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1.บทน า 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ์ จ ากดั ชุดท่ี 33 ได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลให้กบัสมาชิกไดรั้บทราบขอ้มูล 
เก่ียวกบักิจกรรมของสหกรณ์ฯ ดา้นต่าง ๆ ดงันั้นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์จึงมีความเห็น 

สมควรจดัท าคู่มือสมาชิก เพื่อใหส้มาชิกสามารถน าไปศึกษาท าความเขา้ใจ และใชป้ระโยชน์ส าหรับติดต่อ 

ธุรกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ฯโดยจดัเป็นรูปเล่มรวมทั้งเผยแพร่ผา่นทางระบบ Internet 

(www.treasury – coop.com) และระบบ Intranet (http://Intra. treasury.go.th) 

ทา้ยน้ีคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คู่มือฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 
สมาชิกเป็นอยา่งดีและหากท่านมีขอ้สงสัยท่านสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ ์

จ ากดั ไดท่ี้โทร. 0-2270-1670 หรือ e-mail : coop@treasury.go.th 

 

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ ์จ ากดั ชุดท่ี 33 
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2.กระบวนการสหกรณ์ฯ 

2.1 ความหมายของสหกรณ์ฯ 
สหกรณ์ฯ เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซ่ึงรวมกนัดว้ยความสมคัรใจ เพื่อสนองความ

ตอ้งการและจุดมุ่งหมายร่วมกนัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมกนั
และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย 

"สหกรณ์ฯ" ตามความหมายในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หมายความวา่
คณะบุคคลซ่ึงร่วมกนัด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั และไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี 

2.2 ค่านิยม (Value) 

สหกรณ์ฯ อยูบ่นพื้นฐานค่านิยม การพึ่งพาและรับผดิชอบตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัดว้ยความเป็นประชาธิปไตย เสมอภาค เท่ียงธรรม และสามคัคี สมาชิกสหกรณ์ฯ ตั้งมัน่อยูใ่นค่านิยม
ทางจริยธรรมแห่งความซ่ือสัตย ์เปิดเผย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นตามแบบแผนท่ี
สืบทอดมาจากผูริ้เร่ิมการสหกรณ์ฯ 

2.3 วธีิการสหกรณ์ฯ 
วธีิการสหกรณ์ฯ คือ การน าหลกัการสหกรณ์ฯ มาสู่ทางปฏิบติัเพื่อน าความผาสุกมาสู่มวล

สมาชิกและมวลมนุษยชาติ ซ่ึงทางปฏิบติัของสหกรณ์ฯ ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างหลากหลาย โดย
เก่ียวขอ้งในแนวนโยบายและการออกกฎหมายแห่งรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และมีผลโดยตรงต่อการจดัตั้ง
สหกรณ์ฯ การด าเนินการบริหารจดัการ การยบุเลิกสหกรณ์ฯ รวมถึงขบวนการสหกรณ์ฯ และอ่ืน ๆ 

2.4 หลกัการสหกรณ์ฯ 
หลกัการสหกรณ์ฯ หมายถึง กฏเกณฑ์ท่ีจะน าไปสู่การรอดพน้จากความทุกขย์ากทาง

เศรษฐกิจและความทดัเทียมทางสังคม มุ่งเทิดทูนสิทธิมนุษยชน และสิทธิโดยธรรมชาติหลกัการสหกรณ์ฯ 
เป็นแนวทางส าหรับสหกรณ์ฯ ทั้งหลาย ในการน าค่านิยมของสหกรณ์ฯ ไปสู่การปฏิบติั ประกอบดว้ย 

หลกัการท่ี 1 การเปิดรับสมาชิกทัว่ไปดว้ยความสมคัรใจ 

หลกัการท่ี 2 การควบคุมสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 

หลกัการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

หลกัการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 

หลกัการท่ี 5 การศึกษา การฝึกอบรมและข่าวสาร 

หลกัการท่ี 6 การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ฯ 

หลกัการท่ี 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 
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2.5 ความหมายของสมาชิก 
สหกรณ์ฯ เกิดข้ึนจากการรวมตวัของสมาชิกท่ีมีแนวความคิดเช่ือวา่วิธีการสหกรณ์ฯ จะ

ช่วยแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกใหมี้ความอยูดี่กินดีและมีสันติสุข ดว้ยการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

“สมาชิก” หมายถึง ผูล้งช่ือจดทะเบียนสหกรณ์ฯ และผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นบญัชีของผูท่ี้จะเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ รวมทั้งผูท่ี้สมคัรเป็นสมาชิกฯ ภายหลงัท่ีสหกรณ์ฯ ไดจ้ดทะเบียนแลว้โดยถือวา่ไดเ้ป็น
สมาชิกเม่ือไดช้ าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีถือครบถว้นแลว้ 

2.6 คุณสมบติัของสมาชิก 

1. เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ 

2. เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

3. เป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ์ จ ากดั 

4. เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยท่ีดีงาม 

5. ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อ่ืน 

2.7 สิทธิของสมาชิก 

1. เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

2.เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 

3.เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ 

4.ไดรั้บบริการทางธุรกรรมต่าง ๆ และทางวชิาการจากสหกรณ์ฯ 

5. สิทธิอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบสหกรณ์ฯ 

2.8 หนา้ท่ีของสมาชิก 

1. ปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศและมติของคณะกรรมการด าเนินการ 

2. เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์ฯ นดัหมาย 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ฯ เพื่อใหส้หกรณ์ฯ เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ฯ 

5.ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการพฒันาสหกรณ์ฯ ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

2.9 ความรับผิดชอบของสมาชิก มีดงัน้ี 

1. ศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองสหกรณ์ฯ 
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2. มีความเขา้ใจขอ้บงัคบัและกฎหมายสหกรณ์ฯ 

3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์สุจริตต่อสหกรณ์ฯ ของตน 

4. ตอ้งมีความพร้อมเพรียงเสียสละและภกัดีต่อสหกรณ์ฯ เพื่อความเจริญอนัเป็นเป้าหมายร่วมกนั 

อาทิ การมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริหารงานสหกรณ์ฯ การเขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อหาขอ้ตกลงหรือ 
ขอ้ยติุท่ีแน่นอนกนั การใชสิ้ทธิออกเสียงต่าง ๆ ในฐานะสมาชิก 

5.สมาชิกตอ้งมีการติดต่อประสานงานและควบคุม การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ของตนเป็น
ประจ าและใกลชิ้ด เพื่อทราบข่าวสารความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ 

6. สมาชิกตอ้งรู้จกัการออมทรัพย ์เพื่อเพิ่มทุนในสหกรณ์ฯ ฝากเงินกบัสหกรณ์ฯ 

7. มีความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ สมาชิก คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งดี 

3.เกีย่วกบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากดั 

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ์ จ ากดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยกลุ่มขา้ราชการของกรมธนารักษ ์

ประชุมตกลงเขา้ช่ือร่วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ ์ จ ากดั ข้ึนมาและเร่ิมเปิด

ด าเนินการธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2523 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการบริหารงานสหกรณ์ฯ 

ตั้งแต่เร่ิมตน้ รวมจนถึงชุดปัจจุบนัในปี พ.ศ.2556 จ านวน 33 ชุด และคณะกรรมการด าเนินการชุด

ปัจจุบนั (ชุดท่ี 33 ) มีรายนามดงัน้ี 

  1.นางปนสัยส์ร   อริยวงศ ์  ประธานกรรมการ 
  2.นายนิพนธ์   กาญจนประภา  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
  3.นายพงศธ์ร   พากพียรทรัพย ์ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
  4.นางสาวสมใจ   พุกจ าปา   กรรมการและเหรัญญิก 
  5.นางเมทินี   แกว้มานพ  กรรมการและเลขานุการ 
  6.นายสุกิจ   เท่ียงมนีกุล  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  7.นางอุไรวรรณ   โชติกก าธร  กรรมการ 
  8.นายอิชวฒิุ   ฤทธาภยั  กรรมการ 
  9.นายทวชียั   ลิยีเ่ก   กรรมการ 
  10.นายสมบติั   พงศล์ะไม  กรรมการ 
  11.นายโกวทิ   ฉนัทจิตร  กรรมการ 
  12.นางประภา   ฤทธิพงษ ์ กรรมการ 
  13.นายไวพจน์   พุม่แยม้   กรรมการ 
  14.นายวรวทิย ์  สงวนพนัธ์  กรรมการ 
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  15.นายชชั   เฉลิมกิจ   กรรมการ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ นางอุบลรัตน์ ล้ิมสวสัด์ิ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกจิการ นางสาวเพญ็สินี นิติธรรมวรเมธ 

4. สมาชิกภาพ 

ผูท่ี้จะสมคัรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯไดต้อ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นผูท่ี้เห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ 

2. เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

3. เป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ สังกดักรมธนารักษ ์และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 

4. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี 

5. มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อ่ืน ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ในการใหกู้ย้มืเงิน 

หมายเหตุ ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งยืน่ใบสมคัร ตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนดไว ้และช าระค่าธรรมเนียม

แรกเขา้คนละ 100 บาท โดยค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์ฯจะเรียกคืนไม่ได ้
การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกตอ้งออกจากสหกรณ์ฯ เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1.ตาย 

2.เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

3.ลาออกจากสหกรณ์ฯ 

4.เป็นบุคคลลม้ละลาย 

5. ถูกออกจากราชการหรืองานประจ าโดยมีความผดิ 

6. ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ฯ 
การลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

สมาชิกท่ีจะลาออกจากสหกรณ์ฯ ไดต้อ้งไม่มีหน้ีสินในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัและตอ้ง
ยืน่ความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ จึงใหถื้อวา่ออกจาก
สหกรณ์ฯ ได ้
การกลบัเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

สมาชิกท่ีลาออกจากสหกรณ์ฯ จะสามารถเขา้สมคัรเป็นสมาชิกใหม่ไดจ้ะตอ้งมีระยะเวลาล่วงเลยจากวนัท่ี 

ไดรั้บอนุมติัใหล้าออกจากการเป็นสมาชิกในคร้ังก่อนไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

การให้ออกจากสหกรณ์ฯ 

1. กรณีท่ีไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกหรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้หรือไม่ถือหุน้คร้ัง
แรกตามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
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2. ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกนัหรือขาดส่งรวม 6 งวดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 

3. น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายของเงินท่ีใหกู้ ้

4.ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนั (ส าหรับเงินกู)้ ท่ีเกิดบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

5. คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกนัหรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีถึงสอง
คร้ัง ส าหรับเงินกูส้ัญญาหน่ึงๆ 

6. ไม่ใหข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์ฯ เม่ือสมคัรเป็นสมาชิกหรือเม่ือจะก่อความ
ผกูพนัต่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัหรือเม่ือมีความผกูพนัต่อสหกรณ์ฯ อยูแ่ลว้ 

7. จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ฯ หรือมีพฤติกรรมอนัเป็นเหตุให้เห็น
วา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ฯ ไม่วา่ประการใดๆ 
สมาชิกทีอ่อกจากราชการ โอนย้าย หรือ เกษียณอายุ 
สมาชิกท่ีออกจากราชการโดยไม่มีความผิด โอนยา้ยปฏิบติังานในส่วนราชการอ่ืน หรือเกษียณอายุ โดย
มิไดล้าออกจากสหกรณ์ฯ ก็ใหถื้อวา่ยงัเป็นสมาชิกอยู ่โดยไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือน หรือประสงคจ์ะส่ง

ค่าหุ้นรายเดือนต่อไปก็จะตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ฯ ทราบภายในระยะเวลา 15 วนั และมีสิทธิกูเ้งินสามญั 

โดยใชเ้งินค่าหุ้นค ้าประกนั (กูหุ้้น) ไดใ้นวงเงินไม่เกินร้อยละ เกา้สิบ ของเงินค่าหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ 
ซ่ึงจะตอ้งเป  ็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ แต่ถา้ยงัมีหน้ีเงินกูส้ามญัแบบตอ้งใช้บุคคลค ้าประกนักบั
สหกรณ์ฯ อยูก่็จะตอ้งส่งหน้ีและหุน้ต่อไปจนกวา่จะช าระหน้ีครบเรียบร้อยแลว้จึงจะสามารถหยดุส่งค่าหุน้ได ้
การจ่ายคืนเงินสมาชิกผู้ออกจากสหกรณ์ฯ 

1. กรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ โดยถึงแก่กรรมหรือลาออก สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงิน
ปันผลเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายและบรรดาเงินท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ และหากผูท่ี้
ออกจากสหกรณ์ฯ ถา้ลาออกในระหวา่งปีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน แต่ถา้ออกจากสหกรณ์ฯ 
โดยครบรอบปีบญัชี สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนให้หลงัจากวนัท่ีประชุมใหญ่สามญัฯ ไดมี้
มติและพิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีแลว้ 

2. บญัชีเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยู่ สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ พร้อมกบั
ดอกเบ้ียเงินฝาก ในการจ่ายคืนเงินของสมาชิกผูอ้อกจากสหกรณ์ฯ ดงักล่าว สหกรณ์ฯ จะหกัจ านวนเงินซ่ึง
สมาชิกตอ้งรับผดิชอบต่อสหกรณ์ฯ ออกก่อน 

การแก้ไขประวตัิส่วนตัว 
ใหส้มาชิกแจง้ต่อสหกรณ์ฯ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง ช่ือ นามสกุล ยา้ยสังกดั ยา้ยท่ีอยู ่เงินเดือน พร้อม 
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แนบส าเนาหลกัฐานทางราชการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนั้นใหส้หกรณ์ฯทราบดว้ยเสมอ ในแบบแสดง
ความประสงค ์

5. หุ้น 

สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้และช าระค่าหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกโดยวธีิหกัจากเงินเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินเดือนประจ าทุกเดือน ในอตัรา

ขั้นต ่า 50 หุน้ (500.- บาท) 

- สมาชิกคนหน่ึงจะถือหุ้นในสหกรณ์ฯ เกินกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุ้นท่ีช าระทั้งหมดไม่ได ้

- สมาชิกโอนหรือถอนเงินค่าหุน้คืนในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้

- หา้มน าเงินค่าหุน้ของสมาชิกไปช าระหน้ี ในขณะท่ีสมาชิกยงัไม่ไดอ้อกจากสหกรณ์ฯ 

- สมาชิกจะน าเงินค่าหุ้นหกักลบลบหน้ีกบัสหกรณ์ฯไม่ไดส้มาชิกมีความรับผดิชอบเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุ้นท่ียงัช าระไม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

- หุน้ท่ีช าระภายในวนัท่ีเจด็ของเดือนจะค านวณเงินปันผลของเดือนนั้นให้ แต่ถา้ช าระภายหลงั
วนัท่ีเจ็ดก็จะคิดเงินปันผลให้ในเดือนถดัไป 

- สหกรณ์ฯ จะแจง้ยอดจ านวนหุน้และเงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกถือ ใหส้มาชิก แต่ละคนทราบอยา่งนอ้ย
ปีละหน่ึงคร้ัง 

- การก าหนดอตัราการถือหุ้นขั้นต ่าของสมาชิก 
อตัราเงินเดือน จ านวนหุ้น 

         ๑ – ๑๐,๐๐๐.-บาท ๕๐ 

๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐.-บาท ๖๐ 

๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐.-บาท ๗๐ 

๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐.-บาท ๘๐ 

๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐.-บาท ๙๐ 

     ๕๐,๐๐๐.-บาทข้ึนไป ๑๐๐ 
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การขอเปลี่ยนแปลงการช าระค่าหุ้นรายเดือน 

สมาชิกขอเปล่ียนแปลงการช าระค่าหุน้รายเดือนไดด้งัน้ี 

1. การขอลดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน สมาชิกสามารถขอลดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน ไดไ้ม่ต ่ากวา่
เกณฑอ์ตัราการถือหุน้ท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 

2. การขอเพิ่มช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสามารถขอเพิ่มช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไดไ้ม่เกิน 

50% ของเงินเดือนหรือเงินบ านาญท่ีไดรั้บ 

การงดส่งเงินช าระค่าหุ้นรายเดือน 

- สมาชิกถือหุน้ในสหกรณ์ฯ เกินกวา่ 10,000 หุน้ หรือส่งเงินช าระค่าหุน้รายเดือนมาไม่นอ้ยกวา่ 

120 เดือน และไม่มีพนัธะกบัสหกรณ์ฯ ในฐานะผูกู้ท่ี้ใชบุ้คคลค ้าประกนั 

- สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ เกษียณ หรือโอนยา้ย 

ไปปฏิบติังาน ณ ส่วนราชการอ่ืนโดยไม่ไดล้าออกจากสหกรณ์ฯและไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์ฯ (ยกเวน้กูหุ้น้) 

การขอซ้ือหุ้นเพิม่ 

สมาชิกขอซ้ือหุน้เพิ่มไดต้ามประกาศของสหกรณ์ฯ ซ่ึงแจง้ใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

6.การให้บริการแก่สมาชิก 
สหกรณ์ฯ ใหบ้ริการสมาชิกในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

6.1 บริการดา้นการออมทรัพย ์

6.2 บริการดา้นรับฝากเงิน 

6.3 บริการดา้นเงินกู ้

6.4 บริการดา้นการเงิน 

6.5 บริการดา้นสวสัดิการและอ่ืนๆ 

6.1 บริการด้านการออมทรัพย์ 

สหกรณ์ฯ เก็บเงินออมใหก้บัสมาชิกในลกัษณะของการถือหุน้ อตัราหุน้ละ 10 บาท จ่ายเงิน
ช าระเป็นรายเดือน ตามเกณฑอ์ตัราการถือหุ้นท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 

6.2 บริการด้านรับฝากเงิน 

บริการดา้นรับฝากเงินสหกรณ์ฯ เปิดใหบ้ริการกบัสมาชิก ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. 

(เวน้วนัหยดุราชการ)โดยสหกรณ์ฯ มีบริการรับฝากเงิน 3 ประเภท คือ 

1. เงินฝากออมทรัพย ์
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- เงินฝากคงเหลือตอ้งมีจ านวนเงินในบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 50.- บาท 

- คิดดอกเบ้ียใหต้ามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวนั 

- จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ 30 มิถุนายนและ 31 ธนัวาคมของทุกปี 

- ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เสียภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 

2. เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

- เงินฝากคงเหลือตอ้งมีจ านวนเงินในบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 1,000.- บาท 

- คิดดอกเบ้ียใหต้ามยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวนั 

- จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ 30 มิถุนายนและ 31 ธนัวาคม ของทุกปี คิดดอกเบ้ียในอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษใหส้ าหรับยอดเงินฝากคงเหลือท่ีมียอดไม่นอ้ยกวา่ 1,000.- บาท 

- ถอนเงินฝากไดเ้ดือนละ1 คร้ัง ถา้ถอนเงินคร้ังท่ีสองและคร้ังต่อๆ ไปในเดือนเดียวกนัสหกรณ์ฯ 

จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินร้อยละ 1 ของ จ านวนเงินท่ีถอนแต่ละคร้ัง แต่ไม่ต ่ากวา่คร้ังละ 300.- บาท 

- ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พเิศษไม่เสียภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 

3. เงินฝากประจ า 

- เงินฝากคงเหลือตอ้งมีจ านวนเงินในบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 100.- บาท 

- เง่ือนไขการรับเงินฝากประจ า สามารถฝากตามระยะเวลาท่ีก าหนด คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 

- การจ่ายดอกเบ้ียให้เม่ือครบระยะเวลาฝาก ตามงวดท่ีตกลงกนัไวใ้นอตัราตามประกาศของสหกรณ์ ฯ 

- ดอกเบีย้เงินฝากประจ าจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 15 % 

6.3 บริการด้านเงินกู้ 

สหกรณ์ฯ ใหบ้ริการดา้นเงินกูไ้ว ้3 ประเภท คือ 

1. เงินกูฉุ้กเฉิน 

2. เงินกูส้ามญั 

3. เงินกูพ้ิเศษ 

1. เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน 

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกูฉุ้กเฉินใหแ้ก่สมาชิกในอตัราคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนบวกดว้ยค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู ่

แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 30,000.- บาท (สามหม่ืนบาท) และผอ่นช าระไดสู้งสุดไม่เกิน 12 งวด 
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เอกสารและหลกัฐานเพือ่ประกอบค าขอเงินกู้ฉุกเฉิน 

- ส าเนาใบส าคญัการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 

2. เงินกู้ประเภทสามัญ 

เงินกูป้ระเภทสามญั แบ่งเป็น 2 ประเภท 

2.1 เงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั 

- หา้มผูกู้แ้กไ้ขยอดเงินท่ีกู ้ยกเวน้กรณี 

ลดยอดเงินกู้ ซ่ึงแกไ้ขไดโ้ดย วธีิขีดฆ่า และผูกู้ล้งนามก ากบั 

- ในกรณีลูกจา้งประจ าเกษียณอายรุาชการจะตอ้งส่งหน้ีเงินกูคื้นสหกรณ์ฯ ใหถึ้ง 90% ของเงิน
ค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ 

- ตอ้งมีจ านวนผูค้  ้าประกนัดงัน้ี 

1. ถา้ผูกู้มี้เงินค่าหุน้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของวงเงินท่ีขอกู ้ใหมี้ผูค้  ้าประกนัจ านวน 4 คน 

2. ถา้ผูกู้มี้เงินค่าหุน้สูงกวา่ 1 ใน 4 แต่ไม่เกิน 2 ใน 4 ของวงเงินท่ีขอกู ้ใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3 คน 

3. ถา้ผูกู้มี้เงินค่าหุน้สูงกวา่ 2 ใน 4 แต่ไม่เกิน 3 ใน 4 ของวงเงินท่ีขอกู ้ใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ย 2 คน 

4. ถา้ผูกู้มี้เงินค่าหุน้สูงกวา่ 3 ใน 4 ของวงเงินท่ีขอกู ้ใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 
ตารางเงินใหกู้ส้ามญั ตามประกาศสหกรณ์ฯ ฉบบัท่ี 4/2553 ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2553 ดงัน้ี 

 

อายกุารเป็นสมาชิก 

สิทธิในการกูส้ามญั เงินคงเหลือในบญัชี 

(บาท) วงเงินกูสู้งสุด(บาท) งวดการช าระเงิน(งวด) 

6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปี 400,000.- 144    500.- 

เกิน 3 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 5 ปี 500,000.- 144    500.- 

เกิน 5 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 7 ปี 600,000.- 180 1,000.- 

เกิน 7 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 9 ปี 700,000.- 180 1,000.- 

เกิน 9 ปี – 10 ปี     1,000,000.- 180 1,500.- 

เกิน10 ปีข้ึนไป และมีค่าหุน้ไม่ 

นอ้ยกวา่ 100,000.-บาท 

    1,500,000.- 180 2,000.- 
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เอกสารและหลกัฐานเพือ่ประกอบค าขอเงินกู้สามัญ 

- ส าเนาใบส าคญัการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของผูกู้แ้ละผูค้  ้า และ รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

2.2 เงินกูส้ามญัโดยใชค้่าหุ้นค ้าประกนั 

- สมาชิกท่ีเกษียณอาย ุและสมาชิกท่ีลาออกจากราชการ หรือโอนยา้ยไปปฏิบติัราชการ ณ ส่วน
ราชการอ่ืน ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์ฯ มีสิทธิกูส้ามญัโดยใชค้่าหุน้ค ้าประกนัได ้เช่นเดียวกบัสมาชิกอ่ืน ๆ 

- กูไ้ดร้้อยละ 90 ของค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ 

3. เงินกู้พเิศษ 

สหกรณ์ฯ ให้กู้เงินพเิศษเพือ่การดังต่อไปนี้ 

- เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

- เพื่อการอนัจ าเป็นอ่ืน 

หลกัเกณฑ์การกู้เงินพเิศษ 

1. กูไ้ดต้ามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 

2. การส่งเงินคืน ผูกู้ต้อ้งส่งเงินตน้กูพ้ิเศษพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนๆ ละเท่า ๆ กนั หรือ 
ส่งเงินตน้งวดละเทา่ๆกนั ดอกเบ้ียลดตามเงินตน้คงเหลือ 

3. ระยะเวลาการส่งเงินกูคื้นสหกรณ์ฯ ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

- เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เกิน 240 งวด (20 ปี) 

- เพื่อการอนัจ าเป็นอ่ืน โดยค านึงถึงความสมควรแก่ฐานะและความสามารถการช าระหน้ีของ
สมาชิกนั้น  

4. ตอ้งมีหลกัประกนัเงินกูต้ามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
เอกสารและหลกัฐานเพือ่ประกอบค าขอเงินกู้พเิศษ 

1.เพือ่การเคหะสงเคราะห์ 

1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้อกูแ้ละคู่สมรส 

1.2 ส าเนาทะเบียนบา้นผูข้อกู ้

1.3 ส าเนาใบส าคญัการสมรส/ใบหยา่/ใบมรณะของคู่สมรส 
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1.4 หนงัสือยนิยอมคู่สมรส 

1.5 ส าเนาใบส าคญัการจ่ายเงินเดือนของผูข้อกูย้อ้นหลงั 3 เดือน 

1.6 ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณ์ฯ ออกใหเ้ดือนล่าสุด 

1.7 แผนผงัแสดงท่ีตั้งท่ีดินและอาคารหรือโครงการ 

1.8 ส าเนาหนงัสือสัญญาจะซ้ือจะขาย หรือสัญญามดัจ า (ถา้มี) กรณีขอกูเ้พื่อไถ่ถอนใหน้ า

สัญญากูเ้งินสัญญาจ านองและหลกัฐานการผอ่นช าระหน้ี จากสถาบนัการเงินเดิมอยา่งนอ้ย 3 เดือนสุดทา้ย 
พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงยอดหน้ี มาประกอบ 

1.9 กรณีขอกูเ้พื่อปลูกสร้างตอ้งส่งแบบก่อสร้างอาคารและส าเนาใบอนุญาตใหป้ลูกสร้าง หรือ
หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเ้ช่ือไดว้า่กูเ้พื่อการเคหะสงเคราะห์จริง 

1.10 เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเงินกูพ้ิเศษเห็นสมควร 

2. เพีอ่การอันจ าเป็นอืน่ 

2.1 เอกสารตามขอ้ 4.1 (1) - (6) 

2.2 เอกสารแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการท่ีจะขอกู ้เช่น ทรัพยสิ์นท่ีผูข้อกูป้ระสงคจ์ะซ้ือ เป็นตน้ 

2.3 กรณีกูช้  าระหน้ีหรือไถ่ถอนจ าน า – จ านอง ผูข้อกูต้อ้งแสดงหลกัฐานการเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิ 

2.4 เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเงินกูพ้ิเศษเห็นสมควร 

6.4 บริการด้านการเงิน 

การส่งเงินเข้าสหกรณ์ฯ 

สมาชิกสามารถส่งเงินเข้าสหกรณ์ฯ เช่น การฝากเงิน การส่งเงินค่าหุน้หรือการช าระหน้ีโดยสมาชิก
สามารถช าระไดด้ว้ย 

1. เงินสด 

2. เช็ค 

2.1 ใหน้ าเช็คฝากก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อเขา้บญัชีใหท้นัภายในวนัรับฝาก 

2.2 เช็คท่ีระบุช่ือบุคคล จะตอ้งไม่ขีดคร่อม 

2.3 แจง้การโอนเงินใหส้หกรณ์ฯ ทนัทีพร้อมส่งแฟกซ์ส าเนาโอนเงินท่ี หมายเลขแฟกซ์  

02-270-1670 

2.4 ช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ์ จ ากดั 
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ช่ือบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากดั ธนาคาร กรุงไทย สาขา ราชด าเนิน 

เลขท่ีบญัชี 018-1-04195-2 

ช่ือบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากดั 
ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงการคลงั 

เลขท่ีบญัชี 068-1-03249-9 

3. ฝากหน่วยงานตน้สังกดัหรือผูแ้ทนส่งใหส้หกรณ์ฯ พร้อมใบเรียกเก็บ กรุณาเขียนระบุดว้ยวา่
เป็นเงินฝากค่าหุน้ หรือช าระเงินกู ้ฯลฯ ใหช้ดัเจน 

การรับเงินจากสหกรณ์ฯ 

การรับเงินจากสหกรณ์ฯ เช่น การถอนเงิน 

การรับเงินช่วยเหลือ เป็นตน้ 

- กรณีรับเงินสด กรณีถอนเงินจ านวนวงเงินตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาทแจง้

สหกรณ์ฯ ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 1 วนั 

- กรณีรับเช็ค ส าหรับการถอนเงินเกิน 500,000.- บาท แจง้สหกรณ์ฯล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ½ วนั 

การรับเงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิกจะขอรับเงินกูฉุ้กเฉินได ้4 วธีิ คือ 

1. รับดว้ยตนเองท่ีสหกรณ์ฯ 

2. ใหโ้อนเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ของผูกู้ ้

3. ใหส่้งเงินทางธนาณติั 

4. ใหโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูกู้ ้โดยผูกู้ต้อ้งเป็นเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารนั้น
และจะตอ้งระบุเลขท่ีบญัชีธนาคารของผูกู้ม้ากบัใบกู ้นั้นใหช้ดัเจน 

การรับเงินกู้สามัญ การรับเงินกูส้ามญัจะหกัหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินไวท้ั้งหมดก่อน สมาชิกสามารถขอรับเงินกู้

สามญัได ้3 วธีิ คือ 

1.รับเช็คดว้ยตนเองกรณีท่ีไม่ไดแ้จง้เลขท่ีบญัชีธนาคารไว ้

2.ใหโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ของผูกู้ ้

3.ใหโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคาร 
กรุงไทย จ ากดั ของผูกู้ ้โดยผูกู้จ้ะตอ้งแจง้เลขท่ีบญัชีเงินฝากใหส้หกรณ์ฯ ทราบ 

การรับเงินจากสมุดคู่ฝาก หากสมาชิกตอ้งการถอนเงินฝากกบัสหกรณ์ฯ ก็สามารถท าไดโ้ดยส่งสมุดคู่ฝาก 
ของสหกรณ์ฯ พร้อมกบัแนบใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ฯ ท่ีก าหนดพร้อมลงลายมือช่ือ สหกรณ์ฯ ก็
จะด าเนินการโอนเงินพร้อมส่ง สมุดคู่ฝากของสหกรณ์ฯกลบัคืนให ้หรือจะมารับเงินดว้ยตนเองท่ีสหกรณ์ฯ 
ก็ได ้
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หมายเหตุ - สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารกรุงไทย ของสมาชิก 

  - ค่าใชจ่้ายในการโอนเงินหรือส่งทางธนาณัติจะหกัตามท่ีจ่ายจริง ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
การมอบฉันทะ ในกรณีท่ีสมาชิกไม่สามารถติดต่อเก่ียวกบัเร่ืองการรับเงิน กบัสหกรณ์ฯ ไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนมาปฏิบติัแทนไดโ้ดย 

- เขียนหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบของสหกรณ์ฯ ใหถู้กตอ้งชดัเจนเรียบร้อย 

- น าหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะมาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ฯ 

- ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการต่อเจา้หนา้ท่ี 

6.5 บริการด้านสวสัดิการและอืน่ ๆ 

1. สวสัดิการเก่ียวกบัพิธีศพของสมาชิก เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิไดรั้บเงิน ค่าพวง

หรีด 500.- บาท และค่าท าศพ 3,000.- บาท 

2. การใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีมีรายไดน้อ้ยแต่มีภาระเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการศึกษาบุตร 

3. ทุนช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ เช่น อคัคีภยั อุทกภยั หรือวาตภยั สหกรณ์ฯ 
ช่วยเหลือ ดงัน้ี 

• กรณีเป็นบา้นและทรัพยสิ์นของตนเอง สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือตามท่ีเสียหายจริงแต่ไมเ่กินรายละ 

ไม่เกิน 3,000.- บาท 

4. มีระบบ Intranet และระบบ Internet ส าหรับใหส้มาชิกคน้หาและสอบถามขอ้มูล

สหกรณ์ฯ ตลอด 24ชัว่โมง 

7.แบบค าร้องต่าง ๆ 
สหกรณ์ฯ มีหนงัสือค าร้องแจง้ความประสงคใ์หก้บัสมาชิกใชต้ามความตอ้งการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ขอเพิ่มหุ้น, ซ้ือหุน้, ลดค่าหุน้, งดส่งค่าหุน้ 

2. การเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุล (โดยแนบเอกสารการเปล่ียนช่ือ – สกุล มาดว้ย) 

3. การเปล่ียนแปลงการช าระเงินกู ้ฉุกเฉิน สามญั พิเศษ 

4. การเปล่ียนแปลงท่ีอยูข่องสมาชิก 

5. การเปล่ียนแปลงเงินฝาก 

6. หนงัสือมอบฉนัทะโอนเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 
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หมายเหตุ ค าร้องประเภทต่างๆ เหล่าน้ีสมาชิกสามารถ Download แบบไดท่ี้ระบบ Intranet 

ของกรมธนารักษ ์(http://intra.treasury.go.th) หรือ Internet ของกรมธนารักษ ์

(www.treasury – coop.com) หรือขอรับแบบได ้
ท่ีส านกังานของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ์ จ ากดั ณ อาคารท่ีท าการกรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงั 

8.ประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับ 

1. เงินปันผล 
เม่ือส้ินปีทางบญัชี สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามหุน้ให้แก่สมาชิกตามมติท่ีประชุมใหญ่จดัสรรให้ 
ตามระยะเวลาท่ีถือหุน้อยูก่บัสหกรณ์ฯ โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

2. เงินเฉล่ียคืน 

สมาชิกท่ีกูเ้งินจากสหกรณ์ฯ เม่ือส้ินปีทางบญัชี สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเฉล่ียคืนให้ตามส่วนจ านวนรวม 
ของดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ไดส่้งให้แก่สหกรณ์ฯในระหวา่งปีตามมติท่ีประชุมใหญ่จดัสรรให้ 

สมาชิกท่ีผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีตั้งแต่ 2 งวดข้ึนไปในปีใดจะไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 

3. ดอกเบ้ียเงินฝาก 
สมาชิกจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราท่ีสูงกวา่หรืออยา่งนอ้ยเทียบเท่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป และไดรั้บการยกเวน้ภาษีดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยแ์ละดอกเบ้ียเงินฝาก 
ออมทรัพยพ์ิเศษดว้ย 

4. ดอกเบ้ียเงินกู ้
สหกรณ์ฯ คิดดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราท่ีต ่ากวา่หรือเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 

5. สวสัดิการต่าง ๆ สมาชิกจะไดรั้บประโยชน์จากสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์ฯ จดัใหมี้แก่
สมาชิกตามสิทธิท่ีพึงจะไดรั้บ สมาชิกสามารถติดตามและทราบขอ้มูลข่าวสารได ้ตามประกาศของสหกรณ์ฯ 

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

“ใช้บริการสหกรณ์ แน่นอน และมั่นคง” 

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมธนารักษ ์จ ากดั ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0-2270-1670,0-2273-0899-903 ต่อ 5760 โทรสาร 0-2270-1670 

e-mail : coop@treasury.go.th 
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คณะผู้จัดท า 
                              นางอไุรวรรณ              โชตกิก าธร  ประธานกรรมการ 

 นายพรชยั    ควรประเสริฐ  กรรมการ 
                                          นางยพุิน    จงจดักลาง  กรรมการ 
                                          นายวิฑรู    โชตกิลุพิศาล  กรรมการ 
                                      นางกาญจนี    เพียรผล  กรรมการและเลขานุการ 

 

 


