
 
 


