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แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
การจัดทำแนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์มีวัตถประสงค์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลอง แนวทางนี้มีสาระสำคัญแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง วัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวทางการจัด
ตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ส่ ว นที่ 2 องค์ ค วามรู้ ใ นขั้ น ตอนการเตรี ย มการก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ ขั้ น ตอนการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง สหกรณ์ 

การดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ และแนวทางส่งเสริมสหกรณ์หลังจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 
ส่วนที่ 3 แนวทางส่งเสริมสหกรณ์หลังจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง วัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวทาง
การจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
1.1 ความเป็นมาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดมาตรการ จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่
อาศัยรุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำซึ่งจะมีการดำเนินโครงการนำร่องในคลองลาดพร้าว
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี   ได้มีมติเรื่อง
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับประชาชน ในพื้นที่ย้ายที่อยู่อาศัย
และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมืองด้วยโดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวง
มหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งรัดดำเนินการ
ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลองเป็นไปตามแนวทาง และข้อสั่งการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จึ ง ได้ ด ำเนิ น โครงการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรองรับ
ประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบและรูปธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคูคลอง ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) โดยการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เป้าหมาย 74 ชุมชน 11,004 ครัวเรือน ประชากรผู้รับผลประโยชน์ 64,869 คน
ซึ่ ง ในปี 2559 มี เ ป้ า หมายดำเนิ น การใน 26 ชุ ม ชน   3,810 ครั ว เรื อ น ประชากร 22,460 คน โดยร่ ว มกั บ
กรุงเทพมหานคร จัดหาที่อยู่ถาวรให้กับประชาชนได้อยู่อย่างเป็นระบบ 
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนในโครงการฯ รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์
เพื่อให้ประชาชนได้รวมกลุ่มแก้ไขปัญหา ด้านที่อยู่อาศัย จัดซื้อที่ดิน จัดสร้างบ้านให้กับสมาชิกชื้อ หรือเช่า อย่างราคา
ประหยัด จัดให้มีสาธารณูปโภค จัดให้มีธุรกิจ ฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก ส่งเสริมการออมทรัพย์ จัดบริการให้เงินกู้แก่
สมาชิกยามเดือดร้อนจำเป็น เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
หาตลาดและแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และจัดสวัสดิการให้กับของสมาชิก  
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวทางการจัดตัง้ และส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลอง
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
2. เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ในขั้นตอนการเตรียมการก่อตั้งสหกรณ์ ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
การดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ และแนวทางส่งเสริมสหกรณ์หลังจด
ทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
เนื้อหาในส่วนนี้เน้นเกี่ยวกับ คำแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์ สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ “บ้านมั่นคง” รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการจัดตั้งสหกรณ์
เพื่อให้การจัดตั้งสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ ก่อนที่จะแนะนำส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนการจัดตั้ง
สหกรณ์ ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องสหกรณ์และการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยดำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์แก่ประชาชนในเบื้องต้นในเรื่อง ดังนี้
2.1.1 ความรู้ด้านสหกรณ์
			 (1) ความหมายของสหกรณ์
สหกรณ์ (Cooperatives) คือ “ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการ
ดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น)
และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม”
“สหกรณ์” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนิน
กิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
				 หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”
ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สำคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ
				 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership) 

         
สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์ได้และ
เต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ
การเมือง หรือศาสนา
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แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

				 หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการ
กำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิด
ชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับ
สหกรณ์ในระดับอื่น ๆ ก็ดำเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน
				 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) 

สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซื้อหุ้น) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีส่วนใน
การควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย ๆ ส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สิน
ส่วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่จำกัดตามเงินลงทุน (หุ้น) ที่กำหนดเป็น
เงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงินส่วนเกินของสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือทุกอย่าง
ตามข้อบังคับดังนี้ คือ
- เพื่อการพัฒนาสหกรณ์โดยอาจกัน ไว้ เ ป็ นทุ น สำรองซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยจะต้ องมี ส่ ว นหนึ่ ง ที่ น ำมา
แบ่งปันกันไม่ได้
- เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้ทำกับสหกรณ์ 
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
          				 หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 

          
สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก หาก
สหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์การอื่นใด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้องเพิ่มเงินลงทุน โดย
อาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะ
ยังคงธำรงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และสหกรณ์ยังคงดำรงความเป็นอิสระ
         		 		 หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Trainning and Information)
          
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้จัดการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล และ
พึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณ
ประโยชน์ของสหกรณ์
				 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)          						
				 สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
        	 	 		 หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
         
สหกรณ์พึงดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบายที่มวล
สมาชิกเห็นชอบ
   
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”
วิธีการสหกรณ์ คือ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน
          				 ดังนั้น สหกรณ์จึงตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แก้ปัญหาในด้านการทำมาหากินที่เหมือน หรือคล้ายๆ กัน
หรือความต้องการบริการที่เหมือนกันและเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตามลำพัง หรือตั้งขึ้นมา
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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เพื่อดำเนินการให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การจัดหาที่อยู่อาศัย การได้รับสิทธิประโยชน์ด้านแหล่ง
เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ มากกว่าที่แต่ละคนเคยได้จากการดำเนินกิจการเองตามลำพัง
			 (2) สถานภาพสหกรณ์
- สหกรณ์เกิดขึ้นได้ เมื่อมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542    ต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- เมื่อจดทะเบียนแล้ว สหกรณ์มีฐานะเป็น “นิติบุคคล” ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
- สหกรณ์เป็นนิติบุคคลในภาคเอกชน ไม่สังกัดส่วนราชการใดๆ
			 (3) สาเหตุของการจัดตั้งสหกรณ์
- สหกรณ์เป็นที่รวมของผู้มีปัญหาคล้ายๆ กัน คนที่รู้ปัญหาดี คือ ตัวผู้มีปัญหานั่นเอง ฉะนั้น การ
แก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือการรวมคนที่มีปัญหานั้นมาช่วยกันแก้ไข
- สหกรณ์เป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับ เป็นนิติบุคคลที่ถาวร เป็นอิสระ มีส่วนราชการเข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุนตามความจำเป็น
- สหกรณ์มีวิธีการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยธรรม เป็นแบบของสหกรณ์โดยเฉพาะ มีลักษณะ
ที่สมาชิกเป็นเจ้าของ และผู้ใช้บริการในขณะเดียวกัน
			 (4) ประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ มีดังต่อไปนี้
- การรวมกันเป็นสหกรณ์ ทำให้มีผลในการต่อรองทั้งในด้านการซื้อและการขายสินค้าที่สมาชิก
ผลิตได้ และฝึกคนให้รู้จักการพึ่งตนเอง
- ทำให้ชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง อันจะนำความเจริญมาสู่ประเทศชาติได้ และสหกรณ์ส่งเสริม
ให้สมาชิกรู้จักการอยู่ร่วมกันโดยสันติ การสหกรณ์เป็นวิธีการที่อุ้มชูผู้ที่ยากจนให้มีฐานะดีขึ้น   โดยมิได้ทำลายคนมั่งมี
จึงมีลักษณะเป็นสันตินิยมหรือส่งเสริมสันติภาพ
- สหกรณ์เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพหลัก
- สหกรณ์ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่สมาชิก เช่น แนะนำให้สมาชิกรู้จัก
พัฒนาการผลิตด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ จำหน่ายผลผลิตให้ได้ในราคาสูงขึ้น เป็นต้น
- ส่งเสริมความเสมอภาคกันและเป็นประชาธิปไตย โดยให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการ
ออกเสียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
- สหกรณ์ฝึกคนให้มีความรู้ ประสบการณ์ รู้จักการประหยัดทรัพย์และสนับสนุนด้านเงินทุน การ
ผลิต ควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็นไปตามแผน รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและรวมกันขายผลิตผล ทำให้คนในชุมชนนั้นๆ
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
			 (5) การดำเนินงานของสหกรณ์
         
สหกรณ์ต้องดำเนินกิจการภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทั้งปวง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับสหกรณ์
และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 46
ดังนี้
- ดำเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
- รั บ ฝากเงิ น ประเภทออมทรั พ ย์ หรื อ ประเภทประจำจากสมาชิ ก หรื อ สหกรณ์ อื่ น ได้ หรื อ  
สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ตาม

4

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
- จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
- ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
หรือของสมาชิก
- ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
- ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
- ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
- ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอืน่ ใด
- ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
			 (6) โครงสร้างของสหกรณ์
การที่สหกรณ์ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่
สามารถร่วมบริหารกิจการของสหกรณ์ได้ สมาชิกโดยที่ประชุมใหญ่ จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็น
ผู้บริหารงานแทน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 15 คน มี
อำนาจหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง และเลือกตั้งผู้ตราจสอบกิจการ ซึ่งอำนาจ
หน้าที่ของสมาชิก กรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง และผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังนี้
				 (ก) สมาชิก มีสิทธิและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
					 สิทธิ คือ อำนาจของบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง สำหรับในสหกรณ์นั้น สิทธิ คือ อำนาจของ
สมาชิกที่จะกระทำการใดๆ ได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ ดังเช่น
1. เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และความต้องการของตนต่อที่ประชุมใหญ่ ตลอดจน
สามารถซักถามข้อข้องใจสงสัย ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้เท่าเทียมกัน คือ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง
จะมอบให้คนอื่นออกเสียงแทนไม่ได้
2. ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
ในที่ประชุมใหญ่ได้
3. สอบถามการดำเนินงานของสหกรณ์ จากคณะกรรมการดำเนินการหรือจากเจ้าหน้าที่  
ของสหกรณ์ได้เสมอ รวมทั้งมีสิทธิที่จะขอตรวจดูเอกสารและรายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ได้ ตามที่
ข้อบังคับกำหนด
จะเห็นได้ว่า สมาชิกสหกรณ์มีความสำคัญต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของสหกรณ์เป็น  
อย่างมาก สมาชิกเป็นทั้งเจ้าของและลูกค้าของสหกรณ์ และต้องควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ด้วย สมาชิกต้องสนใจ
ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านเข้าไปมีส่วนในการดำเนินงานของสหกรณ์ และทำธุรกิจกับสหกรณ์อย่างแข็งขัน
ด้วยความสามัคคี สหกรณ์จึงจะเจริญก้าวหน้า มิฉะนั้นแล้ว สหกรณ์จะประสบความล้มเหลวในที่สุด
หน้าที่ คือ สิ่งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัติหรือกระทำตาม หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว
สมาชิกสหกรณ์ย่อมจะมีความผิด ซึ่งอาจจะถูกลงโทษหรือบางครั้งอาจจะทำให้สหกรณ์ไม่เจริญเท่าที่ควร หรือสมาชิก
จะเสียประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมด้วย หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมใหญ่
2. เข้าร่วมประชุมทุกๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพราะทำให้
สมาชิกได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
3. มี ค วามสามั ค คี ก ลมเกลี ย ว ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละ เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม 

4. ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โดยถือหุ้นเพิ่มขึ้น หรือฝากเงินเพิ่ม หรือใช้บริการ
ของสหกรณ์
5. ควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่ 
6. เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการจากสมาชิกที่ดี มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้บริหาร
งานสหกรณ์แทนตน
               
7. เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์
                
8. ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร เป็นต้นว่า มีใจกว้างยอมรับวิธีการใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้
สหกรณ์ก้าวหน้า
                
9. ทำธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยความภักดี พยายามสนใจและใช้บริการของสหกรณ์และชักชวน
คนอื่นให้เข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  
10. แนะนำชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกรณ์ และร่วมมือทุกทางเพื่อให้เกิดความเจริญ
แก่สหกรณ์
    
จะเห็นได้ว่า การที่สหกรณ์จะเจริญรุ่งเรือง สามารถให้บริการสมาชิกได้สมความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
นั้น สมาชิกมีบทบาทที่สำคัญมาก สมาชิกจึงควรใช้สิทธิปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่และถูกต้อง
				 (ข) กรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง
					 ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ควบคุมดูแลดำเนินการงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายในกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
					 รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการเมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
2. ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
					 เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง
2. ดูแล รักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
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3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดำเนินการ แล้วแต่กรณี
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
				 เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ – จ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(ค) ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวม
ทั้งในข้อต่อไปนี้
  
1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
2. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
3. ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของสหกรณ์
5. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
				 (ง) ผู้จัดการ
	
ประกอบกับเพื่อให้กิจการสหกรณ์ดำเนินการอย่างกว้างขวาง และให้บริการแก่สมาชิกอย่าง
ทั่วถึง คณะกรรมการดำเนินการควรจัดจ้างผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถมาดำเนินธุรกิจแทน และผู้จัดการอาจจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือกิจการสหกรณ์ด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะ
สม โดยคำนึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นสำคัญ โดยผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและรับผิด
ชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดการให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
2. ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นใน
สหกรณ์
3. รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

7

และระเบียบของสหกรณ์

4. เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบ

5. จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
6. พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถีงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของสหกรณ์บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหลานั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
7. เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบ
ในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
8. รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
9. ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
10. รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
11. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนิน
การพิจาณา
12. จัดทำแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
13 เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุม
คณะกรรมการดำเนินการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซี่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
  
14 ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
  
15 รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
  
16 เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
17 เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกำหนด
  
18 ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันใน
ฐานะส่วนตัว
  
19 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
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แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

โดยมีแผนภูมิแสดงโครงสร้างการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้
สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ที่ประชุมใหญ่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดำเนินการ
ผู้จัดการ
แผนกบัญชี/การเงิน

แผนกธุรการ/ทะเบียน

แผนกธุรกิจต่างๆ

			 (7) สิทธิประโยชน์ของสหกรณ์
- สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน สำหรับการได้มา การจำหน่าย การยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้ หรือการยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวเนื่องอสังหาริมทรัพย์
- สหกรณ์ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สหกรณ์ไม่อยู่ในความหมายของคำนิยาม
“หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 39(3) 
- เอกสารที่สหกรณ์ทำขึ้นบางอย่าง เช่น ตราสารกู้ยืมเงิน ให้ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์
สำหรับการกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์ เป็นต้น 
			 (8) ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์
- บริการด้านสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย การส่งเสริมสังคม ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ 
- ผลตอบแทนทางธุรกิจ เมื่อผลการดำเนินงานสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกจะได้รับ
เงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่ได้กระทำกับสหกรณ์ ตามที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรร
- ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมในด้านการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้เพิ่ม การบริหารการ
เงินในครัวเรือนจากสถาบันของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ การเคหะแห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) กรมธนารักษ์ เป็นต้น
- ช่วยให้สมาชิกได้มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองในราคาประหยัดและอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมี
ความสุข 
- ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากสหกรณ์ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น
			 (9) ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับสหกรณ์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
          
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยความสำเร็จของสหกรณ์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1.   ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์และกรรมการดำเนินการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ รู้สิทธิ บทบาท และหน้าที่ การบริหารธุรกิจแบบสหกรณ์ จึงจะทำให้ดำเนินกิจการได้
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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โดยราบรื่น มีความมั่นคงและเข้มแข็ง สามารถอำนวยประโยชน์ให้สมาชิกได้สมความมุ่งหมาย จึงต้องอบรมให้บุคคลที่
จะมารวมกันจัดตั้งสหกรณ์รู้เรื่องดังกล่าว
2. ทุนดำเนินงานสหกรณ์ ทุนดำเนินงานได้มาจากค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินอุดหนุนที่มีผู้ยก
ให้ ทุนสำรองและทุนอื่นๆ ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์จึงควรประมาณการไว้ว่าจะต้องมีเงินทุนจำนวนเท่าใด จะได้มาจากไหน
และถ้าไม่เพียงพอจะหาเพิ่มเติมได้โดยวิธีใด 
3. ปริมาณธุรกิจที่เพียงพอ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีปริมาณ
ธุรกิจที่เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของสหกรณ์ และส่วนเหลื่อม (กำไร) ที่ได้รับ สำหรับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้
จ่ายคงที่ เช่น เงินเดือน ค่าเสื่อมราคาทรัพย์ ฯลฯ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจมากน้อย
เท่าไร ดังนั้น สหกรณ์จะต้องดำเนินธุรกิจให้เพียงพอจนมีรายได้คุ้มกับรายจ่าย รวมถึงมีส่วนเหลื่อม ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์
จึงต้องประมาณดูว่าสหกรณ์สมควรทำธุรกิจกับสมาชิกในด้านใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ตลอดจนการโฆษณาเชิญชวน
หรือชักชวนให้สมาชิกมาร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นอกเหนือจากการที่กู้เงินจาก พอช. มา
เพื่อที่อยู่อาศัยของสมาชิกและมีรายได้ส่วนต่างจากดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว โดยการเพิ่มปริมาณธุรกิจการให้บริการของ
สหกรณ์เคหสถานและชุมชน ได้แก่ 
- ด้านสาธาณูปโภค เช่น การจัดเก็บขยะ การรักษาความปลอดภัย งานเกษตร ค่าน้ำ ค่าไฟ
ทำความสะอาด ดูแลถนนและทางเท้า งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ สนามกีฬา เป็นต้น
- ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงิน เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
เป็นต้น
- ด้านตลาดนัด สหกรณ์จัดตลาดนัดโดยให้สมาชิกมาค้าขาย
- จัดเก็บค่าบริการส่วนกลาง 
- บริการรับฝากจ่ายค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ 
- การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกและจัดหาตลาดในการจัดจำหน่าย
- การรับฝากเงินจากสมาชิก เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
             
4. ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ต้องทำธุรกิจ ต้องมีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและควบคุมกิจการ
ของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำงานให้สหกรณ์เต็มเวลา ควรมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง และมีความรู้หลักการ วิธีการสหกรณ์ ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์ จึง
จำเป็นต้องพิจารณาคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
5. ความต้องการของกลุ่มบุคคลที่จะรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ จะต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริง
ของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เหมือนกันที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขได้
โดยลำพัง สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นโดยมีปัจจัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวแล้ว จะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ถูกต้อง และตั้งอยู่บน
พื้นฐานอันมั่นคงสืบไป  
	
2.1.2 ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบที่ดินที่นำมาจัดสรรให้ประชาชนและความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
- รูปแบบที่ดินที่นำมาจัดสรรให้ประชาชนภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง มี 2 รูปแบบ
ดังนี้
(1) รูปแบบการแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) เป็นรูปแบบไทย ๆ คือ เมื่อเจ้าของที่ดินต้องการนำ
ที่ดินไปใช้ ก็เกิดการประสานประโยชน์ระหว่างชุมชนและเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ให้เช่าหรือขายที่บางส่วนให้ชุมชน
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ในราคาถูก แลกกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือ ทำให้ชุมชนมีความมั่นคงในระยะยาว หรือ   มีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน เกิดการปรับผัง มีการก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกันของชุมชนใหม่ โดยปกติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อซื้อที่ดิน โดยนำคณะกรรมการทั้งหมดเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ตามระยะเวลาที่ พอช.
กำหนด 
(2) รูปแบบการรื้อย้ายชุมชนออกไปอยู่ในที่ใหม่ (Relocation) หรือซื้อที่ดิน การรื้อย้ายชุมชน
ใหม่มีข้อดีที่ชุมชนมีความมั่นคง แต่ทำให้ชุมชนอาจต้องอยู่ไกลจากชุมชนเดิม ไกลจากแหล่งงาน  สถานศึกษา   เสียค่า
เดินทางเพิ่ม อาจต้องสร้างชีวิตและสังคมใหม่ เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินและก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้น แต่ชาวบ้านมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและการอยู่อาศัย สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนใหม่ได้เต็มที่
				 - ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวข้อง 

มีดังนี้  
มาตรา 43 สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและ
โครงสร้างที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ที่ดินจัดสรร และให้เป็น
หน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำ
การใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ฯลฯ 
มาตรา 49 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ให้จัดเก็บเป็นรายเดือนจาก
ที่ดินแปลงย่อยในโครงการจัดสรรที่ดินทุกแปลง ทั้งนี้อาจกำหนดค่าใช้จ่ายในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินหรือขนาดพื้นที่ที่ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรออกค่าใช้
จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินจัดสรรที่คนซื้อ และให้ผู้จัดสรรที่ดินออกค่าใช้จ่ายใน
การบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ซื้อ ฯลฯ 
2.2 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้ชุมชนเห็นประโยชน์ของสหกรณ์ที่จะนำมาเป็นเครื่องมือพัฒนา เพื่อ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และที่เกี่ยวข้องในเรื่องรูปแบบที่ดินที่นำมาจัดสรร
ให้ประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ควรสำรวจสอบถามความต้องการ และความสมัครใจของประชาชนใน
ชุมชนที่จะร่วมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ก็ต้องแนะนำและประสานความร่วมมือให้คณะ
บุคคลในชุมชนได้รวมตัวกัน เพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ต่อไป ซึ่งการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ จะมีขั้นตอน
การขอจดทะเบียบสหกรณ์จัดตั้งสหกรณ์ดังแผนภาพต่อไปนี้
1

เตรียมการ
เบื้องต้น

2

3

4

จัดประชุม
ประชุม
ประสานงาน ผู้ซึ่งประสงค์
และฝึกอบรม จะเป็นสมาชิก คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์
สหกรณ์

5

6

7

ประชุม
ผู้ซึ่งจะเป็น
สมาชิก
สหกรณ์

การยื่น
คำขอจด
ทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ์

พิจารณา
รับจด
ทะเบียน
สหกรณ์
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และตามแผนภาพข้างต้นแต่ละขั้นตอนของการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์มีการดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเบื้องต้น
1. รวบรวมกลุ่มบุคคลที่มีกิจการร่วมกัน และมีความสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า
สามสิบคน บุคคลที่รวมกันนี้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ ซึ่งในการเข้าเป็นสมาชิก 

ผู้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้องกรอกข้อมูลของผู้สมัครในแบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (ตัวอย่างใบสมัครเข้า
เป็นสมาชิกตามภาคผนวก 1)
2. กำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น ภายใต้ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้
บริการและส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์และ
วิธีการสหกรณ์ เช่น
2.1 ประกอบกิจการบริการให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามอัตภาพ และให้สมาชิกสะสมเงินเพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง
2.2 พัฒนาที่ดิน ก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่การอยู่
อาศัย
2.3 ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
2.4 ส่งเสริมการประหยัดทรัพย์ การช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
2.5 ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรชุมชน ภาคเอกชน
และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
2.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
3. จัดทำร่างแผนการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นอย่าง
คร่าวๆ อย่างน้อย 1 – 3 ปี ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องหลักเกณท์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง ตามภาคผนวก 2 ซึ่งกำหนดให้คณะผู้จัดตั้งจัดทำแผนดำเนินการในเรื่อง 

แผนบริหารจัดการองค์กร แผนบริหารเงินทุน แผนบริหารธุรกิจและการตลาด แผนพัฒนาบุคลากร (ตัวอย่างแผนดำเนิน
การเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรม ตามภาคผนวก 3) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานและฝึกอบรม
คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ แต่งตั้งตัวแทนไปประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ที่เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล แนะนำส่งเสริมสหกรณ์
ในพื้นที่ที่จะจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อ
1. ดำเนินการประชุมและจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  6 ชั่วโมง จากเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์
   
เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะต้องมีการประเมินความพร้อมและความเป็นไปได้เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ว่าสมควรดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ในขั้นตอนต่อไปหรือไม่
2. ขอคำแนะนำในการจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการของสหกรณ์ และอื่น ๆ
3. กำหนดวันประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงและแนะนำการ
ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาตามตัวอย่างวาระ
การประชุม ดังนี้ 
ตัวอย่าง
การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์..................................................จำกัด
วันที่.................................................
  ณ..........................................
--------------------------------------ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้ทราบ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ที่จะจัดตั้งขึ้น พร้อมกับเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน
เพื่อดำเนินการขอจัดตั้ง) 
มติที่ประชุม....... 
วาระที่ 2 เรื่องการศึกษาอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และการทำธุรกิจของสหกรณ์นี้
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานมอบให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ อธิบายอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์พื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เข้าใจและนำไปพิจารณาดำเนินการธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ที่
จะจัดตั้งขึ้น) 
    มติที่ประชุม......... 
วาระที่ 3 เรื่องการกำหนดชื่อสหกรณ์
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการกำหนดชื่อสหกรณ์จะต้องไม่
ซ้ำซ้อนกับชื่อสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์โดยรวม กรมส่งเสริม
สหกรณ์จึงได้กำหนดให้มีการตรวจสอบซื่อสหกรณ์ก่อนการรับจดทะเบียน โดยให้สหกรณ์พิจารณากำหนดซื่อในการ
ขอจดทะเบียนสหกรณ์อย่างน้อย 3 ชื่อเรียงลำดับตามความต้องการ เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อน
ดังกล่าว โดยมีวิธีการจองชื่อสหกรณ์ ดังนี้ จองผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ WWW.CPD.GO.TH หรือจองชื่อ
สหกรณ์ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2) 
มติที่ประชุม.............
วาระที่ 4 เรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ การจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือกิจกรรมของสหกรณ์ และร่างข้อบังคับ (เฉพาะส่วนที่สำคัญ)
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานได้เสนอให้มีการแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งสหกรณ์ ประเภท
สหกรณ์ วัตถุประสงค์ มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรมเบื้องต้น และสาระสำคัญในร่างข้อบังคับ โดยมีมติ
เพื่อมอบให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป) 
มติที่ประชุม............
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ไม่น้อยกว่า
สิบคน เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์    พ.ศ. 2542 ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ คำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเมื่อได้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์แล้ว คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้เลือกกันเองเพื่อทำหน้าที่เป็น ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ รองประธานคณะผู้จัด
ตั้งสหกรณ์ เหรัญญิกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ และเลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์)
    มติที่ประชุม...........
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
				
(ในการประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามวาระของ
การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามตัวอย่างภาคผนวก 4)
	
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นี้ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาตามตัวอย่างระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
ตัวอย่าง
การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
วันที่...........................................
ณ. .............................................
-----------------------------------------------ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบว่าจากที่ได้จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ ที่ประชุมได้กำหนดชื่อสหกรณ์ จำนวน 3 ชื่อและได้ยื่นเรื่องการจองชื่อสหกรณ์แล้ว และเลือกคณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์พร้อมนี้คณะผู้จัดตั้งได้เลือกกันเองเป็นประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ)
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 2 เรื่องกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงานและท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานได้นำเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
  
2.1 เรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท ที่ตั้งสำนักงานและท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์ 
  
  
2.2 เรื่อง จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 
  
2.3 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ตัวอย่างบัญชีรายชื่อฯ ตามภาคผนวก 5)
   
  
2.4 จัดทำข้อบังคับสหกรณ์ (ตัวอย่างร่างข้อบังคับสามารถค้นหาได้โดยเข้าเว็ปไซต์กรมส่งเสริม
สหกรณ์ à เลือกติดต่อหน่วยงาน à เลือกที่สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย à เลือกเมนู àเกี่ยวกับหน่วยงาน
เลือกบริการของเรา à  เลือกร่างข้อบังคับ) 
    
มติที่ประชุม........... 
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วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ในการประชุ ม ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจะต้ อ งบั น ทึ ก และจั ด ทำรายงานการประชุ ม คณะผู้ จั ด ตั้ ง สหกรณ์ 

ตามตัวอย่างภาคผนวก 6)
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
การจัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาที่จะเสนอขอจัดตั้ง
สหกรณ์ ตามตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ตัวอย่าง
การประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์.............................จำกัด
  วันที่ ................................
    ณ...................................
-------------------------------------ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียน
สหกรณ์ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ ในประเด็น ดังนี้ 
1.1 สหกรณ์จัดตั้งขึ้นเป็นประเภทและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
1.2 แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์)
   
   
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณากำหนดข้อบังคับสหกรณ์
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
ขึ้นตามที่ที่ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ร่างไว้ และอาจมอบให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ช่วยชี้แจงหรือ
ประธานอาจชี้แจงเอง โดยจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับเพื่อที่ประชุมพิจารณาและตอบข้อซักถาม)
  
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ในการประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ซึ่งจะ
เป็นสมาชิก ตามตัวอย่างภาคผนวก 7)
ขั้นตอนที่ 6 การยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนนี้เป็นการที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จัดเตรียมเอกสารประกอบ เพื่อเสนอขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 

ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2 ซึ่งสำนักงานสหกรณ์
ที่จะจัดตั้งตั้งอยู่ โดยการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะต้องดำเนินการจัดทำคำขอจดทะเบียน
สหกรณ์และเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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คำขอจดทะเบียนสหกรณ์
เขียนที่.............................................
วันที่..................................................
เรื่อง ขอจดทะเบียนสหกรณ์............................................................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
  
ด้วยข้าพเจ้า และคณะบุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกที่ได้เสนอมาพร้อมนี้   
ซึ่งประกอบอาชีพ...........................................................................................................มีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
ขึ้น 1 สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์............................................................................................................................มีชื่อว่า
“สหกรณ์....................................................................จำกัด” สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่...........................
ถนน......................................................ตำบล.................................................อำเภอ.......................................................
จังหวัด.......................................................ท้องที่ดำเนินงาน ...........................................................................................
ในระยะแรกตั้ง มีผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกรวม..........................คน ถือหุ้นแรกตั้งจำนวน..............................หุ้น 
เป็นเงินค่าหุ้น...........................................บาท (............................................................) และได้มีการคัดเลือกคณะผู้จัด
ตั้งสหกรณ์แล้ว จำนวน....................คน (จำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัด
ตั้งสหกรณ์ ตามความในมาตรา 34 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้าพเจ้าซึ่งเป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จึงขอเสนอเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
จำนวน 2 ชุด
2. สำเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
จำนวน 2 ชุด
3. สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
จำนวน 2 ชุด 
4. บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
จำนวน 2 ชุด 
5. แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
จำนวน 2 ชุด 
6. ข้อบังคับสหกรณ์
จำนวน 4 ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ให้ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

16

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

1……………………….
(……………………………)
ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

2…………………………
(…………………………)
รองประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

3……………………………
(……………………………)
เหรัญญิกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์   

4……………………….
(………………………)
เลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

5……………………………   
(…………………………)
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

6…………………………
(………………………)
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

  

7……………………….
(……………………….)
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

8………………………….
(………………………….)
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

  

9……………………….
(……………………….)
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

10………………………
(………………………..)
  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

เมื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ได้ทำการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์   ตามคำขอจด
ทะเบียนฯ ข้างต้น ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 หรือพื้นที่ 2
แล้ว โดยจะมีระยะเวลาระหว่างที่เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนสหกรณ์ตรวจสอบ เพื่อพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
นั้น คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์สามารถเตรียมการให้พร้อมสำหรับการเริ่มดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้ โดยมีเรื่องที่จำเป็นต้อง
รู้และปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดทำตราของสหกรณ์ หากยังไม่มีการขอจดทะเบียนในข้อบังคับ
2. เตรียมการจัดซื้อเครื่องแบบพิมพ์
3. การเตรียมการเรื่องจัดจ้าง/มอบหมายบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อเสนอที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการดำเนินการ
4. เตรียมการให้ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ชำระค่าหุ้นและอาจรับสมัครผู้ซึ่ง
จะเป็นสมาชิกใหม่ (เพิ่มเติ่ม) ไปพลางก่อนก็ได้
6. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่และผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกได้ลาออกก่อนที่นายทะเบียนสหกรณ์รับ
จดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
7. ศึกษาดูงานสหกรณ์ประเภทเดียวกันซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันที่มีผลการดำเนินงาน
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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ประสบผลดีมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร
8. ศึกษาระเบียบและจัดทำร่างระเบียบที่จำเป็น ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินให้แก่สมาชิกเช่าซื้อเพื่อ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย พ.ศ..... ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝาก เป็นต้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์พิจารณาต่อไป
9. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนที่ 7 พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 16 วันทำการ
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียนสหกรณ์
เสนอความคิดเห็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
2. นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณา
(1) รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามในใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ และแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
(2) ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งคำสั่ง ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเหตุผล
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทราบ
2.3 การดำเนินงานเมื่อได้รับจดทะเบียนสหกรณ์
			 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แล้วลงนาม
และออกใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติ่ม พ.ศ. 2553 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะมีอำนาจหน้าที่และ
สิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการสหกรณ์ การดำเนินงานต่างๆ ของคณะกรรมการสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ให้คำแนะนำส่งเสริม
สหกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์
จากการประชุมใหญ่ครั้งแรกภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์กระทำหน้าที่ต่อไป โดยในระยะแรก
พี่เลี้ยง โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ครั้งแรก
ภายใน 90 วัน เพื่อเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะต้องมีภารกิจสำคัญที่ต้องกระทำเมื่อได้ใบสำคัญรับ
จดทะเบียนสหกรณ์ คือ
		 2.3.1 จัดการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อแจ้งให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทราบการได้รับจดทะเบียนสหกรณ์และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่
ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ แล้วลงมติเพื่อให้มีผลตามกฎหมายต่อไป ซึ่งได้มีตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมคณะ
ผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
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ตัวอย่าง
				 การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ
			 สหกรณ์.............................................................................................จำกัด
							 ครั้งที่...............วันที่................................................
				 ณ .....................................................................................................
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(ในวาระนี้เป็นเรื่องรับทราบเรื่องจดทะเบียนสหกรณ์)
  
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 2 กำหนดตราของสหกรณ์ 
    (ในวาระนี้เป็นเรื่องการกำหนดตราของสหกรณ์ หากกรณียังไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับก็ให้ที่
ประชุมกำหนดตราสหกรณ์ และความหมายของตราสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดไว้แล้ว หากมีการกำหนดไว้แล้วก็
ไม่ต้องมีวาระนี้)
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 3 การจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และเครื่องใช้ต่างๆ
    (ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งว่าการดำเนินงานจำเป็นต้องมีเอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ์
ต่างๆ พร้อมทั้งเห็นชอบอนุมัติวงเงินจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องเขียนแบบพิมพ์และเครื่องใช้ต่างๆ ในวงเงินที่กำหนด) 
   
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 4 กำหนดวันเริ่มประกอบธุรกิจของสหกรณ์
    (ในวาระนีจ้ ะเป็นเรื่องที่เห็นสมควรที่สหกรณ์จะกำหนดวันเริ่มประกอบธุรกิจของสหกรณ์)
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 5 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสหกรณ์
    (ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งถึงการที่สมาชิกจะมาติดต่อกับสหกรณ์ ที่ประชุมจะต้องมี
ความเห็นชอบเวลาทำงานและเวลารับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ และวันหยุดของสหกรณ์) 
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 6 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์
    (ในวาระนี้จะเป็นเรื่องการปฏิบัติงาน ซึ่งสหกรณ์จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ แต่ในระยะแรกนี้สหกรณ์
ยังไม่มีรายได้พอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ จึงเห็นสมควรที่จะให้สมาชิก/คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มาช่วย
ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ก่อน)
มติที่ประชุม...........
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วาระที่ 7 การออกหนังสือชี้แจงวีธีการดำเนินงานของสหกรณ์
    (ในวาระนี้จะเป็นเรื่องเสนอให้สหกรณ์การออกหนังสือชี้แจงว่าสหกรณ์ดำเนินงานต่างๆ ของ
สหกรณ์ เพื่อจะได้ออกเป็นหนังสือเวียนไปให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน)
    
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 8 การเปิดบัญชีเงินฝากในธนาคาร
    (ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่สหกรณ์ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเงินด้วย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ซึ่งอาจมีเหลืออยู่ จึงเห็นควรที่สหกรณ์จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคาร และผู้มีอำนาจ
ในการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการถอนเงินด้วย )
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 9 การรับสมาชิกใหม่
    (ในวาระนี้เป็นเรื่องที่พิจารณาหลังจากได้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ได้มีผู้สนใจแสดง
ความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีก)
มติที่ประชุม...........
	
วาระที่ 10 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก่อนเริ่มดำเนินงาน (ถ้ามี)
   (ในวาระนี้กรณีมีสมาชิกลาออกก่อนการดำเนินงานก็นำมาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ออกจาก
สหกรณ์)
   
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 11 กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
   (ในวาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ที่จำเป็นสำหรับสหกรณ์ อาทิ ระเบียบว่า
ด้วยการรับฝากเงิน (ระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จึงจะถือใช้ได้) ระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน)
   
  
มติที่ประชุม...........
	
วาระที่ 12 การมอบอำนาจในการวินิจฉัยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
   (ในวาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาในกรณีอาจมีการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน หากเงินเพียงพอและเป็นการ
เร่ ง ด่ ว นสำหรั บ สมาชิกสหกรณ์อาจพิจารณาให้ เ งิ น กู้ เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น แก่ ส มาชิ ก โดยมี ก ารมอบอำนาจให้ ป ระธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้แทนคณะกรรมการดำเนินการได้)
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 13 การพิจารณาให้เงินกู้สามัญ 
   (ในวาระนี้ เป็นการกำหนดรายละเอียดการการพิจารณาให้เงินกู้สามัญ อาทิ ผู้มีสิทธิกู้ กำหนด
ระยะเวลารับคำของกู้ หลักประกันเงินกู้ เป็นต้น)
   
มติที่ประชุม...........
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วาระที่ 14 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
  
(ในวาระนี้เป็นเรื่องที่ประธานแจ้งว่าตามกฎหมายสหกรณ์ได้กำหนดให้สหกรณ์จัดการประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวัน จึงต้องจัดให้มีการประชุมตามกฎหมายกำหนด )
   
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 15 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไป (ถ้ามี)
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 16 เตรียมเสนอแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกอนุมัติ
   (ในวาระนี้เป็นเรื่องที่ประชุมเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกอนุมัติแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือกิจกรรม)
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 17 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี สิ้นสุดวันที่ .........เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
  
(ในวาระนี้เป็นเรื่องการกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี โดยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการ
กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี เพื่อนำเสนอผ่านที่ประชุมใหญ่อนุมัติและนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป)
มติที่ประชุม...........
วาระที่ 18 เรื่องอื่นๆ (ตามที่จะมีผู้เสนอ)
(เมื่อมีการประชุมเสร็จแล้วผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจดบันทึกและ
จั ด ทำรายงานการประชุ ม คณะผู้ จั ด ตั้ ง สหกรณ์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การ ตามตั ว อย่ า งแบบตาราง
ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกการประชุมตามภาคผนวก 8 และรายงานการประชุมตามภาคผนวก 9 
		 2.3.2 จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
   
เมื่อสหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ ซึ่ง
เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อดำเนินการตามตัวอย่างวาระ
การประชุม ดังนี้
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ตัวอย่าง

							 การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
			 สหกรณ์............................................................................จำกัด
					 วันที่ ...............................................................
							 ณ........................................
							 ***********************
ระเบียบวาระการประชุม
เรื่องที่ 1 รับทราบเรื่องการจดทะเบียนสหกรณ์ 
(ในวาระนี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ป ระธานแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ทราบว่ า นายทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้ รั บ
จดทะเบียนสหกรณ์แล้ว)
มติที่ประชุม...........
เรื่องที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานสหกรณ์ในระยะเวลาที่ผ่านมาให้ที่
ประชุมได้พิจารณา) 
   
มติที่ประชุม...........
เรื่องที่ 3 เสนอแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
(ในวาระนี้ประธาน ได้นำเสนอรายละเอียดของแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของ
สหกรณ์ ตามมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณา
อนุมัติ)
มติที่ประชุม...........
เรื่องที่ 4 กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปีสิ้นสุดวันที่ .............
(ในวาระนี้ จะเป็นเรื่องที่ประธานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี ให้ที่
ประชุมพิจารณาและเห็นชอบ)
    
มติที่ประชุม...........
เรื่อง 5

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดแรก
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกแทนคณะผู้จัด
ตั้งสหกรณ์ที่จะสิ้นสุดหน้าที่ในวันนี้) 
   
มติที่ประชุม...........
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6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(เมื่อมีการประชุมเสร็จแล้วผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจดบันทึกและจัดทำ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ตามตัวอย่างแบบตารางลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกการประชุม ภาคผนวก 10
และรายงานฯ ภาคผนวก 11) 
		 2.3.3 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ต้องมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการได้รับผิดชอบต่อไป 

ส่วนที่ 3 แนวทางการส่งเสริมของสหกรณ์ภายหลังจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
แนวทางการส่งเสริมของสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลอง ภายหลังจดทะเบียนจัดตัง้ สหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สหกรณ์จึงควรมีการดำเนินการ ดังนี้
3.1 การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์แก่บุคลากรของสหกรณ์ เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของ
สหกรณ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาอบรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ดังนี้
			 (1) สมาชิ ก มี ฐ านะเป็ น ทั้ ง เจ้ า ของและผู้ ใช้ บ ริ ก ารของสหกรณ์ จึ ง ต้ อ งให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานเรื่ อ ง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิก การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์   ซึ่ง
กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจในรูปแบบวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ นอกเหนือจาก
การที่ต้องส่งชำระหนี้ที่อยู่อาศัย ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการออมโดยการถือหุ้นและรับฝากเงิน
การได้รับสินเชื่อตามที่จำเป็นของสมาชิกและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์มากขึ้น อาทิ จัดโครงการฝึก
อบรม การประชุมกลุ่มสมาชิกในช่วงเวลาว่างช่วงเย็นหลังเลิกงาน หรือใช้เวลาบางส่วนในการประชุมใหญ่ หรือการจัด
กิจกรรมสาธิต การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตามสาย เป็นต้น และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจาก
สหกรณ์
			 (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ตามมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
กำหนด “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีก
ไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก”  เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาชิกในการบริหารงานและจัดการ
ธุรกิจของสหกรณ์ จึงต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ในฐานะฝ่ายบริหาร รวมทั้งความรู้ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การควบคุม การ
จัดการธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ ตามบริบทของสหกรณ์ และ
ต้องมีการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างสม่ำเสมอ และต่อเนือ่ ง อีกทัง้ คณะกรรมการต้องรูจ้ กั ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการบริหารงาน
เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจและสามารถกําหนดโยบาย แผนงาน งบประมาณ ได้อย่าง เหมาะสม นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมายเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่สหกรณ์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป  
			 (3) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระยะแรกสหกรณ์อาจยังไม่มีความพร้อมในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แต่
เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 65 กำหนดก็อาจจะมอบหมายให้
กรรมการ หรืออาสาสมัคร จัดทำบัญชีของสหกรณ์ และในระยะต่อไปเมื่อมีความพร้อมจึงจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การที่สหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรายได้เพียงพอเพื่อสามารถจัด
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จ้างเจ้าหน้าที่ได้ พร้อมนี้ต้องให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ในฐานะฝ่ายจัดการ รวมทั้งความรู้ในด้านธุรกิจของสหกรณ์โดยเฉพาะด้านการจัดสรรที่ดินให้สมาชิก และด้าน
บัญชี และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจในระบบงานจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อสหกรณ์มีความพร้อมควรได้มีการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
ความชํานาญเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ให้เหมาะสมกับตําแหน่ง พร้อมทั้งกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และวางแผนในการพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความสามารถและทักษะในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎ ข้อบังคับ มติ และระเบียบ ปฏิบัติต่างๆ ที่สหกรณ์กําหนด รวมถึงการดูแลและ
ใช้สินทรัพย์ต่างๆ ของสหกรณ์อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้มากที่สุด  
			 (4) ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กำหนดให้   “สหกรณ์มี
ผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่” ผู้ตรวจสอบกิจการจึงควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ
วิธีการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ พร้อมทั้งคุณวุฒิ และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
กิจการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งได้แก่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น
  
3.2 แหล่งเงินทุนของสหกรณ์
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ มี 2 แหล่ง คือ แหล่งเงินทุนภายในของสหกรณ์ และแหล่งเงินทุนภายนอก
ของสหกรณ์
(1) แหล่งเงินทุนภายในของสหกรณ์ ได้แก่
- ทุนเรือนหุ้น ซึ่งเป็นทุนที่สมาชิกนำมารวมในรูปของการถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ เป็นแหล่งเงินทุนลำดับแรกของสหกรณ์ ซึ่งมาจากสมาชิกเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพึ่งพาตนเอง
โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งการถือหุ้นของสมาชิกดังกล่าวถือเป็นการออมแบบสะสม เพื่อ
ไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารงานของสหกรณ์   และเมื่อดำเนินธุรกิจมีกำไร และมีการจัดสรรกำไรสุทธิตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้เจ้าของเงินทุน (สมาชิก) ซึ่งจะจัดสรรให้ในรูปของเงินปันผลตามหุ้น
- ทุนสำรอง และทุนสะสมอื่นๆ มาจากการจัดสรรผลกำไรที่เกิดขึ้น และสะสมอยู่ในสหกรณ์นั้น
เงินทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีต้นทุน เพราะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินทุนดังกล่าว
- เงินรับฝากจากสมาชิก เป็นการออมของสมาชิกอีกวิธีหนึ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมาชิก ซึ่งเงินที่สมาชิกนำมา
ออมอาจเป็นการแบ่งรายได้ออกเป็นเงิน 4 ส่วน ใน 3 ส่วนไว้ใช้จ่ายและ 1 ส่วนนำมาออมโดยฝากไว้กับสหกรณ์  หรือ
นำเงินที่ใช้ไม่เป็นประโยชน์ เช่น เงินที่เหลือจากการลดการสูบบุหรี่หรือการดื่มสุรา เป็นต้น มาออมใส่กระปุกไว้วันละ
1 บาท ซึ่งหนึ่งเดือนจะได้เงินรวม 30 บาท เป็นต้น 
(2) แหล่งเงินทุนนอกของสหกรณ์ ได้แก่ เงินกู้ยืม ซึ่งสมาชิกไปขอกู้ยืมมาเพื่อใช้ในการดำเนินงาน อาทิ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารพาณิชย์ ในกรณีสหกรณ์จะกู้ยืมเงิน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรแนะนำรวมทั้งวิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้และผลดีผลเสียที่จะเกิดกับสหกรณ์ให้ทราบ เพื่อสหกรณ์ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะพิจารณา
ขอกู้เงินจากแหล่งทุน รวมถึงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 47
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บัญญัติว่าการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ จะต้องจำกัดอยู่ภายในวงเงิน ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการปกป้องไม่ให้สหกรณ์กอ่ หนีเ้ กินวงเงินทีอ่ ยูใ่ นความสามารถทีจ่ ะใช้คนื แม้วา่ ปัจจัยหลักขึน้ อยูก่ บั ดุลพินจิ
ของแหล่งทุน แต่สหกรณ์และสมาชิกต้องมีวินัยทางการเงิน เพื่อให้มีความมั่นคงของสหกรณ์และสมาชิกเอง
3.3 การบริหารและการจัดการของสหกรณ์
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการของสหกรณ์ มีดังนี้
(1) การบริหารจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการควรมีการประชุมทุกเดือน โดยมีรูปแบบ
ระเบียบวาระการประชุม  เพื่อวางแผนติดตามผลงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ หรือเมื่อมีการ
กำหนดระเบียบถือใช้แแล้วหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มีการกระจายอำนาจและการแบ่งงานกันทำระหว่างกรรมการตามความเหมาะสม ในกรณีที่
สหกรณ์ยังไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะจัดจ้างผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ ควรแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทำหน้าที่แทนฝ่ายจัดการไปพลางก่อน เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการทั่วไปเกี่ยวกับกิจการประจำ
ของสหกรณ์ และให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชี เมื่อสหกรณ์มีศักยภาพโดยเฉพาะสหกรณ์จะต้อง
มีปริมาณธุรกิจที่เพียงพอที่จะจัดจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงานได้ จึงดำเนินการจัดจ้างตามความเหมาะสมต่อไป
(2) การดำเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสหกรณ์ให้สมาชิกได้
ทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจสหกรณ์อย่างถูกต้องและรู้ถึงความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก ควรจัด
ให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้สหกรณ์ควร
นำคณะกรรมการฯ ศึกษาดูงานสหกรณ์เคหสถานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างและนำมาปรับใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และสหกรณ์ต้องเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้น เช่น
ขยายธุรกิจเดิม เพิ่มธุรกิจใหม่ การจัดสินค้ามาจำหน่ายตามความต้องการของสมาชิก เป็นต้น เพื่อรองรับหลังจาก
ทีส่ หกรณ์ได้สง่ คืนเงินกูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่เจ้าหนีค้ รบแล้วภายในกำหนด เพราะหลังจากส่งคืนเงินกูแ้ ล้วสหกรณ์จะขาดรายได้
ส่วนต่างจากดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้น สหกรณ์จะต้องเตรียมความพร้อมในการวางแผนการหารายได้มาทดแทนรายได้ที่
สู ญ เสี ย ไปเพื่ อ ให้ ส หกรณ์ ส ามารถบริ ห ารงานอยู่ ไ ด้ แ ละเป็ น ที่ พึ่ ง ของสมาชิ ก ในเรื่ อ งสิ น เชื่ อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ 

การซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักอาศัย การดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางของที่อยู่อาศัย การศึกษาบุตรสมาชิก การเพิ่มเงิน
ทุนในการดำเนินงานโดยการออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของครอบครัว การได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ ฯลฯ ต่อไป
(3) การวางระบบโครงสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องแนะนำ ส่งเสริมตั้ง
แต่แรกตั้ง ซึ่งการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สหกรณ์ควรพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้
(3.1) การมอบหมายงานตามความถนัดและเหมาะสม โดยผู้ดูแลด้านการเงินควรจะเป็นคนละคน
กับผู้ดูแลด้านบัญชี งานด้านเอกสารสำคัญ อาทิ การรับเงินทุกประเภท จะต้องจัดทำใบเสร็จรับเงิน เช่น รับเงินค่าหุ้น
รับชำระหนี้จากลูกหนี้ เป็นต้น ยกเว้น รายการรับฝากเงินจากสมาชิก โดยจัดให้มีสำเนาจำนวน 2 ฉบับ และกรณีจ่าย
เงินของสหกรณ์จะต้องจัดทำใบสำคัญจ่าย เพื่อใช้บันทึกสรุปรายการเงินที่จ่ายประจำวัน ทั้งที่จ่ายเป็นเงินสดหรือ
เอกสารการเงินที่สั่งให้ธนาคารจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ และแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ประเภทนั้นๆ ติดไว้กับใบสำคัญจ่ายด้วย เป็นต้น ควรมีการจัดทำทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับ – จ่ายเงิน เป็นต้น มีระบบ
จัดเก็บเรียบร้อย และเก็บเอกสารไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการค้นหา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่สหกรณ์ได้รับ
การจัดตั้งใหม่ การเก็บเอกสารของสหกรณ์จะไม่เป็นระบบ มีผู้รับมอบหลายท่านให้ช่วยปฏิบัติงาน โดยผู้รับมอบให้
ช่วยปฏิบัติงานจะต่างคนต่างเก็บเอกสารไว้ที่ตัวเอง มิให้ความสำคัญกับเอกสารและเมื่อเวลาผ่านไปอาจค้นหาไม่พบ
ส่งผลให้ไม่สามารถปิดบัญชีได้ในหลายสหกรณ์ 
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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(3.2) กำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับรายได้ของสหกรณ์ ทั้งกรณีของฝ่าย
จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(3.3) กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม และควรจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ทุกปี และอาจมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่กันบ้างเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องกันเอง 
(4) การสร้างฐานข้อมูล  ข้อมูลมีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ยัง
มีข้อมูลต่าง ๆ ไม่มากนัก จึงควรแนะนำให้สหกรณ์จัดทำฐานข้อมูลไว้เป็นระบบตั้งแต่แรกตั้ง และปรับปรุงให้มีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการดำเนินงานของสหกรณ์
ในด้านต่าง ๆ ในส่วนของฐานข้อมูลที่สหกรณ์ต้องจัดทำไว้ในสหกรณ์ ได้แก่
(4.1) ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น รายละเอียดด้านอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม ทรัพย์สิน – หนี้สิน รายได้ – รายจ่าย เป็นต้น ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นเป็นข้อกำหนดตามพระ
ราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 64 ที่สหกรณ์ต้องจัดทำและเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งส่ง
สำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน
สหกรณ์ตอ้ งรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ กษ 1110/14732 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เรื่อง การจัดทำข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้สหกรณ์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 64 โดยเคร่งครัด
และให้กรอก “ เลขประจำตัวประชาชน ” ไว้ในทะเบียนสมาชิกด้วยเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตัวอย่างทะเบียน
สมาชิกทะเบียนหุ้นและทะเบียนสมาชิกตามภาคผนวก 12
(4.2) ข้อมูลคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้แก่ ประวัติบุคคล ทะเบียนคุมวาระการดำรง
ตำแหน่ง ประวัติการศึกษาอบรม เป็นต้น
(4.3) ข้อมูลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ ประวัติบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบ สัญญาจ้างและหลัก
ประกัน อายุการทำงาน ประวัตคิ วามดีความชอบ ประวัตกิ ารศึกษาอบรม ทรัพย์สนิ หนีส้ นิ รายได้ – รายจ่าย อาชีพคูส่ มรส
เป็นต้น
(4.4) ข้อมูลของสหกรณ์ ได้แก่ ข้อบังคับของสหกรณ์ ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
แผนดำเนินงานของสหกรณ์ ข้อมูลทางการเงินและบัญชี ข้อมูลทางธุรกิจ คู่มือการปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้
– รายจ่าย เป็นต้น
(5) การจัดการประชุม การประชุมเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานสหกรณ์ เพราะเป็นการรวมตัว
กันของผู้มีสิทธิออกเสียง ถกเถียงประเด็นเรื่องต่าง ๆ ด้วยเหตุผล และตัดสินใจร่วมกัน โดยใช้เสียงข้างมากตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องแนะนำให้สหกรณ์เห็นความสำคัญของการประชุม และต้องจัดให้มี
การประชุมให้ได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นับเป็นภารกิจที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ โดยเฉพาะ
สำหรับสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ เพราะจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีระบบที่ดีต่อไป
ประเด็นสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการจัดการประชุมมีดังนี้
(5.1) กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เพราะความคิดเห็นที่หลากหลาย อาจนำไปสู่
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดได้ ทั้งยังสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการ
พัฒนาให้เกิดผู้นำรายใหม่ ซึ่งบรรยากาศการประชุมควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสามัคคี
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(5.2) สหกรณ์ต้องให้ความสำคัญกับการประชุมในทุกระดับ
- การประชุมใหญ่ เป็นการใช้อำนาจหรือการออกเสียงของสมาชิกเพื่อตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ
และเป็นการพบปะสังสรรค์กันในหมู่สมาชิก
  
- การประชุมกลุ่มสมาชิก เป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสหกรณ์ สร้างความ
เข้าใจให้แก่สมาชิก และสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้นำสหกรณ์ (กรรมการ
ดำเนินการ ผู้นำกลุ่ม) และสมาชิกสหกรณ์
  
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือคณะผู้บริหารสหกรณ์ต้องมีการประชุม
เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยกำหนดนัดล่วงหน้า เช่น ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เป็นต้น เพื่อ
ให้มีการปรึกษาหารือ วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด และพิจารณาแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
ซึ่งในการประชุมจะมีขั้นตอนดำเนินการในสถานที่ประชุม การบันทึกรายงานการประชุม แบบบันทึกรายงานการ
ประชุม และตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
					 1) ขั้นตอนดำเนินการในสถานที่ประชุม โดยจะขออธิบายในลักษณะของการประชุมใหญ่
และประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไปด้วยกัน ดังนี้
(1) เลขานุการหรือกลุ่มของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบดูว่าผู้มา
ประชุมซึ่งเป็นองค์ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จากนั้นจึงแจ้งให้ประธานที่ประชุมทราบ
(2) เมื่อองค์ประชุมมาครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว ประธานในที่ประชุมจะกล่าวเปิด
การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
(3) ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมควรเป็นผู้กล่าวนำหัวข้อเรื่องทุกครั้ง
หากจะมีผู้กล่าวแทน ประธานควรมอบหมายก่อน
(4) ในการประชุมผู้เข้าประชุมต้องอยู่ในความสงบ ไม่ส่งเสียงดังแทรกแซงระหว่างมี
ผู้กำลังพูดในที่ประชุม หากมีความประสงค์ ขอพูดหรืออภิปราย หรือแสดงความเห็นต้องขอและได้รับอนุญาตจาก
ประธานในที่ประชุมก่อน
(5) ประธานในที่ประชุมต้องทำหน้าที่กำกับการประชุมกล่าวคือ
   (5.1) กำกับเวลา ตลอดการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ใช้เวลามากหรือ
น้อยเกินความจำเป็น
(5.2) กำกับสาระ ควบคุมการเสนอเรื่อง ความคิด คำชี้แจง ตลอดจนความเห็นและ
การอภิปรายของผู้เข้าประชุม ให้อยู่ในประเด็นของเรื่องที่ประชุม
(5.3) กำกับความเรียบร้อย ควบคุมการประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการ
กระทบกระทั่ง โต้เถียง ขณะผู้ประชุมหรือที่ประชุมมีความเห็นไม่ตรงกันหรือชัดแย้งกัน
(6) กรณีเรื่องที่กำลังประชุมเกี่ยวข้องกับเจ้าของเรื่องผู้ใด ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้
บอกให้ผู้เกี่ยวข้องนั้น เป็นผู้ชี้แจงหรือรายงาน หากประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการชี้แจงแทนได้ ประธานในที่
ประชุมหรือเลขานุการจะเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
(7) กรณีเรื่องเพื่อทราบ โดยทั่วไปประธานในที่ประชุมอาจแจ้งเองหรือมอบเลขานุการ
หรือมอบผู้อื่นเป็นผู้แจ้งหรือรายงานต่อที่ประชุม
(8) กรณีเรื่องเพื่อพิจารณา ประธานในที่ประชุมกล่าวนำหัวข้อเรื่องแล้ว จะมอบให้
เลขานุการเป็นผู้ดำเนินเรื่อง การดำเนินเรื่องเพื่อพิจารณาควรประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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(8.1) เรื่องเดิมหรือความเป็นมา
(8.2) สาระสำคัญของเรื่องที่นำไปสู่การพิจารณา
(8.3) ประเด็นการขอให้พิจารณา
(8.4) ความเห็นของที่ประชุม
(8.5) มติของที่ประชุม
(9) กรณีเรื่องอื่นๆ การกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องอื่นๆ ไว้ก็เพื่อให้ที่
ประชุมหยิบยก เรื่องที่ต้องการให้มีการประชุมขึ้นมาเพิ่มเติม ซึ่งมิได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมมาก่อน เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “วาระจร”
(10) กรณีจบสิ้นทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจะต้องกล่าวปิด
การประชุมทุกครั้ง ซึ่งหมายถึงการประชุมตามระเบียบวาระยุติลงแล้ว
					 2) การบันทึกรายงานการประชุม
(1) อุปกรณ์การบันทึกรายงานการประชุม ต้องจัดให้มีผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ทุกครั้ง ปัจจุบันพัฒนาขึ้นไปอีก โดยใช้เครื่องบันทีกเสียงการประชุมไว้ด้วย แต่สุดท้ายก็ต้องบันทึกลงในกระดาษ สมุด
บันทึกด้วยลายมือ หรือการพิมพ์สุดแล้วแต่ความต้องการของสหกรณ์นั้นๆ
(2) ลักษณะการบันทึกรายงานการประชุม โดยทั่วไปสามารถทำได้ 3 วิธี แล้วแต่ความ
ต้องการของที่ประชุมนั้น
(2.1) จดรายละเอียดทุกคำพูดของกรรมการหรือผู้เข้าประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ
ของที่ประชุม
(2.2) จดย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสำคัญของกรรมการหรือผู้เข้าประชุม อันเป็นเหตุผล
นำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติที่ประชุม
(2.3) จดแต่เหตุผลกับมติที่ประชุมซึ่งเรียกว่าบันทึกการประชุม
ในกรณีการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่หรือการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สามารถนำวิธีการทั้ง 3 วิธีข้างต้นมาใช้ร่วมกันได้
					 3) แบบบันทึกรายงานการประชุม มีส่วนสำคัญๆ ที่เป็นข้อแนะนำไว้ดังนี้
(1) “รายงานการประชุม” ให้ลงชื่อการประชุมหรือคณะที่ประชุมนั้น เช่น “รายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญ” “รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์”
(2) ให้ระบุ “ชื่อสหกรณ์” ว่าเป็นสหกรณ์ชื่ออะไร
(3) “ชุดที่” ให้ระบุชุดที่ของคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งเข้า (ถ้ามี)
(4) “ครั้ ง ที่ ” ให้ ร ะบุ ค รั้ ง ที่ ป ระชุ ม กรณี มี ก ารประชุ ม บ่ อ ยครั้ ง เช่ น การประชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อาจใช้ครั้งที่ทับปีพุทธศักราช (ครั้งที่/พ.ศ.)
(5) “วันที่” ให้ระบุวันที่ประชุม
(6) “ณ” ให้ระบุสถานที่ประชุม
(7) “ผู้เข้าประชุม” ให้ระบุชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งหรือมีสิทธิ
ให้เป็นองค์ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีการประชุมใหญ่ องค์ประชุมคือสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากไม่สะดวก
ในการนำรายชื่อมาลงในรายงานการประชุมก็ให้ลงสรุปเฉพาะจำนวนผู้เข้าประชุมได้ แต่ต้องบันทึกหลักฐานการลง
ลายมือชื่อผู้เข้าประชุมแยกต่างหากออกไปด้วย
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(8) “ผู้ไม่มาประชุม” ให้ระบุชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้เป็น
องค์ประชุมซึ่งมิได้มาประชุม พร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) สำหรับกรณีการประชุมใหญ่ไม่ต้องระบุผู้ไม่มาประชุม
(9) “ผู้เข้าร่วมประชุม” ให้ระบุชื่อและหรือตำแหน่งสังกัดของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้เข้า
ร่วมประชุมในครั้งการประชุมนั้น (ถ้ามี)
(10) “เริ่มประชุมเวลา” ให้ระบุเวลาที่เริ่มประชุม
(11) “ข้อความหรือรายละเอียดในการประชุม” ให้ระบุข้อความที่มีการประชุม โดยปกติ
จะเริ่มต้นด้วย ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้นจึงเป็นข้อความตามเรื่องที่ประชุมในแต่ละเรื่อง
(ระเบียบวาระ) กับมติของที่ประชุม สาระการบันทึกรายงานการประชุม เลือกใช้ตามลักษณะการจดบันทึกรายงาน
การประชุมในข้อ (2.1) –(2.3)
(12) “เลิกประชุมเวลา” ให้ระบุเวลาที่สิ้นสุดการประชุมนั้นๆ
(13) “ผู้ บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ” ให้ ล งชื่ อ ผู้ จ ดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม หรื อ
ผู้เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ เช่น “ให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการสหกรณ์อีกคน
หนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ”
					 4) การดำเนินการภายหลังการประชุม
(1) การแจ้งผลแห่งมติที่ประชุม บางเรื่องหรือบางหัวข้อการประชุมที่มีข้อสรุปแห่งมติให้
ดำเนินการ เลขานุการจะต้องตรวจสอบและดำเนินการต่อไปตามมติของที่ประชุมนั้น เช่น การลงมติแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ การลงมติขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี จากนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้ง
การดำเนินการอื่นๆ บรรดาที่เกิดจากมติที่ประชุมเป็นต้น
(2) การเก็บรักษาเอกสารการประชุม เลขานุการจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้มีการ
บันทึกรายงานการประชุมแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่การประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เรียบร้อย
สมบูรณ์ รวมทั้งการลงชื่อกำกับ (ตามข้อกำหนดในข้อบังคับสหกรณ์) ท้ายบันทึกรายงานการประชุมให้เรียบร้อย
พร้อมกับจัดเก็บรักษาเอกสารการประชุมไว้ในที่ปลอดภัยง่ายต่อการตรวจสอบค้นหาอ้างอิงได้
					 5) ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้   
					
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์..............................................
ชุดที่ .................... ครั้งที่ ......................... วันที่..........................
ณ .......................................
................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
( ในวาระนี้จะเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ)
มติที่ประชุม...........
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว
แต่หากเป็นการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกและเป็นครั้งแรกก็จะไม่มีการรับรองรายงานการประชุม หรือ
หากเป็นการประชุมของกรรมการดำเนินการชุดที่แล้ว/การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ดำเนินการ ก็จะเป็นการแจ้งว่าในคณะกรรมการดำเนินการชุดที่แล้ว  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ดำเนินการ แจ้งว่าได้มีการประชุมในเรื่องใดบ้างและได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวทราบและรับรองรายงาน
การประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม...........
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ในวาระนี้จะเป็นเรื่องประธานฯ หรือมอบให้เลขานุการรายงานต่อที่ประชุม ว่าได้ผลการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมทราบ อาทิ การทำสัญญาจ้างและจัดหลักประกันของเจ้าหน้าที่การเงิน
ผลการปฏิบัติ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและหลักประกันเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น)
  
มติที่ประชุม...........
	
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ในวาระนี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ป ระธานเชิ ญ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สำนั ก งาน
สหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เสนอแนะต่อที่ประชุมในเรื่องการดำเนินงานหรือการจัดทำบัญชี การ
ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ เป็นต้น)
มติที่ประชุม...........
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
(ในวาระนี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ป ระธานจะมอบให้ เ ลขานุ ก ารรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม นำเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ซึ่งประกอบด้วยรายการ รายรับ รายจ่าย เงินสด และงบทดลอง รวมถึงแผน
และผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบ และให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ)
   
มติที่ประชุม...........
			
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
						 (ในวาระนีจ้ ะเป็นเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา อาทิ รับสมาชิกเข้าใหม่-ออกจากสหกรณ์ การมอบหมาย
ให้กรรมการดำเนินการทำการแทนสหกรณ์ การมอบหมายให้กรรมการดำเนินการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกเงินจากธนาคาร การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การให้เงินกู้แก่
สมาชิก เพื่อที่ประชุมพิจารณา เป็นต้น)
มติที่ประชุม...........
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
..................................................................................................
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(เมื่อมีการประชุมผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการฯ จะต้องจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ตามตัวอย่างภาคผนวก 13)
(5.3) การบันทึกรายงานการประชุม เป็นการสรุปสาระสำคัญและมติของที่ประชุม
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งควรระบุคณะที่ประชุม ครั้งที่ประชุมในรอบปี มีการลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุมไว้ด้วย อาจ
เป็นการจดบันทึกด้วยลายมือหรือใช้พิมพ์ก็ได้ แต่ควรอ่านเข้าใจง่ายและชัดเจน และควรมีการลงลายมือชื่อรับรองไว้
โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จดบันทึก และประธานการประชุมหรือเลขานุการการประชุม นอกจากนี้ควรเก็บเข้า
แฟ้มแยกหมวดหมู่และเรียงลำดับไว้ให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิง 
(5.4) องค์ประชุมและการนับเสียง องค์ประชุมหมายถึงผู้ที่มาประชุมพอที่จะดำเนิน
การประชุมได้ ในความหมายคือจำนวนคนที่พอจะนับเป็นผู้แทนของคนส่วนใหญ่ ซึ่งในการประชุมทั่วไปมักจะกำหนด
ไว้ไม่น้อยกว่าจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด เช่น ในมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดองค์
ประชุมของการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม แต่มีข้อยกเว้นในมาตรา 58 ว่าหาก
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์นัดครั้งแรกสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ซึ่งนัดครั้งใหม่กำหนดองค์ประชุมไว้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
3.4 การส่งเสริมธุรกิจของสหกรณ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ 4)
พ.ศ. 2545 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง การแนะนำส่งเสริมจัดทำระบบโครงสร้างของสหกรณ์ การจัดทำเอกสารทางการเงินเพื่อ
บันทึกบัญชี โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ  การดำเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากภารกิจข้างต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณ์ควรควบคู่ไปกับ
ความมั่นคงของที่อยู่อาศัยและชุมชน เพราะแม้เมื่อสมาชิกผ่อนชำระหนี้เงินกู้ค่าบ้านและค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนยังคงมีอยู่ สหกรณ์สมควรเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ
แสดงดังแผนภาพการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ดังนี้
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แผนภาพการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์

					

ด้านวัฒนธรรม

จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา
ทำบุญประจำปี  
จัดกิจกรรมตามเทศกาล  
กิจกรรมเยาวชน กิจกรรมในชุมชน

ด้านสังคม

ได้แก่  เป็นเครือข่ายชุมชน
โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ ที่อยู่อาศัย
หน่วยงานภาคี   (วัด  
สำนักงานเขต ศูนย์อนามัย)

ด้านเศรษฐกิจ

จัดให้มีกองทุนต่างๆ เช่น
กองทุนส่งเสริมอาชีพ
กองทุนสวัสดิการ กองทุน            
ที่จอดรถ เป็นต้น

ด้านสาธารณสุข

สหกรณ์

จัดให้มีการดูแลการออกกำลังกาย  
ดูแลผู้สูงอายุ  ดูแลเด็กแรกเกิด
จัดให้มีการปรึกษาด้านสุขภาพ
พร้อมทั้งจ่ายยา

ด้านสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง
ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน
ส่งเสริมการปลูกผักกินได้  
คัดแยกขยะ  ส่งเสริมและจัดทำ
ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล  

และเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนสหกรณ์จำเป็นจะต้องมีธุรกิจที่
เลี้ยงตัวเองได้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องส่งเสริมให้สหกรณ์มีธุรกิจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการได้รับสินเชื่อจาก
ภาครัฐในเรื่องที่อยู่อาศัย  เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกและชาวชุมชนได้ด้วย อาทิ
(1) การรับฝากเงินจากสมาชิก เป็นวิธีการส่งเสริมการออมทรัพย์อีกวิธีหนึ่ง สหกรณ์
ควรพยายามชี้แจงและชักชวนสมาชิกให้ฝากเงินไว้ในสหกรณ์ ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่น่าพอใจและไม่เกิด
ความเสี่ยงแต่อย่างใด การออมเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตของสมาชิก และหากมีความจำเป็นในเรื่องการผ่อนชำระ
ค่าบ้านที่อยู่อาศัยของโครงการ ก็สามารถนำเงินออมนี้ส่งชำระค่าบ้านได้ สหกรณ์สามารถรับเงินฝากจากสมาชิกได้ 

2 ประเภท คือ
- เงิ น ฝากประจำ ได้ แ ก่ เ งิ น ฝากเป็ น ก้ อ นซึ่ ง เมื่ อ ถอนคื น ก็ ถ อนเป็ น ก้ อ นเต็ ม
จำนวน และถอนได้ก็ต่อเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ จึงจะได้ดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝาก หากมีการถอนก่อน
กำหนดก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่จะเท่ากับการฝากออมทรัพย์ ระยะเวลาฝากนั้นมีหลายแบบแตกต่างกัน
เช่น สามเดือน หกเดือน หรือสิบสองเดือน และอัตราดอกเบี้ยก็กำหนดให้ตามระยะเวลาฝากนั้น
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- เงินฝากออมทรัพย์ ได้แก่เงินรายย่อยเพื่อสะสมไว้ ซึ่งจะฝากเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้อง
บอกล่วงหน้า สหกรณ์ควรส่งเสริมระบบเงินฝากสะสมทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้สะสมเงินเหลือจ่ายหรือเงินที่จ่าย
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ของตนให้เป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ต่อไป ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยควร
กำหนดให้ต่ำกว่าเงินรับฝากประจำ 
(2) การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการใช้สอยที่จำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ นอกเหนือ
จากการกู้เงินเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ดิน ในการพิจารณาเงินกู้แก่สมาชิก ควรพิจารณาให้กู้แก่ผู้กู้ไม่เกินค่าหุ้นของ
ตนเป็นอันดับแรก หากการกู้ดังกล่าวมีจำนวนหลายราย และสหกรณ์มีเงินไม่เพียงพอก็ควรพิจารณาให้กู้แก่ผู้ขอกู้เงิน
จำนวนน้อยก่อน สำหรับรายที่เหลือให้นำไปพิจารณาเป็นอันดับแรกในเดือนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
ถือหุ้นไว้ในสหกรณ์ตลอดไป เงินกู้ของสหกรณ์แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
- เงินกู้สามัญ เป็นเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้เพื่อ
กิจการต่างๆ  ที่จำเป็นและมีประโยชน์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของสมาชิกเองหรือบุตรหลาน ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว ซื้ออุปกรณ์หรือของใช้ในบ้าน ค่าซ่อมแซมบ้าน หรือชำระหนี้ เป็นต้น
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงินกู้ระยะสั้น จำนวนเงินกู้น้อยให้ชำระคืนภายในระยะ
สั้น   เป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน
- เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะทางการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมแก่สมาชิกได้ โดยจำนวนเงินให้กู้เกินกว่าจำกัดขั้นสูงของเงินกู้
สามัญ ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
(3) การจัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายตามความต้องการให้แก่
สมาชิก   ในราคาเป็นธรรม เพราะการรวมกันซื้อสินค้าจำนวนมากย่อมได้ราคาที่ถูกลง รวมถึงการผลิตสินค้าในจำนวน
มาก จะส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลง ตามหลักการประหยัดโดยขนาด (economy of scale)
(4) การเป็นตัวแทนรวบรวมผลผลิตของสมาชิกออกจำหน่าย ซึ่งอาจเกิดจากการ
พัฒนา อาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิก ทั้งในลักษณะของตัวบุคคลและกลุ่มผู้ผลิต เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อ
ซีเมนต์ เครื่องจักสานหัตถกรรม การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ หรือเลี้ยงกบในยางรถซึ่งตั้งเรียงสูงแบบคอนโด เป็นต้น โดย
สหกรณ์ส่งเสริมหรือจะเป็นผู้ประสานงานจัดหาวัตถุดิบการผลิตมาบริการแก่สมาชิก การดูแลมาตรฐานการผลิต หรือ
การประสานความรู้เรื่องการผลิตจากหน่วยราชการ/สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน  มาเผยแพร่แก่สมาชิก รวมทั้ง
การจัดหาตลาดซึ่งจะได้ราคาที่ดีกว่าสมาชิกต่างคนต่างขาย เพราะการรวมตัวกันขายทำให้เกิดอำนาจต่อรองทางการ
ค้า (bargaining power)
(5) การให้บริการต่าง ๆ แก่สมาชิกและชุมชนตามความต้องการ เช่น เครื่องซักผ้า
หยอดเหรียญ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ วินมอร์เตอร์ไซค์ บริการส่งไปรษีย์ เก็บขยะรีไซเคิล การซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของชุมชน การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของชุมชน เป็นต้น
เพื่อให้การส่งเสริมสหกรณ์ธุรกิจของสหกรณ์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องมี
การประเมินการส่งเสริมการบริหารจัดการตามบริบทของสหกรณ์ แล้วนำผลการประเมินสหกรณ์ในประเด็นที่ไม่
ปฎิบัติมาใช้ในการส่งเสริมสหกรณ์ปรับปรุงและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไป โดยมีตัวอย่างแบบประเมินการส่งเสริม
การบริหารจัดการและแบบแนวทางวิธีการบริหารจัดการ ตามภาคผนวก 14 (จากแหล่งข้อมูลคู่มือเครื่องมือการ
บริหารการจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียน)
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3.5 การกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้
แนะนำให้สหกรณ์กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ให้ครบถ้วน เพื่อสหกรณ์ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน ในระยะแรกระเบียบที่จำเป็นและเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ โดยมีระเบียบลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่
3 เป็นอำนาจของคณะกรรมการเห็นชอบ ส่วนลำดับที่ 4 เป็นอำนาจของนายทะเบียนเห็นชอบ มาตรา 46(5) ดังนี้
(1) ระเบียบการจัดที่ดินให้สมาชิกเช่าซื้อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย พ.ศ...... (ตัวอย่างระเบียบตาม
ภาคผนวก 15)
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิก พ.ศ.....  (ตัวอย่างระเบียบตามภาคผนวก 16)
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ..... (ตัวอย่างระเบียบตามภาคผนวก 17)
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ..... (ตัวอย่างระเบียบตาม
ภาคผนวก 18)
(5) ฯลฯ 
3.6 การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์
ผู้นำสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือผู้นำชุมชน มีบทบาทสำคัญในการนำสมาชิกชาวชุมชนที่เป็นคณะ
กรรมการดำเนินการของสหกรณ์จะมีบทบาทสำคัญในการนำสมาชิกชาวชุมชนให้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ จึงต้องได้
รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น โดยเริ่มจากให้การศึกษาอบรมด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่/กรรมการ
และการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร และเป็น
แบบอย่างที่ดีของกรรมการให้กับสมาชิก และการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงและเสริมกำลังในการ
พัฒนาสหกรณ์และชุมชนในอนาคต รวมทั้ง รองรับภารกิจต่าง ๆ จากหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้สหกรณ์
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิก และชุมชนต่อไป
3.7 การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้ความรู้แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองและให้การสนับสนุนงบประมาณ (ข้อมูลจากโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานบริหารราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์) อาทิ
- งบสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาชุมชน   เป็นงบประมาณพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนสภาพ
แวดล้อมของชุมชนทางกายภาพทางสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ประกอบด้วย งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค งบการ
สร้างเอกลักษณ์ชุมชน งบปรับภูมิทัศน์และการจัดระบบน้ำเสียในชุมชน โดยการพัฒนาปรับปรุงชุมชนในที่ดินเดิมได้
รับสนับสนุนครัวเรือนละ 25,000 บาท การสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ได้รับสนับสนุนครัวเรือนละ 35,000 บาท โดยงบ
ประมาณในส่วนนีช้ มุ ชนจะได้รบั ตามจํานวนครัวเรือนในโครงการสำหรับงบการสร้างเอกลักษณ์ชมุ ชน งบการปรับภูมทิ ศั น์
และงบการจัดระบบน้ำเสียในชุมชนจะได้รับสนับสนุนตามจำนวนครัวเรือนของชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะ
สามารถพัฒนาที่มุ่งจะดำรงรักษาวิถีชีวิต คุณค่าทางสังคมเดิมที่มีอยู่ การอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มั่นคง การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 
- งบการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย งบสินเชื่อซื้อที่ดินและสร้างบ้านเงินอุดหนุนการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและงบสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนและงานก่อสร้าง โดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินและสร้าง
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บ้าน เป็นการให้สินเชื่อแก่องค์กรชุมชนหรือกลุ่มครัวเรือนละไม่เกิน 300,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนและมี
ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนภายไม่เกิน 15 ปี โดยการกู้ต้องดำเนินการผ่านกลุ่มมิใช่สินเชื่อรายบุคคล กลุ่มเป็นผู้กู้ร่วม
กัน การค้ำประกันเงินกู้ใช้ที่ดินหรือสัญญาเช่าและกรรมการองค์กรชุมชนค้ำประกันร่วมกัน ในกรณีที่เป็นที่ดินเช่าอาจ
ใช้เงินค้ำประกันประมาณ 10 % และได้รับเงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามจำนวนครัวเรือน 
- งบสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) เช่น ศูนย์เรียนรู้ สนับสนุนการ
เชื่อมโยงของชุมชนและองค์กรระหว่างอำเภอ ระหว่างจังหวัดและระหว่างภาค เป็นต้น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
เกิดผลการพัฒนาระหว่างท้องถิ่น 
(2) กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์จะดําเนินโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุโดยร่วมมือกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของคนจนในชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่
อยู่ในที่ดินราชพัสดุให้มีความมั่นคงและมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีโดยมีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุ ดังนี้  
- สนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาความมั่นคงของที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด ในรูปแบบ
โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุ  
- สนับสนุนการให้เช่าที่ดินราชพัสดุในระยะยาวไม่เกิน 30 ปี เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการอยู่
อาศัยของชุมชนแออัดในอัตราค่าเช่าราคาถูก 
- ผ่อนปรน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการปรับปรุง
การก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมการจัดการการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาโครงสร้างการจัดการสังคมในชุมชน โดยชุมชนเป็นแกนหลักและมีส่วนร่วมสําคัญใน
การพัฒนา  
- สนับสนุนการนําที่ดินว่างเปล่าที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในระยะยาวตามที่กรมธนารักษ์ เห็นสมควร  
- ประสานงานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา
ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน 
ทั้งนี้ ประชาชนที่จะทำสัญญาเช่าที่ดินจะต้องรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เคหสถาน และเข้าร่วม
โครงการบ้านประชารัฐ/โครงการบ้านมั่นคง ก่อนจะทำสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อให้การบริหารจัดการทั้ง
เรื่องการเช่าที่ดินและก่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ หากชุมชนใดไม่มีความเข้มแข็งหรือยังไม่
สามารถที่จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จึงเป็นหน่วยงานที่จะต้องดําเนินการ
ขอเช่า ที่ดินราชพัสดุแทนชุมชน เพื่อมิให้ผู้อยู่อาศัยตามโครงการได้รับความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหา กรณีชุมชนไม่
สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ อีกทั้งเพื่อให้โครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุสามารถดําเนินการต่อไปได้
หากชุมชนได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์ฯ แล้ว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สามารถโอนสิทธิ การเช่าที่ดินราชพัสดุให้
แก่สหกรณ์ฯ โดยขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ได้
(3) หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เทศบาล สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สนับสนุนช่วยเหลือใน
การออกแบบบ้าน วางผังชุมชน และเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างให้กับชุมชน และอื่นๆ เป็นต้น
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความรู้และแนะนำส่งเสริมด้านการจัดทำบัญชี การควบคุมภายในที่ดี
แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เมื่อสหกรณ์นัดประชุมคณะ
ผู้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สหกรณ์ต้องติดต่อประสานงานกับสำนักงานตรวจ
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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บัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเพื่อจะได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ที่สหกรณ์จะต้องดำเนินการ เช่น
- การมอบหมายหน้าที่ด้านการเงินการบัญชี เมื่อสหกรณ์ได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์แล้ว ในระยะเริ่มแรกสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ดังนั้นสหกรณ์ควรมอบหมายให้กรรมการคนใดคน
หนึ่งรับผิดชอบงานด้านการเงิน 1 คน และงานด้านบัญชี 1 คน เพื่อทำหน้าที่รับ-จ่ายเงิน และจดบันทึกรายการบัญชี
สาเหตุที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชีแยกออกจากกัน อย่างเด็ดขาดนั้นเพื่อเป็นการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชีที่ดี
-   การจัดเตรียมเอกสารและสมุดบัญชี สหกรณ์จะต้องใช้ระบบการบันทึกบัญชีสหกรณ์ตามแบบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด (ตามภาคผนวก 19)
-   การจัดทำเอกสารการรับเงิน ในระยะแรกสหกรณ์อาจยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ แต่ต้องรับสมัคร
สมาชิกและมีการรับเงินค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สหกรณ์จะต้องเบิกใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินที่จัดเตรียมไว้ โดยให้
เบิกใช้ตามจำนวนที่จำเป็นเท่านั้นและควรเรียงลำดับ ตามเล่มที่/เลขที่ของใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งให้มีหลักฐานแสดง
การเบิกใช้ด้วย ซึ่งสหกรณ์ควรจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยทั่วไปสหกรณ์ควรใช้ใบเสร็จรับเงินแยกเล่มเป็นการ
เฉพาะสำหรับการรับเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า ทั้งนี้ เนื่องจากการรับชำระ ค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า
จะมีเป็นจำนวนมากรายและเป็นประจำ อีกทั้งยังสะดวกต่อการจัดทำทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้นด้วย
- การจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน ในระยะแรกที่สหกรณ์จัดตั้งใหม่ สหกรณ์จะต้องมีการจัดหาสถานที่
ตั้งสำนักงาน เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อและปฏิบัติงาน มีการจัดซื้อสมุดบัญชีและเอกสารแบบพิมพ์ วัสดุสำนักงานและค่า
ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น สหกรณ์จึงต้องมีการจ่ายเงินสำหรับรายการต่าง ๆ ดังกล่าว สำหรับการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง
สหกรณ์จะต้องเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย หรือในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ เช่น การจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น สหกรณ์จะต้องจัดทำใบเบิกเงิน โดยระบุรายละเอียดการจ่ายเงินและ
ให้มีผู้อนุมัติการจ่ายเงินพร้อมทั้งให้ผู้เบิกเงินลงลายมือชื่อรับเงินในใบเบิกเงินด้วย
		 อนึ่ง ทุกครั้งที่สหกรณ์ได้รับเงิน ไม่ว่าจะเป็นการรับเงินรายการใด ๆ ก็จะต้องจัดทำเอกสารการรับเงิน
และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง
(5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง
และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และมีการ
เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งโครงสร้างมีการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น 2 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วน
กลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งส่วนกลางมีหน่วยงานที่รับผิดชอบใกล้ชิดกับสหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ส่วนภูมิภาคได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุก
จังหวัด โดยหน่วยงานดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้การแนะนำการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ช่วยเหลือและประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น กำกับแนะนำการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ปฎิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบ
หมาย และรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กัน รวมทั้งให้
คำแนะนำในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอตั้งแต่การเตรียมการก่อนการจัดตั้งสหกรณ์และหลังจากการจัดตั้ง
สหกรณ์แล้ว ซึ่งได้แก่
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1. การเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนการจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้ได้รับความรู้ในเรื่องสหกรณ์
และการดำเนินงานของสหกรณ์ อาทิ ความหมายของสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์และวิธีการสหกรณ์
สถานภาพสหกรณ์ ประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ โครงสร้างของสหกรณ์ การดำเนินงานของสหกรณ์ ประโยชน์ที่
สมาชิกได้รับจากสหกรณ์
2. แนะนำและประสานความร่วมมือให้คณะบุคคลในชุมชนได้รวมตัวกันเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการขอจดทะเบียน   7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เตรียมการเบื้องต้น 2) ประสานงานและฝึกอบรม 

3) จัดประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 4) ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 5) ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
6) การยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ และ 7) พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์ รายละเอียดได้กล่าวมาแล้วในข้อ
2.2 โดยแต่ละขั้นตอนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำส่งเสริมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติและให้
ข้อคิดเห็น อาทิ การจัดทำวาระการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม การให้คำแนะนำตามระเบียบวาระซึ่งที่
ประชุมต้องการความคิดเห็น/ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดทำ
เอกสารต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้แต่ละขั้นตอนบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
3. แนะนำส่งเสริมเมื่อได้รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ได้แก่ ให้มีจัดการประชุมคณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก แนะนำ การจัดทำเบียบวาระ
การประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม การจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
คำแนะนำส่งเสริม ตามระเบียบวาระซึ่งที่ประชุมต้องการความคิดเห็น/ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
มติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แต่ละขั้นตอนบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
4. การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์หลังจากมีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ได้แก่ จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการครั้งแรก   การบันทึกและรายงานการประชุม พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น
แนะนำการจัดหาแบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การเริ่มดำเนินธุรกิจ การจัดทำและจัดเก็บเอกสารในการ
บันทึกบัญชี การจัดทำรายงานกิจการประจำเดือน การจัดทำงบทดลอง การให้องค์ความรู้ในเรื่องสหกรณ์แก่บุคลากร
ของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ด้วยการระดมทุน ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จำหน่าย หรือธุรกิจบริการอื่นๆ การกำหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้ การจัดองค์กร การจัดทำแผนธุรกิจ การประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่เพื่อเข้าวางรูปแบบบัญชีหรือเข้า
ตรวจแนะนำการเงินการบัญชี แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม เพื่อให้สหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่มีความรู้ในการจัดทำบัญชี
เป็นต้น การแนะนำปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตาม Flow (ตัวย่างภาคผนวก 20) ของ
แต่ละตำแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างกันเพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยควรตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดหรือพื้นที่ เพื่อแนะนำดูแล
หรือเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานของสหกรณ์ในระยะแรกตั้งและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และในระยะต่อไป 
การส่งเสริม แนะนำสหกรณ์ให้มีความมั่งคงและยั่งยืนควบคู่ไปกับความมั่นคงของที่อยู่อาศัยและ
ชุมชน   แม้สมาชิกสหกรณ์จะผ่อนชำระหนี้เงินกู้ค่าบ้านและค่าที่ดินเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ยังคงมีอยู่ สหกรณ์สมควรเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามแผนภาพการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วใน ข้อ 3.4 จึงเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องส่งเสริมให้สหกรณ์มีธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ นอกเหนือ
จากรายได้จากการให้สินเชื่อแก่สมาชิก อาทิ การจัดให้มีกองทุนต่างๆ โดยสหกรณ์เป็นผู้บริหารกองทุน อาทิ กองทุน
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สวัสดิการ ในการบริหารให้นำดอกผลของกองทุนตัดเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก
และครอบครัวสมาชิก กองทุนส่งเสริมอาชีพบริหารโดยสหกรณ์เป็นตัวกลางในการส่งเสริมจัดหาและ จัดจำหน่ายหรือ
จ้างสมาชิก/ครอบครัวสมาชิกจัดจำหน่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับสหกรณ์และสมาชิก/ครอบครัวสมาชิกได้
อีกทางหนึ่ง และเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และชุมชน และนอกจากส่งเสริมธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ แล้ว เพื่อให้
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วย มีระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพราะการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ เป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหาร จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่คณะ
กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการขององค์กร ในการช่วยให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 
1) ลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่สหกรณ์ ซึ่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีดังนี้  
- ความเสี่ยงทางการเงิน   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงิน   เช่น
อัตราดอกเบี้ย ทุน ต้นทุน เป็นต้น  
- ความเสี่ยงการบริหารการจัดการ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงาน เช่น อัตรากำลัง
การจัดแบ่งองค์กร  การแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจ เป็นต้น 
- ความเสี่ยงกฎหมายและข้อกำหนด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
กติกา มติที่ประชุม หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เป็นต้น 
- ความเสี่ยงกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากแผนกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์การบริหาร เช่น
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น  
- ความเสี่ยงธุรกิจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ เช่น  การตลาด ราคา รสนิยม
ค่านิยม   เทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรมของท้องถิ่น การเพิ่มธุรกิจให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนิน
ธุรกิจ เป็นต้น 
2) ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของสหกรณ์ ไม่ให้สูญหายหรือรั่วไหล หรือเกิดการทุจริต 
3) ให้รายงานทางการเงินของสหกรณ์มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ  
4) ให้บุคลากรของสหกรณ์ ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งและ กฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
5) ให้สหกรณ์ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ์อย่างสม
ประโยชน์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
6) ปกป้องคุ้มครองเงินค่าหุ้นสมาชิกขององค์กรให้ปลอดภัยและเกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า
		
************************************
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

(ตัวอย่าง)

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์……………..……….............……………จำกัด
เขียนที่………………………………….
วันที่…………………………………………………
เรียน   คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์/คณะกรรมการดำเนินการ
ข้าพเจ้า………………..................................………หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน…………..........….…….……
ตั้งบ้านเรือนอยู่  ณ  บ้านเลขที่………….หมู่ที่……....…ถนน………................….ตำบล/แขวง…..….................…..………………
อำเภอ/เขต……………….……………..…..จังหวัด………………….....โทรศัพท์…………..……………ได้ทราบวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์   จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์   และขอให้
ถ้อยคำเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ  1.  ข้าพเจ้ามีอายุ…….….ปี  (วัน เดือน ปี  เกิด……………………………)
เลขประจำตัวประชาชน……….................................................…
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็น……(ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานประจำ / รับจ้าง / ค้าขาย................…….)  
ตำแหน่ง…………………………..………ได้รับเงินได้รายเดือน / มีรายได้รายเดือน ๆ ละ…….....……บาท
ข้อ  3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เคหสถานอื่น 
ข้อ  4. ข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก   ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตรา
เดือนละ………………................บาท  (มูลค่าหุ้นละ…...........….บาท)
ข้อ  5. ข้าพเจ้าจะชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก เงินค่าหุ้นแรกเข้าต่อสหกรณ์ฯ  ค่าหุ้นรายเดือน
และจำนวนเงินงวดชำระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่สหกรณ์ฯ กำหนด  
ข้อ  6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบการ   มติและประกาศของสหกรณ์
ทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
       

       (………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้รับรอง
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ภาคผนวก 2

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
_________________________
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.  ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์    เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2542
ข้อ  2. ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จัดทำแผนดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
			 (1) แผนบริหารจัดการองค์กร โดยแสดงโครงสร้างและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
			 (2) แผนบริหารเงินทุน  โดยแสดงที่มาของเงินทุนดำเนินการ จำนวนเงินทุน  และการใช้จ่ายในการ
ลงทุนในระยะเริ่มต้น  และแนวโน้มในอนาคต
			 (3) แผนบริหารธุรกิจและการตลาด โดยแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์จะประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมใด  
มีปริมาณธุรกิจเท่าใด และแผนการตลาดเป็นเช่นใด ในระยะเริ่มต้นและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งธุรกิจนั้นต้องสอดคล้อง
กับประเภทของสหกรณ์
			 (4) แผนพัฒนาบุคลากร   โดยแสดงแผนการให้ความรู้แก่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์
ข้อ   3.   ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จัดทำแผนดำเนินการตามข้อ   2   เป็นแผนแรกตั้งแล้วยื่นประกอบการขอ
จดทะเบียนสหกรณ์
ข้อ   4.   ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เสนอรายละเอียดของแผนดำเนินการให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน  
90  วัน  พิจารณาอนุมัติ                      
										
									
										
										
										

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2542
(ลงชื่อ) อภิชัย การุณยวนิช
(นายอภิชัย การุณยวนิช)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
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ภาคผนวก 3

(ตัวอย่าง)
แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรม
สหกรณ์..........................................  จำกัด

1.   แผนบริหารจัดการองค์กร แสดงโครงสร้างและอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ โดยขอยกตัวอย่าง
ในส่วนของโครงสร้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และอัตรากำลัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.1  โครงสร้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผู้จัดการสหกรณ์

บัญชี

สินเชื่อ

การตลาด

อื่น ๆ

		 1.2 อัตรากำลัง
ตำแหน่ง

จำนวน (คน)
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ผู้จัดการ

*

*

*

บัญชี

1

1

1

สินเชื่อ

-

-

-

การซื้อ  (จัดหาสินค้ามาจำหน่าย)

1

1

1

อื่น ๆ

-

-

-

2

2

2

รวม
*  คณะกรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ

2.  แผนบริหารเงินทุน ตามรายละเอียดในแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรม 3 ปี รายการที่ 3 - 8
3.   แผนบริหารธุรกิจและการตลาด    ตามรายละเอียดในแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรม 3 ปี
รายการที่ 9 – 14
4.  แผนพัฒนาบุคลากร ตามรายละเอียดในแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรม 3 ปี รายการ ที่ 15 – 18
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(ตัวอย่าง) แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรม 3 ปี
ที่

รายการ

1 จำนวนสมาชิกรวม
จำนวนสมาชิกเพิ่ม
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  (คนละ……..บาท)
แผนบริหารเงินทุน
3 มูลค่าหุ้นรายเดือน ๆ   ละ………….บาท
4 เงินรับฝากออมทรัพย์  (ดอกเบี้ยร้อยละ……..)
5 เงินรับฝากประจำ  (ดอกเบี้ยร้อยละ……..)
6 เงินกู้ยืมภายนอก
อัตราดอกเบี้ย
7 เงินอุดหนุน  เงื่อนไข……………
8 เงินบริจาค  เงื่อนไข……………
แผนบริหารธุรกิจและการตลาด
9 เงินกู้ฉุกเฉิน  รวม
เวลาชำระคืน
สัดส่วนต่อเงินคงเหลือประจำงวด
10 เงินกู้สามัญรวม
เวลาชำระคืน
สัดส่วนต่อเงินคงเหลือประจำงวด
เงื่อนไข ให้กู้เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว
11 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้
12 ประมาณการรายได้  ปีละ
1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2) ดอกเบี้ยเงินกู้
3) กำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายสินค้า
4) ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
5) รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
13 ประมาณการค่าใช้จ่าย ปีละ
  1)  การจัดจ้างพนักงาน
       รวมเป็นเงินเดือนปีละ

หน่วย
แรกตั้ง ปีที่ 1 ปีที่ 2
นับ
คน ….....…… ….....…… ….....……
คน ….....…… ….....…… ….....……
บาท ….....…… ….....…… ….....……

….....……
….....……
….....……

บาท
บาท
บาท
บาท
ร้อยละ
บาท
บาท

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

บาท
งวด
ร้อยละ
บาท
งวด
ร้อยละ
เดือน
ร้อยละ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
………..

คน
บาท

….....…… ….....…… ….....…… ….....……
….....…… ….....…… ….....…… ….....……

ปีที่ 3
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หน่วย
นับ
  2)  ค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
บาท
  3)  ค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ
บาท
  4)  ค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมภายนอก
บาท
  5)  ค่าใช้จ่ายจากเงื่อนไขเงินอุดหนุน
บาท
  6)  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
บาท
  7)  ค่าเบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  ตอบแทน
บาท
  8)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
บาท
       …………………….....................................…………… บาท
       ……….....................................………………………… บาท
รวมค่าใช้จ่าย
บาท
คาดว่าจะกำไร (ขาดทุน)
บาท
14 เงินสำรองจัดสรรจากกำไรสุทธิ
ร้อยละ
เป็นเงิน
บาท
แผนพัฒนาบุคลากร
15 ค่าจัดกิจกรรมอบรมสมาชิก
คน
เป็นเงิน
บาท
16 ส่งคณะกรรมการเข้าอบรม เป็นเงิน
บาท
17 ส่งพนักงานเข้าอบรม  เป็นเงิน
บาท
18 ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในสหกรณ์
บาท
รวมค่าใช้จ่ายแผนพัฒนาบุคลากร
บาท
ที่
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รายการ

แรกตั้ง

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
……......…
……......…
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
…….........
…….........
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
...............
...............
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
……....…..
………......
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……

….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
….....……
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ภาคผนวก 4

(ตัวอย่าง)
รายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
ของบรรดา………………………………………
วันที่……………………....…………………
ณ…………………….....………………
________________________

ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เข้าประชุมรวม……..........................…..คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1……………………….....................…..    ตำแหน่ง……………………….....................…..
2……………………….....................…..    ตำแหน่ง……………………….....................…..
3……………………….....................…..    ตำแหน่ง……………………….....................…..
4……………………….....................…..    ตำแหน่ง……………………….....................…..
5……………………….....................…..    ตำแหน่ง……………………….....................…..
								
เริ่มประชุมเวลา….…......….……..น.
…………………….............................................….เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแนะนำผู้เข้าประชุม
และที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   วันนี้เป็นการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้ทราบ
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ที่จะจัดตั้งขึ้นพร้อมกับเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน
เพื่ อ ดำเนิ น การจั ด ตั้ ง สหกรณ์ โดยคณะผู้ จั ด ตั้ ง สหกรณ์ จ ะนำผลการประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ปกำหนดประเภทสหกรณ์
วัตถุประสงค์ แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ และจัดทำร่างข้อบังคับให้ที่ประชุมผู้ซึ่งจะเป็น
สมาชิกได้พิจารณาในโอกาสต่อไป
		 มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการศึกษาอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ  วิธีการ  และการทำธุรกิจของสหกรณ์
ประธาน   มอบให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ อธิบายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์พื้นฐาน  

เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เข้าใจและนำไปพิจารณาดำเนินการธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น…...................…
………………………………..เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้อธิบายอุดมการณ์หลักการและวิธีการ   สหกรณ์พื้นฐานให้
ที่ประชุมทราบโดยละเอียด
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ประธาน    ชี้แจงเรื่องธุรกิจที่สหกรณ์จะทำ   และวิธีการทำธุรกิจที่จะทำโดยมีสาระสำคัญ
คือ……………………………………………………….....................................................................…………………………………………..
………………………………………………………...……………………………......................................................................………………
		 มติ  ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องการกำหนดชื่อสหกรณ์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   ในการกำหนดชื่อสหกรณ์จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับชื่อสหกรณ์ที่ได้รับ
จดทะเบียนไว้แล้ว   ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์โดยรวม กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนดให้มีการ
ตรวจสอบชื่อสหกรณ์ก่อนการรับจดทะเบียน  โดยให้สหกรณ์พิจารณากำหนดชื่อในการขอจดทะเบียนสหกรณ์อย่างน้อย
3  ชื่อ  เรียงลำดับตามความต้องการของสหกรณ์ เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนดังกล่าว  อันเป็น
ผลดีกบั สหกรณ์เอง  และนายทะเบียนจะแจ้งชือ่ ให้ทราบภายใน  7  วันทำการ  และมอบคณะผูจ้ ดั ตัง้ ดำเนินการ  แจ้งรายชือ่
เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์ดำเนินการ  โดยเสนอชื่อ   ดังนี้
1) “สหกรณ์………………..................………….จำกัด”
2) “สหกรณ์…………….................…………….จำกัด”
3) “สหกรณ์…………….................…………….จำกัด”
		 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบและมอบคณะผู้จัดตั้งดำเนินการแจ้งรายชื่อ เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์ดำเนินการ
วาระที่ 4   เรื่องข้อเสนอเกี่ยวกับกำหนดประเภท   วัตถุประสงค์   การจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือ
กิจกรรมของสหกรณ์  และร่างข้อบังคับ  (เฉพาะส่วนที่สำคัญ)
ประธาน ได้เสนอให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภท…………...............................................………มีวัตถุประสงค์
………………………………………………………………………................................................................……………………………………
มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรมเบื้องต้น ดังนี้…….......................................……..….........………………………….
มีท้องที่ดำเนินงาน .............................................…………............................................…………………….........………………….
และจะมีสาระสำคัญในข้อบังคับ คือ………………….................................................................................….........……………
……………………………………………………………………………...................................................................……………………......…
ประธาน    ให้ที่ประชุมอภิปรายประเด็นต่าง   ๆ   ตามที่เสนอข้างต้นแล้วประธานสรุปเป็นข้อเสนอให้ที่
ประชุมมีมติเพื่อมอบให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์พิจารณาดำเนินการดังนี้ คือ
1.  สหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นประเภท…………………………....……………….....................................................……...
2.  มีวัตถุประสงค์ตามที่ประธานเสนอ………………………...…………...................................................………….
3.  มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ตามที่ประธานเสนอ….…….................…….……
4. มีสาระสำคัญในข้อบังคับ คือ
(1)…………………………………………....................................
(2)…………………………………………....................................
(3)…………………………………………....................................
(4)…………………………………………....................................
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(5)…………………………………………....................................
(6)…………………………………………....................................
(7)…………………………………………....................................
(8)…………………………………………....................................
(9)…………………………………………....................................
(10)………………………………………....................................
		 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานสรุป
วาระที่ 5  เรื่องพิจารณาเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
				 ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จำนวนไม่น้อยกว่าสิบคนเพื่อมอบหมาย
ให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   คำแนะนำของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์  และหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ที่ประชุม มีมติเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ตามรายชื่อต่อไปนี้
1…………………………………………....................................
2…………………………………………....................................
3…………………………………………....................................
4…………………………………………....................................
5…………………………………………....................................
6…………………………………………....................................
7…………………………………………....................................
8…………………………………………....................................
9…………………………………………....................................
10…………………………………………..................................
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  ได้เลือกกันเองเพื่อทำหน้าที่  ดังนี้
1……………………………..........…….... เป็นประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
2……………………………..........…….... เป็นรองประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
3……………………………..........…….... เป็นเหรัญญิกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
4……………………………..........…….... เป็นเลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
5.นอกนั้นเป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
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วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1……………………………………………………………………………...
5.2……………………………………………………………………………...
5.3……………………………………………………………………………...
รายงานการประชุมนี้ ได้อ่านต่อที่ประชุมโดยตลอดแล้ว  ที่ประชุมลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์
เลิกประชุมเวลา……………………น.
ลงชื่อ……………………………….ประธานในวันที่ประชุม
               (…………………..…………….)
ลงชื่อ……………………………….ผู้จดบันทึกการประชุม
               (…………...……………………)
         สำเนาถูกต้อง
…………................…….…………
(…………..............………...…….) ประธาน/รองประธาน/เลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ (จำนวน 1 คน)
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ลำดับที่

อายุ(ปี)

ที่อยู่

อาชีพ

จำนวนหุ้นแรกตั้ง
(มูลค่าหุ้นละ……บาท)
จำนวน จำนวนเงิน
หุ้น
(บาท)

ลายมือชื่อ หมายเหตุ

รายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
.................................................. .................. ...................................... ................................... ................. ..................... ........................ ..................... ....................
.................................................. .................. ...................................... ................................... ................. ..................... ........................ ..................... ....................
.................................................. .................. ...................................... ................................... ................. ..................... ........................ ..................... ....................

รายชื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
.................................................. .................. ...................................... ................................... ................. ..................... ........................ ..................... ....................
.................................................. .................. ...................................... ................................... ................. ..................... ........................ ..................... ....................
.................................................. .................. ...................................... ................................... ................. ..................... ........................ ..................... ....................

ชื่อ-สกุล

เลขหมายบัตร
ประจำตัวประชาชน

สหกรณ์………………………………………………………จำกัด

บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

ภาคผนวก 5

ภาคผนวก 6

รายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
สหกรณ์..........................................................จำกัด
วันที่.....................................................
ณ................................................
-----------------------------

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เข้าประชุมจำนวน.................คน (ตามลายมือชื่อเข้าประชุม)
ผู้เข้าประชุม
1. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
2. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
3. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
4. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
5. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
2. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
3. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
4. ..........................................................ตำแหน่ง.................................................
เริ่มประชุมเวลา...........................น.
นาย/นาง/นางสาว...........................................เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและแนะนำ
ผู้เข้าประชุมและที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า จากที่ ไ ด้ จั ด ประชุ ม ผู้ ซึ่ ง ประสงค์ จ ะเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ เ มื่ อ
วันที่....................................................นั้นปรากฏว่า
1) ที่ประชุมได้กำหนดชื่อสหกรณ์ คือ
1.1 สหกรณ์.....................................................จำกัด
1.2 สหกรณ์.....................................................จำกัด
1.3 สหกรณ์.....................................................จำกัด
นาย/นาง/นางสาว…..........................................(ตัวแทนคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์) ได้ดำเนินการยื่นเรื่องการ
จองชื่อสหกรณ์ต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/จองชื่อผ่าน Website ของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ชื่อที่จองได้คือ
“สหกรณ์.......................................................................จำกัด”
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2) ที่ประชุมได้เลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน.................คน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
(1) ...................................................................................
(2) ...................................................................................
(3) ...................................................................................
                        ฯลฯ
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้เลือกกันเองเพื่อทำหน้าที่ ดังนี้
(1) ..........................................................เป็นประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
(2) ..........................................................เป็นรองประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
(3) ..........................................................เป็นเหรัญญิกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
(4) ..........................................................เป็นเลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
(5) นอกนั้นเป็นคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
ประธานฯ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ การจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และร่างข้อบังคับ ตามที่ที่ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่...............
...........................................................................................................ได้มีมติเพื่อให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์พิจารณาและได้
มอบหมายให้......................................................ตำแหน่ง........................................เป็นผู้ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจ พร้อมกับ
กำหนดข้อบังคับขึ้นถือใช้ใหม่ทั้งหมด โดยร่วมกันพิจารณากำหนดประเภท วัตถุประสงค์ และจัดทำแผนดำเนินการ
เกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) สหกรณ์ที่จัดตั้งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้...........................................................
เป็นสหกรณ์ประเภท..................................................................................
ที่ตั้งสำนักงาน.............................................................................................
ท้องที่ดำเนินงาน......................................................................................... 
2) กิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ตามที่ประธาน
เสนอ
(1) ..............................................................................................
(2) ..............................................................................................
(3) ..............................................................................................
3) จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวอย่างใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
รูปแบบทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นไว้ด้วย
4) จัดทำข้อบังคับโดยมีสาระสำคัญในข้อบังคับ ดังนี้
(1).............................................................................................
(2).............................................................................................
(3).............................................................................................
(4).............................................................................................
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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(5).............................................................................................
(6).............................................................................................
(7).............................................................................................
มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานสรุปและมีมติเป็นเอกฉันท์/เสียงส่วนมาก มอบให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์พิจารณา
ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์
							
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
รายงานนี้ได้อ่านเสนอที่ประชุมฟังโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
เลิกประชุมเวลา..........................น.
      

ลงชื่อ..........................................ประธานที่ประชุม
     (..........................................)

     

ลงชื่อ..........................................ผู้จดบันทึกการประชุม
     (..........................................)

    สำเนาถูกต้อง
...................................ประธาน/รองประธาน/เลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ (จำนวน 1 คน)
(................................
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                                         ภาคผนวก 7
(ตัวอย่าง)
รายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
ของ……………………………………….........……….
วันที่………………………………........…………
ณ ………………….........……………………
_________________________
		 ผูซ้ งึ่ จะเป็นสมาชิกเข้าประชุมรวม……………….คน (ตามลายมือชือ่ ผูเ้ ข้าประชุม) จากจำนวนผูซ้ งึ่ จะเป็นสมาชิก
ทั้งหมด………………….คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. …………............…………  ตำแหน่ง……………………………………..
2. …………............…………  ตำแหน่ง……………………………….…….
3. …………............…………  ตำแหน่ง………………………….………….
4. …………............…………  ตำแหน่ง………………………….………….
เริ่มประชุมเวลา……...……………..น.
นาย/นาง/นางสาว……........................................….ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและแนะนำผู้เข้าประชุมแล้ว   ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน   แจ้งว่าวันนี้เป็นการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์  

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์  ดังนี้
1.1. สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ประเภท……………………………………..โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1)…………………………………………………………………………
(2)…………………………………………………………………………
(3)…………………………………………………………………………
1.2. แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิก
สหกรณ์ได้ดำเนินการแล้วตามรายละเอียดที่แนบ
		 มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 2   เรื่องพิจารณากำหนดข้อบังคับสหกรณ์
    ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามที่ที่ประชุมผู้ซึ่งประสงค์
จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ร่างไว้  และมอบให้……..................................………................………ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ
เพื่อที่ประชุมพิจารณา…………………..............…………ได้ชี้แจงข้อบังคับสหกรณ์   และได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อบังคับ
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียด
		 มติ   ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว   ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็นข้อบังคับ
ของสหกรณ์  โดยมีชื่อว่า  “สหกรณ์…………………………........................................................…………………………..จำกัด”
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่….........………หมู่ที่………...….ถนน……......................……………ตำบล…............…………...................…..
อำเภอ……..................................................…......…………จังหวัด……....................................................................………….
ท้องที่ดำเนินงาน  ตำบล………………………….อำเภอ……......................………………จังหวัด…........................………………….
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...................................................................................................................................................………
รายงานการประชุมนี้ได้อ่านเสนอต่อที่ประชุมฟังโดยตลอดแล้ว ที่ประชุมลงมติรับรองเป็นเอกฉันท์
เลิกประชุมเวลา……………………….น.
  

(ลงชื่อ)………..………………………..ประธานที่ประชุม
                        (…………………….……………)
(ลงชื่อ)…..…………….……………..ผู้จดบันทึกการประชุม
                       (…………..…………………….)

                   สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)………………..……….…...................…..ประธาน/รองประธาน/เลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
         (……………...…………................…….)
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(ตัวอย่างแบบตารางลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกการประชุม)
การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์..................................................จำกัด
ครั้งที่...................... วันที่.............................................
ณ ......................................................
**************************

ภาคผนวก 8

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ผู้เข้าประชุม (ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง
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ภาคผนวก 9

รายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์.............................................จำกัด
ครั้งที่...................... วันที่.............................................
ณ ......................................................
**************************
คณะผู้ จั ด ตั้ ง สหกรณ์ . ........................................... จำกั ด เข้ า ประชุ ม   จำนวน............. คน                   
ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ
1. ..................................................... ตำแหน่ง .........................................................
2. ..................................................... ตำแหน่ง .........................................................
3. ..................................................... ตำแหน่ง .........................................................
4. ..................................................... ตำแหน่ง .........................................................
เริ่มประชุมเวลา............................ น.
....................................................... เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม เมื่ อ ได้ ก ล่ า วเปิ ด การประชุ ม แล้ ว                    
ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (รับทราบเรื่องจดทะเบียนสหกรณ์)
		 ประธาน ตามที่.............................................................................................ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น               
เพื่อ........................................................................ นั้น
บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์.............................................................. จำกัด แล้ว
ตั้งแต่วันที่.......................................................เลขทะเบียนสหกรณ์ที่....................................................
		 มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 กำหนดตราของสหกรณ์ (กรณียังไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ)
		 ประธาน เนื่องจากสหกรณ์..................................................................................จำกัด จำเป็นจะต้องมีตรา      
อันเป็นเครื่องหมายของสหกรณ์ จึงเห็นสมควรกำหนดตราของสหกรณ์นี้ โดยมีรูปแบบเป็นดังนี้

ตราสหกรณ์
(ตามที่ประชุมกำหนด)
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ความหมาย..................................................
....................................................................
....................................................................
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จึงเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ จะได้ถือใช้เป็นตราของสหกรณ์ต่อไป
		 มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 3   การจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ
		 ประธาน ในการดำเนินงานสหกรณ์จำเป็นต้องมีเอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ และ เครื่องใช้
สำนักงาน ซึ่งสหกรณ์ได้สั่งพิมพ์/จัดซื้อแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้..................................................................................
......................................................................................................................... เป็นเงิน ..........................................บาท
จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมอนุมัติวงเงินดังกล่าวต่อไป
อนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่การดำเนินงานของสหกรณ์ ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างทำเครื่องเขียนแบบพิมพ์
และของใช้ต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น เห็นสมควรอนุมัติให้ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการมีอำนาจจัดจ้าง
หรือจัดซื้อได้คราวหนึ่ง ๆ ไม่เกินวงเงิน................................บาท โดยไม่ต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาก่อน หากต้อง
จัดจ้างหรือจัดซื้อในวงเงินเกินกว่า ...................................บาท จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ก่อนที่จะจัดจ้างหรือจัดซื้อในคราวนั้น ๆ ได้
		 มติที่ประชุม ................................................................................................................................................
วาระที่ 4 กำหนดวันเริ่มประกอบธุรกิจของสหกรณ์
		 ประธาน เนื่องจากสหกรณ์...........................................................................................จำกัด ได้จดทะเบียน
สหกรณ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 จึ ง เห็ น สมควรที่ ส หกรณ์ นี้ จ ะได้ เริ่ ม ประกอบธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่
วันที่................................................................................เป็นต้นไป
		 มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 5 กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสหกรณ์
		 ประธาน เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งประสงค์จะติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ ทั้งในด้านการเงินและอื่น ๆ 

จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสหกรณ์ไว้ดังนี้
เวลาทำงาน ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.
เวลารับ – จ่ายเงิน ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง 15.00 น.
วันหยุด....................................................................
		 มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 6 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์
		 ประธาน โดยที่สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ แต่ในระยะแรกนี้
สหกรณ์ยังไม่มีรายได้พอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ได้ ดังนั้นในขั้นแรก จึงเห็นสมควรที่จะให้สมาชิก/
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ มาช่วยปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ก่อน คือ
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1.
2.
3.
4.

................................................  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ................................................
................................................  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ................................................
................................................  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ................................................
................................................  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  ................................................

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
		 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 7 การออกหนังสือชี้แจงวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์
		 ประธาน เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทำหนังสือชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อจะได้ออกเป็นหนังสือเวียนไปให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน
		 มติที่ประชุม ..............................................
วาระที่ 8 การเปิดบัญชีเงินฝากในธนาคาร
		 ประธาน เนื่องจากสหกรณ์นี้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงินด้วย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ซึ่งหากจะมีเหลืออยู่ จึงเห็นสมควรที่สหกรณ์จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคาร..................................
สำหรับผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการถอนเงินหรือในการให้คำสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดขึ้นนั้น
ต้องไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ และตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ จะได้กำหนดขึ้นในวาระที่ 11
จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้เปิดบัญชีเงินฝากประเภท................................... ที่ธนาคาร................................ สาขา...........................
2. ผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ในการถอนเงิน คือ ...................................................................
วาระที่ 9 การรับสมาชิกใหม่
		 ประธาน หลังจากได้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ได้มีผู้สนใจแสดงความจำนงขอสมัครเข้าเป็น
สมาชิกอีก จำนวน......................... คน ดังนี้ คือ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

อายุ เลขประจำตัวประชาชน
(ปี)

สังกัด/ที่อยู่

ถือหุ้น
เลขทะเบียน
เดือนละ (หุ้น)
สมาชิก

มติที่ประชุม ให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกทั้ง ................................ คน เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และเริ่มเก็บเงิน
ค่าหุ้นตั้งแต่เดือน ..................................... เป็นต้นไป (หากมีการถือหุ้นรายเดือน)

58

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

วาระที่ 10 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก่อนเริ่มดำเนินงาน (ถ้ามี)
		 ประธาน ในการดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์นั้น มีสมาชิกเข้าชื่อขอจดทะเบียน...................คน
ในจำนวนนี้ปรากฏว่ามีสมาชิก............ คน ได้ขอออกจากการเป็นสมาชิกก่อนเริ่มดำเนินงาน คือ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

หมายเหตุ

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์
		 มติที่ประชุม ให้สมาชิกทั้ง ................. คน ออกจากการเป็นสมาชิก คงเหลือสมาชิก ................. คน
วาระที่ 11  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
		 ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
3. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
4. ระเบียบว่าด้วยหุ้น
เฉพาะระเบียบข้อ 1. ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะถือใช้ได้ ส่วนระเบียบ
อื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้กำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบต่อไป จึงขอให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการ
พิจารณาของที่ประชุมด้วย
(นาย/นาง/นางสาว) ................................................. ได้ชี้แจงร่างระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ที่ประชุมได้
พิจารณาโดยละเอียด
		 มติที่ประชุม .................................................................................
หมายเหตุ  *การจดรายงานการประชุมในวาระนี้ ต้องมีสาระสำคัญของแต่ละระเบียบด้วย
วาระที่ 12  การมอบอำนาจในการวินิจฉัยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
		 ประธาน เนื่องจากเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในการอันจำเป็นรีบด่วน ซึ่งเป็นการบำบัด
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ดังนั้น เมื่อสมาชิกผู้ใดจำเป็นที่จะต้องขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว ก็ควรได้รับการ
พิจารณาทันทีถ้าสหกรณ์มีเงินให้กู้เพียงพอ ดังนั้น ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ หมวด...............
ข้อ ...................... จึงได้กำหนดว่าการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ และหรือกรรมการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการได้
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะมอบให้ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีสมาชิกขอกู้
		 มติที่ประชุม มอบให้...................................................
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วาระที่ 13 การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก
		 ประธาน การขอจัดตั้งสหกรณ์นี้ขึ้น ก็โดยมีวัตถุประสงค์อันสำคัญ คือ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
จึงเสนอเพื่อพิจารณาว่าควรจะกำหนดหรือดำเนินการประการใด จึงจะเป็นการสมควร
		 มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วให้กำหนดรายละเอียดที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยเงินกู้ ดังนี้
(1) ผู้มีสิทธิขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ 
........................................................................................................
(2) ผู้มีสิทธิขอกู้เงินสามัญ ได้แก่ 
........................................................................................................
(3) กำหนดเวลารับคำขอกู้เงินสามัญ ได้แก่ 
........................................................................................................
(4) กำหนดเวลาคำขอกู้เงินสามัญ 
........................................................................................................
(5) หลักประกันเงินกู้
ฯลฯ
วาระที่ 14  กำหนดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
		 ประธาน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้สหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์จากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ .................................... ดังนั้น สหกรณ์จะต้องประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกตามกฎหมาย
ภายในวันที่........................................
จึงขอหารือที่ประชุมว่า จะควรกำหนดในวัน เวลา และสถานที่ใด
		 มติที่ประชุม......................................................................................................
วาระที่ 15 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไป (ถ้ามี)
		 ประธาน ตามข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของสหกรณ์ ก ำหนดให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น การมี ก ารประชุ ม
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อพิจารณากิจการของสหกรณ์ ฉะนั้นจึงขอความเห็นชอบที่ประชุมว่าจะควรกำหนดการประชุม
ในครั้งต่อไปในวันและเวลาใด
		 มติที่ประชุม ......................................................................................................
วาระที่ 16 เตรียมเสนอแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรม ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกอนุมัติ
		 ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
สหกรณ์ พ.ศ. 2552 ซึ่งสหกรณ์ได้จัดทำและยื่นประกอบ การขอจดทะเบียนสหกรณ์นั้นให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เสนอ
รายละเอียดของแผนฯ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกอนุมัติ
		 มติที่ประชุม ให้ประธานนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกอนุมัติ
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วาระที่ 17 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี สิ้นสุดวันที่......................................................เพื่อนำเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
		 ประธาน ได้ให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี สิ้นสุดวันที่ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ.......... เรื่องนี้ขอให้มอบให้ (นาย/นาง/นางสาว.......................................... เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ชี้แจงถึงสาเหตุ
ที่ต้องกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปีให้คณะกรรมการดำเนินการได้ทราบ
(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................. ได้ชี้แจงถึง
การกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดและขอให้ที่ประชุมได้กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี
เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดและขอให้ที่ประชุมได้กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี สิ้นสุดวันที่.......................
.......................................................
		 มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี
สิ้นสุดวันที่................................................. ไว้ไม่เกิน............................................. บาท (........................................)
และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
วาระที่ 18 เรื่องอื่น ๆ .......................................................................................
1) ................................................................................
2) ................................................................................
เลิกประชุมเวลา......................................... น.
...................................... ประธานในที่ประชุม
(......................................)
...................................... ประธานในที่ประชุม
(......................................)
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(แบบตารางลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม)
การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
สหกรณ์…………………...................……….จำกัด
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ......................
ณ ...............................................................
ผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการประชุม)
ที่

ชื่อ - นามสกุล

อายุ
(ปี)

ชื่อ - นามสกุล

อายุ
(ปี)

เลขประจำตัวประชาชน

ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

เลขประจำตัวประชาชน
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ลายมือชื่อ
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ตัวอย่าง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
สหกรณ์ ................................................จำกัด
วันที่............เดือน..............................................พ.ศ........................
ณ ................................................

ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมรวม ........... คน (ตามบัญชีลงชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก จำนวน
ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ  -  นามสกุล
                             ตำแหน่ง
1. ...........................................................................
.........................................................................
2. ...........................................................................
.........................................................................
3. ...........................................................................
.........................................................................
เริ่มประชุมเวลา ....................... น.
		 นาย/นาง/นางสาว..................................ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบเรื่องการจดทะเบียนสหกรณ์
ประธาน ตามที่........................................................ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยได้ประชุมผู้เข้าชื่อจดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่...................ตกลง
ให้ดำเนินการขอจดทะเบียนสหกรณ์  นั้น
   บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์..........................................................จำกัดแล้ว ตั้งแต่
วันที่.....................................เลขทะเบียนสหกรณ์ที่.............................เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์................................
		 มติที่ประชุม................................................................
วาระที่ 2 รายงานผลการปฎิบัติงานสหกรณ์
   ประธานได้ชี้แจงผลการปฎิบัติงานสหกรณ์ ในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ได้พิจารณา  ดังนี้
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
มติที่ประชุม...........................................
วาระที่ 3 เสนอแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
ประธาน ได้นำเสนอรายละเอียดของแผนดำเนินเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ตามมาตรา 34(2)
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาอนุมัติ
		 มติที่ประชุม.................................................
วาระที่ 4 กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปีสิ้นสุดวันที่............................................................................
ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี ซึ่งต้องกำหนดตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ..........และจากการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่..........................................................
ได้กำหนดไว้ไม่เกิน............................บาท เรื่องนี้ขอให้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี สิ้นสุดวันที่..............................................
ไว้ไม่เกิน...................................บาท (........................................................) และให้นำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
พิจารณาอนุมัติต่อไป
วาระที่ 5 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก
ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกแทนคณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ที่จะสิ้นสุดหน้าที่ในวันนี้
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ..........วรรคแรกได้กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการสหกรณ์ประกอบ
ด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีก.................คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก” และ
วรรคสอง “ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือ เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ” และต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคับ
ข้อ...........................ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับมอบหมายการทั้งปวงจาก
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต่อไป
		 มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือก (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................
เป็นประธานกรรมการคนแรกของสหกรณ์และเลือกคณะกรรมการดำเนินการอีก.....................คน ดังนี้คือ
1………………………..........…………………
2.............................................................
3.........................................................
4.............................................................
5…………………………..........………………
6.............................................................
7.........................................................
8.............................................................
คณะกรรมการดำเนินการได้เลือกตั้งในระหว่างกันเองแล้ว โดยให้
1....................................................................... เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1
2. ..................................................................... เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2
3........................................................................ เป็นเหรัญญิก
4........................................................................ เป็นเลขานุการ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา........................................น.
.................................................ประธานในที่ประชุม
(................................................)
................................................เลขานุการ/ผู้จดบันทึก
(...............................................
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ลำดับที่

เลขทะเบียน วัน เดือน ปี
สมาชิก เข้าเป็นสมาชิก
ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัว
สัญชาติ
จังหวัด
บัตรประชาชน
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ

ที่อยู่

การถือหุ้น
วันสิ้นปีการเงิน
ณ วันที่………………..
จำนวนหุ้น จำนวนเงิน จำนวนหุ้น จำนวนเงิน
ครั้งแรก

ประเภท…………………………ที่ตั้ง…………………………………………..………………………………………………….

สหกรณ์…………………………………………………………………จำกัด

                                                                                                                                                                             ภาคผนวก 12
ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น
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                                                ชื่อสหกรณ์.....................................................

ตัวอย่าง
ทะเบียนสมาชิก

สำนักงานเลขที่.............ถนน.............................หมู่ที่............ตำบล..............................อำเภอ.............................................จังหวัด.......................................................
__________________________

ชื่อสหกรณ์......................................................

วันเดือนปี

หน้า บ/ช

หุ้นที่ชำระแล้ว
จำนวนหุ้น จำนวนเงิน

หุ้นที่โอน
จำนวนหุ้น จำนวนเงิน

หุ้นคงเหลือ
จำนวนหุ้น
จำนวนเงิน

หมายเหตุ

ชื่อสมาชิก...................................................................เลขทะเบียนที่.......................ที่อยู่......................................................................................................................................
มูลค่าหุ้น..................................................................บาท..................................................................................................
การถือหุ้น

   

ทะเบียนหุ้น

ชื่อสมาชิก..................................................................................................เลขทะเบียนที่............................................เลขประจำตัวประชาชน...................................................
อายุ..............ปี  สัญชาติ...............ที่อยู่...........................................................................................................อาชีพ...................................วันเข้าเป็นสมาชิก............................
                                                               
ลายมือชื่อสมาชิก............................................................
                                                                          พยาน.............................................................................
                               
  
พยาน.............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานเลขที่............ถนน................หมูที่.....................ตำบล.......................................................อำเภอ........................................จังหวัด........................................
______________________
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(ตัวอย่าง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์.............................ครั้งที่................
วันที่ ..........................................
ณ .............................................
..................................................................................................
กรรมการดำเนินการทั้งหมด .................คน
กรรมการดำเนินการมาประชุม
ชื่อ - สกุล
1 ........................................
2 ........................................
3. ........................................
4.........................................
5.........................................

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ

กรรมการดำเนินการไม่มาประชุม
1 ........................................
2 ........................................

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1 ........................................

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

ติดธุระ
ป่วย

เริ่มประชุมเวลา .............. น.
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการมาครบองค์ประชุมแล้ว นาย/นาง/นางสาว.......................................... ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
...............................................................................................
				 มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว
ประธานฯ มอบให้เลขานุการรายงานต่อที่ประชุม
นาย/นาง/นางสาว..................................................ตำแหน่งเลขานุการ ได้อ่านรายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่........ครั้งที่..........เมื่อวันที่......................ให้ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียด......................
				 มติที่ประชุม		 - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ข้อ ..........  ข้อความเดิม 
..............แก้ไขเป็น ............ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานฯ มอบให้................รายงานต่อที่ประชุมนาย/นาง/นางสาว............................................... 
ตำแหน่ง ......................................ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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				 3.1 การทำสัญญาจ้างและจัดหลักประกันของเจ้าหน้าที่การเงิน
      
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ..... ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ ...............................
วาระที่ ........... ให้เร่งรัดการจัดทำสัญญาจ้างและหลักประกันของ................ เจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ นั้น 
      
ผลการปฏิบัติ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและหลักประกันเรียบร้อยแล้ว
				 มติที่ประชุม		 รับทราบ
3.2 .............................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธานเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
      
นาย/นาง/นางสาว............................ตำแหน่ง.................แนะนำต่อที่ประชุมว่า .....................
4.2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นาย/นาง/นางสาว............................ตำแหน่ง.................แนะนำต่อที่ประชุมว่า .....................
				 มติที่ประชุม  รับทราบและให้...................................ถือปฏิบัติตามคำแนะนำ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน .....................
      
ประธานมอบเลขานุการรายงานต่อที่ประชุมนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
.............................. ซึ่งประกอบด้วยรายการ รายรับ รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง รวมถึงแผน และผลการปฏิบัติงาน
ให้ที่ประชุมทราบ
				 มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ .......................................
				 มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 รับสมาชิกเข้าใหม่ - ออกจากสหกรณ์
      
ประธานมอบให้เลขานุการรายงานต่อที่ประชุม
      
เลขานุ ก าร รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า มี ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่
............................ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อที่...................
จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว.....................................อายุ.......ปี บ้านเลขที่........สังกัดกลุ่ม ................
2. นาย/นาง/นางสาว.....................................อายุ.......ปี บ้านเลขที่........สังกัดกลุ่ม ................
				 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับผู้สมัครทั้ง   2 คนเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์ และแจ้งให้ผู้สมัครสมาชิกทั้ง 2 คน มาชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า ภายในวันที่ ................................
6.2 การมอบหมายให้กรรมการดำเนินการทำการแทนสหกรณ์ 
      
ตามข้อบังคับของสหกรณ์  กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 
เป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการดำเนินการ
จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการทำการแทนก็ได้ เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
		 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ มอบให้ นาย/นาง/นางสาว.....................
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ประธานกรรมการ หรือ นาย/นาง/นางสาว.............รองประธานกรรมการ หรือ นาย/นาง/นางสาว..............เลขานุการ
หรือ นาย/นาง/นางสาว..................เหรัญญิก คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนสหกรณ์ ในเรื่อง..........................
6.3 การมอบหมายให้กรรมการดำเนินการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
      
ประธานเสนอเนื่องจากสหกรณ์.............................. ยังไม่มีรายได้พอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติงานประจำได้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้กรรมการดำเนินการ สหกรณ์....................
ช่วยปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์.................
				 มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้กรรมการดำเนินการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว...............................ตำแหน่ง .................... ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการ
2. นาย/นาง/นางสาว..............................ตำแหน่ง ................... ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
การเงิน ทำหน้าที่รับ-จ่ายเงิน
3. นาย/นาง/นางสาว..............................ตำแหน่ง .....................ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
บัญชีรับผิดชอบงานด้านบัญชี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา ......................... น.
ลงชื่อ ................................................... ประธานในที่ประชุม
       (..................................................)
          ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ................................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
        (................................................)
     ตำแหน่ง เลขานุการ
ในกรณีที่เลขานุการไม่ได้เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
ลงชื่อ ................................................... ประธานในที่ประชุม
       (..................................................)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ลงชื่อ .....................................................
       (...................................................)
         ตำแหน่ง เลขานุการ/กรรมการ

     

ลงชื่อ ................................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม
       (...................................................)
ตำแหน่ง ..........................
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ตัวอย่าง
แบบประเมินการส่งเสริมการบริหารจัดการ
รายการ

1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน
1.1 สหกรณ์นำคำแนะนำแนวทางการควบคุมภายในสำหรับสหกรณ์เสนอที่ประชุม
       คณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมมีมติให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ
1.2 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม
       คณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
1.3 ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติตามแผนงานประจำปีของสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการ
      ดำเนินการได้มีการกำหนดมาตรการปรับปรุงแก้ไข
1.4 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีการเสนองบทดลองหรือรายรับ-รายจ่ายของ
       สหกรณ์ต่อที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน
1.5 สหกรณ์มีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.6 คณะกรรมการดำเนินการควบคุมให้ฝ่ายจัดการหรือคณะอนุกรรมการหรือกรรมการที่
       ได้รับมอบหมายดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
1.7 สหกรณ์ได้สำเนาระเบียบต่าง ๆ ที่สหกรณ์กำหนดขึ้นถือใช้ให้นายทะเบียนสหกรณ์/
       กรมส่งเสริมสหกรณ์/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
2. การจัดทำทะเบียนและการจัดทำรายงานประจำปี
2.1 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนสมาชิกทุกครั้งที่มีการรับสมาชิกใหม่
2.2 สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นให้อยู่ในที่ปลอดภัยในสำนักงาน
สหกรณ์
2.3 สหกรณ์มีการรายงานผลการเข้า-ออก พร้อมรายละเอียดของสมาชิกให้คณะกรรมการ
       ดำเนินการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมประจำเดือน
2.4 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนหุ้นทุกครั้งที่มีการถือหุ้น/ถอนหุ้น/โอนหุ้น
2.5 สหกรณ์มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 
       30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
2.6 ในการประชุมใหญ่สหกรณ์มีการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
       สหกรณ์เสนอที่ประชุมใหญ่
2.7 สหกรณ์ได้ส่งสำเนารายงานกิจการประจำปีของสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
       30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
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ภาคผนวก 14

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

รายการ
ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ
2.8 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรักษาเอกสารสำคัญของสหกรณ์ เช่น 
       กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์ ใบสำคัญรับจดทะเบียน/
       ระเบียบ/คำสั่งนายทะเบียน เอกสารสิทธิ์ที่ใช้เป็นหลักประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่
       สหกรณ์และลูกจ้าง
2.9 สหกรณ์ได้มีการสำเนาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ฝ่าย/แผนกที่มีหน้าที่
       รับผิดชอบงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
2.10 สหกรณ์มีการจัดหลักประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ครบถ้วนทุกคน
2.11 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์
2.12 สหกรณ์ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
2.13 สหกรณ์จัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินและยืนยันยอดจากการตรวจนับทรัพย์สินกับ
       ทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อสิ้นปีทางบัญชี
3. งานการเงิน
3.1 สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
3.2 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
3.3 สหกรณ์ได้แยกเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน
3.4 สหกรณ์มีเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบและเก็บไว้ใน
ที่ปลอดภัย  
3.5 สหกรณ์มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้นเวลาทำการ เพื่อยืนยันยอดกับบัญชีเงินสด
3.6 สหกรณ์มีการเก็บรักษาเงินสดในมือในแต่ละวันตามระเบียบที่กำหนด
3.7 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และมีการทำทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน
3.8 สหกรณ์จัดให้มีกรรมการและหรือผู้เกี่ยวข้องสุ่มตรวจเงินสดในมือ เพื่อสอบทานยอดกับ
สมุดเงินสด
4. การจัดทำบัญชี
4.1 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการทำบัญชี
4.2 สหกรณ์มีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดในวันที่มีรายการเกิดขึ้น
4.3 สหกรณ์มีการบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดภายใน 3 วันนับแต่วันที่มี
       รายการเกิดขึ้น
4.4 การลงบัญชีของสหกรณ์ สหกรณ์มีเอกสารประกอบการลงบัญชีถูกต้องครบถ้วน
4.5 สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ในที่ปลอดภัย
5. การจัดทำงบดุล
5.1 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็นงบการเงินก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ
5.2 สหกรณ์ได้ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

ไม่ได้ทำ
รายการนี้

6. ธุรกิจสินเชื่อ
6.1 สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
6.2 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ด้านสินเชื่อ
6.3 สหกรณ์ลงรายการในคำขอกู้ สัญญากู้ ครบถ้วนและถูกต้อง
6.4 สหกรณ์มีการจัดหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
6.5 สหกรณ์ได้จัดทำทะเบียนหนังสือกู้เงินระยะสั้น-ปานกลางให้เป็นปัจจุบัน
6.6 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนการค้ำประกันให้เป็นปัจจุบัน
6.7 เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการอนุมัติก่อนจ่ายเงินกู้
6.8 สมาชิกจะลงลายมือชื่อในใบรับเงินกู้ เมื่อรับเงินกู้เท่านั้น
6.9 หลักฐานการจ่ายเงินกู้มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
6.10 สหกรณ์จัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน
6.11 สหกรณ์หลักฐานการรับชำระหนี้ครบถ้วน
6.12 สหกรณ์มีแผนปฏิบัติการเร่งรัดหนี้สิน
6.13 สหกรณ์เก็บรักษาเอกสารสิทธิที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้
6.14 สหกรณ์มีการแยกอายุหนี้
6.15 สหกรณ์มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้สินเชื่อต่อที่ประชุม
      คณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
6.16 สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ 1.สหกรณ์ที่ไม่ทำธุรกิจสินเชื่อ ให้ทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ

    2.สหกรณ์ที่ทำธุรกิจสินเชื่อ (ที่มีการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก)ให้ทำเครื่องหมายüลงในช่องปฏิบัติ/มี หรือไม่ปฏิบัติเท่านั้น

รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

7. ธุรกิจการซื้อ
7.1 สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมา
      จำหน่าย
7.2 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
7.3 สหกรณ์มีการสำรวจความต้องการสินค้าจากสมาชิก
7.4 สหกรณ์มีการจัดซื้อสินค้าตามความต้องการของสมาชิก
7.5 สหกรณ์มีการอนุมัติก่อนการจัดซื้อสินค้า
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ไม่ได้ทำ  
  รายการนี้

รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

ไม่ได้ทำ  
  รายการนี้

7.6 สหกรณ์มีการอนุมัติก่อนการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
7.7 ผู้ทำหน้าที่ในการจัดซื้อสินค้าและผู้ทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าต้องไม่เป็น
      บุคคลคนเดียวกัน
7.8 สหกรณ์จัดเก็บสินค้าไว้ในที่ปลอดภัย
7.9 สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุมสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
7.10 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนย่อยเจ้าหนี้การค้าเป็นปัจจุบันและชำระหนี้ตาม
     สัญญา
7.11 สหกรณ์จัดทำทะเบียนย่อยลูกหนี้การค้าเป็นปัจจุบันและติดตามการ
      ชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า ให้เป็นไปตามสัญญา
7.12 สหกรณ์มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและจำหน่ายสินค้า
       ถูกต้องครบถ้วน
7.13 สหกรณ์มีการรายงานผลการจัดหาและจำหน่ายสินค้าต่อคณะกรรมการ
     ดำเนินการ
7.14 สหกรณ์มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นประจำ
7.15 สหกรณ์มีการรายงานผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือต่อที่ประชุม
      คณะกรรมการดำเนินการ
7.16 สหกรณ์มีการสุ่มตรวจนับสินค้ายืนยันยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม
7.17 สหกรณ์มีการสำรวจสินค้าเก่าเก็บเสื่อมชำรุด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
     ดำเนินการ เพื่อขอลดราคาและหรือตัดจำหน่าย
7.18 สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานหนี้ กรณีที่มีการซื้อขายเป็นเงินเชื่อ
หมายเหตุ 1. สหกรณ์ที่ไม่ได้ทำธุรกิจการซื้อ ให้ทำเครื่องหมายüลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ
2. สหกรณ์ที่ทำธุรกิจการซื้อแต่ไม่มีการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ทำเครื่องหมายüลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ใน รายการที่ 7.10 และ 7.18
3. สหกรณ์ที่ทำธุรกิจการซื้อ แต่ไม่มีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ใน รายการที่ 7.6,7.11,7.18

รายการ

ปฏิบัติ/มี

ไม่
ไม่ได้ทำ
ปฏิบัติ รายการนี้

8. ธุรกิจการขาย
8.1 สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของ
       สมาชิก
8.2 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
8.3 สหกรณ์มีการสำรวจความต้องการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิก
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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รายการ

ปฏิบัติ/มี

ไม่
ไม่ได้ทำ
ปฏิบัติ รายการนี้

8.4 สหกรณ์มีการกำหนดแผนปฏิบัติการในการรับซื้อผลผลิต
8.5 สหกรณ์มีการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตที่รวบรวม
8.6 ก่อนขายผลผลิตเป็นเงินเชื่อต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
8.7 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนคุมผลผลิตให้เป็นปัจจุบัน
8.8 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และหรือลูกหนี้กรณีซื้อขายเป็น
       เงินเชื่อให้เป็นปัจจุบัน
8.9 สหกรณ์มีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อและการจำหน่ายผลผลิตถูกต้อง 
       ครบถ้วน
8.10 มีการตรวจนับผลผลิตคงเหลือ
8.11 มีการสุ่มตรวจผลผลิตคงเหลือเพื่อยืนยันยอดการตรวจนับกับทะเบียนคุม
8.12 สหกรณ์มีการรายงานผลของธุรกิจรวบรวมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
    ดำเนินการ
8.13 สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานหนี้ กรณีซื้อ-ขายเป็นเงินเชื่อ
หมายเหตุ 1. สหกรณ์ที่ไม่ได้ทำธุรกิจการขาย ให้ทำเครื่องหมายüลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ
2. สหกรณ์ที่ทำธุรกิจการขายแต่ไม่มีการซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกเป็นเงินเชื่อให้ทำเครื่องหมาย üลงใน
ช่องไม่ได้ทำรายการนี้ใน รายการที่ 8.8 และ8.13
3. สหกรณ์ที่ทำธุรกิจการขาย แต่ไม่มีการขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เป็นเงินเชื่อให้ทำเครื่องหมายüลงในช่องไม่ได้ทำ
รายการนี้ในรายการที่ 8.6/8.8/8.13

รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

9. ธุรกิจการรับฝากเงิน
9.1 สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือ
ฝากประจำ ถูกต้องตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
9.2 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบทำหน้าที่รับฝากเงินและอนุมัติให้
      ถอนเงินภายในวงเงินที่กำหนด
9.3 เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ต้อง
       ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
9.4 สหกรณ์มีตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจถอนเงินในการเปิดบัญชีเงินฝาก
       ครั้งแรกและการถอนเงินหรือการปิดบัญชีเงินฝากกระทำได้โดยผู้มีอำนาจ
       ถอนเงินตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้
9.5 สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ ห้ามฝากสหกรณ์

74
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ไม่ได้ทำ  
  รายการนี้

รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

ไม่ได้ทำ  
  รายการนี้

9.6 สหกรณ์มีการสุ่มตรวจบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ขาดการติดต่อกับสหกรณ์
       เกิน 1 ปี
9.7 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากรายตัวเป็นปัจจุบัน
9.8 สหกรณ์มีการตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากและ
       ตัวอย่างลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการถอนเงิน
9.9 สหกรณ์มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการรับฝากเงินถูกต้องครบถ้วน
9.10 สหกรณ์มีการตรวจสอบทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝากและบัญชีแยกประเภท
   เป็นประจำ
9.11 สหกรณ์มีการรายงานผลการรับฝากเงินของสหกรณ์ต่อที่ประชุม
    คณะกรรมการดำเนินการ
9.12 สหกรณ์มีการสุ่มสอบทานและยืนยันยอดเงินฝากของสมาชิกกับทะเบียน
      เจ้าหนี้เงินฝากรายตัว เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
หมายเหตุ   1.สหกรณ์ที่ไม่ทำธุรกิจรับฝากเงิน ให้ทำเครื่องหมายü ลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ
2.สหกรณ์ที่ทำธุรกิจรับฝากเงินให้ทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องปฏิบัติ/มี หรือไม่ปฏิบัติเท่านั้น

รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

ไม่ได้ทำ  
  รายการนี้

10. ธุรกิจแปรรูป
10.1 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายบุคคลรับผิดชอบด้านแปรรูป
10.2 สหกรณ์มีแผนปฏิบัติงานด้านการผลิต ด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการ
      จำหน่ายให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต
10.3 ก่อนการซื้อวัตถุดิบหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นเงินเชื่อต้องได้รับ
      อนุมัติจากคณะกรรมการ
10.4 สหกรณ์มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นไป
       ตามมาตรฐาน
10.5 สหกรณ์มีการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปไว้ในที่ปลอดภัย
10.6 สหกรณ์มีการจัดทำทะเบียนคุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้เป็นปัจจุบัน
10.7 สหกรณ์จัดทำทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และลูกหนี้ กรณีซื้อ-ขายเป็นเงินเชื่อให้
เป็นปัจจุบัน
10.8 สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบและที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปถูกต้อง
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รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

ไม่ได้ทำ  
  รายการนี้

10.9 สหกรณ์มีการตรวจนับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปคงเหลือเป็นประจำ
10.10 สหกรณ์มีการรายงานผลธุรกิจแปรรูปต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ
10.11 สหกรณ์มีการตรวจสอบและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
         แปรรูปให้ครบถ้วนพร้อมจะใช้งาน
10.12 สหกรณ์มีการสุ่มทานหนี้ กรณีซื้อ-ขายเป็นเงินเชื่อ
หมายเหตุ 1. สหกรณ์ที่ไม่ทำธุรกิจแปรรูป ให้ทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ
2. สหกรณ์ที่ทำธุรกิจแปรรูป แต่ไม่มีการซื้อหรือขายเป็นเงินเชื่อให้ทำเครื่องหมายü ลงในช่องไม่ได้ทำรายการนี้ 

รายการที่ 10.3 ,10.7,10.12

รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

ไม่ได้ทำ  
  รายการนี้

11. การจัดสวัสดิการ
11.1 สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบการจัดสวัสดิการ
11.2 สหกรณ์มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการให้
สมาชิก
11.3 สหกรณ์กำหนดการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อการจัดสวัสดิการให้สมาชิกไว้ใน
     ข้อบังคับของสหกรณ์
11.4 สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุม จำแนกตามประเภทของสวัสดิการให้เป็นปัจจุบัน
11.5 สหกรณ์มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการถูกต้อง
     ครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนดและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยในสำนักงาน
      สหกรณ์
11.6 มีการรายงานผลการจัดสวัสดิการต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
      ประจำเดือน
11.7 มีการสุ่มตรวจสอบการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
หมายเหตุ 1. ถ้าสหกรณ์มีการกำหนดการจัดสวัสดิการไว้ในข้อบังคับ และมีการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ ให้ทำ เครื่องหมาย ü ลงใน
ช่องปฏิบัติ/มี หรือไม่ปฏิบัติเท่านั้น
2. ถ้าสหกรณ์มีการกำหนดการจัดสวัสดิการไวในข้อบังคับ แต่ไม่ได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ให้ทำเครื่องหมายüลงใน
่องไม่ปฏิบัติในรายการ11.1  สำหรับรายการที่เหลือให้ทำเครื่องหมายüลงในช่อง ปฏิบัติ/มี หรือไม่ปฏิบัติ
      
3. ถ้าสหกรณ์ไม่มีการกำหนดการจัดสวัสดิการไว้ในข้อบังคับ และไม่มีการจ่ายเงินสวัสดิการให้ทำเครื่องหมายüลงใน
ช่องไม่ได้ทำรายการนี้ทั้งหมดทุกรายการ
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รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

ไม่ได้ทำ  
  รายการนี้

12.อื่น ๆ
12.1 สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นถูกต้อง
    ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
12.2 สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ถูกต้อง
    ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
หมายเหตุ   1. ถ้าข้อบังคับของสหกรณ์กำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้
ยืมเงินและสหกรณ์มีการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ ให้ทำเครื่องหมายüลงในช่องปฏิบัติ/มี หรือไม่ปฏิบัติเท่านั้น
2. ถ้าข้อบังคับของสหกรณ์ไม่ได้กำหนดให้มีระเบียบวาด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์
อื่นกู้ยืมเงินและสหกรณ์ไม่ได้รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น หรือให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ให้ทำเครื่องหมายüลงในช่องไม่ได้
ทำรายการนี้ทั้ง 2 รายการ

รายการ

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

13. การจัดทำแผน
13.1 สหกรณ์มีการจัดทำแผน และหรือโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ
     สหกรณ์
13.2 แผน และหรือโครงการของสหกรณ์มีการนำไปปฏิบัติ
13.3 สหกรณ์มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนและหรือโครงการ นำเสนอต่อที่
      ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน และที่ประชุมมีการพิจารณา
      กำหนดแนวทางปรับปรุง แก้ไข หากมีปัญหาหรืออุปสรรค
13.4 สหกรณ์ดำเนินการตามแผนและหรือโครงการที่ได้มีการปรับปรุง/แก้ไข
14. การแก้ไขข้อบกพร่อง
14.1 สหกรณ์นำเอกสารแจ้ง เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบ
      บัญชีสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และที่ประชุม
      คณะกรรมการดำเนินการมีการพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไข
14.2 สหกรณ์มีการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อ  14.1 และรายงานผลการแก้ไขให้
       สหกรณ์จังหวัดทราบทุกเดือนจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีการแจ้ง เรื่องข้อบกพร่องของผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ให้ทำเครื่องหมาย
üลงในช่องปฏิบัติ/มี ทั้ง 2 รายการ
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รายการ
15. การมีส่วนร่วม
15.1 สหกรณ์ให้การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสมาชิก เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชนสหกรณ์
     และกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น
15.2 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เฉลี่ยต่อเดือน ในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน
15.3 จำนวนกรรมการของสหกรณ์ที่มาประชุมเฉลี่ยต่อเดือน ในปีปัจจุบันเทียบกับปีก่อน
15.4 การกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีของสหกรณ์ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกัน
     กำหนดแผน
15.5 ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์ กรรมการและ
      ฝ่ายจัดการมีการแสดงความคิดเห็น
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แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ปฏิบัติ/มี ไม่ปฏิบัติ

                  ภาคผนวก 15

(ตัวอย่าง)
(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์...........................................................จำกัด
ว่าด้วยการจัดที่ดินให้สมาชิกเช่าซื้อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
พ.ศ. 2551
.........................................................

เพื่อให้การจัดที่ดินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของสมาชิกผู้เดือดร้อน จากการไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ทั้งบ้านและที่ดินรวมทั้งกลุ่มบ้านเช่า, กลุ่มครอบครัวขยายในชุมชนที่ถูกไล่รื้อหรือไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยขบวนการของสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมของสมาชิก กรรมการและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

ที่มีส่วนร่วมในจัดดำเนินโครงการร่วมกันอย่างเปิดเผยและโปร่งใส การสร้างชุมชนที่มั่นคงเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ตามเจตนาร่วมของโครงการบ้านมั่นคงที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ให้การสนับสนุน จึงควรจัดให้มีการจัดการที่ดิน
ให้สมาชิกเช่าซื้อไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้เป็นไปตามเจตนารมข้างต้น พร้อมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่
ดี คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์................จำกัด   อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ..............มีมติให้กำหนด
ระเบียบสหกรณ์ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า   ระเบียบสหกรณ์......................................................จำกัด   ว่าด้วยการจัดที่ดินให้
สมาชิกเช่าซื้อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2551
ข้อ 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันลงนามประกาศในระเบียบนี้
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
3.1  สมาชิก     
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์..................................................... จำกัด
3.2  สหกรณ์   
หมายถึง    สหกรณ์................................................................. จำกัด
3.3  คณะกรรมการ  
หมายถึง    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์........................ จำกัด
3.4  ข้อบังคับสหกรณ์   หมายถึง    ข้อบังคับสหกรณ์.................................................. จำกัด
หมวด 1
การจัดหาและแบ่งผังที่ดิน
ข้อ 4   การพิจารณาคัดเลือกและจัดซื้อที่ดินผืนใหญ่ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของสมาชิก
คณะกรรมการต้องดำเนินการด้วยความสุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ มีปริมาณที่พอเพียงและอยู่ใน
หลักเกณฑ์การให้ความสนับสนุนของ พอช.
ข้อ 5   เมื่อสหกรณ์ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิการครอบครองแล้ว   คณะกรรมการต้องจัดผังแบ่งแปลงที่ดิน
ออกเป็นแปลงย่อมตามขนาดที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความเดือนร้อนของสมาชิก  เว้นแต่การซื้อที่ดินมาเพื่อการ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุด
ข้อ 6  การจัดผังแบ่งแปลงที่ดิน ต้องแบ่งที่ดินจัดเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนไม่เกินร้อยละสามสิบของพื้นที่
ทั้งหมดพื้นที่ส่วนกลางตามข้อนี้ หมายถึง พื้นที่ถนน พื้นที่สีเขียว และพื้นที่สาธารณะที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ 7 การจัดผังแบ่งแปลงที่ดินต้องคำนึงถึงการจัดผังชุมชนที่มุ่งการส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคี และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

79

ข้อ 8 การจัดผังแบ่งแปลงที่ดินเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยของสมาชิก ให้แบ่งได้ไม่เกินแปลงละสามสิบตารางวา  
เว้นแต่จะมีความจำเป็นอาจแบ่งไม่เกินแปลงละห้าสิบตารางวา หรือกรณีมีที่ดินเหลือเศษจากการแบ่งแปลงอยู่ติดกับ
แปลงใด  ให้นำไปรวมกับที่ดินแปลงที่ติดกันนั้น  ตามที่คณะกรรมการกำหนด
หมวด 2
ครอบครองที่ดิน
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกเข้าครอบครองที่ดินตามการจัดผังแบ่งแปลง
เพื่อดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัย
			 กรณีมสี มาชิกจำนวนมากกว่าทีด่ นิ ทีจ่ ดั ผังแบ่งแปลงไว้   ให้ใช้วธิ สี มาชิกจับฉลากตามทีค่ ณะกรรมการกำหนด
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าโปร่งใส ยุติธรรมแก่สมาชิกทุกคน   ถ้ามีความอันแสดงได้ว่าคณะกรรมการ
ดำเนินการไม่โปร่งใส ยุติธรรม คณะกรรมการต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สหกรณ์
ข้อ 10 สมาชิกมีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าครอบครองที่ดินตามการจัดผังแบ่งแปลง  เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย  ต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี้
10.1 เป็นผู้เดือดร้อน ไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง และอาศัยอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
10.2 กรณีบ้านเช่า ต้องเช่าอยู่ในชุมชนนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปี
10.3 เป็นผู้มีรายได้น้อย แต่มีอาชีพการงานที่สามารถมีรายได้ชำระค่าที่ดินและเงินกู้สร้างบ้านได้
10.4 ต้องเป็นครอบครัวขยายที่มีบุคคลในครอบครัวไม่น้อยกว่าห้าคน
10.5 ไม่เป็นครอบครัวที่ได้สิทธิที่อยู่อาศัยในโครงการอื่น ๆ อยู่แล้ว
10.6 ต้องได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกจากกลุ่มย่อยแล้ว
ข้อ 11 ก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติจัดให้สมาชิกผู้ใดครอบครองที่ดินแปลงใดในผังจัดที่ดินคณะกรรมการ
อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อการไต่สวนพิจารณาให้ได้ความเป็นจริงที่ถูกต้องก่อนก็ได้
ข้อ 12  สมาชิกจะเข้าครอบครองที่ดินจะกระทำการใดได้ก็ต่อเมื่อ สมาชิกได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับสหกรณ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
หมวด 3
การสร้างที่อยู่อาศัย
ข้อ 13 สมาชิกที่ได้สิทธิครอบครองที่ดิน ต้องลงมือก่อสร้างที่อยู่อาศัยภายในหนึ่งปีหลังจากได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการให้เข้าครอบครองที่ดิน
ข้อ 14 สมาชิกต้องเข้าอยู่อาศัยทันที หลังการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเสร็จเรียบร้อย
ข้อ 15 การก่อสร้างที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่ขออนุมัติสินเชื่อและขออนุญาตการก่อสร้าง
จากหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่น
ข้อ 16 การก่ อ สร้ า งอาคารที่ อ ยู่ อ าศั ย ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยแท้ จ ริ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ า ง
เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น แบ่งให้เช่า
ข้อ 17 สมาชิกไม่ปฏิบตั ติ ามความทีก่ ำหนดในหมวด  3  ถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ คณะกรรมการ
อาจพิจารณาถอนสิทธิการครอบครองที่ดินเสียก็ได้ ค่าที่ดินที่ลงมาแล้วทั้งหมดสหกรณ์ไม่คืนสมาชิก
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หมวด 4
กลุ่มสมาชิก
ข้อ 18 สมาชิกทุกคนต้องรวมกันเป็นกลุ่มสมาชิก โดยถือเอาความสัมพันธ์ที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเกณฑ์  
จำนวนสมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นไปตามความเหมาะสม
ข้อ 19 กลุ่มสมาชิกหนึ่งให้มีหัวหน้ากลุ่มและรองหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการ  หากหัวหน้ากลุ่มไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองหัวหน้ากลุ่มเข้าประชุมแทน
ข้อ 20 กลุ่มสมาชิกหนึ่ง ๆ ต้องจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยสองเดือนครั้ง   การประชุมแต่ละครั้งต้องมี
เลขานุการกลุ่มจดบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน หัวหน้ากลุ่มหรือรองหัวหน้ากลุ่มเป็นประธานในที่ประชุมแล้วแต่กรณี
องค์ประชุมกลุ่มสมาชิกถือเอากึ่งหนึ่งของสมาชิกกลุ่มเป็นองค์ประชุม การพิจารณาลงมติใด ๆ ถือเอา
เสียงข้างมาก
ข้อ 21 อำนาจหน้าที่ของกลุ่มสมาชิก
(1) รับสมาชิกกลุ่มและรับรองสิทธิการเป็นสมาชิก
(2)   อนุญาตให้สมาชิกกลุ่มลาออก
(3)   ติดตามหนี้สินสมาชิกในกลุ่มที่เป็นหนี้กับสหกรณ์
(4)   ประกันเงินกู้ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการกู้เงิน
(5)   รวบรวมปัญหาความต้องการของสมาชิก  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(6) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสมาชิกกลุ่ม
(7)   กลั่นกรองสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์หรือชุมชน
(8)   ดูแลและติดตามช่วยเหลือการให้สวัสดิการแก่สมาชิก
(9)   ให้ข้อมูลข่าวสาร แผนงาน ของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง
(10) ติดตามและรวบรวมเงินหุ้น เงินงวด เงินสมทบ ให้แก่สหกรณ์
(11) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ 22 หัวหน้ากลุ่มสมาชิกอาจได้รับค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
หมวด 5
การเช่าซื้อที่ดิน
ข้อ 23  ราคาเช่าซื้อที่ดิน ให้คิดจากราคาที่ดินที่สหกรณ์ซื้อจากผู้ขายรวมถึงอัตราดอกเบี้ย  ที่สหกรณ์มีภาระ
กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือสถาบันการเงินที่สนับสนุนสินเชื่อ บวกเพิ่มค่าบริหารจัดการของสหกรณ์อีกไม่เกิน
ร้อยละ 4
ค่าปรับกรณีผิดนัดชำระเงินตามสัญญาเช่าซื้อที่ดินให้คิดได้ไม่เกิน 5  บาทต่อวัน ถึงวันที่ชำระหนี้เงิน
ผิดนัด
ผิดนัดเงินค่าเช่าซื้อ 1 งวด ให้กลุ่มสมาชิกติดตามและชี้แจงสหกรณ์
ผิดนัด 2 งวด ติดต่อกัน ให้สหกรณ์ทำหนังสือแจ้งเตือน ถ้าสมาชิกผิดนัดไม่ชำระเงินที่ค้างชำระ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับแจ้งเตือน สหกรณ์บอกเลิกสัญญาได้ และริบเงินที่สมาชิกชำระแล้ว ได้ทั้งหมด
ข้อ 24  สมาชิกบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อที่ดินก่อนครบกำหนด สมาชิกต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่สหกรณ์  
และต้องส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) คืนสหกรณ์ทันที
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กรณีสมาชิกบอกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นผู้ผิดสัญญา หากบอกเลิกสัญญาเมื่อชำระค่าเช่าซื้อมาแล้ว
ยังไม่ถึง 24 งวด สหกรณ์คืนเงินให้สมาชิกเฉพาะเงินสมทบไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนเงินสมทบ
หากสมาชิกบอกเลิกสัญญา เมื่อชำระค่าเช่าซื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวด สหกรณ์คืนเงินให้สมาชิก
เฉพาะเงินต้นรวมกับเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเงินต้นรวมกับเงินสมทบ ที่สมาชิกชำระให้กับสหกรณ์
มาแล้ว
การคืนเงินตามวรรค 2 และวรรค 3 สหกรณ์ฯ จะคืนให้กับสมาชิกเมื่อจัดหาสมาชิกผู้เช่าซื้อรายใหม่
มาได้เท่านั้น
ข้อ 25 สถานภาพสมาชิกสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด   เว้นแต่ถึงแก่ความตายหรือถูกให้ออกจากสมาชิกภาพ
ให้สัญญาเช่าซื้อที่ดินยกเลิก สมาชิกต้องคืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่สหกรณ์ทันที   ส่วนการคืนเงินให้
สมาชิกหรือไม่เป็นไปตามข้อ 23  หรือข้อ 24
ประกาศ  ณ  วันที่.................................................

    ลงชื่อ.........................................................
(......................................................)
ประธานสหกรณ์.........................................จำกัด
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ภาคผนวก 16

											
(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์……………………..…….จำกัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ……………
_____________________________________________________________________________________	
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์……………................………………………จำกัด ข้อ….. และข้อ.…. ที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่……....……เมื่อวันที่……….....……………ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ…………....
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์…………………………......…..……จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ………..”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่………………………………เป็นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ … .....................................................จำกั ด ว่ า ด้ ว ยการให้ เ งิ น กู้
พ.ศ……………. และบรรดาประกาศหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้
ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 4 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกู้สามัญ
      
(2) เงินกู้พิเศษ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้
ข้อ 7 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
ข้อ 8 การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้และหนังสือค้ำประกัน (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่กำหนดไว้
ข้อ 9 การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีการส่งเงินงวดชำระ
หนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่นๆ ของสมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกิน........……......บาท นั้น
ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น
หมวด 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ 10  การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
ข้อ 11 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามัญ ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน
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ข้อ 12 จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็น
สมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน………………บาท
ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ภายในจำนวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น
ทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน
ข้อ 13 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อน
ไม่เสร็จก็ได้ แต่สมาชิกต้องชำระเงินกู้สามัญรายก่อนมาไม่น้อยกว่า 12 งวด และสมาชิกผู้กู้จะต้องไม่มีจำนวนต้นเงิน
เกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ 12
ข้อ 14 ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมีลักษณะ
พึงให้กู้นั้นทุกรายให้ถือลำดับในการพิจารณาให้เงินกู้ โดยพิจารณาตามลำดับการเสนอคำขอกู้ก่อน - หลัง
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้
หมวด 3
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
ข้อ 16 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ตามข้อกำหนดในระเบียบนี้
ข้อ 17 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อ 18 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่เสร็จ ไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษ อนึ่ง สมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษ
ไม่เสร็จก็ไม่ให้ได้รับเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ อีก
ข้อ 19 เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่กำหนดไว้ สำหรับเงินกู้พิเศษได้นั้น ต้องมี
จำนวนเกินกว่าจำกัดซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 20 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการดำเนินการ
ผู้เข้าประชุมพิจารณาคำขอกู้รายนั้น
ข้อ 21 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่นๆ
เกีย่ วกับเงินกูน้ นั้ ได้จดั ทำตามแบบทีก่ ำหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้   
ู้ จึงรับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ การรับเงินกู้
ผู้กู้จะต้องลงลายมือชื่อรับเงินตามที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 22 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ
ดำเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงทรัพย์สิน ที่ใช้เงิน
กู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 23 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และครัวเรือน
ตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกู้เพื่อซื้อห้องชุดหรืออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคาร
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ในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่ (1) หรือ (2)
ข้อ 24 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 23 ต้องเสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการดำเนินการตามแบบ
ที่กำหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ แบบรูปและรายการ
ก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่ก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร
รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ กำหนดเวลาและราคาสัญญาที่ทำไว้ หรือร่างสัญญาที่จะทำ 

รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 25 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการด้วย
ข้อ 26 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน   และทำรายงาน
เกี่ยวกับ คำขอกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้
ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 27 จำนวนเงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคำนึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ตามควรแก่ฐานะ และความสามารถชำระหนี้ของ
สมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน………………บาท
ข้อ 28 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนและ
ครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 23 มิใช่จัดให้มีขึ้นสำหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือที่ดิน
ซึ่ ง ใช้ เ งิ น กู้ นั้ น ไม่ ว่ า บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดแก่ ผู้ อื่ น ไม่ ไ ด้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ จ ำเป็ น ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จาก
คณะกรรมการดำเนินการก่อน
หมวด 4
หลักประกันสำหรับเงินกู้
ข้อ 29 หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงิน
กู้ ส ามั ญ รายก่ อ นของผู้ กู้ ที่ ค งเหลื อ อยู่ (ถ้ า มี ) ก็ ดี มี จ ำนวนไม่ เ กิ น กว่ า ค่ า หุ้ น ที่ ผู้ กู้ มี อ ยู่ ใ นสหกรณ์ ก็ ไ ม่ ต้ อ งมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) 

ก็ดี มีจำนวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันดังนี้
มีสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ่ง ค้ำประกันอย่างไม่จำกัดเพื่อ
หนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้
ค้ำประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ำ
ประกันมากกว่าคนหนึ่งได้
			 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่ง
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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จะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยจำนวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในข้อ 12 วรรคแรก
ไม่ได้
เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
เข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
การให้ ส มาชิ ก ผู้ ค้ ำ ประกั น ออกจากสหกรณ์ ไ ม่ ว่ า เหตุ ใ ดฯ ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ นั้ น หลุ ด พ้ น จากการ
ค้ำประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน
ข้อ 30 ในการกู้เงินพิเศษนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น มีจำนวนเกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเป็นประกันเต็ม จำนวนเงินกู้รายนั้น
โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องภายในร้อยละแปดสิบแห่ง
ค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดหรือ น.ส. 3 ก.
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นห้องชุดหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างผู้จำนองต้องทำประกันวินาศภัย ซึ่งห้องชุดหรืออาคารหรือ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งนั้ น ไว้ กั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ บริ ษั ท ประภั ย ที่ ส หกรณ์ ก ำหนด
ในจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรโดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ และ
จะต้ อ งต่ อ อายุ ก ารเอาประกันตลอดเวลาตราบเท่ า ที่   ผู้ กู้ ยั ง ชำระเงิ น กู้ ต ามสั ญ ญาไม่ เ สร็ จ โดยสหกรณ์ อ าจหั ก
เอาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้จะได้รับเพื่อชำระเป็นเบี้ยประกันแทนผู้กู้
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้กู้
เป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
จำนำเป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของ
หลักทรัพย์นั้น
หมวด 5
เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
ข้อ 31 การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
พิ จ ารณากำหนดให้ ผู้ กู้ ส่ ง คื น เงิ น กู้ ส ามั ญ เป็ น งวดรายเดื อ นเท่ า กั น พร้ อ มด้ ว ยดอกเบี้ ย เป็ น จำนวนกี่ ง วดก็ สุ ด แต่
เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  แต่ไม่เกิน
..................งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
คณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น
ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ ในการผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิก สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยตาม
ต้นเงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการชำระดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้สามัญ
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รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
ข้อ 32 คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน
พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่เป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ 

แต่ไม่เกิน……………งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลา
หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 33 ให้ เรี ย กดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ทุ ก ประเภทในอั ต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 15 ต่ อ ปี โดยจะได้ ป ระกาศให้ ท ราบ
เป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 34 ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 35 ให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น การ ตรวจตราควบคุ ม ให้ เ งิ น กู้ ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ ก ำหนดไว้
ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ข้อ 36 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2)  เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดำเนินการว่า ผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน
ข้อ 37 ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ….........……… ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับผิด
ชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจ
ผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณาเห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………………............…….
                       
                                            

(………………………………...................………………)
      ประธานกรรมการ
สหกรณ์……………………………..................…………….จำกัด
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(ร่าง)
ระเบียบสหกรณ์ ………………………………. จำกัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. …………………
----------------------------------------------------

อาศั ย ความตามข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ ข้ อ ….และข้ อ ……ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การครั้ ง ที่
…………………วันที่ ………………………………….คณะกรรมการดำเนินการจึงได้กำหนดระเบียบ   ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์โดยความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ………………………….....……………จำกัด   ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. ………………..”
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ …………………………พ.ศ. ……………เป็นต้นไป
ข้อ 3.  ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ ……………………..……………………........................................…………. จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ………….......................… จำกัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์….....................… จำกัด
“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ……………..............................….จำกัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ …………………...………..............................….จำกัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ …………………………………....................................………....จำกัด
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการ
รับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงิ น สดในมื อ ” หมายถึ ง เงิ น สดที่ เ ป็ น ธนบั ต รและเหรี ย ญกษาปณ์ ซึ่ ง สหกรณ์ เ ก็ บ รั ก ษาไว้ 

ที่สำนักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
ข้อ 4. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา…………........……น.   ถึง………..…...……น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ/
หรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 5. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 6. กรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการไม่อยู่หรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5 ได้ให้คณะ
กรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควรซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
งานด้านบัญชี  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5  แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 7.   การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสำคัญประกอบครบถ้วน   และจะต้องบันทึก
รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น  และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจำวัน
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หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 8. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยให้มีสำเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 9.   ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขกำกับเล่ม   และหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลำดับกันไป
ทุกฉบับให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้   เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนเท่าใด  

ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปใช้เมื่อไร
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจำนวนที่เหมาะสมและจำเป็นกับสภาพธุรกิจของสหกรณ์ 

โดยให้เบิกตามลำดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน  และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย
ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จำนวนเงินหรือชื่อผู้ชำระเงิน   หากใบเสร็จรับเงินฉบับใด
ลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวนแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับหรือขีดฆ่า
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกำกับไว้และให้เย็บติดไว้
ในเล่มโดยมีสำเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 11. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้
สูญหายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 12. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง   หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทำหน้าที่ควบคุม
การจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้  และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 13. ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้นทำการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง โดยจัดทำหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย
หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 14. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันในการ
รับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำและมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่ม
หนึ่งสำหรับการรับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 15. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด  แต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ก็อาจ
รับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินได้
ข้อ 16. ในกรณีจำเป็นที่จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
รับรอง
ในกรณี ที่ เ ป็ น เช็ ค ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ธ นาคารรั บ รองได้ จะต้ อ งเป็ น เช็ ค ที่ สั่ ง จ่ า ยเงิ น ในวั น ออกเช็ ค
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้
ถ้าจำเป็นต้องรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ก็ต้องเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินสามวันและจำนวนเงินตาม
เช็คแต่ละรายรวมแล้วจะต้องไม่เกิน ………………...………. บาท  และคณะกรรมการจะต้องให้ผู้สั่งจ่ายจัดหาหลักประกัน
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ที่เป็นทรัพย์สินหรือบุคคลที่เชื่อถือได้มารับอาวัลเช็ค หรือให้ธนาคารพาณิชย์ค้ำประกันหนี้สิน ต่าง ๆ  ที่ชำระด้วยเช็ค
ทั้งหมด
ข้อ 17. ในกรณีการรับเช็คตามข้อ 18 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่าเป็นเช็คของ
ธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กำหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า “ ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์
ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว ”   และให้จัดทำทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ค ดังกล่าวเพื่อการ
ควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็คที่ถึงกำหนด ให้นำฝากธนาคารทันที ส่วนเช็คที่ยังไม่ถึงกำหนดให้เก็บรักษาไว้จนกว่า
จะถึงวันครบกำหนด
ข้อ 18. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 15 ให้นำฝากธนาคาร เมื่อสิ้นเวลา
รับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนำไปขึ้นเป็นเงินสดก่อนก็ให้ดำเนินการในทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้มีบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสดและแจ้งให้
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อทราบและให้รับนำเข้าฝากธนาคาร ในเวลา
เริ่มทำการของวันทำการถัดไปทันที 
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจนำฝากธนาคารได้ทันในวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยสหกรณ์
หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 19. กรณีเงินนำฝากธนาคารมีจำนวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล   หรือกรณีที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัย
แก่เงินที่จะนำฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับผู้จัดการควบคุมเงินไป
ฝากธนาคาร และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้
หมวด 3
การจ่ายเงิน
ข้อ 20. การจ่ า ยเงิ น   ให้ จ่ า ยเฉพาะเพื่ อ กิ จ การภายในขอบเขตวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสหกรณ์ แ ละเป็ น ไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 21. การจ่ายเงินทุกครั้ง  ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 22. หลักฐานการจ่าย   นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์
กำหนด
ข้อ 23. หลักฐานการจ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
ข. วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
ง. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้อ 24. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา  “จ่ายเงินแล้ว”  และลงลายมือชื่อกำกับการจ่ายพร้อม  วัน  เดือน  ปี
ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
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ข้อ 25.  การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทำได้ดังนี้
25.1 การจ่ายเงินเป็นจำนวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็นประจำ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ค่าสื่อสาร  ค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  เป็นต้น  
ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กำหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน ……………บาท  (…………………)
			 25.2 การจ่ายเงินเป็นจำนวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรือการจ่ายเงิน
ของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสดหรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่
สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ  26. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง  ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบสำคัญประกอบการ
จ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย  และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินจึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงิน
ลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ  27. การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับ ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อ
รับรอง หรือนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ  28. การจ่ายเช็คตามที่กำหนดไว้ในข้อ 25.2 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงินโดยขีดฆ่า
คำว่า “ผู้ถือ” ออก
ข้อ  29. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสำคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค   เลขที่เช็ค ชื่อธนาคาร
วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจำนวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดทำเอกสารและผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้
สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็คที่มีการลงชื่อ
สั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่มีผู้มารับ  ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและควรติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเร็วที่สุด
ข้อ 30. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา   “ยกเลิก”   ในเอกสารที่ยกเลิก
ทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ ยกเลิก ” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อ
ผู้รับผิดชอบกำกับไว้ด้วย
ข้อ 31. ในการถอนเงินจากธนาคาร   หรือแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์ 

ให้ผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่แทน   ทำบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ การถอนเงิน พร้อมทั้งแนบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสำคัญ
ข้อ 32. เมื่อสิ้นเวลาทำการตามข้อ 4 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 6 ตรวจสอบรายการเงินสด
ในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจำทุกวันเมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว  ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ใน
สมุดบัญชีด้วย
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ข้อ 33. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
ของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 34. ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ไว้ในตู้นิรภัย  และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 35. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทำการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
ข้อ 36. ให้ผู้จัดการ จัดให้มีการทำบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร  (กรณีเงินฝากในบัญชี
ของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็นประจำทุกเดือน

ประกาศ  ณ  วันที่………………………………..พ.ศ………………
ลงชื่อ…………..………………..........…………..
       (………………………………………………)
      ประธานกรรมการ
สหกรณ์……………………………………….จำกัด
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ภาคผนวก 18

(ร่าง)
ระเบียบสหกรณ์ …………………………………………………..จำกัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
พ.ศ. ……………
……………………………………….

	
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์   ข้อ…….....................และข้อ….......................….ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่……….....……/…….....……….. เมื่อวันที่ ……………………................................……………….
ได้กำหนดระเบียบว่าการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ   โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
ข้อกำหนดทั่วไป
ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ ……………………………………..…………….จำกัด  ว่าด้วยการรับเงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  พ.ศ. ………………”
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  …………………………………..……………..เป็นต้นไป
ข้อ 3.  สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้  2  ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจำ
หมวดที่ 2
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน

	
ข้อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 3   ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์   ณ   สำนักงานสหกรณ์
ด้วยตนเอง   และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
แบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น
ในกรณี ที่ ส หกรณ์ มี โ ครงการระดมเงิ น ฝากเป็ น กรณี พิ เ ศษและประสงค์ จ ะออกรั บ เงิ น ฝากนอก
สำนักงานของสหกรณ์  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้วย
ข้อ 5. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก   ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนหรือของตัวแทน 

ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน ตลอดจนให้คำสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ ตั ว อย่ า งลายมื อ ชื่ อ ที่ ใ ห้ ไว้   จะมี ผ ลต่ อ เมื่ อ ผู้ ฝ ากได้ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ
ต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
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ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง
สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 6.   ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์   ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจำนวน
เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า……………….…… บาท   และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด
โดยจำนวนเท่าใดก็ได้
(2) เงินฝากประจำรายหนึ่ง ๆ  ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ………………..……….. บาท  และระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่า ………………  เดือน
ข้อ 7. ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 6 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้
			 สมุดคูฝ่ ากนัน้ ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้  เพือ่ ให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือ
ของตนบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการต่างๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์   ซึ่งประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์
อนึ่ง   ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะ
แก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
			 สมุดคูฝ่ ากเล่มทีใ่ ช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้   ให้นำมายืน่ ต่อสหกรณ์เพือ่ จะได้ยกเลิก สมุดคูฝ่ าก
เล่มนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝาก
จะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย   ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝาก
เล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน  
			 ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝาก
ของผู้ฝากคนใดสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ................บาท
ข้อ 8.  ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  
ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์   ณ  สำนักงานสหกรณ์ ทั้งนี้ ผู้ฝาก
หรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้
			 เมือ่ สหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากทีไ่ ด้รบั นัน้ ในสมุดคูฝ่ าก และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว
สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
ข้อ 9.   ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
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หมวด 3
การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย วิธีการคิดดอกเบี้ย
และการจ่ายดอกเบี้ย
ข้อ 10.   สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 3 ในอัตราไม่เกินร้อยละ__ต่อปี โดยจะได้
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
				 (*) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะนำดอกเบี้ย
ทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สำนักงานสหกรณ์ 

เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ   สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก  
สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 12 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจำนวน
เดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจำในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
ถ้ า ผู้ ฝ ากไม่ ถ อนเงิ น ฝากประจำเมื่ อ ครบกำหนดพร้ อ มดอกเบี้ ย   จนพ้ น กำหนดไปอี ก เจ็ ด วั น
ก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี
ข้อ 11. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์   ควรมารับเงิน  

ที่สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง   และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น พร้อมกับ
สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน ก็ต้องทำใบถอนเงินฝากและต้องมอบอำนาจให้
รับเงินแทนเป็นหนังสือด้านหลังของใบถอนเงินฝากนั้นด้วย ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อ ตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้
ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น  พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ณ  สำนักงานสหกรณ์  ในการนี้
สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือ 

ในสมุดคู่ฝากและคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ   ผู้มีอำนาจถอนเงิน
ต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย
ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้นจะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้
ส่ ว นการถอนเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากประจำนั้ น   ผู้ ฝ ากย่ อ มไม่ มี สิ ท ธิ ถ อนเงิ น ก่ อ นครบกำหนด           
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคำขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจำเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดก็ได้
ข้อ 13. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้   ให้ผู้มีอำนาจถอนเงิน
จดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพื่อปิดบัญชี”
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ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่
ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น
ข้อ 15. ในกรณีทคี่ ณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่าฝืนระเบียบนี  
้ หรือก่อให้เกิดความยุง่ ยาก
แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก
และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ   13 และ 14   สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 10 

ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ย
ให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสำหรับบัญชีนั้น
ประกาศ  ณ  วันที่………………………..พ.ศ………………
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         (………………………………………………)
       ประธานกรรมการ
           สหกรณ์…………………………………………….จำกัด
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ภาคผนวก 19

การบันทึกบัญชีสหกรณ์ตามแบบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การจัดทำบัญชีของสหกรณ์
การบัญชี   คือ  การรวบรวม รายการเงิน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งรายการรับเงินและจ่ายเงิน หรือ
สิ่งที่มีค่าเป็นเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ นำมาบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่   โดยแยกเป็นหมวดหมู่
และสรุปผลโดยจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ
หลักการบัญชีคู่  เป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับและใช้กันทั่วไป ซึ่งจะแบ่งบัญชีออกเป็น 2 ด้าน ด้านซ้าย  เรียก
ว่า  เดบิต  และ ด้านขวา เรียกว่า  เครดิต  ดังนี้
ด้านซ้าย

ด้านขวา
เดบิต

เครดิต

การบั น ทึ ก รายการเงิ น แต่ ล ะรายการที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งบั น ทึ ก บั ญ ชี   2   ด้ า นเสมอ   คื อ   ด้ า นเดบิ ต            
และด้านเครดิต ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน     
ประเภทของรายการเงิน จำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ 5 ประเภท หรือ 5 หมวด ดังนี้ 
		 1. สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีค่าเป็นเงิน ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ซึ่งสหกรณ์เป็นเจ้าของ ประกอบด้วย
บัญชีต่างๆ  เช่น เงินสด  เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินให้กู้ ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ดอกผลจากการ
ขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี   ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าที่ดินค้างรับ ที่ดิน อาคารสำนักงาน
เครื่องใช้สำนักงาน สิทธิการเช่าที่ดิน ฯลฯ
		 2. หนี้สิน หมายถึง  ภาระผูกพันที่สหกรณ์มีต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากการค้า การกู้ยืม หรือจากการอื่น
ซึ่งจะต้องชำระคืนด้วยสินทรัพย์ หรือบริการในภายหน้า ประกอบด้วยบัญชีต่างๆ  เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้
ยืม
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ค่าที่ดินรับซื้อคืน เงินรับฝาก  เงินสมทบเพื่อจัดซื้อที่ดิน/ก่อสร้างบ้าน ค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า   เงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย เงินกู้ยืมเพื่อ
จัดซื้อที่ดิน ฯลฯ
3. ทุน หมายถึง ส่วนที่สมาชิกหรือสหกรณ์เป็นเจ้าของ ประกอบด้วยบัญชีต่างๆ เช่น ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง
ทุนสะสมเพื่อขยายงาน ทุนศึกษาอบรม ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กำไรสุทธิประจำปี ฯลฯ
4. รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่สหกรณ์ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้โดยตรง
จากการดำเนินธุรกิจ   ประกอบด้วยบัญชีต่างๆ   เช่น    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้   ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน  
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รายได้ค่าบริการ   รายได้ค่าเช่า   ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้เบ็ดเตล็ด ฯลฯ
		 5. ค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนของสินค้า หรือบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในการดำเนินงาน เพื่อก่อ
ให้เกิดรายได้ของสหกรณ์   ประกอบด้วยบัญชีต่างๆ   เช่น   ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้    ค่าปรับผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ พอช.
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าตัดจ่ายสิทธิการเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินคืน เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง
พาหนะ ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดฯลฯ
ความสัมพันธ์ของรายการเงิน	
รายการเงินทั้ง 5 หมวด  ได้แก่   สินทรัพย์   หนี้สิน  ทุน  รายได้ และค่าใช้จ่าย จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
กันเสมอ กล่าวคือ
เงินที่สหกรณ์นำมาลงทุนในสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน จะประกอบด้วยทุนของสหกรณ์ส่วนหนึ่ง 

กับส่วนที่เกิดจากการก่อหนี้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเท่ากับว่า
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน
และโดยที่ทุนของสหกรณ์จะเพิ่มขึ้น หรือลดลงเพราะผลจากการดำเนินงานของสหกรณ์ คือ กำไรหรือ
ขาดทุนสุทธิ ซึ่งมีที่มาจากรายได้ หักด้วย ค่าใช้จ่าย
ดังนั้น  หากสรุปความสัมพันธ์ของรายการเงินทั้ง 5 หมวด  จะเป็นดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน + (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)
การบันทึกรายการบัญชี
เมื่อทราบว่าประเภทของรายการเงินมีอะไรบ้าง และสามารถตีความหมายของรายการเงินได้แล้ว ในการ
ลงบัญชีตามหลักการบัญชีคู่นั้น ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่าบัญชีจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
บัญชี

		
ด้านซ้าย
หรือ
เดบิต
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ด้านขวา
หรือ
เครดิต
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รายการเงินทุกรายการที่เกิดขึ้น จะต้องลงบัญชีควบคู่กันทั้ง 2 ด้าน ในจำนวนเงินที่เท่ากัน ตามแต่ผลการ
ตีความหมายของรายการบัญชี โดยการนำรายการเงินทั้ง 5 หมวดไปลงบัญชี มีหลักดังนี้
1. บัญชีประเภทสินทรัพย์	
-

รายการเงินที่มีผลทำให้ สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ให้ลงบัญชีสินทรัพย์ด้าน “เดบิต”

-

รายการเงินที่มีผลทำให้ สินทรัพย์ลดลง ให้ลงบัญชีสินทรัพย์ด้าน “เครดิต”

		

บัญชีสินทรัพย์
เครดิต
- (ลด)

เดบิต
				
 + (เพิ่ม)

2. บัญชีประเภทหนี้สิน  การลงรายการตรงกันข้ามกับบัญชีประเภทสินทรัพย์ คือ
-

รายการเงินที่มีผลทำให้ หนี้สินเพิ่มขึ้น ให้ลงบัญชีหนี้สินด้าน “เครดิต”

-

รายการเงินที่มีผลทำให้ หนี้สินลดลง ให้ลงบัญชีหนี้สินด้าน “เดบิต”

		

บัญชีหนี้สิน
เดบิต
- (ลด)

เครดิต
+ (เพิ่ม)

3. บัญชีประเภททุน  วิธีการลงบัญชีเป็นเช่นเดียวกับบัญชีประเภทหนี้สิน คือ
- รายการเงินที่มีผลทำให้ ทุนเพิ่มขึ้น ให้ลงบัญชีทุนด้าน “เครดิต”
- รายการเงินที่มีผลทำให้ ทุนลดลง  ให้ลงบัญชีทุนด้าน  “เดบิต”
		

บัญชีทุน
เดบิต
- (ลด)

เครดิต
+ (เพิ่ม)
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4. บัญชีประเภทรายได้  โดยที่รายได้ทำให้ส่วนของทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การลงบัญชีรายได้ จึงเป็นเช่นเดียวกับ
บัญชีประเภททุน คือ
- รายการเงินที่มีผลทำให้ รายได้เพิ่มขึ้น ให้ลงบัญชีรายได้ด้าน “เครดิต”
- รายการเงินที่มีผลทำให้ รายได้ลดลง  ให้ลงบัญชีรายได้ด้าน “เดบิต”
บัญชีรายได้
		
				

เดบิต
- (ลด)

เครดิต
+ (เพิ่ม)

				
	
5. บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย   วิธีการลงบัญชีตรงกันข้ามกับบัญชีประเภทรายได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทำให้ส่วน
ของทุนลดลง คือ
- รายการเงินที่มีผลทำให้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ให้ลงบัญชีค่าใช้จ่ายด้าน “เดบิต”
- รายการเงินที่มีผลทำให้ ค่าใช้จ่ายลดลง  ให้ลงบัญชีค่าใช้จ่ายด้าน “เครดิต”

		
				
				

บัญชีค่าใช้จ่าย
เดบิต
+ (เพิ่ม)

เครดิต
- (ลด)

หรือ อาจสรุปให้เห็นในภาพรวม ได้ดังนี้   
	
รายการเงิน
เพิ่ม
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ลด

ยอดคงเหลือ

สินทรัพย์

เดบิต

เครดิต

เดบิต

หนี้สิน

เครดิต

เดบิต

เครดิต

ทุน

เครดิต

เดบิต

เครดิต

รายได้

เครดิต

เดบิต

เครดิต

ค่าใช้จ่าย

เดบิต

เครดิต

เดบิต

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ขั้นตอนการจัดทำบัญชี
การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ มี  5  ขั้นตอน ดังนี้
5. จัดทำงบการเงิน
4. จัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชี
3. ผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย
2. บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น
1. บันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี
		 ขั้นที่ 1 บันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี
เอกสารประกอบการลงบัญชี ใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เพื่อแสดงถึงรายการเงินที่
เกิดขึ้นว่าเป็นรายการเงินอะไร เกิดขึ้นเมื่อใด จำนวนเงินเท่าใด และผู้ใดรับผิดชอบ เอกสารประกอบการลงบัญชีแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.  เอกสารภายใน  เป็นเอกสารที่สหกรณ์จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการหรือออกให้แก่บุคคลภายนอก  
ได้แก่  
*  ใบเสร็จรับเงิน (ตามตัวอย่างแบบ 1)  ใช้บันทึกรายการรับเงินทุกประเภท ยกเว้น รายการ
รับฝากเงินจากสมาชิก  
* ต้นฉบับ    มอบให้ผู้จ่ายเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- สำเนาฉบับที่ 1 มอบให้แผนกบัญชีใช้เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
- สำเนาฉบับที่ 2  ติดเล่มไว้เป็นหลักฐาน
* ใบรับเงินกู้  (ตามตัวอย่างแนบ 2) ใช้บันทึกรายการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก
* ใบเบิกเงิน (ตามตัวอย่างแนบ 3) ใช้บันทึกรายการจ่ายเงิน กรณีผู้รับเงินไม่มีเอกสาร การ
รับเงินออกให้สหกรณ์ ยกเว้น รายการจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก   และรายการจ่ายคืนเงินรับฝากให้สมาชิก เนื่องจาก
มีเอกสารประกอบรายการเงินดังกล่าวเป็นการเฉพาะแล้ว
* ใบส่งเงินฝาก (ตามตัวอย่างแนบ 4) ใช้บันทึกรายการรับเงินฝากจากสมาชิก
* ใบถอนเงินฝาก (ตามตัวอย่างแนบ 5) ใช้บันทึกรายการจ่ายคืนเงินรับฝากให้สมาชิก
* ใบสำคัญรับ (ตามตัวอย่างแนบ 6) ใช้สรุปรายการรับเงินสดประจำวัน แยกตามประเภท
รายการบัญชี
* ใบสำคัญจ่าย (ตามตัวอย่างแนบ 7) ใช้สรุปรายการจ่ายเงินสดประจำวัน แยกตามประเภท
รายการบัญชี
* ใบโอนบัญชี (ตามตัวอย่างแนบ 8) ใช้บันทึกรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด รายการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีและรายการปิดบัญชี
* คำขอกู้เงิน หนังสือสัญญาเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันเงินกู้ ใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
การขอกู้เงิน การทำสัญญาเงินกู้ และการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ให้ไว้กับสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานการกู้เงิน
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* สัญญาเช่าที่ดิน ใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าที่ดินของสมาชิกกับสหกรณ์ เพื่อเป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน
* สัญญาเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ใช้บันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขายเช่าซื้อที่ดิน
ของสมาชิกที่ทำไว้กับสหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการเช่าซื้อที่ดิน
2.   เอกสารภายนอก   เป็นเอกสารที่สหกรณ์ได้รับจากการทำธุรกิจกับบุคคลภายนอก ได้แก่ 

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับสินค้าของร้านค้า  บริษัท หรือเจ้าหนี้ ที่ออกให้สหกรณ์  เป็นต้น
		 ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น
รายการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเมื่อบันทึกในเอกสารประกอบการลงบัญชีแล้ว ต้องนำมาบันทึก
ในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ดังนี้  
					 * สมุดเงินสด ใช้บันทึกรายการรับและจ่ายเงินสดประจำวันทำให้ทราบเงินสดคงเหลือประจำวัน 
* สมุดรายวันทั่วไป   ใช้บันทึกรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด รายการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
บันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชี
		 ขั้นที่ 3 ผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย
รายการที่บันทึกในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ต้องผ่านรายการไปสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย

ได้แก่

* สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ใช้รวบรวมรายการบัญชีต่างๆ โดยแยกตามหมวดบัญชี 

เพื่อหายอดคงเหลือของแต่ละบัญชี  
* บัญชีย่อย และทะเบียน ใช้บันทึกรายละเอียดของบัญชีต่างๆ ได้แก่ 
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-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้
บัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
บัญชีย่อยเจ้าหนี้การค้า
บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์
ทะเบียนคุมเอกสาร ใช้คมุ เอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สมุดคูบ่ ญั ชีเงินรับฝาก เป็นต้น
ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
ทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน
ทะเบียนคุมแปลงที่ดิน
แบบรายงานต่าง ๆ   ใช้บันทึกรายละเอียดต่างๆ โดยสรุป ได้แก่ 
รายงานค่าเช่าที่ดินค้างรับ
รายละเอียดลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินคงเหลือ
รายละเอียดลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินค้างส่งเงินงวด
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		 ขั้นที่ 4 จัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชี
เมื่อผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้นไปสมุดบันทึกรายการขั้นปลายแล้ว ต้องจัดทำงบ
ทดลอง เพื่อแสดงยอดคงเหลือของทุกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป รวมทั้งจัดทำรายการปรับปรุงบัญชี และ
ปิดบัญชีเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
		 ขั้นที่ 5 จัดทำงบการเงิน
การจัดทำงบการเงิน จะจัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี   เป็นการสรุปรายการเงินที่บันทึกไว้ 

ในบัญชี เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุน
ขาย/บริการ และงบต้นทุนการผลิต รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงิน
เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีได้อย่างชัดเจน ในที่นี้จะได้อธิบายว่าเมื่อเกิดรายการเงินขึ้น
ในแต่ละธุรกิจ มีเอกสารใดเป็นเอกสารประกอบการลงบัญชี บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น และผ่าน
รายการไปสมุดบันทึกรายการขั้นปลายอย่างไร ดังนี้
		 การบันทึกบัญชี แบ่งตามลักษณะการดำเนินธุรกิจได้ดังนี้
		 1. การดำเนินงานทั่วไป
สำหรับสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่รายการเงินที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ เป็นรายการเงิน
เกี่ยวกับการดำเนินงานโดยทั่วไปที่อาจเกี่ยวกับสมาชิกหรือการบริหารจัดการในสำนักงานสหกรณ์มีดังนี้
1.1  การรับเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสมาชิก
1.2  การจ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้สมาชิก
1.3  การรับเงินอื่นๆ 
1.4  การจ่ายเงินอื่นๆ
1.5  การนำเงินฝากธนาคาร
1.6  การถอนเงินฝากธนาคาร
1.7  การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
			 1.1 การรับเงินค่าหุ้น และค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสมาชิก
ในการดำเนินงานของสหกรณ์จัดตั้งใหม่จะมีการเรียกเก็บค่าหุ้นแรกเข้าตามจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์และค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งจะเรียกเก็บเพียงครั้งแรกครั้งเดียว สำหรับค่าธรรมเนียม
แรกเข้านี้จะถือเป็นรายได้ของสหกรณ์   สมาชิกจะต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์
กำหนดให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารใบสมัครก่อนส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อลงมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก หลังจากนั้นสมาชิกจะนำเงินมาชำระค่าหุ้นและ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  เจ้าหน้าที่การเงินจะรับเงินและลงชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงิน แล้วมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้
แก่สมาชิกไว้เป็นหลักฐานและให้สมาชิกลงลายมือชื่อการเข้าเป็นสมาชิกในแผ่นทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น สิ้นวัน
ทำการจะรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำใบสำคัญรับแยกออกเป็นประเภทบัญชีทุนเรือนหุ้น
และบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม แรกเข้า สรุปไว้หน้าสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า เพื่อบันทึก
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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บัญชี และส่งคืน แผ่นทะเบียนสมาชิก และการถือหุ้นให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกรายละเอียดการถือหุ้นและจัดเก็บเข้า
แฟ้มเอกสารไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ต่อไป  ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
สมาชิกยื่นใบสมัครให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
คุณสมบัติและอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก

สมาชิกมาติดต่อชำระเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
มอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกพร้อมกับให้สมาชิก
ลงลายมือชื่อในแผ่นทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี
ในสมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกรายละเอียด
ในทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี   วันที่   2  มกราคม 2559  สหกรณ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวนเงิน  50.- บาท  
และค่าหุ้นจำนวนเงิน  800.-  บาท จากนายสุข   คำจันทร์  สมาชิกทะเบียนเลขที่ 10
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี   โดยรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน  

ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญรับแยกออกตามประเภทบัญชีของรายการรับเงิน
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ขั้นที่ 2   บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเดบิต (รับ)  ดังนี้
สมุดเงินสด
วัน เดือน ปี

เลขที่
เอกสาร

2559
ม.ค. 2

ชื่อบัญชีและ
รายการ

หน้า จำนวน
เลขที่ ชื่อบัญชีและ หน้า จำนวน
วัน เดือน ปี
บัญชี เงิน
เอกสาร รายการ บัญชี เงิน

001 ทุนรือนหุ้น
55
รายได้ค่าธรรมเนียม 75
แรกเข้า

800 50 -

ขั้นที่ 3 ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
                   เดบิต  เงินสด
          850.เครดิต  ทุนเรือนหุ้น
800.   
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  50.สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ

2

หน้า
บัญชี
ส.1

หน้า 1
เดบิต

850

ยอดคงเหลือ
เดบิต

เครดิต
-

850

ยอดคงเหลือ
เครดิต

-

บัญชีทุนเรือนหุ้น                
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

2

รายการ

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

หน้า 55
ยอดคงเหลือ
เดบิต

เครดิต
800

-

ยอดคงเหลือ
เครดิต
800

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.
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2

รายการ

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

หน้า 75
ยอดคงเหลือ
เดบิต

เครดิต
50

-
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ยอดคงเหลือ
เครดิต
50

-

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ดำเนินการ
บันทึกทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น  ดังนี้

10
เลขทะเบียนที่........................

ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
บริการบ้านพอเพียง จำกัด
บริการ
.
ชื่อสหกรณ์..............................................................................ประเภท................................................
12 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่ตั้ง...................................................................................................................................................................................
_______________________
นายสุข คำจันทร์
40 ปี   สัญชาติ...................................
ไทย
ชื่อสมาชิก.............................................................................................อายุ
................
10 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
รับจ้าง
2 มกราคม 2559
อาชีพ.......................................................................................
วันที่เข้าเป็นสมาชิก..........................................................

										

ลายมือชื่อ……………………………………...…................……
พยาน ……………………………………………..................……
พยาน …………………………………………..................………

วันที่ขาดจากสมาชิกภาพ….………………………….....………………………...................................................…………………………
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่……......………........ วันที่…………...................................……………………………  
เหตุที่ขาดจากสมาชิกภาพ…………………………………….....………………………..................................................…………………
การถือหุ้น
วัน เดือน ปี   เลขที่
2559
เอกสาร
ม.ค. 2

หุ้นที่ชำระแล้ว

หุ้นที่โอน

หุ้นคงเหลือ

หมาย จำนวน จำนวน หมาย จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน หมายเหตุ
เลขหุ้น หุ้น
เงิน เลขหุ้น หุ้น
เงิน
หุ้น
เงิน
001
80 800 80 800 -
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		 1.2 การจ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้สมาชิก
เมื่อสมาชิกต้องการลาออกจากสหกรณ์จะยื่นใบลาออก เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะตรวจสอบ ภาระหนี้สิน
และการค้ำประกันเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกลาออกแล้ว ประธานกรรมการสหกรณ์หรือเลขานุการ จะลงลายมือชื่ออนุมัติ
การลาออกในใบลาออก แล้วส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่สินเชื่อ โดยจะเก็บใบลาออกเข้าแฟ้มไว้เพื่อรอสมาชิกมาขอรับเงิน
เมื่อสมาชิกมาขอรับเงินค่าหุ้น   เจ้าหน้าที่การเงินจะจัดทำใบเบิกเงินโดยให้สมาชิก ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานพร้อมกับจ่ายเงินให้แก่สมาชิก   สิ้นวันจะรวบรวมใบเบิกเงินและเอกสารต่างๆ ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำ
ใบสำคัญจ่ายโดยแยกจัดทำตามประเภทของการจ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี และให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกรายละเอียดใน
ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น  ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
สมาชิกยื่นใบลาออกให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาอนุมัติการลาออก

								

สมาชิกมาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นคืน
เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินพร้อมกับจัดทำ
ใบเบิกเงินให้สมาชิกลงลายมือชื่อรับเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี
ในสมุดเงินสด
และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
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เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกรายละเอียด
ในทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 12 ธันวาคม 2559 สหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้นให้นายสว่าง   จันทร์งาม สมาชิกทะเบียน 

เลขที่ 5 จำนวนเงิน 8,000.บาท   ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2551 การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี มีดังนี้
		 ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี   โดยรวบรวมสำเนาใบเบิกเงิน
ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
		 ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเครดิต (จ่าย)  ดังนี้
สมุดเงินสด
วัน เดือน ปี

หน้า 42

เลขที่
ชื่อบัญชี หน้า
เลขที่
ชื่อบัญชี หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี
2559
ธ.ค. 12 949 ทุนรือนหุ้น 57 8,000 -

		 ขั้นที่ 3 ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
                  
เดบิต  ทุนเรือนหุ้น
          8,000.                           
เครดิต  เงินสด
8,000.	

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
           บัญชีเงินสด 

     
วัน เดือน ปี
2559
ธ.ค. 2
12

รายการ

………ฯลฯ…….

หน้า
บัญชี
ส.41
ส.42

เดบิต

เครดิต

850 8,000 -

ยอดคงเหลือ
เดบิต

หน้า 11                                                  
ยอดคงเหลือ
เครดิต

850 12,450 4,450 -

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีทุนเรือนหุ้น
วัน เดือน ปี

รายการ

2559
ธ.ค. 1 ยอดยกมา
…………………….
………ฯลฯ…….
12

110

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

        หน้า 57
ยอดคงเหลือ
เครดิต
23,800 -

ส.42

8,000 -
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56,000 48,000 -

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ดำเนินการดังนี้
บันทึกทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น  ดังนี้ 
5
เลขทะเบียนที่........................

ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
บริการบ้านพอเพียง
บริการ
.
ชื่อสหกรณ์..............................................................................ประเภท................................................
5 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่ตั้ง...................................................................................................................................................................................
_______________________
ไทย
นายสว่าง จันทร์งาม
50 ปี   สัญชาติ...................................
ชื่อสมาชิก.............................................................................................อายุ
..............
5 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
รับจ้าง
อาชีพ.......................................................................................
วันที่เข้าเป็นสมาชิก..........................................................

										

ลายมือชื่อ……………………………………...…................……
พยาน ……………………………………………..................……
พยาน …………………………………………..................………

2 ธันวาคม 2551
วันที่ขาดจากสมาชิกภาพ….………………………….....………………………...................................................…………………………
12 / 2559 วันที่…………...................................……………………………  
2 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่……......………........
ย้ายที่อยู่อาศัย
เหตุที่ขาดจากสมาชิกภาพ…………………………………….....………………………..................................................…………………

การถือหุ้น
หุ้นที่ชำระแล้ว

หุ้นที่โอน

        หน้า 57
หุ้นคงเหลือ หมายเหตุ

วัน เดือน ปี    เลขที่ หมาย จำนวน จำนวน หมาย จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
2559
เอกสาร เลข หุ้น
เงิน
เลข หุ้น
เงิน
หุ้น
เงิน
หุ้น
หุ้น
ก.พ. 2 201
50 500 50 500 ก.ค. 4 750
750 7,500 800 8,000 ธ.ค. 12
800 8,000 -
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		 1.3. การรับเงินอื่นๆ เช่น รับเงินบริจาค เงินอุดหนุน รายได้อื่น เป็นต้น
				 1.3.1 กรณีที่ได้รับเงินเป็นเงินสด
เมื่อสหกรณ์ได้รับเงิน เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินและลงชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงิน นั้น 

แล้วมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ที่ชำระเงินให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน สิ้นวันทำการจะรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีซึ่งเจ้าหน้าที่บัญชีจะรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับเงิน  เช่น เงินรับบริจาค รายได้อื่น
ฯลฯ แล้วจัดทำใบสำคัญรับโดยแยกบัญชีออกตามประเภทของการรับเงิน เพื่อบันทึกบัญชี   ซึ่งปรากฏตามผังแสดง
ลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
	
เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินพร้อมกับ        
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้จ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี   วันที่   20 มกราคม   2559 สหกรณ์ได้รับเงินจากการให้เช่าพื้นที่จัดทำตลาดนัดขายสินค้า
ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  เป็นจำนวนเงิน  8,000.-  บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี   โดยรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน 

ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญรับแยกบัญชีออกตามประเภทของรายการรับเงิน
ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเดบิต (รับ)  ดังนี้
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สมุดเงินสด                                                      หน้า  1                      
เลขที่
เอกสาร

วัน เดือน ปี
2559
ม.ค. 20

ชื่อบัญชี
และรายการ

หน้า
เลขที่
ชื่อบัญชี
หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี

091 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 95 8,000 -

ขั้นที่ 3     ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
                  
เดบิต  เงินสด
          8,000.                           
เครดิต  รายได้ค่าเช่าพื้นที่
8,000.สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
        

บัญชีเงินสด

วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ

2

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.1

850

เครดิต

ส.1

8,000

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

-

850

-

-

650
8,650

-

……………….
……ฯลฯ…….
20

     หน้า  1
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   บัญชีรายได้ค่าเช่าพื้นที่                                                    หน้า  95
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

	

20

รายการ

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

เครดิต
8,000

-

ยอดคงเหลือ
เครดิต
8,000

-

1.3.2  กรณีที่ได้รับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

   
เมื่ อ สหกรณ์ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของสหกรณ์ แ ล้ ว  

เจ้าหน้าที่การเงินจะนำสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับปรุงยอดบัญชี  จากนั้นจะส่งหนังสือแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารและสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารให้เจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่บัญชีจะนำข้อมูล จากสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
ธนาคารและหนังสือแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไปจัดทำใบโอนบัญชี เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี  
แล้วบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป   ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป   ซึ่งปรากฏตามผังแสดง
ลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่การเงินนำสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับปรุงยอด
ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำใบโอนบัญชีเพื่อสรุปรายการรับเงิน
พร้อมกับบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

สำหรับเงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สหกรณ์ได้รับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนี้   
ถือเป็นเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจ่ายให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตาม
นโยบายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ดังนั้น สหกรณ์จะต้องบันทึกรับรู้
ไว้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี   วันที่ 13   มิถุนายน 2559   สหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนว่าได้
โอนเงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนสหกรณ์ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน
ริมคลอง โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสหกรณ์ จำนวนเงิน  20,000.-  บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยนำข้อมูลจากสมุดคู่บัญชี 

เงินฝากธนาคารและหนังสือแจ้งการโอนเงินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำ
ใบโอนบัญชี
ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ดังนี้
                           
วัน เดือน ปี

      สมุดรายวันทั่วไป                                                  หน้า  70

เลขที่
ใบโอน

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

2559
มิ.ย. 13

90 เงินฝากธนาคาร
         เงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

16
50

20,000 20,000 -

บันทึกการรับเงินอุดหนุนการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยจาก พอช.

ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
เดบิต  เงินฝากธนาคาร
                 20,000.                            
เครดิต  เงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
20,000.-
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
    บัญชีเงินฝากธนาคาร

			
วัน เดือน ปี
2559
มิ.ย.

รายการ
2

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.6

29,850

หน้า  10     
ยอดคงเหลือ
เดบิต

เครดิต
-

ยอดคงเหลือ
เครดิต

251,850

-

350,000

-

370,000

-

………….
.…ฯลฯ….
13

รว.10

20,000

-

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
                                              บัญชีเงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย                                     หน้า  10
วัน เดือน ปี
2559
มิ.ย. 13

รายการ

หน้า
บัญชี
รว.10

เดบิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

เครดิต

20,000

-

ยอดคงเหลือ
เครดิต
20,000

-

1.4 การจ่ายเงินอื่นๆ  เช่น  การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การซื้อสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น
-   กรณีซื้อทรัพย์สิน ในการซื้อทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นจะต้องเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
ที่สหกรณ์ตั้งไว้ในคราวที่มีการประชุมใหญ่ สำหรับสหกรณ์จัดตั้งใหม่หากมีความจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ใน
การดำเนินงานของสหกรณ์แล้วควรได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการก่อนที่จะจัดซื้อทรัพย์สินนั้นได้  
เมื่อสหกรณ์ได้ซื้อทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่การเงินจะจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน             
ที่ได้รับจากผู้ขาย กรณีที่ผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินมอบให้สหกรณ์   เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องจัดทำใบเบิกเงิน          
ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงจะจ่ายเงิน  สิ้นวันทำการจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการ
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชี และบันทึกทะเบียนต่างๆ   เช่น ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
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กรณีที่สหกรณ์ซื้อสินทรัพย์ถาวรมาใช้ในกิจการของสหกรณ์  เป็นต้น   
-   กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นต้น
เมื่อมีผู้มาขอเบิกเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกว่าเป็นรายการจ่ายใด อยู่ในวงเงินที่มี
อำนาจในการจ่ายหรือไม่ หากมีจำนวนเงินเกินกว่าอำนาจในการจ่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้จัดการก่อนที่จะมีการจ่าย
เงิน ในการจ่ายเงินทุกครั้งเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน กรณีที่ผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน
มอบให้สหกรณ์   เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องจัดทำใบเบิกเงินให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงจะจ่ายเงิน  
สิ้นวันทำการจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชี จากนั้น
เจ้าหน้าที่บัญชีจะจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยแยกจัดทำตามประเภทของการจ่ายเงินแล้ว บันทึกรายการบัญชีในสมุด
เงินสด ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายการจ่ายเงินและวงเงินในการจ่ายเงิน
กรณีที่จำนวนเงินเกินกว่าอำนาจจะต้องขออนุมัติจากผู้จัดการก่อนจ่ายเงิน
ตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย / ใบเบิกเงินพร้อมกับให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
พร้อมกับบันทึกทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี  วันที่  21 มกราคม  2559  สหกรณ์ซื้อเครื่องคิดเลขจากร้าน จำลองพาณิชย์ เป็นจำนวนเงิน  
1,200.-  บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1   เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้ขายสินค้าที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเครดิต (จ่าย)  ดังนี้
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         สมุดเงินสด                                                                 
วัน เดือน ปี เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า จำนวนเงิน วัน เดือน ปี เลขที่
ชื่อบัญชี
หน้า จำนวนเงิน
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี
2559
ม.ค. 21 200 เครื่องใช้สำนักงาน 35 1,200 -

ขั้นที่ 3    ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
                  
เดบิต  เครื่องใช้สำนักงาน
         1,200.                             
เครดิต  เงินสด
1,200.สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด                                                    หน้า 12
วัน เดือน ปี

รายการ

2559
ม.ค. 2

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

เครดิต

850 -

……ฯลฯ….
21

ส.1

1,200 -

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

850 2,450 1,250 -

					
บัญชีเครื่องใช้สำนักงาน                                                หน้า 15
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.
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21

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.1

1,200 -

เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
1,200 -
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ขั้นที่ 4    บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ถาวร 
บริการพอเพียง
สหกรณ์จำกัด........................................................................บั
ตรเลขที่.....................................
ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร

วันซื้อ

ชื่อและรายละเอียด

ประเภทสินทรัพย์

เครื่องคิดเลข
................................................................
ชื่อผู้ขาย

เครื่องใช้สำนักงาน
...........................................
เลขทะเบียน

ราคาทุน

21 ม.ค. 59 ………………................………………….....
1,200.ร้านจำลองพาณิชย์
………………..........
………………................…
วิธีคิดค่าเสื่อมราคา
เส้นตรง
..................................................
วัน เดือน ปี

ค่าเสื่อมราคา

ราคาสุทธิ

อัตราค่าเสื่อมราคา/
อายุการใช้งาน
20%
.....................................
วัน เดือน ปี

………………................…
แผนกงาน
ฝ่ายบัญชี
......................................

ค่าเสื่อมราคา

ราคาสุทธิ

	
		 1.5 การนำเงินฝากธนาคาร
   เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินสดฝากธนาคารโดยมีใบนำเงินฝากธนาคารหรือสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคาร
เป็นหลักฐานประกอบ  ซึ่งเมื่อนำเงินฝากธนาคารแล้วสิ้นวันทำการให้ส่งหลักฐานการนำฝากธนาคารให้เจ้าหน้าที่บัญชี
เพื่อบันทึกบัญชีโดยเจ้าหน้าที่บัญชีจะจัดทำใบสำคัญจ่ายแนบไว้หน้าใบนำฝาก (กรณีใช้ใบนำฝากเป็นเอกสารประกอบ
การลงบัญชี)   แต่ถ้ากรณีใช้สมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารให้นำข้อมูลจากสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารมาจัดทำใบสำคัญ
จ่ายดังกล่าวเพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งจะบันทึกรายการบัญชีในสมุดเงินสด   ผ่านรายการไปยังสมุด
บัญชีแยกประเภททั่วไป โดยแยกตามธนาคารและประเภทเงินฝาก  ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
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เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินสดฝากธนาคาร

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีใน
สมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี  วันที่  22  มกราคม 2559  สหกรณ์นำเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน  9,200.-  บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1   เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี   โดยนำข้อมูลจากสมุดคู่บัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
ขั้นที่ 2   บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเครดิต (จ่าย)  ดังนี้
	
สมุดเงินสด                                                     หน้า12
วัน เดือน ปี

เลขที่ ชื่อบัญชีและ หน้า
เลขที่
ชื่อบัญชี
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
เอกสาร และรายการ
เอกสาร รายการ บัญชี
2559
ม.ค.

120

22

201 เงินฝากธนาคาร
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หน้า
จำนวนเงิน
บัญชี

15 9,200 -

ขั้นที่ 3    ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
                 
เดบิต  เงินฝากธนาคาร
         9,200.                            
เครดิต  เงินสด
9,200.สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
	
บัญชีเงินสด                                                    หน้า12
วัน เดือน ปี

รายการ

2559
ม.ค. 2

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

เครดิต

850 -

………ฯลฯ…….
22

ส.1

9,200

-

ยอดคงเหลือ
เครดิต

850

-

9,450

-

250

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร                
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค. 22

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.1

9,200

เครดิต
-

    หน้า12

ยอดคงเหลือ
เดบิต
9,200

ยอดคงเหลือ
เครดิต
-

1.6. การถอนเงินฝากธนาคาร  
        เจ้าหน้าที่การเงินจะถอนเงินฝากธนาคารเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว โดยมีเอกสารการถอนเงิน
ฝากธนาคาร เช่น ต้นขั้วเช็ค ใบถอนเงินฝากธนาคาร หรือรายการถอนเงินในสมุดคู่บัญชี เงินฝากธนาคารเป็นหลักฐาน
ประกอบ สิ้นวันให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชีจะจัดทำใบสำคัญรับ
แนบไว้ข้างหน้าหลักฐานดังกล่าวเพื่อเป็นเอกสารประกอบการลงบัญชี เพื่อที่จะบันทึกรายการบัญชีในสมุดเงินสด 

ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยแยกตามธนาคาร และประเภทเงินฝาก ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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เจ้าหน้าที่การเงินถอนเงินฝากธนาคาร     

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีใน 
สมุดเงินสดและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
วันที่ 23 มกราคม  2559 สหกรณ์ได้ถอนเงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน 8,000.- บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยนำข้อมูลจากสมุดคู่บัญชี เงิน
ฝากธนาคารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินนำมาจัดทำใบสำคัญรับเงิน
ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเดบิต (รับ)  ดังนี้
         
วัน เดือน ปี

สมุดเงินสด        
เลขที่
เอกสาร

2559
ม.ค. 23 99

ชื่อบัญชี
และรายการ
เงินฝากธนาคาร

หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร และรายการ บัญชี
บัญชี
15

8,000 -
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หน้า 11
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ขั้นที่ 3    ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
                 
เดบิต  เงินสด
          8,000.                           
เครดิต  เงินฝากธนาคาร
8,000.	
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ

2

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

เครดิต

850 -

850 -

……ฯลฯ….
23

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

650 ส.1

8,000 -

8,650 -

บัญชีเงินฝากธนาคาร
หน้า
บัญชี

เดบิต

22

ส.1

9,200 -

23

ส.1

วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ

เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
9,200 -

8,000 -

1,200 -

1.7. การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้สหกรณ์เมื่อถึงกำหนด และทบเข้า
เป็นเงินฝากในบัญชีเงินฝากนั้นๆ  
  
สำหรับรายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนี้   เมื่อธนาคารทบเข้าเป็นเงินฝากในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสหกรณ์แล้ว   เจ้าหน้าที่การเงินจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่บัญชีนำข้อมูลจากสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารไปจัดทำ
ใบโอนบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการลงบัญชี  แล้วบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไปโดยแยกตามธนาคารและประเภทเงินฝาก  ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
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เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งให้ทราบถึง
การได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำใบโอนบัญชีเพื่อสรุปรายการ
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร พร้อมกับบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี   วันที่   30  มิถุนายน 2559  ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้สหกรณ์โดยทบเข้าเป็นเงินฝากธนาคาร
จำนวนเงิน  1,200.-  บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยนำข้อมูลจากสมุดคู่บัญชี เงินฝาก
ธนาคารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบโอนบัญชี
ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  ดังนี้
	
       สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ปี

เลขที่
ใบโอน

รายการ

             หน้า 23
หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

2559
มิ.ย.

30 101

เงินฝากธนาคาร

16

         ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

85

1,200

บันทึกดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
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1,200

-

ขั้นที่ 3 ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
                 
เดบิต  เงินฝากธนาคาร
         1,200.                            
เครดิต  ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
1,200.สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
     บัญชีเงินฝากธนาคาร      
วัน เดือน ปี
2559
มิ.ย.

รายการ

2

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.1 850

เครดิต
-

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
251,850 -

…ฯลฯ….
30

                         หน้า 23

358,000 รว.10 1,200

-

359,200 -

บัญชีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
วัน เดือน ปี
2559
มิ.ย.

รายการ

30

หน้า
บัญชี
รว.10

เดบิต

เครดิต
1,200 -

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
1,200 -

2. ธุรกิจสินเชื่อ
2.1 การจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก สหกรณ์อาจจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกตามประเภทเงินกู้ที่กำหนด
เมื่อสมาชิกยื่นความจำนงขอกู้เงินโดยจัดทำคำขอกู้ หนังสือกู้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนดไว้
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือต่างๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งการค้ำประกันเงินกู้  
แล้วรวบรวมส่งให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเงินกู้   หลังจากที่ได้มีมติอนุมัติเงินกู้แล้ว ประธานกรรมการ
ดำเนินการจะลงชื่อในคำขอกู้  จากนั้นจะส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนมายังเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เมื่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อได้รับคำขอกู้ หนังสือกู้และหนังสือค้ำประกันแล้ว จะจัดทำใบรับเงินกู้แนบติดไว้
ข้างหน้า แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายเงินให้สมาชิกโดยให้สมาชิกลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน   พร้อมกับมอบคู่ฉบับ
หนังสือกู้ให้สมาชิกเก็บไว้ สิ้นวันทำการจะรวบรวมใบรับเงินกู้ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีต่อไป   สำหรับคำขอกู้
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หนังสือกู้ หนังสือค้ำประกันจะส่งกลับคืนให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อบันทึกรายการในบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้
เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับใบรับเงินกู้แล้วจะจัดทำใบสำคัญจ่ายแนบไว้ข้างหน้าใบรับเงินกู้เพื่อบันทึกบัญชีใน
สมุดเงินสด  ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
						
สมาชิกยื่นคำขอกู้ หนังสือกู้และหนังสือค้ำประกันให้
เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาอนุมัติเงินกู้

เจ้าหน้าที่สินเชื่อจัดทำใบรับเงินกู้แนบติดกับเอกสาร
สัญญาเตรียมไว้รอจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 

เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินกู้ตามใบรับเงินกู้พร้อมกับ
ให้สมาชิก   ลงลายมือชื่อก่อนส่งมอบคู่ฉบับหนังสือกู้
ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี
ในสมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
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เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกรายละเอียด
ในบัญชีย่อย ลูกหนี้เงินกู้
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 25 มกราคม 2559  สหกรณ์จ่ายเงินกู้ระยะสั้นให้สมาชิกจำนวน 2 ราย  ซึ่งได้ผ่านการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 10,000.- บาท  แยกเป็น 
รายที่ 1  นายเพชร   เรืองแก้ว  สมาชิกเลขที่ 11   จำนวนเงินกู้  4,000.- บาท
รายที่ 2  นางแก้ว  น้ำใจงาม     สมาชิกเลขที่ 22  จำนวนเงินกู้  6,000.- บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1    เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี   โดยรวบรวมใบรับเงินกู้ที่ได้รับ
จากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
ขั้นที่ 2   บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเครดิต (จ่าย)  ดังนี้
สมุดเงินสด
วัน เดือน ปี

เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
เลขที่
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร
2559
ม.ค. 25 220

ชื่อบัญชี
และรายการ

หน้า
จำนวนเงิน
บัญชี

ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น 25

10,000 -

ขั้นที่ 3    ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
                 
เดบิต  ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น          10,000.                            
เครดิต  เงินสด
10,000.สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ
2

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

เครดิต

850 -

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
850 -

………….
…ฯลฯ….
25

13,250 ส.2

10,000 -

3,250 -
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น
						
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

128

25

รายการ

หน้า
บัญชี
ส.2

เดบิต
10,000 -

เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
10,000 -
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เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
บันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ระยะสั้น  ดังนี้ 
สั้น
บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ระยะ.................     
นายเพชร เรืองแก้ว
11
ชื่อผู้กู้........................................................................................................................เลขทะเบี
ยนที่..................................
1/2559
8 มกราคม 2559
หนังสือกู้ที่...............................................................................วั
นที่..................................................................................
ดำเนินการ ดที่................ครั
1/2559 ้งที่................วั
1
20 ม.ค. 59
อนุมัติตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ..........................ชุ
นที่.................................
4,000.31 ธันวาคม 2559
จำนวนเงินกู้ไม่เกิน.........................................บาท   ตามหนั
งสือกู้กำหนดชำระเสร็จ......................................................
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อซื้อวัสดุ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59
เงื่อนไข..............................................................................................................................................................................
หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 3 ต่อปี ของยอดเงินค้างชำระคิดดอกเบี้ยเป็นเดือน
.........................................................................................................................................................................................
ต้นเงิน
การคำนวณดอกเบี้ย
การชำระดอกเบี้ย
วัน
เดือน จำนวน จำนวน
จำนวน จำนวน จำนวน วัน
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
ชำระ
คงเหลื
อ
จาก
ถึ
ง
รายการ
ปี ที่กู้ไป
พึงชำระ ชำระจริง คงเหลือ
วัน เดือน ดอกเบี้ย ที่
คืน
2559
ม.ค.
25 4,000.-

4,000.-

ทุกสิน้ เดือนจะทำการเปรียบเทียบรายการระหว่างสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไปกับบัญชียอ่ ยลูกหนีเ้ งินกูใ้ ห้ถกู ต้องตรงกัน
(2.2) การรับชำระหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้   สหกรณ์รับชำระหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ยรับจาก
สมาชิกเป็นเงินสด  
เมื่อสมาชิกนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะทำการตรวจสอบบัญชีย่อยลูกหนี้ และจะ
ทำการคำนวณดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พร้อมกับเขียนใบเสร็จรับเงิน   จากนั้นจะส่งเล่มใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่
การเงินรับเงินและลงชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงินนั้นก่อนที่จะส่งมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สิ้นวันทำการเจ้าหน้าที่การเงินจะรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชี   เจ้าหน้าที่บัญชี
จะรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับเงิน  เช่น ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ ฯลฯ  แล้วจัดทำใบสำคัญรับ
โดยแยกจัดทำตามประเภทของการรับเงินแล้ว จึงบันทึกรายการบัญชีในสมุดเงินสด  ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป   และให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกรายละเอียดในบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้   ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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สมาชิกมาติดต่อชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้
และคำนวณดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้พร้อมกับเขียนใบเสร็จรับเงิน
ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินรับเงิน 

เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินและลงลายมือชื่อรับเงิน
ก่อนที่จะส่งมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชี
ในสมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึก
รายละเอียดในบัญชีย่อย  
ลูกหนี้เงินกู้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 30 เมษายน 2559 สหกรณ์ได้รับชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจาก นายเพชร เรืองแก้ว
สมาชิกเลขที่  11  จำนวนต้นเงิน 1,000.- บาท ดอกเบี้ยรับ 50.- บาท
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี   โดยรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน  
ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญรับแยกตามประเภทของรายการรับเงิน
ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเดบิต (รับ)  ดังนี้
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สมุดเงินสด                      
วัน เดือน ปี

เลขที่
ชื่อบัญชี หน้า
เลขที่
ชื่อบัญชี หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี

2559
เม.ย. 30 391
392

ลูกหนี้เงินกู้
ระยะสั้น

25 1,000 -

ดอกเบี้ยรับ
จากเงินให้กู้
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50 -

ขั้นที่ 3    ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
                  
เดบิต  เงินสด
          1,050.                             
เครดิต  ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น
1,000.ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้     50.-

						
วัน เดือน ปี
รายการ
2559
เม.ย. 2

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
หน้า
บัญชี
ส.4

เดบิต

850 -

หน้า 22
เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
850 -

........................
……ฯลฯ……
30

640 ส.5

1,050 -

1,690 -
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น
     

หน้า 19   
หน้า
บัญชี

เดบิต

25

ส.5

10,000 -

30

ส.5

วัน เดือน ปี
2559
เม.ย.

รายการ

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

เครดิต

2 …………..
……ฯลฯ….

2559
เม.ย. 30
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1,000 -

บัญชีดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้

				
วัน เดือน ปี

80,000 -

รายการ

หน้า
บัญชี
ส.5

เดบิต

                       หน้า 14
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

เครดิต
50

79,000 -

-
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50

-

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
บันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ระยะสั้น ดังนี้ 
สั้น
บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ระยะ................. 
นายเพชร เรืองแก้ว
11
ชื่อผู้กู้........................................................................................................................เลขทะเบี
ยนที่..................................
1/2559
8 มกราคม 2559
หนังสือกู้ที่...............................................................................วั
นที่..................................................................................
ดำเนินการ ดที่................ครั
1/2551 ้งที่................วั
1
20 ม.ค. 59
อนุมัติตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ..........................ชุ
นที่.................................
4,000.31 ธันวาคม 2559
จำนวนเงินกู้ไม่เกิน.........................................บาท  ตามหนั
งสือกู้กำหนดชำระเสร็จ......................................................
เงินกู้ระยะสั้นเพื่อซื้อวัสดุ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59
เงื่อนไข..............................................................................................................................................................................
หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 3 ต่อปี ของยอดเงินค้างชำระคิดดอกเบี้ยเป็นเดือน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ต้นเงิน
การคำนวณดอกเบี้ย
การชำระดอกเบี้ย
วัน
เดือน จำนวน จำนวน
จำนวน จำนวน จำนวน
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
คงเหลื
อ
จาก
ถึ
ง
วั
น
ที
่
รายการ
ปี ที่กู้ไป ชำระคืน
วัน เดือน ดอกเบี้ย
พึงชำระ ชำระจริง คงเหลือ

ทุกสิน้ เดือนจะทำการเปรียบเทียบรายการระหว่างสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไปกับบัญชียอ่ ยลูกหนีเ้ งินกูใ้ ห้ถกู ต้องตรงกัน
3. ธุรกิจเงินรับฝาก
สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินไว้โดยให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิกประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินรับฝาก
ออมทรัพย์ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินรับฝากประจำ เป็นต้น สำหรับกำหนดระยะเวลาการฝาก และอัตราดอกเบี้ย
จะแตกต่างกันตามแต่ประเภทเงินรับฝาก
3.1. การรับฝากเงินจากสมาชิก 
เมื่อสมาชิกต้องการฝากเงินกับสหกรณ์ สมาชิกจะต้องเขียนใบส่งเงินฝากส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
พร้อมกับสมุดคูบ่ ญ
ั ชีเงินรับฝากและเงินสด  เจ้าหน้าทีก่ ารเงินจะทำการตรวจสอบและรับเงิน พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ รับเงิน

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

133

ในใบส่งเงินฝากและสมุดคู่บัญชีเงินรับฝาก จากนั้นจะส่งคืนสมุดคู่บัญชี เงินรับฝากให้สมาชิก สิ้นวันทำการเจ้าหน้าที่
การเงินจะรวบรวมใบส่งเงินฝากส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชีจะจัดทำใบสำคัญรับแนบไว้ข้างหน้าใบส่งเงินฝาก เพื่ออธิบายรายการรับเงินว่าเป็น
รายการบัญชีเจ้าหนี้เงินรับฝากประเภทใด และบันทึกบัญชี พร้อมกับบันทึกรายการฝากเงินของสมาชิกในบัญชีย่อย
เจ้าหนี้เงินรับฝาก ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
สมาชิกยื่นใบส่งเงินฝากพร้อมเงินสด
และสมุดคู่บัญชีเงินรับฝาก

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบและรับเงินพร้อมกับ
ลงลายมือชื่อรับเงินในใบส่งเงินฝากและสมุดคู่บัญชี
ส่งคืนสมุดคู่บัญชีเงินรับฝากให้สมาชิก

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
พร้อมกับบันทึกรายละเอียดในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 28 มกราคม 2559 สหกรณ์ได้รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษจาก นายแสง 

คำจันทร์ สมาชิกเลขที่ 1 จำนวนเงิน 2,000.- บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมใบส่งเงินฝากที่ได้รับ
จากเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญรับ
ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเดบิต (รับ) ดังนี้
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สมุดเงินสด  
  

หน้า 22   

วัน เดือน ปี

เลขที่
หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
ชื่อบัญชีและรายการ
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร
บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี

2559
เจ้าหนี้เงินรับฝาก
ม.ค. 28 125 ออมทรัพย์พิเศษ

45 2,000 -

ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
   

เดบิต เงินสด

   

   

2,000.-

เครดิต เจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

  2,000.-

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
วัน เดือน ปี

รายการ

2559
ม.ค. 2

หน้า
บัญชี

  หน้า 12

เดบิต

ส.1 850

เครดิต

-

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
850

-

950

-

2,950

-

………….
…ฯลฯ….
28

ส.2 2,000

-
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
วัน เดือน ปี

หน้า
บัญชี

รายการ

2559
ม.ค. 28

เดบิต

ส.2

เครดิต
2,000

  

หน้า 12

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

-

2,000

-

พร้อมกับบันทึกบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ดังนี้ 
บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
2001
1
.....................
แผ่นที่...........................
นายแสง คำจันทร์
1
ชื่อสมาชิก........................................................................สมาชิ
กกลุ่มที่..........................เลขทะเบี
ยน..............................
เลขที่บัญชี

1 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ยอดคงเหลือขึ้นต่ำ 100.-บาท
เงื่อนไข..............................................................................................................................................................................

วัน เดือน ปี

รายการ

เดบิต
(ถอน)

เครดิต
(ฝาก)

ยอดคงเหลือ
เครดิต

การคำนวณ
ดอกเบี้ย

ทุกสิ้นเดือนจะทำการเปรียบเทียบยอดเงินรับฝากในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปกับบัญชีย่อย
เจ้าหนี้เงินรับฝาก (ตามประเภท) ให้ถูกต้องตรงกัน
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หมายเหตุ

3.2.

การจ่ายคืนเงินรับฝาก 

เมื่อสมาชิกขอถอนเงินฝาก สมาชิกจะเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์หรือใบถอนเงินฝากประจำ
ตามประเภทซึ่งสมาชิกลงชื่อแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่การเงินพร้อมสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าที่การเงิน จะทำการตรวจสอบ
จำนวนเงินในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากว่ามีจำนวนเพียงพอที่จะถอนได้หรือไม่ หากมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอก็
จะบันทึกรายการตามใบถอนเงินฝากลงในสมุดคู่บัญชีเงินรับฝากของสมาชิก จากนั้นจะจ่ายเงินพร้อมกับให้สมาชิก
ลงชื่อรับเงินในใบถอนเงินฝากแล้วส่งคืนสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้สมาชิก สิ้นวันทำการจะรวบรวมใบถอนเงินฝากส่งให้เจ้า
หน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชีจะจัดทำใบสำคัญจ่ายแนบไว้ข้างหน้าใบถอนเงินฝาก เพื่ออธิบายรายการจ่ายเงิน
ว่าเป็นรายการบัญชีเจ้าหนี้เงินรับฝากประเภทใด และบันทึกบัญชี พร้อมกับบันทึกรายการถอนเงินรับฝากของสมาชิก
ในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
สมาชิกยื่นใบถอนเงินฝากพร้อมกับ
สมุดคู่บัญชีเงินรับฝาก

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบและจ่ายเงินพร้อมกับ
ลงลายมือชื่อจ่ายเงินในใบถอนเงินฝากและสมุดคู่บัญชี
ส่งคืนสมุดคู่บัญชีเงินรับฝากให้สมาชิก

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
พร้อมกับบันทึกรายละเอียดในบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 31 มกราคม 2559 สหกรณ์จ่ายคืนเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษให้ 
นายแสง คำจันทร์ สมาชิกเลขที่ 1 จำนวนเงิน 1,000.- บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมใบถอนเงินฝากที่ได้รับ
จากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเครดิต (จ่าย) ดังนี้
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สมุดเงินสด    

    หน้า 11

เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
เลขที่
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร

วัน เดือน ปี

2559
ม.ค. 31

ชื่อบัญชีแ
ละรายการ

หน้า
จำนวนเงิน
บัญชี

เจ้าหนี้เงินรับ
250 ฝากออมทรัพย์ 45
พิเศษ

1,000 -

ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
   

เดบิต เจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   1,000.-

  

เครดิต เงินสด

  1,000.-

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด

วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ
2

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

หน้า 26

เครดิต

850 -

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
850 -

………….
…ฯลฯ….
31
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4,250 ส.2

1,000 -

3,250 -
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

หน้า
บัญชี

รายการ

เดบิต

28

ส.2

31

ส.2 1,000

  หน้า 14
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

เครดิต
2,000

-

-

2,000

-

1,000

-

พร้อมกับบันทึกบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ดังนี้ 
บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
2001
1
.....................
แผ่นที่...........................
นายแสง คำจันทร์
1
ชื่อสมาชิก........................................................................สมาชิ
กกลุ่มที่..........................เลขทะเบี
ยน..............................
เลขที่บัญชี

2 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ถอนได้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ยอดคงเหลือขึ้นต่ำ 100.-บาท
เงื่อนไข.............................................................................................................................................................................

วัน เดือน ปี

รายการ

เดบิต
(ถอน)

เครดิต
(ฝาก)

ยอดคงเหลือ
เครดิต

การคำนวณ
ดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทุกสิ้นเดือนจะทำการเปรียบเทียบยอดเงินรับฝากในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปกับบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก (ตาม
ประเภท) ให้ถูกต้องตรงกัน
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4. ธุรกิจการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก
สหกรณ์จะจัดหาที่ดินให้สมาชิกเช่า หรือเช่าซื้อ ซึ่งอาจจะพัฒนาปรับปรุงที่ดินเดิมให้มีสภาพที่ดีขึ้น 

การปรับผังที่ดินใหม่จากที่ดินเดิม หรือมีการซื้อที่ดินในแหล่งชุมชนใหม่มาจัดสรรกันในหมู่สมาชิกก่อนที่จะจัดการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สมาชิกอาจมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการรวมตัวกันซื้อวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างต่าง ๆ มาเพื่อร่วมกันก่อสร้างบ้านเรือนเพื่อให้ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สำหรับขั้นตอนของการ
ก่อสร้างบ้านนั้นเป็นภารกิจหนึ่งที่สมาชิกและชุมชนจะร่วมกันดำเนินการก่อสร้างบ้านเองซึ่งเป็นนโยบายในการบริหาร
จัดการงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยร่วมกันคิด ร่วมกันทำและรับผลประโยชน์ร่วมกัน
สามารถสร้างความเป็นเจ้าของ ความภาคภูมิใจและรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน สหกรณ์จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเงิน
ทุนโดยได้รับสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแล้วจึงนำมาให้สินเชื่อแก่สมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ก่อสร้างบ้าน ดังนั้น การดำเนินธุรกิจจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริม
คลองนี้จึงมีเพียงการจัดหาที่ดินให้สมาชิกเช่าหรือเช่าซื้อ ดังต่อไปนี้ 
4.1.

การจัดหาที่ดินให้สมาชิกเช่า

สหกรณ์ จ ะจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เช่ า ช่ ว งต่ อ โดยสหกรณ์ จ ะเป็ น ผู้ ท ำสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น จาก
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น ที่ดินของ ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือการเช่าจากภาคเอกชนซึ่งเดิมชุมชนอาจอยู่อาศัยในที่ดินผืนนั้นอยู่แล้ว  แต่ยังไม่มี
การทำสัญญาเช่าที่ดินให้ถูกต้อง 
4.1.1. การเช่าที่ดิน
เพื่อให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิก สหกรณ์ควรได้ร่วมประชุมสำรวจความ
ต้องการในแหล่งที่อยู่อาศัยของสมาชิกเพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเช่าที่ดิน จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ควรได้มีการประชุมพิจารณาร่วมกันในการตัดสินใจเช่าที่ดิน เพื่อนำมาให้สมาชิกเช่าช่วงต่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน
สำหรับการทำสัญญาเช่าที่ดินนั้นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ควรมอบอำนาจให้มีผู้กระทำการแทนสหกรณ์
ซึ่งอาจเป็นประธานกรรมการสหกรณ์หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการและผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในคราวที่มีการประชุม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจ ลงนามคู่สัญญาในการทำสัญญาเช่า ซึ่งปรากฏตามผังแสดง
ลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
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สหกรณ์ร่วมประชุมกับสมาชิกเพื่อสำรวจความต้องการ
ในแหล่งที่ดินและนำข้อมูลเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเช่าที่ดิน 

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประชุม
พิจารณาตัดสินใจเช่าที่ดิน 
พร้อมกับมอบอำนาจให้มีผู้กระทำการแทนสหกรณ์

ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนสหกรณ์ 
ทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าที่ดิน
4.1.2. การจ่ายเงินค่าเช่า
เมื่อสหกรณ์มีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า เจ้าหน้าที่การเงินจะจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับเงิน กรณีที่ผู้รับเงินไม่มีเอกสารให้แก่สหกรณ์เจ้าหน้าที่การเงินจะจัดทำใบเบิกเงินให้ผู้รับเงิน   ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน สิ้นวันจะรวบรวมใบเบิกเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้ให้เช่า ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำใบสำคัญจ่ายโดยแยกจัดทำตามประเภทของการจ่ายเงิน เพื่อบันทึกบัญชี ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินตามใบสำคัญที่ได้รับจากผู้ให้เช่าที่ดิน  
ซึ่งมีจำนวนเงินถูกต้องตรงกับสัญญาเช่าที่ดิน

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี สหกรณ์ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินไว้กับกรมธนารักษ์ ระยะเวลาการเช่า 30 ปี กำหนดให้จ่ายค่าเช่า
ปีละครั้ง เป็นจำนวนเงิน 5,000.- บาท ตลอดอายุสัญญาเช่าโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่นใดอีก วันที่ 1 มีนาคม 2551
สหกรณ์ได้จ่ายเงินค่าเช่าที่ดินให้กรมธนารักษ์สำหรับการเช่าที่ดิน 1 ปี สหกรณ์จะต้องบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมใบเสร็จรับเงินของ
กรมธนารักษ์ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเครดิต (จ่าย) ดังนี้
สมุดเงินสด  
วัน เดือน ปี

  

หน้า 12  

เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี
2559
มี.ค. 1 311

ค่าเช่าที่ดิน 204

5,000 -

ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง
   

เดบิต ค่าเช่าที่ดิน

  

  

5,000.-

เครดิต เงินสด

5,000.-

	
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด    
วัน เดือน ปี

รายการ

2559
ก.พ. 25

   หน้า 17

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

ส.2

5,200 -

4,350 -

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
850 -

………….
…ฯลฯ….
มี.ค.
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6,250 ส.3

5,000 -

1,250 -
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีค่าเช่าที่ดิน
วัน เดือน ปี
2559
มี.ค. 1

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.3

5,000 -

เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
5,000 -

4.1.3. การให้สมาชิกเช่าที่ดิน
  
หลังจากที่สหกรณ์ได้เช่าที่ดินมาแล้วขั้นตอนต่อไปจะจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิกเช่าช่วงต่อ
สำหรับการแบ่งปันที่ดินให้แก่สมาชิกแต่ละครัวเรือนนั้น สหกรณ์จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิก เพื่อให้มี
การจัดสรรพื้นที่อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก เนื่องจากพื้นที่ของที่ดินที่สหกรณ์เช่ามานั้น
อาจมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกในสหกรณ์ได้ ในการประชุมร่วมกันนี้จะต้องได้ข้อสรุป
ทีส่ ำคัญ เช่น ผังของชุมชน ระยะเวลาในการเช่าทีด่ นิ การกำหนดอัตราค่าเช่าทีด่ นิ ทีจ่ ะเรียกเก็บจากสมาชิก วันทีต่ อ้ งชำระ
การเรียกเก็บค่าปรับหากมีการชำระค่าเช่าไม่เป็นไปตามกำหนด รวมถึงวิธีการอื่นหากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้
กำหนดร่ ว มกั น จากนั้ น สหกรณ์ จ ะทำสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น กั บ สมาชิ ก โดยสมาชิ ก จั ด ทำสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ตามระเบี ย บ
ที่สหกรณ์กำหนดไว้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือต่างๆ แล้วรวบรวมส่งให้
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ลงลายมือชื่อในฐานะ “ ผู้ให้เช่า ” โดยที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อาจมอบ
อำนาจกระทำการให้ประธานกรรมการสหกรณ์หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการและผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจ  
ลงนามคู่สัญญาในการทำสัญญาเช่ากับสมาชิก จากนั้น จะส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนมายังเจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึก
รายการในทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน และจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารไว้เป็นหลักฐานของสหกรณ์ต่อไป ซึ่งปรากฏ
ตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
สมาชิกทำสัญญาเช่าที่ดินให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน
เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกทะเบียนสถิติ
การรับค่าเช่าที่ดิน
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2559 สหกรณ์ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับสมาชิกทั้งหมด จำนวน 50 ราย 

ในจำนวนสมาชิกดังกล่าวมีนายแสง คำจันทร์ สมาชิกเลขที่ 1 มาทำสัญญาเช่าที่ดินกับสหกรณ์ด้วย สำหรับ เงื่อนไขสัญญา
สรุปได้ดังนี้ สหกรณ์กำหนดระยะเวลาในการเช่าไว้ 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
อัตราค่าเช่าเดือนละ 100.- บาท โดยให้จ่ายค่าเช่าทุก ๆ วันที่ 5 ของทุกเดือน และให้ทุกคนวางเงินประกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่เช่า และกระทำผิดต่อสัญญาเช่าไว้ เป็นเงินรายละ 500.- บาท หากสมาชิกรายใดผิดนัดการจ่าย
ค่าเช่าตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 1.- บาท นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไป กรณีผิดนัดจ่ายค่าเช่าติดต่อกัน 

3 เดือน สหกรณ์อาจจะบอกเลิกสัญญากับสมาชิกได้
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับเอกสารสัญญาจากคณะกรรมการดำเนินการแล้วจะบันทึกรายการลงในทะเบียน
สถิติการรับค่าเช่าที่ดิน 
ทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน
นายแสง คำจันทร์
1
ชื่อสมาชิก...............................................................................................เลขทะเบี
ยนที่....................................................
1/2559
1 มกราคม 2559
สัญญาเช่าที่ดินเลขที่ ........................................ลงวั
นที่...................................................................................................
100
เดือน
500.อัตราค่าเช่า.............................................บาท
ต่อ..................................จำนวนเงิ
นประกัน......................................บาท
10
1 มกราคม 2559
31 ธันวาคม 2568
ระยะเวลาการเช่า......................ปี
นับตั้งแต่วันที่..............................................ถึ
งวันที่.....................................................
- กำหนดให้ชำระค่าเช่าทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
เงื่อนไขอื่น.........................................................................................................................................................................
- ค่าปรับวันละ 1.-บาท นับแต่วันที่ผิดนัดชำระค่าเช่า
.........................................................................................................................................................................................
- ผิดนัดชำระค่าเช่า 3 เดือนติดต่อกัน สหกรณ์จะบอกเลิกสัญญา
.........................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี
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รายการ

เล่มที่/ จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน   การคำนวณ
หมายเหตุ
เลขที่ ที่รับค่าเช่า ที่ค้างรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

4.1.4. การบันทึกรับรู้รายได้ค่าเช่าที่ดินจากสมาชิก
1) กรณีสหกรณ์ได้รับรายได้ค่าเช่าที่ดินตามที่กำหนด
   เมื่อสมาชิกนำเงินมาจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับสหกรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบสถิติการจ่าย
ค่าเช่าของสมาชิกในทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดินด้วยว่ามียอดที่จะต้องชำระค่าเช่าเป็น จำนวนเงินเท่าใด จากนั้น
จึงรับเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน และลงชื่อรับเงิน แล้วจึงส่งมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน
สิ้นวันทำการเจ้าหน้าที่การเงินจะรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี ซึ่งเจ้าหน้าที่บัญชีจะจัดทำใบ
สำคัญรับเพื่อบันทึกบัญชี ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
สมาชิกมาติดต่อชำระเงินค่าเช่าที่ดิน

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน
เพื่อทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระก่อนจึงจะรับเงินพร้อมกับ
ออกใบเสร็จรับเงินและมอบต้นฉบับให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
พร้อมกับบันทึกทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 5 มกราคม 2559 สหกรณ์ได้รับค่าเช่าที่ดินจากสมาชิกจำนวน 45 ราย รวมเป็น
จำนวนเงิน 4,500.- บาท ในจำนวนดังกล่าวนีม้ นี ายแสง คำจันทร์ สมาชิกเลขที่ 1 มาจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ ด้วย ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ 1 เลขที่ 29 จำนวนเงิน 100.- บาท
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน 

ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญรับ
ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเดบิต (รับ) ดังนี้

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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สมุดเงินสด   

วัน เดือน ปี

   หน้า 21  

เลขที่
ชื่อบัญชี หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชีและ หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร รายการ บัญชี

2559
ม.ค. 5 19

รายได้ค่าเช่า
ที่ดิน

145 4,500 -

ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
   

เดบิต เงินสด

   

4,500.-

เครดิต รายได้ค่าเช่าที่ดิน

   4,500.-

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
วัน เดือน ปี

รายการ

2559
ม.ค. 2

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

เครดิต

850 -

850 -

…ฯลฯ…

950 -

5

ส.1

4,500 -

5,450 -

บัญชีรายได้ค่าเช่าที่ดิน
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค. 5
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รายการ

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

เครดิต
4,500

-

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

4,500

-

พร้อมกับบันทึกทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน ดังนี้
ทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน
นายแสง คำจันทร์
1
ชื่อสมาชิก...............................................................................................เลขทะเบี
ยนที่....................................................
1/2559
1 มกราคม 2559
สัญญาเช่าที่ดินเลขที่ .........................................ลงวั
นที่...................................................................................................
100
เดือน
500.อัตราค่าเช่า.............................................บาท
ต่อ..................................จำนวนเงิ
นประกัน......................................บาท
10
1 มกราคม 2559
31 ธันวาคม 2568
ระยะเวลาการเช่า......................ปี
นับตั้งแต่วันที่..............................................ถึ
งวันที่.....................................................
- กำหนดให้ชำระค่าเช่าทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
เงื่อนไขอื่น.........................................................................................................................................................................
- ค่าปรับวันละ 1.-บาท นับแต่วันที่ผิดนัดชำระค่าเช่า
.........................................................................................................................................................................................
- ผิดนัดชำระค่าเช่า 3 เดือนติดต่อกัน สหกรณ์จะบอกเลิกสัญญา
.........................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี

รายการ

5 ม.ค. 59 ชำระค่าเช่าที่ดิน

เล่มที่/ จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน   การคำนวณ
หมายเหตุ
เลขที่ ที่รับค่าเช่า ที่ค้างรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
1/29

100.-

-

2) กรณีสหกรณ์ไม่ได้รับรายได้ค่าเช่าที่ดินตามที่กำหนด
  
หลั ง จากที่ พ้ น กำหนดให้ จ่ า ยค่ า เช่ า ที่ ดิ น แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี จ ะต้ อ งตรวจสอบ
ทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดินเพื่อบันทึกจำนวนเงินที่ค้างจ่ายค่าเช่าที่ดินของสมาชิก พร้อมกับจัดทำรายงานค่าเช่า
ที่ดินค้างรับเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้รับทราบในคราวที่มีการประชุมประจำเดือน
ทั้งนี้   เจ้าหน้าที่บัญชีจะต้องจัดทำทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดินให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้ทราบถึงการรับรายได้ค่าเช่าที่ดิน โดยมียอดรายได้ค่าเช่าที่ดินค้างรับในแต่ละเดือนหรือไม่ หรือมียอดค้างเป็น
จำนวนกี่งวด และง่ายต่อการจัดทำรายงานค่าเช่าที่ดินค้างรับประจำเดือน เพื่อจะได้ใช้ข้อมูลในการติดตามทวงถาม
ให้สมาชิกนำเงินมาจ่ายให้แก่สหกรณ์ได้ถูกต้องครบถ้วน และจะได้นำข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ประจำเดือนได้รับทราบและตัดสินใจที่จะบอกเลิกสัญญากับสมาชิกต่อไป 

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 6 มกราคม 2551 สหกรณ์ยังไม่ได้รับค่าเช่าที่ดินจากสมาชิก 5 ราย ดังนี้ 
1. นายสว่าง จันทร์งาม สมาชิกเลขที่  5  จำนวนเงิน 100.- บาท
2. นายสุข  คำจันทร์

สมาชิกเลขที่ 10  จำนวนเงิน 100.- บาท

3. นางน้อย บุตรดี

สมาชิกเลขที่ 15  จำนวนเงิน 100.- บาท

4. นางปราณี ใจดี

สมาชิกเลขที่ 20  จำนวนเงิน 100.- บาท

5. นายเพชร  สีสวย

สมาชิกเลขที่ 30  จำนวนเงิน 100.- บาท

การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
บันทึกจำนวนเงินค่าเช่าที่ดินค้างรับของสมาชิกในทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน 
พร้อมกับจัดทำรายงานค่าเช่าที่ดินค้างรับ ดังนี้
ทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน
นายสว่าง จันทร์งาม
5
ชื่อสมาชิก...............................................................................................เลขทะเบี
ยนที่....................................................
5 1/2559
1 มกราคม 2559
สัญญาเช่าที่ดินเลขที่ .........................................ลงวั
นที่...................................................................................................
100
เดือน
500.อัตราค่าเช่า.............................................บาท
ต่อ..................................จำนวนเงิ
นประกัน......................................บาท
10
1 มกราคม 2559
31 ธันวาคม 2568
ระยะเวลาการเช่า......................ปี
นับตั้งแต่วันที่..............................................ถึ
งวันที่.....................................................
- กำหนดให้ชำระค่าเช่าทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
เงื่อนไขอื่น.........................................................................................................................................................................
- ค่าปรับวันละ 1.-บาท นับแต่วันที่ผิดนัดชำระค่าเช่า
.........................................................................................................................................................................................
- ผิดนัดชำระค่าเช่า 3 เดือนติดต่อกัน สหกรณ์จะบอกเลิกสัญญา
.........................................................................................................................................................................................

วัน เดือน ปี

รายการ

6 ม.ค. 59 ค่าเช่าที่ดินค้างรับ
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เล่มที่/ จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน   การคำนวณ
หมายเหตุ
เลขที่ ที่รับค่าเช่า ที่ค้างรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ
100.-

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

พร้อมกับจัดทำรายงานค่าเช่าที่ดินค้างรับ ดังนี้
มกราคม 2559
รายงานค่าเช่าที่ดินค้างรับ ประจำเดือน............................................... 
6 มกราคม 2559
วันที่รายงาน...........................................................

เลขทะเบียน
สมาชิก

ค่าเช่าที่ดินค้างรับ
ชื่อ - สกุล

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

เดือน/ปี จำนวนเงิน เดือน/ปี จำนวนเงิน เดือน/ปี จำนวนเงิน

รวมเงิน
ค้างรับ
(บาท)

5

นายสว่าง จันทร์งาม ม.ค. 59

100.-

100.-

10

นายสุข คำจันทร์

ม.ค. 59

100.-

100.-

15

นางน้อย บุตรดี

ม.ค. 59

100.-

100.-

20

นางปราณี ใจดี

ม.ค. 59

100.-

100.-

30

นายเพชร สีสวย

ม.ค. 59

100.-

100.-

	
เมื่อสมาชิกนำเงินมาจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับสหกรณ์ กรณีที่พ้นกำหนดชำระไปแล้วนั้น   เจ้าหน้าที่การเงิน
จะตรวจสอบสถิติการจ่ายค่าเช่าของสมาชิกในทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน เพื่อดูว่ามีการค้างรับเงินค่าเช่าที่ดิน
เป็นจำนวนกี่งวดพร้อมกับคำนวณค่าปรับที่จะต้องเรียกเก็บจากสมาชิก จากนั้นจะรับเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
และลงชือ่ รับเงิน แล้วจึงส่งมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน สิน้ วันทำการเจ้าหน้าทีก่ ารเงินจะรวบรวม
สำเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี ซึ่งเจ้าหน้าที่บัญชีจะจัดทำใบสำคัญรับเพื่อบันทึกบัญชี ซึ่งปรากฏตามผัง
แสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
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สมาชิกมาติดต่อชำระเงินค่าเช่าที่ดิน
หลังจากที่พ้นกำหนดชำระไปแล้ว

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบสถิติการชำระค่าเช่าที่ดิน
แล้วจึงรับเงินค่าเช่าที่ดินและค่าปรับพร้อมกับออกใบเสร็จรับเงิน
และมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไปพร้อมกับบันทึกทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 25 มกราคม 2559 สหกรณ์ได้รับค่าเช่าที่ดินจากนายสว่าง จันทร์งาม สมาชิกเลขที่ 5
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1 เลขที่ 49 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 120.- บาท แยกเป็นรายได้ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 100.- บาท
และค่าปรับผิดสัญญาเช่าที่ดิน 20.- บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่
ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินพร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญรับเงิน
ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเดบิต (รับ) ดังนี้
สมุดเงินสด  
หน้า 16   
วัน เดือน ปี

เลขที่
หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
ชื่อบัญชีและรายการ
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร
บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี

2559
ม.ค. 25 120
121

150

รายได้ค่าเช่าที่ดิน

145 100

ค่าปรับผิดสัญญาเช่า
ที่ดิน
155 20

-
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ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
   

เดบิต เงินสด

120.-

   

เครดิต รายได้ค่าเช่าที่ดิน

100.-

    

ค่าปรับผิดสัญญาเช่าที่ดิน

20.-

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
  หน้า 1  
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ

2

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

เครดิต

850 -

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
850 -

…………………….
………ฯลฯ…….
25

950 ส.2

120 -

1,070 -

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีรายได้ค่าเช่าที่ดิน
						
หน้า
วัน เดือน ปี
รายการ
เดบิต
เครดิต
บัญชี
2559
ม.ค. 5
25

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

ส.1

4,500 -

4,500 -

ส.2

100 -

4,600 -
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บัญชีค่าปรับผิดสัญญาเช่าที่ดิน

วัน เดือน ปี

หน้า
บัญชี

รายการ

2559
ม.ค. 25

เดบิต

เครดิต

ส.2

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

20 -

20 -

พร้อมกับบันทึกทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน ดังนี้
ทะเบียนสถิติการรับค่าเช่าที่ดิน
นายสว่าง จันทร์งาม
5
ชื่อสมาชิก...............................................................................................เลขทะเบี
ยนที่....................................................
51/2559
1 มกราคม 2559
สัญญาเช่าที่ดินเลขที่ ........................................ลงวั
นที่...................................................................................................
100
เดือน
500.อัตราค่าเช่า.............................................บาท
ต่อ..................................จำนวนเงิ
นประกัน......................................บาท
10
1 มกราคม 2559
31 ธันวาคม 2568
ระยะเวลาการเช่า......................ปี
นับตั้งแต่วันที่..............................................ถึ
งวันที่.....................................................
- กำหนดให้ชำระค่าเช่าทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
เงื่อนไขอื่น.........................................................................................................................................................................
- ค่าปรับวันละ 1.-บาท นับแต่วันที่ผิดนัดชำระค่าเช่า
.........................................................................................................................................................................................
- ผิดนัดชำระค่าเช่า 3 เดือนติดต่อกัน สหกรณ์จะบอกเลิกสัญญา
.........................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี

รายการ

เล่มที่/ จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน   การคำนวณ
เลขที่ ที่รับค่าเช่า ที่ค้างรับ
ค่าปรับ
ค่าปรับ

6 ม.ค. 59 ค่าเช่าที่ดินค้างรับ
25 ม.ค. 59 รับค่าเช่าและค่าปรับ 1/49

152

100.100.-

-

20.- 6-25 =20 วัน
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หมายเหตุ

4.2.

การจัดซื้อที่ดินมาให้สมาชิกเช่าซื้อ

สหกรณ์ จ ะซื้ อ ที่ ดิ น มาจั ด สรรให้ ส มาชิ ก เช่ า ซื้ อ สหกรณ์ มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ในการซื้ อ ที่ ดิ น จาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดย
มีที่ดินแปลงที่สหกรณ์ซื้อเป็นหลักประกัน พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้
ร่วมกันและแทนกันเต็มวงเงินสินเชื่อ สำหรับการแบ่งปันที่ดินของสมาชิกนั้นสหกรณ์จะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
สมาชิกเพื่อให้มีการจัดสรรพื้นที่อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกเช่าซื้อที่ดินก่อน
จะปลูกสร้างบ้านได้ต่อไป โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
4.2.1. การซื้อที่ดิน
		 				 สหกรณ์ควรได้รว่ มประชุมสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกเกีย่ วกับแหล่งทีด่ นิ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เช่น ระยะทางระหว่างแหล่งที่ดินกับที่ทำงาน ศูนย์ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล หรือวัด ระยะห่างของถนนสายหลัก
กับแหล่งที่ดิน รวมทั้งลักษณะของพื้นที่ที่ดินต้องมีการปรับพื้นที่หรือไม่ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาเปรียบเทียบ
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดิน จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ควรได้มีการประชุมพิจารณาร่วมกันในการตัดสินใจ
ซื้ อ ที่ ดิ น และมอบอำนาจให้ มี ผู้ ก ระทำการแทนสหกรณ์ ซึ่ ง อาจเป็ น ประธานกรรมการสหกรณ์ ห รื อ รองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการและผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคราวที่มีการประชุม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ
ลงนามในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ เมื่อสหกรณ์ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้ขายแล้วจึงนัดวันโอนกรรมสิทธิ์และ
จดจำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันเงินกู้ให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนต่อไป ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องตกลงกับผู้ขายว่า
ฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีและธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
สหกรณ์ร่วมประชุมกับสมาชิกเพื่อสำรวจความต้องการ
ในแหล่งที่ดินและนำข้อมูลเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการ
								
พิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดิน 

	

				

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประชุม
พิจารณาตัดสินใจซื้อที่ดิน 
พร้อมกับมอบอำนาจให้มีผู้กระทำการแทนสหกรณ์

ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนสหกรณ์ 
ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายที่ดินพร้อมกับ
นัดวันโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองค้ำประกันเงินกู้ให้กับ พอช.
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4.2.2  การโอนกรรมสิทธิ์ การจ่ายเงินให้กับผู้ขายที่ดิน และการจดจำนองค้ำประกันเงินกู้
   การซื้อที่ดินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะกู้เงินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำหรับการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองมาเพื่อจ่ายค่าที่ดินให้กับผู้ขายที่ดิน ดังนั้น หลังจากที่สหกรณ์
ได้ตกลงซื้อขายที่ดินกับผู้ขายที่ดินแล้ว สหกรณ์ผู้ขายที่ดิน และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะต้องมีการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกับจดทะเบียนจำนองที่ดิน เพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ
สำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ตั้งของที่ดิน โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้
ในการกู้เงินกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ควรได้มี
การมอบอำนาจให้มีผู้กระทำการแทนสหกรณ์ ซึ่งอาจเป็นประธานกรรมการสหกรณ์หรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการ และผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคราวที่มีการประชุม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจลงนามในการ
ทำนิติกรรมสัญญากับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หลังจากที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์แล้ว
จึงจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ เพื่อนำไปจ่ายค่าที่ดินต่อไป เมื่อสหกรณ์ได้รับแจ้งถึงการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะนำสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับปรุงยอดบัญชี
จากนั้นจะส่งสมุดคู่บัญชี เงินฝากธนาคารให้เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีจะนำข้อมูลจากสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ไปจัดทำใบโอนบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี แล้วบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไป
ยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 3 มกราคม 2559 สหกรณ์ได้รับแจ้งจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนว่าได้โอนเงินกู้
สำหรับซื้อที่ดิน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสหกรณ์ จำนวนเงิน 4,500,000.- บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยนำข้อมูลจากสมุดคู่บัญชี 

เงินฝากธนาคารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบโอนบัญชี
	

ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป     

วัน เดือน ปี

เลขที่
ใบโอน

รายการ

   หน้า 57
หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

2559
ม.ค.

3 7

เงินฝากธนาคาร

15

   เจ้าหนี้เงินกู้ – พอช.

52

4,500,000 -

บันทึกการรับเงินกู้ที่ พอช. โอนเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารสหกรณ์
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4,500,000 -

ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
   

เดบิต เงินฝากธนาคาร

  

  

   เครดิต เจ้าหนี้เงินกู้ - พอช.  

   4,500,000.  4,500,000.-

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
      บัญชีเงินฝากธนาคาร    
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ
3

หน้า
บัญชี
รว.1

เดบิต

เครดิต

4,500,000 -

             หน้า 20
ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

4,500,000 -

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
                         บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ - พอช.
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

3

รายการ

หน้า
บัญชี
รว.1

เดบิต

    
เครดิต

4,500,000 -

ยอดคงเหลือ
เดบิต

    หน้า 25
ยอดคงเหลือ
เครดิต
4,500,000 -

สหกรณ์สามารถกู้เงินจากสถาบันองค์กรชุมชนได้เป็นจำนวนเงินร้อยละ 90 ของราคาที่ดิน ที่สหกรณ์ซื้อ 

ผลต่างร้อยละ 10 ที่เหลือนั้นได้มาจากการระดมเงินของสมาชิกของสหกรณ์เอง ซึ่งเป็นการฝึกให้สมาชิกรู้จักออมเงิน
โดยให้นำเงินมาฝากกับสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์อาจกำหนดเงื่อนไขที่จะจ่ายดอกเบี้ยหรืองดจ่ายดอกเบี้ยสำหรับการรับ
ฝากเงินเพือ่ สมทบจัดซือ้ ทีด่ นิ ของสมาชิก ดังนัน้ หากสมาชิกบางรายได้ฝากเงินไว้กบั กลุม่ ออมทรัพย์ของชุมชน สมาชิกรายนัน้ ๆ
จะต้องถอนเงินฝากจากกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนมานำฝากกับสหกรณ์ด้วยเพื่อให้การแสดงจำนวนเงินที่สหกรณ์
จ่ายไปเพื่อซื้อที่ดินนั้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
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ในวันที่สหกรณ์นัดโอนกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินนี้สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าที่ดิน
ให้กับผู้ขายด้วย เจ้าหน้าที่การเงินจะถอนเงินเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนสหกรณ์นำเงินไปจ่ายค่าที่ดิน
และทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนั้น ในการจ่ายเงินใด ๆ นั้น ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนสหกรณ์จะต้องเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน เว้นแต่ค่าที่ดินซึ่งมีสัญญาเป็นหลักฐานประกอบการซื้อขายที่ดินแล้ว
หลังจากที่ทำนิติกรรมสัญญาที่สำนักงานที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบอำนาจ จะรวบรวมเอกสารสัญญาต่างๆ
ที่ได้รับจากผู้ขายที่ดินเช่นสัญญาซื้อขายที่ดิน และหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกันและสัญญากู้เงินที่ได้รับจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน สิ้นวันทำการเจ้าหน้าที่การเงินจะ
รวบรวมเอกสารสัญญาและหลักฐานการจ่ายเงินต่าง ๆ  ส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีจดั ทำใบสำคัญจ่ายโดยแยกจัดทำตามประเภท
ของการจ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี และจัดเก็บสัญญาต่างๆ เข้าแฟ้มเอกสารของสหกรณ์ไว้เป็นหลักฐานต่อไป ซึ่งปรากฏ
ตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
  ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนสหกรณ์
ผู้ขายที่ดินและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน       
โอนกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน

ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนสหกรณ์
จ่ายเงินค่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เมื่อเสร็จสิ้นการทำนิติกรรมสัญญาจะรวบรวมเอกสาร
สัญญาต่างๆและเอกสารการจ่ายเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบจำนวนเงินกับ
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับจากผู้รับมอบอำนาจให้กระทำ
การแทนสหกรณ์

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและ
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 4 มกราคม 2559 สหกรณ์ได้นัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและจดทะเบียนจำนองให้กับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พร้อมกับจ่ายเงินค่าที่ดินให้กับผู้ขายด้วย เป็นจำนวนเงิน 5,000,000. – บาท และ
ประธานกรรมการสหกรณ์ได้ขอเบิกค่าพาหนะ จำนวนเงิน 100.- บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1  เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมเอกสารสัญญาซื้อขาย
ที่ดินและใบเบิกเงินที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดเงินสด ด้านเครดิต (จ่าย) ดังนี้
สมุดเงินสด   
หน้า 12   
วัน เดือน ปี

เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี
2559
ม.ค.

4

13

ซื้อที่ดิน

200 5,000,000 -

14

ค่าพาหนะ

230

100 -

ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดเงินสด ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
เดบิต ซื้อที่ดิน
  
   

  

ค่าพาหนะ
เครดิต เงินสด

   5,000,000.100.  5,000,100.-
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด

							
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ

2

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.1

850 -

หน้า 12
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

เครดิต

850 -

…ฯลฯ......
4

ส.1

5,000,100 -

บัญชีซื้อที่ดิน

						
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค.

รายการ

4

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

200 -

  
เครดิต

  5,000,000 -

    หน้า 25
ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

  5,000,000 -

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีค่าพาหนะ
วัน เดือน ปี
2559
ม.ค. 4
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รายการ

หน้า
บัญชี
ส.1

เดบิต

100 -

    หน้า 28
เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
100 -
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เมื่อสหกรณ์ได้ที่ดินมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบและวางผังชุมชนร่วมกัน สมาชิกสหกรณ์ควร
ได้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางผั ง ชุ ม ชน เพื่ อ กำหนดขนาดแปลงที่ ดิ น ที่ เ หมาะสมต่ อ การใช้ ส อยพื้ น ที่ ที่ ดิ น
และความสามารถในการผ่อนชำระค่าทีด่ นิ การกำหนดทางเข้า-ออก ในชุมชน รวมถึงการกำหนดพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของชุมชน
เช่น ลานกีฬา ลานจอดรถ สนามเด็กเล่น สวนหย่อม ศูนย์ชุมชน ห้องสมุด เป็นต้น ในการรังวัดที่ดินนี้สมาชิกสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จะร่วมกันรังวัดที่ดินโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนใน
การส่งสถาปนิกเข้าไปช่วยเหลือในการรังวัดที่ดินและวางผังที่ดินให้กับสหกรณ์
จะเห็นได้ว่าต้นทุนของที่ดินจะประกอบด้วย ค่าที่ดิน และค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน หากฝ่ายที่ต้อง
ชำระค่าใช้จ่ายในการโอนเป็นของสหกรณ์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสหกรณ์ได้รับการช่วยเหลือจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในที่ดินนั้นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ให้การสนับสนุน
ให้กับชุมชนในนามกลุ่มหรือชุมชนนั้น ๆ
การคิดราคาขายที่ดินกับสมาชิก สหกรณ์จะนำต้นทุนที่ดินที่สหกรณ์จ่ายไปนั้น มาหารกับเนื้อที่ที่ดินที่
จัดแบ่งขายให้สมาชิกตามผังที่ดิน ดังนั้น เมื่อนำราคาขายที่ดินให้กับสมาชิกทุกคนรวมกันแล้วจะเท่ากับต้นทุนที่ดิน
ที่สหกรณ์ได้จ่ายไปโดยไม่มีส่วนต่างเป็นกำไรที่จะคิดเพิ่มจากสมาชิก ทั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้
สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นนโยบายในการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดหา   ที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกของ
สหกรณ์ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
หลังจากที่รังวัดที่ดินและวางผังที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วสหกรณ์จะได้แผนที่ชุมชุนซึ่งจะทราบว่าเนื้อที่ที่ดิน
ที่จะขายให้สมาชิกมีทั้งหมดกี่แปลง แปลงใดที่สมาชิกจะเช่าซื้อ ในจำนวนเนื้อที่เท่าใด จากนั้นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จะจัดทำทะเบียนคุมแปลงที่ดินเพื่อทราบถึงรายละเอียดการได้มาของที่ดินและสามารถแบ่งแปลงย่อยออกมาได้กี่แปลง
จะขายให้แก่สมาชิกรายใดเป็นเนื้อที่เท่าใด
นอกจากนี้สหกรณ์จะได้รับเงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 

ซึ่งโอนเงินผ่านบัญชีสหกรณ์เพื่อนำไปจ่ายให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ควรจะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อให้ได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกำหนด
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 4 มกราคม 2559 สหกรณ์ซื้อที่ดินตามโฉนดเล่มที่ 36 เลขที่ 13364 ตำบลบ้านนา
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา และในวันที่ 6 มกราคม 2551 สมาชิกสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และสถาปนิกจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ร่วมกันรังวัดที่ดินและวางผังที่ดินให้
กับสหกรณ์ จากแผนที่ชุมชนสหกรณ์แบ่งแปลงย่อยให้สมาชิกได้ทั้งหมด 50 แปลง ในจำนวนดังกล่าวขายให้สมาชิก 

5 ราย ดังนี้
1. นายสด จันทร์งาม

สมาชิกเลขที่  6  แปลงที่ 1  เนื้อที่ 30 ตารางวา

2. นายสุข คำจันทร์

สมาชิกเลขที่ 10  แปลงที่ 2  เนื้อที่ 25 ตารางวา

3. นางจำปา บุตรดี

สมาชิกเลขที่ 16  แปลงที่ 3  เนื้อที่ 30 ตารางวา

4. นางน้ำฝน ใจดี

สมาชิกเลขที่ 26  แปลงที่ 49 เนื้อที่ 25 ตารางวา

5. นายแก้ว  สีสวยงาม สมาชิกเลขที่ 36  แปลงที่ 50 เนื้อที่ 25 ตารางวา
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การบันทึกทะเบียนคุมแปลงที่ดิน ดังนี้
ทะเบียนคุมแปลงที่ดิน
36
13364
4 มกราคม 2559
โฉนดเล่มที่.................................เลขที
่.................................วั
นที่ได้มา..............................................................................  
4
3
60
เนื้อที่..............................ไร่
..............................งาน  ..............................วา 
บ้านนา
องครักษ์
นครนายก
สถานที่ตั้ง เลขที่..........................ตำบล...............................
อำเภอ....................................จั
งหวัด..................................

แปลงเลขที่

ผู้เช่าซื้อ

เนื้อที่

ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียนสมาชิก

งาน

ตารางวา

1

นายสด จันทร์งาม

6

30

2

นายสุข คำจันทร์

10

25

3

นางจำปา บุตรดี

16

30

หมายเหตุ

.......ฯลฯ......
49

นางน้ำฝน ใจดี

26

25

50

นายแก้ว สีสวยงาม

36

25

50
1,300
ที่ดินที่ขาย รวมทั้งสิ้น......................................แปลง  จำนวนเนื
้อที่ที่ดินทั้งหมด..............................................ตารางวา
610
50
พื้นที่ส่วนกลาง ที่สาธารณประโยชน์.....................................ตารางวา
พื้นที่ของสหกรณ์.................................ตารางวา
4.2.3. การขายที่ดินให้กับสมาชิก 
เมื่อสมาชิกตกลงที่ จ ะเช่ า ซื้ อ ที่ ดิ น กั บ สหกรณ์ แ ล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ จะนั ด ให้ ส มาชิ ก
มาทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด โดยสมาชิกจะต้องทำความเข้าใจใน
รายละเอียดในสัญญา และเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระต่องวดอัตราดอกเบี้ย จำนวนงวดที่ต้อง
ชำระ การส่งเงินงวดชำระหนี้ภายในวันที่เท่าใด ชำระ ณ สถานที่ใด หากปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาแล้วสมาชิกจะเสีย
ผลประโยชน์อะไรบ้าง จากนั้นเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
เอกสารสัญญาต่างๆ รวมทั้งการค้ำประกันการเช่าซื้อที่ดิน แล้วรวบรวมส่งให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาก่อน
ที่จะลงชื่อในเอกสารสัญญาต่าง ๆ จากนั้นจะส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนมายังเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อบันทึกรายการ
ในบั ญ ชี ย่ อ ยลู ก หนี้เช่าซื้อที่ดิน พร้อมกับมอบคู่ ฉ บั บ หนั ง สื อ สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ ที่ ดิ น ให้ กั บ สมาชิ ก เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน 

สิ้นวันทำการจะรวบรวมเอกสารสัญญาทัง้ หมดส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชีจะรวบรวมรายการทีเ่ กีย่ วกับการขายเช่าซือ้
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ทีด่ นิ มาจัดทำตารางงวดชำระหนี้พร้อมกับจัดทำใบโอนบัญชี เพื่อบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปยัง
สมุดบัญชีแยกประเภท ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่สินเชื่อนัดให้สมาชิกมาทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน
พร้อมกับอธิบายเงื่อนไขต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ
								
ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารสัญญาต่าง ๆ
รวมทั้งการค้ำประกันการเช่าซื้อที่ดินของสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการผู้ได้รับมอบอำนาจตรวจสอบ พร้อมกับ
ลงลายมือชื่อคู่สัญญาในสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับสมาชิก
และส่งเอกสารสัญญาต่าง ๆ กลับคืนมายังเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อมอบคู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อที่ดินให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมกับบันทึกรายละเอียดในบัญชีย่อย
ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินและรวบรวมสัญญาเช่าซื้อทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไป

กรณีที่วันทำสัญญาสมาชิกมีการชำระเงินบางส่วน หรือที่เรียกว่าเงินดาวน์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะทำการ
คำนวณยอดเงิ น ที่ต้องชำระ จากนั้นจะส่งยอดให้ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น รั บ เงิ น และลงชื่ อ รั บ เงิ น ในใบเสร็ จ รั บ เงิ น นั้ น 

แล้วมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน สิน้ วันทำการจะรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
เจ้าหน้าที่บัญชีจะรวบรวมรายการรับเงินแล้วจัดทำใบสำคัญรับ เพื่อบันทึกบัญชี ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

161

เจ้าหน้าที่สินเชื่อคำนวณยอดเงินดาวน์ที่
สมาชิกต้องชำระก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินพร้อมกับ        
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก

เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำตารางงวดชำระหนี้พร้อมกับบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 1 มีนาคม 2559 สหกรณ์ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับนายสุข คำจันทร์  สมาชิกเลขที่ 10
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าที่ดินเป็นจำนวนเงิน 256,000.- บาท ในวันทำสัญญาได้ชำระเงินส่วนหนึ่งให้แก่สหกรณ์
จำนวน 25,000.- บาท สหกรณ์ คิ ด ดอกเบี้ ย จากสมาชิ ก ในอั ต ราร้ อ ยละ 9 ต่ อ ปี    จำนวนเงิ น ที่ ต้ อ งชำระ
ต่องวด 2,350.- บาท เป็นจำนวน 179 งวด กำหนดให้ชำระทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยให้ชำระงวดแรกในวันที่ 

5 เมษายน 2559 หากสมาชิกผิดนัดการจ่ายค่างวดตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อวันของ
จำนวนเงินงวดชำระหนี้ นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไป กรณีผิดนัดจ่ายค่างวดติดต่อกัน 3 เดือน สหกรณ์อาจจะบอกเลิก
สัญญากับสมาชิกได้
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำตารางงวดชำระหนี้ และบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี 

โดยรวบรวมเอกสารสัญญาขายเช่าซื้อที่ดินและสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบสำคัญรับเงิน
และใบโอนบัญชีสหกรณ์จะขายที่ดินให้แก่สมาชิกโดยไม่คิดกำไร ต้นทุนของที่ดินที่สหกรณ์จ่ายไปจึงเท่ากับราคาขาย
ที่ดินให้กับสมาชิกทุกคนรวมกัน แต่เนื่องจากสหกรณ์ได้กู้เงินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมาเพื่อจัดซื้อที่ดิน ดังนั้น
สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันชำระหนี้เงินกู้ให้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนด้วย การคำนวณดอกผลจากการขายเช่าซื้อ
ที่ดินจึงคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์กำหนดตามจำนวนเงินค่าที่ดินคงเหลือ

162

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ตัวอย่าง ตารางงวดชำระหนี้ของ นายสุข คำจันทร์
เงินงวดเช่าซื้อ
เดือน

งวด

งวดละ

ยอดคงเหลือ

ดอกผลจากการขายเช่า
ค่าเช่าที่ดิน
ซื้อที่ดิน

ราคาที่ดิน

ค่าที่ดิน

ดอกผลจากการขายเช่า
ซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

256,000.00

เงินดาวน์

25,000.00

25,000.00

231,000.00

189,433.32

เม.ย. 59

1

2,350.00

1,708.77

641.23

230,358.77

187,724.55

พ.ค. 59

2

2,350.00

1,760.82

589.18

229,769.59

185,963.73

มิ.ย. 59

3

2,350.00

1,699.67

650.33

229,119.26

184,264.06

ม.ค. 61

22

2,350.00

1,659.36

690.64

216,393.77

152,339.55

ก.พ. 61

23

2,350.00

1,494.01

855.99

215,537.78

150,845.54

มี.ค. 61

24

2,350.00

1,647.54

702.46

214,835.31

149,198.01

เม.ย. 61

25

2,350.00

1,589.19

760.81

214,074.51

147,608.81

พ.ค. 61

26

2,350.00

1,636.35

713.65

213,360.86

145,972.46

มิ.ย. 61

27

2,350.00

1,578.29

771.71

212,589.14

144,394.18

ก.ค. 61

28

2,350.00

1,625.00

725.00

211,864.14

142,769.18

ส.ค. 61

29

2,350.00

1,619.45

730.55

211,133.59

141,149.73

ก.ย. 61

30

2,350.00

1,561.81

788.19

210,345.40

139,587.92

...............
...ฯลฯ...
...............

รวมชำระ 70,500.00

49,845.40 20,654.60
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ขั้นที่ 2  บันทึกรายการขายเช่าซื้อที่ดินในสมุดเงินสดและสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
สมุดเงินสด

วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

เลขที่
ชื่อบัญชี หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร และรายการ บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี

1 290

ขายเช่าซื้อที่ดิน 160 25,000 -

สมุดรายวันทั่วไป
วัน เดือน ปี

เลขที่
ใบโอน

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

2559
มี.ค.

1

13

ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน

30

420,433 32

ขายเช่าซื้อที่ดิน

160

231,000

ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

53

189,433 32

บันทึกการขายเช่าซื้อที่ดินให้นายสุข คำจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 10
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-

ขั้นที่ 3   ผ่านรายการจากสมุดเงินสดและสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง 
เดบิต เงินสด

  

   

25,000.-

ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
   

420,433.32

เครดิต ขายเช่าซื้อที่ดิน  

  256,000.-

ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

189,433.32

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
						
วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

1 ยอดยกมา
1

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

850 ส.3

25,000 -

25,850 -

บัญชีลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน

วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

1

รายการ

หน้า
บัญชี
รว.3

เดบิต

420,433 32

เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
420,433 32

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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บัญชีดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

รายการ

1

หน้า
บัญชี

เดบิต

รว.3

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

เครดิต

189,433 32

189,433 32

บัญชีขายเช่าซื้อที่ดิน

วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

166

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

1

ส.3

25,000 -

25,000

-

1

รว.3

231,000 -

256,000

-

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
บันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน  ดังนี้
บัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
นายสุข คำจันทร์
10
ชื่อลูกหนี้................................................................................กลุ
่มที่………….......เลขทะเบียนสมาชิก...............................
10 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
1
20 ตารางวา
1/2559 นที่.......................................................
1 มีนาคม 2559
ที่ดินแปลงที่...............เนื
้อที่................................ตามสั
ญญาเลขที่......................วั
256,000.25,000.จำนวนเงินค่าที่ดิน.............................................บาท
จำนวนเงินที่ชำระครั้งแรก......................................................บาท
179
2,350.จำนวนงวดที่ผ่อนชำระ........................................................งวด
จำนวนเงินงวดละ..................................................บาท
- กำหนดจ่ายค่างวดเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน .
เงื่อนไข..............................................................................................................................................................................
- หากผิดนัดชำระค่างวดจะต้องเสียค่าปรับ ร้อยละ 0.50 บาทต่อวันของจำนวนเงินงวดนับแต่วนั ทีผ่ ดิ นัด
.........................................................................................................................................................................................
- หากผิดนัดติดต่อกัน 3 งวด สหกรณ์อาจจะบอกเลิกสัญญา
.........................................................................................................................................................................................
การชำระค่างวด
งวดที่
วันเดือนปี
ชำระ ค่าที่ดิน ดอกผล รวมเงิน ค่าที่ดิน
1 มี.ค. 59

ยอดคงเหลือ
ดอกผล
รอตัดบัญชี

การชำระค่าปรับ
รวม

การคำนวณ จำนวนเงิน

231,000.- 189,433.32 420,433.32

4.2.4. การรับชำระเงินค่างวดเช่าซื้อที่ดิน 
  
เมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญาเช่าซื้อที่ดิน สมาชิกจะนำเงินมาชำระค่างวดเช่าซื้อ
ที่ดิน ณ สำนักงานสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะนำแฟ้มบัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินมาตรวจสอบรายละเอียดจำนวนเงิน
ที่ต้องชำระ มีการค้างส่งเงินงวดเป็นจำนวนเงินเท่าใด มีจำนวนเงินค่าปรับที่จะต้องเรียกเก็บจากสมาชิกด้วยหรือไม่
จากนั้นจะเขียนใบเสร็จรับเงินก่อนส่งเล่มใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินจากสมาชิกพร้อมกับลงชื่อรับเงิน
ในใบเสร็จรับเงินนัน้ แล้วมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกไว้เป็นหลักฐาน สิน้ วันทำการจะรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีจะรวบรวมรายการรับเงินแล้วจัดทำใบสำคัญรับเพื่อบันทึกบัญชี
ในสมุ ด เงิ น สดและจั ด ทำใบโอนบั ญ ชี เ พื่ อ บั น ทึ ก การโอนปรั บ ปรุ ง รายการบั ญ ชี ด อกผลจากการขายเช่ า ซื้ อ ที่ ดิ น
รอตัดบัญชีกับบันทึกรับรู้ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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สมาชิกนำเงินมาชำระค่างวดเช่าซื้อที่ดิน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อคำนวณยอดเงินที่สมาชิกต้องชำระพร้อมกับเขียน
ใบเสร็จรับเงินก่อนส่งเล่มใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินรับเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินและลงลายมือชื่อรับเงินก่อนที่จะส่งมอบ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีใน
สมุดเงินสดและสมุดรายวันทั่วไป
ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกรายละเอียดใน
บัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายสุข คำจันทร์ นำเงินมาจ่ายค่างวดที่ดินงวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน
2,350.- บาท 
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบสำคัญรับเงินสรุปประเภทบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและจัดทำใบโอนบัญชี
เพื่อบันทึกรับรู้รายการดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดเงินสดและสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
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สมุดเงินสด
เลขที่ ชื่อบัญชีและ หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
เอกสาร รายการ บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี

วัน เดือน ปี

2559
มี.ค. 31 320 ลูกหนี้เช่าซื้อ
ที่ดิน

30

2,350 -

สมุดรายวันทั่วไป

วัน เดือน ปี

เลขที่
ใบโอน

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

53

   1,708 77

เครดิต

2559
มี.ค.

31

53 ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี
   ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน

170

   1,708 77

บันทึกรับรู้ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน
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ขั้นที่ 3   ผ่านรายการจากสมุดเงินสดและสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ในบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง 
   

เดบิต เงินสด
   

  

   

2,350.-

ดอกผลจากการขายเช่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินรอตัดบัญชี

  

1,708.77

เครดิต ลูกหนี้เช่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน

2,350.-

ดอกผลจากการขายเช่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน

1,708.77

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
					
วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

รายการ

19

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.3

เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
5,850 -

…………
…………
... ฯลฯ…
31

170

600 ส.4

2,350 -

2,950 -
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สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
						
วัน เดือน ปี

รายการ

2559
มี.ค. 1

หน้า
บัญชี
รว.3

เดบิต
420,433

ยอดคงเหลือ
เดบิต

เครดิต
32

420,433

32

5,890,232

67

- 5,887,882

67

ยอดคงเหลือ
เครดิต

…………
... ฯลฯ…
31

ส.4

						
วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

รายการ

2,350

บัญชีดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี
หน้า
บัญชี

1

รว.3

31

รว.3

เดบิต

เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

189,433 32

ยอดคงเหลือ
เครดิต
189,433 32

1,708 77

187,724 55

บัญชีดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน
วัน เดือน ปี
2559
มี.ค. 1

รายการ

หน้า
บัญชี
รว.3

เดบิต

เครดิต
  1,708 77

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต
1,708 77
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เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
บันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน  ดังนี้
บัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
นายสุข คำจันทร์
10
ชื่อลูกหนี้................................................................................กลุ
่มที่………….......เลขทะเบียนสมาชิก...............................
10 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
1
20 ตารางวา
1/2559 นที่.......................................................
1 มีนาคม 2559
ที่ดินแปลงที่...............เนื
้อที่................................ตามสั
ญญาเลขที่......................วั
256,000.25,000.จำนวนเงินค่าที่ดิน.............................................บาท
จำนวนเงินที่ชำระครั้งแรก......................................................บาท
179
2,350.จำนวนงวดที่ผ่อนชำระ........................................................งวด
จำนวนเงินงวดละ..................................................บาท
- กำหนดจ่ายค่างวดเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน .
เงื่อนไข..............................................................................................................................................................................
- หากผิดนัดชำระค่างวดจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ0.50 บาทต่อวันของจำนวนเงินงวดนับแต่วันที่ผิดนัด
.........................................................................................................................................................................................
- หากผิดนัดติดต่อกัน 3 งวด สหกรณ์อาจจะบอกเลิกสัญญา
.........................................................................................................................................................................................
การชำระค่างวด

วันเดือนปี
1 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59

งวดที่
ชำระ ค่าที่ดิน ดอกผล

รวมเงิน

ยอดคงเหลือ
ค่าที่ดิน

ดอกผล
รอตัดบัญชี

การชำระค่าปรับ
รวม

การ จำนวน
คำนวณ เงิน

231,000.- 189,433.32 420,433.32
1 641.23 1,708.77 2,350.- 230,358.77 187,724.55 418,083.32

กรณีที่พ้นกำหนดการจ่ายเงินค่างวดที่ดินไปแล้ว เจ้าหน้าที่บัญชีจะต้องสำรวจรายละเอียดในบัญชีย่อย
ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินเพื่อจัดทำรายงานลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินค้างส่งเงินงวด เพื่อที่สหกรณ์จะได้ใช้ข้อมูลในการติดตาม
ทวงถามให้สมาชิกนำเงินมาชำระให้แก่สหกรณ์ และควรจะได้รายงานให้ฝ่ายบริหารได้ทราบในคราวที่มีการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ ผลการดำเนินงานและเป็นข้อมูลในการพิจารณาบอก
เลิกสัญญาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป
ตัวอย่างการจัดทำรายงานลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินค้างส่งเงินงวด
   จากตัวอย่างเดิม นายสุข คำจันทร์ ไม่นำเงินมาชำระค่าเช่าซื้อที่ดินงวดที่ 1 จำนวนเงิน 2,350.- บาท และเมื่อถึง
วันที่ 5 เมษายน 2559 ก็ยงั ไม่นำเงินมาชำระค่างวดทีด่ นิ เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีจะจัดทำรายงานลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ทีด่ นิ ค้างส่งเงินงวด
ดังนี้

172

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

รายงานลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินค้างส่งเงินงวด
เลขทะเบียน
ชื่อ - นามสกุล
สมาชิก
10 นายสุข คำจันทร์

เลขที่
จำนวนงวด จำนวนเงิน
งวดที่
สัญญา
ที่ค้าง
ต่องวด
1/2559

1

1

2,350.-

รวมจำนวน
เงินที่ค้าง
2,350.-

เมื่อสมาชิกมาจ่ายเงินค่างวดหลังจากพ้นกำหนดไปแล้ว
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี วันที่ 15 เมษายน 2559 นายสุข คำจันทร์ นำเงินมาจ่ายค่างวดที่ดิน จำนวน 2,350.- บาท
ซึ่งจะต้องชำระค่าปรับผิดนัดชำระค่างวดที่ดินด้วยเป็นจำนวนเงิน 117.50 บาท
ในการคิดค่าปรับผิดนัดชำระค่างวดที่ดินนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสหกรณ์ตัวอย่างเช่นหากสมาชิกผิดนัด
การจ่ายค่างวดตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อวันของจำนวนเงินงวดชำระหนี้นับแต่วันที่
ผิดนัดเป็นต้นไป สหกรณ์กำหนดให้ชำระเงินงวดได้ถึงวันที่ 5 ของทุกเดือน การคำนวณจำนวนวันและจำนวนเงิน
ค่าปรับจะเป็นดังนี้

การคำนวณค่าปรับผิดนัดชำระค่างวดต่อวัน    2,350  x  0.50   =  11.75
100
การนับจำนวนวันที่ผิดนัดนับตั้งแต่วันที่ 6 - 15 เมษายน 2559 =  10  วัน
จำนวนเงินค่าปรับผิดนัดชำระค่างวดเช่าซื้อที่ดินที่สมาชิกต้องชำระ =   117.50  บาท

การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี ดำเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การเงินมาจัดทำใบสำคัญรับเงินสรุปประเภทบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดและจัดทำใบโอน
บัญชีเพื่อบันทึกรับรู้รายการดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
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ขั้นที่ 2 บันทึกรายการในสมุดเงินสดและสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
สมุดเงินสด 

วัน เดือน ปี

เลขที่
เอกสาร

ชื่อบัญชี
และรายการ

หน้า
เลขที่ ชื่อบัญชี หน้า
จำนวนเงิน วัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
บัญชี
เอกสาร และรายการ บัญชี

2559
เม.ย. 15 350 ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน 30 2,350 351 ค่าปรับผิดนัด
ชำระค่างวดที่ดิน 180

117 50

สมุดรายวันทั่วไป

วัน เดือน ปี

เลขที่
ใบโอน

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

2559
มี.ค.

31

53 ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี
   ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน

53

1,708 77

170

บันทึกรับรู้ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน

174
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1,708 77

เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 3   ผ่านรายการจากสมุดเงินสดและสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่

  
		

เดบิต เงินสด       
ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี  
เครดิต  ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน
  
ค่าปรับผิดนัดชำระค่างวดที่ดิน

2,467.50
1,708.77

2,350
         1,708.77
          117.50

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีเงินสด
วัน เดือน ปี
2559
เม.ย.

หน้า
บัญชี

รายการ

10

เดบิต

เครดิต

ส.4

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
5,850

-

600

-

…………
... ฯลฯ…
15

ส.4

2,467 50

3,067 50

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีลูกหนี้ค่าที่ดิน

						
วัน เดือน ปี
2559
เม.ย.

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

10
..…. ฯลฯ……
15

ส.4

2,350

ยอดคงเหลือ
เดบิต
6,020,433

32

5,890,232

67

- 5,887,882

67

ยอดคงเหลือ
เครดิต
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บัญชีดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี
						
วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

รายการ

หน้า
บัญชี

1

รว.3

31

รว.3

เดบิต

เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต

189,433 32

189,433 32

1,708 77

187,724 55

บัญชีดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดิน

วัน เดือน ปี
2559
มี.ค.

รายการ
1

หน้า
บัญชี

เดบิต

รว.3

เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

1,708 77

ยอดคงเหลือ
เครดิต
1,708 77

บัญชีค่าปรับผิดนัดชำระค่างวดที่ดิน

วัน เดือน ปี
2559
เม.ย.

176

15

รายการ

หน้า
บัญชี
ส.4

เดบิต

เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

117 50
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ยอดคงเหลือ
เครดิต
117

50

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
บันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน  ดังนี้
บัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
นายสุข คำจันทร์
10
ชื่อลูกหนี้................................................................................กลุ
่มที่………….......เลขทะเบียนสมาชิก...............................
10 ต. บ้านนา อ. องครักษ์ จ. นครนายก
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
1
20 ตารางวา
1/2559 นที่.......................................................
1 มีนาคม 2559
ที่ดินแปลงที่...............เนื
้อที่................................ตามสั
ญญาเลขที่......................วั
256,000.25,000.จำนวนเงินค่าที่ดิน.............................................บาท
จำนวนเงินที่ชำระครั้งแรก......................................................บาท
179
2,350.จำนวนงวดที่ผ่อนชำระ........................................................งวด
จำนวนเงินงวดละ..................................................บาท
- กำหนดจ่ายค่างวดเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน .
เงื่อนไข..............................................................................................................................................................................
- หากผิดนัดชำระค่างวดจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 0.50 บาทต่อวันของจำนวนเงินงวดนับแต่วันที่ผิดนัด
.........................................................................................................................................................................................
- หากผิดนัดติดต่อกัน 3 งวด สหกรณ์อาจจะบอกเลิกสัญญา
.........................................................................................................................................................................................
การชำระค่างวด
งวดที่
วันเดือนปี
ชำระ ค่าที่ดิน ดอกผล รวมเงิน
1 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59

ยอดคงเหลือ
ค่าที่ดิน

ดอกผล
รอตัดบัญชี

การชำระค่าปรับ
รวม

การ จำนวน
คำนวณ เงิน

231,000.- 189,433.32 420,433.32 6-15
1 641.23 1,708.77 2,350.- 230,358.77 187,724.55 418,083.32 = 10 วัน 117.50

4.2.5. การรับซื้อคืนที่ดิน
สำหรับการรับซื้อคืนที่ดินจากสมาชิกของสหกรณ์นี้เป็นนโยบายในการบริหารงานของ
สหกรณ์ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง สมาชิกของสหกรณ์ที่อยู่ในชุมชนของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองทุกคนจะได้รับเงินอุดหนุน
ค่าสาธารณูปโภคและมีสมาชิกบางรายจะได้รับเงินอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วย ดังนั้น หากสมาชิกรายใดไม่
ต้องการที่จะอาศัยอยู่ในชุมชนนี้แล้วสมาชิกรายนั้นจะต้องขายที่ดินคืนให้แก่สหกรณ์เท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อกำหนดของสหกรณ์ด้วย ตัวอย่างเช่นสมาชิกส่งเงินงวดที่ดินมาอย่างสม่ำเสมอโดยมีจำนวนงวดเกินกว่า 

24 งวดแล้วหรือมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนั้น สมาชิกสามารถขายที่ดินคืนให้แก่สหกรณ์ได้โดยจะได้รับเงินที่ชำระ
บางส่วนในวันทำสัญญา (เงินดาวน์) คืนทั้งจำนวน ส่วนจำนวนเงินค่าที่ดินที่ส่งชำระมาแล้วนั้นจะได้รับคืนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อคืนที่ดินของสหกรณ์ สำหรับการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกนั้นหากมีผลกระทบต่อ
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สภาพคล่องทางการเงินสหกรณ์อาจจ่ายเป็นงวดหรือจ่ายครั้งเดียวเมื่อสหกรณ์สามารถขายที่ดินให้แก่สมาชิกรายใหม่
ได้แล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของแต่ละสหกรณ์ที่ได้กำหนดไว้
		 เมื่อสมาชิกแสดงความจำนงที่จะขายที่ดินคืนให้แก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในแผ่นบัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือไม่
พร้อมกับคำนวณจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่สมาชิกเสนอให้ผู้จัดการตรวจสอบก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะ
กรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ หลังจากที่มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินคืนจากสมาชิกแล้วจะส่งเอกสารต่างๆ
ทั้งหมดกลับคืนมายัง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จากนั้นเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะบันทึกผลสรุปมติการซื้อคืนที่ดินไว้ที่แผ่นบัญชีย่อย
ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำใบโอนบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปยัง
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
สมาชิกแสดงความจำนงขายที่ดินคืนให้แก่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในแผ่นบัญชีย่อยลูกหนี้
เช่าซื้อที่ดินพร้อมกับคำนวณจำนวนเงินที่จะซื้อคืน
เสนอให้ผู้จัดการตรวจสอบก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ
รับซื้อที่ดินคืนจากสมาชิก

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีใน
สมุดรายวันทั่วไป
ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
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เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกผลสรุปมติการรับซื้อคืน
ที่ดินในบัญชีย่อย  
ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี นายสุข คำจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 10 ได้ส่งเงินงวดที่ดินมาแล้ว 30 งวด ต้องการที่จะ
ขายที่ดินคืนให้แก่สหกรณ์  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้มีมติอนุมัติซื้อที่ดิน
คืนจากนายสุข คำจันทร์ โดยจะจ่ายเงินคืนให้เมื่อสหกรณ์สามารถขายที่ดินให้กับสมาชิกรายใหม่
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยรวบรวมเอกสารต่างๆ รวมทั้ง
แผ่นบัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินที่ได้รับคืนจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อมาจัดทำใบโอนบัญชี
ตัวอย่าง ตารางงวดชำระหนี้ของนายสุข คำจันทร์
เงินงวดเช่าชื้อ
เดือน

งวด

งวดละ

ดอกผลจากการขาย
เช่าซื้อที่ดิน

ยอดคงเหลือ
ค่าที่ดิน

ราคาที่ดิน

ค่าที่ดิน

ดอกผลจาการขายเช่า
ซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

256,000.00

เงินดาวน์

25,000.00

25,000.00 231,000.00

189,433.32

เม.ย. 59

1

2,350.00

1,708.77

641.23 230,358.77

187,724.55

พ.ค. 59

2

2,350.00

1,760.82

589.18 229,769.59

185,963.73

มิ.ย. 59

3

2,350.00

1,699.67

650.33 229,119.26

184,264.06

ม.ค. 61

22

2,350.00

1,659.36

690.64 216,393.77

152,339.55

ก.พ. 61

23

2,350.00

1,494.01

855.99 215,537.78

150,845.54

มี.ค. 61

24

2,350.00

1,647.54

702.46 214,835.31

149,198.01

เม.ย. 61

25

2,350.00

1,589.19

760.81 214,074.51

147,608.81

พ.ค. 61

26

2,350.00

1,636.35

713.65 213,360.86

145,972.46

มิ.ย. 61

27

2,350.00

1,578.29

771.71 212,589.14

144,394.18

ก.ค. 61

28

2,350.00

1,625.00

725.00 211,864.14

142,769.18

ส.ค. 61

29

2,350.00

1,619.45

730.55 211,133.59

141,149.73

ก.ย. 61

30

2,350.00

1,561.81

788.19 210,345.40

139,587.92

รวมชำระ

70,500.00

...........
..ฯลฯ..
..............

49,845.40 20,654.60
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ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
  หน้า 10
วัน เดือน ปี

เลขที่
ใบโอน

หน้า
บัญชี

รายการ

เดบิต

เครดิต

2561
ต.ค.

1 263

ที่ดินรับซื้อคืน

30   249,803 62

ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

60   139,587 92

  ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน

20

  349,933 32

เจ้าหนี้ค่าที่ดินรับซื้อคืน

65

   39,458 22

บันทึกการซื้อคืนที่ดินจากนายสุข คำจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 10

การคำนวนจำนวนเงินค่าที่ดินรับซื้อคืน
เงินสมทบ ณ วันทำสัญญา
   
  25,000.เงินค่าที่ดินงวดที่ 1 - 30       20,654.60 X  70 		
14,458.22
100
        รวม
39,458.22
ที่ดินรับซื้อคืน จำนวนเงิน 249,803.62 บาท คำนวณได้จาก 210,345.40 + 39,458.22           
               สำหรับบัญชีที่ดินรับซื้อคืนจะประกอบด้วยจำนวนเงินค่าที่ดินคงเหลือรวมกับค่าที่ดินรับ
ซื้อคืนที่ต้องจ่ายคืนให้แก่สมาชิก ทั้งนี้  ที่ดินรับซื้อคืนนี้ให้ถือเป็นต้นทุนของที่ดิน ที่จะขายให้กับสมา
ชิกรายใหม่               
ขั้นที่ 3  ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
   

เดบิต ที่ดินรับซื้อคืน   

   

ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี
   

139,587.92

เครดิต  ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
เจ้าหนี้ค่าที่ดินรับซื้อคืน  
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249,803.62
349,933.32
  

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

39,458.22

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน

วัน เดือน ปี
2561
ต.ค.

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

1

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

3,420,433 32

1

รว.10

349,933 32 3,070,500

-

บัญชีที่ดินรับซื้อคืน 

วัน เดือน ปี
2561
ต.ค.

รายการ

1

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

รว.10 249,803 62

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต

249,803 62

บัญชีดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

วัน เดือน ปี
2561
ต.ค.

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

1
1

เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

ยอดคงเหลือ
เครดิต
689,433 32

รว.10 139,587 92

549,845 40
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บัญชีเจ้าหนี้ค่าที่ดินรับซื้อคืน
วัน เดือน ปี
2561
ต.ค.
	

1

รายการ

หน้า
บัญชี
รว.10

เดบิต

เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

39,458 22

ยอดคงเหลือ
เครดิต
39,458 22

4.2.6. การยึดคืนที่ดิน

ในกรณีที่สมาชิกผิดเงื่อนไขสัญญาเช่าซื้อที่ดินซึ่งได้กำหนดไว้ในระเบียบอย่างชัดเจนแล้ว
ประกอบกับสหกรณ์ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วนั้น สหกรณ์สามารถยึดที่ดินคืนจากสมาชิกได้ โดยเจ้าหน้าที่สิน
เชื่อจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาหรือระเบียบที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงรายงานลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินค้างส่ง
เงินงวดเสนอให้ผู้จัดการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาลงมติอนุมัติยึดคืนที่ดินจาก
สมาชิก หลังจากที่มีมติอนุมัติให้ยึดคืนที่ดินจากสมาชิกแล้วจะส่งเอกสารต่างๆ ทั้งหมดกลับคืนมายังเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จากนั้นเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะบันทึกผลสรุปมติการยึดคืนที่ดินไว้ที่แผ่นบัญชีย่อยลูกหนี้เช่าซื้อที่ดินก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่
บัญชีจัดทำใบโอนบัญชีเพื่อโอนปิดบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน และบันทึกที่ดินยึดคืนรอการขาย และบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งปรากฏตามผังแสดงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของการส่งเงินงวดค่าที่ดินของสมาชิกเสนอให้ผู้จัดการ
ตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณา
อนุมัติยึดคืนที่ดินจากสมาชิก

เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกบัญชีใน
สมุดรายวันทั่วไป
ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
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เจ้าหน้าที่สินเชื่อบันทึกผลสรุปมติการยึดคืน
ที่ดินในบัญชีย่อย  
ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชี นายสุข คำจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 10 ได้ส่งเงินงวดที่ดินมาแล้ว 3 งวด ได้หยุดการส่ง
เงินงวดสหกรณ์ได้ติดตามทวงถามแต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินงวดค่าที่ดิน   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ได้มีมติอนุมัติยึดที่ดินคืนจากนายสุข คำจันทร์ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 1 ครั้งที่
11  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2559
การจัดทำบัญชี โดยเจ้าหน้าที่บัญชี
ขั้นที่ 1 เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการในเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยจัดทำใบโอนบัญชี
ตัวอย่าง ตารางงวดชำระหนี้ของนายสุข คำจันทร์
เงินงวดเช่าชื้อ
เดือน

งวด

งวดละ

ยอดคงเหลือ

ดอกผลจากการขาย
เช่าซื้อที่ดิน

ค่าที่ดิน

ราคาที่ดิน

ค่าที่ดิน

ดอกผลจาการขายเช่า
ซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

256,000.00

เงินดาวน์

25,000.00

25,000.00 231,000.00

189,433.32

เม.ย. 59

1

2,350.00

1,708.77

641.23 230,358.77

187,724.55

พ.ค. 59

2

2,350.00

1,760.82

589.18 229,769.59

185,963.73

มิ.ย. 59

3

2,350.00

1,699.67

650.33 229,119.26

184,264.06

รวมชำระ

7,050.00

5,169.26 26,880.74

ยอดคงเหลือ 413,383.32

184,264.06 229,119.26

ขั้นที่ 2  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้
สมุดรายวันทั่วไป
หน้า 16
วัน เดือน ปี

เลขที่
ใบโอน

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

2559
พ.ย.

15 300

ที่ดินยึดคืนรอการขาย

32 229,119 26

ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี

53 184,264 06

  ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน

30

413,373 32

บันทึกการยึดที่ดินคืนจากนายสุข คำจันทร์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 10
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ขั้นที่ 3 ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
   
เดบิต ที่ดินยึดคืนรอการขาย    
229,119.26
  
ดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี
184,264.06
   
เครดิต  ลูกหนี้เช่าซื้อที่ดิน
  
413,373.32
			
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บัญชีลูกหนี้ค่าที่ดิน

						
วัน เดือน ปี
2559
พ.ย.

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

1
15

184

1

4,849,930 02
รว.16

						

2559
พ.ย.

ยอดคงเหลือ
เครดิต

4,920,430 02
..…. ฯลฯ……

วัน เดือน ปี

ยอดคงเหลือ
เดบิต

รายการ

413,373 32 4,436,556 70

บัญชีที่ดินยึดคืนรอการขาย
หน้า
บัญชี

เดบิต

รว.16 229,119 26

เครดิต

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
เดบิต
เครดิต
229,119 26
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บัญชีดอกผลจากการขายเช่าซื้อที่ดินรอตัดบัญชี
หน้า 53
วัน เดือน ปี
2559
พ.ย.

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

ยอดคงเหลือ
เดบิต

1

1,989,433 32
..…. ฯลฯ……

15

ยอดคงเหลือ
เครดิต

1,809,845 14
รว.16 184,264

06

1,625,581 08

4.2.7. การขายที่ดินที่รับซื้อคืนหรือที่ดินที่ยึดคืนให้กับสมาชิกรายใหม่
					 สำหรับทีด่ นิ ทีร่ บั ซือ้ คืนหรือทีด่ นิ ทีย่ ดึ คืนมาเพือ่ รอจำหน่ายให้กบั สมาชิกรายใหม่   หากสหกรณ์
สามารถขายให้กับสมาชิกรายใหม่ได้แล้ว เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะนัดให้สมาชิกมาทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมทั้งเอกสาร
ต่าง ๆ ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด เช่นเดียวกับการขายที่ดินตามข้อ 4.2.3 สำหรับราคาขายที่ดินสหกรณ์จะต้อง
ปรับราคาใหม่ให้เป็นราคาปัจจุบันผลต่างที่มีจำนวนมากกว่าราคาทุนของที่ดินรอการขายจะเป็นกำไรจากการขายที่ดิน
ที่ รั บ ซื้ อ คื น หรื อ กำไรจากการขายที่ ดิ น ที่ ยึ ด คื น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในปี ท างบั ญ ชี ที่ มี ก ารขายที่ ดิ น ได้ ใ หม่ อี ก ครั้ ง ดั ง นั้ น 

เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับเอกสารสัญญาเช่าซื้อที่ดินแล้วจะรวบรวมรายการที่เกี่ยวกับการขายเช่าซื้อที่ดินมาจัดทำตาราง
งวดชำระหนี้พร้อมกับจัดทำใบโอนบัญชี เพื่อบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายที่ดินในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปยัง
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเช่นเดียวกับการบันทึกขายที่ดินตามข้อ 4.2.3 ที่ปรากฏข้างต้น
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  ตัวอย่างแบบ 1
เล่มที่................
   เลขที่................
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….

	
ใบเสร็จรับเงิน
  วันที่.............เดือน.........................พ.ศ................
ได้รับเงินจาก.........................................................สมาชิก/ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่.............กลุ่มที่.............
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่....................ตำบล..........................................อำเภอ ......................................................
จังหวัด............................................... ตามรายการดังต่อไปนี้
ที่

รายการ

จำนวนเงิน

(ตัวอักษร)...............................................................  รวม

..................................................
  ผู้รับเงิน

................................................  
   ผู้จัดการ
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ตัวอย่างแบบ 2
เลขที่.......................
สหกรณ์……………………………………………จำกัด
เลขที่……….หมู่ที่………ตำบล………………
อำเภอ…………………..จังหวัด……………
ใบรับเงินกู้
ตามหนังสือกู้เงินระยะ..............................
ที่......................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ............
ตามที่ข้าพเจ้า..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................
กลุ่มที่..................ได้ทำหนังสือกู้ดังที่ระบุไว้ข้างบน ในวันนี้ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จำนวนเงิน........................................บาท
(ตัวอักษร).................................................................. จากสหกรณ์.........................................................................จำกัด
ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว

......................................ผู้รับเงิน
.........................................พยาน

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว ณ วันที่ .........................................
  

...................................ผู้จ่ายเงิน
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ตัวอย่างแบบ 3
เลขที่……………
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….
ใบเบิกเงิน
												
												

¨
¨

เงินสด
เช็ค
ธนาคาร………………..........………...……..
เลขที่…………………...........…………………

วันที่……..เดือน………………..พ.ศ. ……………………
จ่ายให้…………………................................…..สมาชิก/ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที่……..........………กลุ่มที่………............…..
อยู่บ้านเลขที่……………..หมู่ที่……….…….ตำบล…..……………...........................…อำเภอ……...................………………………..
จังหวัด………………………..................……ตามรายการดังต่อไปนี้
ที่

รายการ

จำนวนเงิน

  (ตัวอักษร)…………………………………………  รวม
  

อนุมัติ
..…………………………………

                             ผู้อนุมัติ
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        รับเงินแล้ว  
…………………………………
          ผู้รับเงิน

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

ตัวอย่างแบบ 4
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….

ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์
(โปรดยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก)  

วันที่…………………………………………............……..

ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เลขที่………………….........………………..
ชื่อ………………………........................................……………………………………

เงินสด

บาท

สต.

(ตัวอักษร) บาท……………………………………………….. รวม

  

……………………………   
ผู้ส่งเงินฝาก

   ………………………………  
                   ผู้ตรวจและรับเงิน

...…………………………    
               เจ้าหน้าที่บัญชี

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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       ตัวอย่างแบบ 4
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….

ใบส่งเงิน ฝากประจำ
(โปรดยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก)  

วันที่………….……………...................…………………

ส่งเงินฝากประจำ ครั้งที่………...........……… เข้าบัญชีเงินฝากประจำ เลขที่……………..…...........………….
ชื่อ………………………………………….............................………………………

เงินสด

บาท

สต.

(ตัวอักษร) บาท……………………………………………….. รวม

  

……………………………   
ผู้ส่งเงินฝาก

   ………………………………  
                   ผู้ตรวจและรับเงิน

...…………………………    
               เจ้าหน้าที่บัญชี
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  ตัวอย่างแบบ 5
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….
ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
(ต้องยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก)
สมุดคู่ฝากเลขที่……………............…………..
ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  

วันที่…………………………………....................………
ชื่อ………………...................……………………………

บาท……….............................................……………….. (ตัวอักษร) ……………………….................…………………….……………...
บาท…………………............................................……....(ตัวเลข)……………....................………………………………………………...
...….…………………………………………………..
ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือไว้
ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ (ระบุชื่อเต็ม)…………...............… ได้รับเงินถูกต้องแล้ว
………………………................................……………. ผู้รับเงิน  
ผู้มีลายมือชื่อข้างล่างนี้ รับเงินแทน…………..............……        (ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
……….………………………….……ผู้มอบอำนาจ

จ่ายเงินวันที่……......../……................……/…………………...

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ…………...………….….

……………………..   

……………………..

     เจ้าหน้าที่                             ผู้จัดการ

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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ด้านหน้า
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….
ใบถอนเงินฝากประจำ
(โปรดยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก)
ขอถอนเงินฝากประจำ ซึ่งฝากครั้งที่………........….............…จากบัญชีเงินฝากประจำ เลขที่……………...........……………
ชื่อ………….......................................…………………………บาท………...........…………..(ตัวอักษร)………………….……………...
ขอให้สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากดังกล่าวนี้ให้พร้อมกันด้วย
……………………………………………
ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้
ผู้มีอำนาจถอนเงินควรไปรับเงินที่สหกรณ์ด้วยตนเอง ถ้ามีความจำเป็นจะมอบให้ผู้ใดรับเงินแทน
โปรดทำหนังสือมอบอำนาจในด้านหลังนี้
ด้านหลัง
หนังสือมอบอำนาจให้รับเงินแทน
ขอให้สหกรณ์จ่ายเงินตามใบถอนเงินนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่

ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งวันที่ต่อหน้า

(ระบุชื่อเต็ม)…………………………………….........................…………... เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามอบอำนาจให้รับเงินแทน ข้าพเจ้าได้มอบให้
ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนี้ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝาก

ลายมือชื่อถูก ü ผิด  X  ¨

ต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และรับคืนสมุดคู่ฝากด้วย ผู้รับมอบ บันทึก………………………..........................…………...
อำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างล่างต่อหน้าข้าพเจ้า ทั้งนี้ ณ

……………………….…............................……………...

วันที่ลงในใบถอนเงินฝากนี้

วันที่……………..........................……………………….

………………………………………….
   ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้

เจ้าหน้าที่บัญชี……........................………………..…
ผู้ตรวจ…………….........................…………………….
ผู้จ่าย…………..........................………………………...

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ…….................……………………..
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แบบบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก
ด้านหน้า
สหกรณ์..…………………………………………………………………………………….........................................................……………
เงินฝาก………....................………………………………..……..ผู้ฝาก………………...............................……………………………….
ข้อกำหนด..………………………………………………………………....................................................…………………………………

ส่งพร้อมกับหนังสือลงวันที่…………………….....................................................................………………………………………
ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจถอนเงิน
………......................................………………………………………………………..
……………………......................................…………………………………………..
…………......................................……………………………………………………..
โปรดเขียนชื่อเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อ
บัญชีเลขที่…………………..............……. ชื่อ……………………………….......................................……………………………………

ด้านหลัง
รับรองว่าผู้มีอำนาจถอนเงินได้ลงลายมือชื่อในบัตรนี้ต่อหน้าข้าพเจ้า
				
                                                            ลายมือชื่อผู้รับรอง…………………..........………………….……………….
                   (……………………………….........…………….…..….)
                                  ตำแหน่ง……………....……………………………………………..…….

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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  ตัวอย่างแบบ 6
เลขที่……….........…
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….
ใบสำคัญรับ

												

¨

เงินสด ………………….. บาท

												

¨

เช็ค  ………………….. บาท
      …………………... บาท

รับจาก ……………….........…………………………
…………………………………………………
วันที่………เดือน………………….พ.ศ…………….
……………………………………………….............................................................……………………………………………………………..
  ………………………………………………………………….........................................................………………………....………………...
  ………………………………………………………………………….......…………………...................................................………………...
  ………………………………………………………………………………………………..........................................................………………
  ………………………………………………………………………………………………...........................................................………………
  ประเภทบัญชี…………………………………………………
                                              รวมทั้งสิ้น

…………………………..   
เจ้าหน้าที่บัญชี
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………………………..

………………………….   

     ผู้ตรวจสอบ                              ผู้อนุมัติ
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  ตัวอย่างแบบ 7
เลขที่……….........…
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….
ใบสำคัญจ่าย

												

¨

เงินสด ………………….. บาท

												

¨

เช็ค  ………………….. บาท
      …………………... บาท

รับจาก ……………….........…………………………
…………………………………………………
วันที่………เดือน………………….พ.ศ…………….
……………………………………………….............................................................……………………………………………………………..
  ………………………………………………………………….........................................................………………………....………………...
  ………………………………………………………………………….......…………………...................................................………………...
  ………………………………………………………………………………………………..........................................................………………
  ………………………………………………………………………………………………...........................................................………………
  ประเภทบัญชี……………………….........................................…………………………
                                              รวมทั้งสิ้น

…………………………..   
เจ้าหน้าที่บัญชี

………………………..

………………………….   

     ผู้ตรวจสอบ                              ผู้อนุมัติ

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
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  ตัวอย่างแบบ 8
เลขที่……….........…
สหกรณ์…………………………………..…..……………จำกัด
เลขที่………….หมู่ที่….…….ตำบล……………
อำเภอ…………….…จังหวัด………………….
ใบโอนบัญชี

																								

วันที่………เดือน………………….พ.ศ…………….
ประเภท

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

คำอธิบาย.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

.....................................เจ้าหน้าที่  ...................................................ผู้ตรวจสอบ ...........................................ผู้อนุมัติ
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แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง					

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
           ภายใต้โครงการ

   พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ] กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ] กรมส่งเสริมสหกรณ์

