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คณะผู้จัดท�ำ 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด

1.	 นายอนุชิต		แตงอ่อน	 ประธานคณะท�างาน

2.	 นายณรงค์		ทองขจร	 คณะท�างาน

3.	 นายวุฒิศักดิ์		นราพันธ์	 คณะท�างาน

4.	 นายประสิทธิ์		นิ่มนวลฉวี	 คณะท�างาน

5.	 นายสุภาพ		ค�าแฝง	 คณะท�างาน

6.	 นายกัณฑ์พงษ์		ดวงสินกุลศักดิ์	 คณะท�างานและเลขานุการ

รางวัลผลงานนวัตกรรม
Best Of the Best

ประจ�าปี 2555

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�าปี 2550
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โทร. 0-2579-7070 โทรสาร 0-2579-9774 
CO-OP Phone 0-2579-8899
www.025798899.com  Email : forestcoop@gmail.com
Line ID : @forestcoop

ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท	ธนอรุณการพิมพ์	จ�ากัด		
โทร.	0-2282-6033-4

ขอขอบคุณ	 ส�านกัอนรุกัษ์สตัว์ป่า	
	 กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื
	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพปกหน้า	-	ปกหลัง

ภำพปกหน้ำ
กำรประกวดภำพถ่ำยอนุรักษ์ธรรมชำติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 25 ปี 2562

ประเภท  ภาพสัตว์ 

ชื่อภาพ   “เพื่อนกันตลอดไป”
ผู้ถ่ายภาพ  นายวรางค์กูล  ขุนสาร

ภาพเข้ารอบ ระดับบุคคลทั่วไป

ภำพปกหลัง
กำรประกวดภำพถ่ำยอนุรักษ์ธรรมชำติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 25 ปี 2562

ประเภท  ภาพสัตว์

ชื่อภาพ        “รวมฝูงไล่ล่า”
ผู้ถ่ายภาพ      นายไอศูรย์  เทพสาสน์กุล

ภาพเข้ารอบ    ระดับบุคคลทั่วไป

จรรยาบรรณ (Ethics) ถือเป็นหัวใจส�าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรในปัจจุบัน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงก�าหนดจรรยาบรรณของสมาชิก เพ่ือให ้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย  
คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งยังเป็น
สหกรณ์ทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทานสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นแห่งชาต ิประจ�าปี 2550 
จึงควรมีกรอบความประพฤติ การปฏิบัติตน เพ่ือรักษาไว ้ซึ่ งเกียรติภู มิ  
โดยคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ก�าหนด 
จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์ไว้ดังนี้

จรรยาบรรณ
หลักส�าคัญสู่ความส�าเร็จ…

จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์

l มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

l ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

l มุ่งมั่น ด�ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

l สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

l ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อย่างสม�่าเสมอ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์

l ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง

l ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ผลประโยชน์ หรือสัญญาต่างตอบแทนเพื่อการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการ 
 ด�าเนินการ หรือการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์

l พึงให้ข้อมูลของตนในการขอรับสวัสดิการหรือท�าธุรกรรมอื่นใด กับสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

l พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดา 
 สมาชิกด้วยกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

l ไม่หาประโยชน์จากสมาชกิด้วยกนั โดยอาศยัการท�าธรุกรรมหรอืกจิกรรมอืน่ใดของสหกรณ์เพือ่ประโยชน์ส่วนตน
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ข้อบงัคบั 
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้  จาํกดั 

พ.ศ. 2547 
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited 

_______________________ 

หมวด 1 
ช่ือ  ประเภท และท่ีตัง้สาํนักงาน 

 ข้อ 1  ช่ือ ประเภท และท่ีตัง้สาํนักงาน  
 ช่ือ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้ จาํกดั 
      Royal Forest Department Savings and Credit  
 Cooperative, Limited 
 ประเภท สหกรณ์ออมทรพัย ์
 ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
  กรงุเทพมหานคร 10900 
 ท่ีตัง้สาํนักงานสาขา - 
 ท้องท่ีดาํเนินการ ทัว่ราชอาณาจกัร 
                    
 สหกรณ์อาจยา้ยที่ตัง้สํานักงานไดต้ามที่คณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็สมควร  
โดยแจง้ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ และใหปิ้ดประกาศ
ไวท้ีส่าํนกังานของสหกรณ์เดมิ สาํนกังานสว่นราชการ สหกรณ์ และทีว่า่การอาํเภอแหง่ทอ้งทีส่หกรณ์ตัง้อยู่
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามสบิวนั และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรปูลกัษณะ ดงัน้ี 
 

 ชื่อสหกรณ์  

 ตรากรมปา่ไม ้     

 ปี พ.ศ. ทีจ่ดัตัง้สหกรณ์ 

หมวด  2 
วตัถปุระสงค ์

 ข้อ 2 วตัถปุระสงค ์สหกรณ์น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
และสงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์ รวมทัง้        
ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  สง่เสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์โดยชว่ยใหส้ามารถสงวนสว่นแหง่รายได้
ของตนไวใ้นทางอนัมัน่คงและไดร้บัประโยชน์ตามสมควร 
 (2)  สง่เสรมิการชว่ยตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมูส่มาชกิ 
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 (3)  รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณ์อื่น 
 (4)  จดัหาทุนเพือ่กจิการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (5)  ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
 (6)  ใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ 
 (7)  ซือ้หุน้ของธนาคารซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 
 (8)  ซือ้หุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์อื่น 
 (9)  ซือ้หุน้ของสถาบนัทีป่ระกอบธุรกจิอนัทาํใหเ้กดิความสะดวกหรอืสง่เสรมิ  
ความเจรญิแก่กจิการของสหกรณ์ 
 (10) ซือ้หลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 
 (11) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 
 (12) ฝากหรอืลงทุนอยา่งอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตกิาํหนด 
 (13) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพือ่การเคหะ 
 (14) ใหส้วสัดกิารและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 
 (15) รว่มมอืกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อสง่เสรมิและปรบัปรงุกจิการของสหกรณ์ 
 (16) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้ รวมถงึ ซือ้ ถอืกรรมสทิธิห์รอืทรพัยส์ทิธิ ์ครอบครอง กู ้ยมื เช่าหรอื
ใหเ้ชา่ เชา่ซือ้หรอืใหเ้ช่าซือ้ โอนหรอืรบัโอน สทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าซือ้ ขายหรอืจาํหน่าย จาํนองหรอื        
รบัจาํนอง จาํนําหรอืรบัจาํนํา ดว้ยวธิอีื่นใด ซึง่ทรพัยส์นิแก่สมาชกิหรอืของสมาชกิ 
 (17) ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 
 (18) ขอหรอืรบัความชว่ยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศ หรอืบุคคลอื่นใด 
 (19) ดาํเนินกจิการอยา่งอื่นบรรดาทีเ่กีย่วกบัหรอืเน่ืองในการจดัใหส้าํเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

หมวด  3 
ทุน 

 ข้อ 3 ท่ีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 (1) ออกหุน้ 
 (2) รบัฝากเงนิจากสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ หรอืสหกรณ์อื่น 
 (3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอยา่งอื่น 
 (4) สะสมทุนสาํรองและทุนอื่น ๆ 
 (5) รบัเงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูย้กให ้
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หุ้น 
 ข้อ 4 การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน มมีลูคา่หุน้ละสบิบาท 
   ข้อ 5  การถือหุ้น สมาชกิทุกคนตอ้งชาํระคา่หุน้เป็นรายเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ขา้เป็น 
 สมาชกิตามอตัราสว่นของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจํา และเงนิที ่ 
จ่ายควบกบัเงนิเดอืน  หรอืค่าจา้งประจํา ซึ่งสมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานต้นสงักดั   และหมายถงึบํานาญ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ บาํนาญ ซึง่สมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทีส่งูกวา่อตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
หรอืจะขอซือ้หุน้เพิม่ขึน้อกีเมื่อใดกไ็ด ้แต่ถา้มลูค่าหุน้ทีม่อียูค่รบ 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) แลว้ 
การถอืหุน้รายเดอืนและการขอซื้อหุน้เพิม่ ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไวใ้นระเบยีบว่าดว้ยหุน้ของสหกรณ์ 
ทัง้น้ี จาํนวนหุน้ทัง้หมดทีส่มาชกิถอืคนหน่ึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงในหา้ของหุน้ทีส่หกรณ์ชาํระแลว้ทัง้หมด  
 สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทีต่นเป็นสมาชกิอยูไ่มไ่ด ้ 
 ในระหวา่งทีส่มาชกิภาพของสมาชกิยงัไมส่ิน้สดุ สหกรณ์ไมต่อ้งสง่เงนิคา่หุน้ของ
สมาชกิเพือ่ชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีของสมาชกินัน้ 
 (ขอ้ 5 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 6  การชาํระค่าหุ้นรายเดือน  การชาํระคา่หุน้รายเดอืนนัน้ ใหช้าํระโดยวธิหีกัจาก
เงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจา่ยเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนัน้ ๆ ทุกเดอืน 
 เมื่อสมาชกิมคีาํขอเป็นหนังสอืและคณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบเหน็ว่าสมาชกิ
นัน้ตกอยู่ในพฤตกิารณ์อนัทําใหไ้ม่สามารถชําระค่าหุน้รายเดอืนได ้โดยมใิช่เกดิขึน้ดว้ยเจตนาอนัไม่สุจรติ
ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินัน้มติ้องชําระค่าหุน้รายเดอืนชัว่ระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้
 ข้อ 7  การงดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชกิทีไ่ดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืน
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 120 เดอืน หรอืเป็นจาํนวนเงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมืน่บาทถว้น) และ  
ไมม่หีน้ีสนิกบัสหกรณ์จะงดชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้
โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 สมาชกิทีม่หีน้ีสนิกบัสหกรณ์จะงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนไม่ได ้แต่อาจลดจํานวนการ
ชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนลงได ้ทัง้น้ีตอ้งไมน้่อยกวา่อตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์  เวน้แต่สมาชกิ
นัน้มหีน้ีสนิไม่เกนิมลูค่าหุน้ หรอืเงนิฝากทีเ่ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัทีม่อียูใ่นสหกรณ์ สามารถงดชําระเงนิ
คา่หุน้รายเดอืนได ้
 สําหรบัสมาชกิที่โอนยา้ย หรอืเกษียณ หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจํา และไม่มี
หน้ีสนิ หรอืมหีน้ีสนิไม่เกนิค่าหุน้ทีต่นมอียู่ในสหกรณ์  อาจงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนหรอืลดจํานวนการ
ถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 (ขอ้ 7 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 8 การแจ้งยอดจาํนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชกิชําระเต็ม
มลูคา่แลว้ใหส้มาชกิแต่ละคนทราบทุกสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
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หุ้น 
 ข้อ 4 การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน มมีลูคา่หุน้ละสบิบาท 
   ข้อ 5  การถือหุ้น สมาชกิทุกคนตอ้งชาํระคา่หุน้เป็นรายเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ขา้เป็น 
 สมาชกิตามอตัราสว่นของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจํา และเงนิที ่ 
จ่ายควบกบัเงนิเดอืน  หรอืค่าจา้งประจํา ซึ่งสมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานต้นสงักดั   และหมายถงึบํานาญ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ บาํนาญ ซึง่สมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทีส่งูกวา่อตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
หรอืจะขอซือ้หุน้เพิม่ขึน้อกีเมื่อใดกไ็ด ้แต่ถา้มลูค่าหุน้ทีม่อียูค่รบ 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) แลว้ 
การถอืหุน้รายเดอืนและการขอซื้อหุน้เพิม่ ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไวใ้นระเบยีบว่าดว้ยหุน้ของสหกรณ์ 
ทัง้น้ี จาํนวนหุน้ทัง้หมดทีส่มาชกิถอืคนหน่ึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงในหา้ของหุน้ทีส่หกรณ์ชาํระแลว้ทัง้หมด  
 สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทีต่นเป็นสมาชกิอยูไ่มไ่ด ้ 
 ในระหวา่งทีส่มาชกิภาพของสมาชกิยงัไมส่ิน้สดุ สหกรณ์ไมต่อ้งสง่เงนิคา่หุน้ของ
สมาชกิเพือ่ชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีของสมาชกินัน้ 
 (ขอ้ 5 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 6  การชาํระค่าหุ้นรายเดือน  การชาํระคา่หุน้รายเดอืนนัน้ ใหช้าํระโดยวธิหีกัจาก
เงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจา่ยเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนัน้ ๆ ทุกเดอืน 
 เมื่อสมาชกิมคีาํขอเป็นหนังสอืและคณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบเหน็ว่าสมาชกิ
นัน้ตกอยู่ในพฤตกิารณ์อนัทําใหไ้ม่สามารถชําระค่าหุน้รายเดอืนได ้โดยมใิช่เกดิขึน้ดว้ยเจตนาอนัไม่สุจรติ
ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินัน้มติ้องชําระค่าหุน้รายเดอืนชัว่ระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้
 ข้อ 7  การงดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชกิทีไ่ดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืน
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 120 เดอืน หรอืเป็นจาํนวนเงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมืน่บาทถว้น) และ  
ไมม่หีน้ีสนิกบัสหกรณ์จะงดชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้
โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 สมาชกิทีม่หีน้ีสนิกบัสหกรณ์จะงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนไม่ได ้แต่อาจลดจํานวนการ
ชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนลงได ้ทัง้น้ีตอ้งไมน้่อยกวา่อตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์  เวน้แต่สมาชกิ
นัน้มหีน้ีสนิไม่เกนิมลูค่าหุน้ หรอืเงนิฝากทีเ่ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัทีม่อียูใ่นสหกรณ์ สามารถงดชําระเงนิ
คา่หุน้รายเดอืนได ้
 สําหรบัสมาชกิที่โอนยา้ย หรอืเกษียณ หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจํา และไม่มี
หน้ีสนิ หรอืมหีน้ีสนิไม่เกนิค่าหุน้ทีต่นมอียู่ในสหกรณ์  อาจงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนหรอืลดจํานวนการ
ถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 (ขอ้ 7 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 8 การแจ้งยอดจาํนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชกิชําระเต็ม
มลูคา่แลว้ใหส้มาชกิแต่ละคนทราบทุกสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
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หมวด 4 
การดาํเนินงาน 

 ข้อ 9 การรบัฝากเงิน สหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัย ์หรอืประเภท
ประจาํจากสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ หรอืสหกรณ์อื่น ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงนิฝากและอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่
กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 
 ข้อ 10 การให้เงินกู้   เงนิกูน้ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 
 (1) สมาชกิของสหกรณ์ 
 (2) สหกรณ์อื่น 
 การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัให้
เงนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัน้ี และตามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ขอ้กําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์การพจิารณาวินิจฉัยให้เงนิกู้ ประเภทและ      
จาํกดัแหง่เงนิกู ้หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้ลําดบัแหง่การใหเ้งนิกู ้การกําหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้การสง่
เงนิงวดชําระหน้ีสําหรบัเงนิกู้ การควบคุมหลกัประกนั การเรยีกคนืเงนิกู้และอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่
กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 การใหเ้งนิกู้แก่สหกรณ์อื่นนัน้ คณะกรรมการดําเนินการจะพจิารณาใหกู้้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มเีงนิทุนเหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้ ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 สมาชกิหรอืสหกรณ์อื่นซึง่ประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณ์น้ีตอ้งเสนอคาํขอกูต้าม
แบบและระเบยีบของสหกรณ์ทีก่าํหนดไว ้
 ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงนิกูซ้ึง่ใหแ้ก่สมาชกิไมว่า่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ด ้   
แต่เฉพาะเพือ่การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดสอ่ง และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตาม    
ความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
 ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน ในกรณทีีส่มาชกิมเีหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอนัจาํเป็นรบีดว่น
และมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พือ่เหตุนัน้ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (2)  เงนิกูส้ามญั ในกรณีทีส่มาชกิมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสาํหรบัใชจ้่ายเพื่อการ
อนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกินัน้ไดต้าม
ระเบยีบของสหกรณ์ 
 (3) เงนิกู้พเิศษ  เมื่อสหกรณ์มฐีานะการเงนิก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้
เพื่อส่งเสริมฐานะ ความมัน่คง หรอืเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกินัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุง่หมายแต่ละอยา่งของ
เงนิกูป้ระเภทน้ีตลอดจนเงือ่นไขและวธิกีาร และตอ้งมหีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
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 ข้อ 13 ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก       
ในอตัราตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 14 การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้   ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกู้รายใดบกพร่อง ผูกู้้จะต้องจดัการแก้ไขใหค้นืดี
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ในกรณอียา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนด
สง่คนืโดยสิน้เชงิ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัท ีโดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
 (1) เมือ่สมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมาย
ทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
 (3) เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิ
บกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4) เมือ่คา้งสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลา
ถงึสองเดอืน หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันจะต้องรับผิดชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และ         
ไม่สามารถชําระหน้ีนัน้โดยสิน้เชงิได ้เมื่อผูค้ํ้าประกนัรอ้งขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ํ้า
ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดอืนจนครบจาํนวนเงนิกู ้แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 
 ข้อ 15 ความผกูพนัของผูก้ ู้และผูค้ํา้ประกนั  ผูกู้ ้หรอืผูค้ํ้าประกนัตอ้งรบัผกูพนัว่า   
ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอนหรอืยา้ย หรอืลาออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) จะตอ้งแจง้เป็น
หนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชําระหน้ีสนิซึง่ตนมอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน (เวน้แต่กรณี
ทีย่งัคงเป็นสมาชกิอยูต่ามขอ้ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 ข้อ 16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงนิของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อาจฝาก
หรอืลงทุนไดต้ามทีก่ําหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาตกิําหนดภายใต้กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้ํานึงถงึความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์
หรอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกู้ยืมเงินหรือการคํา้ประกนั 
 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงนิกู้ยมืหรอื      
การคํ้าประกนัสําหรบัปีหน่ึง ๆ ไวต้ามทีจ่ําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงนิซึ่งกําหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ถา้ทีป่ระชุมใหญ่ยงัมไิดก้าํหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบ
วงเงนิกูย้มืหรอืการคํ้าประกนัสาํหรบัปีใด กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการคํ้าประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการคํา้ประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงนิ หรอืออกตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิ หรอืตราสารการเงนิ หรอืโดยวธิอีื่นใด สําหรบัใชเ้ป็นทุนดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ไดต้ามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร ทัง้น้ี จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิกูย้มืหรอืคํ้าประกนัประจาํปีตามขอ้ 17 
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 ข้อ 13 ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก       
ในอตัราตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 14 การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้   ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกู้รายใดบกพร่อง ผูกู้้จะต้องจดัการแก้ไขใหค้นืดี
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ในกรณอียา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนด
สง่คนืโดยสิน้เชงิ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัท ีโดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
 (1) เมือ่สมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมาย
ทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
 (3) เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิ
บกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4) เมือ่คา้งสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลา
ถงึสองเดอืน หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันจะต้องรับผิดชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และ         
ไม่สามารถชําระหน้ีนัน้โดยสิน้เชงิได ้เมื่อผูค้ํ้าประกนัรอ้งขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ํ้า
ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดอืนจนครบจาํนวนเงนิกู ้แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 
 ข้อ 15 ความผกูพนัของผูก้ ู้และผูค้ํา้ประกนั  ผูกู้ ้หรอืผูค้ํ้าประกนัตอ้งรบัผกูพนัว่า   
ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอนหรอืยา้ย หรอืลาออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) จะตอ้งแจง้เป็น
หนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชําระหน้ีสนิซึง่ตนมอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน (เวน้แต่กรณี
ทีย่งัคงเป็นสมาชกิอยูต่ามขอ้ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 ข้อ 16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงนิของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อาจฝาก
หรอืลงทุนไดต้ามทีก่ําหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาตกิําหนดภายใต้กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้ํานึงถงึความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์
หรอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกู้ยืมเงินหรือการคํา้ประกนั 
 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงนิกู้ยมืหรอื      
การคํ้าประกนัสําหรบัปีหน่ึง ๆ ไวต้ามทีจ่ําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงนิซึ่งกําหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ถา้ทีป่ระชุมใหญ่ยงัมไิดก้าํหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบ
วงเงนิกูย้มืหรอืการคํ้าประกนัสาํหรบัปีใด กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการคํ้าประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการคํา้ประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงนิ หรอืออกตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิ หรอืตราสารการเงนิ หรอืโดยวธิอีื่นใด สําหรบัใชเ้ป็นทุนดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ไดต้ามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร ทัง้น้ี จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิกูย้มืหรอืคํ้าประกนัประจาํปีตามขอ้ 17 
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การเงินและการบญัชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 19 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมอืชื่อเพือ่ใหม้ผีลผกูพนัสหกรณ์
ในกจิการอนัเกีย่วกบับุคคลภายนอก เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัน้ี ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
  (1)  หนงัสอืกูย้มืซึง่สหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบกิ หรอืรบัเงนิกู ้การจาํนอง
ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง หรือรบัจํานอง หรือการไถ่ถอนจํานอง หรือการให้ความยินยอมต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเน่ืองกบัทรพัย์สนิซึ่งสหกรณ์เป็นผู้รบัจํานอง การถอนเงนิฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ 
จะต้องลงลายมอืชื่อของประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรอืเหรญัญิก 
หรอืกรรมการผูท้ีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย หรอืผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน 
 (2) การรบัฝากเงนิ ใบรบัเงนิ และเอกสารทัง้ปวง นอกจากทีก่ล่าวไวใ้น (1) 
ขา้งบนน้ีจะตอ้งลงลายมอืชื่อของผูจ้ดัการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 อน่ึง ในหนงัสอืกูย้มืซึง่สหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ใบสัง่จา่ยเงนิ ใบรบัเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและ
ตราสารการเงนิของสหกรณ์นัน้ ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 
 (ขอ้ 19 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2553 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
25 กุมภาพนัธ ์2553) 

ข้อ 20 การเงินของสหกรณ์ การรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ ใหอ้ยูใ่น 
ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ ทัง้น้ีเป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์       
 ข้อ 21 การบญัชีของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จดัใหม้กีารทาํบญัชตีามแบบและรายการ
ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด และเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีวท้ีส่าํนกังาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที่เกิดเหตุนัน้ 
สาํหรบัเหตุอื่นทีไ่มเ่กีย่วกบักระแสเงนิสด ใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุอนั
จะตอ้งบนัทกึรายการนัน้และการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีีส่มบรูณ์โดยครบถว้น 
 ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งน้อยครัง้หน่ึงทกุรอบสบิสองเดอืนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ ซึง่ตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์หน้ีสนิ และทุนของสหกรณ์กบัทัง้บญัชกีาํไรขาดทุน   
ตามแบบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ใหส้ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ข้อ 22  การเสนองบดลุต่อท่ีประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล    
ซึง่ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพื่ออนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่ ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันับแต่      
วนัสิน้ปีทางบญัช ี
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทีป่ระชุมใหญ่ดว้ยในคราวทีเ่สนองบดุล และใหส้ง่สาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารประชุมใหญ่ 
 อน่ึง ใหเ้กบ็รกัษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พรอ้ม
ทัง้ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์เพือ่ใหส้มาชกิขอตรวจดไูด้
โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียม 
 ข้อ 23  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้   
สมดุรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบยีนอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรใหม้ขีึน้ 
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 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรอืทะเบียนหุ้น    
ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์     
ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญัชหีรอืทะเบยีนเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิกูข้องสมาชกิรายอื่น
ไมไ่ด ้นอกจากจะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินัน้ และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดแูลสหกรณ์ 
 ข้อ 24  การตรวจสอบบญัชี  บญัชขีองสหกรณ์นัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอยา่งน้อย   
ปีละหน่ึงครัง้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด  
โดยผูส้อบบญัชซีึง่นายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 
 ข้อ 25  การกาํกบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชหีรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมอีาํนาจออก
คําสัง่เป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ 
เจา้หน้าที ่หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการดําเนินกจิการของสหกรณ์ หรอื
ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกบัการดําเนินงาน หรอืรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบใน
สาํนกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้
 ทัง้น้ี ใหผู้ซ้ึง่เกีย่วขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามชว่ยเหลอื
และใหค้าํชีแ้จงแก่ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 
 ข้อ 26  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์สง่รายการหรอืรายงานเกีย่วกบั
กจิการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานทีก่าํกบัดแูลตามแบบและระยะเวลาทีห่น่วยงานนัน้กาํหนด 

กาํไรสทุธิประจาํปี 
 ข้อ 27  การจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี  เมื่อสิ้นปีทางบญัชีและได้ปิดบญัชีตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มกีําไรสุทธ ิใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรอง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิและเป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกนิรอ้ยละหา้
ของกาํไรสทุธ ิแต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตกิาํหนด 
 กาํไรสทุธปิระจาํปีทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ระชุมใหญ่
อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่ําระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิ แต่ต้องไม่เกนิอตัราทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคดิใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)    
ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสําหรบัปีใดด้วยจํานวนเงนิปนัผลทัง้สิ้นที่จ่ายสําหรบัปีนัน้ก็ต้องไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงนิปนัผลตามหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้ทีส่มาชกิไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่
เจด็ของเดอืนมรีะยะเวลาสาํหรบัคาํนวณเงนิปนัผลตัง้แต่เดอืนนัน้ สว่นหุน้ทีส่มาชกิชาํระต่อสหกรณ์หลงั
วนัทีเ่จด็ของเดอืน สหกรณ์จะคดิเงนิปนัผลใหต้ัง้แต่เดอืนถดัไป 

(2)  เป็นเงนิเฉลีย่คนืใหแ้ก่สมาชกิตามสว่นธุรกจิทีส่มาชกิไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ใน
ระหวา่งปี เวน้แต่สมาชกิทีผ่ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ในปีใด มใิหไ้ดร้บัเงนิ
เฉลีย่คนืสาํหรบัปีนัน้ 
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 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรอืทะเบียนหุ้น    
ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์     
ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญัชหีรอืทะเบยีนเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิกูข้องสมาชกิรายอื่น
ไมไ่ด ้นอกจากจะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินัน้ และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดแูลสหกรณ์ 
 ข้อ 24  การตรวจสอบบญัชี  บญัชขีองสหกรณ์นัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอยา่งน้อย   
ปีละหน่ึงครัง้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด  
โดยผูส้อบบญัชซีึง่นายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 
 ข้อ 25  การกาํกบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชหีรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมอีาํนาจออก
คําสัง่เป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ 
เจา้หน้าที ่หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการดําเนินกจิการของสหกรณ์ หรอื
ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกบัการดําเนินงาน หรอืรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบใน
สาํนกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้
 ทัง้น้ี ใหผู้ซ้ึง่เกีย่วขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามชว่ยเหลอื
และใหค้าํชีแ้จงแก่ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 
 ข้อ 26  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์สง่รายการหรอืรายงานเกีย่วกบั
กจิการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานทีก่าํกบัดแูลตามแบบและระยะเวลาทีห่น่วยงานนัน้กาํหนด 

กาํไรสทุธิประจาํปี 
 ข้อ 27  การจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี  เมื่อสิ้นปีทางบญัชีและได้ปิดบญัชีตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มกีําไรสุทธ ิใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรอง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิและเป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกนิรอ้ยละหา้
ของกาํไรสทุธ ิแต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตกิาํหนด 
 กาํไรสทุธปิระจาํปีทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ระชุมใหญ่
อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่ําระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิ แต่ตอ้งไม่เกนิอตัราทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคดิใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)    
ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสําหรบัปีใดด้วยจํานวนเงนิปนัผลทัง้สิ้นที่จ่ายสําหรบัปีนัน้ก็ต้องไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงนิปนัผลตามหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้ทีส่มาชกิไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่
เจด็ของเดอืนมรีะยะเวลาสาํหรบัคาํนวณเงนิปนัผลตัง้แต่เดอืนนัน้ สว่นหุน้ทีส่มาชกิชาํระต่อสหกรณ์หลงั
วนัทีเ่จด็ของเดอืน สหกรณ์จะคดิเงนิปนัผลใหต้ัง้แต่เดอืนถดัไป 

(2)  เป็นเงนิเฉลีย่คนืใหแ้ก่สมาชกิตามสว่นธุรกจิทีส่มาชกิไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ใน
ระหวา่งปี เวน้แต่สมาชกิทีผ่ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ในปีใด มใิหไ้ดร้บัเงนิ
เฉลีย่คนืสาํหรบัปีนัน้ 
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(3)  เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิ
 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มอียู่ในวนัสิน้ปีนัน้ ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมตแิห่งทีป่ระชุมใหญ่ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ ตาม (1)  
 (5) เป็นทนุเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบ
ของสหกรณ์ 
 (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (7) เป็นทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั ไมเ่กนิ  
รอ้ยละยีส่บิของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) เป็นทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิสมทบ ไมเ่กนิรอ้ยละ
สบิของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (9)  เป็นทุนเพือ่จดัตัง้สาํนกังานหรอืทุนอื่น ๆ เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (10) กาํไรสทุธสิว่นทีเ่หลอื (ถา้ม)ี ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทัง้สิน้ 
 (ขอ้ 27 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

ทุนสาํรอง 
 ข้อ 28  ท่ีมาแห่งทุนสาํรอง  นอกจากจดัสรรจากกําไรสุทธติามขอ้ 27 แลว้ บรรดา   
เงนิอุดหนุนหรอืทรพัย์สนิที่มผีูย้กใหแ้ก่สหกรณ์ ถ้าผูย้กใหม้ไิด้กําหนดว่าใหใ้ช้เพื่อการใด ใหจ้ดัสรร       
เงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นินัน้เป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 
 อน่ึง จาํนวนเงนิซึง่สหกรณ์พงึจา่ยแก่บุคคลใดกต็าม ถา้ไมม่กีารเรยีกรอ้งจนพน้
กาํหนดอายคุวาม กใ็หส้มทบจาํนวนเงนินัน้เป็นทุนสาํรอง 
 กาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ีป่ระชุมใหญ่
จดัสรรตามขอ้ 27 หากที่ประชุมใหญ่พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรอืตดัจํานวน         
ใหน้้อยลงกด็ ียอดเงนิจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรอง ทัง้สิน้ 
 ข้อ 29  สภาพแห่งทุนสาํรอง  ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยสว่นรวม สมาชกิ
จะแบ่งปนักนัไมไ่ด ้หรอืจะเรยีกรอ้งแมส้ว่นใดสว่นหน่ึงกไ็มไ่ด ้
 ทุนสาํรองน้ีจะถอนจากบญัชไีดเ้พือ่ชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกดิขึน้ หรอืเพือ่
จดัสรรเขา้บญัชทีุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหมท่ีไ่ดจ้ดทะเบยีนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดมิ 
 

หมวด  5 
สมาชิก 

 ข้อ 30  สมาชิก  สมาชกิสหกรณ์น้ีคอื 
  (1)  ผูท้ีม่ชีือ่และลงลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อผูซ้ึง่จะเป็นสมาชกิเพื่อขอจดัตัง้
สหกรณ์ และไดช้าํระคา่หุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 
  (2)  ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั และไดช้าํระคา่หุน้ตามจาํนวน
ทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 
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 ข้อ 31  คณุสมบติัของสมาชิก สมาชกิตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 
(3)  ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสงักัดกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยาน

แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรอืส่วนราชการอื่นในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์น้ี หรอื 
              ข. เคยเป็นขา้ราชการ หรอืลกูจา้งประจาํสงักดักรมปา่ไม ้หรอืกรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ หรอืสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืสว่นราชการอื่นในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์น้ี  ซึง่ไดเ้กษยีณอายรุาชการหรอืออกจากราชการหรอื    
งานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ หรอื 
                ค. เป็นสมาชกิ หรอืผูเ้คยเป็นสมาชกิซึง่ไดโ้อนยา้ย หรอืออกจาก
ราชการหรอืงานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ 

(4)  เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 
(5)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

 (ขอ้ 31 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2556 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
28 กุมภาพนัธ ์2556) 
 ข้อ 32  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมคัรเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นซึง่ประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชกิ ตามขอ้ 36) ตอ้งยื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบ
ทีก่ําหนดไวโ้ดยตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตําแหน่งไมต่ํ่ากว่าหวัหน้าฝา่ยหรอืเทยีบเท่าคนหน่ึง
รบัรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตําแหน่งไมต่ํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่ กไ็มต่อ้งมผีูร้บัรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นทีพ่อใจว่าผูส้มคัรมคีุณสมบตัิ
ถูกตอ้งตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 31 ทัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้กใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และชาํระค่าหุน้ตามจํานวนทีจ่ะถอืใหค้รบถว้น แลว้เสนอเรื่องการรบัสมาชกิเขา้ใหม่
ใหท้ีป่ระชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรบัผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผูส้มคัรรอ้งขอ กใ็หค้ณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิในกรณดีงัวา่น้ี ใหถ้อืเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทน
สมาชกิซึง่มาประชุม 
 ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้
ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณ์
จะเรยีกคนืไมไ่ด ้
 ข้อ 34  สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแรก
เขา้และคา่หุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้น เมือ่ไดป้ฏบิตัดิงัน้ีแลว้จงึจะถอืวา่ไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิ 
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 ข้อ 31  คณุสมบติัของสมาชิก สมาชกิตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 
(3)  ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสงักัดกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยาน

แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรอืส่วนราชการอื่นในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์น้ี หรอื 
              ข. เคยเป็นขา้ราชการ หรอืลกูจา้งประจาํสงักดักรมปา่ไม ้หรอืกรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ หรอืสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืสว่นราชการอื่นในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์น้ี  ซึง่ไดเ้กษยีณอายรุาชการหรอืออกจากราชการหรอื    
งานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ หรอื 
                ค. เป็นสมาชกิ หรอืผูเ้คยเป็นสมาชกิซึง่ไดโ้อนยา้ย หรอืออกจาก
ราชการหรอืงานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ 

(4)  เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 
(5)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

 (ขอ้ 31 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2556 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
28 กุมภาพนัธ ์2556) 
 ข้อ 32  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมคัรเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นซึง่ประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชกิ ตามขอ้ 36) ตอ้งยื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบ
ทีก่ําหนดไวโ้ดยตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตําแหน่งไมต่ํ่ากว่าหวัหน้าฝา่ยหรอืเทยีบเท่าคนหน่ึง
รบัรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตําแหน่งไมต่ํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่ กไ็มต่อ้งมผีูร้บัรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นทีพ่อใจว่าผูส้มคัรมคีุณสมบตัิ
ถูกตอ้งตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 31 ทัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้กใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และชาํระค่าหุน้ตามจํานวนทีจ่ะถอืใหค้รบถว้น แลว้เสนอเรื่องการรบัสมาชกิเขา้ใหม่
ใหท้ีป่ระชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรบัผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผูส้มคัรรอ้งขอ กใ็หค้ณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิในกรณดีงัวา่น้ี ใหถ้อืเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทน
สมาชกิซึง่มาประชุม 
 ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้
ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณ์
จะเรยีกคนืไมไ่ด ้
 ข้อ 34  สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแรก
เขา้และคา่หุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้น เมือ่ไดป้ฏบิตัดิงัน้ีแลว้จงึจะถอืวา่ไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิ 
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 สิทธิของสมาชิกมีดงัน้ี 
 (1) เขา้รว่มประชมุใหญ่ เพือ่เสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
 (2) เขา้ชื่อเรยีกประชุมใหญ่วสิามญั 
 (3) เสนอหรอืไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรอืผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 
 (4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 (5) สทิธอิื่น ๆ ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ 

หน้าท่ีของสมาชิก มีดงัน้ี 
 (1) ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (2) เขา้รว่มประชมุทุกครัง้ทีส่หกรณ์นดัหมาย 
 (3) สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็ 
 (4) สอดสอ่งดแูลกจิการของสหกรณ์ 
 (5) รว่มมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุง่เรอืงและมัน่คง 

ข้อ 35  สมาชิกย้ายสงักดั สมาชกิทีย่า้ย หรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอื่น และประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึ่งตัง้ขึ้นในสงักดันัน้ หากสหกรณ์นัน้มขีอ้บงัคบัให้รบัเข้าเป็น
สมาชกิได ้และคณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ถา้สมาชกินัน้มคีวามประสงคจ์ะใหโ้อน
เงนิค่าหุน้ และเงนิกูท้ีต่นมอียู่ในสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ทีต่นไดไ้ปเขา้เป็นสมาชกิใหม่ สหกรณ์กจ็ะจดัการโอน
เงนิคา่หุน้ เงนิกู ้และเงนิฝาก ทีส่มาชกินัน้มอียูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธิกีารทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 36  การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นซึง่ยา้ย หรอื
โอนมารบัราชการในสงักดัตามขอ้ 31 (3) หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ กใ็หย้ื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ 
เมื่อไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดใน ขอ้ 32 ครบถ้วนแลว้ กจ็ะไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิตามขอ้ 34 ทัง้น้ี เมื่อ
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การรบัโอนเงนิคา่หุน้และการปฏบิตัเิกีย่วกบัหน้ีสนิทีม่อียูใ่นสหกรณ์เดมินัน้ ใหเ้ป็นไป
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 37  การเปล่ียนแปลงช่ือ สญัชาติ และท่ีอยู่ สมาชกิคนใดมกีารเปลีย่นแปลงชื่อ 
สญัชาตแิละทีอ่ยูต่อ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ 
 ข้อ 38  การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์  สมาชกิจะทาํเป็นหนังสอืตัง้บุคคลหน่ึงหรอืหลายคน 
เพื่อใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซึ่งตนมอียู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้หนังสอืตัง้
ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดท้าํไวแ้ลว้     
กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมื่อสมาชกิตาย ให้สหกรณ์แจ้งใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคนื และเงนิผลประโยชน์หรอืเงนิอื่นใด
บรรดาที่สมาชกิผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ที่ไดต้ัง้ไว ้หรอืถ้ามไิดต้ัง้ไว ้กค็นืใหแ้ก่
บุคคลทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธิไ์ดร้บัเงนิ
จํานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้น้ี สําหรับเงินรับฝากทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้จนถึงวันที่
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คณะกรรมการดาํเนินการมมีตริบัทราบการขาดสมาชกิภาพ  สว่นเงนิคา่หุน้ เงนิปนัผล และเงนิเฉลีย่คนื
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 44 วรรคแรก และขอ้ 45 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัรทีท่างราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตัิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสี่สิบห้าวนั        
ในกรณีผูม้สีทิธิร์บัเงนิผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชน์  
ทีส่มาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้มม่ตีวัอยูก่ด็ ีเมื่อพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจาํนวน
เงนิดงักล่าว ยกเวน้คา่หุน้และเงนิรบัฝาก ไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
 (4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
 (5) ถูกออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยมคีวามผดิ 
 (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 40  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชกิผูไ้มม่หีน้ีสนิอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอื     
ผูค้ํ้าประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ      
เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จงึให้
ถอืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรอืกรรมการดาํเนินการสอบสวนพจิารณา หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั กใ็หถ้อืว่า
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้แล้วใหเ้สนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถดัไปทราบดว้ย 
 ข้อ 41  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขาดชาํระคา่หุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนั หรอืขาดชาํระรวมถงึหกงวด 
ทัง้น้ี โดยมไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (2)  นําเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
 (3)  ไมจ่ดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้ีเ่กดิบกพรอ่งใหค้นืดภีายใน
ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4)  คา้งสง่เงนิงวดชาํระหน้ี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึ    
สองงวด หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
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คณะกรรมการดาํเนินการมมีตริบัทราบการขาดสมาชกิภาพ  สว่นเงนิคา่หุน้ เงนิปนัผล และเงนิเฉลีย่คนื
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 44 วรรคแรก และขอ้ 45 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัรทีท่างราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตัิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสี่สิบห้าวนั        
ในกรณีผูม้สีทิธิร์บัเงนิผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชน์  
ทีส่มาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้มม่ตีวัอยูก่ด็ ีเมื่อพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจาํนวน
เงนิดงักล่าว ยกเวน้คา่หุน้และเงนิรบัฝาก ไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
 (4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
 (5) ถูกออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยมคีวามผดิ 
 (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 40  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชกิผูไ้มม่หีน้ีสนิอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอื     
ผูค้ํ้าประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ      
เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จงึให้
ถอืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรอืกรรมการดาํเนินการสอบสวนพจิารณา หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั กใ็หถ้อืว่า
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้แล้วใหเ้สนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
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 ข้อ 41  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขาดชาํระคา่หุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนั หรอืขาดชาํระรวมถงึหกงวด 
ทัง้น้ี โดยมไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (2)  นําเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
 (3)  ไมจ่ดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้ีเ่กดิบกพรอ่งใหค้นืดภีายใน
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 (4)  คา้งสง่เงนิงวดชาํระหน้ี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึ    
สองงวด หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
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 (5)  ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกีย่วกบัหน้ีสนิของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
หรอืเมือ่จะก่อความผกูพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ํา้ประกนั หรอืเมือ่มคีวามผกูพนัในหน้ีสนิ
ต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
 (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคําสัง่ของ
สหกรณ์หรอืของทีป่ระชุมกลุ่มทีต่นสงักดั หรอื ประพฤตกิารใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้หน็ว่าไมซ่ื่อสตัยส์ุจรติ 
แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์หรอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์ ไมว่า่โดยประการใด ๆ 
 เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏว่า สมาชกิมเีหตุใดๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้น้ี และไดล้งมตใิหส้มาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามแหง่จาํนวนกรรมการดาํเนินการ
ทีม่าประชุม กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกินัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ เวน้แต่กรณีตาม (1) หรอื (4) หากปรากฏว่า
สมาชกิมหีน้ีคา้งชําระต่อสหกรณ์ หรอืมเีหตุสมควรอื่นใด ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจใหส้มาชกิ   
ผูน้ัน้ยงัคงสมาชกิภาพต่อไปตามกาํหนดระยะเวลาทีเ่หน็สมควร โดยมใิหนํ้าความในขอ้ 5 มาใชบ้งัคบั 
 สมาชกิทีถ่กูใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธิย์ ื่นอุทธรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ โดยใหย้ื่นอุทธรณ์
เป็นหนงัสอืต่อผูต้รวจสอบกจิการภายใน 60 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ใหอ้อกจากสหกรณ์ คําวนิิจฉยัของ       
ทีป่ระชมุใหญ่ใหเ้ป็นทีส่ดุ 
 ข้อ 42  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณทีีส่มาชกิออกจาก
สหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 
 อน่ึง ใหส้หกรณ์แจง้เรื่องสมาชกิออกใหป้ระธานกลุ่มซึง่เกีย่วขอ้งเสนอทีป่ระชุมกลุ่ม
ทราบโดยเรว็ 
 ข้อ 43  สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํโดยไม่มี
ความผิด สมาชกิทีโ่อนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยไมม่คีวามผดิ   
เวน้แต่ออกเพราะตาย หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืตอ้งคําพพิากษา
ให้ล้มละลาย ถ้ามไิด้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชกิอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเมือ่ มหีน้ีสนิไมเ่กนิคา่หุน้ สมาชกิเชน่วา่นัน้อาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 44  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่
สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (1)  (2)  และ (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ เงนิปนัผล
และเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชกิซึง่ออกเพราะเหตุอื่น      
พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณ์คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไ์ดร้บั 
โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไ์ดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลี่ยคนื
สาํหรบัปีทีอ่อกนัน้ หรอื จะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชทีีอ่อก โดยไดร้บัเงนิปนัผลและเงนิ
เฉลีย่คนืสาํหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ย ในเมื่อทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีนัน้แลว้กไ็ดสุ้ดแต่
จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุน้ที่ถอนคนืเน่ืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเกนิรอ้ยละสบิ
แหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทีม่อียูใ่นวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดําเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคนื  
ค่าหุน้ของสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม่ แต่เฉพาะสมาชกิที่
ขาดจากสมาชกิภาพเนื่องจากตนไดโ้อนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจําตามขอ้ 31 (3) 
โดยไมม่คีวามผดินัน้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพเิศษ 
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 ในกรณทีีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (4) สหกรณ์จะจา่ยคา่หุน้  
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจา่ย บรรดาทีส่มาชกินัน้มอียูใ่นสหกรณ์คนืให้
ตามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) และ(6) นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล และเงนิเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้มอียู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลี่ยคืนตัง้แต่ประจําปีที่ออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิน้ปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืในปีนัน้
ภายหลงัทีท่ีป่ระชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีกไ็ด ้สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์
จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 กรณีทีส่หกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้
แก่สมาชกิทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูค่าหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืแก่
สมาชกิ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงัน้ี 
 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทัง้หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หน้ีสนิทัง้สิน้) 
     จาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 
 ในการปรบัลดมลูค่าต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืแก่สมาชกิ สหกรณ์ไมต่อ้งมกีารปรบัปรุงบญัชใีด ๆ 
แต่ต้องเปิดเผยการคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ สําหรบัส่วนต่างของมูลค่าหุน้ทีก่ําหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 4 และ 
ข้อ 44 วรรคหก ซึ่งอยู่ในบญัชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์
ขาดทุนสะสมใหนํ้าไปลดยอดบญัชขีาดทุนสะสม 
 เมื่อสหกรณ์มกีารคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ตอ้งคาํนวณมลูคา่เงนิคา่หุน้จา่ยคนืต่อหุน้เป็นปจัจุบนัทุกปีและมลูคา่ดงักล่าวจะตอ้งไมส่งูกวา่มลูค่าต่อหุน้
ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 4 จนกวา่สหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  
 ข้อ 45  การหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรบัผิดต่อสหกรณ์  ในการจา่ยคนืจาํนวนเงนิ
ของสมาชกิตามขอ้ 44 นัน้ สหกรณ์มอีาํนาจหกัจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
 ข้อ 46  กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจดัตัง้กลุ่มสมาชกิขึน้ การจดักลุ่ม การประชุมกลุ่ม  
กจิกรรมของทีป่ระชุมกลุ่ม การเลอืกตัง้จาํนวนกรรมการบรหิารกลุ่ม การดาํรงตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่ง 
และการประชมุของคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ความรบัผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 47  ความรบัผิดของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สมาชกิและสมาชกิสมทบม ี  
ความรบัผดิเพือ่หน้ีสนิของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไมเ่กนิจาํนวนเงนิคา่หุน้ทีย่งัสง่ใชไ้มค่รบมลูคา่หุน้ทีต่นถอื 
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 ในกรณทีีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (4) สหกรณ์จะจา่ยคา่หุน้  
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจา่ย บรรดาทีส่มาชกินัน้มอียูใ่นสหกรณ์คนืให้
ตามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) และ(6) นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล และเงนิเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้มอียู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลี่ยคืนตัง้แต่ประจําปีที่ออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิน้ปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืในปีนัน้
ภายหลงัทีท่ีป่ระชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีกไ็ด ้สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์
จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 กรณีทีส่หกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้
แก่สมาชกิทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูค่าหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืแก่
สมาชกิ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงัน้ี 
 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทัง้หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หน้ีสนิทัง้สิน้) 
     จาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 
 ในการปรบัลดมลูค่าต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืแก่สมาชกิ สหกรณ์ไมต่อ้งมกีารปรบัปรุงบญัชใีด ๆ 
แต่ต้องเปิดเผยการคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ สําหรบัส่วนต่างของมูลค่าหุน้ทีก่ําหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 4 และ 
ข้อ 44 วรรคหก ซึ่งอยู่ในบญัชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์
ขาดทุนสะสมใหนํ้าไปลดยอดบญัชขีาดทุนสะสม 
 เมื่อสหกรณ์มกีารคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ตอ้งคาํนวณมลูคา่เงนิคา่หุน้จา่ยคนืต่อหุน้เป็นปจัจุบนัทุกปีและมลูคา่ดงักล่าวจะตอ้งไมส่งูกวา่มลูค่าต่อหุน้
ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 4 จนกวา่สหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  
 ข้อ 45  การหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรบัผิดต่อสหกรณ์  ในการจา่ยคนืจาํนวนเงนิ
ของสมาชกิตามขอ้ 44 นัน้ สหกรณ์มอีาํนาจหกัจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
 ข้อ 46  กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจดัตัง้กลุ่มสมาชกิขึน้ การจดักลุ่ม การประชุมกลุ่ม  
กจิกรรมของทีป่ระชุมกลุ่ม การเลอืกตัง้จาํนวนกรรมการบรหิารกลุ่ม การดาํรงตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่ง 
และการประชมุของคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ความรบัผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 47  ความรบัผิดของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สมาชกิและสมาชกิสมทบม ี  
ความรบัผดิเพือ่หน้ีสนิของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไมเ่กนิจาํนวนเงนิคา่หุน้ทีย่งัสง่ใชไ้มค่รบมลูคา่หุน้ทีต่นถอื 
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หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 48  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรบัสมาชกิสมทบไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยตอ้ง
สมคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นประจาํ 
 ข้อ 49 คณุสมบติัของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบตอ้งมคีณุสมบตัดิงัน้ี 

   (1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (2) เป็นบุคคลธรรมดาทัง้บรรลุนิตภิาวะและยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ในกรณทีี ่     

ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะจะตอ้งไดร้บัคาํยนิยอมจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณ์อกัษร
   (3) ก. เป็นบุตร หรอืคูส่มรส หรอืบดิา มารดาของสมาชกิ หรอืบดิามารดา 

ของคูส่มรสสมาชกิ หรอื 
       ข. เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน หรือลูกจ้าง
ชัว่คราวรายวนัหรอืพนักงานจ้างเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบตัิงานในทํานอง
เดยีวกนัของ กรมป่าไม ้หรอืกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่
หรอืสาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืส่วนราชการอื่นในสงักดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืสหกรณ์น้ี หรอื
      ค. เป็นสมาชกิสมทบซึ่งเป็นบุตร คู่สมรส หรอืบดิา มารดาของสมาชกิ 
หรือของคู่สมรสสมาชิก ซึ่งต่อมาสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากเสียชีวิต หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอื 
         ง. เป็นสมาชกิสมทบ ซึ่งเป็นพนักงานราชการ หรอืลูกจา้งชัว่คราวราย
เดือน หรอืลูกจ้างชัว่คราวรายวนั หรอืพนักงานจ้างเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่
ปฏบิตังิานในทาํนองเดยีวกนั หรอืซึง่ต่อมาพน้จากตําแหน่งดงักล่าว หรอื 
  จ. เป็นนิติบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม หรือที่ เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นสมาชกิ หรอื 
  ฉ. เป็นคณะบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติหรอื
สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นสมาชกิ ทัง้น้ี ใหม้บุีคคลหรอืคณะบุคคลกระทําการแทนชมรม 
สโมสร โครงการ หรอืกลุ่มบุคคลทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่น 

(4)  เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิงีาม 
(5)  เป็นผูป้ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 50  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งยื่น   
ใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบทีก่าํหนดไว ้โดยใหส้มาชกิซึง่ทาํงานในแผนก หรอืฝา่ย หรอืกอง หรอืจงัหวดั 
หรอือําเภอ หรอืหน่วยเดยีวกนัไม่น้อยกว่าสองคนรบัรอง แลว้จงึผ่านใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรรบัรอง   
ในกรณีที่ผูส้มคัรเป็นสมาชกิสมทบมคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบัสมาชกิ ใหส้มาชกิซึ่งเกี่ยวขอ้งเป็น
บดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตร เป็นผูร้บัรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพจิารณาเหน็ว่า 
ผูส้มคัรมคีุณสมบตัถิูกตอ้งตามทีก่าํหนดในขอ้ 49 ทัง้เหน็เป็นการสมควรแลว้กใ็หร้บัเขา้เป็นสมาชกิสมทบ
ได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่หุน้ตามทีจ่ะถอืครบถว้น  
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 เมือ่สมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัติามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดส้ทิธแิละหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิสมทบ 
 สมาชกิสมทบทีล่าออกจากการเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้สองครัง้ จะสมคัรเขา้เป็น
สมาชกิสมทบอกีไมไ่ด ้
 ข้อ 51  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ในวนัทีย่ ืน่ใบสมคัรเป็นสมาชกิจาํนวนเงนิ 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้น้ี
ใหถ้อืวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรยีกคนืไมไ่ดไ้มว่า่ดว้ยกรณใีด ๆ 
 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบครัง้ที ่2 ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัทีย่ ื่นใบสมคัร
เป็นจาํนวนเงนิ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)  
 ข้อ 52  การให้บริการสมาชิกสมทบ เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าสมควรจดั
ใหบ้รกิารใดแก่สมาชกิสมทบตามสทิธขิองสมาชกิสมทบ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร แต่
ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิสทิธแิละหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 53 
  ข้อ 53 สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
 (1) มสีทิธิเ์ขา้รว่มสงัเกตการณ์ในทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์

แต่ไมม่สีทิธิเ์สนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
 (2) มสีทิธิซ์ือ้หุน้เพิม่เมือ่ใดหรอืงดซือ้หุน้เมื่อใดกไ็ด ้โดยสมาชกิสมทบ 
  รายหน่ึงจะมทีุนเรอืนหุน้ในสหกรณ์ไดไ้มเ่กนิ 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้น

บาทถว้น) เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรระงบัการซือ้หุน้
ในระยะเวลาทีก่าํหนด  

 (3) จะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทีต่นเป็นสมาชกิสมทบอยูไ่มไ่ด ้ 
 (4)  มสีทิธิฝ์ากเงนิกบัสหกรณ์ไดทุ้กประเภท โดยทีส่หกรณ์อาจงดรบัฝากเงนิ

จากสมาชกิสมทบเมือ่ใดกไ็ด ้ทัง้น้ี สมาชกิสมทบรายหนึ่งจะมเีงนิฝาก 
ทุกประเภทในสหกรณ์รวมกนัไดไ้มเ่กนิ 30,000,000 บาท (สามสบิลา้น
บาทถว้น) ยกเวน้กรณ ีดงัน้ี 

 ก. ดอกเบีย้เงนิฝากทีเ่กดิขึน้ภายหลงัเงนิฝากครบจาํนวนตามทีก่าํหนด
ในวรรคแรก 

 ข. เงนิทีส่มาชกิสมทบไดร้บัโอนประโยชน์จากสมาชกิ ไมว่า่จะเป็นเงนิ 
คา่หุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื เงนิสนิไหม เงนิสวสัดกิาร หรอื
เงนิอื่นใดทีส่มาชกิไดร้บัจากสหกรณ์ 

 (5)  มสีทิธิก์ูเ้งนิและคํ้าประกนัเงนิกูไ้ดต้ามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ และ 
มสีทิธิร์บัโอนหน้ีและหลกัประกนัจากสมาชกิ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 (6)  มสีทิธิไ์ดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
 (7)  มสีทิธิร์บับรกิารทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 (8)  มสีทิธิไ์ดร้บัสวสัดกิารจากทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหแ์ก่สมาชกิสมทบ 
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 เมือ่สมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัติามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดส้ทิธแิละหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิสมทบ 
 สมาชกิสมทบทีล่าออกจากการเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้สองครัง้ จะสมคัรเขา้เป็น
สมาชกิสมทบอกีไมไ่ด ้
 ข้อ 51  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ในวนัทีย่ ืน่ใบสมคัรเป็นสมาชกิจาํนวนเงนิ 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้น้ี
ใหถ้อืวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรยีกคนืไมไ่ดไ้มว่า่ดว้ยกรณใีด ๆ 
 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบครัง้ที ่2 ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัทีย่ ื่นใบสมคัร
เป็นจาํนวนเงนิ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)  
 ข้อ 52  การให้บริการสมาชิกสมทบ เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าสมควรจดั
ใหบ้รกิารใดแก่สมาชกิสมทบตามสทิธขิองสมาชกิสมทบ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร แต่
ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิสทิธแิละหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 53 
  ข้อ 53 สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
 (1) มสีทิธิเ์ขา้รว่มสงัเกตการณ์ในทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์

แต่ไมม่สีทิธิเ์สนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
 (2) มสีทิธิซ์ือ้หุน้เพิม่เมือ่ใดหรอืงดซือ้หุน้เมื่อใดกไ็ด ้โดยสมาชกิสมทบ 
  รายหน่ึงจะมทีุนเรอืนหุน้ในสหกรณ์ไดไ้มเ่กนิ 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้น

บาทถว้น) เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรระงบัการซือ้หุน้
ในระยะเวลาทีก่าํหนด  

 (3) จะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทีต่นเป็นสมาชกิสมทบอยูไ่มไ่ด ้ 
 (4)  มสีทิธิฝ์ากเงนิกบัสหกรณ์ไดท้กุประเภท โดยทีส่หกรณ์อาจงดรบัฝากเงนิ

จากสมาชกิสมทบเมือ่ใดกไ็ด ้ทัง้น้ี สมาชกิสมทบรายหนึ่งจะมเีงนิฝาก 
ทุกประเภทในสหกรณ์รวมกนัไดไ้มเ่กนิ 30,000,000 บาท (สามสบิลา้น
บาทถว้น) ยกเวน้กรณ ีดงัน้ี 

 ก. ดอกเบีย้เงนิฝากทีเ่กดิขึน้ภายหลงัเงนิฝากครบจาํนวนตามทีก่าํหนด
ในวรรคแรก 

 ข. เงนิทีส่มาชกิสมทบไดร้บัโอนประโยชน์จากสมาชกิ ไมว่า่จะเป็นเงนิ 
คา่หุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื เงนิสนิไหม เงนิสวสัดกิาร หรอื
เงนิอื่นใดทีส่มาชกิไดร้บัจากสหกรณ์ 

 (5)  มสีทิธิก์ูเ้งนิและคํ้าประกนัเงนิกูไ้ดต้ามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ และ 
มสีทิธิร์บัโอนหน้ีและหลกัประกนัจากสมาชกิ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 (6)  มสีทิธิไ์ดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
 (7)  มสีทิธิร์บับรกิารทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 (8)  มสีทิธิไ์ดร้บัสวสัดกิารจากทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหแ์ก่สมาชกิสมทบ 
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 หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
 (1)  ตอ้งชาํระคา่หุน้เมือ่แรกเขา้เป็นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 100 บาท         
  (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น)
 (2)  ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์
 (3)  เขา้รว่มประชุมตามทีส่หกรณ์นดัหมาย
 (4)  สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็
 (5)  สมาชกิสมทบทีเ่ป็นบุตร คูส่มรส บดิา มารดา ของสมาชกิ หรอื          
  ของคูส่มรสสมาชกิ ใหส้งักดักลุ่มเดยีวกบัสมาชกินัน้สงักดัอยู ่ 
  สว่นสมาชกิสมทบทีเ่ป็นพนกังานราชการ หรอืลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน  
  หรอืลกูจา้งชัว่คราวรายวนั หรอืพนกังานจา้งเหมาบรกิาร หรอื 
  ตําแหน่งทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นทีป่ฏบิตังิานในทาํนองเดยีวกนั  
  ตอ้งสงักดักลุ่มหน่วยงานทีต่นสงักดัอยู ่สาํหรบัสมาชกิสมทบตามขอ้ 49 (3) 
  จ. และ ฉ. ใหส้งักดักลุ่มตามทีส่หกรณ์กาํหนด 
 การดาํเนินกจิกรรมตามสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิสมทบใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนด
ไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 (ขอ้ 53 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตั �งแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 54  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิสมทบยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ   
ดงัต่อไปน้ี  

 (1) ตาย 
 (2) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
 (3) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
 (4) ลาออกจากสหกรณ์ และไดร้บัอนุญาตแลว้ 
 (5) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 (6) ถูกใหอ้อกจากงานประจาํ 

 ข้อ 55  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชกิสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้โดย
แสดงความจํานงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน
พจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 ข้อ 56  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตแิละคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (2) แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์หรอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์ไมว่า่โดยประการใด ๆ 

 ข้อ 57  การเปล่ียนแปลงช่ือ สญัชาติ และท่ีอยู่ สมาชกิสมทบคนใดมกีารเปลีย่นแปลง   
ในเรือ่งชื่อสญัชาตแิละทีอ่ยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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 ข้อ 58  การตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์  สมาชกิสมทบจะทําเป็นหนังสอืตัง้บุคคลหน่ึง
หรอืหลายคนเพือ่ใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซึง่ตนมอียูใ่นสหกรณ์ในเมือ่ตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้   
หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ด้
ทาํไวแ้ลว้ กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมื่อสมาชกิสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคนื และเงนิผลประโยชน์ หรอืเงนิอื่นใด
บรรดาที่สมาชกิสมทบผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดต้ัง้ไว ้หรอืถ้ามไิดต้ัง้ไว ้กค็นื
ใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูม้สีทิธิไ์ดร้บั
เงนิจาํนวนดงักล่าวนัน้  ทัง้น้ี ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 59 วรรคแรก และขอ้ 60 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิสมทบตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัร      
ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชกิสมทบนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาด้วย                
เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัแิลว้ สหกรณ์จะจา่ยเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน     
สีส่บิหา้วนั ในกรณีผูม้สีทิธิร์บัเงนิผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้ี่มชีื่อเป็นผูร้บัโอน
ประโยชน์ที่สมาชกิสมทบได้จดัทําใหส้หกรณ์ถอืไวไ้ม่มตีวัอยู่กด็ ีเมื่อพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีห้
สหกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 
 ข้อ 59  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี
ทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1)  (2)  และ (4)  นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ 
เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบมอียู่ในสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบ
ซึง่ออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์
คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไ์ดร้บั โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไ์ดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผล
หรอืเงนิเฉลี่ยคนืสําหรบัปีทีอ่อกนัน้ หรอืจะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชทีี่ออก โดยไดร้บั
เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืสําหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ย  ในเมื่อทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี
นัน้แลว้กไ็ดส้ดุแต่จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถ่อนคนืเน่ืองจากสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิ
รอ้ยละสบิแหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทีม่อียูใ่นวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อ
การจา่ยคนื คา่หุน้ของสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่
 ในกรณทีีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย บรรดาที่สมาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์ 
คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) และ (6) นัน้ 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ใน
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงนิปนัผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนตัง้แต่ประจําปีที่ออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิสมทบขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิน้ปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนื
ในปีนัน้ภายหลงัที่ทีป่ระชุมใหญ่ได้พจิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีก็ได้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้ 
สหกรณ์จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
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 ข้อ 58  การตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์  สมาชกิสมทบจะทําเป็นหนังสอืตัง้บุคคลหน่ึง
หรอืหลายคนเพือ่ใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซึง่ตนมอียูใ่นสหกรณ์ในเมือ่ตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้   
หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ด้
ทาํไวแ้ลว้ กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมื่อสมาชกิสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคนื และเงนิผลประโยชน์ หรอืเงนิอื่นใด
บรรดาที่สมาชกิสมทบผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดต้ัง้ไว ้หรอืถ้ามไิดต้ัง้ไว ้กค็นื
ใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูม้สีทิธิไ์ดร้บั
เงนิจาํนวนดงักล่าวนัน้  ทัง้น้ี ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 59 วรรคแรก และขอ้ 60 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิสมทบตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัร      
ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชกิสมทบนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาด้วย                
เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัแิลว้ สหกรณ์จะจา่ยเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน     
สีส่บิหา้วนั ในกรณีผูม้สีทิธิร์บัเงนิผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้ี่มชีื่อเป็นผูร้บัโอน
ประโยชน์ที่สมาชกิสมทบได้จดัทําใหส้หกรณ์ถอืไวไ้ม่มตีวัอยู่กด็ ีเมื่อพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีห้
สหกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 
 ข้อ 59  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี
ทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1)  (2)  และ (4)  นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ 
เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบมอียู่ในสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบ
ซึง่ออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์
คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไ์ดร้บั โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไ์ดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผล
หรอืเงนิเฉลี่ยคนืสําหรบัปีทีอ่อกนัน้ หรอืจะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชทีี่ออก โดยไดร้บั
เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืสําหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ย  ในเมื่อทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี
นัน้แลว้กไ็ดส้ดุแต่จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถ่อนคนืเน่ืองจากสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิ
รอ้ยละสบิแหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทีม่อียูใ่นวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อ
การจา่ยคนื คา่หุน้ของสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่
 ในกรณทีีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย บรรดาที่สมาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์ 
คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) และ (6) นัน้ 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ใน
สหกรณ์คนืให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงนิปนัผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนตัง้แต่ประจําปีที่ออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิสมทบขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิน้ปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนื
ในปีนัน้ภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ได้พจิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีก็ได้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้ 
สหกรณ์จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
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 กรณีทีส่หกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้
แก่สมาชกิสมทบทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูค่าหุน้ทีจ่ะ
จา่ยคนืแก่สมาชกิสมทบ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงัน้ี 
 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทัง้หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หน้ีสนิทัง้สิน้) 
     จาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 
 ในการปรบัลดมลูคา่ต่อหุน้ทีจ่ะจา่ยคนืแก่สมาชกิสมทบ สหกรณ์ไมต่อ้งมกีารปรบัปรุง
บญัชใีด ๆ แต่ตอ้งเปิดเผยการคํานวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืสมาชกิสมทบไว ้และให ้ 
ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ สาํหรบัสว่นต่างของมลูค่าหุน้ทีก่ําหนดในขอ้บงัคบั
ขอ้ 4 และขอ้ 59 วรรคหก ซึ่งอยู่ในบญัชทีุนเรอืนหุน้และเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แก่สมาชกิสมทบใน
กรณสีหกรณ์ขาดทุนสะสมใหนํ้าไปลดยอดบญัชขีาดทุนสะสม 
 เมื่อสหกรณ์มกีารคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ตอ้งคาํนวณมลูคา่เงนิคา่หุน้จา่ยคนืต่อหุน้เป็นปจัจุบนัทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งไมส่งูกว่ามลูค่าต่อหุน้
ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 4 จนกวา่สหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  
 ข้อ 60  การหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคนื
จาํนวนเงนิของสมาชกิสมทบตามขอ้ 59 นัน้ สหกรณ์มอีาํนาจหกัจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิสมทบตอ้งรบัผดิ
ต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 ข้อ 61  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทีส่มาชกิสมทบ   
ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

หมวด  7 
การประชมุใหญ่ 

 ข้อ 62  การประชุมใหญ่สามญั  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมใหญ่สามญั   
ปีละหน่ึงครัง้ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 ข้อ 63  การประชุมใหญ่วิสามญั  เมื่อมเีหตุอนัสมควรคณะกรรมการดําเนินการ  
จะเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหเ้รยีกประชุมใหญ่วสิามญั 
หรอืในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนทุนเรอืนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรยีกประชุมใหญ่
วสิามญัโดยมชิกัชา้ แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีส่หกรณ์ทราบ 
 สมาชกิซึง่มจีาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมด หรอืไมน้่อยกว่า   
หน่ึงรอ้ยคน หรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มจีาํนวนไมน้่อยกว่าหน่ึงในหา้ของจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอื    
ไมน้่อยกว่าหา้สบิคนลงลายมอืชื่อทําหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้รยีกประชุม
ใหญ่วสิามญักไ็ด ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบั
แต่วนัทีร่บัคาํรอ้งขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไมเ่รยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว นายทะเบยีนสหกรณ์มอีาํนาจเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 
 ข้อ 64  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีทีส่หกรณ์มสีมาชกิเกนิกว่าหา้พนัคน    
ใหก้ารประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเทา่นัน้ 

ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 23 

   ข้อ 65 การเลือกตัง้และการดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 
 (1)  สมาชกิเทา่นัน้มสีทิธิไ์ดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ

(2)  ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราสว่นจาํนวน
สมาชกิ 50 คนต่อผูแ้ทนสมาชกิหน่ึงคน ถา้เศษของอตัราสว่นดงักล่าวเกนิกึง่หน่ึงใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ
เพิม่ขึน้อกีหน่ึงคน หากกลุ่มใดมจีาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 50 คน ใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิไดห้น่ึงคน ทัง้น้ี
การกาํหนดกลุ่มใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์
            อน่ึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หน่ึงรอ้ยคนไมไ่ด ้ 
    (3)  วธิกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการดงัน้ี

ก. ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมายเป็นประธานการ
เลือกตัง้ผู้แทนสมาชกิ เว้นแต่กรณีประธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผูแ้ทน
สมาชกิ และทีป่ระชุมกลุ่มเลอืกตัง้ผูท้าํหน้าทีป่ระธานการเลอืกตัง้แทน และใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกี
ไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน

ข. กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกวา่จาํนวนผูแ้ทน
สมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม ใหท้ีป่ระชุมกลุม่ดาํเนินการเลอืกตัง้ต่อไป  
            กรณีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจํานวน
ผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
ผูแ้ทนสมาชกิและใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนัน้ 

สาํหรบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิสว่นทีข่าด ใหท้ีป่ระชุมกลุม่เสนอชื่อสมาชกิ
ทีเ่หน็วา่เหมาะสม แลว้ดาํเนินการเลอืกตัง้เฉพาะสว่นทีเ่หลอืต่อไป เพือ่ใหค้รบตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 
ทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม   
      กรณไีมม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชกิทีเ่หน็วา่
เหมาะสมเทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม

ค. การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหใ้ชว้ธิกีารลงคะแนนลบั   
ซึง่สมาชกิแต่ละคนมสีทิธิล์งคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม

ง. ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็น
ผูแ้ทนสมาชกิใหท้ีป่ระชุมทราบโดยเรยีงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่ม

จ. ภายหลงัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ กรณทีีก่ลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหน่ึงคน 
ใหผู้แ้ทนสมาชกินัน้เป็นประธานกลุ่ม ในกรณทีีก่ลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชกิเลอืกตัง้กนัเอง
เป็นประธานกลุ่มหน่ึงคนและเลขานุการกลุ่มหน่ึงคน 

ฉ. ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิมหีนงัสอืแจง้รายชื่อผูแ้ทน
สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบโดยเรว็
        (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์     
ถา้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยูใ่นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน  
ในปีใดที่มกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหด้ําเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิก่อนการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีของสหกรณ์ไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั 
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การกาํหนดกลุ่มใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์
            อน่ึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หน่ึงรอ้ยคนไมไ่ด ้ 
    (3)  วธิกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการดงัน้ี

ก. ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมายเป็นประธานการ
เลือกตัง้ผู้แทนสมาชกิ เว้นแต่กรณีประธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผูแ้ทน
สมาชกิ และทีป่ระชุมกลุ่มเลอืกตัง้ผูท้ําหน้าทีป่ระธานการเลอืกตัง้แทน และใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกี
ไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน

ข. กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกวา่จาํนวนผูแ้ทน
สมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม ใหท้ีป่ระชุมกลุม่ดาํเนินการเลอืกตัง้ต่อไป  
            กรณีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจํานวน
ผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
ผูแ้ทนสมาชกิและใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนัน้ 

สาํหรบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิสว่นทีข่าด ใหท้ีป่ระชุมกลุม่เสนอชื่อสมาชกิ
ทีเ่หน็วา่เหมาะสม แลว้ดาํเนินการเลอืกตัง้เฉพาะสว่นทีเ่หลอืต่อไป เพือ่ใหค้รบตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 
ทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม   
      กรณไีมม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชกิทีเ่หน็วา่
เหมาะสมเทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม

ค. การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหใ้ชว้ธิกีารลงคะแนนลบั   
ซึง่สมาชกิแต่ละคนมสีทิธิล์งคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม

ง. ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็น
ผูแ้ทนสมาชกิใหท้ีป่ระชุมทราบโดยเรยีงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่ม

จ. ภายหลงัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ กรณทีีก่ลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหน่ึงคน 
ใหผู้แ้ทนสมาชกินัน้เป็นประธานกลุ่ม ในกรณทีีก่ลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชกิเลอืกตัง้กนัเอง
เป็นประธานกลุ่มหน่ึงคนและเลขานุการกลุ่มหน่ึงคน 

ฉ. ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิมหีนงัสอืแจง้รายชื่อผูแ้ทน
สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบโดยเรว็
        (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์     
ถา้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยูใ่นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน  
ในปีใดที่มกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหด้ําเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิก่อนการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีของสหกรณ์ไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั 
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 ข้อ 66  การพ้นจากตาํแหน่ง ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งเมือ่ 
(1)  ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่
(2)  ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อทีป่ระชมุกลุ่มซึง่ตนสงักดั หรอืสหกรณ์ 
(3)  ยา้ยออกจากกลุ่มทีต่นสงักดั และไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่แ้ทนสมาชกิ 
      ของกลุ่มได ้
(4)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
(5) สมาชกิในกลุม่ซึง่ตนสงักดัเขา้ชื่อจาํนวนเกนิกวา่กึง่หน่ึงถอดถอน 

 ข้อ 67   ตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชกิ
พน้จากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่งที่เหลอือยู่เกนิกว่าเก้าสบิวนั ให้
สหกรณ์กําหนดใหม้กีารเลอืกตัง้ซ่อมแทนจํานวนผูแ้ทนสมาชกิที่ว่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิที่ไดร้บั
เลอืกตัง้อยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทีก่าํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้เหลอือยู ่ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารที่
สหกรณ์กาํหนด 
           กรณีผู้แทนสมาชกิพ้นจากตําแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามขอ้ 66 มจีํานวน
มากกวา่สองในสามของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมดตามประกาศของสหกรณ์  ใหถ้อืว่าผูแ้ทนสมาชกิ
ที่เหลืออยู่พน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิ และให้สหกรณ์ดําเนินการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชกิใหม่ทัง้หมด
ภายในกาํหนด  90 วนั และใหผู้แ้ทนสมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีก่ําหนดเวลาที่
เหลอือยูข่องผูแ้ทนสมาชกิชุดนัน้ 
 ข้อ 68  การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมกีารประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์มี
หนังสอืแจง้วนั เวลา สถานที ่และเรื่องทีจ่ะประชุมใหบ้รรดาสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวนั แต่ถ้าการประชุมนัน้เป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้น้ี ให้ประธาน
กรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ เป็นผูล้งลายมอืชื่อในหนังสอืนัน้ และต้องแจง้ให้
เจา้หน้าที่จากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดยีวกนักบัที่
แจง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 
 ข้อ 69  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมี
สมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชกิทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่าหน่ึงรอ้ยคน ในกรณี
เป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิตอ้งมผีูแ้ทนสมาชกิมาประชุมไมน้่อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนผูแ้ทน
สมาชกิทัง้หมด หรอืไมน้่อยกวา่หน่ึงรอ้ยคนจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณทีีท่ีป่ระชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิทัว่ไปสามารถเขา้รว่มประชุมใหญ่
ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ได ้แต่ไมม่สีทิธิอ์อกเสยีงและแสดงความคดิเหน็หรอืไดร้บัเลอืกตัง้ใด ๆ ทัง้สิน้ 
 ในการประชุมใหญ่ สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้ืน่มาประชุมแทนตนไมไ่ด ้
 ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครัง้ท่ีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชกิ
หรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณี มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหน้ัดประชุมใหญ่อกีครัง้หน่ึงภายในสบิสีว่นั
นบัแต่วนัทีน่ดัประชุมใหญ่ครัง้แรก  ในการประชุมครัง้หลงัน้ี  ถา้มใิชก่ารประชุมใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรอื
ผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมแลว้ เมื่อมสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสบิของจํานวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าสามสบิคนกใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชุม 
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม เมื่อมสีมาชกิหรอื
ผูแ้ทนสมาชกิมาประชุมมจีาํนวนไมถ่งึทีจ่ะเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ล่าวในขอ้ 69 วรรคแรก  กใ็หง้ดประชุม 
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 ข้อ 71 อํานาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอีํานาจหน้าที่พิจารณา
วนิิจฉยัเรือ่งทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  รบัทราบเรื่องการรบัสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบเขา้ใหม ่และออกจากสหกรณ์   
การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึง่มไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ และสมาชกิ    
ทีถ่กูใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 (2)  พจิารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ 
 (3)  พจิารณาอนุมตังิบดุลและจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 
 (4)  รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการและของผูต้รวจสอบกจิการ 
  (5)  พจิารณากาํหนดบาํเหน็จคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการดาํเนินการ 
หรอืกรรมการอื่น ๆ ผูต้รวจสอบกจิการ และผูส้อบบญัช ี
 (6)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซึง่สหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคํ้าประกนั 
 (7)  อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 
 (8)  พจิารณาการแยกสหกรณ์ 
 (9)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 
 (10)  พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
 (11)  รบัทราบเรื่องการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และชุมนุมสหกรณ์ ทีส่หกรณ์น้ีเป็นสมาชกิอยู ่ 
 (12)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามบนัทกึหรอืหนังสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (13)  กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คดิจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชกิ
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

หมวด  8 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ 72  คณะกรรมการดาํเนินการ  ใหส้หกรณ์มคีณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอกีสบิสีค่น ซึ่งทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้
จากผูแ้ทนสมาชกิ 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธาน
กรรมการหนึ่งคนหรอืหลายคน เลขานุการหน่ึงคน เหรญัญกิหน่ึงคน และจะใหม้ผีูช้่วยเลขานุการหรอื
ผูช้ว่ยเหรญัญกิดว้ยกไ็ด ้นอกนัน้เป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
 หา้มไมใ่หบุ้คคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรอืทาํหน้าทีก่รรมการดาํเนินการ 
 (1) เคยได้ร ับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิด
เกีย่วกบัทรพัยท์ีก่ระทาํโดยทุจรติ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องค์กร หน่วยงาน
ของรฐั หรอืเอกชน  ฐานทุจรติต่อหน้าที ่
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 ข้อ 71 อํานาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอีํานาจหน้าที่พิจารณา
วนิิจฉยัเรือ่งทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  รบัทราบเรื่องการรบัสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบเขา้ใหม ่และออกจากสหกรณ์   
การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึง่มไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ และสมาชกิ    
ทีถู่กใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 (2)  พจิารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ 
 (3)  พจิารณาอนุมตังิบดุลและจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 
 (4)  รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการและของผูต้รวจสอบกจิการ 
  (5)  พจิารณากาํหนดบาํเหน็จคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการดาํเนินการ 
หรอืกรรมการอื่น ๆ ผูต้รวจสอบกจิการ และผูส้อบบญัช ี
 (6)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซึง่สหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคํ้าประกนั 
 (7)  อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 
 (8)  พจิารณาการแยกสหกรณ์ 
 (9)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 
 (10)  พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
 (11)  รบัทราบเรื่องการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และชุมนุมสหกรณ์ ทีส่หกรณ์น้ีเป็นสมาชกิอยู ่ 
 (12)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามบนัทกึหรอืหนังสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (13)  กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คดิจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชกิ
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

หมวด  8 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ 72  คณะกรรมการดาํเนินการ  ใหส้หกรณ์มคีณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอกีสบิสีค่น ซึ่งทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้
จากผูแ้ทนสมาชกิ 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธาน
กรรมการหนึ่งคนหรอืหลายคน เลขานุการหน่ึงคน เหรญัญกิหน่ึงคน และจะใหม้ผีูช้่วยเลขานุการหรอื
ผูช้ว่ยเหรญัญกิดว้ยกไ็ด ้นอกนัน้เป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
 หา้มไมใ่หบุ้คคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรอืทาํหน้าทีก่รรมการดาํเนินการ 
 (1) เคยได้ร ับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิด
เกีย่วกบัทรพัยท์ีก่ระทาํโดยทุจรติ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องค์กร หน่วยงาน
ของรฐั หรอืเอกชน  ฐานทุจรติต่อหน้าที ่
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 (3) เคยถูกใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการ หรอืมคีําวนิิจฉัยเป็นที่สุดใหพ้น้
จากตําแหน่งกรรมการตามคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 
 (4) เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทจุรติต่อหน้าที ่
 (5) สมาชกิซึ่งผดินัดการชําระเงนิงวดชําระหน้ี ไม่ว่าเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยใน
ฐานะผูกู้ ้ในระยะเวลาสองปีทางบญัชนีบัแต่ปีทีผ่ดินดัถงึปีทีเ่ลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการ   
 (6) ผูซ้ึง่เป็นเจา้หน้าทีใ่นสหกรณ์น้ี 
 ข้อ 73  อาํนาจหน้าท่ีของกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 
  (ก)   ประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
   (1) เป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่และทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ 
และควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
   (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัน้ี 
   (4) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
  (ข)   รองประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
   (1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เมือ่ประธานกรรมการไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้หรอืเมือ่ตําแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
   (2) ปฏบิตักิารตามทีป่ระธานกรรมการมอบหมายให ้
   (3) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
  (ค)   เลขานุการ  มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
        (1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการทุกครัง้ 
   (2) ดแูลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ยอยูเ่สมอ  
   (3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณ ี
   (4) ดาํเนินการอื่น ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
  (ง)   เหรญัญกิ มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
   (1) ควบคุม ดแูล  ตรวจสอบการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิ
ของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
   (2) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
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 ข้อ 74  กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวีาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกตัง้             
ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ทัง้หมดโดยวธิจีบัฉลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขึน้) และใหถ้อืวา่เป็นการพน้จากตําแหน่งตามวาระในปี
ต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการทีอ่ยูใ่นตําแหน่งจนครบวาระ หรอือยูน่านทีส่ดุ ออกจากตําแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ  ปี 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่ยงัอยู่ในตําแหน่งตามวาระและยงัคงเป็นสมาชิก
สหกรณ์อยูแ่มจ้ะพน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิกย็งัคงอยู่ในตําแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อไป
จนกวา่ครบวาระ 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระแลว้ หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ่
กใ็หค้ณะกรรมการดําเนินการชุดเดมิรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ่
แต่ตอ้ง ไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชสีหกรณ์ 
 กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ซํ้าอกีได ้แต่ตอ้ง
ไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 
 ในกรณทีีก่รรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ ใหก้รรมการดาํเนินการที่
ไดร้บัเลอืกตัง้ใหมอ่ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก และใหนํ้าความในวรรค
หน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 75  การพ้นจากตาํแหน่ง กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งเพราะเหตุ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  
หรอืลาออกเป็นหนงัสอืหรอืดว้ยวาจาต่อทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  (3)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
  (4) เขา้รบัตําแหน่งเป็นเจา้หน้าทีป่ระจาํในสหกรณ์น้ี 
  (5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ในฐานะผูกู้ ้
  (6) ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะ หรอืรายตวั 
  (7) นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทัง้คณะ หรอืรายตวั 
  (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามครัง้ โดยไมม่เีหตุอนัควร 
 ใหก้รรมการดําเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตไิดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัทราบคาํสัง่ คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตใิหเ้ป็นทีส่ดุ 
 กรณทีีท่ีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ 
ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการใหมท่ัง้คณะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบั
คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 
 ข้อ 76  ตาํแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ตําแหน่งกรรมการดาํเนินการว่าง
ลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 75 (7)) ใหก้รรมการดาํเนินการทีย่งัดํารงตําแหน่งอยู่
ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมกีารประชุมใหญ่ ซึง่จะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการแทนในตําแหน่งทีว่่าง 
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 ข้อ 74  กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวีาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกตัง้             
ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ทัง้หมดโดยวธิจีบัฉลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขึน้) และใหถ้อืวา่เป็นการพน้จากตําแหน่งตามวาระในปี
ต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการทีอ่ยูใ่นตําแหน่งจนครบวาระ หรอือยูน่านทีส่ดุ ออกจากตําแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ  ปี 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่ยงัอยู่ในตําแหน่งตามวาระและยงัคงเป็นสมาชิก
สหกรณ์อยูแ่มจ้ะพน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิกย็งัคงอยู่ในตําแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อไป
จนกวา่ครบวาระ 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระแลว้ หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ่
กใ็หค้ณะกรรมการดําเนินการชุดเดมิรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ่
แต่ตอ้ง ไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชสีหกรณ์ 
 กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ซํ้าอกีได ้แต่ตอ้ง
ไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 
 ในกรณทีีก่รรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ ใหก้รรมการดาํเนินการที่
ไดร้บัเลอืกตัง้ใหมอ่ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก และใหนํ้าความในวรรค
หน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 75  การพ้นจากตาํแหน่ง กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งเพราะเหตุ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  
หรอืลาออกเป็นหนงัสอืหรอืดว้ยวาจาต่อทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  (3)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
  (4) เขา้รบัตําแหน่งเป็นเจา้หน้าทีป่ระจาํในสหกรณ์น้ี 
  (5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ในฐานะผูกู้ ้
  (6) ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะ หรอืรายตวั 
  (7) นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทัง้คณะ หรอืรายตวั 
  (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามครัง้ โดยไมม่เีหตุอนัควร 
 ใหก้รรมการดําเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตไิดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัทราบคาํสัง่ คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตใิหเ้ป็นทีส่ดุ 
 กรณทีีท่ีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ 
ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการใหมท่ัง้คณะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบั
คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 
 ข้อ 76  ตาํแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ตําแหน่งกรรมการดาํเนินการว่าง
ลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 75 (7)) ใหก้รรมการดาํเนินการทีย่งัดํารงตําแหน่งอยู่
ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมกีารประชุมใหญ่ ซึง่จะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการแทนในตําแหน่งทีว่า่ง 
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แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลอืน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใดๆไมไ่ด ้นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัขึน้โดยเรว็ 
 ในกรณทีีต่าํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อนนัน้เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไมม่รีองประธานกรรมการทําหน้าทีแ่ทนและยงัมไิดม้ี
การประชุมใหญ่เพือ่เลอืกตัง้ใหม ่คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการอื่น
ขึน้ทาํหน้าทีแ่ทนชัว่คราวจนกวา่จะมกีารเลอืกตัง้ใหม ่
 กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ใน
ตําแหน่งไดเ้ทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูท้ีต่นแทน 
 ข้อ 77  การประชมุและองคป์ระชมุ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราว     
ทีม่กีจิธุระ แต่ตอ้งมกีารประชุมกนัเดอืนละหนึ่งครัง้เป็นอยา่งน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ้ในกรณีทีเ่ป็นการประชุมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระเบยีบขอ้บงัคบั 
และเรื่องที่สําคญัอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมกีรรมการดาํเนินการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ข้อ 78  อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมี
อาํนาจหน้าทีด่าํเนินกจิการทัง้ปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่
ของสหกรณ์ กบัทัง้ในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความจาํเรญิแก่สหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  พจิารณาในเรื่องการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดแูลใหส้มาชกิปฏบิตักิารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (2)  พจิารณาในเรื่องการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้และการฝาก
หรอืลงทุนเงนิของสหกรณ์ 
 (3)  กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกบัการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับ
รายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
 (4)  เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
 (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีใหท้ีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
 (6)  พจิารณากําหนดค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั และค่าเบีย้ประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทํางาน ที่ปรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบภายใน  
ผูส้อบบญัช ีและบุคคลอื่นทีท่าํประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (7)  พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผูจ้ดัการตลอดจนควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
 (8)  พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้ และกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
 (9)  กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (10)  จดัใหม้แีละดแูลใหเ้รยีบรอ้ยซึง่บรรดาทะเบยีน สมุดบญัชเีอกสารต่าง ๆ 
ทรพัยส์นิ และบรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
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 (11)  พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชุมนุมสหกรณ์ 
และองคก์ารอื่น 
 (12)  พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือ
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
 (13)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีน
สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (14)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลโดยทัว่ไป เพือ่ใหก้จิการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยด ี
 (15)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบกจิการ ความเหน็
ของผูจ้ดัการและสมาชกิเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 
 (16)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนดคา่ตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 
 (17)  ฟ้อง  ต่ อสู้  หรือดํ า เ นินคดี เกี่ ย วกับกิจการของสหกรณ์  หรือ
ประนีประนอม ยอมความ หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชีข้าด 
 (18)  พจิารณาดาํเนินการต่างๆ  เกีย่วกบัทรพัยส์นิ ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (19)  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่
และออกเสยีงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอื่น 
ซึ่งสหกรณ์น้ีเป็นสมาชกิ ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองคก์ารนัน้กาํหนดไว ้
 (20)  พจิารณามอบหมายอาํนาจหน้าทีใ่นการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรญัญกิ ผูจ้ดัการ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 ข้อ 79  ความรบัผิดของคณะกรรมการดาํเนินการ ในกรณคีณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์กระทาํการ หรอืงดเวน้การกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน
จนทาํใหเ้สยีผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรอืสมาชกิ อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มขีอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัการเงนิ  
การบญัช ีหรอืกจิการ หรอืฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 
 ข้อ 80   คณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการอาํนวยการ โดยใหม้ตีําแหน่งประธาน
กรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการอาํนวยการนัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการอํานวยการประชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะต้องมกีารประชุม
กนัเดอืนละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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 (11)  พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชุมนุมสหกรณ์ 
และองคก์ารอื่น 
 (12)  พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือ
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
 (13)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีน
สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (14)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลโดยทัว่ไป เพือ่ใหก้จิการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยด ี
 (15)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบกจิการ ความเหน็
ของผูจ้ดัการและสมาชกิเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 
 (16)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนดคา่ตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 
 (17)  ฟ้อง  ต่ อสู้  หรือดํ า เ นินคดี เกี่ ย วกับกิจการของสหกรณ์  หรือ
ประนีประนอม ยอมความ หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชีข้าด 
 (18)  พจิารณาดาํเนินการต่างๆ  เกีย่วกบัทรพัยส์นิ ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (19)  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่
และออกเสยีงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอื่น 
ซึ่งสหกรณ์น้ีเป็นสมาชกิ ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองคก์ารนัน้กาํหนดไว ้
 (20)  พจิารณามอบหมายอาํนาจหน้าทีใ่นการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรญัญกิ ผูจ้ดัการ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 ข้อ 79  ความรบัผิดของคณะกรรมการดาํเนินการ ในกรณคีณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์กระทาํการ หรอืงดเวน้การกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน
จนทาํใหเ้สยีผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรอืสมาชกิ อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มขีอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัการเงนิ  
การบญัช ีหรอืกจิการ หรอืฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 
 ข้อ 80   คณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการอาํนวยการ โดยใหม้ตีาํแหน่งประธาน
กรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการอาํนวยการนัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการอํานวยการประชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะต้องมกีารประชุม
กนัเดอืนละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ขอ้วนิิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ  
ในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 81   อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ
เป็นผูด้ําเนินกจิการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ควบคุมในเรื่องการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การสะสมเงนิ การฝาก หรอืการ
เกบ็รกัษาเงนิ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่างๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น
และเป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ 
  (3)  ควบคุมดูแล เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของ
สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการ
บรหิารงานของสหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดแูลการจดัทาํงบดุล รวมทัง้บญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
  (6)  พจิารณาการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการพจิารณาเสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่พจิารณาอนุมตั ิ
  (7)  พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาและเสนอทีป่ระชมุใหญ่อนุมตั ิ
  (8)  ทาํนิตกิรรมต่าง ๆ เกีย่วกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 82  คณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการเงนิกู ้โดยใหม้ตีําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหน่ึงนอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงนิกูใ้หอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการเงนิกูน้ัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุมกนัเดอืน
ละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู ้ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง
ของจาํนวนกรรมการเงนิกูท้ ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ   
ในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 83 อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงนิกู้มอีํานาจ
หน้าที่ในการพจิารณาวนิิจฉัยอนุมตักิารใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มติ และ
คาํสัง่ของสหกรณ์รวมทัง้ขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
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 (2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบ
ของสหกรณ์และเมือ่เหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่งกต็อ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ข
ใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
 (3) ดแูลและตดิตามการชาํระหน้ีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดใน
สญัญาสอบสวนเบือ้งตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณสีมาชกิผูกู้ข้อผอ่นเวลาการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีเงนิกู ้หรอื
ผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ี เพือ่เสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผอ่นผนั หรอื
เรยีกคนืเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการ  
ตัง้กรรมการดําเนินการสหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์    
โดยใหม้ตีําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่ทีก่าํหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ซึง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธน์ัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธป์ระชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุม
กนัเดอืนละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตังิานให้
คณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 85 อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ให้
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหน้าทีด่าํเนินกจิการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ โดยใหก้ารศกึษาและอบรมแก่
สมาชกิ และผูท้ีส่นใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ์ หลกัวธิกีาร และการบรหิารงานของสหกรณ์ 
  (2)  ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่า่วสาร ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะ ประโยชน์ 
รวมทัง้ผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชกิและบุคคลภายนอก รบัทราบ 
  (3)  ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
  (4)  ใหก้ารศกึษาอบรมและเผยแพรแ่ก่สมาชกิถงึวธิกีารออมทรพัย ์และการ
ใชจ้า่ยเงนิอยา่งรอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี 
  (5)  ศกึษาและตดิตามขา่วความเคลื่อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์
อื่นทัง้ในและนอกประเทศ  เพือ่นําตวัอยา่งทีด่มีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานํามาบรกิาร
แก่สมาชกิตามความเหมาะสม 
 ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ  ในกรณจีาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจมคีาํสัง่แต่งตัง้อนุกรรมการต่าง ๆ เพือ่มอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ์ โดยมี
อาํนาจหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในท่ีประชมุ 
 ข้อ 87 ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมกใ็ห ้    
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 (2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบ
ของสหกรณ์และเมือ่เหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่งกต็อ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ข
ใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
 (3) ดแูลและตดิตามการชาํระหน้ีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดใน
สญัญาสอบสวนเบือ้งตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณสีมาชกิผูกู้ข้อผอ่นเวลาการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีเงนิกู ้หรอื
ผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ี เพือ่เสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผอ่นผนั หรอื
เรยีกคนืเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการ  
ตัง้กรรมการดําเนินการสหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์    
โดยใหม้ตีําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่ทีก่าํหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ซึง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธน์ัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธป์ระชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุม
กนัเดอืนละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตังิานให้
คณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 85 อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ให้
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหน้าทีด่าํเนินกจิการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ โดยใหก้ารศกึษาและอบรมแก่
สมาชกิ และผูท้ีส่นใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ์ หลกัวธิกีาร และการบรหิารงานของสหกรณ์ 
  (2)  ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่า่วสาร ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะ ประโยชน์ 
รวมทัง้ผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชกิและบุคคลภายนอก รบัทราบ 
  (3)  ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
  (4)  ใหก้ารศกึษาอบรมและเผยแพรแ่ก่สมาชกิถงึวธิกีารออมทรพัย ์และการ
ใชจ้า่ยเงนิอยา่งรอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี 
  (5)  ศกึษาและตดิตามขา่วความเคลื่อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์
อื่นทัง้ในและนอกประเทศ  เพือ่นําตวัอยา่งทีด่มีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานํามาบรกิาร
แก่สมาชกิตามความเหมาะสม 
 ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ  ในกรณจีาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจมคีาํสัง่แต่งตัง้อนุกรรมการต่าง ๆ เพือ่มอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ์ โดยมี
อาํนาจหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในท่ีประชมุ 
 ข้อ 87 ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมกใ็ห ้    
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รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมดว้ยกใ็หท้ี่
ประชุมเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน ใหนํ้าความ
ในวรรคหน่ึงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 ในการประชุมกลุ่ม ใหป้ระธานของกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่ม เป็นประธานในทีป่ระชุม
ตามลาํดบั แต่ถา้ประธานกลุม่หรอืเลขานุการกลุ่มไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมกใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกสมาชกิซึง่เขา้
ประชุมคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 
 ในการประชุมใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม ในกรณทีีท่ีป่ระชุมใหญ่ไดม้มีติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลีย่นตวัประธานในทีป่ระชุมกใ็หก้ระทาํไดโ้ดยเลอืก
สมาชกิคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะคราวนัน้ หรอืจนเสรจ็การประชุม มตเิลอืกประธานในที่
ประชุมในกรณน้ีีตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชมุ 
 ข้อ 88  การออกเสียง สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ กรรมการดาํเนินการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทาํงาน หรอืกรรมการอื่น ออกเสยีงในทีป่ระชุมใหญ่ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรอื
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น  แลว้แต่กรณไีดค้นละหน่ึงเสยีง 
โดยจะมอบใหผู้อ้ืน่มาประชุมและออกเสยีงแทนตนไมไ่ด ้
 ถา้ปญัหาซึง่ทีป่ระชุมวนิิจฉยันัน้ ผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวั ผูน้ัน้จะออก
เสยีงในเรือ่งนัน้ไมไ่ด ้และทีป่ระชุมตอ้งเชญิผูน้ัน้ออกจากทีป่ระชุมจนกวา่การวนิิจฉยัจะแลว้เสรจ็ 
 ข้อ 89  การวินิจฉัยปัญหา  การวินิจฉัยปญัหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็น
เสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรอืผู้แทน
สมาชกิซึง่มาประชุม 
 (1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

 (2) การเลกิสหกรณ์ 

 (3) การควบสหกรณ์ 

 (4) การแยกสหกรณ์ 

 (5) การอื่นใดทีข่อ้บงัคบักาํหนดใหใ้ชเ้สยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวน
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชุม 

รายงานการประชมุ 
 ข้อ 90 รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรอืการประชุมคณะอนุกรรมการ หรอืการประชุมคณะทํางาน หรอืการประชุม
คณะกรรมการอื่น นัน้ ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมอืชื่อพรอ้มทัง้บนัทกึเรื่องทีพ่จิารณาวนิิจฉยัทัง้สิน้
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกบัเลขานุการ หรอืกรรมการดําเนินการ หรอื
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทํางาน หรอืกรรมการอื่น ๆ แลว้แต่กรณี อกีคนหน่ึงที ่  เขา้ประชุมนัน้ ๆ  
ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 
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หมวด  9 
ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

 ข้อ 91 การแต่งตัง้ผู้ทําหน้าท่ีหรือจ้างผู้จดัการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ให้
ทําหน้าทีห่รอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72 (1) (2) 
(3) (4) ในการจ้างผู้จดัการสหกรณ์ ต้องทําหนังสอืสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีห่รอืจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบและรบัรองทีจ่ะ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักาํหนดไวใ้น ขอ้ 93 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจกําหนดระเบยีบของสหกรณ์เกี่ยวกบัการคดัเลอืก
หรอืสอบคดัเลอืก การแต่งตัง้หรอืจา้ง การกําหนดอตัราเงนิเดอืน การใหส้วสัดกิาร และการใหอ้อกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 92 การดาํรงตาํแหน่งผู้จดัการสหกรณ์  สหกรณ์อาจแต่งตัง้ผูท้ําหน้าที่หรอื
จา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยกาํหนดระยะเวลาหรอืไมก่าํหนดระยะเวลากไ็ด ้ทัง้น้ีใหก้าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ 
 ข้อ 93 อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าที่
ในการจดัการทัว่ไปและรบัผดิชอบเกีย่วกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์ รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)   ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกตอ้งตลอดจนเป็นธุระ
จดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิคา่หุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิคา่หุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จา่ยคนืคา่หุน้ 
และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 
 (3)   รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์  
 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จา่ยเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัเงนิกู ้   
ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
 (5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกีย่วกบัเงนิคา่หุน้ และเงนิใหกู้ ้     
ทุกหกเดอืนพรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 
 (6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่าํหนดใน
ระเบยีบของสหกรณ์ รวมถงึกาํหนดหน้าทีแ่ละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่หล่านัน้ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
 (7) เป็นธุระกวดขนัในเรือ่งการออกใบรบั  เรยีกใบรบั  หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญั
โดยครบถว้น รบัผดิชอบในการรบัจา่ยเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ   
เกีย่วกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 
 (9)  ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
 (10) รบัผดิชอบจดัทํางบดุลรวมทัง้บญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
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หมวด  9 
ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

 ข้อ 91 การแต่งตัง้ผู้ทําหน้าท่ีหรือจ้างผู้จดัการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ให้
ทําหน้าทีห่รอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72 (1) (2) 
(3) (4) ในการจ้างผู้จดัการสหกรณ์ ต้องทําหนังสอืสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีห่รอืจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบและรบัรองทีจ่ะ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักาํหนดไวใ้น ขอ้ 93 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจกําหนดระเบยีบของสหกรณ์เกี่ยวกบัการคดัเลอืก
หรอืสอบคดัเลอืก การแต่งตัง้หรอืจา้ง การกําหนดอตัราเงนิเดอืน การใหส้วสัดกิาร และการใหอ้อกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 92 การดาํรงตาํแหน่งผู้จดัการสหกรณ์  สหกรณ์อาจแต่งตัง้ผูท้ําหน้าที่หรอื
จา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยกาํหนดระยะเวลาหรอืไมก่าํหนดระยะเวลากไ็ด ้ทัง้น้ีใหก้าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ 
 ข้อ 93 อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าที่
ในการจดัการทัว่ไปและรบัผดิชอบเกีย่วกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์ รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)   ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกตอ้งตลอดจนเป็นธุระ
จดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิคา่หุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิคา่หุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จา่ยคนืคา่หุน้ 
และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 
 (3)   รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์  
 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จา่ยเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัเงนิกู ้   
ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
 (5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกีย่วกบัเงนิคา่หุน้ และเงนิใหกู้ ้     
ทุกหกเดอืนพรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 
 (6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่าํหนดใน
ระเบยีบของสหกรณ์ รวมถงึกาํหนดหน้าทีแ่ละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่หล่านัน้ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
 (7) เป็นธุระกวดขนัในเรือ่งการออกใบรบั  เรยีกใบรบั  หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญั
โดยครบถว้น รบัผดิชอบในการรบัจา่ยเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ   
เกีย่วกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 
 (9)  ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
 (10) รบัผดิชอบจดัทํางบดุลรวมทัง้บญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
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 (11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการอาํนวยการพจิารณา 
 (12) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่ 
 (13) เขา้รว่มประชมุและชีแ้จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวน้แต่กรณซีึง่ทีป่ระชุมนัน้ ๆ มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 
 (14) ปฏบิตักิารเกีย่วกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
 (15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์และรบัผดิชอบตรวจตราดแูลทรพัยส์นิต่างๆ 
ของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั 
 (16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (17) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาทีท่างราชการกาํหนด 
 (18) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่นๆ  
ของสหกรณ์มอบหมาย หรอืตามทีค่วรกระทาํ เพือ่ใหก้จิการในหน้าทีลุ่ลว่งไปดว้ยด ี
 ข้อ 94  การพ้นจากตาํแหน่งของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตําแหน่ง
ดว้ยเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ์ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายสหกรณ์กาํหนด 
 (4)  อายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอืครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 
 (5) ถูกเลกิจา้ง 
 (6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรอืไล่ออก หรอืมพีฤตกิรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษ์วา่ 
ไดก้ระทาํการ หรอืละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กดิความไมส่งบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดี
แก่ประชาชน หรอืไมเ่หมาะสมกบัตําแหน่งหน้าทีผู่จ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 95 การลาออก  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยื่นหนังสอืถงึสหกรณ์ก่อนวนัทีจ่ะออกไม่น้อย
กว่าสามสบิวนัและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พจิารณาการลาออกนัน้ การยบัยัง้การลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้มเ่กนิหกสบิวนั 
 ข้อ 96 การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จดัการให้กรรมการดาํเนินการ  ถ้าสหกรณ์
ยงัมไิด้มกีารแต่งตัง้ผู้ทําหน้าที่หรอืจ้างผู้จดัการ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่
ผูจ้ดัการใหก้รรมการดาํเนินการคนใดคนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควร  
 ข้อ 97  การแต่งตัง้ผู้รกัษาการแทนผู้จดัการ ถ้าตําแหน่งผู้จดัการว่างลง และ    
ยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้ใหผู้ใ้ดดํารงตําแหน่ง หรอืเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได้เป็นครัง้คราว   
ใหก้รรมการ  หรอืรองผูจ้ดัการหรอืผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ หรอืสมาชกิของสหกรณ์ 
ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 
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 ข้อ 98 การเปล่ียนผู้จดัการ  ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนผู้จดัการ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิกบับรรดาทรพัยส์นิ
และหน้ีสนิ  ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพือ่ทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทีจ่ะสง่มอบงาน 
 ข้อ 99  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและ
แต่งตัง้เจา้หน้าทีอ่ื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะต้องหา้มตามขอ้ 72 (1)  (2)  (3)  และ(4) ตาม
ความจาํเป็นเพือ่ปฏบิตังิานในสหกรณ์ ทัง้น้ี ตามระเบยีบของสหกรณ์ ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ท่ีปรึกษา 
 ข้อ 100 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นทีป่รกึษาได ้จาํนวนไม่เกนิหา้คน เพื่อใหค้วามเหน็
แนะนําในการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์   

ผูต้รวจสอบกิจการ 
 ข้อ 101 ผูต้รวจสอบกิจการ ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรอืบุคคลภายนอก   
ผูม้คีุณวุฒคิวามรูค้วามสามารถในดา้นธุรกจิ การเงนิ การบญัช ี การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์ การ
สหกรณ์ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ และมคีุณสมบตัเิป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกจิการจาก
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์หรอืหน่วยงานอื่นทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และไม่
มลีกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกจิการ ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ จาํนวนหน่ึงนิตบุิคคล หรอื
บุคคลธรรมดาจาํนวน 5 คน เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
 ข้อ 101/1 ขัน้ตอนและวิธีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรบัสมคัรผูต้รวจสอบกจิการ และพจิารณาคดัเลอืกผูต้รวจสอบกจิการทีม่คีุณสมบตั ิ
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด แลว้นําเสนอชื่อผูต้รวจสอบกจิการที่
ผ่านการคดัเลอืกใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้โดยวธิลีงคะแนนลบั และใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตัง้ทีม่คีะแนนสูงสุด 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมคีะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสยีงเพิม่อกีหน่ึงเสยีง และให้ผู้ที่ได้รบั
เลอืกตัง้ลําดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการสํารองกรณีนิตบุิคคลจํานวนหน่ึงนิตบุิคคล หรอื
กรณบุีคคลธรรมดา จาํนวน 5 คน 
      กรณผีูต้รวจสอบกจิการไดพ้น้จากตําแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 102/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผูต้รวจสอบกจิการสาํรองปฏบิตังิานไดท้นัทเีทา่ระยะเวลาทีผู่ต้รวจสอบกจิการคนเดมิคงเหลอือยู ่ หรอื
จนกวา่จะมกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการใหม ่
 ข้อ 102 การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในตําแหน่งได ้  
มกีําหนดเวลาหนึ่งปีทางบญัชสีหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ
คนใหม ่กใ็หผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อน 
 ผูต้รวจสอบกจิการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ไปนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้ซํ้าได ้
 ข้อ 102/1 การพ้นจากตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งพน้จาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
               (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
               (2) ตาย 
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 ข้อ 98 การเปล่ียนผู้จดัการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จดัการ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิกบับรรดาทรพัยส์นิ
และหน้ีสนิ  ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพือ่ทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทีจ่ะสง่มอบงาน 
 ข้อ 99  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและ
แต่งตัง้เจา้หน้าทีอ่ื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะต้องหา้มตามขอ้ 72 (1)  (2)  (3)  และ(4) ตาม
ความจาํเป็นเพือ่ปฏบิตังิานในสหกรณ์ ทัง้น้ี ตามระเบยีบของสหกรณ์ ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ท่ีปรึกษา 
 ข้อ 100 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นทีป่รกึษาได ้จาํนวนไม่เกนิหา้คน เพื่อใหค้วามเหน็
แนะนําในการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์   

ผูต้รวจสอบกิจการ 
 ข้อ 101 ผูต้รวจสอบกิจการ ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรอืบุคคลภายนอก   
ผูม้คีณุวุฒคิวามรูค้วามสามารถในดา้นธุรกจิ การเงนิ การบญัช ี การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์ การ
สหกรณ์ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ และมคีุณสมบตัเิป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกจิการจาก
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์หรอืหน่วยงานอื่นทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และไม่
มลีกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกจิการ ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ จาํนวนหน่ึงนิตบุิคคล หรอื
บุคคลธรรมดาจาํนวน 5 คน เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
 ข้อ 101/1 ขัน้ตอนและวิธีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรบัสมคัรผูต้รวจสอบกจิการ และพจิารณาคดัเลอืกผูต้รวจสอบกจิการทีม่คีุณสมบตั ิ
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด แลว้นําเสนอชื่อผูต้รวจสอบกจิการที่
ผ่านการคดัเลอืกใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้โดยวธิลีงคะแนนลบั และใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตัง้ทีม่คีะแนนสูงสุด 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมคีะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสยีงเพิม่อกีหน่ึงเสยีง และให้ผู้ที่ได้รบั
เลอืกตัง้ลําดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการสํารองกรณีนิตบุิคคลจํานวนหนึ่งนิตบุิคคล หรอื
กรณบุีคคลธรรมดา จาํนวน 5 คน 
      กรณผีูต้รวจสอบกจิการไดพ้น้จากตําแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 102/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผูต้รวจสอบกจิการสาํรองปฏบิตังิานไดท้นัทเีทา่ระยะเวลาทีผู่ต้รวจสอบกจิการคนเดมิคงเหลอือยู ่ หรอื
จนกวา่จะมกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการใหม ่
 ข้อ 102 การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในตําแหน่งได ้  
มกีําหนดเวลาหนึ่งปีทางบญัชสีหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ
คนใหม ่กใ็หผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อน 
 ผูต้รวจสอบกจิการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ไปนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้ซํ้าได ้
 ข้อ 102/1 การพ้นจากตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งพน้จาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
               (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
               (2) ตาย 
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               (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสอืยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ
กจิการหรอืยืน่ต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณ ี
                (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคล ออกจากตําแหน่งทัง้คณะหรอืรายบุคคล 
                (5) นายทะเบยีนสหกรณ์วนิิจฉยัว่าขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 103  อาํนาจหน้าท่ีของผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการมอีาํนาจหน้าที่
ตรวจสอบการดาํเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี คอื 
       (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจน
ทรพัยส์นิและหน้ีสนิทัง้ปวงของสหกรณ์ เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณ์ทีเ่ป็นอยูจ่รงิ 
      (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมนิผลและอาจใหข้อ้แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ดัการและ
เจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ทัง้ทางวชิาการและทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ 
  (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
หนงัสอืสญัญาจา้งและหลกัประกนั 
  (4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ
รายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 
       (5) ตดิตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพจิารณา
หาทางปรบัปรงุแผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิตลอดจนคาํสัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
       (6) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ มต ิและคําสัง่
ของสหกรณ์ หรอืกจิการอื่น ๆ เพือ่ใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
      การตรวจสอบกจิการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการต้องปฏบิตัิ
ตามแนวปฏบิตักิารตรวจสอบกจิการทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 103/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดอืนและประจําปี รวมทัง้ขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อแจง้ผลการตรวจสอบประจําเดอืนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดอืน
คราวถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบประจาํปีต่อทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
       กรณีทีผู่ต้รวจสอบกจิการพบว่ามเีหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สมาชกิ
ของสหกรณ์อยา่งรา้ยแรง หรอืสหกรณ์มกีารปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ คาํสัง่ ประกาศหรอื
คําแนะนําของทางราชการ รวมทัง้ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตทิี่ประชุมหรอืคําสัง่ของสหกรณ์จนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่สมาชกิและสหกรณ์อยา่งรา้ยแรง ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
ทนัทเีพื่อดําเนินการแก้ไข และใหจ้ดัส่งสําเนารายงานดงักล่าว ต่อสํานักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ และ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั/สาํนกังานสง่เสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร ทีก่าํกบัดแูลโดยเรว็ 
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแก้ไข และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์  
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั/สาํนกังานสง่เสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร ทีก่าํกบัดแูล 
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 ข้อ 104 ความรบัผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผูต้รวจสอบกจิการปฏบิตัหิรอื 
ละเวน้การปฏบิตัติามอํานาจหน้าที ่หรอืประพฤตผิดิจรยิธรรมในการปฏบิตังิานจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์
ไดร้บัความเสยีหาย ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ หรอืหากตรวจพบ
ขอ้บกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเรว็ ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายอนัจะเกดิแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไมแ่จง้นัน้ 
       การพจิารณาความรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
 (ขอ้ 101 – ขอ้ 104 แกไ้ขเพิ �มเตมิ (ฉบบัที � 9) พ.ศ. 2561 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน 
ตั �งแต่วนัที � 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
 

หมวด  10 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 

 ข้อ 105 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั  จะกระทาํไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ต้องกําหนดในระเบยีบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ
และใหแ้จง้ไปยงัสมาชกิพรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชุมใหญ่ 
 (2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัได้
ต่อเมือ่มตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบันัน้ มเีสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการทีม่าประชุม แต่ถา้
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิไมน้่อยกว่าหน่ึงในสบิของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอืไมน้่อยกว่าหา้
สบิคน ลงลายมอืชื่อทําหนังสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสบิวนัให้
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักย็อ่มทาํได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความทีจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ พรอ้มดว้ยเหตุผล 
 (3)  การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะใน
การประชุมใหญ่ทีม่อีงคป์ระชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนสมาชกิ หรอืของผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด 
หรอืไมน้่อยกวา่หน่ึงรอ้ยคนแลว้แต่กรณ ี
 (4)  ขอ้ความใดซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ หากปรากฏว่า
ขอ้ความนัน้ขดักบักฎหมาย หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรอืเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย   
นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนัน้ แลว้รบัจดทะเบยีน 
 (5)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนแล้ว หากยงัไม่ได้
กําหนดระเบยีบ หรอืคําสัง่ใหส้อดคลอ้งกนั กใ็หนํ้าความทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัน้มาบงัคบัใช ้
และใหผู้เ้กีย่วขอ้งถอืปฏบิตั ิ
 

หมวด  11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหน้าทีก่าํหนด
ระเบยีบต่าง ๆ เพือ่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์หง่ขอ้บงัคบัน้ี และเพือ่ความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานของสหกรณ์รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์ 
(2)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น 
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 ข้อ 104 ความรบัผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผูต้รวจสอบกจิการปฏบิตัหิรอื 
ละเวน้การปฏบิตัติามอํานาจหน้าที ่หรอืประพฤตผิดิจรยิธรรมในการปฏบิตังิานจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์
ไดร้บัความเสยีหาย ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ หรอืหากตรวจพบ
ขอ้บกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเรว็ ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายอนัจะเกดิแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไมแ่จง้นัน้ 
       การพจิารณาความรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
 (ขอ้ 101 – ขอ้ 104 แกไ้ขเพิ �มเตมิ (ฉบบัที � 9) พ.ศ. 2561 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน 
ตั �งแต่วนัที � 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
 

หมวด  10 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 

 ข้อ 105 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั  จะกระทาํไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ต้องกําหนดในระเบยีบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ
และใหแ้จง้ไปยงัสมาชกิพรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชุมใหญ่ 
 (2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัได้
ต่อเมือ่มตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบันัน้ มเีสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการทีม่าประชุม แต่ถา้
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิไมน้่อยกว่าหน่ึงในสบิของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอืไมน้่อยกว่าหา้
สบิคน ลงลายมอืชื่อทําหนังสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสบิวนัให้
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักย็อ่มทาํได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความทีจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ พรอ้มดว้ยเหตุผล 
 (3)  การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะใน
การประชุมใหญ่ทีม่อีงคป์ระชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนสมาชกิ หรอืของผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด 
หรอืไมน้่อยกวา่หน่ึงรอ้ยคนแลว้แต่กรณ ี
 (4)  ขอ้ความใดซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ หากปรากฏว่า
ขอ้ความนัน้ขดักบักฎหมาย หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรอืเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย   
นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนัน้ แลว้รบัจดทะเบยีน 
 (5)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนแล้ว หากยงัไม่ได้
กําหนดระเบยีบ หรอืคําสัง่ใหส้อดคลอ้งกนั กใ็หนํ้าความทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัน้มาบงัคบัใช ้
และใหผู้เ้กีย่วขอ้งถอืปฏบิตั ิ
 

หมวด  11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหน้าทีก่าํหนด
ระเบยีบต่าง ๆ เพือ่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์หง่ขอ้บงัคบัน้ี และเพือ่ความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานของสหกรณ์รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์ 
(2)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น 
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(3)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
(4)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อื่น 
(5)  ระเบยีบวา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิและการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
(6)  ระเบยีบวา่ดว้ยการโอนสมาชกิระหวา่งสหกรณ์ 
(7)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิ 
(8)  ระเบยีบวา่ดว้ยเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ 
(9)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใชท้นุเพือ่สาธารณประโยชน์ 

  (10) ระเบยีบอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกาํหนดไวใ้หเ้ป็น 
แนวทางการปฏบิตัขิองสหกรณ์ 
                ระเบียบใน (1)  (2)  และ(4)  ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจงึจะใชบ้งัคบัได ้สว่นระเบยีบอืน่เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการกําหนดใชแ้ลว้ใหส้ง่สาํเนา
ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 107 การดาํเนินคดีเก่ียวกบัความเสียหาย  ในกรณทีีท่รพัยส์นิของสหกรณ์     
ถูกยกัยอก หรอืเสยีหายโดยประการใด ๆ กด็ ีหรอืในกรณทีีส่หกรณ์เรยีกคนืเงนิกูต้ามขอ้ 106 (3) (4)    
แต่มไิดร้บัชาํระตามเรยีกกด็ ีคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทุกข ์หรอืฟ้องคดภีายในกาํหนดอายุความ 
 การลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์เกี่ยวกบัการดําเนินคดตีามความในวรรคแรก ใหนํ้า
ความในขอ้ 19 (1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 108 การตีความในข้อบงัคบั ถ้ามีปญัหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ            
ให้สหกรณ์เสนอปญัหานั ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัต ิ            
ตามคาํวนิิจฉยันัน้ 
 ข้อ 109 ทรพัยสิ์นของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยข์องสหกรณ์ตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการซึง่มาประชุมเป็นเอกฉนัท ์และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากทีป่ระชุมใหญ่ดว้ย 
 การลงมตเิหน็ชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของ
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชุม 
 ข้อ 110 การจาํหน่ายทรพัย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและ         
ไดจ้ดัการชําระบญัชโีดยจําหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดทัง้จ่ายคนืเงนิรบัฝาก
พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ และชาํระหน้ีสนิอื่น ๆ ของสหกรณ์เสรจ็สิน้แลว้ ปรากฏวา่มทีรพัยส์นิเหลอือยูเ่ท่าใด 
ใหผู้ช้าํระบญัชจีา่ยตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี  
 (1) จา่ยคนืเงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูคา่หุน้ทีช่าํระแลว้ 
 (2) จ่ายเป็นเงินปนัผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นาย
ทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 (3) จา่ยเป็นเงนิเฉลีย่คนืตามขอ้ 27 (2)  
 เงนิทีจ่า่ยตามขอ้ (2) และ (3) เมื่อรวมทัง้สิน้ตอ้งไมเ่กนิยอดรวมแหง่จาํนวนเงนิกําไรสุทธิ
ทีส่หกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีทีเ่ลกิสหกรณ์กบัทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลทีถ่อนไปตามขอ้ 27 (4) ในปีนัน้ 
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 ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอืยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อื่น หรอืสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรอืด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรยีก
ประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดอืนนบัแต่วนัทีช่าํระบญัชเีสรจ็ 
 ข้อ 111 ในกรณีท่ีข้อบงัคบัน้ีมิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์นํา
บทบญัญตัทิีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสัง่ หรอืคาํแนะนําและระเบยีบปฏบิตัขิอง 
นายทะเบยีนสหกรณ์มาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงแหง่ขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 112 นับแต่วนัท่ีข้อบงัคบัน้ีใช้บงัคบั 
 (1)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนวนัที่
ขอ้บงัคบัน้ีถอืใช ้ใหด้าํรงตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
  (2)  ใหผู้แ้ทนสมาชกิซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนทีข่อ้บงัคบัน้ีถอืใช ้ดาํรง
ตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ
 ที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั เมื่อวนัที่ 8 
กุมภาพนัธ ์2547 ไดล้งมตใิหเ้ปลีย่นแปลงใชข้อ้บงัคบัขา้งตน้น้ีแทนขอ้บงัคบัเดมิซึง่เป็นอนัยกเลกิทัง้สิน้ 
ทัง้น้ีตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนใหแ้ลว้ 
 

 (ลงชื่อ)       สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์ ประธานทีป่ระชุม 
 (นายสทิธชิยั   อึ�งภากรณ์) 

 (ลงชื่อ)       เปรมพมิล พมิพพ์นัธุ ์ เลขานุการ 
  (นางเปรมพมิล พมิพพ์นัธุ)์ 
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 ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอืยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อื่น หรอืสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรอืด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีทีไ่ม่อาจเรยีก
ประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดอืนนบัแต่วนัทีช่าํระบญัชเีสรจ็ 
 ข้อ 111 ในกรณีท่ีข้อบงัคบัน้ีมิได้กาํหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์นํา
บทบญัญตัทิีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสัง่ หรอืคาํแนะนําและระเบยีบปฏบิตัขิอง 
นายทะเบยีนสหกรณ์มาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงแหง่ขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 112 นับแต่วนัท่ีข้อบงัคบัน้ีใช้บงัคบั 
 (1)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนวนัที่
ขอ้บงัคบัน้ีถอืใช ้ใหด้าํรงตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
  (2)  ใหผู้แ้ทนสมาชกิซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนทีข่อ้บงัคบัน้ีถอืใช ้ดาํรง
ตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ
 ที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั เมื่อวนัที่ 8 
กุมภาพนัธ ์2547 ไดล้งมตใิหเ้ปลีย่นแปลงใชข้อ้บงัคบัขา้งตน้น้ีแทนขอ้บงัคบัเดมิซึง่เป็นอนัยกเลกิทัง้สิน้ 
ทัง้น้ีตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนใหแ้ลว้ 
 

 (ลงชื่อ)       สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์ ประธานทีป่ระชุม 
 (นายสทิธชิยั   อึ�งภากรณ์) 

 (ลงชื่อ)       เปรมพมิล พมิพพ์นัธุ ์ เลขานุการ 
  (นางเปรมพมิล พมิพพ์นัธุ)์ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรบัเงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (1) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่42 ครั �งที ่7 เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562      
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรบัเงนิฝาก
ออมทรพัยพ์เิศษ พ.ศ. 2562” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิบรรดาประกาศ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ระเบยีบอื่นใดที่
มอียูก่่อนวนัใชร้ะเบยีบนี� ซึง่มขีอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบยีบนี�ทั �งสิ�น 
 ขอ้ 4  ผูป้ระสงคเ์ปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษสามารถดาํเนินการ ดงันี� 

(1) เปิดบัญชีด้วยเอกสารให้ยื่นขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์กําหนด พร้อม
ตวัอย่างลายมอืชื่อของตน และหรอืตวัแทนของตนซึง่เป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ
ดงักล่าว 

(2) เปิดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการตามที่สหกรณ์กําหนด แล้วส่ง
ตวัอยา่งลายมอืชื่อใหส้หกรณ์ภายหลงั 

 ขอ้ 5  การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วน้ั �น จะมผีลต่อเมื่อผูฝ้ากได้
แจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้   
 ขอ้ 6  ผูฝ้ากคนหนึ่งสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษไดไ้ม่เกนิ 3 บญัช ี  
โดยการเปิดบญัชคีรั �งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อบญัชี และผู้ฝากจะฝากเงนิเพิม่ขึ�นเมื่อใด 
จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
  ขอ้ 7  สหกรณ์จะออกสมดุบญัชคีูฝ่ากเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
 ผูฝ้ากตอ้งรกัษาสมดุบญัชคีูฝ่ากไวเ้พือ่ใหส้หกรณ์ลงบนัทกึรายการเงนิฝาก เงนิ
ถอนดอกเบี�ย และเงนิคงเหลอืของตน บรรดาทีจ่ะมขีึ�นทุกรายการ 
 การลงบนัทกึรายการต่าง ๆ ในสมดุบญัชคีู่ฝากนั �น จะกระทาํไดแ้ต่โดยเจา้หน้าที่
สหกรณ์ลงลายมอืชื่อย่อกํากบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทกึรายการในสมุดบญัชคีู่ฝากทีไ่ม่เป็นไปตามที่
กล่าวนี� ย่อมไม่มผีลผูกพนัสหกรณ์ อน่ึง ถ้าผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบญัชคีลาดเคลื่อนต้อง
แจง้ต่อสหกรณ์เพือ่แกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยพลการไมไ่ด ้
 เมื่อสมุดบัญชีคู่ฝากเงินได้ลงรายการเต็มแล้ว ให้นําส่งมอบต่อสหกรณ์เพื่อ
สหกรณ์โอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุบญัชคีูฝ่ากเล่มใหมใ่ห ้เพือ่ใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป 
 ในกรณีทีส่หกรณ์ออกสมุดบญัชคีู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครั �งแรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหม่ให ้   
ต่อจากเล่มก่อนทีล่งรายการเตม็แลว้กด็ ีสหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีทีส่มุดบญัชคีู่ฝากของ     
ผูฝ้ากคนใดสญูหายหรอืชาํรดุสหกรณ์จะออกสมดุบญัชคีูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
  ขอ้ 8  การฝากเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษทุกครั �ง ต้องฝากพรอ้มกบัใบส่ง
เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษตามแบบของสหกรณ์ หรอืฝากโดยการโอนจากบญัชเีงนิฝากทีส่มาชกิมอียูก่บั
สหกรณ์  
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  ขอ้ 9  อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากออมทรพัย์พเิศษใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ไม่เกนิ          
ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด โดยสหกรณ์จะนําดอกเบี�ยทีจ่่ายตามเงือ่นไขทีส่หกรณ์กําหนด ฝากเขา้
บญัชเีงนิฝากดงักล่าว หรอืตามบญัชทีีผู่ฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วก้บัสหกรณ์ ส่วนดอกเบี�ยเงนิฝากสิ�นปี
สหกรณ์จะนําเขา้บญัชใีนวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 สหกรณ์ฯ ย่อมทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดในเรื่องดอกเบี�ย ซึ่งกล่าว        
ในวรรคก่อนนั �นไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ขอ้ 10  การถอนเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ ใหถ้อนหรอืโอนไดเ้ดอืนละสองครั �งโดยไม่
ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม หากเดอืนใดมกีารถอนหรอืโอนมากกว่าสองครั �ง สหกรณ์จะคดิค่าธรรมเนียมการ
ถอนหรอืโอนครั �งต่อ ๆ ไป ในอตัรารอ้ยละ 1 ของจาํนวนเงนิทีถ่อนหรอืโอนแต่ตอ้งไมน้่อยกวา่ 300 บาท 

สาํหรบัการถอนเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ ม ี2 วธิ ีดงันี� 
(1) ถอนโดยทาํใบถอนเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด  
(2) ถอนหรอืโอนเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ีส่หกรณ์

กาํหนดในประกาศ 
การถอนหรอืโอนเงนิจะตอ้งมเีงนิคงเหลอืไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท 

  ข้อ 11  ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงนิฝากออมทรพัย์พิเศษก็ย่อมกระทําได้ โดยแจ้งความ
ประสงคต่์อสหกรณ์ ทั �งนี� สหกรณ์จะคดิดอกเบี�ยใหถ้งึวนัก่อนวนัปิดบญัช ีเมื่อสหกรณ์จ่ายเงนิคนืแลว้  
จะเกบ็สมดุบญัชคีูฝ่ากออมทรพัยพ์เิศษไว ้
  ขอ้ 12  กรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็ว่า ผูฝ้ากเงนิออมทรพัยพ์เิศษรายใด
ฝา่ฝืนระเบยีบนี� หรอืก่อความยุง่ยากใหส้หกรณ์ หรอืเหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
พเิศษของผูฝ้ากรายใด สหกรณ์อาจไม่รบัเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษของผูฝ้ากรายนั �นอกี หรอืจะปิดบญัชี
เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษของผูฝ้ากนั �น พรอ้มกบัคดิดอกเบี�ยใหถ้งึก่อนวนัปิดบญัชกีไ็ด ้
  ขอ้ 13 กรณีที่ผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคนืเงนิฝากคงเหลอืทั �งหมดในบญัชเีงนิฝาก      
ออมทรพัยพ์เิศษของผูฝ้ากใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ หากสมาชกิไม่ไดท้ําหนงัสอืตั �งผูร้บัโอนประโยชน์ไว ้
สหกรณ์จะจ่ายเงนิทั �งหมดใหแ้ก่ผูร้บัมรดก หรอืทายาทของผูฝ้าก เมื่อไดนํ้าหลกัฐานมาแสดงสทิธขิองตน
ใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่สหกรณ์ 
  ขอ้ 14 ในกรณีมปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ     
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 15 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

หมายเหตุ :  นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ 
     ตามหนงัสอืที ่กษ.1110/297 ลงวนัที ่28 สงิหาคม 2562 
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  ขอ้ 9  อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากออมทรพัย์พเิศษใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ไม่เกนิ          
ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด โดยสหกรณ์จะนําดอกเบี�ยทีจ่่ายตามเงือ่นไขทีส่หกรณ์กําหนด ฝากเขา้
บญัชเีงนิฝากดงักล่าว หรอืตามบญัชทีีผู่ฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วก้บัสหกรณ์ ส่วนดอกเบี�ยเงนิฝากสิ�นปี
สหกรณ์จะนําเขา้บญัชใีนวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 สหกรณ์ฯ ย่อมทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดในเรื่องดอกเบี�ย ซึ่งกล่าว        
ในวรรคก่อนนั �นไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 

ขอ้ 10  การถอนเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ ใหถ้อนหรอืโอนไดเ้ดอืนละสองครั �งโดยไม่
ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม หากเดอืนใดมกีารถอนหรอืโอนมากกว่าสองครั �ง สหกรณ์จะคดิค่าธรรมเนียมการ
ถอนหรอืโอนครั �งต่อ ๆ ไป ในอตัรารอ้ยละ 1 ของจาํนวนเงนิทีถ่อนหรอืโอนแต่ตอ้งไมน้่อยกวา่ 300 บาท 

สาํหรบัการถอนเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ ม ี2 วธิ ีดงันี� 
(1) ถอนโดยทาํใบถอนเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด  
(2) ถอนหรอืโอนเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ีส่หกรณ์

กาํหนดในประกาศ 
การถอนหรอืโอนเงนิจะตอ้งมเีงนิคงเหลอืไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท 

  ข้อ 11  ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงนิฝากออมทรพัย์พิเศษก็ย่อมกระทําได้ โดยแจ้งความ
ประสงคต่์อสหกรณ์ ทั �งนี� สหกรณ์จะคดิดอกเบี�ยใหถ้งึวนัก่อนวนัปิดบญัช ีเมื่อสหกรณ์จ่ายเงนิคนืแลว้  
จะเกบ็สมดุบญัชคีูฝ่ากออมทรพัยพ์เิศษไว ้
  ขอ้ 12  กรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็ว่า ผูฝ้ากเงนิออมทรพัยพ์เิศษรายใด
ฝา่ฝืนระเบยีบนี� หรอืก่อความยุง่ยากใหส้หกรณ์ หรอืเหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
พเิศษของผูฝ้ากรายใด สหกรณ์อาจไม่รบัเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษของผูฝ้ากรายนั �นอกี หรอืจะปิดบญัชี
เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษของผูฝ้ากนั �น พรอ้มกบัคดิดอกเบี�ยใหถ้งึก่อนวนัปิดบญัชกีไ็ด ้
  ขอ้ 13 กรณีที่ผูฝ้ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคนืเงนิฝากคงเหลอืทั �งหมดในบญัชเีงนิฝาก      
ออมทรพัยพ์เิศษของผูฝ้ากใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ หากสมาชกิไม่ไดท้ําหนงัสอืตั �งผูร้บัโอนประโยชน์ไว ้
สหกรณ์จะจ่ายเงนิทั �งหมดใหแ้ก่ผูร้บัมรดก หรอืทายาทของผูฝ้าก เมื่อไดนํ้าหลกัฐานมาแสดงสทิธขิองตน
ใหเ้ป็นทีพ่อใจแก่สหกรณ์ 
  ขอ้ 14 ในกรณีมปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ     
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 15 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
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 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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  ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั  
ว่าด้วยการรบัฝากเงินออมทรพัย ์และประจาํ  พ.ศ. 2547  

------------------------- 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (1) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  

กรมป่าไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครัง้ที ่15/2547  เมื่อวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2547       
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิออมทรพัย ์และเงนิฝากประจาํ พ.ศ. 2547 ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

  ขอ้  1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการรบัฝาก   
เงนิออมทรพัย ์และประจาํ พ.ศ. 2547” 
  ขอ้  2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิ
ออมทรพัย ์และเงนิฝากประจาํ พ.ศ. 2545 และบรรดาประกาศ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
ระเบยีบอื่นใดทีม่อียูก่่อนวนัใชร้ะเบยีบน้ี ซึง่มขีอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบยีบน้ีทัง้สิน้ 
  ขอ้  4  ในระเบยีบน้ี “ผูฝ้าก” หมายความวา่  สมาชกิ และสมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมปา่ไม ้จาํกดั 
  ขอ้  5  สหกรณ์รบัเงนิฝากจากสมาชกิ และสมาชกิสมทบ ได ้2 ประเภท คอื 
 (1) ออมทรพัย ์
 (2) ประจาํ 

หมวด  2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

  ขอ้  6  สมาชกิและสมาชกิสมทบผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 5 ใหต้ดิต่อกบั
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ หรอืทีท่ีส่หกรณ์กาํหนดดว้ยตนเอง และตอ้งยืน่หนงัสอืขอเปิด
บญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมรีายการครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัช ีนัน้ 
  ขอ้  7  พรอ้มกบัหนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมอืชื่อของตน
หรอืของตวัแทนซึง่เป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ ตลอดจนใหค้าํสัง่เกีย่วกบัเงนิฝากทีเ่ปิดบญัชนีัน้ไวต่้อสหกรณ์ 
  การเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัตวัอยา่งลายมอืชื่อทีใ่หไ้ว ้จะมผีลต่อเมือ่ผูฝ้ากไดแ้จง้เป็น
หนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 
  ลายมอืชื่อในการเปิดบญัชเีงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ และตอ้งเขยีนดว้ยลายมอืตนเอง 
หรอืผูใ้ชอ้าํนาจปกครองในกรณเีป็นผูเ้ยาวท์ีไ่มส่ามารถลงลายมอืชื่อได ้สหกรณ์จะไมใ่หใ้ชต้ราประทบั
แทนลายมอืชือ่ 
  ขอ้  8  ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากได ้ดงัน้ี 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์น

สหกรณ์น้ีไดโ้ดยจาํนวนเงนิฝากในบญัชนีัน้ในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไมน้่อย
กวา่ 100 บาท และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพิม่ขึน้เมือ่ใด โดยจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้

1.2 ระเบยีบการรับฝากเงินออมทรัพย์และประจาํ 
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 (2) เงนิฝากประจาํรายหน่ึง ๆ ตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 500 บาท และ
ระยะเวลาฝากตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน 

สมาชกิและสมาชกิสมทบคนหนึ่งอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รอืเงนิฝากประจาํ 
ประเภทละหน่ึงบญัชหีรอืหลายบญัชกีไ็ด ้
  ขอ้  9  ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
           สมุดคูฝ่ากนัน้ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไวเ้พือ่ใหส้หกรณ์ลงบนัทกึรายการเงนิฝาก 
ดอกเบีย้ เงนิถอน และเงนิคงเหลอืของตนทีจ่ะมขีึน้ทุกรายการ 
           การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้จะกระทําได้ แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ซึง่ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญกิ หรอืผูจ้ดัการ หรอืรองผูจ้ดัการ 
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผูล้งลายมอืชื่อยอ่กํากบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทกึรายการใน
สมุดคู่ฝาก โดยไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวน้ียอ่มไม่มผีลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใด
ในสมดุคูฝ่ากคลาดเคลื่อนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือ่แกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยพลการไมไ่ด ้
 สมดุคูฝ่ากเลม่ทีใ่ชเ้ตม็แลว้ หรอืชาํรดุจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหนํ้ามายืน่ต่อสหกรณ์เพือ่
จะไดย้กเลกิสมดุคูฝ่ากเล่มนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากใหม ่ซึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป 
สมดุคูฝ่ากเลม่ทีย่กเลกินัน้ ผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้
 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมดุคูฝ่ากของตนไวใ้นทีป่ลอดภยั ถา้สมดุคูฝ่ากหาย ผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากเล่มใหมซ่ึง่ออก
ใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มทีห่ายใหย้กเลกิ 
 ในกรณทีีส่หกรณ์ออกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อ
จากเล่มก่อนซึง่ลงรายการเตม็แลว้กด็ ีหรอืชาํรดุใชก้ารไมไ่ดก้ด็ ีสหกรณ์จะไมค่ดิคา่ธรรมเนียม แต่กรณี
ทีส่มดุคูฝ่ากของผูฝ้ากใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
  ขอ้ 10  ในการสง่เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทกุครัง้ ใหท้าํใบสง่เงนิตามแบบพมิพท์ีส่หกรณ์
กาํหนด ยืน่พรอ้มดว้ยสมดุคูฝ่ากและจาํนวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทัง้น้ี ผูฝ้าก
หรอืตวัแทนจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้เวน้แต่การฝากเงนิตามวรรคสอง 
 ในกรณกีารฝากเงนิโดยหกัจากเงนิรายได ้ณ ทีจ่า่ย หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากแสดงเจตจาํนงตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด 
 เมือ่สหกรณ์ไดล้งบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากทีไ่ดร้บันัน้ในสมดุคูฝ่ากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก สาํหรบัการฝากเงนิตามวรรคสอง 
สหกรณ์จะลงบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากไวเ้ป็นหลกัฐานของสหกรณ์ โดยผูฝ้ากจะนําสมดุคูฝ่ากมา
พมิพร์ายการใหเ้ป็นปจัจุบนัเมือ่ใดกไ็ด ้
  ขอ้ 11 ถ้าส่งเชค็เขา้บญัชเีงนิฝากต้องขดีคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้ึ่งสทิธทิีจ่ะ      
ไมบ่นัทกึรายการรบัฝากเงนิ รวมทัง้สทิธทิีจ่ะไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรยีกเกบ็เงนิ   
ตามเชค็ไดแ้ลว้ 
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 (2) เงนิฝากประจาํรายหน่ึง ๆ ตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 500 บาท และ
ระยะเวลาฝากตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน 

สมาชกิและสมาชกิสมทบคนหนึ่งอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รอืเงนิฝากประจาํ 
ประเภทละหน่ึงบญัชหีรอืหลายบญัชกีไ็ด ้
  ขอ้  9  ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 8 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
           สมุดคูฝ่ากนัน้ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไวเ้พือ่ใหส้หกรณ์ลงบนัทกึรายการเงนิฝาก 
ดอกเบีย้ เงนิถอน และเงนิคงเหลอืของตนทีจ่ะมขีึน้ทุกรายการ 
           การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้จะกระทําได้ แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ซึง่ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญกิ หรอืผูจ้ดัการ หรอืรองผูจ้ดัการ 
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผูล้งลายมอืชื่อยอ่กํากบัไวเ้ป็นสาํคญั การลงบนัทกึรายการใน
สมุดคู่ฝาก โดยไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวน้ีย่อมไม่มผีลผกูพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใด
ในสมดุคูฝ่ากคลาดเคลื่อนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือ่แกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยพลการไมไ่ด ้
 สมดุคูฝ่ากเลม่ทีใ่ชเ้ตม็แลว้ หรอืชาํรดุจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหนํ้ามายืน่ต่อสหกรณ์เพือ่
จะไดย้กเลกิสมดุคูฝ่ากเล่มนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากใหม ่ซึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป 
สมดุคูฝ่ากเลม่ทีย่กเลกินัน้ ผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้
 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมดุคูฝ่ากของตนไวใ้นทีป่ลอดภยั ถา้สมดุคูฝ่ากหาย ผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากเล่มใหมซ่ึง่ออก
ใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มทีห่ายใหย้กเลกิ 
 ในกรณทีีส่หกรณ์ออกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อ
จากเล่มก่อนซึง่ลงรายการเตม็แลว้กด็ ีหรอืชาํรดุใชก้ารไมไ่ดก้ด็ ีสหกรณ์จะไมค่ดิคา่ธรรมเนียม แต่กรณี
ทีส่มดุคูฝ่ากของผูฝ้ากใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
  ขอ้ 10  ในการสง่เงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทกุครัง้ ใหท้าํใบสง่เงนิตามแบบพมิพท์ีส่หกรณ์
กาํหนด ยืน่พรอ้มดว้ยสมดุคูฝ่ากและจาํนวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทัง้น้ี ผูฝ้าก
หรอืตวัแทนจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้เวน้แต่การฝากเงนิตามวรรคสอง 
 ในกรณกีารฝากเงนิโดยหกัจากเงนิรายได ้ณ ทีจ่า่ย หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากแสดงเจตจาํนงตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด 
 เมือ่สหกรณ์ไดล้งบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากทีไ่ดร้บันัน้ในสมดุคูฝ่ากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก สาํหรบัการฝากเงนิตามวรรคสอง 
สหกรณ์จะลงบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากไวเ้ป็นหลกัฐานของสหกรณ์ โดยผูฝ้ากจะนําสมดุคูฝ่ากมา
พมิพร์ายการใหเ้ป็นปจัจุบนัเมือ่ใดกไ็ด ้
  ขอ้ 11 ถ้าส่งเชค็เขา้บญัชเีงนิฝากต้องขดีคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้ึ่งสทิธทิีจ่ะ      
ไมบ่นัทกึรายการรบัฝากเงนิ รวมทัง้สทิธทิีจ่ะไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรยีกเกบ็เงนิ   
ตามเชค็ไดแ้ลว้ 
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หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้ 

  ขอ้ 12   สหกรณ์จะใหด้อกเบีย้เงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราไมเ่กนิทีน่ายทะเบยีน
สหกรณ์กาํหนด โดยดอกเบีย้เงนิฝากในแต่ละประเภทหรอืประเภทเดยีวกนั สหกรณ์จะกาํหนดอตัราดอกเบีย้
ใหเ้ทา่กนัหรอืแตกต่างกนักไ็ด ้ทัง้น้ี สหกรณ์จะไดป้ระกาศอตัราดอกเบีย้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป 
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงนิฝากตามวรรคก่อน
ไดต้ามความเหมาะสม 
 ดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย ์ใหค้าํนวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื และ
สหกรณ์จะนําดอกเบีย้ทบเป็นเงนิตน้เขา้บญัชเีงนิฝากในวนัที ่30 มถุินายน และ 31 ธนัวาคม 
 ดอกเบีย้เงนิฝากประจาํ สหกรณ์จะคาํนวณและจา่ยดอกเบีย้ใหเ้มือ่ถงึกาํหนด
ระยะเวลาการฝาก สาํหรบัเงนิฝากทีถ่อนก่อนกาํหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์
จะจา่ยดอกเบีย้ใหต้ามอตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัยใ์นวนัทีถ่อน 
 ถา้ผูฝ้ากไมถ่อนเงนิฝากประจาํเมือ่ครบกาํหนดพรอ้มดอกเบีย้จนพน้กาํหนดไปอกี  
7 วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากเงนิตน้ฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 

หมวด  4 
การถอนเงิน และการปิดบญัชี 

  ขอ้ 13  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์  
 ในการถอนเงนิฝากผูม้อีาํนาจถอนเงนิตามทีไ่ดใ้หต้วัอยา่งลายมอืชื่อไวต่้อสหกรณ์
ตอ้งมารบัเงนิหรอืเชค็สัง่จา่ยในนามของผูฝ้ากเทา่นัน้ ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเองและตอ้งยืน่ใบถอน
เงนิฝากโดยลงลายมอืชื่อตามทีใ่หต้วัอยา่งไวน้ัน้  พรอ้มกบัสมดุคูฝ่ากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
  ถ้าผู้มอีํานาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้้ใดถอนเงนิแทน ก็ต้องทําใบถอนเงนิฝาก 
และตอ้งมอบอํานาจใหร้บัเงนิหรอืเชค็ในนามของผูฝ้ากแทนเป็นหนังสอืไวด้า้นหลงัของใบถอนเงนิฝาก
นัน้ดว้ย ทัง้น้ีโดยลงลายมอืชื่อตามทีไ่ดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้มอบใหผู้ร้บัมอบอํานาจยื่นใบถอนเงนิฝากนัน้
พรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ณ สาํนักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรยีกหลกัฐาน
พสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมือ่สหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงนิถอนให ้และลงรายการเงนิถอน พรอ้มทัง้   
เงนิคงเหลอืในสมุดคู่ฝาก แลว้คนืสมุดคู่ฝากใหผู้ฝ้าก สาํหรบัการถอนเงนิตามวรรคสี ่สหกรณ์จะลงบนัทกึรายการ
จํานวนเงนิถอนไว้เป็นหลกัฐานของสหกรณ์ โดยผู้ถอนจะนําสมุดคู่ฝากมาพมิพ์รายการให้เป็นปจัจุบนั
เมือ่ใดกไ็ด ้
 อน่ึง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ ถา้มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใด ๆ        
ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชื่อตามทีใ่หต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
  กรณกีารถอนเงนิหรอืโอนเงนิผา่นระบบอเิลคทรอนิคส ์ผูฝ้ากสามารถกระทาํได้
ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในประกาศสหกรณ์ โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ”  
    (แกไ้ขเพิ �มเตมิโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิออม
ทรพัยแ์ละประจาํ พ.ศ. 2547  แกไ้ขเพิ �มเตมิ (ฉบบัที � 2) พ.ศ. 2555  ลงวนัที � 17 มกราคม  พ.ศ. 2556) 
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  ขอ้ 14  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์เป็นเงนิสดหรอืเชค็สัง่จา่ยในนามของผู้
ฝากนัน้ จะถอนเมือ่ใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้เวน้แต่การดาํเนินการตามขอ้ 13 วรรคสี ่
   สว่นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจาํนัน้ ผูฝ้ากยอ่มไมม่สีทิธถิอนเงนิก่อน
ครบกาํหนด แต่เมือ่ผูฝ้ากยืน่คาํขอเป็นหนงัสอืโดยชีแ้จงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อน
ครบกาํหนดกไ็ด ้
  ขอ้ 15  ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดเพือ่ปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมือ่ใดกไ็ด ้       
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพือ่ปิดบญัช”ี 
  ขอ้ 16  ในกรณทีีผู่ฝ้ากตาย สหกรณ์จะจา่ยคนืเงนิคงเหลอืทัง้หมดในบญัชเีงนิฝากใหแ้ก่ 
ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดต้ัง้ไว ้หรอืถา้มไิดต้ัง้ไวก้ค็นืใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการจนเป็นทีเ่ชื่อถอืไดว้า่เป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวนดงักล่าวนัน้ 
  ขอ้ 17  ในกรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เหน็วา่ผูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบน้ี 
หรอืก่อใหเ้กดิความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรอืเหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก 
สหกรณ์จะไมร่บัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกีและใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมดเพือ่ปิดบญัชเีงนิ
ฝากของตน ทัง้น้ี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้ 18  การถอนเงนิฝากเพือ่ปิดบญัชตีามขอ้ 15 และ ขอ้ 16 สหกรณ์จะคาํนวณ
ดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 12 ถงึวนัก่อนวนัถอน 1 วนั  

สาํหรบัการปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 17 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบีย้ใหถ้งึ       
วนัก่อนวนัทีส่หกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ โดยสหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบีย้แก่ผูฝ้ากตัง้แต่วนัที่
สหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบเป็นตน้ไป ทัง้น้ี ไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมือ่ใด 

 เมือ่สหกรณ์ไดจ้า่ยเงนิคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีัน้ 
  ขอ้ 19  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13  ธนัวาคม  พ.ศ. 2547 
 
 (ลงนาม)     สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์  
 (นายสทิธชิยั อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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  ขอ้ 14  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์เป็นเงนิสดหรอืเชค็สัง่จา่ยในนามของผู้
ฝากนัน้ จะถอนเมือ่ใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้เวน้แต่การดาํเนินการตามขอ้ 13 วรรคสี ่
   สว่นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจาํนัน้ ผูฝ้ากยอ่มไมม่สีทิธถิอนเงนิก่อน
ครบกาํหนด แต่เมือ่ผูฝ้ากยืน่คาํขอเป็นหนงัสอืโดยชีแ้จงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อน
ครบกาํหนดกไ็ด ้
  ขอ้ 15  ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดเพือ่ปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมือ่ใดกไ็ด ้       
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพือ่ปิดบญัช”ี 
  ขอ้ 16  ในกรณทีีผู่ฝ้ากตาย สหกรณ์จะจา่ยคนืเงนิคงเหลอืทัง้หมดในบญัชเีงนิฝากใหแ้ก่ 
ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดต้ัง้ไว ้หรอืถา้มไิดต้ัง้ไวก้ค็นืใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการจนเป็นทีเ่ชื่อถอืไดว้า่เป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวนดงักล่าวนัน้ 
  ขอ้ 17  ในกรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เหน็วา่ผูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบน้ี 
หรอืก่อใหเ้กดิความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรอืเหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก 
สหกรณ์จะไมร่บัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกีและใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมดเพือ่ปิดบญัชเีงนิ
ฝากของตน ทัง้น้ี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้ 18  การถอนเงนิฝากเพือ่ปิดบญัชตีามขอ้ 15 และ ขอ้ 16 สหกรณ์จะคาํนวณ
ดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 12 ถงึวนัก่อนวนัถอน 1 วนั  

สาํหรบัการปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 17 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบีย้ใหถ้งึ       
วนัก่อนวนัทีส่หกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบ โดยสหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบีย้แก่ผูฝ้ากตัง้แต่วนัที่
สหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบเป็นตน้ไป ทัง้น้ี ไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมือ่ใด 

 เมือ่สหกรณ์ไดจ้า่ยเงนิคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีัน้ 
  ขอ้ 19  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13  ธนัวาคม  พ.ศ. 2547 
 
 (ลงนาม)     สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์  
 (นายสทิธชิยั อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรบัฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (2)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รม 
ปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ที ่10 เมื่อวนัที ่8 กนัยายน พ.ศ. 2560 ใหย้กเลกิระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2553  และใหก้ําหนดระเบยีบ
วา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

หมวดท่ี 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

  ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการ    
รบัฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560” 
  ขอ้  2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ เป็นตน้ไป 
  (นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบตามหนงัสอื ที � กษ 1110/3144 ลงวนัที � 27 ตุลาคม 2560) 
  ขอ้  3  ในระเบยีบน้ี 

“สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ผูฝ้าก”     หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงนิ 

  ขอ้ 4  สหกรณ์รบัฝากเงนิจากสหกรณ์อื่นได ้2 ประเภท คอื 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์
 (2) เงนิฝากประจาํ 
 

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

  ขอ้ 5  สหกรณ์ทีป่ระสงคจ์ะเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 4 ใหม้าตดิต่อกบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์    
ณ สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชนีัน้ 
  ขอ้ 6  พรอ้มกบัหนังสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากต้องใหต้วัอย่างลายมอืชื่อของ
ตวัแทนซึง่เป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ ตลอดจนใหเ้งือ่นไขเกีย่วกบัเงนิฝากทีเ่ปิดบญัชนีัน้ไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้ว ้จะมผีลต่อเมื่อผูฝ้ากไดแ้จง้    
เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 
 ลายมอืชื่อทุกกรณีเกี่ยวกบัเงนิฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย และเขยีนดว้ยหมกึ ทัง้ต้อง
เขยีนดว้ยลายมอืของผูนํ้าฝาก สหกรณ์จะไมร่บัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมอืชื่อ 

ขอ้ 7  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากไดด้งัน้ี 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหนึ่งอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์นสหกรณ์

น้ีได้โดยจํานวนเงนิฝากในบัญชีนัน้ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 
10,000 บาท และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพิม่ขึน้เมือ่ใดโดยจาํนวนเทา่ไดก้ไ็ด ้

 (2) เงนิฝากประจาํรายหน่ึง ๆ ตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากตอ้งไมน้่อยกวา่  3 เดอืน 

ขอ้ 8  ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
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    สมุดคู่ฝากนัน้ ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก 
ดอกเบีย้ เงนิถอน และเงนิคงเหลอืบรรดาทีจ่ะมขีึน้ทุกราย 

 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ี่ได้รบั
มอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้งลายมอืชื่อย่อกํากบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวน้ี ย่อมไม่มผีลผูกพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือ่แกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอื่นไมไ่ด ้
 สมดุคูฝ่ากเล่มทีใ่ชเ้ตม็แลว้หรอืชาํรดุจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหนํ้ามายืน่ต่อสหกรณ์เพือ่ 
จะไดย้กเลกิสมดุคูฝ่ากเล่มนัน้และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากใหม ่ซึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป  
สมดุคูฝ่ากเล่มทีย่กเลกินัน้ผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้

 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมดุคูฝ่ากของตนไวใ้นทีป่ลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหมซ่ึง่ออก
ใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มทีห่ายใหย้กเลกิ 

 ในกรณทีีส่หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อจาก
เล่มก่อนซึง่ลงรายการเตม็แลว้กด็ ีหรอืชํารุดใชก้ารไม่ไดก้ด็ ีสหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม แต่กรณีทีส่มุด 
คูฝ่ากของผูฝ้ากรายใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท 

ขอ้ 9  ในการส่งเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทุกครัง้ ใหท้ําใบส่งเงนิตามแบบพมิพท์ีส่หกรณ์
กําหนด ยื่นพรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทัง้น้ี   
ผูฝ้ากหรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้

 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบนัทกึรายการจํานวนเงนิฝากที่ได้รบันัน้ในสมุดคู่ฝากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 10  ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝาก ตอ้งขดีครอ่มเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะ 
ไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเชน่นัน้จนกวา่จะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 
 

หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
  ขอ้ 11  สหกรณ์จะใหด้อกเบีย้เงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ไมเ่กนิอตัราทีน่ายทะเบยีน
สหกรณ์กาํหนด โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์ ให้คํานวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบีย้ทบเป็นเงนิตน้ เขา้บญัชเีงนิฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรบียื่น
สมดุคูฝ่าก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพือ่สหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบีย้ให ้
 ดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยใหเ้มื่อถงึกําหนด
ระยะเวลาการฝากสาํหรบัเงนิฝากทีถ่อนก่อนกาํหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14  สหกรณ์
จะจา่ยดอกเบีย้ใหต้ามจาํนวนเดอืนเตม็ 
 กรณถีอนเงนิฝากประจาํในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดอืน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให ้
 ถา้ผูฝ้ากไมถ่อนเงนิฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอ้มดอกเบีย้ จนพน้กําหนดไปอกี 
7 วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 
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    สมุดคู่ฝากนัน้ ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก 
ดอกเบีย้ เงนิถอน และเงนิคงเหลอืบรรดาทีจ่ะมขีึน้ทุกราย 

 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ี่ได้รบั
มอบหมายคนหน่ึงคนใดเป็นผูล้งลายมอืชื่อย่อกํากบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวน้ี ย่อมไม่มผีลผูกพนัสหกรณ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพือ่แกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอื่นไมไ่ด ้
 สมดุคูฝ่ากเล่มทีใ่ชเ้ตม็แลว้หรอืชาํรดุจนใชก้ารไมไ่ด ้ใหนํ้ามายืน่ต่อสหกรณ์เพือ่ 
จะไดย้กเลกิสมดุคูฝ่ากเล่มนัน้และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคูฝ่ากใหม ่ซึง่ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป  
สมดุคูฝ่ากเล่มทีย่กเลกินัน้ผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้

 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมดุคูฝ่ากของตนไวใ้นทีป่ลอดภยั  ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหมซ่ึง่ออก
ใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มทีห่ายใหย้กเลกิ 

 ในกรณทีีส่หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อจาก
เล่มก่อนซึง่ลงรายการเตม็แลว้กด็ ีหรอืชํารุดใชก้ารไม่ไดก้ด็ ีสหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม แต่กรณีทีส่มุด 
คูฝ่ากของผูฝ้ากรายใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท 

ขอ้ 9  ในการส่งเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทุกครัง้ ใหท้ําใบส่งเงนิตามแบบพมิพท์ีส่หกรณ์
กําหนด ยื่นพรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทัง้น้ี   
ผูฝ้ากหรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้

 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบนัทกึรายการจํานวนเงนิฝากที่ได้รบันัน้ในสมุดคู่ฝากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 10  ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝาก ตอ้งขดีครอ่มเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะ 
ไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเชน่นัน้จนกวา่จะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 
 

หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
  ขอ้ 11  สหกรณ์จะใหด้อกเบีย้เงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ไมเ่กนิอตัราทีน่ายทะเบยีน
สหกรณ์กาํหนด โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์ ให้คํานวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบีย้ทบเป็นเงนิตน้ เขา้บญัชเีงนิฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรบียื่น
สมดุคูฝ่าก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพือ่สหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบีย้ให ้
 ดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยใหเ้มื่อถงึกําหนด
ระยะเวลาการฝากสาํหรบัเงนิฝากทีถ่อนก่อนกาํหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14  สหกรณ์
จะจา่ยดอกเบีย้ใหต้ามจาํนวนเดอืนเตม็ 
 กรณถีอนเงนิฝากประจาํในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดอืน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให ้
 ถา้ผูฝ้ากไมถ่อนเงนิฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอ้มดอกเบีย้ จนพน้กําหนดไปอกี 
7 วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 
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หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

  ขอ้ 12  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงนิฝาก ผู้มอีํานาจถอนเงนิตามที่ได้ให้ตวัอย่างลายมอืชื่อไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารบัเงนิที่สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชื่อ
ตามทีใ่หต้วัอยา่งไวน้ัน้ พรอ้มกบัสมดุคูฝ่ากต่อเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
 ถ้าผูม้อีํานาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงนิแทนก็ต้องทําใบถอนเงนิฝาก
และต้องมอบอํานาจใหร้บัเงนิแทนเป็นหนังสอืตามแบบที่กําหนด ทัง้น้ี โดยลงลายมอืชื่อตามที่ได้ให้
ตวัอย่างไว้แล้วมอบใหผู้ร้บัมอบอํานาจยื่นใบถอนเงนิฝากนัน้ พรอ้มด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ในการน้ีสหกรณ์จะเรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงนิถอนให้ และลงรายการเงนิถอน
พรอ้มทัง้เงนิคงเหลอืในสมดุคูฝ่ากแลว้คนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 อน่ึง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ ถา้มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใด ๆ     
ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชื่อตามทีใ่หต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
  ขอ้ 13  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยน์ัน้ จะถอนเมือ่ใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
 ส่วนการถอนเงนิจากบญัชีเงินฝากประจํานัน้ ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
กาํหนดแต่เมือ่ผูฝ้ากยืน่คาํขอ เป็นหนงัสอืโดยชีแ้จงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้
  ขอ้ 14  ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมื่อใดกไ็ด ้      
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพือ่ปิดบญัช”ี 
  ขอ้ 15  ในกรณีทีค่ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เหน็ว่าผูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบน้ี
หรอืก่อใหเ้กดิความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรอืเหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรทีจ่ะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก สหกรณ์
จะไม่รบัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกี และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชเีงนิฝาก
ของตน ทัง้น้ี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
  ขอ้ 16  การถอนเงนิฝากเพือ่ปิดบญัชตีามขอ้ 14 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 11 ถงึ
วนัก่อนวนัถอน 1 วนั เว้นแต่การปิดบญัชีเงนิฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะ
คาํนวณดอกเบีย้ใหถ้งึก่อนวนัทีแ่จง้ 1 วนั และ สหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบีย้อกีไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมือ่ใด 
 เมือ่สหกรณ์ไดจ้า่ยเงนิคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีัน้ 
   ขอ้ 17 กรณีทีจ่าํนวนยอดเงนิรบัฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมือ่รวมกบัหนี้การกูย้มืเงนิจาก
ภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ํ้าประกนั จะเกนิวงเงนิกูย้มืหรอืคํ้าประกนัประจําปีของสหกรณ์ทีน่ายทะเบยีน
สหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบไว ้สหกรณ์จะไมร่บัฝากเงนิ 
   กรณขีองผูฝ้ากทีเ่ป็นสหกรณ์ออมทรพัยห์รอืสหกรณ์เครดติยเูน่ียนขนาดใหญ่ ทีม่ี
สนิทรพัยม์ากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรบัฝากเงนิทุกประเภทเมื่อรวมกบัเงนิกู้จากผูฝ้ากดงักล่าว 
(หากม)ี ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนสาํรองของผูฝ้าก 
  ขอ้  18 ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็น สหกรณ์สงวนสทิธิ �ทีจ่ะไมร่บัฝาก  
 ประกาศ  ณ  วนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2560 
   (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรบัฝากเงินจากนิติบคุคล พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78(9) และ 108 (10)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที� 42 ครัง้ที� 10 
เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จงึได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วย     
การรบัฝากเงนิจากนิตบุิคคล พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิ
จากนิตบุิคคล พ.ศ. 2562”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “นิตบุิคคล” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที�มีฐานะนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยห์รอืกฎหมายอื�นซึ�งเป็นตน้สงักดัของสมาชกิสหกรณ์ 
 “ผูฝ้าก” หมายความวา่ นิตบุิคคลผูฝ้ากเงนิ 
 ขอ้ 4 สหกรณ์จะรบัฝากเงนิจากนิตบุิคคลไดเ้ฉพาะนิตบุิคคลซึ�งมบุีคลากรหรอืลูกจา้ง
ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของนิตบุิคคลนัน้เป็นสมาชกิของสหกรณ์ 
 ขอ้ 5 สหกรณ์รบัฝากเงนิจากนิตบุิคคลได ้2 ประเภท คอื 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์
 (2) เงนิฝากประจาํ 

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 ขอ้ 6 นิติบุคคลที�ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที�
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื�นหนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์ 
โดยมรีายการครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชนีัน้ 
 ขอ้ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื�อของ
ตวัแทนซึ�งเป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ ตลอดจนใหเ้งื�อนไขเกี�ยวกบัเงนิฝากที�เปิดบญัชนีัน้ไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัตวัอย่างลายมอืชื�อที�ใหไ้ว ้จะมผีลต่อเมื�อผูฝ้ากไดแ้จง้
เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 
 ลายมอืชื�อทุกกรณีเกี�ยวกบัเงนิฝากให้ใช้อกัษรไทยและเขยีนด้วยหมกึทัง้ต้อง
เขยีนดว้ยลายมอืของผูนํ้าฝาก สหกรณ์จะไมร่บัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมอืชื�อ 
 ขอ้ 8 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก ไดด้งัน้ี 
 (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ�งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์น้ีไดโ้ดยจาํนวนเงนิฝากในบญัชนีัน้ในเวลาหนึ�งเวลาใดตอ้งไมน้่อยกว่า 10,000 บาท (หนึ�งหมื�น
บาทถว้น) และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพิ�มขึน้เมื�อใดโดยจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรบัฝากเงินจากนิติบคุคล พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78(9) และ 108 (10)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที� 42 ครัง้ที� 10 
เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จงึได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วย     
การรบัฝากเงนิจากนิตบุิคคล พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิ
จากนิตบุิคคล พ.ศ. 2562”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “นิตบุิคคล” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที�มีฐานะนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยห์รอืกฎหมายอื�นซึ�งเป็นตน้สงักดัของสมาชกิสหกรณ์ 
 “ผูฝ้าก” หมายความวา่ นิตบุิคคลผูฝ้ากเงนิ 
 ขอ้ 4 สหกรณ์จะรบัฝากเงนิจากนิตบุิคคลไดเ้ฉพาะนิตบุิคคลซึ�งมบุีคลากรหรอืลูกจา้ง
ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของนิตบุิคคลนัน้เป็นสมาชกิของสหกรณ์ 
 ขอ้ 5 สหกรณ์รบัฝากเงนิจากนิตบุิคคลได ้2 ประเภท คอื 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์
 (2) เงนิฝากประจาํ 

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 ขอ้ 6 นิติบุคคลที�ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที�
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยื�นหนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์ 
โดยมรีายการครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชนีัน้ 
 ขอ้ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื�อของ
ตวัแทนซึ�งเป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ ตลอดจนใหเ้งื�อนไขเกี�ยวกบัเงนิฝากที�เปิดบญัชนีัน้ไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัตวัอย่างลายมอืชื�อที�ใหไ้ว ้จะมผีลต่อเมื�อผูฝ้ากไดแ้จง้
เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 
 ลายมอืชื�อทุกกรณีเกี�ยวกบัเงนิฝากให้ใช้อกัษรไทยและเขยีนด้วยหมกึทัง้ต้อง
เขยีนดว้ยลายมอืของผูนํ้าฝาก สหกรณ์จะไมร่บัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมอืชื�อ 
 ขอ้ 8 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก ไดด้งัน้ี 
 (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ�งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์น้ีไดโ้ดยจาํนวนเงนิฝากในบญัชนีัน้ในเวลาหนึ�งเวลาใดตอ้งไมน้่อยกว่า 10,000 บาท (หนึ�งหมื�น
บาทถว้น) และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพิ�มขึน้เมื�อใดโดยจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้



1.4 ระเบยีบการรับฝากเงินจากนิติบคุคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด   50 

  (2) เงนิฝากประจํา ต้องมจีํานวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ�งล้านบาท
ถว้น) และระยะเวลาฝากตอ้งไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน 
 ขอ้ 9 ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
 สมุดคู่ฝากนัน้ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพื�อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก 
ดอกเบีย้ เงนิถอน และเงนิคงเหลอืบรรดาที�จะมขีึน้ทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ �ึ�งประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ี�ได้รบั
มอบหมายคนหนึ�งคนใด เป็นผูล้งลายมอืชื�อย่อกํากบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็นไปตามที�กล่าวน้ี ย่อมไม่มผีลผูกพนัสหกรณ์ อนึ�ง ถ้าผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่
ฝากคลาดเคลื�อน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื�อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอื�นไมไ่ด ้
 สมุดคู่ฝากเล่มที�ใชเ้ตม็แลว้หรอืชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้ใหนํ้ามายื�นต่อสหกรณ์เพื�อ
จะไดย้กเลกิสมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ �ึ�งออกใหผู้ฝ้ากยดึถือไว้
ต่อไป สมดุคูฝ่ากเล่มที�ยกเลกินัน้ผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้
 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นที�ปลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะตอ้งนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหม�่ึ�ง
ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มที�หายใหย้กเลกิ 
 ในกรณทีี�สหกรณ์ออกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อ
จากเล่มก่อน  �ึ�งลงรายการเตม็แลว้กด็ ีหรอืชาํรดุใชก้ารไมไ่ดก้ด็ ีสหกรณ์จะไมค่ดิคา่ธรรมเนียม แต่
กรณทีี�สมดุคูฝ่ากรายใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท 
 ขอ้ 10 ในการส่งเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทุกครัง้ ใหท้ําใบส่งเงนิตามแบบพมิพท์ี�สหกรณ์
กาํหนด ยื�นพรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงนิต่อเจา้หน้าที�สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทัง้น้ี ผูฝ้าก
หรอืผูอ้ื�นจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้
  เมื�อสหกรณ์ไดล้งบนัทกึรายการจาํนวนเงนิฝากที�ไดร้บันัน้ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11 ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝาก ตอ้งขดีคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไว�้ึ�งสทิธทิี�จะ
ไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเชน่นัน้ จนกวา่จะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 

หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 ขอ้ 12 สหกรณ์จะใหด้อกเบี้ยเงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราดอกเบี้ยไม่เกนิ
อตัราที�นายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์ใหค้ํานวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลอื และ
สหกรณ์จะนําดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรบียื�น
สมดุคูฝ่าก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพื�อสหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบีย้ให ้
  ดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยใหเ้มื�อถงึกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สาํหรบัเงนิฝากที�ถอนก่อนกาํหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์
จะจา่ยดอกเบีย้ใหต้ามจาํนวนเดอืนเตม็ 
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  กรณถีอนเงนิฝากประจาํในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดอืน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให ้
  ถ้านิติบุคคลไม่ถอนเงินฝากประจําเมื�อครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้น
กาํหนดไปอกีเจด็วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 ขอ้ 13 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงนิฝาก ผู้มอีํานาจถอนเงนิตามที�ได้ให้ตวัอย่างลายมอืชื�อไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารบัเงนิที�สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื�นใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชื�อ
ตามที�ใหต้วัอยา่งไว ้พรอ้มกบัสมดุคูฝ่ากต่อเจา้หน้าที�สหกรณ์ 
 ถ้าผูม้อีํานาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงนิแทน กต็้องทําใบถอนเงนิฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบัเงนิแทนเป็นหนังสือตามแบบที�กําหนด ทัง้น้ี โดยลงลายมือชื�อตามที�ให้
ตวัอย่างไว ้แลว้มอบใหผู้ร้บัมอบอํานาจยื�นใบถอนเงนิฝากนัน้ พรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าที�ของ
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมื�อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงนิถอนให้ และลงรายการเงนิถอน
พรอ้มทัง้เงนิคงเหลอืในสมดุคูฝ่าก แลว้คนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 อนึ�ง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ ถา้มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใด ๆ 
ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชื�อตามที�ใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ขอ้ 14 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์จะถอนเมื�อใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้ 
  ส่วนการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจํา ผู้ฝากย่อมไม่มสีทิธิถอนเงนิก่อน
ครบกําหนดแต่เมื�อผูฝ้ากยื�นคําขอเป็นหนังสอืโดยชี้แจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝาก
ก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้
 ขอ้ 15 ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดเพื�อปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมื�อใดกไ็ด ้
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพื�อปิดบญัช”ี 
 ขอ้ 16 ในกรณีที�คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เหน็ว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบน้ี 
หรอืก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรอืเห็นว่ามเีหตุอนัสมควรที�จะปิดบญัชีเงนิฝากของผู้ฝาก 
สหกรณ์จะไม่รบัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกี และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมดเพื�อปิดบญัชี
เงนิฝากของตน ทัง้น้ี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 17 การถอนเงนิฝากเพื�อปิดบญัชตีามขอ้ 15 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 12 
ถงึวนัก่อนวนัถอนหนึ�งวนั เวน้แต่การปิดบญัชเีงนิฝากในกรณผีูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบตามขอ้ 16 สหกรณ์
จะคาํนวณดอกเบีย้ใหถ้งึก่อนวนัที�แจง้หนึ�งวนั และสหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบีย้อกีไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมื�อใด 
  เมื�อสหกรณ์ไดจ้า่ยคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีัน้ 
 ขอ้ 18 ในกรณทีี�มคีวามจาํเป็น สหกรณ์สงวนสทิธิ �ที�จะไมร่บัฝากเงนิกไ็ด ้
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 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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  กรณถีอนเงนิฝากประจาํในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดอืน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบีย้ให ้
  ถ้านิติบุคคลไม่ถอนเงินฝากประจําเมื�อครบกําหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้น
กาํหนดไปอกีเจด็วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 ขอ้ 13 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงนิฝาก ผู้มอีํานาจถอนเงนิตามที�ได้ให้ตวัอย่างลายมอืชื�อไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารบัเงนิที�สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื�นใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชื�อ
ตามที�ใหต้วัอยา่งไว ้พรอ้มกบัสมดุคูฝ่ากต่อเจา้หน้าที�สหกรณ์ 
 ถ้าผูม้อีํานาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงนิแทน กต็้องทําใบถอนเงนิฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบัเงนิแทนเป็นหนังสือตามแบบที�กําหนด ทัง้น้ี โดยลงลายมือชื�อตามที�ให้
ตวัอย่างไว ้แลว้มอบใหผู้ร้บัมอบอํานาจยื�นใบถอนเงนิฝากนัน้ พรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าที�ของ
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ในการน้ีสหกรณ์จะเรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมื�อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงนิถอนให้ และลงรายการเงนิถอน
พรอ้มทัง้เงนิคงเหลอืในสมดุคูฝ่าก แลว้คนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 อนึ�ง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ ถา้มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใด ๆ 
ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชื�อตามที�ใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ขอ้ 14 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์จะถอนเมื�อใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้ 
  ส่วนการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจํา ผู้ฝากย่อมไม่มสีทิธิถอนเงนิก่อน
ครบกําหนดแต่เมื�อผูฝ้ากยื�นคําขอเป็นหนังสอืโดยชี้แจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝาก
ก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้
 ขอ้ 15 ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทัง้หมดเพื�อปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมื�อใดกไ็ด ้
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพื�อปิดบญัช”ี 
 ขอ้ 16 ในกรณีที�คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เหน็ว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบน้ี 
หรอืก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรอืเห็นว่ามเีหตุอนัสมควรที�จะปิดบญัชีเงนิฝากของผู้ฝาก 
สหกรณ์จะไม่รบัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกี และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทัง้หมดเพื�อปิดบญัชี
เงนิฝากของตน ทัง้น้ี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 17 การถอนเงนิฝากเพื�อปิดบญัชตีามขอ้ 15 สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้ 12 
ถงึวนัก่อนวนัถอนหนึ�งวนั เวน้แต่การปิดบญัชเีงนิฝากในกรณผีูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบตามขอ้ 16 สหกรณ์
จะคาํนวณดอกเบีย้ใหถ้งึก่อนวนัที�แจง้หนึ�งวนั และสหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบีย้อกีไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมื�อใด 
  เมื�อสหกรณ์ไดจ้า่ยคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีัน้ 
 ขอ้ 18 ในกรณทีี�มคีวามจาํเป็น สหกรณ์สงวนสทิธิ �ที�จะไมร่บัฝากเงนิกไ็ด ้
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 
-------------------------- 

     อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั �งที� 9 เมื�อวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 มมีตใิห้
กาํหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2561 ดงันี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2559 และ
บรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสั �ง มต ิหรอืขอ้ตกลงอื�นใดซึ�งขดัแยง้กบัระเบยีบนี� และใหใ้ชร้ะเบยีบนี�แทน                        
 ขอ้ 4  สมาชกิตอ้งสง่เงนิค่าหุน้เป็นรายเดอืนตั �งแต่เดอืนแรกที�เขา้เป็นสมาชกิ และไม่
น้อยกวา่จาํนวนหุน้รายเดอืนตามเงนิไดร้ายเดอืน ดงัต่อไปนี� 

เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 
ไมเ่กนิ 9,000 60 
เกนิกวา่    9,000  ถงึ  11,000 70 
เกนิกวา่  11,000  ถงึ  13,000 80 
เกนิกวา่  13,000  ถงึ  14,000 90 
เกนิกวา่  14,000  ถงึ  15,000 100 
เกนิกวา่  15,000  ถงึ  16,000 110 
เกนิกวา่  16,000  ถงึ  18,000 120 
เกนิกวา่  18,000  ถงึ  20,000 130 
เกนิกวา่  20,000  ถงึ  22,000 140 
เกนิกวา่  22,000  ถงึ  24,000 150 
เกนิกวา่  24,000  ถงึ  26,000 160 
เกนิกวา่  26,000  ถงึ  28,000 170 
เกนิกวา่  28,000  ถงึ  30,000 180 
เกนิกวา่  30,000  ถงึ  32,000 190 
เกนิกวา่  32,000  ถงึ  34,000 200 
เกนิกวา่  34,000  ถงึ  36,000 210 
เกนิกวา่  36,000  ถงึ  38,000 230 
เกนิกวา่  38,000  ถงึ  40,000 240 
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เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 
เกนิกวา่  40,000  ถงึ  42,000 250 
เกนิกวา่  42,000  ถงึ  44,000 260 
เกนิกวา่  44,000  ถงึ  46,000 270 
เกนิกวา่  46,000  ถงึ  48,000 280 
เกนิกวา่  48,000  ถงึ  50,000 290 

เกนิกวา่ 50,000 ขึ�นไป 300 
         สมาชิกที�เกษียณหรือลาออกจากราชการ จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเท่าใดก็ได้และ
สามารถระดมหุน้ได ้โดยแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ  
 ขอ้ 5 สมาชกิที�เคยลาออกจากสหกรณ์แลว้สมคัรเขา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงนิ
คา่หุน้รายเดอืนไดด้งันี� 
        (1) กรณียงัรบัราชการอยูจ่ะสง่เงนิค่าหุน้รายเดอืนไดต้ามอตัราสว่นที�กําหนดไวใ้น ขอ้ 4 
เทา่นั �น และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
        (2) กรณีเกษยีณอายุราชการหรอืลาออกจากราชการแลว้จะส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนเกนิ
กวา่เดอืนละ 300 หุน้ไมไ่ด ้และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
        สมาชกิตาม (1) และ (2) ได้ส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน 
สามารถสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดม้ากกวา่จาํนวนหุน้รายเดอืนที�กาํหนดใน ขอ้ 4 และสามารถระดมหุน้ได ้
 ขอ้ 6  การสง่เงนิคา่หุน้ใหด้าํเนินการ ดงันี� 
      (1) ใหส้มาชกิส่งเงนิค่าหุน้โดยวธิหีกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิได้
รายเดอืนประจาํเดอืนนั �น ๆ ทุกเดอืน โดยใหเ้จา้หน้าที�ที�ทาํหน้าที�เบกิจา่ยเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิเป็น
ผูห้กัเงนิคา่หุน้สง่ใหส้หกรณ์ 
       (2) สมาชกิที�ไมม่เีงนิไดร้ายเดอืน หรอืสมาชกิซึ�งต่อมาไดโ้อนยา้ยไปสงักดั 
กระทรวงอื�น ใหส้ง่เงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ�งตามที�ไดท้าํความตกลงกบัสหกรณ์ ดงัต่อไปนี� 
      1) ชาํระที�สาํนกังานสหกรณ์ 
       2) การหกัจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องสหกรณ์ 
        3)  การโอนเงนิผา่นธนาคาร การสง่เงนิทางธนาณตั ิหรอืวธิอีื�นที�สหกรณ์
กาํหนด 
       (3) สมาชิกซึ�งเป็นข้าราชการบํานาญ อาจขอส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหกัจากเงิน
บาํนาญประจาํเดอืนกไ็ด ้การหกัสง่เงนิตามขอ้นี�ใหถ้อืปฏบิตัติามวธิกีารที�กาํหนดใน (1) โดยอนุโลม 
 ขอ้ 7  สมาชกิที�ไดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนมาแลว้ไมน้่อยกว่า 120 เดอืน หรอืเป็นจาํนวน
เงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมื�นบาทถว้น) และไมม่หีนี�สนิกบัสหกรณ์ จะงดชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืน
หรอืลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 
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เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 
เกนิกวา่  40,000  ถงึ  42,000 250 
เกนิกวา่  42,000  ถงึ  44,000 260 
เกนิกวา่  44,000  ถงึ  46,000 270 
เกนิกวา่  46,000  ถงึ  48,000 280 
เกนิกวา่  48,000  ถงึ  50,000 290 

เกนิกวา่ 50,000 ขึ�นไป 300 
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เทา่นั �น และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
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กระทรวงอื�น ใหส้ง่เงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ�งตามที�ไดท้าํความตกลงกบัสหกรณ์ ดงัต่อไปนี� 
      1) ชาํระที�สาํนกังานสหกรณ์ 
       2) การหกัจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องสหกรณ์ 
        3)  การโอนเงนิผา่นธนาคาร การสง่เงนิทางธนาณตั ิหรอืวธิอีื�นที�สหกรณ์
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       (3) สมาชิกซึ�งเป็นข้าราชการบํานาญ อาจขอส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหกัจากเงิน
บาํนาญประจาํเดอืนกไ็ด ้การหกัสง่เงนิตามขอ้นี�ใหถ้อืปฏบิตัติามวธิกีารที�กาํหนดใน (1) โดยอนุโลม 
 ขอ้ 7  สมาชกิที�ไดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนมาแลว้ไมน้่อยกว่า 120 เดอืน หรอืเป็นจาํนวน
เงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมื�นบาทถว้น) และไมม่หีนี�สนิกบัสหกรณ์ จะงดชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืน
หรอืลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 
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       สาํหรบัสมาชกิที�มหีนี�สนิกบัสหกรณ์จะลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้แต่ทั �งนี�ตอ้ง
ไมน้่อยกวา่อตัราที�กาํหนดไวใ้น ขอ้ 4 เวน้แต่ในกรณดีงัต่อไปนี� สามารถลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนหรอื
งดชาํระคา่หุน้รายเดอืนได ้
 (1) มหีนี�เงนิกูส้ามญัไมเ่กนิมลูคา่หุน้ และ/หรอื 
 (2) มหีนี�เงนิกูส้ามญัหรอืเงนิกูพ้เิศษเพื�อการเคหะที�ใชอ้สงัหารมิทรพัยค์ํ�าประกนั และ/หรอื 
 (3) มหีนี�เงนิกูท้ี�ใชเ้งนิฝากที�มอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั  
       สมาชิกที�โอน หรือย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มี
ความผดิ และมหีนี�สนิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ที�ตนมอียู่ในสหกรณ์ ใหง้ดการเรยีกเกบ็เงนิค่าหุน้ เวน้แต่สมาชกิจะ
ไดแ้จง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 8 สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอตัราที�สูงกว่าอตัราที�กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์หรอืจะขอซื�อหุน้เพิ�มข��นอกีเมื�อใดกไ็ด ้แต่ถา้มลูค่าหุน้ที�มอียู่ครบ 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้
แสนบาทถว้น) แลว้ จะสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดไ้มเ่กนิเดอืนละ 200 บาท และไมส่ามารถระดมหุน้เพิ�มได ้
         สาํหรบัสมาชกิที�มมีลูค่าหุน้ เกนิกว่า 2,500,000 บาท ก่อนที�ระเบยีบนี�ใชบ้งัคบั ใหค้งหุน้
ตามที�มอียู ่และจะสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดไ้มเ่กนิเดอืนละ 200 บาท และไมส่ามารถระดมหุน้เพิ�มได ้    
 กรณสีมาชกิที�โอนสมาชกิภาพมาจากสหกรณ์อื�นที�มมีลูคา่หุน้เกนิกว่า 2,500,000 บาท ให้
รบัโอนมูลค่าหุน้ไดไ้ม่เกนิ 2,500,000 บาท สําหรบัมูลค่าหุน้ส่วนที�เกนิจํานวนดงักล่าวใหส้หกรณ์นําฝาก
เขา้บญัชอีอมทรพัยข์องสมาชกิผูน้ั �นที�มอียูก่บัสหกรณ์    
 ขอ้ 9  ในกรณีที�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 10  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

           ประกาศ  ณ  วนัที�  28 กนัยายน พ.ศ. 2561 
    
  (ลงนาม)     จงเจรญิ กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
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   3.1 ระเบยีบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 55                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 

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

           อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (3) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดที่ 42 ครัง้ที่ 7 เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม   
พ.ศ. 2562 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์    
พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562”   
  ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสัง่ มต ิหรอืขอ้ตกลงอื่นใด
ซึง่ขดัแยง้กบัระเบยีบน้ี และใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี สหกรณ์ใหเ้งนิกู ้ 3 ประเภท คอื 
          (1) เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน 
          (2) เงนิกูส้ามญั 
          (3) เงนิกูพ้เิศษ 
 ขอ้ 5 สหกรณ์จะใหเ้งนิกูไ้ดเ้ฉพาะสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 6 การให้เงนิกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอนัจําเป็นหรอืมปีระโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

หมวด 2 
เงินกู้เพ่ือเหตฉุุกเฉิน 

 ขอ้ 7  สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิเพือ่เหตุฉุกเฉินตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน  
  กรณีบุคคลที่เคยเป็นสมาชิกสมทบมาก่อนซึ่งได้ส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือนต่อเน่ืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาที่ส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาที่เป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทัง้น้ี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณน้ีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบน้ีเทา่นัน้ 
 ขอ้ 8  เมือ่สมาชกิมเีหตุฉุกเฉินและประสงคจ์ะขอกูเ้งนิเพือ่เหตุฉุกเฉนิกใ็หย้ืน่คาํขอกูต้ามแบบ  
ทีส่หกรณ์กาํหนดไว ้เพือ่ใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาอนุมตั ิ
 ขอ้ 9  เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินทีใ่หแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิ
ค่าหุ้น ที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์ และไม่เกิน 2 เท่าของรายได้รายเดือนของสมาชิกนัน้ สําหรับสมาชิก                
ที่เกษียณอายุราชการ หรอืออกจากราชการ ใหถ้อืว่ารายได้รายเดอืนเดอืนสุดท้ายเป็นรายได้รายเดอืนของ
สมาชกิผูน้ัน้ 
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  ในกรณีทีส่มาชกินัน้ยงัมเีงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคา้งชาํระอยู่ หากประสงคจ์ะกูเ้งนิเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินใหม่ จํานวนเงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินครัง้ใหม่และเงนิกูท้ีค่า้งชําระอยู่รวมกนัจะมจีํานวนตน้เงนิกูเ้กนิกว่า
จาํนวนทีก่ล่าวในวรรคก่อนไมไ่ด ้  

เงินกู้สามญั 
 ขอ้ 10  เงนิกูส้ามญัแบ่งเป็น 9 ประเภท ดงัน้ี 
 (1) เงนิกูส้ามญัทัว่ไป    
 (2) เงนิกูส้ามญัเพือ่การศกึษา   
 (3) เงนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ    
 (4) เงนิกูส้ามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
 (5) เงนิกูส้ามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ 
 (6) เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  
 (7) เงนิกูส้ามญัเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
 (8) เงนิกูส้ามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั 
 (9) เงนิกูส้ามญัทางดจิทิลั 
 ขอ้ 11 สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิสามญัตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบทีก่าํหนดไว ้
 ขอ้ 12 คําขอกู้เงนิสามญัของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอผ่านขา้ราชการตัง้แต่ระดบัชํานาญการ หรอื
ชํานาญงาน หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป หรอืผ่านหวัหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ยกเวน้กรณี
จาํนวนเงนิกูไ้ม่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของเงนิคา่หุน้หรอืเงนิฝากทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ 
 ขอ้ 13 สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิกูส้ามญั ตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน  
    กรณีบุคคลที่เคยเป็นสมาชกิสมทบมาก่อนซึ่งไดส้่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนต่อเน่ืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาที่ส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาที่เป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทัง้น้ี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณน้ีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบน้ีเทา่นัน้ 
      กรณีสมาชกิทีเ่คยออกจากการเป็นสมาชกิมาแลว้ หากประสงคข์อกูเ้งนิสามญัจะตอ้ง
สง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกว่า 24 งวดเดอืน เวน้แต่การกูน้ัน้เป็นการกูเ้พื่อชาํระหน้ีใหก้บัผูค้ํ้าประกนัทีเ่คยชาํระ
หน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนตน ใหข้อกูไ้ดเ้มือ่สง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 1 งวดเดอืน 
 ขอ้ 14 สมาชกิผูกู้้เงนิกู้สามญัจะต้องมหีุน้อยู่กบัสหกรณ์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจํานวน
เงนิกู ้
 ขอ้ 15 จํานวนเงนิกูส้ามญัทีใ่หแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงนิกู้
พิจารณาเห็นสมควร ทัง้น้ี จํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทและอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑร์ายไดร้ายเดอืนคงเหลอืของผูกู้ต้ามขอ้ 44  
              ขอ้ 16  เงนิกูส้ามญัใหกู้ไ้ดเ้พือ่วตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงหรอืหลายวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 (1)  เงนิกู้สามญัทัว่ไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรบัครอบครวัหรอืค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
สมาชกิ 
      (2)  เงนิกู้สามญัเพื่อการศกึษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชกิและหรอื      
คู่สมรส และหรอืบุตร และหรอืบุตรบุญธรรมของสมาชกิ ในระดบัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลถงึปรญิญาเอก 
ดงัต่อไปน้ี 
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 1) เพื่อเป็นค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ตามทีส่ถานศกึษากาํหนด และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามประกาศของสถานศกึษาเทา่ทีจ่า่ยจรงิ  
                  2) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอกีไมเ่กนิ 10,000 บาท ของ
ขอ้ 1) ต่อรายต่อภาคการศกึษา 
           (3)  เงนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีเสรมิ 
ของสมาชกิ ดงัต่อไปน้ี 
  1) เพือ่การลงทุนประกอบอาชพีเสรมิของสมาชกิ 
   2) เพือ่ขยายกจิการหรอืเสรมิสภาพคล่องในกจิการเดมิของสมาชกิ 
           (4)  เงนิกูส้ามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุ
ยานพาหนะเพือ่ตดิตัง้ระบบการใชก๊้าซ โดยใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิกูไ้มเ่กนิจาํนวนเงนิทีเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยจรงิ ทัง้น้ี 
จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 120,000 บาท  
           (5)  เงนิกูส้ามญัเพื่อคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ  เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการซือ้อาวุธปืน 
และหรอืเครื่องกระสุนปืน โดยใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิกูไ้มเ่กนิ จาํนวนเงนิทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายจรงิ ทัง้น้ี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 
120,000 บาท 
           (6)  เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสงเคราะหส์มาชกิ 
ผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั และอคัคภียั ดงัน้ี 
   1) จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิมลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ และมลูคา่ความเสยีหาย 
ไมน้่อยกวา่ 80,000 บาท  
  2) ผูกู้จ้ะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
                      - สาํเนาทะเบยีนบา้นทีป่ระสบภยัซึง่สมาชกิมชีื่ออยู ่
                      - ภาพถ่ายทีอ่ยูอ่าศยัทีแ่สดงถงึความเสยีหายของทรพัยส์นิ 
                     - หนงัสอืรบัรองความเสยีหายและประเมนิมลูคา่ความเสยีหาย 
                     - ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืประธานกลุ่ม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอื
หนงัสอืรบัรองจากหน่วยราชการแหง่ทอ้งที ่ 
           กรณเีอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นใหส้มาชกิแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นอนัเชื่อไดว้า่
เกดิความเสยีหายดงักล่าวจรงิและใหค้ณะกรรมการเงนิกูนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่พจิารณา เป็นกรณี ๆ  ไป 
         (7)  เงนิกูส้ามญัเพื่อการท่องเทีย่ว เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิใหส้มาชกิไดม้ี
โอกาสไปท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สําหรบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อการท่องเทีย่วให้
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
                 (8)  เงนิกู้สามญัเพื่อความมัน่คงของครอบครวั เพื่อเป็นการส่งเสรมิ สนับสนุนให้
สมาชกิเพิม่หลกัประกนัความมัน่คงของชวีติและครอบครวัในอนาคต สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญั
เพือ่ความมัน่คงของครอบครวั ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
  (9)  เงนิกูส้ามญัทางดจิทิลั เพือ่สนบัสนุนใหส้มาชกิไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการ
กู ้ทัง้น้ี จาํนวนเงนิกูเ้มื่อรวมกบัเงนิกูฉุ้กเฉินตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ทีผู่กู้ม้อียูก่บัสหกรณ์ สาํหรบั
หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญัทางดจิทิลั ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์  
                ขอ้ 17   สมาชิกที่กู้เงินสามญัทุกประเภท หากกู้เกินกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นที่ตนมีอยู่ใน
สหกรณ์จะตอ้งทาํประกนัชวีติกลุ่มและหรอืประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองหนี้รายบุคคลทีส่หกรณ์จดัใหม้ขีึน้ตามทุน
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 1) เพื่อเป็นค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ตามทีส่ถานศกึษากาํหนด และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามประกาศของสถานศกึษาเทา่ทีจ่า่ยจรงิ  
                  2) เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอกีไมเ่กนิ 10,000 บาท ของ
ขอ้ 1) ต่อรายต่อภาคการศกึษา 
           (3)  เงนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีเสรมิ 
ของสมาชกิ ดงัต่อไปน้ี 
  1) เพือ่การลงทุนประกอบอาชพีเสรมิของสมาชกิ 
   2) เพือ่ขยายกจิการหรอืเสรมิสภาพคล่องในกจิการเดมิของสมาชกิ 
           (4)  เงนิกูส้ามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรงุ
ยานพาหนะเพือ่ตดิตัง้ระบบการใชก๊้าซ โดยใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิกูไ้มเ่กนิจาํนวนเงนิทีเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยจรงิ ทัง้น้ี 
จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 120,000 บาท  
           (5)  เงนิกูส้ามญัเพื่อคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ  เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการซือ้อาวุธปืน 
และหรอืเครื่องกระสุนปืน โดยใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิกูไ้มเ่กนิ จาํนวนเงนิทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายจรงิ ทัง้น้ี จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 
120,000 บาท 
           (6)  เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสงเคราะหส์มาชกิ 
ผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั และอคัคภียั ดงัน้ี 
   1) จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิมลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ และมลูคา่ความเสยีหาย 
ไมน้่อยกวา่ 80,000 บาท  
  2) ผูกู้จ้ะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
                      - สาํเนาทะเบยีนบา้นทีป่ระสบภยัซึง่สมาชกิมชีื่ออยู ่
                      - ภาพถ่ายทีอ่ยูอ่าศยัทีแ่สดงถงึความเสยีหายของทรพัยส์นิ 
                     - หนงัสอืรบัรองความเสยีหายและประเมนิมลูคา่ความเสยีหาย 
                     - ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืประธานกลุ่ม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอื
หนงัสอืรบัรองจากหน่วยราชการแหง่ทอ้งที ่ 
           กรณเีอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นใหส้มาชกิแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นอนัเชื่อไดว้า่
เกดิความเสยีหายดงักล่าวจรงิและใหค้ณะกรรมการเงนิกูนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่พจิารณา เป็นกรณี ๆ  ไป 
         (7)  เงนิกูส้ามญัเพื่อการท่องเทีย่ว เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิใหส้มาชกิไดม้ี
โอกาสไปท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สําหรบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อการท่องเทีย่วให้
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
                 (8)  เงนิกู้สามญัเพื่อความมัน่คงของครอบครวั เพื่อเป็นการส่งเสรมิ สนับสนุนให้
สมาชกิเพิม่หลกัประกนัความมัน่คงของชวีติและครอบครวัในอนาคต สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญั
เพือ่ความมัน่คงของครอบครวั ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
  (9)  เงนิกูส้ามญัทางดจิทิลั เพือ่สนบัสนุนใหส้มาชกิไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการ
กู ้ทัง้น้ี จาํนวนเงนิกูเ้มื่อรวมกบัเงนิกูฉุ้กเฉินตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ทีผู่กู้ม้อียูก่บัสหกรณ์ สาํหรบั
หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญัทางดจิทิลั ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์  
                ขอ้ 17   สมาชิกที่กู้เงินสามญัทุกประเภท หากกู้เกินกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นที่ตนมีอยู่ใน
สหกรณ์จะตอ้งทาํประกนัชวีติกลุ่มและหรอืประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองหนี้รายบุคคลทีส่หกรณ์จดัใหม้ขีึน้ตามทุน
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ประกนัทีส่หกรณ์กําหนด ในกรณีสมาชกิถงึแก่กรรมสหกรณ์จะนําเงนิสนิไหมทดแทนไปชําระหน้ีทีค่า้งชําระ
กบัสหกรณ์หรอืชําระคนืใหผู้ค้ํ้าประกนัที่ไดช้ําระหน้ีแทนผูกู้้ก่อนส่วนที่เหลอืจงึมอบใหแ้ก่ทายาท ในกรณีที่
บรษิทัปฏเิสธการรบัทาํประกนัชวีติกลุ่มการใหเ้งนิกูใ้หอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการเงนิกู ้
    ขอ้ 18 สมาชกิตอ้งสง่เงนิกูส้ามญัคนืสหกรณ์แลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 3 งวดเดอืน จงึมสีทิธิ
ยืน่กูส้ามญัใหมไ่ด ้เวน้แต่จาํนวนเงนิกูส้ามญัของสมาชกิผูกู้ย้งักูไ้มเ่ตม็สทิธิ �ตามวงเงนิทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 15 
 ขอ้ 19 ในการใหเ้งนิกู้สามญันัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเีงนิทุนที่จะใหกู้้ไดไ้ม่พอแก่การขอกู้
อนัมลีกัษณะพงึใหกู้น้ัน้ทุกรายใหถ้อืลาํดบัในการพจิารณาใหเ้งนิกู ้ดงัต่อไปน้ี 
  (1) เงนิกูซ้ึง่ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของค่าหุน้หรอืเงนิฝากทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์ พงึให้
ในลาํดบัก่อนเงนิกูป้ระเภทอื่น  
  (2) ในระหว่างเงนิกูซ้ึ่งอยู่ในลําดบัเดยีวกนัตามทีก่ล่าวในขอ้ 19(1) นัน้ ใหถ้อืลําดบั
ก่อนหลงัตามทีเ่สนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ 
     ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณทีีค่ณะกรรมการเงนิกูเ้หน็วา่มเีหตุผลพเิศษ จะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอื่นกไ็ด ้

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

   ขอ้ 20 เงนิกูพ้เิศษแบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
           (1)  เงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ 
           (2)  เงนิกูพ้เิศษซึง่ไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ 
           (3)  เงนิกูพ้เิศษซึง่ไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ 
           (4)  เงนิกูพ้เิศษเพือ่ประกอบกจิการ 
  (5)  เงนิกูพ้เิศษเพือ่การอื่น      
           การพจิารณาเงนิกูใ้หถ้อืว่าเงนิกูพ้เิศษซึ่งไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้หรอืเงนิฝากที่
สมาชกิมอียู่ในสหกรณ์อยู่ในลําดบัก่อนเงนิกูเ้พื่อการเคหะ เงนิกูเ้พื่อการประกอบกจิการ เงนิกูพ้เิศษเพื่อการ
อื่นอยู่ในลําดบัสุดทา้ย สาํหรบัเงนิกูพ้เิศษซึง่อยู่ในลําดบัเดยีวกนันัน้ ใหถ้อืลําดบัก่อนหลงัตามทีเ่สนอคําขอกู้
ต่อสหกรณ์ 
    ขอ้ 21  สมาชกิซึง่อาจไดร้บัเงนิกูพ้เิศษไดต้อ้งสง่เงนิค่าหุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน และมมีลูค่า
หุน้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนเงนิกูย้กเวน้เงนิกูพ้เิศษซึง่ไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทีส่มาชกิมอียูใ่น
สหกรณ์ ทัง้น้ีจํานวนเงนิกู้พเิศษที่ใหแ้ก่สมาชกิผูกู้้คนหน่ึง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงนิกู้พจิารณา
เหน็สมควร 
   กรณีบุคคลที่เคยเป็นสมาชกิสมทบมาก่อนซึ่งไดส้่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนต่อเน่ืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาที่ส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทัง้น้ี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณน้ีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบน้ีเทา่นัน้ 
    ขอ้ 22  สมาชกิซึง่มหีน้ีเงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินและหรอืหน้ีเงนิกูส้ามญั คณะกรรมการเงนิกูอ้าจ
พจิารณาใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกิผูน้ัน้อกีกไ็ด ้ทัง้น้ี ต้องสามารถหกัการชําระหน้ีไดจ้ากรายไดร้ายเดอืนของ   
ผูกู้ ้ณ ทีจ่า่ยเทา่นัน้ 
   ขอ้ 23  ตราบใดทีส่มาชกิยงัสง่เงนิชาํระหน้ีเงนิกูพ้เิศษไมค่รบ สมาชกิผูน้ัน้จะตอ้งยนิยอมและ
อํานวยความสะดวกใหค้ณะกรรมการเงนิกู ้หรอืบุคคลอื่นซึ่งไดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจทรพัยส์นิ
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หรอืกจิการทีใ่ชเ้งนิกูน้ัน้ ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และตอ้งชีแ้จงขอ้ความเกีย่วกบัเรื่องทีต่รวจใหท้ราบตาม
ความประสงค ์

เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 
    ขอ้ 24  เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะ ให้กู้ได้เพื่อวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึง หรอืหลาย
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
           (1)  เพือ่ซือ้หอ้งชุด หรอืบา้น พรอ้มทีด่นิ ทัง้น้ี เพือ่เป็นกรรมสทิธิ �ของผูกู้ต้ามควรแก่ฐานะ  
          (2)  เพือ่ปลกูสรา้งบา้นในทีด่นิกรรมสทิธิ �ของผูกู้ ้และหรอืคูส่มรส และหรอืบุตร 
          (3)  เพือ่ซือ้ทีด่นิพรอ้มปลกูสรา้งบา้น  
          (4)  เพือ่ซือ้หอ้งชุดขา้งเคยีงหรอืทีด่นิขา้งเคยีงกบัทีด่นิพรอ้มบา้นซึง่สมาชกิผูกู้เ้ป็น 
เจา้ของกรรมสทิธิ �เพือ่ขยายบรเิวณ 
          (5)  เพือ่ไถ่ถอนจาํนองบา้นพรอ้มทีด่นิหรอืหอ้งชุด โดยชาํระหน้ีเงนิกูเ้พือ่การเคหะของ 
สถาบนัการเงนิอื่น ๆ 
          (6)  เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดนิซึ่งเป็นกรรมสทิธิ �ของผูกู้้และหรอืคู่สมรส และหรอืบุตร 
โดยชาํระหน้ีเงนิกูเ้พือ่การเคหะของสถาบนัการเงนิอื่น ๆ พรอ้มปลกูสรา้งบา้นพกัอาศยั 
            (7)  เพือ่ต่อเตมิหรอืปรบัปรงุบา้นหรอืทีอ่ยูอ่าศยั  
    ข้อ 25  สมาชิกผู้ประสงค์กู้เงนิดงักล่าวในข้อ 24 ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
กําหนดไว้รวมทัง้รายละเอยีดและหลกัฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น รายการทรพัย์สนิและหนี้สนิ รายได้และ
ค่าใชจ้่าย แบบรูปและรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงบา้น หรอืหอ้งชุด รายละเอยีดและหลกัฐาน
แหง่ทีด่นิ หรอื บา้น หรอืหอ้งชุด ทีจ่ะซือ้หรอืเช่าซือ้ กําหนดเวลา และราคาสญัญาทีท่าํไวห้รอืรา่งสญัญาทีจ่ะทํา 
รายละเอยีดแหง่ความตอ้งการเงนิกู ้กําหนดการใชจ้่ายเงนิกู ้รายละเอยีดและหลกัฐานแหง่ทรพัยส์นิทีเ่สนอเป็น
ประกนั 
       กรณีสมาชิกซึ่งได้ซื้อหรือชําระราคาบ้านพร้อมที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ �เป็นของ
ตนเองและหรอืคูส่มรส และหรอืบุตรแลว้ สามารถยืน่ขอกูเ้งนิพเิศษสนิเชื่อเพือ่การเคหะได ้ทัง้น้ี การยื่นขอกูเ้งนิ
นัน้จะตอ้งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 180 วนั นับจากวนัทีส่มาชกิและหรอืคู่สมรส และหรอืบุตรไดถ้อืกรรมสทิธิ �บา้น
พรอ้มทีด่นินัน้ 
     ขอ้ 26   แบบรปูและรายการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิหรอืปรบัปรงุบา้นหรอืหอ้งชุด นัน้ ตอ้งปฏบิตั ิ
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการเงนิกูด้ว้ย 
      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสิ่งที่เป็น
สาระสําคญัต้องไดร้บัความเหน็ชอบของบุคคลซึ่งได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการเงนิกู้เพื่อการนี้ และต้อง
รายงานคณะกรรมการดาํเนินการทราบ 
    ขอ้ 27 จํานวนเงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะซึ่งอนุมตัิให้แก่สมาชกิผู้กู้คนหน่ึง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรทัง้น้ีไมเ่กนิ 8,000,000 บาท การพจิารณาจาํนวนเงนิกูจ้ะคาํนึงถงึลกัษณะของ
ที่อยู่อาศยั คุณสมบตัิของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชําระหน้ีของผู้กู้และมูลค่าของ
หลกัประกนั ดงัน้ี 
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หรอืกจิการทีใ่ชเ้งนิกูน้ัน้ ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และตอ้งชีแ้จงขอ้ความเกีย่วกบัเรื่องทีต่รวจใหท้ราบตาม
ความประสงค ์

เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 
    ขอ้ 24  เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะ ให้กู้ได้เพื่อวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึง หรอืหลาย
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
           (1)  เพือ่ซือ้หอ้งชุด หรอืบา้น พรอ้มทีด่นิ ทัง้น้ี เพือ่เป็นกรรมสทิธิ �ของผูกู้ต้ามควรแก่ฐานะ  
          (2)  เพือ่ปลกูสรา้งบา้นในทีด่นิกรรมสทิธิ �ของผูกู้ ้และหรอืคูส่มรส และหรอืบุตร 
          (3)  เพือ่ซือ้ทีด่นิพรอ้มปลกูสรา้งบา้น  
          (4)  เพือ่ซือ้หอ้งชุดขา้งเคยีงหรอืทีด่นิขา้งเคยีงกบัทีด่นิพรอ้มบา้นซึง่สมาชกิผูกู้เ้ป็น 
เจา้ของกรรมสทิธิ �เพือ่ขยายบรเิวณ 
          (5)  เพือ่ไถ่ถอนจาํนองบา้นพรอ้มทีด่นิหรอืหอ้งชุด โดยชาํระหน้ีเงนิกูเ้พือ่การเคหะของ 
สถาบนัการเงนิอื่น ๆ 
          (6)  เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดนิซึ่งเป็นกรรมสทิธิ �ของผูกู้แ้ละหรอืคู่สมรส และหรอืบุตร 
โดยชาํระหน้ีเงนิกูเ้พือ่การเคหะของสถาบนัการเงนิอื่น ๆ พรอ้มปลกูสรา้งบา้นพกัอาศยั 
            (7)  เพือ่ต่อเตมิหรอืปรบัปรงุบา้นหรอืทีอ่ยูอ่าศยั  
    ข้อ 25  สมาชิกผู้ประสงค์กู้เงนิดงักล่าวในข้อ 24 ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
กําหนดไว้รวมทัง้รายละเอยีดและหลกัฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น รายการทรพัย์สนิและหน้ีสนิ รายได้และ
ค่าใชจ้่าย แบบรูปและรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงบา้น หรอืหอ้งชุด รายละเอยีดและหลกัฐาน
แหง่ทีด่นิ หรอื บา้น หรอืหอ้งชุด ทีจ่ะซือ้หรอืเช่าซือ้ กําหนดเวลา และราคาสญัญาทีท่าํไวห้รอืรา่งสญัญาทีจ่ะทํา 
รายละเอยีดแหง่ความตอ้งการเงนิกู ้กําหนดการใชจ้่ายเงนิกู ้รายละเอยีดและหลกัฐานแหง่ทรพัยส์นิทีเ่สนอเป็น
ประกนั 
       กรณีสมาชิกซึ่งได้ซื้อหรือชําระราคาบ้านพร้อมที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ �เป็นของ
ตนเองและหรอืคูส่มรส และหรอืบุตรแลว้ สามารถยืน่ขอกูเ้งนิพเิศษสนิเชื่อเพือ่การเคหะได ้ทัง้น้ี การยื่นขอกูเ้งนิ
นัน้จะตอ้งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 180 วนั นับจากวนัทีส่มาชกิและหรอืคู่สมรส และหรอืบุตรไดถ้อืกรรมสทิธิ �บา้น
พรอ้มทีด่นินัน้ 
     ขอ้ 26   แบบรปูและรายการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิหรอืปรบัปรงุบา้นหรอืหอ้งชุด นัน้ ตอ้งปฏบิตั ิ
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการเงนิกูด้ว้ย 
      การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสิ่งที่เป็น
สาระสําคญัต้องไดร้บัความเหน็ชอบของบุคคลซึ่งได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการเงนิกู้เพื่อการน้ี และต้อง
รายงานคณะกรรมการดาํเนินการทราบ 
    ขอ้ 27 จํานวนเงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะซึ่งอนุมตัิให้แก่สมาชกิผู้กู้คนหน่ึง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรทัง้น้ีไมเ่กนิ 8,000,000 บาท การพจิารณาจาํนวนเงนิกูจ้ะคาํนึงถงึลกัษณะของ
ที่อยู่อาศยั คุณสมบตัิของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชําระหน้ีของผู้กู้และมูลค่าของ
หลกัประกนั ดงัน้ี 
 
 



3.1 ระเบยีบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 60 

     (1)  หลกัประกนัซึง่เป็นกรรมสทิธิ �หอ้งชุด   
 - จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,500,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั 
           - จาํนวนเงนิกูเ้กนิ 2,500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิ
รอ้ยละ 95 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
 - จาํนวนเงนิกูเ้กนิ 5,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
       (2)  หลกัประกนัซึง่เป็นบา้นพรอ้มทีด่นิ   
 - จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 4,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั 
           - จาํนวนเงนิกูเ้กนิ 4,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 95 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
  เมื่อคณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาใหผู้กู้้รายใดทําประกนัชวีติเพื่อคุม้ครองหน้ี ใหผู้กู้้
สามารถกู้เงนิเกนิมูลค่าแห่งค่าอสงัหารมิทรพัย์นัน้ได ้ทัง้น้ี ส่วนที่เกนินัน้ใหกู้้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกนัชวีติ
เทา่นัน้ 
    ขอ้ 28  เงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ จะตอ้งดาํเนินการทาํนิตกิรรมจาํนองใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิหากเกนิกาํหนดจะตอ้งนําเสนอคณะกรรมการเงนิกูเ้พือ่พจิารณาใหม ่ 
    ขอ้ 29  การกูเ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะ ตามขอ้ 24 (2) ขอ้ 24 (3) ขอ้ 24 (6) และขอ้ 24 (7) 
ผูกู้จ้ะตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 18 เดอืน นบัจากวนัทาํสญัญาเงนิกู ้หากพน้กําหนดดงักล่าว 
ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานพรอ้มเหตุผลความจาํเป็นเพื่อขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเงนิกู ้ภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัครบกาํหนด 
    ขอ้ 30  สําหรบัสมาชกิที่ส่งคนืเงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะยงัไม่ครบตามสญัญา และมคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะขอกูเ้งนิพเิศษ เพื่อซือ้หอ้งชุดหรอืบา้นเพิม่ขึน้ หรอืตามวตัถุประสงคข์อ้ 24 คณะกรรมการเงนิกู้
อาจพจิารณาใหเ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะแก่สมาชกิเพิม่ขึน้อกีกไ็ด ้โดยใหพ้จิารณาจาํนวนเงนิกู ้งวดการชาํระหน้ี 
จาํนวนรายไดร้ายเดอืนคงเหลอื และหลกัประกนัเป็นราย ๆ ไป     
     ขอ้ 31  ตราบใดทีส่มาชกิยงัสง่คนืเงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะไมค่รบผูกู้จ้ะขายหรอืโอน
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัประกนัเงนิกู ้นัน้ ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดแก่ผูอ้ืน่ไมไ่ด ้เวน้แต่ในกรณทีีจ่าํเป็นตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน  

        เงินกู้พิเศษซ่ึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าหุ้น 
ท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ 

    ขอ้ 32   เงนิกูพ้เิศษซึง่ไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิ  
รอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทีส่มาชกิผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ์ ผูกู้ส้ามารถยื่นคําขอกูไ้ดท้ัง้ทางเอกสารหรอืทางดจิทิลั       
ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
     ขอ้ 33 เงนิกูพ้เิศษซึง่ไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ หากผูกู้ผ้ดินดัไม่
ชําระหน้ีตามสญัญาเงนิกู้ เมื่อผูกู้้ออกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั ผูกู้้ต้องยนิยอมใหส้หกรณ์นําเงนิหรอืสทิธิ
ประโยชน์ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์มาชาํระหน้ีตามจาํนวนทีค่า้งชาํระต่อสหกรณ์ 
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เงินกู้พิเศษซ่ึงไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 
ท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ 

     ขอ้ 34  เงนิกูพ้เิศษซึ่งไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทีม่อียู่ในสหกรณ์ ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 
90 ของจํานวนเงนิฝากทีส่มาชกิผูกู้้หรอืผูจ้ํานํามอียู่ในสหกรณ์ ผูกู้ส้ามารถยื่นคําขอกูไ้ดท้ัง้ทางเอกสารหรอื
ทางดจิทิลั ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
     ขอ้ 35 เงนิกู้พเิศษที่ใช้เงนิฝากเป็นหลกัประกนั ผู้กู้หรือผู้จํานําต้องนําเงนิฝากที่มอียู่กบั
สหกรณ์จาํนํากบัสหกรณ์ตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด  
 ขอ้ 36 เงนิกูพ้เิศษทีใ่ชเ้งนิฝากเป็นหลกัประกนั หากผูกู้ผ้ดินดัไมช่าํระหน้ีตามสญัญาเงนิกู ้ผู้
กูห้รอืผูจ้ํานํายนิยอมใหส้หกรณ์ใชส้ทิธเิบกิถอนเงนิฝากของผูกู้ห้รอืผูจ้ํานําที่ไดจ้ํานําไวก้บัสหกรณ์ชําระหน้ี
เงนิกูด้งักล่าวตามจาํนวนทีค่า้งชาํระไดโ้ดยมติอ้งบอกกล่าว 

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการ 
      ขอ้ 37  เงนิกูพ้เิศษเพื่อประกอบกจิการนัน้ เป็นเงนิกูพ้เิศษทีส่หกรณ์กาํหนดขึน้เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิฐานะ เพิม่รายได ้และสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวั 
   การกําหนดหลกัเกณฑ ์หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้เงนิงวดชําระหน้ี และเงื่อนไขอื่น ๆ 
ของเงนิกูพ้เิศษเพื่อประกอบกจิการตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้น้ี ประกาศดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํ่ากวา่สามในสีข่องจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืน 
     ขอ้ 38  เงนิกูพ้เิศษเพือ่การอื่น เป็นเงนิกูพ้เิศษทีส่หกรณ์กาํหนดใหม้ขีึน้เพื่อช่วยเหลอืสมาชกิ
ในเรือ่งต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ โดยมกีาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการ 
       การกําหนดหลกัเกณฑ ์หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้เงนิงวดชําระหน้ี และเงื่อนไขอื่น ๆ 
ของเงนิกู้พเิศษเพื่อการอื่นตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้น้ี ประกาศดงักล่าวต้องไดร้บั
คะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํ่ากวา่สามในสีข่องจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

หมวด 5 
หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู้ 

    ขอ้ 39  การให้เงนิกู้ทุกประเภทนัน้ ต้องทําสญัญากู้และสญัญาคํ้าประกนัตามแบบที่สหกรณ์
กาํหนด 
    ขอ้ 40  เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมจีํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทีผู่กู้ม้อียู่ใน
สหกรณ์ ใหใ้ชเ้งนิและสทิธปิระโยชน์ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั 
    ขอ้ 41  เงนิกูส้ามญั ใหม้หีลกัประกนัดงัน้ี 
  (1) เงนิและสทิธปิระโยชน์ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ หรอื 
  (2) อสงัหารมิทรพัย ์มาจํานองเป็นหลกัประกนัเตม็จํานวนเงนิกู ้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 80 
แห่งมลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ สาํหรบัเงื่อนไขและรายละเอยีดการใหเ้งนิกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดย
ความเหน็ชอบคณะกรรมการดาํเนินการ หรอื      
  (3) บุคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั     
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เงินกู้พิเศษซ่ึงไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 
ท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ 

     ขอ้ 34  เงนิกูพ้เิศษซึ่งไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทีม่อียู่ในสหกรณ์ ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 
90 ของจํานวนเงนิฝากทีส่มาชกิผูกู้้หรอืผูจ้ํานํามอียู่ในสหกรณ์ ผูกู้ส้ามารถยื่นคําขอกูไ้ดท้ัง้ทางเอกสารหรอื
ทางดจิทิลั ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
     ขอ้ 35 เงนิกู้พเิศษที่ใช้เงนิฝากเป็นหลกัประกนั ผู้กู้หรือผู้จํานําต้องนําเงนิฝากที่มอียู่กบั
สหกรณ์จาํนํากบัสหกรณ์ตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด  
 ขอ้ 36 เงนิกูพ้เิศษทีใ่ชเ้งนิฝากเป็นหลกัประกนั หากผูกู้ผ้ดินดัไมช่าํระหน้ีตามสญัญาเงนิกู ้ผู้
กูห้รอืผูจ้ํานํายนิยอมใหส้หกรณ์ใชส้ทิธเิบกิถอนเงนิฝากของผูกู้ห้รอืผูจ้ํานําที่ไดจ้ํานําไวก้บัสหกรณ์ชําระหน้ี
เงนิกูด้งักล่าวตามจาํนวนทีค่า้งชาํระไดโ้ดยมติอ้งบอกกล่าว 

เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการ 
      ขอ้ 37  เงนิกูพ้เิศษเพื่อประกอบกจิการนัน้ เป็นเงนิกูพ้เิศษทีส่หกรณ์กําหนดขึน้เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิฐานะ เพิม่รายได ้และสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวั 
   การกําหนดหลกัเกณฑ ์หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้เงนิงวดชําระหน้ี และเงื่อนไขอื่น ๆ 
ของเงนิกูพ้เิศษเพื่อประกอบกจิการตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้น้ี ประกาศดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํ่ากวา่สามในสีข่องจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการอ่ืน 
     ขอ้ 38  เงนิกูพ้เิศษเพือ่การอื่น เป็นเงนิกูพ้เิศษทีส่หกรณ์กาํหนดใหม้ขีึน้เพื่อช่วยเหลอืสมาชกิ
ในเรือ่งต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ โดยมกีาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการ 
       การกําหนดหลกัเกณฑ ์หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้เงนิงวดชําระหน้ี และเงื่อนไขอื่น ๆ 
ของเงนิกู้พเิศษเพื่อการอื่นตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้น้ี ประกาศดงักล่าวต้องไดร้บั
คะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํ่ากวา่สามในสีข่องจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

หมวด 5 
หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู้ 

    ขอ้ 39  การให้เงนิกู้ทุกประเภทนัน้ ต้องทําสญัญากู้และสญัญาคํ้าประกนัตามแบบที่สหกรณ์
กาํหนด 
    ขอ้ 40  เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมจีํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทีผู่กู้ม้อียู่ใน
สหกรณ์ ใหใ้ชเ้งนิและสทิธปิระโยชน์ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั 
    ขอ้ 41  เงนิกูส้ามญั ใหม้หีลกัประกนัดงัน้ี 
  (1) เงนิและสทิธปิระโยชน์ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ หรอื 
  (2) อสงัหารมิทรพัย ์มาจํานองเป็นหลกัประกนัเตม็จํานวนเงนิกู ้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 80 
แห่งมลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ สาํหรบัเงื่อนไขและรายละเอยีดการใหเ้งนิกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดย
ความเหน็ชอบคณะกรรมการดาํเนินการ หรอื      
  (3) บุคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั     
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   กรณียอดรวมเงนิกู้สามญัทัง้หมดมจีํานวนเกินกว่ามูลค่าหุน้ นอกจากใช้เงนิและสทิธิ
ประโยชน์ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนัแลว้ตอ้งมสีมาชกิเป็นผูค้ํา้ประกนั ดงัน้ี 
            1)  จาํนวนเงนิกูส้ามญัและจาํนวนผูค้ํ้าประกนั 
                        - จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท  ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
                                - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนั
ไมน้่อยกวา่ 4 คน  
                        - จํานวนเงนิกู้สามญัเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมผีู้คํ้า
ประกนั  ไมน้่อยกวา่ 5 คน   
 - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ตอ้งม ี
ผูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน   
 - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ขึน้ไป ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน   
            2) ผูค้ํ้าประกนัตอ้งมใิชส่มาชกิทีเ่ป็นคูส่มรสของผูกู้ ้
 3) ผูค้ํ้าประกนัตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน 
        4) สมาชกิคนหน่ึงจะเป็นผูค้ํ้าประกนัสําหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไม่ได ้โดยผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ีต่นไดค้ํา้ประกนัไวท้ัง้หมด 
              5) ผูค้ํ้าประกนัคนใดขาดจากสมาชกิสภาพ หรอืมเีหตุทีค่ณะกรรมการเงนิกูเ้หน็วา่ 
ไมส่มควรหรอืไมอ่าจทีจ่ะเป็นผูค้ํ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชกิอื่นซึง่คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเขา้
เป็นผูค้ํ้าประกนัแทนคนเดมิใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลา 90 วนั นับจากวนัที่สหกรณ์มหีนังสอืแจ้งไป หากไม่
สามารถดําเนินการไดอ้าจถูกระงบัเงนิกูทุ้กประเภท และอาจถูกหกัเงนิกูส้ามญัส่วนทีเ่กนิกว่ารอ้ยละ 90 ของ
มลูคา่หุน้ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
              6) การทีส่มาชกิผูค้ํ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไมว่่าเพราะเหตุใด ไมเ่ป็นเหตุใหผู้น้ัน้หลุด
พน้จากการคํ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชกิอื่นซึง่คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเขา้เป็นผูค้ํา้ประกนัแทน 
               7) เมื่อคณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่ผูกู้ร้ายใดและกําหนดใหผู้กู้ท้าํประกนั
ชวีติเพื่อคุม้ครองหน้ีเพิม่เตมิ คณะกรรมการเงนิกูอ้าจพจิารณาอนุมตัใิหผู้กู้ส้ามารถกูเ้งนิเกนิกว่าทีก่ําหนดไว้
ในข้อ 15 ได้ ทัง้น้ี  ให้สามารถกู้เพิ่มได้เฉพาะค่าเบี้ยประกนัชีวิตเท่านัน้ และเงนิกู้ส่วนที่เพิ่มน้ีให้ถือเป็น
รายการหกัของสหกรณ์ 
    ขอ้ 42  เงนิกูพ้เิศษ ใหม้หีลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
                          (1) กรณทีีเ่งนิกูพ้เิศษรวมกบัเงนิกูฉุ้กเฉิน และเงนิกูส้ามญัแลว้มจีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 
ของมลูคา่หุน้ทีผู่กู้ม้กีบัสหกรณ์ ใหใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั 
        (2) เงนิฝากของสมาชกิผูน้ัน้ หรอืเงนิฝากของสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบรายอื่นใน
สหกรณ์ ซึง่คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเป็นหลกัประกนั โดยเงนิฝากทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่าวใหล้ดลง
ตามสดัสว่นของจาํนวนหน้ีทีค่งเหลอื 
   (3) อสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองเป็นหลกัประกนัเตม็จาํนวนเงนิกูร้ายนัน้ 
          ในกรณทีีเ่ป็นหลกัประกนัอื่นนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หลกัประกนันัน้ตอ้ง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
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เงินงวดชาํระหน้ีสาํหรบัเงินกู้ 

    ขอ้ 43  เงนิงวดชาํระหน้ีสาํหรบัเงนิกูน้ัน้ กาํหนดไวด้งัน้ี 
 (1) เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้ส้ง่คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืนเทา่กนั  
ทุกงวด (เวน้แต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 งวด  
 (2) เงนิกูส้ามญั ใหผู้กู้ส้่งคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดอืน เท่ากนัทุกงวด 
(เวน้แต่งวดสุดทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 144 งวด เวน้แต่เงนิกูส้ามญัทีม่จีาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของ
มลูคา่หุน้ใหผ้อ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 360 งวด และเงนิกูส้ามญับางประเภททีส่หกรณ์มปีระกาศกาํหนดจาํนวนงวดไว ้  
                              เงนิงวดชําระหน้ีสําหรบัเงนิกู้สามญัของสมาชกิคนหน่ึง ๆ นัน้ ใหส้่งชําระหน้ีได้ไม่
เกนิเกษยีณอายุราชการ หากงวดชําระหน้ีเกนิกว่าเกษยีณอายุราชการแลว้ตอ้งมหีน้ีเหลอือยู่ไม่เกนิกว่ารอ้ย
ละ 90 ของเงนิคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์    
  สําหรับสมาชิกผู้กู้ที่ได้ร ับบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน และมีหน้ีต่อสหกรณ์
เหลอือยู่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของเงนิค่าหุน้ที่สมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ แต่เงนิบํานาญหรอืบําเหน็จรายเดอืนที่
ไดร้บัไม่เพยีงพอต่อเงนิงวดชําระหน้ีรายเดอืน และหรอืไม่เพยีงพอต่อการดํารงชพี  ใหส้ามารถยื่นขอขยาย
งวดการชาํระหน้ีได ้ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาขยายงวดการผอ่นชาํระหน้ีไดต้ามทีเ่หน็สมควร และ
มใิหนํ้ารายไดร้ายเดอืนคงเหลอืตามขอ้ 44 มาใชบ้งัคบัในกรณน้ีี 
           ในกรณมีเีหตุจาํเป็นและผูกู้ไ้ดข้อผอ่นผนัการชาํระหน้ีเงนิกูส้ามญั ผูกู้จ้ะตอ้งยืน่หนงัสอื
ขอผ่อนผนัพร้อมกบัหนังสอืของผู้คํ้าประกนัทุกคนที่ยนิยอมให้ผ่อนผนัการชําระหน้ีดงักล่าว หรือกรณีที่
คณะกรรมการเงนิกู้เหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็นกรณีพเิศษ คณะกรรมการเงนิกู้จะผ่อนผนัการส่ง
เงนิงวดชําระหน้ีสาํหรบัเงนิกูส้ามญัทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรอืหลายเดอืนกไ็ด ้แต่การผ่อน
ผนัการชาํระหน้ีเชน่น้ีรวมกนัทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิหกเดอืนในแต่ละเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  
           (3)  เงนิกู้พเิศษ คณะกรรมการเงนิกูจ้ะพจิารณาใหผู้กู้้ส่งคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยเป็น
งวดรายเดอืนเท่ากนัทุกงวด (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) ตามทีเ่หน็สมควร โดยใหช้าํระภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 360 
งวด โดยใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณารายไดร้ายเดอืนคงเหลอืของผูกู้ท้ ัง้ก่อนและหลงัเกษยีณอายุราชการ
เป็นเกณฑ ์
  สาํหรบัระยะเวลาการผอ่นชาํระของผูกู้ใ้หผ้อ่นชาํระไดไ้มเ่กนิอาย ุ70 ปี เวน้แต่
กรณดีงัต่อไปน้ี 
  1) เงนิกูพ้เิศษซึง่ไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้หรอืเงนิฝากทีส่มาชกิมอียูใ่น
สหกรณ์ 
  2) กรณผีูกู้นํ้าเงนิฝากมาเป็นหลกัประกนัรว่มกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิฝากนัน้ 
มจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 ของวงเงนิกู ้ใหผู้กู้ส้ามารถสง่งวดชาํระหน้ีไดถ้งึอาย ุ75 ปี 
  3) กรณีกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของราคาประเมนิหลกัประกนั ใหผู้กู้ส้ามารถส่งงวด
ชาํระหน้ีไดถ้งึอาย ุ75 ปี 
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    ขอ้ 43  เงนิงวดชาํระหน้ีสาํหรบัเงนิกูน้ัน้ กาํหนดไวด้งัน้ี 
 (1) เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้ส้ง่คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืนเทา่กนั  
ทุกงวด (เวน้แต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 งวด  
 (2) เงนิกูส้ามญั ใหผู้กู้ส้่งคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดอืน เท่ากนัทุกงวด 
(เวน้แต่งวดสุดทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 144 งวด เวน้แต่เงนิกูส้ามญัทีม่จีาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของ
มลูคา่หุน้ใหผ้อ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 360 งวด และเงนิกูส้ามญับางประเภททีส่หกรณ์มปีระกาศกาํหนดจาํนวนงวดไว ้  
                              เงนิงวดชําระหน้ีสําหรบัเงนิกู้สามญัของสมาชกิคนหน่ึง ๆ นัน้ ใหส้่งชําระหน้ีได้ไม่
เกนิเกษยีณอายุราชการ หากงวดชําระหน้ีเกนิกว่าเกษยีณอายุราชการแลว้ตอ้งมหีน้ีเหลอือยู่ไม่เกนิกว่ารอ้ย
ละ 90 ของเงนิคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์    
  สําหรับสมาชิกผู้กู้ที่ได้ร ับบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน และมีหน้ีต่อสหกรณ์
เหลอือยู่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของเงนิค่าหุน้ที่สมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ แต่เงนิบํานาญหรอืบําเหน็จรายเดอืนที่
ไดร้บัไม่เพยีงพอต่อเงนิงวดชําระหน้ีรายเดอืน และหรอืไม่เพยีงพอต่อการดํารงชพี  ใหส้ามารถยื่นขอขยาย
งวดการชาํระหน้ีได ้ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาขยายงวดการผอ่นชาํระหน้ีไดต้ามทีเ่หน็สมควร และ
มใิหนํ้ารายไดร้ายเดอืนคงเหลอืตามขอ้ 44 มาใชบ้งัคบัในกรณน้ีี 
           ในกรณมีเีหตุจาํเป็นและผูกู้ไ้ดข้อผอ่นผนัการชาํระหน้ีเงนิกูส้ามญั ผูกู้จ้ะตอ้งยืน่หนงัสอื
ขอผ่อนผนัพร้อมกบัหนังสอืของผู้คํ้าประกนัทุกคนที่ยินยอมให้ผ่อนผนัการชําระหน้ีดงักล่าว หรือกรณีที่
คณะกรรมการเงนิกู้เหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็นกรณีพเิศษ คณะกรรมการเงนิกู้จะผ่อนผนัการส่ง
เงนิงวดชําระหน้ีสาํหรบัเงนิกูส้ามญัทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรอืหลายเดอืนกไ็ด ้แต่การผ่อน
ผนัการชาํระหน้ีเชน่น้ีรวมกนัทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิหกเดอืนในแต่ละเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  
           (3)  เงนิกู้พเิศษ คณะกรรมการเงนิกูจ้ะพจิารณาใหผู้กู้้ส่งคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยเป็น
งวดรายเดอืนเท่ากนัทุกงวด (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) ตามทีเ่หน็สมควร โดยใหช้าํระภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 360 
งวด โดยใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณารายไดร้ายเดอืนคงเหลอืของผูกู้ท้ ัง้ก่อนและหลงัเกษยีณอายุราชการ
เป็นเกณฑ ์
  สาํหรบัระยะเวลาการผอ่นชาํระของผูกู้ใ้หผ้อ่นชาํระไดไ้มเ่กนิอาย ุ70 ปี เวน้แต่
กรณดีงัต่อไปน้ี 
  1) เงนิกูพ้เิศษซึง่ไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้หรอืเงนิฝากทีส่มาชกิมอียูใ่น
สหกรณ์ 
  2) กรณผีูกู้นํ้าเงนิฝากมาเป็นหลกัประกนัรว่มกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิฝากนัน้ 
มจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 ของวงเงนิกู ้ใหผู้กู้ส้ามารถสง่งวดชาํระหน้ีไดถ้งึอาย ุ75 ปี 
  3) กรณีกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของราคาประเมนิหลกัประกนั ใหผู้กู้ส้ามารถส่งงวด
ชาํระหน้ีไดถ้งึอาย ุ75 ปี 
 
 
 



3.1 ระเบยีบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 64 

หมวด 7 
รายได้รายเดือนคงเหลือ 

       ขอ้ 44 สมาชกิผูกู้เ้งนิกบัสหกรณ์เมื่อหกัเงนิทีต่อ้งชําระหน้ีเงนิกูทุ้กประเภท ไดแ้ก่ เงนิกูฉุ้กเฉิน 
เงนิกู้สามญั และเงนิกู้พเิศษที่สมาชกิมอียู่กบัสหกรณ์แล้ว ต้องมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหน้ีรายเดอืนต่อ
รายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา  
   ความในวรรคก่อนมใิหใ้ช้บงัคบักบักรณีที่สมาชกิมหีน้ีเงนิกู้ทุกประเภทรวมกนัแล้ว  
ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงนิฝากที่ผู้กู้มอียู่กบัสหกรณ์ ทัง้น้ี ผู้กู้จะต้องมรีายได้รายเดือน
คงเหลอื เมื่อหกัเงนิทีต่อ้งชาํระรายเดอืน (หน้ีเงนิกู ้ค่าหุน้ ประกนัชวีติ และอื่น ๆ) กบัสหกรณ์ทัง้หมดแลว้ไม่
น้อยกวา่ 2,500 บาท  
    สาํหรบัการกูเ้งนิพเิศษเพื่อการเคหะ รายไดร้ายเดอืนของผูกู้ห้มายถงึ เงนิเดอืนของผูกู้้
รวมเงินรายได้รายเดือนของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดาของผู้กู้ และรายได้อื่น ๆ ของผู้กู ้          
ทีส่ามารถแสดงหลกัฐานได ้  
   หลกัฐานซึง่แสดงรายไดร้ายเดอืนประกอบคาํขอกูเ้งนิกูเ้พือ่การเคหะของผูกู้ ้ของบุตร
และหรอืคู่สมรสและหรอืบดิามารดา ไดแ้ก่ หลกัฐานการรบัเงนิเดอืนสุทธ ิสําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ
ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหลกัฐานอืน่ใดทีค่ณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
 ขอ้ 45  การส่งเงนิงวดชําระหน้ีเงนิกูทุ้กประเภท ผูกู้ต้้องส่งต่อสหกรณ์โดยวธิหีกัจากรายได้
รายเดอืนของผูกู้ ้ณ ทีจ่า่ย  
   การสง่เงนิงวดชาํระหน้ีเงนิกูท้ีม่ไิดเ้ป็นไปตามวรรคหน่ึง ใหผู้กู้ส้ง่ชาํระหน้ีโดยหกัจาก
บญัชเีงนิฝากของผูกู้ ้เฉพาะกรณดีงัต่อไปน้ี 
   (1) ผูกู้ไ้มม่รีายไดร้ายเดอืนทีร่บัจากหน่วยราชการตน้สงักดั  
   (2) ผูกู้โ้อนยา้ยไปหน่วยงานอื่นทีส่หกรณ์ไมส่ามารถเรยีกหกั ณ ทีจ่า่ย  
                           (3) การกูเ้งนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะทีผู่กู้ม้รีายไดร้ายเดอืนไมเ่พยีงพอในการหกัหน้ี
เงนิงวดจาํนวนเงนิงวดทีห่กัจากบญัชเีงนิฝากจะตอ้งไมเ่กนิกึง่หน่ึงของจาํนวนเงนิงวดทีต่อ้งชาํระต่อสหกรณ์ 
   (4) กรณอีื่น ๆ ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการเงนิกูเ้พือ่พจิารณา 
  การส่งชําระหน้ีโดยการหกัจากบญัชเีงนิฝากน้ี ผูกู้้ต้องมเีงนิฝากไว้ในบญัชจีํานวนไม่
น้อยกวา่เงนิงวดชาํระหน้ี หากผูกู้ม้เีงนิฝากไวใ้นบญัชไีมเ่พยีงพอในวนัทีค่รบกําหนดชาํระหน้ี สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้
ผดินดัชาํระหน้ี          

หมวด 8 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

   ขอ้ 46  ใหส้หกรณ์เรยีกเกบ็ดอกเบีย้เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญัทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษ
ทุกประเภทไดต้ามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบคณะกรรมการดาํเนินการ แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ต่อปี  
       การกําหนดอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ให้ออกเป็นประกาศสหกรณ์ และให้มผีลใช้บงัคบั
ตัง้แต่วนัแรกของเดอืนถดัจากเดอืนที่มกีารออกประกาศเป็นต้นไป สําหรบัสมาชกิที่อยู่ในระหว่างการผ่อน
ชาํระหน้ีเงนิกู ้สหกรณ์จะปรบัอตัราดอกเบีย้ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ดงักล่าวและอาจปรบัจํานวนเงนิที่
ตอ้งผอ่นชาํระของผูกู้ซ้ึง่ยงัคา้งชาํระอยูเ่ป็นอตัราใหมก่ไ็ด ้  
                          สาํหรบัการกาํหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกูท้ีส่มาชกิรบัชาํระหน้ีในฐานะผูค้ํ้าประกนัให้
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ ทัง้น้ี ตอ้งไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 4 ต่อปี 
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 65                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

     ขอ้ 47   ดอกเบีย้เงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงนิคงเหลอื 

หมวด 9 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

    ขอ้ 48  ใหค้ณะกรรมการเงนิกูต้รวจตราควบคุมการใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามทีก่ําหนดไว้
ในระเบยีบน้ี และเมื่อคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่ง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
    ขอ้ 49 ในกรณใีด ๆ  ดงัต่อไปน้ีใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถงึกาํหนดสง่คนืโดยสิน้เชงิ
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัท ีโดยมติอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงนิกูจ้ดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
        (1) เมือ่ผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
        (2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการเงนิกูว้า่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
        (3)  เมือ่คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูเ้กดิบกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิด้
แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี  
        (4)  เมื่อคา้งส่งเงนิงวดชําระหน้ีเป็นเวลาสองงวดเดอืนตดิต่อกนั หรอืผดินัดการส่ง
เงนิงวดชาํระหน้ีถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
     ขอ้ 50 ในกรณีที่ผูกู้้ต้องส่งเงนิกู้คนืโดยสิน้เชงิตามที่กล่าวแล้วในขอ้ 49 ถ้าผูค้ํ้าประกนัซึ่ง
ตอ้งรบัผดิชาํระหน้ีแทนผูกู้ไ้มส่ามารถชาํระหน้ีนัน้ใหเ้สรจ็สิน้ในคราวเดยีวได ้คณะกรรมการเงนิกูอ้าจผอ่นผนั
ให้เรยีกเก็บเงนิจากผู้คํ้าประกนัเป็นงวดรายเดอืนจนครบถ้วนตามหน้ีที่ค้างชําระต่อสหกรณ์ก็ได้ สําหรบั
จํานวนงวดรายเดอืนทีผ่่อนชําระของผูค้ํ้าประกนันัน้ ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีํานาจกําหนดจํานวนงวดผ่อน
ชาํระตามทีเ่หน็สมควร ทัง้น้ี ไมเ่กนิ 144 งวดเดอืน 
    ขอ้ 51   กรณีผู้กู้หรอืผู้คํ้าประกนัเงนิกู้ได้โอนหรอืย้ายหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจํา     
แต่ยงัมหีน้ีค้างชําระหรอืภาระผูกพนัในฐานะผูค้ํ้าประกนัต่อสหกรณ์ ใหผู้น้ัน้แจ้งเป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ
ภายในกาํหนด 30 วนั นับแต่วนัทีโ่อนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจาํ  
     ขอ้ 52 สมาชกิที่ไดท้ําหนังสอืยนิยอม และหรอืบนัทกึขอ้ตกลงยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืนหรอื
เงนิไดอ้ื่นใดทีไ่ดร้บัจากทางราชการเพื่อชําระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลอื่นเป็นลําดบั
แรกก่อนสหกรณ์  และสมาชกิทีถู่กหมายบงัคบัคดหีรอืหนังสอืจากกรมบงัคบัคดหีรอืหน่วยราชการยดึหรอือายดั
เงินปนัผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก ทุนเรือนหุ้น หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกมีอยู่หรือพึงได้ร ับจากสหกรณ์ 
คณะกรรมการเงนิกู้มีอํานาจระงบัสิทธิ �ในการกู้เงนิ ทุกประเภทของสมาชิกผู้นัน้ รวมทัง้มีอํานาจยกเลิก      
การระงบัสทิธิ �ในการกูเ้งนิดงักล่าว 
    ขอ้ 53 กรณีต้องนํามูลค่าหุน้ทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์มาหกักลบลบหน้ีทีส่มาชกิผูกพนัต้อง
ชาํระหน้ีแก่สหกรณ์ ซึง่สหกรณ์ในฐานะเจา้หน้ีบุรมิสทิธิ �พเิศษเหนือค่าหุน้นัน้ สหกรณ์สามารถจดัลําดบัในการ
หกัหน้ีเงนิกูฉุ้กเฉิน หรอืหน้ีเงนิกูส้ามญั หรอืหน้ีเงนิกูพ้เิศษ หรอืหน้ีอื่นใดทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ก่อนกไ็ด ้

หมวด 10 
การลงโทษ 

   ขอ้ 54  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัทุกประเภท จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การ
ขอกูต้ามประเภทเงนิกูน้ัน้ ๆ หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์หรอืกรณีมกีําหนดระยะเวลาใหร้ายงาน
ผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ไมร่ายงานผลภายในกาํหนดจะตอ้งถูกลงโทษ ดงัน้ี 
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     ขอ้ 47   ดอกเบีย้เงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงนิคงเหลอื 

หมวด 9 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

    ขอ้ 48  ใหค้ณะกรรมการเงนิกูต้รวจตราควบคุมการใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามทีก่ําหนดไว้
ในระเบยีบน้ี และเมื่อคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่ง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
    ขอ้ 49 ในกรณใีด ๆ  ดงัต่อไปน้ีใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถงึกาํหนดสง่คนืโดยสิน้เชงิ
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัท ีโดยมติอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงนิกูจ้ดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
        (1) เมือ่ผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
        (2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการเงนิกูว้า่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
        (3)  เมือ่คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูเ้กดิบกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิด้
แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี  
        (4)  เมื่อคา้งส่งเงนิงวดชําระหน้ีเป็นเวลาสองงวดเดอืนตดิต่อกนั หรอืผดินัดการส่ง
เงนิงวดชาํระหน้ีถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
     ขอ้ 50 ในกรณีที่ผูกู้้ต้องส่งเงนิกู้คนืโดยสิน้เชงิตามที่กล่าวแล้วในขอ้ 49 ถ้าผูค้ํ้าประกนัซึ่ง
ตอ้งรบัผดิชาํระหน้ีแทนผูกู้ไ้มส่ามารถชาํระหน้ีนัน้ใหเ้สรจ็สิน้ในคราวเดยีวได ้คณะกรรมการเงนิกูอ้าจผอ่นผนั
ให้เรยีกเก็บเงนิจากผู้คํ้าประกนัเป็นงวดรายเดอืนจนครบถ้วนตามหน้ีที่ค้างชําระต่อสหกรณ์ก็ได้ สําหรบั
จํานวนงวดรายเดอืนทีผ่่อนชําระของผูค้ํ้าประกนันัน้ ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีํานาจกําหนดจํานวนงวดผ่อน
ชาํระตามทีเ่หน็สมควร ทัง้น้ี ไมเ่กนิ 144 งวดเดอืน 
    ขอ้ 51   กรณีผู้กู้หรอืผู้คํ้าประกนัเงนิกู้ได้โอนหรอืย้ายหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจํา     
แต่ยงัมหีน้ีค้างชําระหรอืภาระผูกพนัในฐานะผูค้ํ้าประกนัต่อสหกรณ์ ใหผู้น้ัน้แจ้งเป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ
ภายในกาํหนด 30 วนั นับแต่วนัทีโ่อนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจาํ  
     ขอ้ 52 สมาชกิที่ไดท้ําหนังสอืยนิยอม และหรอืบนัทกึขอ้ตกลงยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืนหรอื
เงนิไดอ้ื่นใดทีไ่ดร้บัจากทางราชการเพื่อชําระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลอื่นเป็นลําดบั
แรกก่อนสหกรณ์  และสมาชกิทีถู่กหมายบงัคบัคดหีรอืหนังสอืจากกรมบงัคบัคดหีรอืหน่วยราชการยดึหรอือายดั
เงินปนัผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก ทุนเรือนหุ้น หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกมีอยู่หรือพึงได้ร ับจากสหกรณ์ 
คณะกรรมการเงนิกู้มีอํานาจระงบัสิทธิ �ในการกู้เงนิ ทุกประเภทของสมาชิกผู้นัน้ รวมทัง้มีอํานาจยกเลิก      
การระงบัสทิธิ �ในการกูเ้งนิดงักล่าว 
    ขอ้ 53 กรณีต้องนํามูลค่าหุน้ทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์มาหกักลบลบหน้ีทีส่มาชกิผูกพนัต้อง
ชาํระหน้ีแก่สหกรณ์ ซึง่สหกรณ์ในฐานะเจา้หน้ีบุรมิสทิธิ �พเิศษเหนือค่าหุน้นัน้ สหกรณ์สามารถจดัลําดบัในการ
หกัหน้ีเงนิกูฉุ้กเฉิน หรอืหน้ีเงนิกูส้ามญั หรอืหน้ีเงนิกูพ้เิศษ หรอืหน้ีอื่นใดทีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ก่อนกไ็ด ้

หมวด 10 
การลงโทษ 

   ขอ้ 54  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัทุกประเภท จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การ
ขอกูต้ามประเภทเงนิกูน้ัน้ ๆ หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์หรอืกรณีมกีําหนดระยะเวลาใหร้ายงาน
ผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ไมร่ายงานผลภายในกาํหนดจะตอ้งถูกลงโทษ ดงัน้ี 
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       (1)  ปรบัอตัราดอกเบีย้จากประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 
เป็นระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
       (2)  ระงบัสิทธิ �การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงินกู้สามัญ       
ทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี  
       กรณีผูกู้ซ้ึง่ถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าตน้เงนิและดอกเบีย้ทีค่า้งชําระมาชําระต่อ
สหกรณ์ครบถ้วนแลว้ หรอืไดร้ายงานผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้             
ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจพจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
  ขอ้ 55  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะหรอืเพื่อประกอบกจิการ จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใช้
ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การกู ้หรอืไมด่าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ตามกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 29 หรอืตามประกาศสหกรณ์ หรอืตามเงือ่นไขในสญัญาจะถูกลงโทษ ดงัน้ี 
        (1)  ปรบัอตัราดอกเบีย้จากประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี    
เป็นระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
         (2)  ระงบัสทิธิ �การกู้เงนิเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงนิกู้สามญัทุก
ประเภทและเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี 
          กรณีผูกู้ซ้ึง่ถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าตน้เงนิและดอกเบีย้ทีค่า้งชําระ มาชาํระ
ต่อสหกรณ์ครบถว้นแลว้ หรอืไดร้ายงานผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควร
แลว้ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจพจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
   ขอ้ 56  สมาชกิทีใ่ชเ้อกสารหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ประกอบคาํขอกูเ้งนิกูทุ้กประเภท หรอืรายงาน
ผลการใชเ้งนิกูอ้นัเป็นเทจ็จะถูกลงโทษ ดงัน้ี 
       (1)  ปรบัอตัราดอกเบีย้จากประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 
เป็นระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
        (2)  ระงบัสิทธิ �การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เงินกู้สามัญ       
ทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 5 ปี และหรอื 
        (3)  ถูกเรยีกคนืเงนิกู้ทัง้หมดหรอืถูกหกัเงนิกู้ส่วนที่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรหรอือาจถูกดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
        กรณีผูกู้ซ้ึง่ถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าต้นเงนิและดอกเบี้ยทีค่า้งชําระมาชําระ
ต่อสหกรณ์ครบถว้นแลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้ ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจ
พจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
 ขอ้ 57  สมาชกิผูกู้เ้งนิกูพ้เิศษทีต่อ้งชําระเงนิงวดโดยวธิหีกัจากบญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้ ีม่ไีว้
กบัสหกรณ์ ถา้จํานวนเงนิฝากในบญัชดีงักล่าวมไีม่เพยีงพอต่อการหกัชําระหน้ีในวนัทีค่รบกําหนดการชําระหน้ี 
สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้ผดินัดชําระหน้ี และสหกรณ์สามารถพจิารณาปรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้เพิม่จากประกาศอตัรา
ดอกเบี้ยเงนิกู้ประเภทนัน้ ๆ ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี และหรอืพจิารณางดเงนิเฉลี่ยคนืได้ ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร  
                ขอ้ 58 สมาชกิที่กระทําความผดิ หรอืเป็นตวัการ หรอืผู้สนับสนุน ใหม้กีารกระทําความผดิ 
ตามขอ้ 54 หรอืขอ้ 55 หรอืขอ้ 56 หากการกระทําดงักล่าวเป็นเหตุใหส้หกรณ์ได้รบัความเสยีหายรา้ยแรง     
ใหถ้อืว่าสมาชกิผูน้ัน้แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจใหส้มาชกิผูน้ัน้ออก
จากสหกรณ์กไ็ด ้และหรอือาจดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
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หมวด 11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

    ขอ้ 59  การกําหนดหลกัเกณฑห์รอื เงื่อนไขเพิม่เตมิหรอืนอกเหนือทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบน้ี       
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดโดยออกเป็นประกาศสหกรณ์    
 ขอ้ 60   สําหรบัสมาชกิทีไ่ดกู้เ้งนิสหกรณ์ไปก่อนทีร่ะเบยีบฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบั การจะไดร้บั
สทิธติามระเบยีบฉบบัน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 61 การใดทีม่ไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาและ
วนิิจฉยัการใหเ้งนิกูเ้ป็นกรณีพเิศษเฉพาะเรื่องนัน้ ๆ ได ้ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่ตํ่ากว่าสามในสี่
ของจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุมเพือ่การนัน้ 
   ขอ้ 62 ในกรณีที่มปีญัหาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการดําเนินการ      
มอีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
   ขอ้ 63 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

  ประกาศ ณ วนัท�� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
      
            (ลงนาม)        วชิติ สนธวิณชิ 
  (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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หมวด 11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

    ขอ้ 59  การกําหนดหลกัเกณฑห์รอื เงื่อนไขเพิม่เตมิหรอืนอกเหนือทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบน้ี       
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดโดยออกเป็นประกาศสหกรณ์    
 ขอ้ 60   สําหรบัสมาชกิทีไ่ดกู้เ้งนิสหกรณ์ไปก่อนทีร่ะเบยีบฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบั การจะไดร้บั
สทิธติามระเบยีบฉบบัน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 61 การใดทีม่ไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาและ
วนิิจฉยัการใหเ้งนิกูเ้ป็นกรณีพเิศษเฉพาะเรื่องนัน้ ๆ ได ้ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่ตํ่ากว่าสามในสี่
ของจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุมเพือ่การนัน้ 
   ขอ้ 62 ในกรณีที่มปีญัหาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการดําเนินการ      
มอีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
   ขอ้ 63 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

  ประกาศ ณ วนัท�� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
      
            (ลงนาม)        วชิติ สนธวิณชิ 
  (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือการศึกษา 

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

เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกบัการให้เงนิกู้สามญัเพื่อการศึกษา เป็นไปตามที่กําหนด      
ไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562                  
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดที ่42 เมื่อคราวการประชุมครัง้ที ่ 9 
เมื่อวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั เรื่อง 
การใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อการศกึษา ฉบบัลงวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกู้
สามญัเพือ่การศกึษา ดงัน้ี 

1. วตัถปุระสงค ์
                         เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ สาํหรบับุคคล ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 สมาชกิ   
  1.2 บุตรหรอืบุตรบุญธรรมของสมาชกิ 
  1.3 คูส่มรสของสมาชกิ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
     2.2 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิ
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ        
  2.3 จาํนวนเงนิใหกู้ ้มดีงัน้ี    
   2.3.1 กูเ้พือ่จา่ยเป็นคา่บาํรงุการศกึษา คา่อุปกรณ์การศกึษา ซือ้คอมพวิเตอร ์
พรอ้มอุปกรณ์ตามทีส่ถานศกึษากาํหนด และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ตามประกาศของสถานศกึษาเทา่ทีจ่า่ยจรงิ 
   2.3.2 กูเ้พือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาอกีไมเ่กนิ 10,000 บาท 
ของขอ้ 2.3.1 ต่อรายต่อภาคการศกึษา 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบีย้ในอตัราคงทีเ่ทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 งวด 
 4.  เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้้องการกู้เงนิสามญัเพื่อการศกึษา ต้องมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหน้ีราย
เดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
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 5. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณเีงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ไมต่อ้งมบุีคคล
คํ้าประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้า
ประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จํานวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมผีู้
คํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมี
ผูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชกิคนหน่ึงจะเป็นผูค้ํ้าประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ีต่นไดค้ํ้าประกนัไวท้ัง้หมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 สําเนาบตัรประจําตวัผู้เขา้รบัการศึกษาที่สถาบนัศึกษาออกให้ หรอืหลกัฐานที่
แสดงวา่ไดเ้ขา้รบัการศกึษาในสถาบนัการศกึษาดงักล่าว 
  6.3 ใบเสร็จรบัเงินที่เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือหลักฐานที่เกี่ยวกบัค่าใช้จ่าย                
เพื่อการศึกษา เช่น ประกาศ  หนังสือ จดหมาย ระเบียบการ แผ่นพับ หรือหลักฐานอื่นใดของ
สถาบนัการศกึษาทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั ค่าบํารุงการศกึษา ค่าอุปกรณ์การศกึษา หรอืค่าใชจ้่ายอื่น
ใดทีส่ถาบนัการศกึษาจะเรยีกเกบ็ (ตามขอ้ 2.3.1) 
  6.4 คา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีจ่า่ยจรงิอกีไมเ่กนิ 10,000 บาทต่อรายต่อภาค
การศกึษา 
  6.5 สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้ํา้ประกนั 
  6.6 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้แ้ละผูเ้ขา้รบัการศกึษา 
 7. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1 ยืน่คาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่หกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้งนิสามญัเพือ่การศกึษาครบถว้น 
จะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 1 วนัทาํการ 
 8. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
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คํ้าประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้า
ประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จํานวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมผีู้
คํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมี
ผูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชกิคนหน่ึงจะเป็นผูค้ํ้าประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ีต่นไดค้ํา้ประกนัไวท้ัง้หมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 สําเนาบตัรประจําตวัผู้เขา้รบัการศึกษาที่สถาบนัศึกษาออกให้ หรอืหลกัฐานที่
แสดงวา่ไดเ้ขา้รบัการศกึษาในสถาบนัการศกึษาดงักล่าว 
  6.3 ใบเสร็จรบัเงินที่เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือหลักฐานที่เกี่ยวกบัค่าใช้จ่าย                
เพื่อการศึกษา เช่น ประกาศ  หนังสือ จดหมาย ระเบียบการ แผ่นพับ หรือหลักฐานอื่นใดของ
สถาบนัการศกึษาทีแ่สดงรายการค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั ค่าบํารุงการศกึษา ค่าอุปกรณ์การศกึษา หรอืค่าใชจ้่ายอื่น
ใดทีส่ถาบนัการศกึษาจะเรยีกเกบ็ (ตามขอ้ 2.3.1) 
  6.4 คา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีจ่า่ยจรงิอกีไมเ่กนิ 10,000 บาทต่อรายต่อภาค
การศกึษา 
  6.5 สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้ํา้ประกนั 
  6.6 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้แ้ละผูเ้ขา้รบัการศกึษา 
 7. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1 ยืน่คาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่หกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้งนิสามญัเพือ่การศกึษาครบถว้น 
จะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 1 วนัทาํการ 
 8. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
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 9. การลงโทษ 
   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพื่อการศกึษา จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การ

ขอกู้ หากผู้กู้ไม่นําเงนิไปใช้ตามวตัถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ 

 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
   
  (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 

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

เพื่อใหก้ารดําเนินงานเกี่ยวกบัการใหเ้งนิกู้สามญัเพื่อประกอบอาชพีเสรมิ เป็นไปตาม    
ที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์      
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ชุดที่ 42 เมื่อคราวการ
ประชุมครัง้ที ่ 9 เมื่อวนัที ่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้
จํากดั เรื่อง การใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อประกอบอาชพีเสรมิ ฉบบัลงวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้
ประกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ ดงัน้ี 

 1. วตัถปุระสงค ์
  1.1  เพือ่การลงทุนประกอบอาชพีเสรมิของสมาชกิ 
  1.2  เพือ่ขยายกจิการหรอืเสรมิสภาพคล่องในกจิการเดมิของสมาชกิ  

 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิ
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

  2.3  จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทีร่ะบุไว ้ตามแผนธุรกจิทีเ่สนอต่อสหกรณ์ 
 3.  ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 

  3.1  ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบีย้ในอตัราคงทีเ่ทา่กนัทุกเดอืน  
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 

 4. เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ ตอ้งมสีดัสว่นของจาํนวนเงนิ
ชาํระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคํ้าประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จํานวนเงนิกู้สามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไม่เกนิ 600,000 บาท ต้องม ี  
ผูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมี
ผูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  



3.1.2 ประกาศเงินกู้เพือ่ประกอบอาชีพเสริม 

 71                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

   
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 

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

เพื่อใหก้ารดําเนินงานเกี่ยวกบัการใหเ้งนิกู้สามญัเพื่อประกอบอาชพีเสรมิ เป็นไปตาม    
ที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์      
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ชุดที่ 42 เมื่อคราวการ
ประชุมครัง้ที ่ 9 เมื่อวนัที ่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้
จํากดั เรื่อง การใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อประกอบอาชพีเสรมิ ฉบบัลงวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้
ประกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ ดงัน้ี 

 1. วตัถปุระสงค ์
  1.1  เพือ่การลงทุนประกอบอาชพีเสรมิของสมาชกิ 
  1.2  เพือ่ขยายกจิการหรอืเสรมิสภาพคล่องในกจิการเดมิของสมาชกิ  

 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิ
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

  2.3  จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทีร่ะบุไว ้ตามแผนธุรกจิทีเ่สนอต่อสหกรณ์ 
 3.  ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 

  3.1  ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบีย้ในอตัราคงทีเ่ทา่กนัทุกเดอืน  
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 

 4. เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ ตอ้งมสีดัสว่นของจาํนวนเงนิ
ชาํระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคํ้าประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จํานวนเงนิกู้สามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไม่เกนิ 600,000 บาท ต้องม ี  
ผูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมี
ผูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  



3.1.3 ประกาศเงินกู้สามญัเพือ่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

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

เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกบัการให้เงนิกู้สามญัเพื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วย การใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่42 เมือ่คราว        
การประชุมครัง้ที ่9 เมื่อวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัย ์   
กรมป่าไม ้จํากดั เรื่อง การใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน ฉบบัลงวนัที ่28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพือ่ปรบัปรงุยานพาหนะในการตดิตัง้ระบบการใชเ้ชือ้เพลงิ NGV หรอื LPG 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิ
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
  2.3 จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทีเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยจรงิในการตดิตัง้ระบบการใช้
เชือ้เพลงิ NGV หรอื LPG และไมเ่กนิ 120,000 บาท 
  2.4 ผูย้ื่นคําขอกูจ้ะตอ้งไม่เคยเป็นผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้ามญัเพื่อส่งเสรมิการประหยดั
พลงังานมาก่อน 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 

3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบีย้ในอตัราคงทีเ่ทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 
 4.  เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน ตอ้งมสีดัสว่นของ
จาํนวนเงนิชาํระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณเีงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ไมต่อ้งมี
บุคคลคํ้าประกนั  
 
 
 

3.1.2 ประกาศเงินกู้เพือ่ประกอบอาชีพเสริม 
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   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท     
ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชกิคนหน่ึงจะเป็นผูค้ํ้าประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกวา่ 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้ํ้าประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ีต่นไดค้ํ้าประกนัไวท้ัง้หมด  
 6.  การรายงานผลการใช้เงินกู้ 

  6.1  หลงัจากสมาชกิไดร้บัเงนิกูแ้ลว้สมาชกิจะตอ้งรายงานผลการเริม่ดาํเนินกจิการให้
สหกรณ์ทราบภายใน 30 วนั ตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด 

  6.2  หากสมาชกิไมร่ายงานผลการเริม่ดาํเนินกจิการตามขอ้ 6.1 หรอืนําเงนิกูไ้ปใช้
ผดิวตัถุประสงคต์ามทีแ่จง้ไวจ้ะถูกปรบัอตัราดอกเบีย้เพิม่เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 

  6.3  สมาชกิผูกู้ย้นิยอมใหผู้แ้ทนคณะกรรมการดาํเนินการเขา้ตรวจเยีย่มกจิการได ้    
 7.  เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  7.1  คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
   7.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้แ้ละผูค้ํ้าประกนั 

   7.3  หลกัฐานเกีย่วกบักจิการ (ถา้ม)ี เชน่ทะเบยีนการคา้หรอืทะเบยีนพาณชิย์
อนุญาตจดัตัง้โรงงาน (รง.4) 

  7.4  รายละเอยีดโครงการและแผนธุรกจิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ยเพือ่การต่าง ๆ ที่
เกีย่วกบัการดาํเนินกจิการ พรอ้มภาพประกอบ 

  7.5  สาํเนาบญัชเีงนิฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารทุกบญัชขีองกจิการ 
 8.  ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 

  8.1  ยืน่คาํขอกูพ้รอ้มเอกสารประกอบไดท้ีส่หกรณ์ฯ 
  8.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้งนิสามญัเพือ่การประกอบอาชพีเสรมิ

ครบถว้น จะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 30 วนั (นบัแต่วนัทีย่ ืน่เอกสาร หลกัฐานครบถว้น) 
   9.  การจ่ายเงินกู้ 
               สหกรณ์จะจ่ายเงนิกูท้ ัง้หมดหรอืเป็นงวด ๆ ตามแต่กจิการทีค่ณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 

 10.  อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
 11.  การลงโทษ 

   สมาชิกผู้ได้ร ับเงินกู้สามัญเพื่อการประกอบอาชีพเสริม จะต้องนําเงินกู้ไปใช ้             
ตามวตัถุประสงคแ์ห่งการขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดาํเนินการตามระเบยีบ
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
                    ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 (ลงนาม) วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

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

เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกบัการให้เงนิกู้สามญัเพื่อส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วย การใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่42 เมือ่คราว        
การประชุมครัง้ที ่9 เมื่อวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัย ์   
กรมป่าไม ้จํากดั เรื่อง การใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน ฉบบัลงวนัที ่28 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพือ่ปรบัปรงุยานพาหนะในการตดิตัง้ระบบการใชเ้ชือ้เพลงิ NGV หรอื LPG 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิ
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
  2.3 จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทีเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยจรงิในการตดิตัง้ระบบการใช้
เชือ้เพลงิ NGV หรอื LPG และไมเ่กนิ 120,000 บาท 
  2.4 ผูย้ื่นคําขอกูจ้ะตอ้งไม่เคยเป็นผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้ามญัเพื่อส่งเสรมิการประหยดั
พลงังานมาก่อน 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 

3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบีย้ในอตัราคงทีเ่ทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 
 4.  เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน ตอ้งมสีดัสว่นของ
จาํนวนเงนิชาํระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณเีงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ไมต่อ้งมี
บุคคลคํ้าประกนั  
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  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 
   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  

   5.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งม ี                    
ผูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งม ี                
ผูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งม ี                
ผูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชกิคนหน่ึงจะเป็นผูค้ํ้าประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ีต่นไดค้ํา้ประกนัไวท้ัง้หมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 สําเนาทะเบยีนรถยนต์ ของผูกู้้ หรอืคู่สมรส หรอืบุตร หรอืบดิา มารดา ในฐานะ
เจา้ของกรรมสทิธิ �หรอืผูค้รอบครอง 
  6.3  ใบเสนอราคาจากสถานบรกิารทีจ่ะตดิตัง้ระบบการใชเ้ชือ้เพลงิ NGV หรอื LPG ซึง่
ระบุทะเบยีนรถยนตท์ีจ่ะตดิตัง้ วนัทีน่ดัตดิตัง้ รายละเอยีดชื่อทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัทข์องสถานบรกิาร 
  6.4  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้ํ้าประกนั 
 7. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1  ยืน่คาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่หกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคําขอกู้สามญัตามวตัถุประสงคเ์พื่อการ
สง่เสรมิการประหยดัพลงังานครบถว้น จะทราบผลการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 15 วนั (นบัแต่วนัทีย่ ื่นเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น) 
 8. การรายงานผลการใช้เงินกู้ 
  8.1 ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานผลตามแบบฟอรม์ทีส่หกรณ์กาํหนดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ ซึง่แบบรายงานผลมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
   8.1.1 ภาพถ่ายรถยนต์ซึ่งแสดงใหเ้หน็ตําแหน่งทีไ่ดท้าํการตดิตัง้ถงัก๊าซแลว้  
และแผน่ป้ายทะเบยีนรถยนต ์(ในภาพเดยีวกนั)  
   8.1.2 ใบเสรจ็รบัเงนิจากสถานบรกิารทีต่ดิตัง้ระบบการใชเ้ชือ้เพลงิ NGV หรอื LPG 
  8.2  กรณผีูกู้ย้ ืน่คาํขอกูต้ดิตัง้ระบบการใชเ้ชือ้เพลงิ NGV แต่ไดด้าํเนินการตดิตัง้
ระบบการใชเ้ชือ้เพลงิ LPG ถอืวา่ผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การกู ้
 9. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์    
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 10. การลงโทษ 
   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกู้สามญัเพื่อส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน จะต้องนําเงนิกู้ไปใช้

ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบ    
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 

 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

                    ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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 10. การลงโทษ 
   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกู้สามญัเพื่อส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน จะต้องนําเงนิกู้ไปใช้

ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบ    
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 

 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

                    ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรพัยสิ์น 

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

เพื่อใหก้ารดําเนินงานเกีย่วกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ เป็นไป
ตามที่กําหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิสหกรณ์ 
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดที่ 42 เมื่อคราวการ
ประชุมครัง้ที ่9 เมือ่วนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั เรื่อง การใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ ฉบบัลงวนัที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการซือ้อาวุธปืนและหรอืเครือ่งกระสนุปืน ในการคุม้ครอง
ชวีติและทรพัยส์นิของสมาชกิสหกรณ์ ครอบครวัสมาชกิ หรอืทางราชการ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 กูเ้พือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้อาวุธปืน จาํนวนไมเ่กนิ 1 กระบอก และหรอืรวม
เครือ่งกระสนุปืน 
  2.3 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิ
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ ทัง้น้ี จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิ 120,000 บาท 
  2.4  ผูย้ืน่คาํขอกูจ้ะตอ้งไมเ่คยเป็นผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้ามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและ 
ทรพัยส์นิมาก่อน 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบีย้ในอตัราคงทีเ่ทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 
 4. เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ ตอ้งมสีดัสว่นของจาํนวน
เงนิชาํระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณเีงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทีส่มาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ไมต่อ้งมี
บุคคลคํ้าประกนั  
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  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 
   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  

   5.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งม ี        
ผูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จาํนวนเงนิกู้สามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท ต้อง
มผีูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งม ี      
ผูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชกิคนหน่ึงจะเป็นผูค้ํ้าประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ีต่นไดค้ํ้าประกนัไวท้ัง้หมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 สาํเนาเอกสารการขอซือ้อาวุธปืน (ป.3) และหรอืสาํเนาเอกสารการขอซือ้เครือ่ง
กระสนุปืน ของผูกู้ ้  
  6.3  ใบเสนอราคา หรอืเอกสารโฆษณาสนิคา้ หรอืสญัญาซือ้ขายซึง่ระบุราคาอาวธุปืน  
  6.4  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้แ้ละผูค้ํา้ประกนั  
 7. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1 ยืน่คาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่หกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกู้สามญัตามวตัถุประสงค์เพื่อ
คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิครบถ้วน จะทราบผลการอนุมตัเิงนิกู้ภายใน 15 วนั (นับแต่วนัที่ยื่นเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น) 
 8. การรายงานผลการใช้เงินกู้ 
  ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานผลตามแบบฟอรม์ทีส่หกรณ์กาํหนดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่
ไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ ซึง่แบบรายงานผลมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  8.1 สาํเนาเอกสารการมอีาวุธปืนไวใ้นครอบครอง (ป.4) และหรอืสาํเนาเอกสารการมี
เครือ่งกระสนุปืนไวใ้นครอบครอง 
  8.2 สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิจากผูจ้าํหน่ายอาวุธปืนและหรอืเครือ่งกระสนุปืน 
 9. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
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  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 
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   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
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 10.  การลงโทษ 
  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพื่อคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ จะต้องนําเงนิกูไ้ปใชต้าม

วตัถุประสงคแ์ห่งการขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบว่า
ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
 (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 

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

เพื่อใหก้ารดําเนินงานเกี่ยวกบัการใหเ้งนิกู้สามญัเพื่อสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เป็นไปตามที่
กําหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่42 เมื่อคราวการประชุม ครัง้ที ่9 
เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั เรื่อง 
การใหเ้งนิกู้สามญัเพื่อสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั ฉบบัลงวนัที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศ
การใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั ดงัน้ี 

1.  วตัถปุระสงค ์
เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของสมาชกิผูป้ระสบภยั เชน่ อุทกภยั วาตภยั อคัคภียั     

หรอืภยัอื่น ๆ 
 2.  หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
     2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิ
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
  2.3  ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากการประสบภยั และมลูคา่ความเสยีหายไมน้่อย
กวา่ 80,000 บาท ทัง้น้ี จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิมลูคา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 3.  เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพือ่สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั ตอ้งมสีดัสว่นของจาํนวนเงนิ
ชาํระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 4.  ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  4.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบีย้ในอตัราคงทีเ่ทา่กนัทุกเดอืน 
  4.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 งวด 
 5. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคํ้าประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งม ี
ผูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
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   5.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งม ี
ผูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ตอ้ง
มผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้คํ้าประกนัสําหรบัผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดยีวกนัไมไ่ด ้โดยผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ีต่นไดค้ํา้ประกนัไวท้ัง้หมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 ภาพถ่ายทีอ่ยูอ่าศยัทีแ่สดงถงึความเสยีหายของทรพัยส์นิ 
  6.3  หนงัสอืรบัรองความเสยีหายและประเมนิมลูคา่ความเสยีหาย 
  6.4 สาํเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทีป่ระสบภยั ซึง่สมาชกิมชีื่ออยู ่ 
  6.5 ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืประธานกลุ่ม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอืหนงัสอื
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  6.6 สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้ํา้ประกนั 
 7. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1 ยืน่คาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่หกรณ์ 
     7.2  สหกรณ์จะอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 10 วนัทาํการ หากรายละเอยีดและหลกัฐาน
ประกอบคาํขอกูค้รบถว้น 
 8. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 9.  การลงโทษ 

   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงค์
แห่งการขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบว่าดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
                  (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
  (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือการท่องเท่ียว 

---------------------------- 
เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเกีย่วกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพือ่การทอ่งเทีย่ว เป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้น

ระเบียบสหกรณ์ออมทร ัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เง ินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ .ศ . 2562 
และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ชุดที ่42 เมื่อคราวการประชุม ครัง้ที ่9 
เมื่อวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั เรื่อง การ
ใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อการท่องเทีย่ว ฉบบัลงวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกู้สามญั
เพือ่การทอ่งเทีย่ว ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ สาํหรบัสมาชกิและผูร้ว่มเดนิทางซึง่เป็น คูส่มรส บดิา มารดา และบุตรของสมาชกิเทา่นัน้ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 หากผูกู้ม้หีน้ีเงนิกูส้ามญัทีใ่ชบุ้คคลคํ้าประกนั จะตอ้งมหีน้ีไม่เกนิ 50 % ของวงเงนิกู้
สงูสดุตามระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
     2.3 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิตามที่
กาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ    
  2.4  จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทีจ่า่ยจรงิและคา่ใชจ้า่ยอื่นอกีไมเ่กนิคนละ 10,000 บาท 
 3. เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้้องการกู้เงนิสามญัเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมสีดัส่วนหน้ีสนิรายเดอืนต่อเงนิได้
รายเดอืนไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 4. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  4.1 กรณีเงนิกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้หรอืเงนิฝากทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์  
ไม่ต้องมบุีคคลคํ้าประกนั  
  4.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้ํา้ประกนั 

   4.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้าประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   4.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้าประกนั
ไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   4.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งม ี        
ผูค้ํ้าประกนัไม่น้อยกว่า 5 คน  
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เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัเพ่ือการท่องเท่ียว 
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เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเกีย่วกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพือ่การทอ่งเทีย่ว เป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้น

ระเบียบสหกรณ์ออมทร ัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เง ินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ .ศ . 2562 
และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ชุดที ่42 เมื่อคราวการประชุม ครัง้ที ่9 
เมื่อวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั เรื่อง การ
ใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อการท่องเทีย่ว ฉบบัลงวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกู้สามญั
เพือ่การทอ่งเทีย่ว ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ สาํหรบัสมาชกิและผูร้ว่มเดนิทางซึง่เป็น คูส่มรส บดิา มารดา และบุตรของสมาชกิเทา่นัน้ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
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     2.3 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มือ่รวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิตามที่
กาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ    
  2.4  จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทีจ่า่ยจรงิและคา่ใชจ้า่ยอื่นอกีไมเ่กนิคนละ 10,000 บาท 
 3. เง่ือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้้องการกู้เงนิสามญัเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมสีดัส่วนหน้ีสนิรายเดอืนต่อเงนิได้
รายเดอืนไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 4. การคํา้ประกนัเงินกู้ 
  4.1 กรณีเงนิกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้หรอืเงนิฝากทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์  
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   4.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   4.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํ้าประกนั
ไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   4.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งม ี        
ผูค้ํา้ประกนัไม่น้อยกว่า 5 คน  
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   4.2.4 จาํนวนเงนิกู้สามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,500,000 บาท ต้องม ี   
ผูค้ํา้ประกนัไม่น้อยกว่า 6 คน 
   4.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้ํา้ประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   4.2.6 สมาชกิคนหน่ึงจะเป็นผูค้ํ้าประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้ํา้ประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ีต่นไดค้ํา้ประกนัไวท้ัง้หมด  
 5. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  5.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบีย้ในอตัราคงทีเ่ทา่กนัทุกเดอืน 
  5.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 งวด 
 6. วิธีการชาํระเงินกู้ 

6.1  หกัจากเงนิไดร้ายเดอืน หรอื 
6.2  หกัจากบญัชเีงนิฝากทีส่มาชกิมอียู่กบัสหกรณ์ (ทัง้น้ี สามารถหกัจากเงนิฝากหรอื

ดอกเบีย้เงนิฝากกไ็ด)้ 
 7. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  7.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  7.2 โปรแกรมการท่องเที่ยวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของผู้กู้หรอืของ
บรษิทันําเทีย่ว 
  7.3 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของผูกู้แ้ละผูร้ว่มเดนิทางสาํหรบักรณี
ทอ่งเทีย่วต่างประเทศ 
  7.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้แ้ละผูร้ว่มเดนิทาง 
  7.5 กรณมีคีูส่มรสหรอืบุตรหรอืบดิามารดา รว่มเดนิทางดว้ย ใหม้บีนัทกึเพิม่เตมิแนบทา้ย
คาํขอกูส้ามญัเพือ่การทอ่งเทีย่วเพือ่แสดงคา่ใชจ้า่ยของผูร้ว่มเดนิทาง 
 8. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  8.1 ยืน่คาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่หกรณ์ 
     8.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้งนิสามญัเพือ่การทอ่งเทีย่วครบถว้น 
จะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 7 วนัทาํการ 
 9. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
 10.  เง่ือนไข 
   10.1  เพื่อประโยชน์ในการประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่เพื่อนสมาชกิ สหกรณ์จงึขอใหส้มาชกิ   
ผูไ้ด้รบัเงนิกู้สามญัเพื่อการท่องเที่ยวส่งภาพถ่ายการท่องเที่ยว จํานวน 2 - 5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพ       
ใหส้หกรณ์ภายใน 15 วนั นบัจากกลบัจากการทอ่งเทีย่ว  
  10.2  กรณมีเีหตุจาํเป็นไมส่ามารถไปทอ่งเทีย่วตามทีก่าํหนดได ้ผูกู้ต้อ้งนําเงนิมา
ชาํระคนืสหกรณ์ภายในกาํหนด 7 วนั นบัแต่วนักาํหนดเดนิทาง 
  10.3  กรณไีมนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคจ์ะถูกลงโทษตามระเบยีบของสหกรณ์ 
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 11.  การลงโทษ 
  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพื่อการท่องเทีย่ว จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ห่งการ

ขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดาํเนินการตามระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ
สหกรณ์ 
 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

                         ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 
 

 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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 11.  การลงโทษ 
  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพื่อการท่องเทีย่ว จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ห่งการ

ขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดาํเนินการตามระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ
สหกรณ์ 
 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

                         ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 
 

 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เร��อง  การให้เงินกู้สามญัเพ��อความมั �นคงของครอบครวั 

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

เพื่อใหก้ารดําเนินงานเกี่ยวกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพื่อความมัน่คงของครอบครวั เป็นไป
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดที่ 42 เมื่อคราวการประชุม
ครัง้ที่ 9 เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั   
เรื่อง การให้เงนิกู้สามญัเพื่อความมัน่คงของครอบครวั ฉบบัลงวนัที่ 27 สงิหาคม พ.ศ.2561 และให้
ประกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนใหส้มาชกิไดอ้อมเงนิสะสมระยะยาว บรรเทาความเดอืดรอ้นเมื่อ
ประสบภยั รวมทัง้เพิม่หลกัประกนัความมัน่คงของชวีติและครอบครวัในอนาคต โดยการซื้อกรมธรรม์
ประกนัชวีติแบบต่าง ๆ หรอืประกนัวนิาศภยั เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัเมื่อประสบ
ภยัธรรมชาต ิหรอืประกนัภยัรถยนต ์หรอืเพือ่เป็นคา่รกัษาพยาบาล เป็นตน้ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 เพือ่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืประกนัวนิาศภยัสาํหรบัผูกู้ ้และหรอืคูส่มรส และ
หรอืบุตร และหรอืบดิามารดา 
  2.3 สหกรณ์จะจา่ยเงนิกูข้องสมาชกิใหแ้ก่บรษิทัประกนัฯ โดยจา่ยเป็นงวดรายปี 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นแบบกรมธรรมฯ์  
  2.4  เพือ่เป็นคา่รกัษาพยาบาล 
  2.5 จาํนวนเงนิกูส้งูสดุรายปี เป็นไปตามเงือ่นไข ดงัน้ี 
   2.5.1 ใหกู้ไ้ดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืประกนัวนิาศภยั หรอื
ค่ารกัษาพยาบาล 
   2.5.2 จํานวนเงนิกู้สามญัเพื่อความมัน่คงของครอบครวัเมื่อรวมกบัสิทธิเงนิกู้
ฉุกเฉินเตม็สทิธแิลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้  
   2.5.3 จํานวนเงนิกู ้สามญัเพื่อความมัน่คงของครอบครวัเมื่อรวมจํานวนเงนิกู้
สามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยู่ภายในวงเงนิตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ  
  2.6 ผูกู้จ้ะตอ้งมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
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 3. การจ่ายเงินกู้และการชาํระคืนเงินกู้ 
  3.1 การจ่ายเงนิกู ้สหกรณ์จะจ่ายเงนิกูข้องสมาชกิในนามบรษิทัประกนัฯ แทนผูกู้ต้ามที่
กาํหนดไวใ้นคาํขอซือ้กรมธรรมฯ์ หรอืจา่ยเงนิกูต้ามใบเสนอราคาคา่รกัษาพยาบาล หรอืใบเสรจ็รบัเงนิคา่
รกัษาพยาบาล   
  3.2 การชําระเงนิกู ้ใหผู้กู้ช้ําระคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดอืนเท่ากนัทุก
งวด (เวน้แต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลา 12 งวดเดอืน 
 4. การคืนเงินกู้กรณีพ้นจากสมาชิกภาพ 
  กรณีผูกู้พ้น้จากสมาชกิภาพดว้ยเหตุใดกต็าม สหกรณ์จะนําทุนเรอืนหุน้หกัชําระหน้ีเงนิกู้
ฉุกเฉิน หน้ีเงนิกูส้ามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั และเงนิกูอ้ื่น ๆ ตามลาํดบั 
 5. เอกสารประกอบคาํขอกู้ 
  5.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  5.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ 
  5.3 สาํเนาคาํขอซือ้กรมธรรมฯ์ หรอืใบแจง้การชาํระค่าเบีย้ประกนั ทีร่ะบุชื่อผูกู้ ้หรอืใบเสนอ
ราคาคา่รกัษาพยาบาล หรอืใบเสรจ็รบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล 
 6. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์  
 

 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
 

                                   ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
               (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธรุกิจ 

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

  เพื่อเป็นการเพิม่รายได ้ส่งเสรมิฐานะ และสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวั 
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ชุดที ่42 เมื่อคราว
การประชุมครัง้ที่ 9 เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม้ จํากดั เรื่อง การให้เงนิกู้พเิศษเพื่อประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ฉบบัลงวนัที่ 27 
สงิหาคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูพ้เิศษเพือ่ประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพื่อเป็นการให้เงนิกู ้พเิศษแก่สมาชิกในการประกอบกิจการ ประเภทอาคาร
ธุรก ิจซึ่งได้แก่ หอพกั บ้านเรือนแถว อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านรีสอร์ท และอาคารอื่นๆ ที่มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบธุรกจิ 
 2.  ประเภทของการให้เงินกู้ 
  2.1   ซือ้อาคารธุรกจิ พรอ้มทีด่นิ  

  2.2   ซือ้ทีด่นิเปล่าพรอ้มปลกูสรา้งอาคารธุรกจิ 
  2.3   ปลกูสรา้งอาคารธุรกจิ บนทีด่นิกรรมสทิธิ �ของผูกู้ ้หรอืคูส่มรส สาํหรบักรณปีลกู

สรา้งแลว้อาคารธุรกจิตอ้งก่อสรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
  2.4   การต่อเตมิ การปรบัปรงุ ซ่อมแซมอาคารธุรกจิบนทีด่นิกรรมสทิธิ �ของผูกู้ ้หรอื 

คูส่มรส  
  2.5   ไถ่ถอนจาํนองอาคารธุรกจิพรอ้มทีด่นิจากสถาบนัการเงนิ ใหกู้ไ้มเ่กนิยอดหน้ี

เงนิตน้คงเหลอื และตอ้งเป็นหน้ีเงนิกูท้ีไ่มม่ปีญัหาการผอ่นชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงนิเดมิ  
  2.6  ไถ่ถอนจํานองที่ดนิเปล่าจากสถาบนัการเงนิ พร้อมปลูกสรา้งอาคารธุรกิจบน

ทีด่นิของตนเอง 
 3. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 

 3.1  อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว       
ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน และมหีุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนเงนิกู ้ 

  3.2  จาํนวนเงนิกู ้สหกรณ์จะใหเ้งนิกูร้ายละตัง้แต่ 500,000 บาท (หา้แสนบาท) และไมเ่กนิ 
15,000,000 บาท (สบิหา้ลา้นบาท) ตามเงือ่นไข ดงัน้ี 
  3.2.1 จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั 
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 3.2.2 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000  บาท ใหกู้ไ้ด้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.3 จาํนวนเงนิกูเ้กนิกว่า 5,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ด ้  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.4 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ
ราคาประเมนิหลกัประกนั 
 3.3  ระยะเวลาการผ่อนชําระเงนิกู ้ระยะเวลาใหกู้ส้งูสุด 30 ปี  ทัง้น้ี อายุของผูกู้ร้วม
กบัระยะเวลาผอ่นชาํระหน้ี ตอ้งไมเ่กนิ 70 ปี 

 3.4  การชําระหน้ีเงนิกู้ ผู้กู้ต้องมีรายได้รวมเพยีงพอต่อการชําระหน้ีในแต่ละงวด
เดอืน โดยเงนิงวดผอ่นชาํระหน้ี ตอ้งสามารถหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้ 

  กรณีเงนิได้รายเดือนไม่เพยีงพอต่อการชําระหน้ีรายเดือน ให้คณะกรรมการ
เงนิกูม้อีํานาจพจิารณาหกัเงนิไดร้ายเดอืนรวมกบับญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้ ีม่อียูก่บัสหกรณ์ไดเ้ป็นกรณี ๆ ไป  
ทัง้น้ี ตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนใหห้กัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของการชาํระหน้ีในแต่ละงวดเดอืน 
  3.5  สมาชกิผูต้อ้งการกูพ้เิศษเพือ่ประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ตอ้งมสีดัสว่น
ของจาํนวนเงนิชาํระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 4. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์   
 5. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  5.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพือ่ประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ  

  5.2  แผนธุรกจิตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด 
  5.3  สาํเนาบตัรประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ ผูกู้/้คูส่มรส  ทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คูส่มรส 
และสาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลีย่นชื่อ หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

    5.4  ใบแจง้ยอดเงนิเดอืน (สลปิเงนิเดอืน) ของผูกู้/้คูส่มรส   
   5.5  เอกสารการเดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน (บญัชสีะสมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั 
หรอืเงนิฝากประจาํ โดยถ่ายเอกสารตัง้แต่หน้าบญัชแีรก ถงึวนัทีป่จัจุบนั) 
  5.6  เอกสารเกีย่วกบัทีด่นิและอาคารธุรกจิ 
  5.6.1  กรณซีือ้ขายทีด่นิพรอ้มอาคารธุรกจิ 

(1)  สาํเนาเอกสารกรรมสทิธิ �ทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิขนาดเทา่
 ตน้ฉบบั 

(2)  สญัญาจะซือ้จะขาย พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
 ผูข้าย 

(3)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทีต่ัง้ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

 5.6.2 กรณปีลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร   
      (1)  สาํเนาเอกสารกรรมสทิธิ �ทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
       ขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
   (2)  ใบขออนุญาต ปลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร จากทางสว่นราชการ 
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 3.2.2 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000  บาท ใหกู้ไ้ด้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.3 จาํนวนเงนิกูเ้กนิกว่า 5,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ด ้  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.4 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ
ราคาประเมนิหลกัประกนั 
 3.3  ระยะเวลาการผ่อนชําระเงนิกู ้ระยะเวลาใหกู้ส้งูสุด 30 ปี  ทัง้น้ี อายุของผูกู้ร้วม
กบัระยะเวลาผอ่นชาํระหน้ี ตอ้งไมเ่กนิ 70 ปี 

 3.4  การชําระหน้ีเงนิกู้ ผู้กู้ต้องมีรายได้รวมเพยีงพอต่อการชําระหน้ีในแต่ละงวด
เดอืน โดยเงนิงวดผอ่นชาํระหน้ี ตอ้งสามารถหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้ 

  กรณีเงนิได้รายเดือนไม่เพยีงพอต่อการชําระหน้ีรายเดือน ให้คณะกรรมการ
เงนิกูม้อีาํนาจพจิารณาหกัเงนิไดร้ายเดอืนรวมกบับญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้ ีม่อียูก่บัสหกรณ์ไดเ้ป็นกรณี ๆ ไป  
ทัง้น้ี ตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนใหห้กัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของการชาํระหน้ีในแต่ละงวดเดอืน 
  3.5  สมาชกิผูต้อ้งการกูพ้เิศษเพือ่ประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ตอ้งมสีดัสว่น
ของจาํนวนเงนิชาํระหน้ีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 4. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์   
 5. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  5.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพือ่ประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ  

  5.2  แผนธุรกจิตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด 
  5.3  สาํเนาบตัรประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ ผูกู้/้คูส่มรส  ทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คูส่มรส 
และสาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลีย่นชื่อ หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

    5.4  ใบแจง้ยอดเงนิเดอืน (สลปิเงนิเดอืน) ของผูกู้/้คูส่มรส   
   5.5  เอกสารการเดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน (บญัชสีะสมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั 
หรอืเงนิฝากประจาํ โดยถ่ายเอกสารตัง้แต่หน้าบญัชแีรก ถงึวนัทีป่จัจุบนั) 
  5.6  เอกสารเกีย่วกบัทีด่นิและอาคารธุรกจิ 
  5.6.1  กรณซีือ้ขายทีด่นิพรอ้มอาคารธุรกจิ 

(1)  สาํเนาเอกสารกรรมสทิธิ �ทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิขนาดเทา่
 ตน้ฉบบั 

(2)  สญัญาจะซือ้จะขาย พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
 ผูข้าย 

(3)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทีต่ัง้ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

 5.6.2 กรณปีลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร   
      (1)  สาํเนาเอกสารกรรมสทิธิ �ทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
       ขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
   (2)  ใบขออนุญาต ปลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร จากทางสว่นราชการ 
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 (3)   สาํเนาแบบแปลนการก่อสรา้ง (พมิพเ์ขยีว) และรปูถ่ายภาพอาคาร   
 ปจัจุบนัในกรณต่ีอเตมิ 

  (4)  รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย ในการปลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร
 พรอ้มทัง้สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง(ถา้ม)ี 

  (5)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทีต่ัง้ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

  5.6.3  กรณไีถ่ถอนจาํนอง 
    (1)  สาํเนาเอกสารกรรมสทิธิ �ทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิขนาดเทา่

 ตน้ฉบบั 
  (2)  สญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และสญัญาจาํนอง 
  (3)  หลกัฐานการผอ่นชาํระหน้ี (STATEMENT) และหนงัสอืรบัรองประเภท

 หน้ีและยอดหน้ีจากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารทีแ่สดง
 ยอดหน้ีคงเหลอืก่อนยืน่กู ้

 (4)  หลกัฐานการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ �ในอาคาร เชน่ สญัญาซือ้ขายซึง่
 จดัทาํทีส่าํนกังานทีด่นิ (ท.ด.13) คาํขอเลขทีบ่า้น 

    (5)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทีต่ัง้ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

 6. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  6.1  ยืน่คาํขอกูพ้เิศษเพือ่ประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ 
 6.2  ชาํระเงนิค่าประเมนิหลกัทรพัย ์โดยผูกู้เ้ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการประเมนิ
หลกัทรพัยท์ัง้หมด พรอ้มนดัหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 
  6.3  สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยืน่คาํขอ 
  6.4  กรณไีดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้สหกรณ์จะนดัหมายวนัทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้    
 7. หลกัประกนัท่ีดิน        
  ตอ้งเป็นทีด่นิทีม่กีรรมสทิธิ �ทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
 8. การทาํประกนัชีวิต 
  ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติคุม้ครองหน้ีตามทีส่หกรณ์กาํหนด 
 

 ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

                    ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

              (ลงนาม)       วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื�อง  เงินกู้พิเศษเพื�อการเคหะกรณีใช้สิทธิ�ตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 

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

 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั พจิารณาแลว้ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืสมาชกิทีกู่เ้งนิกู้
พเิศษเพื่อการเคหะไปก่อนระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบั ใหส้มาชกิ
ไดร้บัสทิธิ �เกี่ยวกบัจํานวนงวดการชําระหนี� ตามทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบดงักล่าว คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั  ชุดที่ 42 ในการประชุมครั �งที่ 9 เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2562     
จงึให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั เรื่อง เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะกรณีใช้สทิธิ �ตาม
ระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ พ.ศ. 2561 ฉบบัลงวนัที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศเงนิกูพ้เิศษ
เพือ่การเคหะกรณใีชส้ทิธิ �ตามระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ พ.ศ. 2562 ดงันี� 
     1. วตัถปุระสงค ์
            เพื่อใหส้มาชกิผูกู้เ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะไดใ้ชส้ทิธิ �เกีย่วกบัจาํนวนงวดการชาํระหนี� 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
    2. คณุสมบติัของผูก้ ู้ 

  ต้องเป็นสมาชกิที่มหีนี�เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะก่อนระเบยีบว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบั 
     3. จาํนวนเงินกู้ 
    ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิภาระหนี�เงนิตน้คงเหลอืของเงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ 
     4.  การผอ่นชาํระเงินกู้ 

        ใหม้รีะยะเวลาการผ่อนชําระหนี�ไมเ่กนิ 30 ปีนบัแต่วนัทาํสญัญาใหม่ และอายุของผูกู้ ้
ไม่เกนิ 70 ปี  
     5.  เงินได้รายเดือนคงเหลือ  

         ผู้กู้จะต้องมเีงนิได้รายเดือนคงเหลือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
      6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 

    6.1 คาํขอเงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ  
    6.2  สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้/คูส่มรส  
      6.3  ทะเบยีนบา้นของผูกู้ ้/คูส่มรส 
    6.4 สาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
     6.5 สลปิเงนิเดอืนฉบบัเดอืนล่าสดุ  
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื�อง  เงินกู้พิเศษเพื�อการเคหะกรณีใช้สิทธิ�ตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 

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

 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั พจิารณาแลว้ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืสมาชกิทีกู่เ้งนิกู้
พเิศษเพื่อการเคหะไปก่อนระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบั ใหส้มาชกิ
ไดร้บัสทิธิ �เกี่ยวกบัจํานวนงวดการชําระหนี� ตามทีก่ําหนดไวใ้นระเบยีบดงักล่าว คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั  ชุดที่ 42 ในการประชุมครั �งที่ 9 เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ. 2562     
จงึให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั เรื่อง เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะกรณีใช้สทิธิ �ตาม
ระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ พ.ศ. 2561 ฉบบัลงวนัที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศเงนิกูพ้เิศษ
เพือ่การเคหะกรณใีชส้ทิธิ �ตามระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ พ.ศ. 2562 ดงันี� 
     1. วตัถปุระสงค ์
            เพื่อใหส้มาชกิผูกู้เ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะไดใ้ชส้ทิธิ �เกีย่วกบัจาํนวนงวดการชาํระหนี� 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
    2. คณุสมบติัของผูก้ ู้ 

  ต้องเป็นสมาชกิที่มหีนี�เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะก่อนระเบยีบว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบั 
     3. จาํนวนเงินกู้ 
    ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิภาระหนี�เงนิตน้คงเหลอืของเงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ 
     4.  การผอ่นชาํระเงินกู้ 

        ใหม้รีะยะเวลาการผ่อนชําระหนี�ไมเ่กนิ 30 ปีนบัแต่วนัทาํสญัญาใหม่ และอายุของผูกู้ ้
ไม่เกนิ 70 ปี  
     5.  เงินได้รายเดือนคงเหลือ  

         ผู้กู้จะต้องมเีงนิได้รายเดือนคงเหลือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
      6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 

    6.1 คาํขอเงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะ  
    6.2  สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้/คูส่มรส  
      6.3  ทะเบยีนบา้นของผูกู้ ้/คูส่มรส 
    6.4 สาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
     6.5 สลปิเงนิเดอืนฉบบัเดอืนล่าสดุ  
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    7. การขอกู้และการพิจารณาอนุมติัเงินกู้ 
           7.1 สมาชกิผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะใหย้ื่นคําขอกูต้ามแบบทีส่หกรณ์
กาํหนด พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
     7.2 สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยืน่คาํขอ 
     7.3 กรณีไดร้บัอนุมตั ิสหกรณ์จะนัดหมายวนัจดนิตกิรรมภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัอนุมตั ิ
     

ทั �งนี�  ตั �งแต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

                                       ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
   
                                    (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
                     (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
                     ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัโดยใช้อสงัหาริมทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั 

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

  อาศยัอํานาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ขอ้ 41(2) และมตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ชุดที ่42 
ในการประชุมครัง้ที ่9 เมื่อวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั เรื่อง การใหเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นหลกัประกนั ฉบบัลงวนัที ่27 สงิหาคม 
พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงคก์ารขอกู้ 
  สมาชกิผูป้ระสงค์ขอกู้เงนิกู้สามญัโดยไม่ใชหุ้น้ เงนิฝาก หรอืบุคคลคํ้าประกนั สามารถ
ยืน่คาํขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนัได ้สาํหรบัเงนิกูส้ามญัประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

  (1) เงนิกูส้ามญัทัว่ไป    
  (2) เงนิกูส้ามญัเพือ่การศกึษา   
  (3) เงนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ    
  (4) เงนิกูส้ามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
  (5) เงนิกูส้ามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ 
  (6) เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  
  (7) เงนิกูส้ามญัเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

   (8) เงนิกูส้ามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั 
 2. วงเงินกู้ 
 วงเงนิกูใ้หอ้ยูภ่ายในวงเงนิทีก่าํหนดตามประเภทเงนิกูส้ามญัตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์  
 ทัง้น้ี จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 80 แหง่มลูคา่อสงัหารมิทรพัยท์ีนํ่ามาเป็น
หลกัประกนั 
 3.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ หุ้น ระยะเวลาการผอ่นชาํระเงินกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือ 
 คุณสมบตัขิองผูกู้ ้หุน้ ระยะเวลาการผอ่นชาํระเงนิกู ้และรายไดร้ายเดอืนคงเหลอืใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ําหนดสาํหรบัผูกู้ป้ระเภทเงนิกูส้ามญั ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์  
 4. อสงัหาริมทรพัยท่ี์เป็นหลกัประกนั 

            (1) โฉนดทีด่นิ หรอื นส.3ก. พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ตอ้งมทีางเขา้-ออก และไม่เป็นทีด่นิที่
หา้มจาํหน่ายจา่ยโอน (เอกสารสทิธิ �หลงัแดง) หรอื 

 (2) หนงัสอืกรรมสทิธิ �หอ้งชุด (อ.ช.2)  
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เรื่อง  การให้เงินกู้สามญัโดยใช้อสงัหาริมทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั 
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  อาศยัอํานาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ขอ้ 41(2) และมตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ชุดที ่42 
ในการประชุมครัง้ที ่9 เมื่อวนัที ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั เรื่อง การใหเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นหลกัประกนั ฉบบัลงวนัที ่27 สงิหาคม 
พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 
 1. วตัถปุระสงคก์ารขอกู้ 
  สมาชกิผูป้ระสงค์ขอกู้เงนิกู้สามญัโดยไม่ใชหุ้น้ เงนิฝาก หรอืบุคคลคํ้าประกนั สามารถ
ยืน่คาํขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนัได ้สาํหรบัเงนิกูส้ามญัประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

  (1) เงนิกูส้ามญัทัว่ไป    
  (2) เงนิกูส้ามญัเพือ่การศกึษา   
  (3) เงนิกูส้ามญัเพือ่ประกอบอาชพีเสรมิ    
  (4) เงนิกูส้ามญัเพือ่สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
  (5) เงนิกูส้ามญัเพือ่คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ 
  (6) เงนิกูส้ามญัเพือ่สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  
  (7) เงนิกูส้ามญัเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

   (8) เงนิกูส้ามญัเพือ่ความมัน่คงของครอบครวั 
 2. วงเงินกู้ 
 วงเงนิกูใ้หอ้ยูภ่ายในวงเงนิทีก่าํหนดตามประเภทเงนิกูส้ามญัตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์  
 ทัง้น้ี จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 80 แหง่มลูคา่อสงัหารมิทรพัยท์ีนํ่ามาเป็น
หลกัประกนั 
 3.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ หุ้น ระยะเวลาการผอ่นชาํระเงินกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือ 
 คุณสมบตัขิองผูกู้ ้หุน้ ระยะเวลาการผอ่นชาํระเงนิกู ้และรายไดร้ายเดอืนคงเหลอืใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ําหนดสาํหรบัผูกู้ป้ระเภทเงนิกูส้ามญั ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์  
 4. อสงัหาริมทรพัยท่ี์เป็นหลกัประกนั 

            (1) โฉนดทีด่นิ หรอื นส.3ก. พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง ตอ้งมทีางเขา้-ออก และไม่เป็นทีด่นิที่
หา้มจาํหน่ายจา่ยโอน (เอกสารสทิธิ �หลงัแดง) หรอื 

 (2) หนงัสอืกรรมสทิธิ �หอ้งชุด (อ.ช.2)  
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 ทัง้น้ี อสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวต้องเป็นกรรมสทิธิ �ของผูกู้้หรอืคู่สมรสหรอืบุตร (ยกเว้น
บุตรบุญธรรม)  
 5. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  (1) ใบคาํขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั  
  (2) เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัแต่ละ
ประเภท  
                         (3) สาํเนาบตัรประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ ผูกู้/้คู่สมรส ทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คู่สมรส 
และสาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลีย่นชื่อ หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี  
     (4) กรณกีรรมสทิธิ �เป็นของบุตรตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 
ของบุตร 
                            (5) สลปิเงนิเดอืนเดอืนสดุทา้ยของผูกู้ ้

            (6) สาํเนาเอกสารกรรมสทิธิ �ทีด่นิหรอืหอ้งชุดขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
      (7) แผนทีท่ีต่ ัง้อสงัหารมิทรพัยโ์ดยสงัเขป 
 6. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
   (1) ยืน่คาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
                        (2) ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย ดงัน้ี 
  - ค่าประเมินหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมิน
หลกัประกนั  
  - คา่ใชจ้า่ยในการจดจาํนอง  
    กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล    จาํนวน 1,000 บาท 
    ต่างจงัหวดั        จาํนวน 3,000 บาท 
                          (3) สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยืน่คาํขอ 
  (4) กรณไีดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้สหกรณ์จะนดัหมายวนัทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่
อนุมตัเิงนิกู ้     
 7. อตัราดอกเบีย้ 
  อตัราดอกเบีย้ของเงนิกูส้ามญัแต่ละประเภทเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
           8.   การประกนัชีวิต 
        ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติ และประกนัอคัคภียัตามทีส่หกรณ์กาํหนด 
   

ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

                  ประกาศ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

 (ลงนาม)   วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั                             
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรื�อง  การให้เงินกู้พิเศษเพื�อการอื�นกรณีซ้ือที�ดิน 

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

 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั พจิารณาแลว้ เพื�อเป็นการส่งเสรมิใหส้มาชกิมสีนิทรพัย์
และมคีุณภาพชวีติที�ดขี ึน้ อาศยัอาํนาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่
สมาชกิ พ.ศ. 2562 ขอ้ 38 และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดที� 42     
ในการประชุมครัง้ที� 9 เมื�อวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้
จํากดั เรื�อง การให้เงนิกู้พเิศษเพื�อการอื�นกรณีซื้อที�ดนิ ฉบบัลงวนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูพ้เิศษเพื�อการอื�นกรณซีือ้ที�ดนิ ดงัน้ี  
 1. วตัถปุระสงค ์
        1.1  เพื�อใหส้มาชกิสามารถกูเ้งนิเพื�อซือ้ที�ดนิ โดยมอีสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็นหลกัประกนั  
 1.2  เพื�อไถ่ถอนจาํนองกรณสีมาชกิมหีน้ีเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิอื�นๆ โดยมวีตัถุประสงค์
เดมิเป็นการกูเ้งนิเพื�อซือ้ที�ดนิแปลงหลกัทรพัยป์ระกนัเทา่นัน้ 
 2.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ 

  เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และมหีุน้ไม่น้อยกว่า 5 % ของจํานวนเงนิกู ้
(ระดมหุน้เพิ�มได)้ 
 3.  หลกัประกนั 

 ตอ้งเป็นที�ดนิ ซึ�งเป็น โฉนดที�ดนิ (น.ส.4จ) หรอื นส.3ก. และตอ้งมทีางสาธารณะเขา้-ออก 
ไม่เป็นที�ดนิที�หา้มจาํหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสทิธิ �หลงัแดง) ไมม่กีารรอนสทิธใิดๆ หากมกีารรอนสทิธภิายหลงั
จาํนองกบัสหกรณ์ เชน่ ใหเ้ชา่ หรอืบุกรกุ ผูถ้อืกรรมสทิธิ �รบัผดิชอบเอง และสงวนสทิธิ �บงัคบัจาํนองทนัท ี
 4. วงเงินกู้ 
    จาํนวนเงนิกูพ้เิศษเพื�อการอื�นกรณซีือ้ที�ดนิซึ�งอนุมตัใิหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึ�งๆ ไมเ่กนิ 
5,000,000 บาท โดยมเีงื�อนไขดงัต่อไปน้ี 
  4.1  กรณขีอกูเ้พื�อซือ้ที�ดนิ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิหลกัประกนั  
  4.2  กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื�นๆ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมิน
หลกัประกนั แต่ไมเ่กนิภาระหนี้เงนิตน้จากสถาบนัการเงนิเดมิ (หากมดีอกเบีย้ใหผู้กู้ช้าํระเอง) 
  หากผูกู้้รายใดประสงคท์ําประกนัชวีติ คณะกรรมการเงนิกูอ้าจอนุมตัใิหผู้กู้ส้ามารถกูเ้งนิ
เกนิกวา่ขอ้ 4.1 หรอื 4.2 ได ้ทัง้น้ี สว่นที�เกนินัน้ใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะคา่เบีย้ประกนัชวีติเทา่นัน้ 
   5.  เงินเดือนคงเหลือ 
    สมาชกิผูกู้ต้อ้งการกูพ้เิศษเพื�อการอื�นกรณีซือ้ที�ดนิ ต้องมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหน้ี
รายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
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เรื�อง  การให้เงินกู้พิเศษเพื�อการอื�นกรณีซ้ือที�ดิน 

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

 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั พจิารณาแลว้ เพื�อเป็นการส่งเสรมิใหส้มาชกิมสีนิทรพัย์
และมคีุณภาพชวีติที�ดขี ึน้ อาศยัอาํนาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่
สมาชกิ พ.ศ. 2562 ขอ้ 38 และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดที� 42     
ในการประชุมครัง้ที� 9 เมื�อวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้
จํากดั เรื�อง การให้เงนิกู้พเิศษเพื�อการอื�นกรณีซื้อที�ดนิ ฉบบัลงวนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูพ้เิศษเพื�อการอื�นกรณซีือ้ที�ดนิ ดงัน้ี  
 1. วตัถปุระสงค ์
        1.1  เพื�อใหส้มาชกิสามารถกูเ้งนิเพื�อซือ้ที�ดนิ โดยมอีสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็นหลกัประกนั  
 1.2  เพื�อไถ่ถอนจาํนองกรณสีมาชกิมหีน้ีเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิอื�นๆ โดยมวีตัถุประสงค์
เดมิเป็นการกูเ้งนิเพื�อซือ้ที�ดนิแปลงหลกัทรพัยป์ระกนัเทา่นัน้ 
 2.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ 

  เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และมหีุน้ไม่น้อยกว่า 5 % ของจํานวนเงนิกู ้
(ระดมหุน้เพิ�มได)้ 
 3.  หลกัประกนั 

 ตอ้งเป็นที�ดนิ ซึ�งเป็น โฉนดที�ดนิ (น.ส.4จ) หรอื นส.3ก. และตอ้งมทีางสาธารณะเขา้-ออก 
ไม่เป็นที�ดนิที�หา้มจาํหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสทิธิ �หลงัแดง) ไมม่กีารรอนสทิธใิดๆ หากมกีารรอนสทิธภิายหลงั
จาํนองกบัสหกรณ์ เชน่ ใหเ้ชา่ หรอืบุกรกุ ผูถ้อืกรรมสทิธิ �รบัผดิชอบเอง และสงวนสทิธิ �บงัคบัจาํนองทนัท ี
 4. วงเงินกู้ 
    จาํนวนเงนิกูพ้เิศษเพื�อการอื�นกรณซีือ้ที�ดนิซึ�งอนุมตัใิหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึ�งๆ ไมเ่กนิ 
5,000,000 บาท โดยมเีงื�อนไขดงัต่อไปน้ี 
  4.1  กรณขีอกูเ้พื�อซือ้ที�ดนิ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิหลกัประกนั  
  4.2  กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื�นๆ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมิน
หลกัประกนั แต่ไมเ่กนิภาระหนี้เงนิตน้จากสถาบนัการเงนิเดมิ (หากมดีอกเบีย้ใหผู้กู้ช้าํระเอง) 
  หากผูกู้้รายใดประสงคท์ําประกนัชวีติ คณะกรรมการเงนิกูอ้าจอนุมตัใิหผู้กู้ส้ามารถกูเ้งนิ
เกนิกวา่ขอ้ 4.1 หรอื 4.2 ได ้ทัง้น้ี สว่นที�เกนินัน้ใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะคา่เบีย้ประกนัชวีติเทา่นัน้ 
   5.  เงินเดือนคงเหลือ 
    สมาชกิผูกู้ต้อ้งการกูพ้เิศษเพื�อการอื�นกรณีซื้อที�ดนิ ต้องมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหน้ี
รายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
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 6.  การผอ่นชาํระเงินกู้ 
          ระยะเวลาใหกู้ส้งูสดุ 30 ปี ทัง้น้ี อายขุองผูกู้ร้วมกบัระยะเวลาผอ่นชาํระหน้ีไมเ่กนิ  70 ปี  

 7.  เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
 7.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพื�อการอื�นกรณีซือ้ที�ดนิ 
  7.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการของ ผูกู้ ้/คูส่มรส  
  7.3  ทะเบยีนบา้นของ ผูกู้/้คูส่มรส  
  7.4  สาํเนาทะเบยีนสมรส  ใบหยา่  ใบเปลี�ยนชื�อ หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
 7.5  ใบรบัรองเงนิเดอืนผูกู้ ้รายไดอ้ื�น  สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน หรอืเอกสารการ
เดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน   
 7.6  สาํเนาเอกสารสทิธ ิ(โฉนดที�ดนิ น.ส.4จ. หรอื น.ส.3ก.) ขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
         7.7  แผนผงัหรอืแผนที�ตัง้ที�ดนิที�ใชเ้ป็นหลกัทรพัยป์ระกนั โดยสงัเขป 
   7.8 หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิจากสาํนกังานที�ดนิ 
         7.9  หลกัฐานอื�นใดที�คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
  กรณหีลกัประกนัตดิจาํนองตอ้งมเีอกสารเพิ�ม ดงัน้ี 
 - สญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และสญัญาจาํนอง 
  - หลกัฐานการผอ่นชาํระหน้ี (STATEMENT) และหนงัสอืรบัรองประเภทหน้ี และยอด
หน้ีจากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารที�แสดงยอดหน้ีคงเหลอืก่อนยื�นกู ้ 
 8.  การพิจารณาอนุมติัเงินกู้ 
 8.1  สมาชกิผู้ประสงค์จะขอกู้เงนิตามประกาศนี้ ให้ยื�นคําขอกู้ตามแบบที�สหกรณ์กําหนด 
พรอ้มเอกสารที�เกี�ยวขอ้งตัง้แต่วนัที� 1 มถุินายน 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2563 

 8.2  นดัหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 
 8.3  สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 60 วนั นบัแต่วนัยื�นคาํขอกู ้กรณไีดร้บั

อนุมตัเิงนิกูส้หกรณ์จะนดัหมายทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้ 
  9. อตัราดอกเบีย้  
            อตัราดอกเบีย้เงนิกูพ้เิศษเพื�อการอื�นกรณซีือ้ที�ดนิเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
  10.  ค่าประเมินหลกัประกนั 
          คา่ประเมนิหลกัประกนั ผูกู้เ้ป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการประเมนิหลกัทรพัยต์ามที�จา่ยจรงิ  
    

  ทัง้น้ี ตัง้แต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 

                    ประกาศ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
 (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

3.2 ระเบยีบการป้องกันการซ้ือขายเงินกู้ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการป้องกนัการซ��อขายเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2545 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั �งที ่9/2545 เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2545 จงึมมีติ
ใหก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการป้องกนัการซื�อขายเงนิกูข้องสมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดงันี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการป้องกนั
การซื�อขายเงนิกูข้องสมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2545”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2545  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 กรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบ หรอืสบืสวน หรอืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏว่ามพียานหลกัฐานหรอืมเีหตุอนัเชื่อได้ว่าสมาชกิผู้เสนอคําขอกู้เงนิต่อสหกรณ์ได้ขายเงนิกู้
ดงักล่าวให้แก่ผู้หน่ึงผูใ้ด ใหถ้ือว่าสมาชกิผูข้ายเงนิกู้นั �นเป็นผูท้ี่มคีวามประพฤติไม่เหมาะสมและไม่
ปฏบิตัติามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 ขอ้ 4 กรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบ หรอืสบืสวน หรอืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏว่ามพียานหลกัฐาน หรอืมเีหตุอนัเชื่อไดว้า่สมาชกิผูใ้ดซื�อเงนิกูจ้ากสมาชกิทีไ่ดเ้สนอคําขอกูเ้งนิ      
ต่อสหกรณ์ ให้ถือว่าสมาชิกผู้ซื�อเงินกู้นั �นเป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสยัไม่ดีงาม และเป็นผู้ที ่         
ไม่เหน็ชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์อนัถอืไดว้่าเป็นผูแ้สดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์ และทําให้
เสือ่มเสยีต่อสหกรณ์ และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม 
 ข้อ 5 กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิ ปรากฏว่ามพียานหลกัฐานหรอืมเีหตุอนัเชื่อไดว้่าสมาชกิหรอืบุคคลใดไดก้ระทําการปลอมแปลง
เอกสารคําขอกู ้หรอืปลอมแปลงลายมอืชื่อผูกู้ห้รอืผูค้ํ�าประกนัหรอืพยานหรอืผูบ้งัคบับญัชา สหกรณ์จะ
ดาํเนินคดอีาญาตามกฎหมาย และรายงานใหห้น่วยงานตน้สงักดัทราบเพื่อดําเนินการสอบสวนทางวนิัย
ต่อไป และให้ถือว่าสมาชกิผู้นั �นเป็นผู้ที่มคีวามประพฤติและนิสยัไม่ดีงาม และเป็นผู้ที่ไม่เหน็ชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ อนัถอืไดว้า่เป็นผูแ้สดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์และทําใหเ้สื่อมเสยีต่อสหกรณ์ 
และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม 
 ขอ้ 6 สมาชกิผูก้ระทําผดิตามขอ้ 3 ใหล้งโทษระงบัการใหเ้งนิกู้เป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปี       
ในกรณกีระทาํผดิตั �งแต่ 2 ครั �ง ขึ�นไป ใหล้งโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 7 สมาชกิผูก้ระทาํผดิ ตามขอ้ 4 ใหล้งโทษโดยระงบัการใหเ้งนิกูเ้ป็นเวลาไมน้่อยกว่า 1 ปี  
แต่ไมเ่กนิ 3 ปี หรอืใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 8 สมาชกิผูก้ระทาํผดิ ตามขอ้ 5 ใหล้งโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 9 การลงโทษระงบัการให้เงินกู้ให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงแห่งจํานวน    
กรรมการดําเนินการทีม่าประชุม สําหรบัการลงโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ใหใ้ชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สองในสามแหง่จาํนวนกรรมการดาํเนินการทีม่าประชุม 
 



3.2 ระเบยีบการป้องกันการซ้ือขายเงินกู้ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการป้องกนัการซ��อขายเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2545 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั �งที ่9/2545 เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2545 จงึมมีติ
ใหก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการป้องกนัการซื�อขายเงนิกูข้องสมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดงันี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการป้องกนั
การซื�อขายเงนิกูข้องสมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2545”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2545  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 กรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบ หรอืสบืสวน หรอืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏว่ามพียานหลกัฐานหรอืมเีหตุอนัเชื่อได้ว่าสมาชกิผู้เสนอคําขอกู้เงนิต่อสหกรณ์ได้ขายเงนิกู้
ดงักล่าวให้แก่ผู้หน่ึงผูใ้ด ใหถ้ือว่าสมาชกิผูข้ายเงนิกู้นั �นเป็นผูท้ี่มคีวามประพฤติไม่เหมาะสมและไม่
ปฏบิตัติามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 ขอ้ 4 กรณทีีค่ณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบ หรอืสบืสวน หรอืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏว่ามพียานหลกัฐาน หรอืมเีหตุอนัเชื่อไดว้่าสมาชกิผูใ้ดซื�อเงนิกูจ้ากสมาชกิทีไ่ดเ้สนอคําขอกูเ้งนิ      
ต่อสหกรณ์ ให้ถือว่าสมาชิกผู้ซื�อเงินกู้นั �นเป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสยัไม่ดีงาม และเป็นผู้ที ่         
ไม่เหน็ชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์อนัถอืไดว้่าเป็นผูแ้สดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์ และทําให้
เสือ่มเสยีต่อสหกรณ์ และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม 
 ข้อ 5 กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิ ปรากฏว่ามพียานหลกัฐานหรอืมเีหตุอนัเชื่อไดว้่าสมาชกิหรอืบุคคลใดไดก้ระทําการปลอมแปลง
เอกสารคําขอกู ้หรอืปลอมแปลงลายมอืชื่อผูกู้ห้รอืผูค้ํ�าประกนัหรอืพยานหรอืผูบ้งัคบับญัชา สหกรณ์จะ
ดาํเนินคดอีาญาตามกฎหมาย และรายงานใหห้น่วยงานตน้สงักดัทราบเพื่อดําเนินการสอบสวนทางวนิัย
ต่อไป และให้ถือว่าสมาชกิผู้นั �นเป็นผู้ที่มคีวามประพฤติและนิสยัไม่ดีงาม และเป็นผู้ที่ไม่เหน็ชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ อนัถอืไดว้่าเป็นผูแ้สดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์และทําใหเ้สื่อมเสยีต่อสหกรณ์ 
และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม 
 ขอ้ 6 สมาชกิผูก้ระทําผดิตามขอ้ 3 ใหล้งโทษระงบัการใหเ้งนิกู้เป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปี       
ในกรณกีระทาํผดิตั �งแต่ 2 ครั �ง ขึ�นไป ใหล้งโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 7 สมาชกิผูก้ระทาํผดิ ตามขอ้ 4 ใหล้งโทษโดยระงบัการใหเ้งนิกูเ้ป็นเวลาไมน้่อยกว่า 1 ปี  
แต่ไมเ่กนิ 3 ปี หรอืใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 8 สมาชกิผูก้ระทาํผดิ ตามขอ้ 5 ใหล้งโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 9 การลงโทษระงบัการให้เงินกู้ให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงแห่งจํานวน    
กรรมการดําเนินการทีม่าประชุม สําหรบัการลงโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ใหใ้ชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สองในสามแหง่จาํนวนกรรมการดาํเนินการทีม่าประชุม 
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 ขอ้ 10 สมาชกิที่ถูกระงบัการใหเ้งนิกู้มสีทิธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
โดยใหย้ื่นอุทธรณ์เป็นหนังสอืต่อประธานกรรมการดําเนินการภายใน 60 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้การ
ระงบัการใหเ้งนิกู ้คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการดาํเนินการใหเ้ป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 11 สมาชกิที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มสีทิธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายใน 60 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งให้ออกจากสหกรณ์      
คาํวนิิจฉยัของทีป่ระชุมใหญ่ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่  13  สงิหาคม พ.ศ. 2545 

  (ลงนาม)     จรนิทร ์  อฐิรตัน์ 
 (นายจรนิทร ์  อฐิรตัน์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 

3.3 ระเบยีบการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (4) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์     
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั �งที ่10 เมือ่วนัที ่8 กนัยายน พ.ศ. 2560 มมีตใิห ้
ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูส้หกรณ์อื่น พ.ศ. 2555 และระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ.2560 และใหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ พ.ศ. 2560 โดยความเหน็ชอบจาก
นายทะเบยีนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี� 
  ขอ้  1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการให้
สหกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้  2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งนิ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งนิ 
 “สหกรณ์ผูข้อกู”้ หมายความวา่ สหกรณ์รวมถงึชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้  4   สหกรณ์ผูข้อกู ้จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� 
 (1) ไม่มขีอ้บกพร่องทางการเงนิและการบญัช ีหรอืถา้มตีอ้งไดร้บัการแกไ้ขจน
เป็นทีพ่อใจของสหกรณ์แลว้ 
 (2) มคีวามมัน่คงทางการเงนิ และมคีวามสามารถในการชาํระหนี� 
 (3) มคีวามสามารถในการจดัการที่ด ีและได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
ระเบยีบของสหกรณ์และระเบยีบของทางราชการโดยเครง่ครดัสมํ่าเสมอ 
 (4) มคีุณสมบตัอิื่น ๆ ตามหลกัเกณฑท์ีส่หกรณ์กาํหนด 
  ขอ้  5  สหกรณ์จะให้เงนิกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มวีตัถุประสงค์จะใช้เงนิกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนใหส้มาชกิกู้หรอืดําเนินธุรกจิอื่นของสหกรณ์ตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบอนัเหมาะสมเทา่นั �น 

ขอ้  6  จํานวนเงนิกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หน่ึง ๆ เมื่อรวมกบัจํานวนเงนิฝากที่
สหกรณ์ผูใ้หกู้ฝ้ากไวก้บัสหกรณ์ผูข้อกู ้(หากม)ี แลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนสาํรอง
ของสหกรณ์ผูใ้หกู้้เงนิ แต่เมื่อรวมกบัหนี�เงนิกู้ทุกรายและเงนิรบัฝากของสหกรณ์ผูข้อกู้แล้ว จะต้องไม่เกนิ
วงเงนิกูย้มืและคํ�าประกนัประจาํปีทีส่หกรณ์ผูข้อกูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
  ขอ้ 7  หลกัประกนัเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้ ั �งคณะคํ�าประกนั
เป็นรายบุคคลและใหจ้ดัหาอสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยท์ีม่มีลูค่าไมน้่อยกว่าจาํนวนเงนิกูจ้าํนองเป็น
หลกัประกนั เวน้แต่ในกรณีจําเป็นทีส่หกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มหีลกัทรพัยห์รอืไม่สามารถหาหลกัทรพัยม์าใชเ้ป็น
หลกัประกนัเงนิกูไ้ด ้ใหค้ณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้อกู้ทั �งคณะเป็นผูค้ํ�าประกนัเงนิกู้ และใน
กรณีผูค้ํ�าประกนัคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนทีส่หกรณ์ผูข้อกูจ้ะชําระหนี�เสรจ็สิ�น ใหส้หกรณ์ผูข้อกูจ้ดัให้
กรรมการดาํเนินการคนใหมเ่ป็นผูค้ํ�าประกนัแทนคนเดมิ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (4) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์     
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั �งที ่10 เมือ่วนัที ่8 กนัยายน พ.ศ. 2560 มมีตใิห ้
ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูส้หกรณ์อื่น พ.ศ. 2555 และระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ.2560 และใหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ พ.ศ. 2560 โดยความเหน็ชอบจาก
นายทะเบยีนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี� 
  ขอ้  1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการให้
สหกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้  2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้  3  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งนิ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งนิ 
 “สหกรณ์ผูข้อกู”้ หมายความวา่ สหกรณ์รวมถงึชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้  4   สหกรณ์ผูข้อกู ้จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� 
 (1) ไม่มขีอ้บกพร่องทางการเงนิและการบญัช ีหรอืถา้มตีอ้งไดร้บัการแกไ้ขจน
เป็นทีพ่อใจของสหกรณ์แลว้ 
 (2) มคีวามมัน่คงทางการเงนิ และมคีวามสามารถในการชาํระหนี� 
 (3) มคีวามสามารถในการจดัการที่ด ีและได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
ระเบยีบของสหกรณ์และระเบยีบของทางราชการโดยเครง่ครดัสมํ่าเสมอ 
 (4) มคีุณสมบตัอิื่น ๆ ตามหลกัเกณฑท์ีส่หกรณ์กาํหนด 
  ขอ้  5  สหกรณ์จะให้เงนิกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มวีตัถุประสงค์จะใช้เงนิกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีนใหส้มาชกิกู้หรอืดําเนินธุรกจิอื่นของสหกรณ์ตามวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบอนัเหมาะสมเทา่นั �น 

ขอ้  6  จํานวนเงนิกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หน่ึง ๆ เมื่อรวมกบัจํานวนเงนิฝากที่
สหกรณ์ผูใ้หกู้ฝ้ากไวก้บัสหกรณ์ผูข้อกู ้(หากม)ี แลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนสาํรอง
ของสหกรณ์ผูใ้หกู้้เงนิ แต่เมื่อรวมกบัหนี�เงนิกู้ทุกรายและเงนิรบัฝากของสหกรณ์ผูข้อกู้แล้ว จะต้องไม่เกนิ
วงเงนิกูย้มืและคํ�าประกนัประจาํปีทีส่หกรณ์ผูข้อกูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
  ขอ้ 7  หลกัประกนัเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้ ั �งคณะคํ�าประกนั
เป็นรายบุคคลและใหจ้ดัหาอสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยท์ีม่มีลูค่าไมน้่อยกว่าจาํนวนเงนิกูจ้าํนองเป็น
หลกัประกนั เวน้แต่ในกรณีจําเป็นทีส่หกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มหีลกัทรพัยห์รอืไม่สามารถหาหลกัทรพัยม์าใชเ้ป็น
หลกัประกนัเงนิกูไ้ด ้ใหค้ณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้อกู้ทั �งคณะเป็นผูค้ํ�าประกนัเงนิกู้ และใน
กรณีผูค้ํ�าประกนัคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนทีส่หกรณ์ผูข้อกูจ้ะชําระหนี�เสรจ็สิ�น ใหส้หกรณ์ผูข้อกูจ้ดัให้
กรรมการดาํเนินการคนใหมเ่ป็นผูค้ํ�าประกนัแทนคนเดมิ 



3.3 ระเบยีบการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 98 

  ขอ้ 8  กําหนดระยะเวลาชาํระคนืเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการพจิารณากําหนดใหส้หกรณ์ที่
ขอกูเ้งนิชาํระคนืตน้เงนิและดอกเบี�ยใหเ้สรจ็สิ�นภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นแผนการใชเ้งนิกู ้แต่ตอ้งไมเ่กนิ
หกสบิเดอืน 
 ขอ้ 9  อตัราดอกเบี�ยเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะ
การเงนิโดยประกาศเป็นคราวๆ ไป การคดิดอกเบี�ยเงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนั โดยนบัถดัจากวนัรบัเงนิกู ้
 ขอ้ 10 ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืความจําเป็นเกดิขึ�น อนัทําใหส้หกรณ์ผูกู้ไ้ม่สามารถ
ชาํระคนืเงนิกูไ้ดต้ามกาํหนด ใหส้หกรณ์ผูกู้ย้ ืน่คาํรอ้งขอผอ่นผนัเลื่อนกําหนดเวลาชาํระคนืเงนิกูต่้อสหกรณ์ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาการผอ่นผนัใหข้ยายเวลาชาํระคนืเงนิกู ้และระงบัการเสยีเบี�ยปรบัในช่วง
ระยะเวลาทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 ข้อ 11 สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชําระคืนเงินกู้เมื่อถึงกําหนด โดยไม่ได้ร ับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการ หรอืไมม่เีหตุผลอนัสมควร จะตอ้งเสยีเบี�ยปรบัผดินดัชาํระหนี�เป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ 
15 ต่อปี ของต้นเงนิที่ผดินัด โดยนับถดัจากวนัที่ถึงกําหนดชําระจนถงึวนัที่สหกรณ์ผูข้อกู้ชําระเงนิกู้
เสรจ็สิ�น 
  ขอ้ 12  การขอกู ้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ ื่นหนังสอืแสดงความจํานงระบุวตัถุประสงคใ์นการ
ใชเ้งนิกู ้จาํนวนเงนิทีข่อกู ้ระยะเวลาชาํระหนี� พรอ้มดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปนี� 
 (1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั �งที่มกีารพจิารณา
เรือ่งขอกูเ้งนิจากสหกรณ์ 
 (2) งบการเงนิและรายงานการสอบบญัชีประจําปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงาน
กจิการประจาํปี 
 (3) งบทดลอง ณ วนัสิ�นสุดเดอืน ก่อนวนัยื่นหนังสอืแสดงความจํานงขอกูแ้ละ
ยอ้นหลงัอกี 2 เดอืน 
 (4) สาํเนาหลกัฐานการจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ 
 (5) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทั �งระเบยีบการเงนิของสหกรณ์ 
 (6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการ
และตําแหน่งในหน่วยงานทีส่งักดั (ถา้ม)ี พรอ้มทั �งวาระของการดาํรงตําแหน่งของกรรมการดาํเนินการ 
 (7) สําเนาหนังสอืใหค้วามเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในการกําหนด
วงเงนิกูย้มืหรอืคํ�าประกนัประจาํปี 
 (8) สาํเนาหลกัฐานการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลซึง่สหกรณ์ไดกู้ย้มืไว้
และยงัมภีาระผกูพนัอยู ่
 (9) เอกสารอื่นๆ ทีส่หกรณ์กาํหนด 
  ข้อ 13  ให้ผู้จ ัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่คง
ความสามารถในการชาํระหนี�และการจดัการ เสนอผลการวเิคราะหพ์รอ้มทั �งความเหน็ต่อคณะกรรมการ 
เพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
  ข้อ 14  ถ้าสหกรณ์ผู้กู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยงัมีหนี�เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์     
ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ 
  ขอ้ 15  ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี� ใหส้หกรณ์เรยีกคนืเงนิกู้และใหส้หกรณ์ผูข้อกู้
ชาํระคนืตน้เงนิพรอ้มทั �งดอกเบี�ยแก่สหกรณ์โดยทนัท ีแมย้งัไมถ่งึกาํหนดตามสญัญาเงนิกูก้ต็าม 
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 (1) เมือ่สหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลกิสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด 
 (2) เมือ่ปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ้า่ฝืนขอ้กาํหนดตามขอ้ 14 แหง่ระเบยีบนี� 
 (3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งนิกูไ้ม่ถูกต้องตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว้
ในสญัญาเงนิกู ้
 (4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผดินัดไม่ชําระเงนิกู้ตามกําหนดและคณะกรรมการ
ไมไ่ดผ้อ่นเวลาให ้
 (5) เมื่อมเีหตุผลที่คณะกรรมการเหน็ว่าสหกรณ์นั �นไม่สมควรกู้เงนิสหกรณ์
ต่อไป 
  ขอ้ 16  เมือ่คณะกรรมการอนุมตัเิงนิกูแ้ลว้ ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์แจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูท้ราบ
โดยเรว็เพือ่จดัทาํสญัญากู ้และจดัทาํหลกัประกนัใหเ้รยีบรอ้ย แลว้จงึจดัสง่เงนิกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 
  ข้อ 17  การทําสญัญากู้ ให้จดัทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด และให้ผู้มีอํานาจลง
ลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ และสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผูล้งชื่อในสญัญากูท้ีท่าํกบัสหกรณ์ 
  ขอ้ 18  การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูโ้ดยใชต้ั �วสญัญาใชเ้งนิเป็นหลกัฐานแทนการทํา
สญัญากู ้ใหส้ามารถกระทําได ้โดยจํานวนเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 6 ของระเบยีบนี� สําหรบัหลกัเกณฑ์
และวธิปีฏบิตัอิื่นๆ ใหค้ณะกรรมการพจิารณากําหนดขึ�นไดต้ามความเหมาะสม และไม่ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่สหกรณ์ 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่  11  กนัยายน  พ.ศ. 2560 

                                                        (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  



3.3 ระเบยีบการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 99 

 (1) เมือ่สหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลกิสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด 
 (2) เมือ่ปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ้า่ฝืนขอ้กาํหนดตามขอ้ 14 แหง่ระเบยีบนี� 
 (3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งนิกูไ้ม่ถูกต้องตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไว้
ในสญัญาเงนิกู ้
 (4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผดินัดไม่ชําระเงนิกู้ตามกําหนดและคณะกรรมการ
ไมไ่ดผ้อ่นเวลาให ้
 (5) เมื่อมเีหตุผลที่คณะกรรมการเหน็ว่าสหกรณ์นั �นไม่สมควรกู้เงนิสหกรณ์
ต่อไป 
  ขอ้ 16  เมือ่คณะกรรมการอนุมตัเิงนิกูแ้ลว้ ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์แจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูท้ราบ
โดยเรว็เพือ่จดัทาํสญัญากู ้และจดัทาํหลกัประกนัใหเ้รยีบรอ้ย แลว้จงึจดัสง่เงนิกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 
  ข้อ 17  การทําสญัญากู้ ให้จดัทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด และให้ผู้มีอํานาจลง
ลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ และสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผูล้งชื่อในสญัญากูท้ีท่าํกบัสหกรณ์ 
  ขอ้ 18  การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูโ้ดยใชต้ั �วสญัญาใชเ้งนิเป็นหลกัฐานแทนการทํา
สญัญากู ้ใหส้ามารถกระทําได ้โดยจํานวนเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 6 ของระเบยีบนี� สําหรบัหลกัเกณฑ์
และวธิปีฏบิตัอิื่นๆ ใหค้ณะกรรมการพจิารณากําหนดขึ�นไดต้ามความเหมาะสม และไม่ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่สหกรณ์ 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่  11  กนัยายน  พ.ศ. 2560 

                                                        (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  



4.1 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่วันเกิดสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 100

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อวนัเกิดสมาชิก พ.ศ. 2560 

------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม้ จํากดั ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ชุดที� 40      
ครัง้ที� 6 เมื�อวนัที� 23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยสวสัดกิารเพื�อวนัเกดิสมาชกิ 
พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพื�อวนัเกดิสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารเพื�อวนัเกดิสมาชกิ พ.ศ. 2557 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”หมายความวา่    คณะกรรมการดาํเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รม 
     ปา่ไม ้จาํกดั หรอืผูท้าํหน้าที�   
     ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์          
     กรมปา่ไม ้จาํกดั 

 “สมาชกิ”   หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั 

 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพื�อวนัเกดิสมาชกิใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี 
(1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
(2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ  

 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบน้ีใหแ้ก่สมาชกิปีละ 2 ครัง้ โดยจ่ายให้
ในวนัคลา้ยวนัเกดิของสมาชกิ และวนัคลา้ยวนัก่อตัง้สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั �ึ�งตรงกบัวนัที� 
28 กนัยายนของทุกปี หรอืก่อนวนัดงักล่าวไม่เกนิ 1 เดอืน เวน้แต่กรณีมเีหตุจาํเป็นและคณะกรรมการ
ดาํเนินการมมีตเิหน็ชอบ ตามรายละเอยีด ดงัน้ี 
 (1)  วนัคลา้ยวนัเกดิสมาชกิ  จา่ย 100 บาท 
 (2)  วนัคลา้ยวนัก่อตัง้สหกรณ์ตามอายกุารเป็นสมาชกิ 
   1) อายกุารเป็นสมาชกิ 1-15 ปี  จา่ย 100 บาท 
   2) อายกุารเป็นสมาชกิ 15 ปีขึน้ไป      จา่ย 200 บาท 
   3) อายกุารเป็นสมาชกิ 30 ปีขึน้ไป      จา่ย 300 บาท 

4.1 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่วันเกิดสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด  101

 ขอ้ 7  การนับอายุการเป็นสมาชกิตามขอ้ 6 (2) ใหน้ับตัง้แต่วนัเขา้เป็นสมาชกิถงึวนั
คลา้ยวนัก่อตัง้สหกรณ์ (28 กนัยายน) เศษของปีใหต้ดัทิง้ 

 ขอ้ 8  สมาชิกที�รบัโอนมาจากสหกรณ์อื�น ให้นับอายุการเป็นสมาชกิตามระเบียบน้ี 
ตัง้แต่วนัที�สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้ัน้เป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงนิตามขอ้ 6 โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของสมาชกิที�มอียู่กบั
สหกรณ์ 
  สาํหรบัเงนิที�จา่ยตามวรรคหนึ�งใหถ้อืว่าเป็นเงนิของสมาชกิผูน้ัน้นบัตัง้แต่วนัโอน
เงนิ โดยไมม่กีารเรยีกเงนิคนืแต่อยา่งใด 

ขอ้ 10  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื�อวนัเกดิสมาชกิใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบน้ี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 

ขอ้ 11 ในกรณีที�มีปญัหาเกี�ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 

ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

           (ลงนาม)    อารยา   บุญยะศรินินัท ์

 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 



4.1 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่วันเกิดสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด  101

 ขอ้ 7  การนับอายุการเป็นสมาชกิตามขอ้ 6 (2) ใหน้ับตัง้แต่วนัเขา้เป็นสมาชกิถงึวนั
คลา้ยวนัก่อตัง้สหกรณ์ (28 กนัยายน) เศษของปีใหต้ดัทิง้ 

 ขอ้ 8  สมาชิกที�รบัโอนมาจากสหกรณ์อื�น ให้นับอายุการเป็นสมาชกิตามระเบียบน้ี 
ตัง้แต่วนัที�สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้ัน้เป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงนิตามขอ้ 6 โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของสมาชกิที�มอียู่กบั
สหกรณ์ 
  สาํหรบัเงนิที�จ่ายตามวรรคหนึ�งใหถ้อืว่าเป็นเงนิของสมาชกิผูน้ัน้นบัตัง้แต่วนัโอน
เงนิ โดยไมม่กีารเรยีกเงนิคนืแต่อยา่งใด 

ขอ้ 10  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื�อวนัเกดิสมาชกิใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบน้ี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 

ขอ้ 11 ในกรณีที�มีปญัหาเกี�ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 

ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

           (ลงนาม)    อารยา   บุญยะศรินินัท ์

 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 



4.2 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก 

 103  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

 
 ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 

  ประกาศ  ณ  วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
  
  (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
  (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 

4.2 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 102 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 42 ครัง้ที� 9 เมื�อวนัที� 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 มมีติให้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เพื�อส่งเสรมิการศกึษาของสมาชกิ พ.ศ. 2562” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
เพื�อส่งเสรมิการศกึษาของสมาชกิ พ.ศ. 2561 ลงวนัที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ 
คาํสั �ง มต ิหรอืขอ้ตกลงอื�นใดซึ�งขดัแยง้กบัระเบยีบน้ี และใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน   
 ขอ้ 4  ระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “การศกึษา” หมายความวา่ การศกึษาตัง้แต่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ตน้ขึน้ไป 
จากสถาบนัการศกึษาของรฐัหรอืเอกชนที�ทางราชการรบัรอง 
 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพื�อสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี 
 (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
 (2) ทนุสวสัดกิารสมาชกิ 
 (3) เงนิบรจิาค 
 ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบน้ีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
 ขอ้ 7 สมาชกิผูม้คีวามประสงคข์อรบัสวสัดกิารเพื�อส่งเสรมิการศกึษาใหย้ื�นคาํขอตามแบบ
ที�สหกรณ์กําหนดพรอ้มแนบสําเนาประกาศนียบตัร หรอืปรญิญาบตัร หรอืหนังสอืรบัรองการสําเรจ็
การศกึษา ภายในกําหนดเวลา 1 ปีนับแต่วนัที�สําเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ตน้หรอื
ชัน้สงู หรอืไดร้บัอนุมตัปิรญิญาบตัร 
 ขอ้ 8 สวสัดกิารเพื�อส่งเสรมิการศกึษาตามระเบยีบน้ีสหกรณ์จะจ่ายใหแ้ก่ผูส้าํเรจ็
การศกึษาต่อหนึ�งประกาศนียบตัรหรอืหนึ�งปรญิญาบตัร ดงัน้ี  
 (1) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ตน้ ถงึระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน   1,000  บาท 
 (2) ระดบัปรญิญาโท จาํนวน   2,000  บาท 
 (3) ระดบัปรญิญาเอก จาํนวน   3,000  บาท 
 ขอ้ 9  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูอ้นุมตัจิา่ยเงนิสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี แลว้นําเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบในการประชุมคราวถดัไป  
 ขอ้ 10 ในกรณมีปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น
ผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 



4.2 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก 

 103  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

 
 ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 

  ประกาศ  ณ  วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
  
  (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
  (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 



4.3 ระเบยีบสวัสดิการเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 40 ครั �งที� 6 เมื�อวนัที� 23 มถุินายน พ.ศ. 2560    
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อสง่เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อ
สง่เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชท้นุสวสัดกิาร
เพื�อสง่เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ พ.ศ. 2555 
  ขอ้ 4  ระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “การเรยีนรู”้ หมายความวา่ การเรยีน การศกึษา การสมัมนา การอบรม 

เกี�ยวกบัความรูท้กุสาขาวชิาการที�หน่วยงานของรฐั องคก์รในกาํกบัของรฐั หรอืสหกรณ์เป็นผูจ้ดัขึ�น  
 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพื�อสง่เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 

(1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
 (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธิไ์ดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
ขอ้ 7 สมาชกิผูม้คีวามประสงคข์อรบัสวสัดกิารเพื�อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หย้ื�นคาํขอตาม

แบบที�สหกรณ์กาํหนดพรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ ภายในกาํหนดเวลา 90 วนั นบัแต่วนัชาํระเงนิ 
ขอ้ 8 สวสัดกิารเพื�อสง่เสรมิการเรยีนรูต้ามระเบยีบนี�สหกรณ์จะจา่ยใหต้ามที�จา่ยจรงิแต่

ไมเ่กนิ 500 บาท  
ขอ้ 9 สมาชกิคนหนึ�ง ๆ มสีทิธิไ์ดร้บัสวสัดกิารไมเ่กนิ 3 ครั �งตลอดอายกุารเป็นสมาชกิ 

โดยการนบัจาํนวนครั �งใหน้บัตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  
ขอ้ 10 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ป็นผูอ้นุมตัจิา่ยเงนิตามระเบยีบนี� 
ขอ้ 11 ในกรณมีปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

           (ลงนาม)      อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   

4.4 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่อุปสมบทหรือประกอบพธีิฮัจญ์ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพื�ออปุสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ ์พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม ้จํากดั ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครัง้ที� 6 เมื�อวนัที� 23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีติ
ใหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อ
อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารสมาชกิ
เพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2555 
  ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “อุปสมบท” หมายถงึ บวชเป็นภกิษุในพระพทุธศาสนา 
 “พธิฮีจัญ”์ หมายถงึ พธิปีฏบิตัศิาสนกจิที�สาํคญัในศาสนาอสิลาม  
    ซึ�งจะตอ้งกระทาํที�นครมกักะฮ ์ประเทศซาอุดอีาระเบยี 
 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบน้ีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบน้ีใหแ้ก่สมาชกิที�อุปสมบทหรอืประกอบพธิี
ฮจัญ ์และไดล้าสกิขาบทหรอืกลบัจากการเดนิทางประกอบพธิฮีจัญ ์รายละ 2,000 บาท เพยีงครัง้เดยีว 
  ขอ้ 8 ใหส้มาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์ยื�นคาํขอตาม
แบบที�สหกรณ์กาํหนด พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

(1) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าอุปสมบท ตามระเบยีบของทางราชการ หรอื
สาํเนาใบสทุธทิี�แสดงวา่ไดอุ้ปสมบท หรอื 

(2) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าไปประกอบพธิฮีจัญ ์ตามระเบยีบของทางราชการ 
หรอืหลกัฐานอื�นที�แสดงวา่ไดเ้ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ ์

ขอ้ 9 ใหย้ื�นคาํขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบน้ี ภายในกาํหนดเวลา 120 วนั นบัจาก วนัที�ลา
สกิขาบท หรอืวนัที�เดนิทางกลบัจากการประกอบพธิฮีจัญ ์หากพน้กาํหนดน้ีแลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการ
ขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร 
  ขอ้ 10 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์ให้
เป็นไปตามระเบยีบน้ี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 
  ขอ้ 11 ในกรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผู้
มอีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 



4.4 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่อุปสมบทหรือประกอบพธีิฮัจญ์ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพื�ออปุสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ ์พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม ้จํากดั ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครัง้ที� 6 เมื�อวนัที� 23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีติ
ใหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อ
อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารสมาชกิ
เพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2555 
  ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “อุปสมบท” หมายถงึ บวชเป็นภกิษุในพระพทุธศาสนา 
 “พธิฮีจัญ”์ หมายถงึ พธิปีฏบิตัศิาสนกจิที�สาํคญัในศาสนาอสิลาม  
    ซึ�งจะตอ้งกระทาํที�นครมกักะฮ ์ประเทศซาอุดอีาระเบยี 
 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบน้ีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบน้ีใหแ้ก่สมาชกิที�อุปสมบทหรอืประกอบพธิี
ฮจัญ ์และไดล้าสกิขาบทหรอืกลบัจากการเดนิทางประกอบพธิฮีจัญ ์รายละ 2,000 บาท เพยีงครัง้เดยีว 
  ขอ้ 8 ใหส้มาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์ยื�นคาํขอตาม
แบบที�สหกรณ์กาํหนด พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 

(1) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าอุปสมบท ตามระเบยีบของทางราชการ หรอื
สาํเนาใบสทุธทิี�แสดงวา่ไดอุ้ปสมบท หรอื 

(2) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าไปประกอบพธิฮีจัญ ์ตามระเบยีบของทางราชการ 
หรอืหลกัฐานอื�นที�แสดงวา่ไดเ้ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ ์

ขอ้ 9 ใหย้ื�นคาํขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบน้ี ภายในกาํหนดเวลา 120 วนั นบัจาก วนัที�ลา
สกิขาบท หรอืวนัที�เดนิทางกลบัจากการประกอบพธิฮีจัญ ์หากพน้กาํหนดน้ีแลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการ
ขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร 
  ขอ้ 10 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื�ออุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์ให้
เป็นไปตามระเบยีบน้ี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 
  ขอ้ 11 ในกรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผู้
มอีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
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  ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 

                                                          (ลงนาม)    อารยา   บุญยะศรินินัท ์
                                                                     (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 

4.5 ระเบยีบสวัสดิการเพื�อการสมรส 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อการสมรส พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 40 ครั �งที� 6 เมื�อวนัที� 23 มถุินายน พ.ศ. 2560  
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อการสมรส พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อ
การสมรส พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
สมาชกิเพื�อการมงคลสมรส พ.ศ. 2555 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ”   หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้

จาํกดั 
  “สมรส”                       หมายความวา่ จดทะเบยีนสมรสโดยชอบดว้ย   

กฎหมาย 
 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพื�อการสมรส ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ  
  ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื�อการสมรสใหแ้ก่สมาชกิที�สมรส รายละ 1,000 บาท 
เพยีงครั �งเดยีว    
  ขอ้ 8 ใหส้มาชกิที�จดทะเบยีนสมรสแลว้ ยื�นคําขอตามแบบที�สหกรณ์กําหนดพรอ้มทั �ง 
แนบสาํเนาทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นับแต่วนัที�จดทะเบยีนสมรส หากพน้กําหนดนี�
แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี� 
  ขอ้ 9 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื�อการสมรสใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� 
แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 
  ขอ้ 10 ในกรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
  ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
   ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 

                                                          (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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  ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 

                                                          (ลงนาม)    อารยา   บุญยะศรินินัท ์
                                                                     (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อการสมรส พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 40 ครั �งที� 6 เมื�อวนัที� 23 มถุินายน พ.ศ. 2560  
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อการสมรส พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อ
การสมรส พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
สมาชกิเพื�อการมงคลสมรส พ.ศ. 2555 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ”   หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้

จาํกดั 
  “สมรส”                       หมายความวา่ จดทะเบยีนสมรสโดยชอบดว้ย   

กฎหมาย 
 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพื�อการสมรส ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ  
  ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื�อการสมรสใหแ้ก่สมาชกิที�สมรส รายละ 1,000 บาท 
เพยีงครั �งเดยีว    
  ขอ้ 8 ใหส้มาชกิที�จดทะเบยีนสมรสแลว้ ยื�นคําขอตามแบบที�สหกรณ์กําหนดพรอ้มทั �ง 
แนบสาํเนาทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นับแต่วนัที�จดทะเบยีนสมรส หากพน้กําหนดนี�
แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี� 
  ขอ้ 9 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื�อการสมรสใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� 
แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 
  ขอ้ 10 ในกรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
  ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
   ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 

                                                          (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   



4.6 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่บา้นหลังใหม ่
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อบา้นหลงัใหม่ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมป่าไม ้จํากดั ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครั �งที่ 6 เมื่อวนัที่ 23 มถุินายน พ.ศ. 2560     
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่บา้นหลงัใหม ่พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพือ่บา้นหลงัใหม ่พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชท้นุสวสัดกิาร
สมาชกิเพือ่บา้นหลงัใหม ่พ.ศ. 2557 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ”  หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพือ่บา้นหลงัใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  สมาชกิผูม้สีทิธิไ์ดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 ขอ้ 7  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื่อบา้นหลงัใหมใ่หแ้ก่สมาชกิผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์    
บา้นหรอืหอ้งชุดและมชีื่อในทะเบยีนบา้น โดยจา่ยใหค้รอบครวัละ 1,000 บาท เพยีงครั �งเดยีว 
  กรณซีื�อบา้นหรอืหอ้งชุดหรอืเพือ่ปลกูสรา้งบา้นโดยกูเ้งนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะจาก
สหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื่อบา้นหลงัใหมใ่หแ้ก่สมาชกิผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์โดยจา่ยให้
ครอบครวัละ 2,000 บาท ต่อบา้นหน่ึงหลงั 
   ขอ้ 8  ใหส้มาชกิผูม้สีทิธิไ์ด้รบัเงนิสวสัดกิาร ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพรอ้ม
แนบเอกสารหลกัฐานตาม (1) และ (2) ดงันี� 

 (1)  หลกัฐานแสดงสทิธิแ์ละการอยูอ่าศยั 
  1) สาํเนาทะเบยีนบา้นหลงัใหมท่ีม่ชีือ่สมาชกิผูข้อรบัสวสัดกิาร ไมว่า่ในฐานะ
เจา้บา้นหรอืผูอ้ยูอ่าศยั เวน้แต่กรณตีามขอ้ 7 วรรคสอง และ 

       2) สาํเนาเอกสารแสดงสทิธิใ์นทีด่นิทีม่ชีื่อของสมาชกิ หรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดง
วา่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นบา้นดงักล่าว 

 (2)  หลกัฐานของสมาชกิทีแ่สดงวา่เป็นบา้นหลงัใหม ่
       1) สาํเนาสญัญาซื�อขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของกรมทีด่นิ  
       (ทด.13 หรอื อช.16) หรอื 
       2) สาํเนาสญัญาเงนิกูเ้พือ่การเคหะของสถาบนัการเงนิ หรอื 
       3) สาํเนาใบอนุญาตปลกูสรา้งอาคารจากทางราชการ หรอื 
       4) สาํเนาใบอนุญาตใหเ้ลขหมายประจาํบา้น 
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 ขอ้ 9  ใหส้มาชกิยืน่ขอรบัสวสัดกิารตามระเบยีบนี� ภายในกาํหนดเวลา 120 วนั นบัจาก
วนัทีม่กีรรมสทิธิใ์นบา้นหลงัดงักล่าว โดยพจิารณาจากหลกัฐาน ดงันี� 
  (1) กรณ�ีื�อขายหรอืยกให ้พจิารณาจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์     
  (2) กรณปีลกูสรา้งบา้นเอง พจิารณาจากวนัทีไ่ดร้บัเลขทีบ่า้นแต่ทั �งนี�วนัทีไ่ดร้บั
เลขทีบ่า้นตอ้งไมเ่กนิ 2 ปี นบัแต่วนัไดร้บัอนุญาตใหก่้อสรา้ง 
 ขอ้ 10  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์เป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื่อ
บา้นหลงัใหมใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 
 ขอ้ 11  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

             (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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 ขอ้ 9  ใหส้มาชกิยืน่ขอรบัสวสัดกิารตามระเบยีบนี� ภายในกาํหนดเวลา 120 วนั นบัจาก
วนัทีม่กีรรมสทิธิใ์นบา้นหลงัดงักล่าว โดยพจิารณาจากหลกัฐาน ดงันี� 
  (1) กรณ�ีื�อขายหรอืยกให ้พจิารณาจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์     
  (2) กรณปีลกูสรา้งบา้นเอง พจิารณาจากวนัทีไ่ดร้บัเลขทีบ่า้นแต่ทั �งนี�วนัทีไ่ดร้บั
เลขทีบ่า้นตอ้งไมเ่กนิ 2 ปี นบัแต่วนัไดร้บัอนุญาตใหก่้อสรา้ง 
 ขอ้ 10  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์เป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื่อ
บา้นหลงัใหมใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 
 ขอ้ 11  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

             (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อรบัขวญัทายาทใหม่ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม้ จํากัด ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครั �งที� 6 เมื�อวันที� 23 มิถุนายน        
พ.ศ. 2560  มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อรบัขวญัทายาทใหม ่พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพื�อรบัขวญัทายาทใหม ่พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
สมาชกิเพื�อรบัขวญัทายาทใหม ่พ.ศ. 2555 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี�  

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
        “สมาชกิ”  หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
                       “ทายาท”   หมายความวา่ บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายแต่ไมร่วมถงึบุตรบุญธรรม 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพื�อรบัขวญัทายาทใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
    (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
    (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  สมาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ปี 
 ขอ้ 7  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื�อรบัขวญัทายาทใหมค่รอบครวัละ 1,000 บาทต่อ
ทายาทใหม ่1 คน 
 ขอ้ 8  ใหส้มาชกิที�มทีายาทใหม ่ยื�นคาํขอตามแบบที�สหกรณ์กาํหนดพรอ้มทั �งแนบสาํเนา
สตูบิตัรและทะเบยีนสมรส ภายในกาํหนดเวลา 120 วนั นบัแต่วนัที�คลอด หากพน้กาํหนดนี�แลว้เป็นอนั
หมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี� 
 ขอ้ 9  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื�อรบัขวญัทายาทใหม ่ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 
 ขอ้ 10  ในกรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

  ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 

                                                      (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือการศึกษาของบตุรสมาชิก พ.ศ. 2560 

------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รม
ปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่40 ครัง้ที ่6 เมื่อวนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีติ
ใหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพือ่
การศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2558 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

  “บุตร” หมายความวา่ บุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย และหมายความรวมถงึ 
    บุตรบุญธรรมดว้ย 

 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี 
         (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
         (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
         (3) เงนิบรจิาค 

หมวดท่ี 1 
บททัว่ไป 

ขอ้ 6  สวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิม ี3 ประเภท คอื 
 (1)  ทุนสง่เสรมิการศกึษา 
 (2)  ทุนเรยีนด ี 
 (3)  ทุนสง่เสรมิการศกึษากรณพีเิศษ 
ขอ้ 7  สมาชกิผูม้สีทิธิ �ขอรบัสวสัดกิารเพื่อการศกึษาของบุตรสมาชกิ ต้องเป็นสมาชกิมาแล้ว      

ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
ขอ้ 8  บุตรสมาชกิทีข่อรบัสวสัดกิารตอ้งมอีายไุมน้่อยกวา่ 3 ปี และไมเ่กนิ 25 ปีบรบิรูณ์  

หมวดท่ี 2 
ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ขอ้ 9  ทุนสง่เสรมิการศกึษาเป็นทุนทีจ่ดัใหแ้ก่บุตรสมาชกิ เพือ่ชว่ยเหลอืครอบครวัสมาชกิ    
โดยในแต่ละปีสมาชกิคนหน่ึง ๆ มสีทิธิ �ยืน่คาํขอรบัทุนสง่เสรมิการศกึษาสาํหรบับุตรของตนไดเ้พยีง 1 ทุน  

กรณีทีส่มาชกิและคู่สมรสเป็นสมาชกิสหกรณ์ และมบุีตรมากกว่า 1 คน มสีทิธิ �ยื่น  
คาํขอรบัทุนสง่เสรมิการศกึษาสาํหรบับุตรของตนไดไ้มเ่กนิ 2 ทุน 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือการศึกษาของบตุรสมาชิก พ.ศ. 2560 

------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รม
ปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่40 ครัง้ที ่6 เมื่อวนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีติ
ใหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชท้นุสวสัดกิารเพือ่
การศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2558 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

  “บุตร” หมายความวา่ บุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย และหมายความรวมถงึ 
    บุตรบุญธรรมดว้ย 

 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี 
         (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
         (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
         (3) เงนิบรจิาค 

หมวดท่ี 1 
บททัว่ไป 

ขอ้ 6  สวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิม ี3 ประเภท คอื 
 (1)  ทุนสง่เสรมิการศกึษา 
 (2)  ทุนเรยีนด ี 
 (3)  ทุนสง่เสรมิการศกึษากรณพีเิศษ 
ขอ้ 7  สมาชกิผูม้สีทิธิ �ขอรบัสวสัดกิารเพื่อการศกึษาของบุตรสมาชกิ ต้องเป็นสมาชกิมาแล้ว      

ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
ขอ้ 8  บุตรสมาชกิทีข่อรบัสวสัดกิารตอ้งมอีายไุมน้่อยกวา่ 3 ปี และไมเ่กนิ 25 ปีบรบิรูณ์  

หมวดท่ี 2 
ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ขอ้ 9  ทุนสง่เสรมิการศกึษาเป็นทุนทีจ่ดัใหแ้ก่บุตรสมาชกิ เพือ่ชว่ยเหลอืครอบครวัสมาชกิ    
โดยในแต่ละปีสมาชกิคนหน่ึง ๆ มสีทิธิ �ยืน่คาํขอรบัทุนสง่เสรมิการศกึษาสาํหรบับุตรของตนไดเ้พยีง 1 ทุน  

กรณีที่สมาชกิและคู่สมรสเป็นสมาชกิสหกรณ์ และมบุีตรมากกว่า 1 คน มสีทิธิ �ยื่น  
คาํขอรบัทุนสง่เสรมิการศกึษาสาํหรบับุตรของตนไดไ้มเ่กนิ 2 ทุน 
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ขอ้ 10 การกาํหนดจาํนวนเงนิและจาํนวนทุนสง่เสรมิการศกึษาในแต่ละระดบัชัน้การศกึษา    
ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้น้ี จาํนวนเงนิของทุนหน่ึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิ 600 บาท 

หมวดท่ี 3 
ทุนเรียนดี 

ขอ้ 11  ทุนเรยีนดเีป็นทุนทีจ่ดัใหแ้ก่บุตรของสมาชกิทีม่ผีลการเรยีนด ีดงัน้ี 
 (1) ทุนทีใ่หร้ะหวา่งการศกึษา  

 1) ระดบัประถมศกึษา 
 2) ระดบัมธัยมศกึษา  
 3) ระดบัอาชวีศกึษา หรอืเทยีบเทา่ 
 4) ระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี 
 (2) ทุนทีใ่หเ้มือ่สาํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) 

ขอ้ 12  ในแต่ละปีสมาชกิคนหน่ึง ๆ มสีทิธิ �ยื่นคําขอรบัทุนเรยีนดสีําหรบับุตรของตนได้
เพยีง 1 ทุน   

กรณทีีส่มาชกิและคูส่มรสเป็นสมาชกิสหกรณ์ และมบุีตรมากกวา่ 1 คน มสีทิธิ �ยืน่
คาํขอรบัทุนเรยีนดสีาํหรบับุตรของตนไดไ้มเ่กนิ 2 ทุน   

บุตรสมาชกิทีไ่ดร้บัทุนเรยีนดจีะไมม่สีทิธิ �ไดร้บัทุนสง่เสรมิการศกึษา 
ขอ้ 13  วธิีการพจิารณาผลการศึกษา จํานวนเงนิและจํานวนทุนเรยีนดีในแต่ละระดบัชัน้ให้

เป็นไปตามความเหมาะสมของระดบัชัน้การศกึษา ทัง้น้ี ไมเ่กนิ 3,500 บาท โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
ขอ้ 14  บุตรสมาชกิทีไ่ดร้บัทุนสง่เสรมิการศกึษาหรอืทนุเรยีนดแีลว้ เมือ่สาํเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) มสีทิธิ �ขอรบัทุนสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิเพิม่ ดงัน้ี 
(1) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 ไดร้บัทนุเพิม่อกี 2,500 บาท 
(2) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 ไดร้บัทนุเพิม่อกี 1,000 บาท 

หมวดท่ี 4 
ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 

ขอ้ 15  ทุนส่งเสรมิการศกึษากรณีพเิศษเป็นทุนที่จดัให้บุตรสมาชกิที่ศกึษาในโรงเรยีน
สอนคนพกิาร หรอืเป็นเดก็ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษในสถานศกึษา ทัง้น้ี โรงเรยีนและสถานศกึษา
ดงักล่าวตอ้งไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร  

ขอ้ 16  การกําหนดจํานวนเงนิและจํานวนทุนส่งเสรมิการศกึษากรณีพเิศษใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ ทัง้น้ี จาํนวนเงนิของทุนหน่ึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิ 3,500 บาท 

ขอ้ 17  ในแต่ละปีสมาชกิคนหน่ึง ๆ มสีทิธิ �ยื่นคําขอรบัทุนส่งเสรมิการศึกษากรณีพเิศษ
สาํหรบับุตรของตนไดต้ามจาํนวนบุตรทีม่สีทิธิ �ไดร้บัทุนน้ี   

หมวดท่ี 5 
เบด็เตลด็ 

ข้อ 18  สมาชิกผู้ประสงค์ขอรบัสวสัดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกต้องยื่นคําขอ
พรอ้มหลกัฐานต่าง ๆ ตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด 
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ขอ้ 19  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ป็นผูม้อีาํนาจพจิารณาตดัสนิการขอรบั
สวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 

ขอ้ 20  กรณีมสีมาชกิขอรบัสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิมากกวา่จาํนวนทุนที่
สหกรณ์กาํหนดไว ้สหกรณ์อาจใชว้ธิกีารจบัฉลากหรอืวธิอีื่นใดทีเ่หมาะสม ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์ 

ขอ้ 21  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ โดยนําฝากเขา้บญัชี
เงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถท์ีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ 

ขอ้ 22  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 23  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 
                                                      (ลงนาม)      อารยา  บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ขอ้ 19  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ป็นผูม้อีาํนาจพจิารณาตดัสนิการขอรบั
สวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 

ขอ้ 20  กรณีมสีมาชกิขอรบัสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิมากกวา่จาํนวนทุนที่
สหกรณ์กาํหนดไว ้สหกรณ์อาจใชว้ธิกีารจบัฉลากหรอืวธิอีื่นใดทีเ่หมาะสม ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์ 

ขอ้ 21  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิ โดยนําฝากเขา้บญัชี
เงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถท์ีส่มาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ 

ขอ้ 22  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 23  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 
                                                      (ลงนาม)      อารยา  บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพื�อสมาชิกที�ไม่มีบตุรหรือเป็นโสด พ.ศ. 2561 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดที ่41 ครั �งที่ 11 เมื่อวนัที ่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าด้วยสวสัดกิารเพื่อสมาชกิที่ไม่มบุีตรหรอืเป็นโสด พ.ศ. 
2561 เพื่อเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืแก่สมาชกิทีไ่ม่มบุีตรหรอืเป็นโสด ในการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของ
ตนเองและครอบครวั ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่
สมาชกิทีไ่มม่บุีตรหรอืเป็นโสด พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการ
สาํหรบัสมาชกิทีไ่ม่มบุีตรหรอืเป็นโสด พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสัง่ มต ิหรอืขอ้ตกลงอื่น
ใดซึง่ขดัแยง้กบัระเบยีบนี� และใหใ้ชร้ะเบยีบนี�แทน                                                                                       
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “บุตร” หมายความวา่ บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชกิและ 
    หมายความรวมถงึบุตรบุญธรรมดว้ย   
 “โสด” หมายความวา่  สมาชกิทีไ่มม่กีารสมรสตามกฎหมาย และหมายความ 
    รวมถงึผูท้ีห่ยา่รา้งแลว้ 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพือ่สมาชกิทีไ่มม่บุีตรหรอืเป็นโสดใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี�  
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
  (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6 สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารจาํนวน 3,000 บาท ใหแ้กส่มาชกิทีไ่มม่บุีตรหรอืเป็นโสด
และไมม่บุีตร ทีม่อีายตุั �งแต่ 50 ปี ขึ�นไป และมอีายกุารเป็นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 15 ปี  
 ขอ้ 7 สมาชกิทีร่บัโอนมาจากสหกรณ์อื่น ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชกิตามระเบยีบนี� ตั �งแต่วนัที่
สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้ั �นเป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 8 กรณสีมาชกิและคูส่มรสเป็นผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารตามขอ้ 6 สหกรณ์จะจา่ย
เงนิทุนสวสัดกิารใหท้ั �ง 2 คน 
 ขอ้ 9  สมาชกิมสีทิธิ �รบัสวสัดกิารตามระเบยีบนี�เพยีงครั �งเดยีว และเมือ่สมาชกิไดใ้ชส้ทิธิ �รบั
เงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ไปแลว้ไมม่สีทิธิ �รบัสวสัดกิารเพือ่การศกึษาของบุตรสมาชกิอกี 
 ขอ้ 10  ใหส้มาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ยืน่หนงัสอืตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 11  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจ่ายเงนิสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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 ขอ้ 12  ในกรณีมปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจ
วนิิจฉยั�ี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 13   ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

                    ประกาศ  ณ  วนัที ่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

              (ลงนาม)     จงเจรญิ กจิสาํราญกุล 
  (นายจงเจรญิ กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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 ขอ้ 12  ในกรณีมปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจ
วนิิจฉยั�ี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 13   ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

                    ประกาศ  ณ  วนัที ่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

              (ลงนาม)     จงเจรญิ กจิสาํราญกุล 
  (นายจงเจรญิ กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   

 



4.10 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่การประกันชีวิตสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 116

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อการประกนัชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมป่าไม ้จํากดั ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั 40 ครั �งที่ 6   
เมื่อวนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยสวสัดกิารเพื่อการประกนัชวีติสมาชกิ 
พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เพือ่การประกนัชวีติสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชเ้งนิเพือ่
สวสัดกิารเพือ่การประกนัชวีติสมาชกิ พ.ศ. 2549  
   ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 5  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบักบัสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เทา่นั �น ไม่
รวมถงึผูท้าํประกนัชวีติสมทบและสมาชกิสมทบ 
 ขอ้ 6  สวสัดกิารเพือ่การประกนัชวีติสมาชกิ ใหจ้า่ยจากเงนิ ดงันี� 

(1)  งบประมาณรายจา่ยประจาํปี   
(2)  ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
(3)  เงนิรบับรจิาค 
(4)  เงนิคนืประสบการณ์จากการประกนัชวีติกลุ่ม 

 ขอ้ 7 สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพือ่การประกนัชวีติสมาชกิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงันี� 
  (1) สนับสนุนค่าเบี�ยประกนัชวีติทั �งหมด ใหก้บัสมาชกิที่มคีวามประสงค์จะทํา
ประกนัชวีติในวงเงนิสนิไหมทดแทนไมเ่กนิ 100,000 บาท กรณเีสยีชวีติหรอืทุพพลภาพ  
  (2) สนับสนุนค่าเบี�ยประกนัชวีติบางส่วน ใหก้บัสมาชกิที่มคีวามประสงค์จะทํา
ประกนัชวีติในวงเงนิสนิไหมทดแทนเกนิกวา่ 100,000 บาท กรณีเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพ ทั �งนี� จาํนวน
เงนิทีส่นบัสนุนใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

ขอ้ 8  การจา่ยเงนิสนิไหมทดแทน เมือ่สมาชกิเสยีชวีติใหด้าํเนินการ ดงันี�   
(1) ใหผู้ม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิหรอืทายาทแจง้เป็นหนังสอืพรอ้มแนบหลกัฐานเอกสาร  

ใบมรณะบตัร สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสอืหลกัฐานอื่นใดที่จําเป็นถึงสหกรณ์เพื่อขอรบัเงนิภายใน
กาํหนด 180 วนั นบัตั �งแต่วนัเสยีชวีติ  

(2) กรณีสมาชิกผู้นั �นมีหนี�ค้างชําระอยู่กบัสหกรณ์ สหกรณ์จะนําเงนิสินไหม
ทดแทนที่ได้รบัมาชําระหนี�ที่ค้างชําระอยู่กบัสหกรณ์ ส่วนเงนิที่เหลือสหกรณ์จะจ่ายให้กบัผู้รบัโอน
ประโยชน์หรอืทายาทตามกฎหมายต่อไป 
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 ขอ้ 9 ให้ผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจจ่ายเงินทุนสวสัดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก       
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 

ขอ้ 10  ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 
           (ลงนาม)      อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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 ขอ้ 9 ให้ผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจจ่ายเงินทุนสวสัดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก       
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 

ขอ้ 10  ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 
           (ลงนาม)      อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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 ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อสงเคราะหส์มาชิกประสบภยั พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่40 ครั �งที ่6 เมื่อวนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีตใิห้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหส์มาชกิประสบภยั พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่
สงเคราะหส์มาชกิประสบภยั พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบวา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหส์มาชกิประสบภยั พ.ศ. 2558 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ปี” หมายความวา่ ปีทางการบญัชขีองสหกรณ์ 

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหส์มาชกิประสบภยั ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
   (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
   (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  ประสบภัย หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ�นแก่ที่อยู่อาศัยของสมาชิก อัน
เน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั วาตภยั ธรณีพบิตัิภยั อคัคีภยั เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถงึอุบตัภิยัอื่น ๆ ทีเ่กดิแก่ทีอ่ยูอ่าศยัดว้ย 
 ขอ้ 7 ความเสยีหายที่จะได้รบัการสงเคราะห์ตามระเบยีบนี� หมายถึง ความเสยีหายต่อ
บ้านที่อยู่อาศยัและทรพัย์สนิที่อยู่ภายในบ้านหลงัดงักล่าว แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรพัยส์นิที่อยู่
ภายนอกบา้น 
 ขอ้ 8 สมาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนี� ต้องเป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
เดอืน การนบัอายกุารเป็นสมาชกิใหน้บัตั �งแต่วนัแรกเขา้เป็นสมาชกิจนถงึวนัประสบภยั 
 ขอ้ 9  จาํนวนเงนิสงเคราะหแ์ก่สมาชกิผูป้ระสบภยั ใหจ้า่ยดงันี� 
  (1)  ทีอ่ยูอ่าศยัเสยีหายทั �งหมดไมอ่าจซ่อมแซมได ้ใหจ้า่ยตามทีเ่สยีหายจรงิแต่      
ไมเ่กนิรายละ  

   1) กรณเีป็นเจา้บา้นตามทะเบยีนบา้น 40,000 บาท 
   2) กรณเีป็นผูอ้าศยัและมชีือ่ในทะเบยีนบา้น 30,000 บาท 
   3) กรณเีป็นผูอ้าศยัแต่ไมม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้น 10,000 บาท 
  (2)  ทีอ่ยูอ่าศยัเสยีหายบางสว่น ใหจ้า่ยตามทีเ่สยีหายจรงิแต่ไมเ่กนิรายละ 
   1) กรณเีป็นเจา้บา้นตามทะเบยีนบา้น 4,000 บาท 
   2) กรณเีป็นผูอ้าศยัและมชีือ่ในทะเบยีนบา้น 3,000 บาท 
   3) กรณเีป็นผูอ้าศยัแต่ไมม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้น 1,000 บาท 
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 ขอ้ 10  กรณทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นบา้นพกัของทางราชการ ไมว่่าจะมชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นหรอืไมก่ต็าม 
ให้จ่ายเฉพาะทรพัย์สนิที่เสยีหายซึ่งอยู่ในที่อยู่อาศยัและเป็นกรรมสทิธิ �ของสมาชิกผู้นั �น ตามมูลค่าที่
เสยีหายจรงิแต่ไมเ่กนิรายละ 3,000 บาท 
 ขอ้ 11  กรณทีีอ่ยูอ่าศยัมสีมาชกิพกัอาศยัอยูม่ากกวา่ 1 คน ใหย้ืน่คาํขอรบัเงนิสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัตามระเบยีบนี�ไดทุ้กคนต่อการประสบภยัในแต่ละครั �ง 
 ขอ้ 12  สมาชกิคนหน่ึง ๆ มสีทิธิ �ขอรบัเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิ
เช่น อุทกภยั วาตภยั ธรณีพบิตัภิยั อคัคภียั เป็นตน้ ตามระเบยีบนี�ไดเ้พยีงปีละ 1 ครั �ง นอกจากในปีนั �น ๆ 
สมาชกิรายดงักล่าวไดป้ระสบภยัธรรมชาตอิกี ใหม้สีทิธิ �ขอรบัเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑ ์
ดงันี�     

(1)  ผูไ้ดร้บัเงนิสวสัดกิารตามขอ้ 9 (2) ซึง่เป็นกรณทีี ่ทีอ่ยูอ่าศยัเสยีหายบางสว่น
แลว้ และต่อมาเกดิประสบภยัทีอ่ยูอ่าศยัเสยีหายทั �งหมดไมอ่าจซ่อมแซมได ้สามารถขอรบัทุนสวสัดกิาร
เพิม่เตมิตามขอ้ 9 (1) ได ้ 

(2)  ผู้ได้รบัเงินทุนสวสัดิการตามข้อ 9 (1) ซึ่งเป็นกรณีที่ ที่อยู่อาศัยเสียหาย
ทั �งหมดไม่อาจซ่อมแซมแลว้ และต่อมาเกดิประสบภยัทีอ่ยู่อาศยัเสยีหายบางส่วน ไม่สามารถขอรบัทุน
สวสัดกิารเพิม่เตมิตามขอ้ 9 (2)  
 ขอ้ 13  เมือ่สมาชกิประสบภยั ใหส้มาชกิแจง้เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี�  

(1)  สําเนาทะเบยีนบา้นทีป่ระสบภยัซึ่งสมาชกิมชีื่ออยู่ สําหรบัผูอ้ยู่อาศยัแต่ไม่ม ี  
ชื่อในทะเบยีนบา้น จะตอ้งมพียานหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่ เป็นผูอ้ยูอ่าศยั ในบา้นหลงัดงักล่าวจรงิ  

กรณตีามขอ้ 10 ใหม้หีนงัสอืรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาวา่สมาชกิผูน้ั �นไดอ้ยู่
อาศยัและทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหายจรงิ 

(2) รายการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีเ่สยีหาย 
(3)  รปูถ่ายดงันี� 

 1) รปูถ่ายทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่สยีหายและปรากฏเลขทีบ่า้น 
 2) รปูถ่ายรายการทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเสยีหายตาม (2)  

ขอ้ 14  ใหย้ื่นคําขอรบัเงนิสงเคราะหต์ามระเบยีบนี� ภายในกําหนด 60 วนั นับแต่วนัที่สิ�นสุด
การประสบภยั หากพน้กาํหนดนี�แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิสงเคราะห ์
 ขอ้ 15  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์อีํานาจพจิารณาและอนุมตัจิ่ายเงนิ
สงเคราะหส์มาชกิผูป้ระสบภยัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี�  
 ขอ้ 16  ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 17  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

                                           ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 
 

                                                  (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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 ขอ้ 10  กรณทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นบา้นพกัของทางราชการ ไมว่่าจะมชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นหรอืไมก่ต็าม 
ให้จ่ายเฉพาะทรพัย์สนิที่เสยีหายซึ่งอยู่ในที่อยู่อาศยัและเป็นกรรมสทิธิ �ของสมาชิกผู้นั �น ตามมูลค่าที่
เสยีหายจรงิแต่ไมเ่กนิรายละ 3,000 บาท 
 ขอ้ 11  กรณทีีอ่ยูอ่าศยัมสีมาชกิพกัอาศยัอยูม่ากกวา่ 1 คน ใหย้ืน่คาํขอรบัเงนิสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัตามระเบยีบนี�ไดทุ้กคนต่อการประสบภยัในแต่ละครั �ง 
 ขอ้ 12  สมาชกิคนหน่ึง ๆ มสีทิธิ �ขอรบัเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิ
เช่น อุทกภยั วาตภยั ธรณีพบิตัภิยั อคัคภียั เป็นตน้ ตามระเบยีบนี�ไดเ้พยีงปีละ 1 ครั �ง นอกจากในปีนั �น ๆ 
สมาชกิรายดงักล่าวไดป้ระสบภยัธรรมชาตอิกี ใหม้สีทิธิ �ขอรบัเงนิสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑ ์
ดงันี�     

(1)  ผูไ้ดร้บัเงนิสวสัดกิารตามขอ้ 9 (2) ซึง่เป็นกรณทีี ่ทีอ่ยูอ่าศยัเสยีหายบางสว่น
แลว้ และต่อมาเกดิประสบภยัทีอ่ยูอ่าศยัเสยีหายทั �งหมดไมอ่าจซ่อมแซมได ้สามารถขอรบัทุนสวสัดกิาร
เพิม่เตมิตามขอ้ 9 (1) ได ้ 

(2)  ผู้ได้รบัเงินทุนสวสัดิการตามข้อ 9 (1) ซึ่งเป็นกรณีที่ ที่อยู่อาศัยเสียหาย
ทั �งหมดไม่อาจซ่อมแซมแลว้ และต่อมาเกดิประสบภยัทีอ่ยู่อาศยัเสยีหายบางส่วน ไม่สามารถขอรบัทุน
สวสัดกิารเพิม่เตมิตามขอ้ 9 (2)  
 ขอ้ 13  เมือ่สมาชกิประสบภยั ใหส้มาชกิแจง้เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี�  

(1)  สําเนาทะเบยีนบา้นทีป่ระสบภยัซึ่งสมาชกิมชีื่ออยู่ สําหรบัผูอ้ยู่อาศยัแต่ไม่ม ี  
ชื่อในทะเบยีนบา้น จะตอ้งมพียานหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่ เป็นผูอ้ยูอ่าศยั ในบา้นหลงัดงักล่าวจรงิ  

กรณตีามขอ้ 10 ใหม้หีนงัสอืรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาวา่สมาชกิผูน้ั �นไดอ้ยู่
อาศยัและทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหายจรงิ 

(2) รายการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีเ่สยีหาย 
(3)  รปูถ่ายดงันี� 

 1) รปูถ่ายทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่สยีหายและปรากฏเลขทีบ่า้น 
 2) รปูถ่ายรายการทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเสยีหายตาม (2)  

ขอ้ 14  ใหย้ื่นคําขอรบัเงนิสงเคราะหต์ามระเบยีบนี� ภายในกําหนด 60 วนั นับแต่วนัที่สิ�นสุด
การประสบภยั หากพน้กาํหนดนี�แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิสงเคราะห ์
 ขอ้ 15  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์อีํานาจพจิารณาและอนุมตัจิ่ายเงนิ
สงเคราะหส์มาชกิผูป้ระสบภยัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี�  
 ขอ้ 16  ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 17  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

                                           ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 
 

                                                  (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม้ จํากดั ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ชุดที่ 40     
ครั �งที ่6 เมื่อวนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั 
วา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ พ.ศ. 2560  ดงัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ พ.ศ. 2560”  
  ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบวา่ดว้ยการใชท้นุสวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิเน่ืองมาจาก 
การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ พ.ศ.2552 
  ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 “สมาชกิ”  หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เน่ืองมาจากปฏิบตัิหน้าที่ราชการ” หมายความว่า การปฏิบตัิหน้าที่ราชการ   

ตามอาํนาจหน้าทีร่บัผดิชอบหรอืตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วย
ราชการ 

  “ทุพพลภาพ”   หมายความวา่  ไดร้บัอนัตรายจนไมส่ามารถประกอบอาชพี 
       ใด ๆ  ไดห้รอืสญูเสยีอวยัวะ ดงัต่อไปนี� 
   1. สญูเสยีตาหน่ึงขา้ง 

   2. สญูเสยีมอืหน่ึงขา้งหรอืเทา้หน่ึงขา้ง 
         3. สญูเสยีการไดย้นิโดยสิ�นเชงิและไมม่ ี    

ทางรกัษาใหห้ายได ้  
                              “บาดเจบ็สาหสั” หมายความวา่ ไดร้บัอนัตรายอยา่งหน่ึงอยา่งใด     

ดงัต่อไปนี� 
 1. ลิ�นขาด เสยีอวยัวะอื่นใดหรอืเสยี 
     ความสามารถในการดมกลิน่ 
 2. หน้าเสยีโฉมอยา่งตดิตวั 
 3. แทง้ลกู 
 4. จติพกิารอยา่งตดิตวั 
 5. ปว่ยเจบ็เรื�อรงัซึง่อาจถงึตลอดชวีติ 
 6. ปว่ยเจบ็ซึง่ตอ้งใชเ้วลารกัษาหรอืจน

ประกอบกรณยีกจิตามปกตไิมไ่ด ้
  ไมน้่อยกวา่ 20 วนั 
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 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ใหใ้ช้
จากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  (3) เงนิบรจิาค 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื่อช่วยเหลอืสมาชกิเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ ดงันี� 
 (1) กรณสีมาชกิถงึแก่กรรม    จา่ยใหร้ายละ   20,000 บาท 
 (2) กรณสีมาชกิทุพพลภาพ   จา่ยใหร้ายละ   20,000 บาท 
 (3) กรณสีมาชกิบาดเจบ็สาหสั   จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ 10,000 บาท 
 ขอ้ 7 เมื่อสมาชกิถึงแก่กรรม หรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เน่ืองจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ราชการ ใหคู้่สมรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอืผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน     
ทีส่มาชกินั �นสงักดัอยู ่แจง้เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี� 
 (1) หนังสอืแสดงว่าถึงแก่กรรมหรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดอนัพงึเชื่อได้ว่าได ้    
ถงึแก่กรรม หรอืแนบหนังสอืของสถานพยาบาลหรอืแพทยท์ีร่บัรองว่า ทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั 
แลว้แต่กรณ ี 
 (2) หนังสอืรบัรองของผู้บงัคบับญัชาหรอืของหน่วยงานที่สมาชกินั �นสงักดัอยู ่
หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดอนัเชื่อไดว้่าการถงึแก่กรรมหรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสันั �นเน่ืองมาจาก
การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการแลว้แต่กรณ ี 
 โดยยื่นต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วนั นับแต่วนัถึงแก่กรรม หรือได้รบั
อนัตรายจนถงึทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั 
  ขอ้ 8  การจา่ยเงนิตามขอ้ 6 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการพจิารณาวนิิจฉยั จากหนงัสอื
รบัรองของผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานที่สมาชกินั �นสงักดัอยู่ หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดอนัเชื่อได้ว่า     
ถงึแก่กรรม ทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และใหม้อีาํนาจอนุมตัิ
จา่ยเงนิตามระเบยีบนี� 
  ขอ้ 9  กรณสีมาชกิไดร้บับาดเจบ็สาหสัเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และไดร้บั
เงนิช่วยเหลอืตามระเบยีบนี�ไปแลว้ ต่อมาไดทุ้พพลภาพหรอืถงึแก่กรรม อนัสบืเน่ืองมาจากการไดร้บั
บาดเจบ็สาหสัดงักล่าว ใหม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในสว่นทีย่งัขาดอยู ่ 
  ขอ้ 10  การจ่ายเงนิตามระเบยีบนี� ใหจ้า่ยแก่บุคคล ดงันี� 
   (1) กรณถีงึแก่กรรม ใหจ้า่ยแก่คูส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืตามหนงัสอื
ตั �งผูร้บัประโยชน์  
   (2) กรณีทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั ใหจ้่ายแก่สมาชกิผูน้ั �น หรอืผูร้บัมอบ
อาํนาจ หรอืคูส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม 
   โดยใหผู้ร้บัเงนิทาํหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่สหกรณ์และนําเสนอใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการ เพือ่ทราบต่อไป 
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 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ใหใ้ช้
จากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  (3) เงนิบรจิาค 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื่อช่วยเหลอืสมาชกิเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการ ดงันี� 
 (1) กรณสีมาชกิถงึแก่กรรม    จา่ยใหร้ายละ   20,000 บาท 
 (2) กรณสีมาชกิทุพพลภาพ   จา่ยใหร้ายละ   20,000 บาท 
 (3) กรณสีมาชกิบาดเจบ็สาหสั   จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ 10,000 บาท 
 ขอ้ 7 เมื่อสมาชกิถึงแก่กรรม หรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เน่ืองจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ราชการ ใหคู้่สมรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอืผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน     
ทีส่มาชกินั �นสงักดัอยู ่แจง้เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี� 
 (1) หนังสอืแสดงว่าถึงแก่กรรมหรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดอนัพงึเชื่อได้ว่าได ้    
ถงึแก่กรรม หรอืแนบหนังสอืของสถานพยาบาลหรอืแพทยท์ีร่บัรองว่า ทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั 
แลว้แต่กรณ ี 
 (2) หนังสอืรบัรองของผู้บงัคบับญัชาหรอืของหน่วยงานที่สมาชกินั �นสงักดัอยู ่
หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดอนัเชื่อไดว้่าการถงึแก่กรรมหรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสันั �นเน่ืองมาจาก
การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการแลว้แต่กรณ ี 
 โดยยื่นต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วนั นับแต่วนัถึงแก่กรรม หรือได้รบั
อนัตรายจนถงึทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั 
  ขอ้ 8  การจา่ยเงนิตามขอ้ 6 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการพจิารณาวนิิจฉยั จากหนงัสอื
รบัรองของผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานที่สมาชกินั �นสงักดัอยู่ หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดอนัเชื่อได้ว่า     
ถงึแก่กรรม ทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และใหม้อีาํนาจอนุมตัิ
จา่ยเงนิตามระเบยีบนี� 
  ขอ้ 9  กรณสีมาชกิไดร้บับาดเจบ็สาหสัเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และไดร้บั
เงนิช่วยเหลอืตามระเบยีบนี�ไปแลว้ ต่อมาไดทุ้พพลภาพหรอืถงึแก่กรรม อนัสบืเน่ืองมาจากการไดร้บั
บาดเจบ็สาหสัดงักล่าว ใหม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในสว่นทีย่งัขาดอยู ่ 
  ขอ้ 10  การจ่ายเงนิตามระเบยีบนี� ใหจ้า่ยแก่บุคคล ดงันี� 
   (1) กรณถีงึแก่กรรม ใหจ้า่ยแก่คูส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืตามหนงัสอื
ตั �งผูร้บัประโยชน์  
   (2) กรณีทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั ใหจ้่ายแก่สมาชกิผูน้ั �น หรอืผูร้บัมอบ
อาํนาจ หรอืคูส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม 
   โดยใหผู้ร้บัเงนิทาํหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่สหกรณ์และนําเสนอใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการ เพือ่ทราบต่อไป 
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 ขอ้ 11  สาํหรบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์ซึง่เป็นสมาชกิไดถ้งึแก่กรรม หรอืทุพพลภาพ หรอื
บาดเจบ็สาหสั เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามอาํนาจหน้าทีร่บัผดิชอบหรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
สหกรณ์ ใหม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี�โดยอนุโลม  
 ขอ้ 12  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี�ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 13  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ ณ วนัที ่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

                                                           (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์

 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือบาํเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560 

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

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่40 ครัง้ที ่6 
เมือ่วนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่บาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2560 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่
บาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2560” 

ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร

เพือ่บาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2557 
ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “สมาชกิ”  หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “บาํเหน็จสมาชกิ”  หมายความวา่  เงินสวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก      

ที่มอีายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมอีายุการเป็น
สมาชกิตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพือ่บาํเหน็จสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี 
  (1)  งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2)  เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  การนบัอายขุองสมาชกิ และอายกุารเป็นสมาชกิ ใหน้บัถงึวนัที ่30 กนัยายนของทุกปี        
เศษของปีใหต้ดัทิง้ 
 ขอ้ 7  สมาชกิทีร่บัโอนมาจากสหกรณ์อื่น ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชกิตามระเบยีบน้ี ตัง้แต่วนัที่
สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้ัน้เป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 8  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื่อบําเหน็จสมาชกิ ในเดอืนตุลาคมของทุกปี หรอื
ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร  ทัง้น้ี สมาชกิมสีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารบําเหน็จตามระเบยีบน้ี 
เพยีงครัง้เดยีว 

ขอ้ 9  การคดิคาํนวณเงนิสวสัดกิารเพื่อบําเหน็จสมาชกิ ใหค้าํนวณจากจาํนวนปีทีเ่ป็นสมาชกิ  
คณูดว้ยจาํนวนหุน้ทีม่อียูใ่นสหกรณ์หารดว้ยหน่ึงรอ้ย 

ขอ้ 10  จาํนวนเงนิสวสัดกิารเพื่อบําเหน็จสมาชกิทีค่าํนวณไดต้ามขอ้ 9 หากตํ่ากว่า 2,000 บาท 
ใหจ้า่ย 2,000 บาท แต่ทัง้น้ีจาํนวนเงนิสวสัดกิารเพือ่บาํเหน็จตอ้งไมเ่กนิ 10,000 บาท 

ขอ้ 11  กรณีทีส่มาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเพื่อบําเหน็จสมาชกิยงัมหีน้ีคา้งชําระอยู่
กบัสหกรณ์ เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ทีส่มาชกิผูน้ัน้มอียูใ่นสหกรณ์ ใหส้หกรณ์นําเงนิทีค่าํนวณ
ไดต้ามขอ้ 9 และขอ้ 10 มาหกัชาํระหน้ีของสมาชกิทีค่า้งชาํระอยูท่ ัง้หมดก่อน  

  ความในวรรคหน่ึง มใิหใ้ชบ้งัคบักบัหน้ีเงนิกูพ้เิศษ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือบาํเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560 

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

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่40 ครัง้ที ่6 
เมือ่วนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่บาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2560 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่
บาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2560” 

ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร

เพือ่บาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2557 
ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “สมาชกิ”  หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “บาํเหน็จสมาชกิ”  หมายความวา่  เงินสวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก      

ที่มอีายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมอีายุการเป็น
สมาชกิตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพือ่บาํเหน็จสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี 
  (1)  งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2)  เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  การนบัอายขุองสมาชกิ และอายกุารเป็นสมาชกิ ใหน้บัถงึวนัที ่30 กนัยายนของทุกปี        
เศษของปีใหต้ดัทิง้ 
 ขอ้ 7  สมาชกิทีร่บัโอนมาจากสหกรณ์อื่น ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชกิตามระเบยีบน้ี ตัง้แต่วนัที่
สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้ัน้เป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 8  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพื่อบําเหน็จสมาชกิ ในเดอืนตุลาคมของทุกปี หรอื
ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร  ทัง้น้ี สมาชกิมสีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารบําเหน็จตามระเบยีบน้ี 
เพยีงครัง้เดยีว 

ขอ้ 9  การคดิคาํนวณเงนิสวสัดกิารเพื่อบําเหน็จสมาชกิ ใหค้าํนวณจากจาํนวนปีทีเ่ป็นสมาชกิ  
คณูดว้ยจาํนวนหุน้ทีม่อียูใ่นสหกรณ์หารดว้ยหน่ึงรอ้ย 

ขอ้ 10  จาํนวนเงนิสวสัดกิารเพื่อบําเหน็จสมาชกิทีค่าํนวณไดต้ามขอ้ 9 หากตํ่ากว่า 2,000 บาท 
ใหจ้า่ย 2,000 บาท แต่ทัง้น้ีจาํนวนเงนิสวสัดกิารเพือ่บาํเหน็จตอ้งไมเ่กนิ 10,000 บาท 

ขอ้ 11  กรณีทีส่มาชกิผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเพื่อบําเหน็จสมาชกิยงัมหีน้ีคา้งชําระอยู่
กบัสหกรณ์ เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ทีส่มาชกิผูน้ัน้มอียูใ่นสหกรณ์ ใหส้หกรณ์นําเงนิทีค่าํนวณ
ไดต้ามขอ้ 9 และขอ้ 10 มาหกัชาํระหน้ีของสมาชกิทีค่า้งชาํระอยูท่ ัง้หมดก่อน  

  ความในวรรคหน่ึง มใิหใ้ชบ้งัคบักบัหน้ีเงนิกูพ้เิศษ 
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ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดําเนินการมอีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารบําเหน็จสมาชกิใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบน้ี โดยจ่ายเขา้บญัชเีงนิฝากทีส่มาชกิผูน้ัน้มอียู่กบัสหกรณ์ และเมื่อดําเนินการเสรจ็สิน้แลว้
ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบต่อไป 

ขอ้ 13  ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 14  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

                                                           (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์

 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 

4.14 ระเบยีบสวัสดิการเพื�อเกื�อกลูสมาชิกอาวุโส 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 125

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อเก��อกลูสมาชิกอาวโุส พ.ศ. 2560 

------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ที�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที� 40 ครั �งที� 6 เมื�อวนัที� 23 มถุินายน 
พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อเกื�อกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อ
เกื�อกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชท้นุสวสัดกิารเพื�อ
เกื�อกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2557 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “สมาชกิ”  หมายความว่า  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “สมาชกิอาวโุส”  หมายความว่า สมาชกิที�มอีายตุั �งแต่ 61 ปีขึ�นไป และมอีาย ุ
    การเป็นสมาชกิตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพื�อเกื�อกลูสมาชกิอาวโุส ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
  (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  การนบัอายขุองสมาชกิ และอายกุารเป็นสมาชกิ ใหน้บัถงึวนัที� 30 กนัยายนของทุกปีเศษของปีใหต้ดัทิ�ง 
 ขอ้ 7  สมาชกิที�รบัโอนมาจากสหกรณ์อื�น ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชกิตามระเบยีบนี� ตั �งแต่วนัที�
สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้ั �นเป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 8  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี� ใหแ้ก่สมาชกิอาวโุสตามรายละเอยีด ดงันี� 
  1)  สมาชกิอาวโุสที�มอีายกุารเป็นสมาชกิไมน้่อยกว่า 10 ปี จา่ย 1,000 บาท 
  2)  สมาชกิอาวโุสที�มอีายกุารเป็นสมาชกิตั �งแต่ 20 ปี จา่ย 1,500 บาท 
  3)  สมาชกิอาวโุสที�มอีายกุารเป็นสมาชกิตั �งแต่ 30 ปี จา่ย 2,000 บาท 
 ขอ้ 9  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื�อเกื�อกลูสมาชกิอาวโุสตามขอ้ 8 ในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
หรอืตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร  
 ขอ้ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการ มีอํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพื�อเกื�อกูลสมาชิกอาวุโส          
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� โดยจ่ายเขา้บญัชเีงนิฝากที�สมาชกิผูน้ั �นมอียู่กบัสหกรณ์ และเมื�อดําเนินการเสรจ็สิ�นแลว้   
ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบต่อไป 
 ขอ้ 11  ในกรณมีปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูม้ ี
อาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
 ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 
                                                            (ลงนาม)      อารยา บุญยะศรินินัท ์
  (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   



4.14 ระเบยีบสวัสดิการเพื�อเกื�อกลูสมาชิกอาวุโส 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อเก��อกลูสมาชิกอาวโุส พ.ศ. 2560 

------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ที�ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที� 40 ครั �งที� 6 เมื�อวนัที� 23 มถุินายน 
พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อเกื�อกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อ
เกื�อกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพื�อ
เกื�อกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2557 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “สมาชกิ”  หมายความว่า  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “สมาชกิอาวโุส”  หมายความว่า สมาชกิที�มอีายตุั �งแต่ 61 ปีขึ�นไป และมอีาย ุ
    การเป็นสมาชกิตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพื�อเกื�อกลูสมาชกิอาวโุส ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
  (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  การนบัอายขุองสมาชกิ และอายกุารเป็นสมาชกิ ใหน้บัถงึวนัที� 30 กนัยายนของทุกปีเศษของปีใหต้ดัทิ�ง 
 ขอ้ 7  สมาชกิที�รบัโอนมาจากสหกรณ์อื�น ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชกิตามระเบยีบนี� ตั �งแต่วนัที�
สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้ั �นเป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 8  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี� ใหแ้ก่สมาชกิอาวโุสตามรายละเอยีด ดงันี� 
  1)  สมาชกิอาวโุสที�มอีายกุารเป็นสมาชกิไมน้่อยกว่า 10 ปี จา่ย 1,000 บาท 
  2)  สมาชกิอาวโุสที�มอีายกุารเป็นสมาชกิตั �งแต่ 20 ปี จา่ย 1,500 บาท 
  3)  สมาชกิอาวโุสที�มอีายกุารเป็นสมาชกิตั �งแต่ 30 ปี จา่ย 2,000 บาท 
 ขอ้ 9  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื�อเกื�อกลูสมาชกิอาวโุสตามขอ้ 8 ในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
หรอืตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร  
 ขอ้ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการ มีอํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพื�อเกื�อกูลสมาชิกอาวุโส          
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� โดยจ่ายเขา้บญัชเีงนิฝากที�สมาชกิผูน้ั �นมอียู่กบัสหกรณ์ และเมื�อดําเนินการเสรจ็สิ�นแลว้   
ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนนิการเพื�อทราบต่อไป 
 ขอ้ 11  ในกรณมีปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูม้ ี
อาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
 ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 
                                                            (ลงนาม)      อารยา บุญยะศรินินัท ์
  (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   



4.15 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่สงเคราะห์สมาชิกเมือ่ทพุพลภาพ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ��อสงเคราะหส์มาชิกเม��อทุพพลภาพ พ.ศ. 2561 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ชุดที� 41 ครัง้ที� 11 เมื�อวนัที� 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 จงึมมีติใหก้ําหนดระเบยีบว่าด้วยสวสัดกิารเพื�อสงเคราะห์สมาชกิเมื�อทุพพลภาพ พ.ศ. 
2561 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบว่าดว้ยสวสัดกิารเพื�อสงเคราะหส์มาชกิเมื�อทุพพลภาพ พ.ศ. 
2561”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม  ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพื�อ
สงเคราะหส์มาชกิเมื�อทุพพลภาพ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสั �ง มต ิหรอืขอ้ตกลงอื�นใด
�ึ�งขดัแยง้กบัระเบยีบน้ี และใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน   
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “สมาชกิ”  หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ทุพพลภาพ” หมายความวา่ สมาชกิที�อยูใ่นสภาพดงัต่อไปน้ี 

      (1) เจบ็ปว่ยถงึขัน้หยอ่นความสามารถ จนไม่
สามารถประกอบหน้าที�การงานใด ๆ ในอาชพี
ประจาํ จนตอ้งออกจากราชการ หรอืบุคคลที�
ออกจากราชการแลว้ และเจบ็ปว่ยหยอ่น
ความสามารถ จนไมส่ามารถปฏบิตัภิารกิจใน
การช่วยเหลือตนเองได้ ทัง้น้ี สภาพหย่อน
ความสามารถทัง้สองกรณน้ีีตอ้งเกดิขึน้ต่อเนื�อง
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 180 วนั หรอื 

      (2) สูญเสียตาหนึ�งข้าง หรือมือหนึ�งข้างหรือเท้า
หนึ�งขา้ง หรอืสูญเสยีการไดย้นิโดยสิน้เชงิและ
ไมม่ทีางรกัษาใหห้ายได ้ 

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพื�อสงเคราะหส์มาชกิเมื�อทุพพลภาพ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงัน้ี  
 (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
 (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  จาํนวนเงนิสงเคราะหท์ี�จะจ่ายใหแ้ก่สมาชกิทุพพลภาพ ใหค้าํนวณตามอายุการเป็น
สมาชกิ ปีละ 8,000 บาท เศษของปีเกนิกว่า 6 เดอืนใหน้บัเป็น 1 ปี ทัง้น้ี ไมเ่กนิ 80,000 บาท โดยใหจ้่าย
เป็นรายเดอืนๆ ละ 4,000 บาท จนกวา่จะครบ   
  กรณี สมาชกิผูไ้ด้รบัเงนิสงเคราะห์ตามระเบยีบน้ีเสยีชวีติก่อนได้รบัเงนิครบตาม
จาํนวนในวรรคหนึ�ง ใหจ้า่ยเงนิสว่นที�เหลอืแก่ผูร้บัประโยชน์ หรอืทายาทตามกฎหมาย 

4.15 ระเบยีบทนุสวัสดิการเพือ่สงเคราะห์สมาชิกเมือ่ทพุพลภาพ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 127

 ขอ้ 7 การขอรบัเงนิสงเคราะห์ตามระเบียบน้ีให้สมาชิกหรอืทายาทหรอืผู้รบัประโยชน์     
ทาํหนงัสอืแจง้ใหส้หกรณ์ทราบโดยเรว็ พรอ้มทัง้แสดงใบรบัรองแพทยห์รอืหลกั�านอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  
 ขอ้ 8 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูอ้นุมตัเิงนิสงเคราะหส์มาชกิเมื�อทุพพลภาพ        
ตามระเบยีบน้ี 
 ขอ้ 9  ผูท้ี�ทุพพลภาพก่อนเป็นสมาชกิไม่มสีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเพื�อสงเคราะหส์มาชกิ
ตามระเบยีบน้ี 
 ขอ้ 10 กรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น
ผูม้อีาํนาจในการวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

                 ประกาศ  ณ  วนัที�  29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
              (ลงนาม)    จงเจรญิ กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 



4.15 ระเบยีบทนุสวัสดิการเพือ่สงเคราะห์สมาชิกเมือ่ทพุพลภาพ 
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 ขอ้ 7 การขอรบัเงนิสงเคราะห์ตามระเบียบน้ีให้สมาชิกหรอืทายาทหรอืผู้รบัประโยชน์     
ทาํหนงัสอืแจง้ใหส้หกรณ์ทราบโดยเรว็ พรอ้มทัง้แสดงใบรบัรองแพทยห์รอืหลกั�านอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  
 ขอ้ 8 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูอ้นุมตัเิงนิสงเคราะหส์มาชกิเมื�อทุพพลภาพ        
ตามระเบยีบน้ี 
 ขอ้ 9  ผูท้ี�ทุพพลภาพก่อนเป็นสมาชกิไม่มสีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเพื�อสงเคราะหส์มาชกิ
ตามระเบยีบน้ี 
 ขอ้ 10 กรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น
ผูม้อีาํนาจในการวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

                 ประกาศ  ณ  วนัที�  29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
              (ลงนาม)    จงเจรญิ กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 



4.16 ระเบยีบสวัสดิการเพื�อช่วยเหลืองานศพบดิา มารดา คู่สมรส และบตุร 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพื�อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส  

และบตุรของสมาชิก พ.ศ. 2560 
------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์     
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที� 40 ครั �งที� 6 
เมื�อวนัที� 23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพื�อช่วยเหลอืงานศพบดิา 
มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี� 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เพื�อชว่ยเหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ พ.ศ. 2560” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้เงิน         

ทุนสวสัดกิารเพื�อสงเคราะหก์ารศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ พ.ศ. 2551 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์”  หมายถงึ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ”  หมายถงึ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั    
       ไมร่วมถงึสมาชกิสมทบ 

 “บดิา มารดา คูส่มรส บุตร”  หมายถงึ บดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ  
 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพื�อชว่ยเหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ ใหใ้ช้
จากเงนิ ดงันี� 
  (1)  งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2)  เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื�อชว่ยเหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของ
สมาชกิ ใหศ้พละ 2,000 บาท เพื�อมอบเป็นสิ�งของแสดงการไวอ้าลยัและหรอืเงนิรว่มทาํบุญงานศพบดิา 
มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิในนามสหกรณ์ 
 ขอ้ 7  เมื�อสหกรณ์ทราบว่า บดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรสมาชกิ ถงึแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการ
เบิกเงนิจากสหกรณ์จํานวน 2,000 บาท เพื�อมอบให้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือสมาชิก โดยการเบิกเงิน
ดงักล่าวใหเ้บกิไดภ้ายใน 60 วนั นบัตั �งแต่วนัที�ถงึแก่กรรม ทั �งนี� เมื�อดาํเนินการเสรจ็สิ�นแลว้ ใหส้ง่สาํเนาใบ
มรณะบตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัเบกิจา่ยเงนิ 
 ขอ้ 8  ในกรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 9  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

      ประกาศ  ณ  วนัที�  26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 
                                                           (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
    (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
    ประธานกรรมการดาํเนินการ 

4.17 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่สงเคราะห์การศพสมาชิกท่ีมไิด้ทาํประกันชีวิต 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือสงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชิกท่ีมิได้ทาํประกนัชีวิต พ.ศ. 2560

------------------------ 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์

กรมป่าไม ้จํากดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดที ่40 ครั �งที ่6 
เมื่อวนัที่ 23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีติให้กําหนดระเบยีบว่าด้วยสวสัดกิารเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรบั
สมาชกิทีม่ไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี�  
  ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพือ่สงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทีม่ไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2560”  
  ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพือ่
สงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทีม่ไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2549 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

  “สหกรณ์” หมายความวา่    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “สมาชกิ”  หมายความวา่    สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

  ขอ้ 5  สวสัดกิารเพือ่สงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทีม่ไิดป้ระกนัชวีติ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  (3) เงนิรบับรจิาค 
  ขอ้ 6  สมาชกิทีม่สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสงเคราะหต์ามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นผูท้ีม่ไิดร้บัเงนิสวสัดกิาร
ตามระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่การประกนัชวีติสมาชกิ หรอืทาํประกนัชวีติกลุ่มแลว้ แต่ไดร้บัการปฏเิสธ
การจา่ยเงนิสนิไหมจากบรษิทัผูร้บัประกนัดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด 
  ขอ้ 7  สหกรณ์จะจ่ายเงนิเพื่อสงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทีม่ไิดท้ําประกนัชวีติ ตาม
อายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท หากเศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั �งนี� ต้องไม่เกิน 
100,000 บาท    

ขอ้ 8  เมือ่สมาชกิเสยีชวีติใหด้าํเนินการ ดงันี�     
(1) ให้ผู้มสีทิธิ �ได้รบัเงนิหรอืทายาทแจ้งเป็นหนังสอืพร้อมแนบหลกัฐานเอกสาร    

ใบมรณะบตัร สาํเนาทะเบยีนบา้น และหนงัสอืหลกัฐานอื่นใดทีจ่าํเป็นถงึสหกรณ์เพื่อขอรบัเงนิภายในกําหนด 
180 วนั นบัตั �งแต่วนัเสยีชวีติ เมือ่พน้กาํหนดนี�แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิ 

(2) กรณีสมาชิกผู้นั �นมีหนี�ค้างชําระอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะนําเงินตามข้อ 7      
มาชําระหนี�ทีค่า้งชําระอยู่กบัสหกรณ์ ส่วนเงนิทีเ่หลอืสหกรณ์จะจ่ายใหก้บัผูร้บัโอนประโยชน์หรอืทายาท
ตามกฎหมายต่อไป    

ขอ้ 9  กรณทีีส่หกรณ์ทราบวา่สมาชกิผูใ้ดเสยีชวีติ ใหส้หกรณ์ตดิต่อผูม้สีทิธิ �รบัเงนิตาม
กฎหมายเพือ่ดาํเนินการตามขอ้ 8 (1) โดยเรว็    

ขอ้ 10  ใหผู้จ้ดัการมอีาํนาจพจิารณาและอนุมตัจิ่ายเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพสมาชกิ
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� โดยตอ้งใหผู้ร้บัเงนิทาํหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่สหกรณ์ และนําเสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพือ่ทราบต่อไป 



4.17 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่สงเคราะห์การศพสมาชิกท่ีมไิด้ทาํประกันชีวิต 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือสงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชิกท่ีมิได้ทาํประกนัชีวิต พ.ศ. 2560

------------------------ 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์

กรมป่าไม ้จํากดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดที ่40 ครั �งที ่6 
เมื่อวนัที่ 23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีติให้กําหนดระเบยีบว่าด้วยสวสัดกิารเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรบั
สมาชกิทีม่ไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี�  
  ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพือ่สงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทีม่ไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2560”  
  ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชท้นุสวสัดกิารเพือ่
สงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทีม่ไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2549 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 

  “สหกรณ์” หมายความวา่    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “สมาชกิ”  หมายความวา่    สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

  ขอ้ 5  สวสัดกิารเพือ่สงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทีม่ไิดป้ระกนัชวีติ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  (3) เงนิรบับรจิาค 
  ขอ้ 6  สมาชกิทีม่สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสงเคราะหต์ามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นผูท้ีม่ไิดร้บัเงนิสวสัดกิาร
ตามระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่การประกนัชวีติสมาชกิ หรอืทาํประกนัชวีติกลุ่มแลว้ แต่ไดร้บัการปฏเิสธ
การจา่ยเงนิสนิไหมจากบรษิทัผูร้บัประกนัดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด 
  ขอ้ 7  สหกรณ์จะจ่ายเงนิเพื่อสงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทีม่ไิดท้ําประกนัชวีติ ตาม
อายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท หากเศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั �งนี� ต้องไม่เกิน 
100,000 บาท    

ขอ้ 8  เมือ่สมาชกิเสยีชวีติใหด้าํเนินการ ดงันี�     
(1) ให้ผู้มสีทิธิ �ได้รบัเงนิหรอืทายาทแจ้งเป็นหนังสอืพร้อมแนบหลกัฐานเอกสาร    

ใบมรณะบตัร สาํเนาทะเบยีนบา้น และหนงัสอืหลกัฐานอื่นใดทีจ่าํเป็นถงึสหกรณ์เพื่อขอรบัเงนิภายในกําหนด 
180 วนั นบัตั �งแต่วนัเสยีชวีติ เมือ่พน้กาํหนดนี�แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิ 

(2) กรณีสมาชิกผู้นั �นมีหนี�ค้างชําระอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะนําเงินตามข้อ 7      
มาชําระหนี�ทีค่า้งชําระอยู่กบัสหกรณ์ ส่วนเงนิทีเ่หลอืสหกรณ์จะจ่ายใหก้บัผูร้บัโอนประโยชน์หรอืทายาท
ตามกฎหมายต่อไป    

ขอ้ 9  กรณทีีส่หกรณ์ทราบวา่สมาชกิผูใ้ดเสยีชวีติ ใหส้หกรณ์ตดิต่อผูม้สีทิธิ �รบัเงนิตาม
กฎหมายเพือ่ดาํเนินการตามขอ้ 8 (1) โดยเรว็    

ขอ้ 10  ใหผู้จ้ดัการมอีาํนาจพจิารณาและอนุมตัจิ่ายเงนิสงเคราะหเ์กีย่วกบัการศพสมาชกิ
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� โดยตอ้งใหผู้ร้บัเงนิทาํหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่สหกรณ์ และนําเสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพือ่ทราบต่อไป 



4.17 ระเบยีบสวัสดิการเพือ่สงเคราะห์การศพสมาชิกท่ีมไิด้ทาํประกันชีวิต 
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  ขอ้ 11  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยั�ี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

                                                           (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์

   (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 

4.18 ระเบยีบทนุเพื�อการศึกษาอบรม 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทนุเพ��อการศึกษาอบรม  พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม้ จํากัด และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ที่ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่40 ครั �งที ่6 เมือ่วนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้าํหนดระเบยีบ
วา่ดว้ยการใชทุ้นเพือ่การศกึษาอบรม พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการใช ้    
ทุนเพือ่การศกึษาอบรม พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชท้นุเพือ่
การศกึษาอบรม พ.ศ. 2551 
      ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 
  “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  “สมาชกิ”  หมายความว่า  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่   สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  ขอ้ 5  เงนิทุนเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ ใหจ้า่ยไดใ้นกรณี ดงันี� 
 (1)  เพือ่การฝึกอบรม การสมัมนา การศกึษาดงูาน และการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสหกรณ์ 
 (2)  เพือ่สง่เสรมิการศกึษาวชิาการสหกรณ์ในสถาบนัการศกึษา 
 (3)  เพือ่สง่เสรมิการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 6  ผูม้สีทิธิ �ไดร้บัทุนเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ ไดแ้ก่ 
  (1)  สมาชกิ สมาชกิสมทบ  
  (2)  นิสติ นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไปทีศ่กึษา หรอืทาํการวจิยัเกีย่วกบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 7  แหล่งทีม่าของเงนิทุนเพือ่การศกึษาอบรมใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 

(1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
    (2)  ทุนเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์  
 (3)  เงนิรบับรจิาค 
 ขอ้ 8  การยืน่ขอรบัทุนเพือ่การศกึษาอบรม ใหย้ืน่เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ขอ้ 9  สหกรณ์จะพจิารณาจา่ยเงนิทุนเพือ่การศกึษาอบรมใหต้ามความเหมาะสม 
 ขอ้ 10  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูอ้นุมตักิารจา่ยเงนิตามระเบยีบนี� 

ขอ้ 11  กรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ      
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

                                                             (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



4.18 ระเบยีบทนุเพื�อการศึกษาอบรม 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทนุเพ��อการศึกษาอบรม  พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม้ จํากัด และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาสหกรณ์ ที่ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่40 ครั �งที ่6 เมือ่วนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้าํหนดระเบยีบ
วา่ดว้ยการใชทุ้นเพือ่การศกึษาอบรม พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการใช ้    
ทุนเพือ่การศกึษาอบรม พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นเพือ่
การศกึษาอบรม พ.ศ. 2551 
      ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 
  “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  “สมาชกิ”  หมายความว่า  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่   สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  ขอ้ 5  เงนิทุนเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ ใหจ้่ายไดใ้นกรณี ดงันี� 
 (1)  เพือ่การฝึกอบรม การสมัมนา การศกึษาดงูาน และการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสหกรณ์ 
 (2)  เพือ่สง่เสรมิการศกึษาวชิาการสหกรณ์ในสถาบนัการศกึษา 
 (3)  เพือ่สง่เสรมิการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 6  ผูม้สีทิธิ �ไดร้บัทุนเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ ไดแ้ก่ 
  (1)  สมาชกิ สมาชกิสมทบ  
  (2)  นิสติ นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไปทีศ่กึษา หรอืทาํการวจิยัเกีย่วกบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 7  แหล่งทีม่าของเงนิทุนเพือ่การศกึษาอบรมใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 

(1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
    (2)  ทุนเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์  
 (3)  เงนิรบับรจิาค 
 ขอ้ 8  การยืน่ขอรบัทุนเพือ่การศกึษาอบรม ใหย้ืน่เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ขอ้ 9  สหกรณ์จะพจิารณาจา่ยเงนิทุนเพือ่การศกึษาอบรมใหต้ามความเหมาะสม 
 ขอ้ 10  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูอ้นุมตักิารจา่ยเงนิตามระเบยีบนี� 

ขอ้ 11  กรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ      
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

                                                             (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



4.19 ระเบยีบสวัสดิการเพื�อช่วยเหลืองานศพสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพื�อช่วยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม้ จํากัด ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครั �งที� 6 เมื�อวันที� 23 มิถุนายน         
พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวสัดิการเพื�อช่วยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2560  
ดงัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพื�อชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  บรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสั �ง มต ิและขอ้ตกลงอื�นใดซึ�งขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี� 
ใหใ้ชร้ะเบยีบนี�แทน 
  ขอ้ 4  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพื�อชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
 (1)  งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
 (2)  ทุนสวสัดกิารสมาชกิ  
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจา่ยสวสัดกิารเพื�อชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิ จาํนวน 3,000 บาท   
เพื�อมอบเป็นสิ�งของแสดงการไวอ้าลยัและหรอืเงนิรว่มทาํบุญงานศพสมาชกิในนามสหกรณ์     
 ขอ้ 7  เมื�อสหกรณ์ทราบว่าสมาชกิผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ผู้จดัการเบิกเงนิจากสหกรณ์   
เพื�อมอบใหแ้ก่ผูแ้ทนสมาชกิ หรอืบดิา มารดา คู่สมรส บุตร หรอืทายาทโดยธรรมของสมาชกิผูน้ั �นเพื�อ
ดําเนินการตามข้อ 6 โดยการเบิกเงนิดงักล่าวให้เบิกได้ภายใน 60 วนั นับตั �งแต่วนัที�ถึงแก่กรรม      
ทั �งนี� เมื�อดาํเนินการเสรจ็สิ�นแลว้ ใหส้ง่สาํเนาใบมรณะบตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัเบกิจา่ยเงนิ 
 ขอ้ 8  ในกรณทีี�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 

ขอ้ 9  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
 

      ประกาศ  ณ  วนัที� 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

                                                       (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์

 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

5. ระเบยีบทนุสาธารณประโยชน์เพือ่การกศุลหรือเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการกศุลหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2558 

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

  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (9) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่38  ครั �งที ่14 
เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล
หรอืเพือ่ประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี� เรยีกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใช ้   
ทุนสาธารณประโยชน์เพือ่การกุศลหรอืเพือ่ประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2558” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  ว่าด้วยการใช ้            
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลหรอืเพื่อประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2552  ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลหรอืเพื่อประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2552 
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรอืข้อความอื่นใด      
ซึง่ขดัแยง้กบัระเบยีบนี�ใหใ้ชร้ะเบยีบนี�แทน 
 ขอ้ 4  การใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพือ่การกุศล ใหจ้า่ยในกรณดีงัต่อไปนี� 
 (1)  บาํรงุการศาสนา และการศกึษา 
   (2)  สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เชน่ อคัคภียั อุทกภยั วาตภยั และประสบภยัอนั
เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เป็นตน้ 
 (3)  สงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส   
 ขอ้ 5  การใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพือ่ประโยชน์สว่นรวม ใหจ้า่ยในกรณดีงัต่อไปนี� 
 (1)  เป็นทุนในการก่อสรา้ง หรอืซ่อมแซม หรอืต่อเตมิ สถานทีอ่นัเป็น
สาธารณประโยชน์ทัว่ไป เชน่ ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อนํ�า และสาธารณสถานต่าง ๆ 

(2)  เป็นเงนิสมทบรว่มกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์สว่นรวมของสว่นราชการ และ 
หน่วยงานอื่นทีม่สีมาชกิสหกรณ์สงักดัอยู ่
 (3)  เป็นเงนิสมทบรว่มกจิกรรม หรอืสนบัสนุนใหแ้ก่หน่วยงาน หรอืบุคคล         
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ หรอืขบวนการสหกรณ์ 

ขอ้ 6  การใหทุ้นสาธารณประโยชน์ ตามระเบยีบนี� 
 (1)  ใหห้น่วยงานหรอืบุคคลทีข่อทุนสาธารณประโยชน์ ยืน่หนงัสอืต่อสหกรณ์     
พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐาน (ถา้ม)ี 

(2)  คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควร   
ขอ้ 7 การพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ ใหถ้อืหลกัความสาํคญัตามลาํดบั ดงัต่อไปนี� 

 (1)  เป็นการก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สมาชกิโดยทัว่ไป 
 (2)  เป็นการก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สมาชกิบางสว่น 
 (3)  นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 



5. ระเบยีบทนุสาธารณประโยชน์เพือ่การกศุลหรือเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการกศุลหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2558 

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

  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (9) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่38  ครั �งที ่14 
เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล
หรอืเพือ่ประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี� เรยีกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใช ้   
ทุนสาธารณประโยชน์เพือ่การกุศลหรอืเพือ่ประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2558” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  ว่าด้วยการใช ้            
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลหรอืเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2552  ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลหรอืเพื่อประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2552 
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรอืข้อความอื่นใด      
ซึง่ขดัแยง้กบัระเบยีบนี�ใหใ้ชร้ะเบยีบนี�แทน 
 ขอ้ 4  การใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพือ่การกุศล ใหจ้า่ยในกรณดีงัต่อไปนี� 
 (1)  บาํรงุการศาสนา และการศกึษา 
   (2)  สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เชน่ อคัคภียั อุทกภยั วาตภยั และประสบภยัอนั
เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เป็นตน้ 
 (3)  สงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส   
 ขอ้ 5  การใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพือ่ประโยชน์สว่นรวม ใหจ้า่ยในกรณดีงัต่อไปนี� 
 (1)  เป็นทุนในการก่อสรา้ง หรอืซ่อมแซม หรอืต่อเตมิ สถานทีอ่นัเป็น
สาธารณประโยชน์ทัว่ไป เชน่ ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อนํ�า และสาธารณสถานต่าง ๆ 

(2)  เป็นเงนิสมทบรว่มกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์สว่นรวมของสว่นราชการ และ 
หน่วยงานอื่นทีม่สีมาชกิสหกรณ์สงักดัอยู ่
 (3)  เป็นเงนิสมทบรว่มกจิกรรม หรอืสนบัสนุนใหแ้ก่หน่วยงาน หรอืบุคคล         
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ หรอืขบวนการสหกรณ์ 

ขอ้ 6  การใหทุ้นสาธารณประโยชน์ ตามระเบยีบนี� 
 (1)  ใหห้น่วยงานหรอืบุคคลทีข่อทุนสาธารณประโยชน์ ยืน่หนงัสอืต่อสหกรณ์     
พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐาน (ถา้ม)ี 

(2)  คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควร   
ขอ้ 7 การพจิารณาใหท้นุสาธารณประโยชน์ ใหถ้อืหลกัความสาํคญัตามลาํดบั ดงัต่อไปนี� 

 (1)  เป็นการก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สมาชกิโดยทัว่ไป 
 (2)  เป็นการก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สมาชกิบางสว่น 
 (3)  นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 



5. ระเบยีบทนุสาธารณประโยชน์เพือ่การกศุลหรือเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
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 การพจิารณาอนุมตัใิหพ้จิารณาภายในวงเงนิทุนสาธารณประโยชน์ทีม่อียู่ในขณะนั �นเท่านั �น 
และเมื่อไดพ้จิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อการใดในคราวหนึ่ง ๆ ไปแลว้ ใหถ้อืว่าการพจิารณา
สาํหรบัเรือ่งนั �น ๆ เป็นอนัยตุ ิ
 ขอ้ 8  ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูม้อีาํนาจจ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ตามขอ้ 4 
และขอ้ 5 ไม่เกนิกจิกรรมละ 10,000 บาท และจํานวนกจิกรรมต้องไม่เกนิที่ระบุไวใ้นแผนงานประจําปี     
ของสหกรณ์ ทั �งนี�ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบดว้ย 

 ในกรณีที่จํานวนกจิกรรมเกนิกว่าที่ระบุไวใ้นแผนงานประจําปีของสหกรณ์ และหรอื  
จํานวนเงนิทีเ่หน็ควรสนับสนุนเกนิกว่ากจิกรรมละ 10,000 บาท ใหค้ณะกรรมการอํานวยการนําเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการเพือ่พจิารณาเป็นกรณ ีๆ ไป  
 ขอ้ 9  มตขิองคณะกรรมการดาํเนินการในการพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ตามขอ้ 7 (3) 
และขอ้ 8 วรรคสอง ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการทีเ่ขา้
ประชุม 
  ขอ้ 10  กรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ  ณ  วนัที ่  28  ธนัวาคม   พ.ศ. 2558 
 
  (ลงนาม)     สทิธชิยั อึ�งภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

6.1 ระเบยีบกลุ่มสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 

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

   อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (5) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมปา่ไม ้จํากดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่35 ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2555       
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยกลุ่มสมาชกิ 
พ.ศ. 2555” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชต้ัง้แต่วนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3   ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ. 2551   
ระเบยีบหรอืขอ้ความอื่นใดทีข่ดัแยง้กบัระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

หมวดท่ี 1 
การกาํหนดกลุ่มสมาชิกและการสงักดักลุ่มสมาชิก 

  ขอ้ 4  การกาํหนดใหเ้ป็นกลุ่มสมาชกิ มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  หน่วยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเท่าที่มีสํานักงานตัง้อยู่ในพื้นที่
สว่นกลางและมสีมาชกิตัง้แต่ 25 คนขึน้ไป  
 (2)  หน่วยงานที่มสีํานักงานตัง้อยู่ในพืน้ที่จงัหวดัอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
และมสีมาชกิตัง้แต่ 25 คนขึน้ไป เวน้แต่กรณตีามขอ้ 29 

(3)  กลุ่มทีส่มาชกิตัง้แต่ 50 คนขึน้ไปขอจดัตัง้และสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็น 
กลุ่มสมาชกิ  
 ขอ้ 5  สมาชกิทุกคนตอ้งสงักดักลุ่มสมาชกิตามหน่วยงานทีต่นสงักดัหรอืกลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้  
หรอืกลุ่มทีส่มาชกิไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรอืกลุ่มทีส่หกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 6  สมาชกิทีเ่ป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจาํทีเ่กษยีณอายุราชการ หรอืสมาชกิซึง่
ได้โอนย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ให้สังกัดกลุ่มที่สมาชิกผู้นัน้ดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานครัง้สุดทา้ย เวน้แต่กลุ่มสมาชกินัน้ไดถู้กยกเลกิไปแลว้ สหกรณ์จะกําหนดใหส้มาชกิดงักล่าว
สงักดักลุ่มสมาชกิกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงตามทีเ่หน็สมควร 
 ขอ้ 7  สมาชกิทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ หรอืโอนยา้ยไปปฏบิตังิานยงัหน่วยงานอื่น ใหถ้อืว่า
สมาชกิผูน้ัน้อยูใ่นสงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหส้มาชกิผูน้ัน้ไปสงักดักลุ่มใหม ่

หมวดท่ี 2 
การขอจดัตั �งกลุ่มสมาชิก 

  ขอ้ 8  สมาชกิซึง่รวมกนัไมน้่อยกว่า 50 คน และมคีวามประสงคจ์ดัตัง้กลุ่มใหม ่ใหส้มาชกิ
ดงักล่าวมหีนงัสอืแสดงเหตุผล หรอืความจาํเป็นตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด โดยม ี2 กรณ ีดงัน้ี 
 (1)  ก่อนวนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิจะต้องแจง้ความประสงค์ขอจดัตัง้
กลุ่มใหมภ่ายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชกิทีส่งักดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ 11(1) ซึง่การ
จดัตัง้กลุ่มใหมข่องสมาชกิดงักล่าวน้ีมผีลต่อการเพิม่หรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีม่อียูข่องแต่ละกลุ่ม 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 

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

   อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (5) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมปา่ไม ้จํากดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่35 ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2555       
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยกลุ่มสมาชกิ 
พ.ศ. 2555” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชต้ัง้แต่วนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3   ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ. 2551   
ระเบยีบหรอืขอ้ความอื่นใดทีข่ดัแยง้กบัระเบยีบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 

หมวดท่ี 1 
การกาํหนดกลุ่มสมาชิกและการสงักดักลุ่มสมาชิก 

  ขอ้ 4  การกาํหนดใหเ้ป็นกลุ่มสมาชกิ มหีลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  หน่วยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเท่าที่มีสํานักงานตัง้อยู่ในพื้นที่
สว่นกลางและมสีมาชกิตัง้แต่ 25 คนขึน้ไป  
 (2)  หน่วยงานที่มสีํานักงานตัง้อยู่ในพืน้ที่จงัหวดัอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
และมสีมาชกิตัง้แต่ 25 คนขึน้ไป เวน้แต่กรณตีามขอ้ 29 

(3)  กลุ่มทีส่มาชกิตัง้แต่ 50 คนขึน้ไปขอจดัตัง้และสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็น 
กลุ่มสมาชกิ  
 ขอ้ 5  สมาชกิทุกคนตอ้งสงักดักลุ่มสมาชกิตามหน่วยงานทีต่นสงักดัหรอืกลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้  
หรอืกลุ่มทีส่มาชกิไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรอืกลุ่มทีส่หกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 6  สมาชกิทีเ่ป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจาํทีเ่กษยีณอายุราชการ หรอืสมาชกิซึง่
ได้โอนย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ให้สังกัดกลุ่มที่สมาชิกผู้นัน้ดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานครัง้สุดทา้ย เวน้แต่กลุ่มสมาชกินัน้ไดถู้กยกเลกิไปแลว้ สหกรณ์จะกําหนดใหส้มาชกิดงักล่าว
สงักดักลุ่มสมาชกิกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงตามทีเ่หน็สมควร 
 ขอ้ 7  สมาชกิทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ หรอืโอนยา้ยไปปฏบิตังิานยงัหน่วยงานอื่น ใหถ้อืว่า
สมาชกิผูน้ัน้อยูใ่นสงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหส้มาชกิผูน้ัน้ไปสงักดักลุ่มใหม ่

หมวดท่ี 2 
การขอจดัตั �งกลุ่มสมาชิก 

  ขอ้ 8  สมาชกิซึง่รวมกนัไมน้่อยกว่า 50 คน และมคีวามประสงคจ์ดัตัง้กลุ่มใหม ่ใหส้มาชกิ
ดงักล่าวมหีนงัสอืแสดงเหตุผล หรอืความจาํเป็นตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด โดยม ี2 กรณ ีดงัน้ี 
 (1)  ก่อนวนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิจะต้องแจง้ความประสงค์ขอจดัตัง้
กลุ่มใหมภ่ายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชกิทีส่งักดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ 11(1) ซึง่การ
จดัตัง้กลุ่มใหมข่องสมาชกิดงักล่าวน้ีมผีลต่อการเพิม่หรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีม่อียูข่องแต่ละกลุ่ม 
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 (2)  หลงัจากเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิยงัมสีทิธิ �ขอจดัตัง้กลุ่มใหม่ไดต้าม
ความประสงค ์แต่การขอจดัตัง้กลุ่มใหมข่องสมาชกิดงักล่าวน้ีไม่มผีลต่อการเพิม่หรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ
ทีม่อียู่เดมิของแต่ละกลุ่ม และกลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่น้ีไม่สามารถมผีูแ้ทนสมาชกิไดจ้นกว่าผูแ้ทนสมาชกิเดมิจะ
ครบวาระ 
 ขอ้ 9  สมาชกิที่แจง้ความประสงคจ์ดัตัง้กลุ่มใหม่ ตามขอ้ 8 ใหถ้อืว่าสมาชกินัน้อยู่ใน
สงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหจ้ดัตัง้กลุ่มใหมแ่ละใหส้มาชกิดงักล่าวไปสงักดักลุ่มใหมไ่ด ้
 ขอ้ 10  เมือ่มปีระกาศสหกรณ์ใหจ้ดัตัง้กลุ่มใหมแ่ลว้ใหส้มาชกิซึง่สงักดักลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมน้ี่    
อยู่ในกลุ่มดงักล่าว จนกว่าจะแจง้ความประสงคย์า้ยสงักดักลุ่มและมปีระกาศสหกรณ์ใหย้า้ยสงักดักลุ่มได ้       
หรอืมปีระกาศสหกรณ์ใหย้กเลกิกลุ่ม 

หมวดท่ี 3 
การประกาศช่ือกลุ่ม รายช่ือสมาชิกท่ีสงักดั และจาํนวนผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 11  สหกรณ์จะประกาศชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชกิทีส่งักดั และจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ ดงัน้ี 
 (1)  การประกาศครัง้แรก สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชื่อกลุ่ม และรายชื่อ
สมาชกิทีส่งักดัแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชกิทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
โดยจะยงัไมม่กีารประกาศจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  การประกาศครัง้ที่สอง สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชื่อกลุ่ม รายชื่อ
สมาชกิทีส่งักดัแต่ละกลุ่ม และจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชกิทราบภายในเวลาไมน้่อยกว่า 
30 วนั ก่อนวนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 

กรณีที่มกีารขอจดัตัง้กลุ่มใหม่หรอืขอย้ายสงักดักลุ่ม ภายหลงัจากประกาศ 
ครัง้ทีส่องแลว้ สหกรณ์จะประกาศชื่อกลุ่มและรายชื่อทีส่มาชกิสงักดักลุ่มตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 
  ข้อ 12  การประกาศชื่อกลุ่มตามข้อ 11 ให้ใช้ชื่อหน่วยงาน หรอืชื่อจงัหวดั หรอืชื่อที่
สหกรณ์เหน็สมควร 

หมวดท่ี 4 
การย้ายสงักดักลุ่มสมาชิก 

 ขอ้ 13 สมาชกิที่มคีวามประสงค์จะยา้ยสงักดักลุ่ม สามารถดําเนินการไดโ้ดยสมาชกิ
จะตอ้งมหีนงัสอืแสดงเหตุผลหรอืความจาํเป็นตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด ซึง่การยา้ยสงักดักลุ่มม ี2 กรณ ีดงัน้ี 
    (1)  ก่อนวนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิจะตอ้งแจง้ความประสงคย์า้ยสงักดั
กลุ่มภายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศชื่อกลุ่มและรายชื่อสมาชกิทีส่งักดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ 11 (1) ซึง่การยา้ย
สงักดักลุ่มของสมาชกิดงักล่าวน้ีมผีลต่อการเพิม่หรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีม่อียูข่องแต่ละกลุ่ม 
   (2)  หลงัวนัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิยงัมสีทิธิ �ย้ายสงักดักลุ่มได้ตามความ
ประสงคแ์ต่การยา้ยสงักดักลุ่มของสมาชกิดงักล่าวน้ีไม่มผีลต่อการเพิม่หรอืลดจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทีม่อียู่
ของแต่ละกลุ่ม 
  ขอ้ 14  สมาชกิทีแ่จง้ความประสงคจ์ะยา้ยสงักดักลุ่ม ตามขอ้ 13 ใหถ้อืว่าสมาชกิผูน้ัน้
อยูใ่นสงักดักลุ่มเดมิ จนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหส้มาชกิผูน้ัน้ไปสงักดักลุ่มใหม ่
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หมวดท่ี 5 
ประธานการเลือกต� �งผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 15  ใหห้วัหน้าหน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากหวัหน้า
หน่วยงาน หรอืสมาชกิสหกรณ์คนใดคนหนึ่งที่ได้รบัมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธานการเลอืกตัง้
ผูแ้ทนสมาชกิ 
  สําหรบักลุ่มที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ตามขอ้ 9 ใหผู้ท้ี่ขอจดัตัง้กลุ่มใหม่ลําดบัแรกเป็นประธาน
การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ในกรณีผูท้ีข่อจดัตัง้กลุ่มใหม่ลําดบัแรกไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้    
ใหผู้ท้ีข่อจดัตัง้กลุ่มใหมใ่นลาํดบัถดัไปทาํหน้าทีป่ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิตามลาํดบั 
 ขอ้ 16 สําหรบักรณีทีห่วัหน้าหน่วยงานมไิดเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ ใหส้มาชกิทีม่อีาวุโส
ในหน่วยงานดงักล่าว หรอืสมาชกิสหกรณ์คนใดคนหน่ึงทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธานการ
เลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ  

หมวดท่ี 6 
การเลือกต� �งผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 17  การเลอืกตัง้และการดาํรงตําแหน่งผูแ้ทนสมาชกิ 
 (1)  สมาชกิเทา่นัน้มสีทิธิ �ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  ใหท้ี่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราส่วนจํานวน
สมาชกิ 50 คนต่อผู้แทนสมาชกิหน่ึงคน ถ้าเศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึ่งหน่ึงใหเ้ลือกตัง้ผู้แทน
สมาชกิเพิม่ขึน้อกีหน่ึงคน หากกลุ่มใดมจีาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 50 คน ใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิไดห้น่ึงคน 

 อน่ึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หน่ึงรอ้ยคนไมไ่ด ้
(3)  วธิกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1)  ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิดําเนินการเลอืกตัง้ เวน้แต่กรณี

ประธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิ 
คนใดคนหน่ึงทาํหน้าทีป่ระธานการเลอืกตัง้แทน 

 2)  ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกีไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน 
 3)  กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกว่าจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ  

ทีจ่ะมไีดข้องกลุ่มใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้ต่อไป 
กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเทา่กบัหรอืน้อยกวา่จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 

ทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
และใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนัน้ 

สาํหรบัจํานวนผูแ้ทนสมาชกิส่วนทีข่าด ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชกิทีเ่หน็
ว่าเหมาะสมแลว้ดําเนินการเลอืกตัง้เฉพาะส่วนทีเ่หลอืต่อไป เพื่อใหค้รบตามจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีด้
ของกลุ่ม 

กรณไีมม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชกิทีเ่หน็วา่เหมาะสม
เทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม 

 4)  การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ      
ซึง่สมาชกิแต่ละคนมสีทิธิ �ลงคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม 



6.1 ระเบยีบกลุ่มสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 137

หมวดท่ี 5 
ประธานการเลือกต� �งผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 15  ใหห้วัหน้าหน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิสหกรณ์ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากหวัหน้า
หน่วยงาน หรอืสมาชกิสหกรณ์คนใดคนหนึ่งที่ได้รบัมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธานการเลอืกตัง้
ผูแ้ทนสมาชกิ 
  สําหรบักลุ่มที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ตามขอ้ 9 ใหผู้ท้ี่ขอจดัตัง้กลุ่มใหม่ลําดบัแรกเป็นประธาน
การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ในกรณีผูท้ีข่อจดัตัง้กลุ่มใหม่ลําดบัแรกไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้    
ใหผู้ท้ีข่อจดัตัง้กลุ่มใหมใ่นลาํดบัถดัไปทาํหน้าทีป่ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิตามลาํดบั 
 ขอ้ 16 สําหรบักรณีทีห่วัหน้าหน่วยงานมไิดเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ ใหส้มาชกิทีม่อีาวุโส
ในหน่วยงานดงักล่าว หรอืสมาชกิสหกรณ์คนใดคนหน่ึงทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธานการ
เลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ  

หมวดท่ี 6 
การเลือกต� �งผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 17  การเลอืกตัง้และการดาํรงตําแหน่งผูแ้ทนสมาชกิ 
 (1)  สมาชกิเทา่นัน้มสีทิธิ �ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  ใหท้ี่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราส่วนจํานวน
สมาชกิ 50 คนต่อผู้แทนสมาชกิหน่ึงคน ถ้าเศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึ่งหน่ึงใหเ้ลือกตัง้ผู้แทน
สมาชกิเพิม่ขึน้อกีหน่ึงคน หากกลุ่มใดมจีาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 50 คน ใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิไดห้น่ึงคน 

 อน่ึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หน่ึงรอ้ยคนไมไ่ด ้
(3)  วธิกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1)  ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิดําเนินการเลอืกตัง้ เวน้แต่กรณี

ประธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิ 
คนใดคนหน่ึงทาํหน้าทีป่ระธานการเลอืกตัง้แทน 

 2)  ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกีไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน 
 3)  กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกว่าจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ  

ทีจ่ะมไีดข้องกลุ่มใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้ต่อไป 
กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเทา่กบัหรอืน้อยกวา่จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 

ทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
และใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนัน้ 

สาํหรบัจํานวนผูแ้ทนสมาชกิส่วนทีข่าด ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชกิทีเ่หน็
ว่าเหมาะสมแลว้ดําเนินการเลอืกตัง้เฉพาะส่วนทีเ่หลอืต่อไป เพื่อใหค้รบตามจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีด้
ของกลุ่ม 

กรณไีมม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชกิทีเ่หน็วา่เหมาะสม
เทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม 

 4)  การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ      
ซึง่สมาชกิแต่ละคนมสีทิธิ �ลงคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม 
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 5)  ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้
เป็นผูแ้ทนสมาชกิใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยเรยีงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่ม 

 6)  ภายหลงัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ กรณีทีก่ลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหน่ึงคน 
ใหผู้แ้ทนสมาชกินัน้เป็นประธานกลุ่ม ในกรณีทีก่ลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชกิเลอืกตัง้
กนัเองเป็นประธานกลุ่มหน่ึงคน และเลขานุการกลุ่มหน่ึงคน 

 7)  ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิมหีนังสอืแจง้รายชื่อผูแ้ทนสมาชกิ 
ทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบโดยเรว็ 

(4)  ใหผู้แ้ทนสมาชกิอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ถา้ยงั
ไม่มกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน ในปีใดทีม่ี
การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหด้าํเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจําปีของ
สหกรณ์ไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั 
 ขอ้ 18  การพน้จากตําแหน่ง ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งเมือ่ 
  (1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่

(2)   ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อทีป่ระชุมกลุ่มซึง่ตนสงักดัหรอืสหกรณ์ 
(3)   ยา้ยออกจากกลุ่มทีต่นสงักดั และไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่แ้ทนสมาชกิ 
 ของกลุ่มได ้
(4) ขาดจากสมาชกิภาพ 
(5) สมาชกิในกลุ่มซึง่ตนสงักดัเขา้ชื่อจาํนวนเกนิกวา่กึง่หน่ึงถอดถอน  

 ขอ้ 19  ตําแหน่งผูแ้ทนสมาชกิว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชกิพน้จาก
ตําแหน่งไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่งที่เหลอือยู่เกนิกว่าเก้าสบิวนั ใหส้หกรณ์
กําหนดใหม้กีารเลอืกตัง้ซ่อมแทนจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทีว่่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อยู่
ในตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทีก่าํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้เหลอือยู ่ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทีส่หกรณ์กาํหนด 

หมวดท่ี 7 
สิทธิและหน้าท่ีของผูแ้ทนสมาชิก 

 ขอ้ 20  ผูแ้ทนสมาชกิมสีทิธแิละหน้าที ่ดงัน้ี 
                             (1)  มสีทิธิ �สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดาํเนินการ 
  (2)  เป็นคณะทํางานหรอืคณะอนุกรรมการตามทีค่ณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง้ 
เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
  (3)  มหีน้าทีเ่ขา้รว่มประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์และมอีาํนาจหน้าที่
ตามอาํนาจหน้าทีข่องทีป่ระชุมใหญ่ ดงัน้ี 
  1)  รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจาก
สหกรณ์ และการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
  2)  วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมคัรซึ่งมิได้รบัเลือกเข้าเป็นสมาชิกหรือ
สมาชกิสมทบ หรอืสมาชกิทีถ่กูใหอ้อกจากสหกรณ์ 
  3)  พจิารณาเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการดําเนินการทัง้คณะ หรอืบางคน 
และผูต้รวจสอบกจิการ 
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  4)  รบัทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 

5)  พจิารณาอนุมตังิบดุลของสหกรณ์ 
6)  พจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 

  7)  พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกจิการและกาํหนดคา่ธรรมเนียมการตรวจบญัชขีองผูส้อบบญัช ี
  8)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีเพือ่เสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 
  9)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซึง่สหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคํ้าประกนั 
  10) พจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ 
  11) พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

12) พจิารณาระเบยีบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
13) รบัทราบเรือ่งการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

และหรอืชุมนุมสหกรณ์ หรอืองคก์ารอื่นทีส่หกรณ์น้ีเป็นสมาชกิ และหรอืถอืหุน้อยู ่
  14) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 
  15) พจิารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะนําให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการนําไปพจิารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
  (4)   ประสานงานระหวา่งสมาชกิกบัสหกรณ์ และดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม ตามขอ้ 21  
  (5)   ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชุมใหญ่หรอืคณะกรรมการดาํเนินการ 
  (6) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสหกรณ์ใหส้มาชกิทราบ 
  (7) รบัฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิเพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

หมวดท่ี 8 
ประธานกลุ่มและกิจกรรมกลุ่ม 

 ขอ้ 21  ภายหลงัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหผู้แ้ทนสมาชกิเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีที่
กลุ่มมีผู้แทนสมาชิกหลายคนให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งเลือกตัง้กันเองจากผู้แทนสมาชิก 
ประกอบดว้ยประธานกลุ่มคนหน่ึง และเลขานุการกลุ่มอกีคนหน่ึง นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 ขอ้ 22  ประธานกลุ่มมหีน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกรรมการกลุ่มและที่ประชุมกลุ่มสมาชกิ
เป็นตวัแทนตดิต่อระหวา่งสหกรณ์กบักลุ่มสมาชกิ และปฏบิตักิจิการอื่น ๆ ตามทีส่หกรณ์มอบหมาย 
            เลขานุการกลุ่มมหีน้าทีเ่ป็นผูช้่วยประธานกลุ่มและปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานกลุ่ม      
ในเมือ่ประธานกลุ่มไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 
  ใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มมอีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนทีป่ระชุมกลุ่ม 
            ประธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มออกจากตําแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ลาออกจากตําแหน่งโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อประธาน

กรรมการดาํเนินการ 
  (2) ขาดจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
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  4)  รบัทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 

5)  พจิารณาอนุมตังิบดุลของสหกรณ์ 
6)  พจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 

  7)  พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกจิการและกาํหนดคา่ธรรมเนียมการตรวจบญัชขีองผูส้อบบญัช ี
  8)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีเพือ่เสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 
  9)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซึง่สหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคํ้าประกนั 
  10) พจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ 
  11) พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

12) พจิารณาระเบยีบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
13) รบัทราบเรือ่งการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

และหรอืชุมนุมสหกรณ์ หรอืองคก์ารอื่นทีส่หกรณ์น้ีเป็นสมาชกิ และหรอืถอืหุน้อยู ่
  14) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 
  15) พจิารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะนําให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการนําไปพจิารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
  (4)   ประสานงานระหวา่งสมาชกิกบัสหกรณ์ และดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม ตามขอ้ 21  
  (5)   ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชุมใหญ่หรอืคณะกรรมการดาํเนินการ 
  (6) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสหกรณ์ใหส้มาชกิทราบ 
  (7) รบัฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิเพือ่นําเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

หมวดท่ี 8 
ประธานกลุ่มและกิจกรรมกลุ่ม 

 ขอ้ 21  ภายหลงัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหผู้แ้ทนสมาชกิเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีที่
กลุ่มมีผู้แทนสมาชิกหลายคนให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งเลือกตัง้กันเองจากผู้แทนสมาชิก 
ประกอบดว้ยประธานกลุ่มคนหน่ึง และเลขานุการกลุ่มอกีคนหน่ึง นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 ขอ้ 22  ประธานกลุ่มมหีน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกรรมการกลุ่มและที่ประชุมกลุ่มสมาชกิ
เป็นตวัแทนตดิต่อระหวา่งสหกรณ์กบักลุ่มสมาชกิ และปฏบิตักิจิการอื่น ๆ ตามทีส่หกรณ์มอบหมาย 
            เลขานุการกลุ่มมหีน้าทีเ่ป็นผูช้่วยประธานกลุ่มและปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานกลุ่ม      
ในเมือ่ประธานกลุ่มไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 
  ใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มมอีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนทีป่ระชุมกลุ่ม 
            ประธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มออกจากตําแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ลาออกจากตําแหน่งโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อประธาน

กรรมการดาํเนินการ 
  (2) ขาดจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
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 ขอ้ 23  การประชุมกลุ่มใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มนัดเรยีกบรรดาสมาชกิใน
กลุ่มมาประชุมกนัเพือ่จดักจิกรรมกลุ่มดงัระบุในขอ้ 24 
           บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมหีน้าที่เข้าประชุมกลุ่มซึ่งตนสงักดันัน้ โดยพร้อม
เพรยีงกนัทุกคราวทีน่ดัเรยีก 
           ในการประชุมกลุ่มต้องมสีมาชกิประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชกิ
ทัง้หมดในกลุ่มนัน้ หรอืไมน้่อยกวา่สบิคนจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
           การประชุมกลุ่มในคราวใดที่สมาชิกประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้นัดเรยีก
ประชุมใหมอ่กีคราวหน่ึงภายในสบิสีว่นั และในการประชุมคราวหลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
          ใหถ้อืวา่มตขิองทีป่ระชุมกลุ่มมผีลผกูมดับรรดาสมาชกิในกลุ่มนัน้ ๆ 
          การประชุมกลุ่มควรจดัใหม้ขีึน้ก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ทุกครัง้
เพือ่วนิิจฉยัเรือ่งราวทีจ่ะพจิารณาและวนิิจฉยัในทีป่ระชุมใหญ่แต่ละครัง้ดว้ย 
 ขอ้ 24 กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มสมาชกิมหีน้าที่ดําเนินกจิกรรมทัง้ปวงของกลุ่มเพื่อสมาชกิ 
รวมทัง้กจิกรรมดงัต่อไปน้ี 
  (1) เลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
  (2) รายงานผลการประชุมใหญ่และผลการดําเนินกจิการประจําปีของสหกรณ์
ใหส้มาชกิทราบ  
  (3)  สง่เสรมิการออมทรพัยข์องสมาชกิ 
  (4)   แนะนําการใชเ้งนิกู้ของสมาชกิผูกู้้ และทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัการชําระ
หน้ีและเรือ่งอื่น ๆ ซึง่อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  (5)   เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัสทิธหิน้าทีข่องสมาชกิตามขอ้บงัคบัและระเบยีบ
ของสหกรณ์ตลอดจนอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
  (6)   ใหก้ารศกึษาอบรมความรูเ้กีย่วกบัสหกรณ์ การอบรมวชิาชพีเสรมิแก่สมาชกิ
และเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (7)   พิเคราะห์และร่วมมือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่  หรือของ
คณะกรรมการดาํเนินการ รวมทัง้เสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการดาํเนินการหรอืทีป่ระชุมใหญ่ 
  (8)   พจิารณาและดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ 
หรอืการสงัคมในหมูส่มาชกิ 
            ในการดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม ใหก้ลุ่มเสนอขอรบัเงนิสนบัสนุนจากสหกรณ์ได ้
 ขอ้ 25  การออกเสยีงลงคะแนน สมาชกิออกเสยีงคะแนนในทีป่ระชุมกลุ่มไดเ้พยีงคนละ
หน่ึงเสยีง และจะมอบใหผู้อ้ื่นออกเสยีงลงคะแนนแทนตนไมไ่ด ้
            ถา้เรื่องซึง่ทีป่ระชุมกลุ่มวนิิจฉยันัน้ สมาชกิผูม้สีว่นไดเ้สยี จะออกเสยีงลงคะแนน
ในเรือ่งนัน้ไมไ่ด ้
 ขอ้ 26  การวนิิจฉยัเรื่องต่าง ๆ ในทีป่ระชุมกลุ่ม ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์     
ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 ขอ้ 27  ในการประชุมกลุ่มใหจ้ดัทํารายงานการประชุม โดยใหส้มาชกิทีเ่ขา้รว่มประชุม
และประธานลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั และสง่สาํเนารายงานการประชุมใหส้หกรณ์ทราบ 
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หมวดท่ี 9 
การยกเลิกกลุ่มสมาชิก 

 ขอ้ 28  กรณีกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (1) มสีมาชกิน้อยกว่า 25 คน สหกรณ์จะประกาศ
ยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน้ และกําหนดให้สมาชิกดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงตามที่
เหน็สมควร 
 ขอ้ 29  กรณีกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (2) มสีมาชกิน้อยกว่า 25 คน และในพืน้ทีจ่งัหวดั
นัน้มีกลุ่มสมาชิกที่จดัตัง้ขึ้นแล้ว สหกรณ์จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน้ และกําหนดให้สมาชิก
ดงักล่าวสงักดักลุ่มสมาชกิทีจ่ดัตัง้ขึน้ในจงัหวดันัน้ เวน้แต่ ในพืน้ทีจ่งัหวดันัน้ไมม่กีลุ่มสมาชกิทีจ่ดัตัง้ขึน้
กใ็หก้ลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (2) ยงัคงเป็นกลุ่มสมาชกิต่อไป 
 ขอ้ 30  กลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามขอ้ 9 และสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นกลุ่มสมาชกิแลว้  
ใหย้งัคงมสีถานภาพเป็นกลุ่มสมาชกิ เวน้แต่เมื่อถงึกําหนดประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชกิแต่ละกลุ่ม 
ตามขอ้ 11 (2) หากกลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้นัน้มจีาํนวนสมาชกิน้อยกว่า 50 คน ใหส้หกรณ์ประกาศยกเลกิกลุ่ม
สมาชกิดงักล่าว 
 ขอ้ 31  เมื่อมปีระกาศสหกรณ์ยกเลกิกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 30 แล้ว ใหส้มาชกิในกลุ่มที ่  
ถูกยกเลิกไปสงักดักลุ่มตามที่สมาชกิแจ้งความประสงค์ยา้ยไปสงักดัหรอืตามที่ตนดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานตามขอ้ 4 

หมวดท่ี 10 
บทเบด็เสรจ็ 

 ขอ้  32  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้  33  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

         ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6  เมษายน พ.ศ. 2555 
 
   (ลงนาม)    จงเจรญิ  กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ  กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
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หมวดท่ี 9 
การยกเลิกกลุ่มสมาชิก 

 ขอ้ 28  กรณีกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (1) มสีมาชกิน้อยกว่า 25 คน สหกรณ์จะประกาศ
ยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน้ และกําหนดให้สมาชิกดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงตามที่
เหน็สมควร 
 ขอ้ 29  กรณีกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (2) มสีมาชกิน้อยกว่า 25 คน และในพืน้ทีจ่งัหวดั
นัน้มีกลุ่มสมาชิกที่จดัตัง้ขึ้นแล้ว สหกรณ์จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน้ และกําหนดให้สมาชิก
ดงักล่าวสงักดักลุ่มสมาชกิทีจ่ดัตัง้ขึน้ในจงัหวดันัน้ เวน้แต่ ในพืน้ทีจ่งัหวดันัน้ไมม่กีลุ่มสมาชกิทีจ่ดัตัง้ขึน้
กใ็หก้ลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (2) ยงัคงเป็นกลุ่มสมาชกิต่อไป 
 ขอ้ 30  กลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามขอ้ 9 และสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นกลุ่มสมาชกิแลว้  
ใหย้งัคงมสีถานภาพเป็นกลุ่มสมาชกิ เวน้แต่เมื่อถงึกําหนดประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชกิแต่ละกลุ่ม 
ตามขอ้ 11 (2) หากกลุ่มทีจ่ดัตัง้ขึน้นัน้มจีาํนวนสมาชกิน้อยกว่า 50 คน ใหส้หกรณ์ประกาศยกเลกิกลุ่ม
สมาชกิดงักล่าว 
 ขอ้ 31  เมื่อมปีระกาศสหกรณ์ยกเลกิกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 30 แล้ว ใหส้มาชกิในกลุ่มที ่  
ถูกยกเลิกไปสงักดักลุ่มตามที่สมาชกิแจ้งความประสงค์ย้ายไปสงักดัหรอืตามที่ตนดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานตามขอ้ 4 

หมวดท่ี 10 
บทเบด็เสรจ็ 

 ขอ้  32  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้  33  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

         ประกาศ  ณ  วนัที ่ 6  เมษายน พ.ศ. 2555 
 
   (ลงนาม)    จงเจรญิ  กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ  กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยวิธีปฏิบติัเกี�ยวกบัการเลือกตั �งประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ  

พ.ศ. 2561 
--------------------------- 

   อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั มตทิี่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง้ที่ 14 เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  โดยความ
เหน็ชอบของที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 จงึใหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ย
วธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการเลอืกตัง้ประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยวธิกีารปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. 2561” 
  ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีตัง้แต่ วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยวธิกีารสรรหากรรมการ
ดาํเนินการ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ มต ิหรอืขอ้ตกลงอื่นใดซึง่ขดัแยง้กบัระเบยีบน้ี และ
ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
  ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการเลอืกตัง้” หมายความวา่ ผูแ้ทนสมาชกิทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จาก 
  ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ใหเ้ป็นประธานกรรมการเลอืกตัง้  
 “กรรมการ” หมายความวา่ ผูแ้ทนสมาชกิทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
  โดยผูแ้ทนสมาชกิและทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์รบัรอง 
  ใหเ้ป็นกรรมการเลอืกตัง้ 
 “เจา้หน้าที”่ หมายความวา่ เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย ์
  กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากประธาน 
  กรรมการเป็นเจา้หน้าทีด่าํเนินการเลอืกตัง้ 
 ขอ้ 5 ใหม้คีณะกรรมการเลอืกตัง้คณะหนึ่ง ประกอบดว้ยประธานกรรมการเลอืกตัง้หน่ึงคน
และกรรมการอกีไมน้่อยกวา่ 13 คน แต่ไมเ่กนิ 16 คน เพือ่ดาํเนินการเลอืกตัง้ประธานกรรมการดาํเนินการและ
กรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ในการประชุมใหญ่ทีม่กีารเลอืกตัง้ประธานกรรมการดาํเนินการและคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย บรสิทุธิ � และยตุธิรรม 
           กรรมการจะเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ในการประชุมใหญ่  ครัง้เดยีวกนันัน้ไมไ่ด ้
           ประธานกรรมการดําเนินการหรอืกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเป็นกรรมการ    
ในการประชุมใหญ่ครัง้เดยีวกนันัน้ไมไ่ด ้
  ขอ้ 6  ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการเลอืกตัง้พจิารณามอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบให้
กรรมการ ดงัน้ี 
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(1) เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 

(2) เป็นกรรมการตรวจรายชื่อผูม้สีทิธิ �เลอืกตัง้จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ �เลือกตัง้และจ่ายบัตรเลือกตัง้ให้ผู้มีสิทธิ �เลือกตัง้       
ทีต่รวจสอบถูกตอ้งแลว้ 

(3) เป็นกรรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตัง้จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อควบคุม
ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของหบีบตัรเลอืกตัง้ และจํานวนบตัรเลอืกตัง้ในหบี
บตัรเลอืกตัง้ 

(4) เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจนับคะแนน
จากบตัรเลอืกตัง้ 

  ขอ้ 7  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตัง้กาํกบัดแูลการดาํเนินการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 
  ขอ้ 8  ประธานกรรมการเลอืกตัง้อาจเชญิบุคคลภายนอกทีเ่ขา้รว่มประชุม เช่น ผูแ้ทนจาก
สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นสกัขพียานในการเลอืกตัง้ 
  ขอ้ 9  ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัหาอุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการลงคะแนนและการตรวจนบัคะแนน
ไวใ้หพ้รอ้มก่อนดาํเนินการเลอืกตัง้ 
  ขอ้ 10  ผูแ้ทนสมาชกิของสหกรณ์และมคีุณสมบตัไิมต่อ้งหา้ม ตามมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญตั ิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 จงึมสีทิธิ �สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 ใหผู้แ้ทนสมาชกิที่ประสงค์จะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการดําเนินการ 
หรอืสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดําเนินการ เลอืกสมคัรตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงเพยีงตําแหน่งเดยีว 
โดยยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองต่อเจา้หน้าทีต่ามแบบทีส่หกรณ์กําหนด ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ของวนัที่
กาํหนดใหม้กีารประชุมใหญ่สหกรณ์ 
  ขอ้ 11 ในระหว่างการเปิดรบัสมคัร เจา้หน้าทีร่ว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัติาม
ขอ้ 6 (1) ทาํการตรวจสอบคุณสมบตัแิละหลกัฐานของผูส้มคัรใหเ้สรจ็สิน้ก่อนเวลาปิดรบัสมคัร และจดัให้
หมายเลขประจําตัวผู้สมคัรรบัเลือกตัง้เรียงตามลําดบัการส่งใบสมคัรก่อนหรือหลงั หากมีผู้สมคัรรบั
เลอืกตัง้ส่งใบสมคัรพรอ้มกนั ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัใหผู้ส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรพรอ้มกนัจบัฉลากหมายเลขประจาํตวั
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เรยีงตามลาํดบัต่อเน่ืองจากหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีไ่ดอ้อกใหแ้ลว้ 
  ขอ้ 12  การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ ใหป้ระกอบดว้ย ชือ่ – นามสกุล กลุ่มสงักดัของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ โดย
จดัตดิป้ายประกาศไวใ้นหอ้งประชุมใหญ่ในทีอ่นัเหมาะสมทีผู่ม้สีทิธิ �เลอืกตัง้จะมาตรวจดรูายชื่อและ
หมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดโ้ดยสะดวกและชดัเจน 
  ขอ้ 13  ในกรณผีูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้ โดยทาํเป็นหนงัสอืยืน่ต่อ
ประธานกรรมการเลอืกตัง้ ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตัง้ประกาศถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้ของคนนัน้และ
ใหเ้จา้หน้าทีล่บหรอืถอนชื่อและเลขประจาํตวัออกทนัท ี
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(1) เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 

(2) เป็นกรรมการตรวจรายชื่อผูม้สีทิธิ �เลอืกตัง้จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ �เลือกตัง้และจ่ายบัตรเลือกตัง้ให้ผู้มีสิทธิ �เลือกตัง้       
ทีต่รวจสอบถูกตอ้งแลว้ 

(3) เป็นกรรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตัง้จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อควบคุม
ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของหบีบตัรเลอืกตัง้ และจํานวนบตัรเลอืกตัง้ในหบี
บตัรเลอืกตัง้ 

(4) เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจนับคะแนน
จากบตัรเลอืกตัง้ 

  ขอ้ 7  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตัง้กาํกบัดแูลการดาํเนินการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 
  ขอ้ 8  ประธานกรรมการเลอืกตัง้อาจเชญิบุคคลภายนอกทีเ่ขา้รว่มประชุม เช่น ผูแ้ทนจาก
สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเป็นสกัขพียานในการเลอืกตัง้ 
  ขอ้ 9  ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัหาอุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการลงคะแนนและการตรวจนบัคะแนน
ไวใ้หพ้รอ้มก่อนดาํเนินการเลอืกตัง้ 
  ขอ้ 10  ผูแ้ทนสมาชกิของสหกรณ์และมคีุณสมบตัไิมต่อ้งหา้ม ตามมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญตั ิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 จงึมสีทิธิ �สมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 ใหผู้แ้ทนสมาชกิที่ประสงค์จะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการดําเนินการ 
หรอืสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดําเนินการ เลอืกสมคัรตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงเพยีงตําแหน่งเดยีว 
โดยยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองต่อเจา้หน้าทีต่ามแบบทีส่หกรณ์กําหนด ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ของวนัที่
กาํหนดใหม้กีารประชุมใหญ่สหกรณ์ 
  ขอ้ 11 ในระหว่างการเปิดรบัสมคัร เจา้หน้าทีร่ว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัติาม
ขอ้ 6 (1) ทาํการตรวจสอบคุณสมบตัแิละหลกัฐานของผูส้มคัรใหเ้สรจ็สิน้ก่อนเวลาปิดรบัสมคัร และจดัให้
หมายเลขประจําตัวผู้สมคัรรบัเลือกตัง้เรียงตามลําดบัการส่งใบสมคัรก่อนหรือหลงั หากมีผู้สมคัรรบั
เลอืกตัง้ส่งใบสมคัรพรอ้มกนั ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัใหผู้ส้มคัรทีส่ง่ใบสมคัรพรอ้มกนัจบัฉลากหมายเลขประจาํตวั
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เรยีงตามลาํดบัต่อเน่ืองจากหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีไ่ดอ้อกใหแ้ลว้ 
  ขอ้ 12  การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ ใหป้ระกอบดว้ย ชือ่ – นามสกุล กลุ่มสงักดัของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ โดย
จดัตดิป้ายประกาศไวใ้นหอ้งประชุมใหญ่ในทีอ่นัเหมาะสมทีผู่ม้สีทิธิ �เลอืกตัง้จะมาตรวจดรูายชื่อและ
หมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ไดโ้ดยสะดวกและชดัเจน 
  ขอ้ 13  ในกรณผีูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้ โดยทาํเป็นหนงัสอืยืน่ต่อ
ประธานกรรมการเลอืกตัง้ ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตัง้ประกาศถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้ของคนนัน้และ
ใหเ้จา้หน้าทีล่บหรอืถอนชื่อและเลขประจาํตวัออกทนัท ี
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  ขอ้ 14  ใหเ้จา้หน้าทีส่ง่มอบบตัรเลอืกตัง้และหบีบตัรเลอืกตัง้ สาํหรบัเลอืกประธาน
กรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ ทีเ่ตรยีมไวใ้หแ้ก่ประธานกรรมการเลอืกตัง้และกรรมการที่
เกีย่วขอ้งก่อนเริม่ดาํเนินการลงคะแนนเลอืกตัง้ 
  ขอ้ 15  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตัง้ลงชื่อ หรอืประทบัตราเครื่องหมายของตนลงบนบตัร
เลอืกตัง้ทุกฉบบั 
  ขอ้ 16  บตัรเลอืกตัง้ต่อไปน้ีใหถ้อืวา่เป็นบตัรเสยี 

(1) บตัรปลอม 
(2) บตัรทีท่าํเครือ่งหมายเลอืกตัง้เกนิจาํนวนประธานกรรมการดาํเนินการ หรอื

กรรมการดาํเนินการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในคราวนัน้ 
(3) บตัรทีม่ไิดท้าํเครือ่งหมาย 
(4) บตัรทีป่รากฏวา่มกีารพบัซอ้นกนัมากกวา่หน่ึงบตัร 
(5) บตัรทีม่เีครือ่งสงัเกตหรอืขอ้ความอื่นใดนอกเหนือจากทีม่อียูต่ามปกต ิ

ขอ้ 17  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตัง้ชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนโดยใชบ้ตัรเลอืกตัง้ และ
วธิกีารตรวจนบัคะแนนรวมทัง้กาํหนดเวลาสิน้สดุของการลงคะแนนต่อทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ 
 ขอ้ 18 ใหเ้ปิดการลงคะแนนเลอืกตัง้ทนัทหีลงัจากคณะกรรมการเลอืกตัง้ไดม้กีารมอบหมาย
หน้าที ่ตามขอ้ 6 เจา้หน้าทีไ่ดด้ําเนินการตามขอ้ 12 และขอ้ 14 และประธานกรรมการเลอืกตัง้ไดด้ําเนินการ
ตามขอ้ 15 แลว้  
  ขอ้ 19  ใหผู้แ้ทนสมาชกิมาแสดงตนพรอ้มแสดงบตัรประจาํตวัต่อกรรมการตรวจรายชื่อ
ผูใ้ชส้ทิธิ �เลอืกตัง้เพื่อรบับตัรลงคะแนนเลอืกตัง้ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการเมื่อ
เจา้หน้าทีต่รวจบญัชรีายชื่อและหลกัฐานถูกต้องและจดัใหผู้ม้สีทิธิ �เลอืกตัง้ลงลายมอืชื่อแล้ว จงึมอบบตัร
เลอืกตัง้ประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการอยา่งละ 1 ฉบบั เพื่อใชล้งคะแนนตามวธิกีาร
ทีป่ระธานกรรมการเลอืกตัง้ชีแ้จง 
  ในกรณีที่ไม่มบีตัรประจําตวั หรอืมผีูท้กัท้วง หรอืกรณีเป็นที่สงสยัว่าผูแ้สดงตนนัน้มใิช ่     
ผูม้สีทิธิ �เลอืกตัง้ตามบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิ �เลอืกตัง้ กรรมการตรวจรายชื่อผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ประจําหน่วยจะ
ขอใหผู้น้ัน้แสดงหลกัฐานแสดงตวัประกอบการวนิิจฉยัจนเป็นทีพ่อใจก่อนทีจ่ะมอบบตัรเลอืกตัง้ใหแ้ก่ผูน้ัน้ และ
ใหบ้นัทกึคาํวนิิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลไวใ้นบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิ �เลอืกตัง้ทัง้ในกรณทีีม่อบและไมม่อบบตัรเลอืกตัง้ 
 ขอ้ 20 เมื่อผูแ้ทนสมาชกิไดร้บับตัรเลอืกตัง้แล้วใหท้ําเครื่องหมายในบตัรเลอืกตัง้ได้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระธานกรรมการเลอืกตัง้ชีแ้จง แลว้นําบตัรเลอืกตัง้ไปสง่ใหก้รรมการควบคุมหบีบตัร
เลอืกตัง้เพือ่หยอ่นบตัรลงในหบีบตัรเลอืกตัง้ประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการทีจ่ดัไว ้
  การใชส้ทิธิ �เลอืกตัง้เป็นสทิธิ �เฉพาะตวัของผูแ้ทนสมาชกิจะมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใชส้ทิธิ �
แทนตนไมไ่ด ้
  ขอ้ 21  ในระหวา่งเปิดการลงคะแนน หา้มมใิหเ้ปิดหบีบตัรเลอืกตัง้ เวน้แต่เมือ่มคีวามจาํเป็น
อนัหลกีเลีย่งไมไ่ด ้และตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการเลอืกตัง้ และการเปิดจะตอ้งกระทาํโดยเปิดเผย 
  ขอ้ 22  เมือ่หมดเวลาลงคะแนนเลอืกตัง้ ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตัง้ประกาศปิดการ
ลงคะแนน 
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 ขอ้ 23 เมื�อปิดการลงคะแนนแล้ว ใหค้ณะกรรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตั �งเปิดหบีบตัร
เลอืกตั �งเพื�อนับคะแนนโดยเปิดเผยในที�ประชุมใหญ่โดยไม่ชกัชา้ โดยก่อนนับคะแนนใหน้ับจํานวนบตัร
เลอืกตั �งที�ลงคะแนนในหบีบตัรเลอืกตั �งว่ามจีํานวนบตัรเลอืกตั �งตรงตามจํานวนผูใ้ชส้ทิธิ �เลอืกตั �งหรอืไม่ 
และนับจาํนวนบตัรเลอืกตั �งที�ยงัไม่ไดล้งคะแนน เมื�อปรากฏว่าถูกตอ้งตรงกนั จงึดําเนินการนับคะแนนได้
และตอ้งนบัคะแนนใหเ้สรจ็ในรวดเดยีวจะเลื�อนหรอืประวงิเวลาไมไ่ด ้
  ขอ้ 24  ในการนบัคะแนนใหก้รรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตั �งปฏบิตั ิดงันี� 

(1) หา้มมใิหเ้ทบตัรเลอืกตั �งออกจากหบีบตัรเลอืกตั �ง 
(2) ให้หยิบบตัรเลือกตั �งออกจากหีบบตัรเลือกตั �งจนหมดแล้วให้ควํ�าหีบบตัร

เลอืกตั �งต่อหน้าผูส้มคัรและผูม้สีทิธิ �เลอืกตั �ง เพื�อแสดงว่าไม่มบีตัรเลอืกตั �งอยู่
ในหบีบตัรเลอืกตั �งอกีแลว้ และใหน้บัจาํนวนบตัรเลอืกตั �งจนหมด แลว้แจง้ผล
ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตั �งทราบโดยไมช่กัชา้ 

(3) มอบบตัรเลอืกตั �งแก่กรรมการตรวจนบัคะแนน เพื�อทาํการประมวลผลนบัคะแนน 
ขอ้ 25  ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด 
ขอ้ 26  บตัรเสยีใหจ้ดัแยกไวโ้ดยใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนลงลายมอืชื�อกาํกบัไว ้        

ไมน้่อยกวา่ 2 คน 
  ขอ้ 27  การวนิิจฉยัวา่เป็นบตัรเสยีหรอืไม ่ใหเ้ป็นอาํนาจของกรรมการตรวจนบัคะแนน    
ไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการตรวจนบัคะแนนทั �งหมด ใหถ้อืวา่คาํวนิิจฉยัของกรรมการตรวจนบั
คะแนนเป็นที�สดุ 
  ขอ้ 28  เมื�อการนบัคะแนนสิ�นสดุลง ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนทุกคนลงนามในใบแจง้
ผลการนบัคะแนนแลว้สง่ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตั �งเพื�อประกาศผล และใหก้รรมการและเจา้หน้าที�
ผูด้าํเนินการเลอืกตั �งสง่มอบสิ�งต่อไปนี�ใหแ้ก่ประธานกรรมการเลอืกตั �ง 

(1) รายงานผลการนบัคะแนน 
(2) หบีบตัรเลอืกตั �งพรอ้มกุญแจ 
(3) บญัชรีายชื�อผูส้มคัรรบัเลอืกตั �งชุดที�ใชต้รวจสอบการลงคะแนนเลอืกตั �ง 
(4) บตัรเลอืกตั �งที�ยงัไมไ่ดใ้ช ้

ขอ้ 29  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตั �งประกาศรายชื�อผูไ้ดร้บัเลอืกตั �งเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ แก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตั �งและผูม้สีทิธิ �เลอืกตั �งทราบโดยทั �วกนั 
  ขอ้ 30  ผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ เรยีงตามลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยและใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดต้ามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ ในกรณทีี�มผีูส้มคัรรบัเลอืกตั �งไดค้ะแนนลาํดบัสดุทา้ยของผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเลอืกตั �งเป็นประธาน
กรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มคีะแนนเทา่กนัหลายคนใหใ้ชว้ธิจีบัฉลาก  
  ขอ้ 31  กรรมการดาํเนินการที�ดาํรงตําแหน่งยงัไมค่รบวาระการเป็นกรรมการดาํเนินการ
ในปีที�มกีารเลอืกตั �งประธานกรรมการดาํเนินการ หากประสงคจ์ะลงสมคัรรบัเลอืกตั �งเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการจะตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ�นเสยีก่อน จงึมสีทิธิ �ยื�นใบสมคัรรบั
เลอืกตั �งเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ  
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 ขอ้ 23 เมื�อปิดการลงคะแนนแล้ว ใหค้ณะกรรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตั �งเปิดหบีบตัร
เลอืกตั �งเพื�อนับคะแนนโดยเปิดเผยในที�ประชุมใหญ่โดยไม่ชกัชา้ โดยก่อนนับคะแนนใหน้ับจํานวนบตัร
เลอืกตั �งที�ลงคะแนนในหบีบตัรเลอืกตั �งว่ามจีํานวนบตัรเลอืกตั �งตรงตามจํานวนผูใ้ชส้ทิธิ �เลอืกตั �งหรอืไม่ 
และนับจาํนวนบตัรเลอืกตั �งที�ยงัไม่ไดล้งคะแนน เมื�อปรากฏว่าถูกตอ้งตรงกนั จงึดําเนินการนับคะแนนได้
และตอ้งนบัคะแนนใหเ้สรจ็ในรวดเดยีวจะเลื�อนหรอืประวงิเวลาไมไ่ด ้
  ขอ้ 24  ในการนบัคะแนนใหก้รรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตั �งปฏบิตั ิดงันี� 

(1) หา้มมใิหเ้ทบตัรเลอืกตั �งออกจากหบีบตัรเลอืกตั �ง 
(2) ให้หยิบบตัรเลือกตั �งออกจากหีบบตัรเลือกตั �งจนหมดแล้วให้ควํ�าหีบบตัร

เลอืกตั �งต่อหน้าผูส้มคัรและผูม้สีทิธิ �เลอืกตั �ง เพื�อแสดงว่าไม่มบีตัรเลอืกตั �งอยู่
ในหบีบตัรเลอืกตั �งอกีแลว้ และใหน้บัจาํนวนบตัรเลอืกตั �งจนหมด แลว้แจง้ผล
ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตั �งทราบโดยไมช่กัชา้ 

(3) มอบบตัรเลอืกตั �งแก่กรรมการตรวจนบัคะแนน เพื�อทาํการประมวลผลนบัคะแนน 
ขอ้ 25  ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด 
ขอ้ 26  บตัรเสยีใหจ้ดัแยกไวโ้ดยใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนลงลายมอืชื�อกาํกบัไว ้        

ไมน้่อยกวา่ 2 คน 
  ขอ้ 27  การวนิิจฉยัวา่เป็นบตัรเสยีหรอืไม ่ใหเ้ป็นอาํนาจของกรรมการตรวจนบัคะแนน    
ไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการตรวจนบัคะแนนทั �งหมด ใหถ้อืวา่คาํวนิิจฉยัของกรรมการตรวจนบั
คะแนนเป็นที�สดุ 
  ขอ้ 28  เมื�อการนบัคะแนนสิ�นสดุลง ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนทุกคนลงนามในใบแจง้
ผลการนบัคะแนนแลว้สง่ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตั �งเพื�อประกาศผล และใหก้รรมการและเจา้หน้าที�
ผูด้าํเนินการเลอืกตั �งสง่มอบสิ�งต่อไปนี�ใหแ้ก่ประธานกรรมการเลอืกตั �ง 

(1) รายงานผลการนบัคะแนน 
(2) หบีบตัรเลอืกตั �งพรอ้มกุญแจ 
(3) บญัชรีายชื�อผูส้มคัรรบัเลอืกตั �งชุดที�ใชต้รวจสอบการลงคะแนนเลอืกตั �ง 
(4) บตัรเลอืกตั �งที�ยงัไมไ่ดใ้ช ้

ขอ้ 29  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตั �งประกาศรายชื�อผูไ้ดร้บัเลอืกตั �งเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ แก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตั �งและผูม้สีทิธิ �เลอืกตั �งทราบโดยทั �วกนั 
  ขอ้ 30  ผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ เรยีงตามลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยและใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดต้ามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ ในกรณทีี�มผีูส้มคัรรบัเลอืกตั �งไดค้ะแนนลาํดบัสดุทา้ยของผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเลอืกตั �งเป็นประธาน
กรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มคีะแนนเทา่กนัหลายคนใหใ้ชว้ธิจีบัฉลาก  
  ขอ้ 31  กรรมการดาํเนินการที�ดาํรงตําแหน่งยงัไมค่รบวาระการเป็นกรรมการดาํเนินการ
ในปีที�มกีารเลอืกตั �งประธานกรรมการดาํเนินการ หากประสงคจ์ะลงสมคัรรบัเลอืกตั �งเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการจะตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ�นเสยีก่อน จงึมสีทิธิ �ยื�นใบสมคัรรบั
เลอืกตั �งเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ  
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 กรณีกรรมการดําเนินการลาออกเพื่อประสงค์สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรอืลาออกดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่นใดกต็าม ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตัง้แจง้จํานวนกรรมการที่
วา่งลงโดยรวมจาํนวนกรรมการดาํเนินการทีล่าออกดว้ยใหท้ีป่ระชุมใหญ่ทราบ 
  ขอ้ 32  กรณีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการดําเนินการเพยีงคนเดยีวหรอืมี
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการดําเนินการเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจํานวนกรรมการดําเนินการทีว่่างลงในปี
นัน้ ใหนํ้ารายชื่อผูส้มคัรเสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้โดยวธิเีปิดเผย และใหป้ระธานการเลอืกตัง้ประกาศ
รายชื่อบุคคลดงักล่าวเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้  
  ขอ้ 33  การประชุมใหญ่ปีใดทีป่ระธานกรรมการดําเนินการยงัอยู่ในวาระ ไม่ต้องจดัใหม้ี
การเลอืกตัง้ประธานกรรมการดาํเนินการในการประชุมใหญ่ปีนัน้ 
  ขอ้ 34  ในการดาํเนินการเลอืกตัง้ประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ตามระเบยีบน้ี ใหท้ีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ทีม่กีารเลอืกตัง้พจิารณาวนิิจฉยัปญัหาหรอือุปสรรคทัง้ปวง
ทีอ่าจเกดิขึน้เพือ่ใหก้ารเลอืกตัง้ดาํเนินการไปดว้ยความถูกตอ้งเรยีบรอ้ยบรสิทุธิ � และยตุธิรรม 
  ขอ้ 35  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 
 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 5 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2561 
 
            (ลงนาม)    จงเจรญิ  กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ  กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของคณะกรรมการดาํเนินการ  

และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง พ.ศ. 2560 
--------------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมปา่ไม ้จาํกดั  ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครัง้ที ่14 เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดก้าํหนด
ระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดาํเนินการ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย         
ในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดาํเนินการ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิาน พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2560  
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ”    หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
        สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 
       สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม   
     ทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “ทีป่รกึษาสหกรณ์” หมายความวา่ ทีป่รกึษาสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตัง้ 
 “ผูต้รวจสอบภายใน” หมายความวา่ บุคคลหรอืคณะบุคคลซึง่

คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตัง้ 
  “คณะกรรมการอื่น” หมายความวา่ คณะกรรมการอาํนวยการ  
   คณะกรรมการเงนิกู ้ 
   คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
   และคณะอนุกรรมการ ซึง่คณะกรรมการ 
   ดาํเนินการแต่งตัง้ 
 “คณะทาํงาน” หมายความวา่ บุคคลซึง่คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตัง้ 
  “บุคคลอื่น” หมายความวา่ บุคคลนอกเหนือทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
     และมไิดเ้ป็นสมาชกิ ผูแ้ทนสมาชกิ  
     หรอืเจา้หน้าที ่สหกรณ์ออมทรพัย ์
     กรมปา่ไม ้จาํกดั 
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ปฏบิตังิาน พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2560  
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม   
     ทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “ทีป่รกึษาสหกรณ์” หมายความวา่ ทีป่รกึษาสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตัง้ 
 “ผูต้รวจสอบภายใน” หมายความวา่ บุคคลหรอืคณะบุคคลซึง่

คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตัง้ 
  “คณะกรรมการอื่น” หมายความวา่ คณะกรรมการอาํนวยการ  
   คณะกรรมการเงนิกู ้ 
   คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
   และคณะอนุกรรมการ ซึง่คณะกรรมการ 
   ดาํเนินการแต่งตัง้ 
 “คณะทาํงาน” หมายความวา่ บุคคลซึง่คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตัง้ 
  “บุคคลอื่น” หมายความวา่ บุคคลนอกเหนือทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
     และมไิดเ้ป็นสมาชกิ ผูแ้ทนสมาชกิ  
     หรอืเจา้หน้าที ่สหกรณ์ออมทรพัย ์
     กรมปา่ไม ้จาํกดั 
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 “การปฏบิตังิาน” หมายความวา่ การเดนิทางออกจากทีพ่กัหรอื 
   สาํนกังานสหกรณ์ เพือ่ปฏบิตังิาน 
   ตามทีส่หกรณ์มอบหมายเกีย่วกบั 
   ภารกจิในสาํนกังานสหกรณ์หรอืนอก 
   สาํนกังานสหกรณ์ทัง้ภายในประเทศ  
   หรอืต่างประเทศ  
 ขอ้ 5  การเดนิทางภายในประเทศ คอื การเดนิทางภายในราชอาณาจกัรเพือ่ไป
ปฏบิตังิานต่างๆ ของบุคคล ดงัต่อไปน้ี  

(1)  กรรมการ ทีป่รกึษาสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น และคณะทาํงาน  
(2)  ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอืน่ทีไ่ดร้บัการมอบหมายใหป้ฏบิตังิานเพือ่

ประโยชน์ของสหกรณ์  
 ขอ้ 6  การเดนิทางไปปฏบิตังิานต่างประเทศใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  
คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 7  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 
 (1) คา่เบีย้เลีย้ง 
 (2) คา่ทีพ่กั 
 (3) คา่พาหนะ รวมถงึคา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชือ้เพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ

 ยานพาหนะ คา่ระวางบรรทุกสิง่ของ และอื่น ๆ ทาํนองเดยีวกนั 
 (4) คา่เบีย้ประชุม 
 (5) คา่ตอบแทน 
 (6) คา่ใชจ้า่ยอื่น  
 ขอ้ 8 การเดนิทางไปปฏบิตังิานของกรรมการและทีป่รกึษาสหกรณ์ ใหผู้เ้ดนิทางไป 
ปฏบิตังิานยืน่คาํขออนุมตัต่ิอประธานกรรมการ ยกเวน้กรณกีารเดนิทางไปปฏบิตังิาน ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอื่น 
คณะทาํงานซึง่คณะกรรมการหรอืคณะทาํงานชุดนัน้ๆ กาํหนด  
 (2)  การลงนามเอกสารสหกรณ์ของกรรมการตามทีไ่ดร้บัแจง้จากฝา่ยจดัการ 
 (3)  การไปปฏบิตังิานของกรรมการตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย  
 (4)  การไปปฏบิตังิานของบุคคลตามขอ้ 5 (2)  
 (5)  การไปปฏบิตังิานของประธานกรรมการ 
 ขอ้ 9  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิานของบุคคลตามขอ้ 5 (2) ใหฝ้า่ยจดัการเป็น
ผูด้าํเนินการเบกิจา่ยตามระเบยีบ 
 ขอ้ 10 การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถา้หยดุพกั ณ ทีใ่ดโดยไมม่คีวามจาํเป็นแก่งานของ
สหกรณ์ จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัทีห่ยดุพกัดงักล่าวมไิด ้

ในกรณทีีผู่ไ้ปปฏบิตังิานตอ้งหยดุพกัเพราะเจบ็ปว่ยโดยมใีบรบัรองแพทย ์     
ใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางสาํหรบัวนัทีห่ยดุพกัไดต่้อเมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ   
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หมวด 2 
ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าท่ีพกั และค่าพาหนะ 

 ขอ้ 11  คา่เบีย้เลีย้งกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทาํงาน ทีป่รกึษา          
ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอื่นทีป่ฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ ใหเ้บกิไดใ้นลกัษณะเหมาจา่ย
ตามอตัราวนัละ 800 บาท 
  การเบกิจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏบิตังิานเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการ
หรอืคณะทาํงานแต่ละคณะ ใหม้สีทิธเิบกิจ่ายไดไ้มเ่กนิ 1 วนั ในการประชุมแต่ละครัง้ และตอ้งมใิช่วนัที่
มกีารเบกิจา่ยคา่เบีย้ประชุม  
 กรณทีีม่ไิดเ้บกิจา่ยคา่เบีย้ประชุมใหม้สีทิธิ �เบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งไดทุ้กวนัทีป่ฏบิตังิาน  
 การเบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งตามวรรคหน่ึงใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีาร 
จดัเลีย้งอาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 12 การเบกิคา่เบีย้เลีย้ง ใหเ้บกิไดต้ามจาํนวนวนัทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิาน 
 ขอ้ 13 คา่ทีพ่กัในการไปปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นตอ้งพกัแรม ใหเ้บกิคา่ทีพ่กัในลกัษณะ 
เหมาจา่ยวนัละ 1,500 บาท ยกเวน้สหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอื่นไดจ้ดัทีพ่กัใหแ้ลว้ หรอือยู่
ในยานพาหนะขณะเดนิทาง   

  กรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหนึ่งได ้ให้
นําเสนอประธานกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ  ไป 

 ขอ้ 14  คา่พาหนะใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
(1)  เบกิตามความเป็นจรงิ 
(2)  เบกิในลกัษณะเหมาจา่ย 

  ขอ้ 15  การเบกิจา่ยคา่พาหนะตามความเป็นจรงิในขอ้ 14 (1) ใหย้ืน่คาํขอตามแบบที่
สหกรณ์กาํหนด หรอืแนบใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิ เชน่ ตั �วหรอืหลกัฐานการโดยสาร
เครือ่งบนิ ใบเสรจ็คา่น้ํามนัเชือ้เพลงิ ใบเสรจ็คา่ทางดว่น ใบสาํคญัจา่ยคา่โดยสารรถยนตร์บัจา้ง หรอื
ยานพาหนะอื่น ๆ เป็นตน้ 
   ขอ้ 16  การเบกิจา่ยคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยตาม ขอ้ 14 (2) ใหเ้หมาจา่ย ดงัน้ี 
 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัรวมทัง้กรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
 (2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
   ขอ้ 17  การคํานวณระยะทางในการเบกิค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ใหน้ับระยะทางจาก
อาํเภอของจงัหวดัทีอ่อกเดนิทาง ถงึ อาํเภอของจงัหวดัปลายทางยกเวน้กรงุเทพมหานคร  
 ผูท้ีร่บัราชการอยูใ่หน้บัระยะทางในการเดนิทางจากสถานทีต่ามทีไ่ดม้กีารลงลายมอื
ชื่อปฏบิตัริาชการ ถงึสหกรณ์ เวน้แต่ในวนัหยดุทาํการใหน้บัจากบา้นพกัถงึสหกรณ์ 
 ผูท้ี่ไม่ได้รบัราชการใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากบ้านพกัที่ตนอาศยัอยู่
ตามปกตถิงึสหกรณ์ 
     สาํหรบับุคคลตามขอ้ 5 (2) ใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากสถานทีป่ฏบิตังิาน 
หรอืบา้นพกัทีต่นอาศยัอยูต่ามปกตขิองบุคคลดงักล่าวถงึสหกรณ์ 
  ในกรณีมคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสอง วรรคสาม 
หรอืวรรคสีไ่ด ้ใหนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
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หมวด 2 
ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าท่ีพกั และค่าพาหนะ 

 ขอ้ 11  คา่เบีย้เลีย้งกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทาํงาน ทีป่รกึษา          
ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอืน่ทีป่ฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ ใหเ้บกิไดใ้นลกัษณะเหมาจา่ย
ตามอตัราวนัละ 800 บาท 
  การเบกิจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏบิตังิานเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการ
หรอืคณะทาํงานแต่ละคณะ ใหม้สีทิธเิบกิจ่ายไดไ้มเ่กนิ 1 วนั ในการประชุมแต่ละครัง้ และตอ้งมใิช่วนัที่
มกีารเบกิจา่ยคา่เบีย้ประชุม  
 กรณทีีม่ไิดเ้บกิจา่ยคา่เบีย้ประชุมใหม้สีทิธิ �เบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งไดท้กุวนัทีป่ฏบิตังิาน  
 การเบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งตามวรรคหน่ึงใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีาร 
จดัเลีย้งอาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 12 การเบกิคา่เบีย้เลีย้ง ใหเ้บกิไดต้ามจาํนวนวนัทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิาน 
 ขอ้ 13 คา่ทีพ่กัในการไปปฏบิตังิานทีจ่าํเป็นตอ้งพกัแรม ใหเ้บกิคา่ทีพ่กัในลกัษณะ 
เหมาจา่ยวนัละ 1,500 บาท ยกเวน้สหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอื่นไดจ้ดัทีพ่กัใหแ้ลว้ หรอือยู่
ในยานพาหนะขณะเดนิทาง   

  กรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหนึ่งได ้ให้
นําเสนอประธานกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ  ไป 

 ขอ้ 14  คา่พาหนะใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
(1)  เบกิตามความเป็นจรงิ 
(2)  เบกิในลกัษณะเหมาจา่ย 

  ขอ้ 15  การเบกิจา่ยคา่พาหนะตามความเป็นจรงิในขอ้ 14 (1) ใหย้ืน่คาํขอตามแบบที่
สหกรณ์กาํหนด หรอืแนบใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิ เชน่ ตั �วหรอืหลกัฐานการโดยสาร
เครือ่งบนิ ใบเสรจ็คา่น้ํามนัเชือ้เพลงิ ใบเสรจ็คา่ทางดว่น ใบสาํคญัจา่ยคา่โดยสารรถยนตร์บัจา้ง หรอื
ยานพาหนะอื่น ๆ เป็นตน้ 
   ขอ้ 16  การเบกิจา่ยคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยตาม ขอ้ 14 (2) ใหเ้หมาจา่ย ดงัน้ี 
 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัรวมทัง้กรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
 (2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
   ขอ้ 17  การคํานวณระยะทางในการเบกิค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ใหน้ับระยะทางจาก
อาํเภอของจงัหวดัทีอ่อกเดนิทาง ถงึ อาํเภอของจงัหวดัปลายทางยกเวน้กรงุเทพมหานคร  
 ผูท้ีร่บัราชการอยูใ่หน้บัระยะทางในการเดนิทางจากสถานทีต่ามทีไ่ดม้กีารลงลายมอื
ชื่อปฏบิตัริาชการ ถงึสหกรณ์ เวน้แต่ในวนัหยดุทาํการใหน้บัจากบา้นพกัถงึสหกรณ์ 
 ผูท้ี่ไม่ได้รบัราชการใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากบ้านพกัที่ตนอาศยัอยู่
ตามปกตถิงึสหกรณ์ 
     สาํหรบับุคคลตามขอ้ 5 (2) ใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากสถานทีป่ฏบิตังิาน 
หรอืบา้นพกัทีต่นอาศยัอยูต่ามปกตขิองบุคคลดงักล่าวถงึสหกรณ์ 
  ในกรณีมคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสอง วรรคสาม 
หรอืวรรคสีไ่ด ้ใหนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
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 ขอ้ 18  ในกรณทีีส่หกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้าํหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสาํนกังาน
และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยุดทาํการ ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะจากทีพ่กัไปยงัสถานที่
ทีส่หกรณ์จดัยานพาหนะให ้
 ขอ้ 19  การปฏบิตังิานทีม่วีนัต่อเน่ืองกนัหลายวนั ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทาง
ไปปฏบิตังิานและวนัเสรจ็สิน้การปฏบิตังิาน สาํหรบัวนัอื่น ๆ ทีป่ฏบิตังิานใหเ้บกิไดเ้ฉพาะค่าทีพ่กัหรอื
คา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
 กรณีการปฏิบตัิงานที่มวีนัไม่ต่อเน่ืองกนั โดยมวีนัเว้นช่วงการปฏิบตัิงานไม่เกิน 2 วนั     
ใหเ้บกิคา่พาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทางไปปฏบิตังิานและวนัเดนิทางกลบั สาํหรบัวนัอื่น ๆ ทีป่ฏบิตังิานและ
วนัเวน้ชว่งใหผู้น้ัน้เบกิคา่ทีพ่กัหรอืคา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ขอ้ 20  สทิธใินการเบกิคา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพ่กั และค่าพาหนะ ตามขอ้ 11 ขอ้ 12 และ ขอ้ 13 
หากคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็ว่าเพื่อความเหมาะสมในการบรหิารเงนิงบประมาณของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจปรบัลดหรอืไมอ่นุมตัใิหเ้บกิเงนิคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวกไ็ด ้

หมวด 3 
ค่าเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

  ขอ้ 21 คา่เบีย้ประชุมใหเ้บกิได ้ดงัน้ี 
    (1)  การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คนละ 1,000 บาทต่อครัง้ 

      (2) การประชุมคณะกรรมการอื่น และคณะทาํงาน คนละ 800 บาทต่อครัง้ 
                 สําหรับผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น หรือคณะทํางาน         
มหีนงัสอืเชญิเขา้รว่มประชุมใหเ้บกิเบีย้ประชุมไดต้าม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณ ี 
 การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และการประชุมใหญ่วสิามญัมใิหเ้บกิคา่เบีย้ประชุม 
  กรณกีารประชุมทางไกล ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้บกิคา่เบีย้ประชุมไดต้าม
ระเบยีบน้ี 
  ขอ้ 22  คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเลอืกตัง้ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้
จากทีป่ระชุมใหญ่ใหเ้บกิได ้ดงัน้ี 
 (1) ประธานกรรมการเลอืกตัง้ และเลขานุการ  คนละ 1,000 บาทต่อครัง้ 
 (2) กรรมการเลอืกตัง้  คนละ   800 บาทต่อครัง้ 
 ขอ้ 23 ผูเ้ดนิทางไปปฏบิตังิานจะเบกิคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
ของสหกรณ์ไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีน ค่าเครื่องเขยีนแบบพมิพ ์ค่าใชจ้่ายใน
การสือ่สาร คา่จา้งเหมายานพาหนะในการขนสง่สิง่ของเครือ่งใชห้รอืสมัภาระอื่นๆ เป็นตน้ 

หมวด 4 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 24  ในกรณมีปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 25  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี  
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หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 26  ก่อนทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพ่กั และคา่พาหนะ ดงัน้ี 
 (1)  คา่เบีย้เลีย้ง ใหเ้บกิจา่ยได ้ดงัน้ี 
 1)  ประธานกรรมการ  วนัละ  600 บาท 
  2)   กรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอื่น      
  คณะทาํงาน ทีป่รกึษา ผูต้รวจสอบกจิการ ผูส้อบบญัช ี
  ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอื่นที ่    
  ปฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์   วนัละ  500  บาท 
 (2)  คา่ทีพ่กั ใหเ้บกิคา่ทีพ่กัในลกัษณะเหมาจา่ย วนัละ 1,200 บาท  
 (3)  คา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ใหเ้บกิไดด้งัน้ี 
  1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 400  บาท 
  2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 3 บาท กบัอกี 400  บาท 
 ทัง้น้ี  เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดอ้นุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปี 2561 แลว้ 
ใหเ้บกิจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะไดต้ามระเบยีบน้ี ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
เป็นตน้ไป 
 กรณีทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 ไม่เหน็ชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 
ในส่วนค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ ทีเ่พิม่ขึน้ตามระเบยีบน้ีแลว้ ใหใ้ชอ้ตัรา   
คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพ่กั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 26 (1) -  (3) ต่อไป 

 

                                    ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

                                                               (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



6.3 ระเบยีบค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของคณะกรรมการและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 151

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 26  ก่อนทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพ่กั และคา่พาหนะ ดงัน้ี 
 (1)  คา่เบีย้เลีย้ง ใหเ้บกิจา่ยได ้ดงัน้ี 
 1)  ประธานกรรมการ  วนัละ  600 บาท 
  2)   กรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอื่น      
  คณะทาํงาน ทีป่รกึษา ผูต้รวจสอบกจิการ ผูส้อบบญัช ี
  ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอืน่ที ่    
  ปฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์   วนัละ  500  บาท 
 (2)  คา่ทีพ่กั ใหเ้บกิคา่ทีพ่กัในลกัษณะเหมาจา่ย วนัละ 1,200 บาท  
 (3)  คา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ใหเ้บกิไดด้งัน้ี 
  1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 400  บาท 
  2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 3 บาท กบัอกี 400  บาท 
 ทัง้น้ี  เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดอ้นุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปี 2561 แลว้ 
ใหเ้บกิจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะไดต้ามระเบยีบน้ี ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
เป็นตน้ไป 
 กรณีทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 ไม่เหน็ชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 
ในส่วนค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ ทีเ่พิม่ขึน้ตามระเบยีบน้ีแลว้ ใหใ้ชอ้ตัรา   
คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพ่กั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 26 (1) -  (3) ต่อไป 

 

                                    ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

                                                               (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของสมาชิก และผูแ้ทนสมาชิก พ.ศ. 2560 

--------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์      
กรมป่าไม ้จํากดั  ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ที� 14 เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560     
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย    
ในการปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ พ.ศ. 2560 ลงวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2560  
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ”   หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์
    กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ”   หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ผูแ้ทนสมาชกิ”  หมายความวา่  ผูแ้ทนสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย ์    
    กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “การปฏบิตังิาน”  หมายความวา่  การเดนิทางเพื�อไปประชุม อบรม สมัมนา  
     หรอืปฏบิตังิานอื�นตามที�สหกรณ์มอบหมาย 
 ขอ้ 5  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 

 (1) คา่เบีย้เลีย้ง 
 (2) คา่ที�พกั 

 (3) คา่พาหนะ รวมถงึคา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชือ้เพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ
ยานพาหนะ  คา่ระวางบรรทุกสิ�งของ และอื�น ๆ ทาํนองเดยีวกนั 

 (4) คา่ตอบแทน 
 (5) คา่ใชจ้า่ยอื�น 

 ขอ้ 6  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิ ผูเ้ดนิทางไปปฏบิตังิาน  
ตอ้งไดร้บัหนงัสอืแจง้จากสหกรณ์ 
  ขอ้ 7  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ ใหฝ้า่ยจดัการ
เป็นผูด้าํเนินการเบกิจา่ยตามระเบยีบน้ี 
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 ขอ้ 8  การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถา้หยุด ณ ที�ใดโดยไมม่คีวามจําเป็นแก่งานของสหกรณ์   
จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัที�หยดุดงักล่าวมไิด ้

 ในกรณีที�ผู้ไปปฏิบัติงานต้องหยุดพกัเพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิก
คา่ใชจ้า่ย ในการเดนิทางสาํหรบัวนัหยดุไดต่้อเมื�อไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ   

หมวด 2 
ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าท่ีพกั และค่าพาหนะ 

 ขอ้ 9  คา่เบีย้เลีย้งของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ ใหเ้บกิ วนัละ 800 บาท  
   การเบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งในการปฏบิตังิานเฉพาะการประชุมของสมาชกิ หรอื
ผูแ้ทนสมาชกิ ใหม้สีทิธิ �เบกิจา่ยไดไ้มเ่กนิ 1 วนั ในการประชุมแต่ละครัง้ และตอ้งมใิชว่นัที�มกีารเบกิจา่ย
คา่เบีย้ประชุม  
   กรณทีี�มไิดเ้บกิจา่ยคา่เบีย้ประชุมใหม้สีทิธิ �เบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งไดท้กุวนัที�
ปฏบิตังิาน  
   การเบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งตามวรรคหนึ�งใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีารจดัเลีย้ง
อาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 10  การเบกิคา่เบีย้เลีย้ง ใหเ้บกิไดต้ามจาํนวนวนัที�ไดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิาน 
 ขอ้ 11  ค่าที�พกัในการไปปฏิบตัิงานที�จําเป็นต้องพกัแรม ให้เบิกค่าที�พกัในลกัษณะ
เหมาจา่ย วนัละ 1,500 บาท ยกเวน้สหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอื�นไดจ้ดัที�พกัใหแ้ลว้ หรอือยู่
ในยานพาหนะขณะเดนิทาง   
  สําหรบัจํานวนวนัพกัแรมตามวรรคหนึ�ง กรณีเดินทางจากที�พกัถึงสถานที�
ปฏบิตังิานมรีะยะทางเกนิกวา่ 200 กโิลเมตร ใหเ้บกิคา่ที�พกัก่อนวนัปฏบิตังิานไดอ้กีหนึ�งวนั 

 กรณีมคีวามจําเป็นหรอืเหตุผลพเิศษที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ�งหรอื    
วรรคสองได ้ใหนํ้าเสนอประธานกรรมการเพื�อพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 12   คา่พาหนะ ใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะเหมาจา่ย ดงัน้ี 
 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัรวมทัง้กรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
  (2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
 ขอ้ 13  การคาํนวณระยะทางในการเบกิคา่พาหนะแบบเหมาจา่ย ใหน้บัระยะทางจาก
อาํเภอของจงัหวดัที�ออกเดนิทาง ถงึ อาํเภอของจงัหวดัปลายทางยกเวน้กรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิใน
ลกัษณะเหมาจา่ยตามขอ้ 12  
  ผู้ที�รบัราชการอยู่ให้นับระยะทางในการเดินทางจากสถานที�ตามที�ได้มกีาร      
ลงลายมอืชื�อปฏบิตัริาชการ ถงึสหกรณ์ เวน้แต่ในวนัหยดุทาํการใหน้บัจากบา้นพกัถงึสหกรณ์  
  ผูท้ี�ไม่ได้รบัราชการใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากบ้านพกัที�ตนอาศยัอยู่
ตามปกตถิงึสหกรณ์ 

 ในกรณีมคีวามจําเป็นหรอืเหตุผลพเิศษที�ไม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสอง หรอื
วรรคสาม ได ้ใหนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการเพื�อพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 14  ในกรณีที�สหกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้าํหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสํานักงาน
สหกรณ์และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยุดทําการ ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะจากที�พกัไปยงั
สถานที�ที�สหกรณ์จดัยานพาหนะให ้
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 ขอ้ 8  การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถา้หยุด ณ ที�ใดโดยไมม่คีวามจําเป็นแก่งานของสหกรณ์   
จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัที�หยดุดงักล่าวมไิด ้

 ในกรณีที�ผู้ไปปฏิบัติงานต้องหยุดพกัเพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิก
คา่ใชจ้า่ย ในการเดนิทางสาํหรบัวนัหยดุไดต่้อเมื�อไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ   

หมวด 2 
ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าท่ีพกั และค่าพาหนะ 

 ขอ้ 9  คา่เบีย้เลีย้งของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ ใหเ้บกิ วนัละ 800 บาท  
   การเบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งในการปฏบิตังิานเฉพาะการประชุมของสมาชกิ หรอื
ผูแ้ทนสมาชกิ ใหม้สีทิธิ �เบกิจา่ยไดไ้มเ่กนิ 1 วนั ในการประชุมแต่ละครัง้ และตอ้งมใิชว่นัที�มกีารเบกิจา่ย
คา่เบีย้ประชุม  
   กรณทีี�มไิดเ้บกิจา่ยคา่เบีย้ประชุมใหม้สีทิธิ �เบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งไดท้กุวนัที�
ปฏบิตังิาน  
   การเบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งตามวรรคหนึ�งใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีารจดัเลีย้ง
อาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 10  การเบกิคา่เบีย้เลีย้ง ใหเ้บกิไดต้ามจาํนวนวนัที�ไดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิาน 
 ขอ้ 11  ค่าที�พกัในการไปปฏิบตัิงานที�จําเป็นต้องพกัแรม ให้เบิกค่าที�พกัในลกัษณะ
เหมาจา่ย วนัละ 1,500 บาท ยกเวน้สหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอื�นไดจ้ดัที�พกัใหแ้ลว้ หรอือยู่
ในยานพาหนะขณะเดนิทาง   
  สําหรบัจํานวนวนัพกัแรมตามวรรคหนึ�ง กรณีเดินทางจากที�พกัถึงสถานที�
ปฏบิตังิานมรีะยะทางเกนิกวา่ 200 กโิลเมตร ใหเ้บกิคา่ที�พกัก่อนวนัปฏบิตังิานไดอ้กีหนึ�งวนั 

 กรณีมคีวามจําเป็นหรอืเหตุผลพเิศษที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ�งหรอื    
วรรคสองได ้ใหนํ้าเสนอประธานกรรมการเพื�อพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 12   คา่พาหนะ ใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะเหมาจา่ย ดงัน้ี 
 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัรวมทัง้กรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
  (2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
 ขอ้ 13  การคาํนวณระยะทางในการเบกิคา่พาหนะแบบเหมาจา่ย ใหน้บัระยะทางจาก
อาํเภอของจงัหวดัที�ออกเดนิทาง ถงึ อาํเภอของจงัหวดัปลายทางยกเวน้กรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิใน
ลกัษณะเหมาจา่ยตามขอ้ 12  
  ผู้ที�รบัราชการอยู่ให้นับระยะทางในการเดินทางจากสถานที�ตามที�ได้มีการ      
ลงลายมอืชื�อปฏบิตัริาชการ ถงึสหกรณ์ เวน้แต่ในวนัหยดุทาํการใหน้บัจากบา้นพกัถงึสหกรณ์  
  ผูท้ี�ไม่ได้รบัราชการใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากบ้านพกัที�ตนอาศยัอยู่
ตามปกตถิงึสหกรณ์ 

 ในกรณีมคีวามจําเป็นหรอืเหตุผลพเิศษที�ไม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสอง หรอื
วรรคสาม ได ้ใหนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการเพื�อพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 14  ในกรณีที�สหกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้าํหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสํานักงาน
สหกรณ์และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยุดทําการ ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะจากที�พกัไปยงั
สถานที�ที�สหกรณ์จดัยานพาหนะให ้
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 ขอ้ 15  การปฏบิตังิานที�มวีนัต่อเนื�องกนัหลายวนั ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทาง
ไปปฏบิตังิานและวนัเสรจ็สิน้การปฏบิตังิาน สาํหรบัวนัอื�น ๆ ที�ปฏบิตังิานใหเ้บกิไดเ้ฉพาะคา่ที�พกัหรอื 
คา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัอยา่งใดอยา่งหนึ�ง  
  กรณกีารปฏบิตังิานที�มวีนัไมต่่อเนื�องกนั โดยมวีนัเวน้ช่วงการปฏบิตังิานไมเ่กนิ 2 วนั 
ใหเ้บกิค่าพาหนะได้เฉพาะวนัเดนิทางไปปฏบิตังิานและวนัเดนิทางกลบั สําหรบัวนัอื�น ๆ ที�ปฏบิตัิงาน  
และวนัเวน้ชว่งใหผู้น้ัน้เบกิคา่ที�พกัหรอืคา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึ�ง 
 ขอ้ 16  สทิธใินการเบกิค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเบีย้ประชุม ค่าที�พกั และค่าพาหนะ ตามขอ้ 9    
ขอ้ 11 และขอ้ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็ว่าเพื�อความเหมาะสมในการบรหิารเงนิ
งบประมาณของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจปรบัลดหรอืไม่อนุมตัใิหเ้บกิเงนิค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวกไ็ด ้
 ขอ้ 17  สมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิที�เป็นกรรมการดาํเนินการมใิหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานตามระเบยีบน้ี  

หมวด 3 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 18  ในกรณมีปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 19  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 20  ก่อนที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้ง คา่ที�พกั และคา่พาหนะ ดงัน้ี 
 (1)  คา่เบีย้เลีย้งของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ ใหเ้บกิ วนัละ 400 บาท 

 (2)  คา่ที�พกั ใหเ้บกิคา่ที�พกัในลกัษณะเหมาจา่ย วนัละ 1,200 บาท  
 (3)  คา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ใหเ้บกิไดด้งัน้ี 

1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 400  บาท 
  2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 3 บาท กบัอกี 400  บาท 

ทัง้น้ี เมื�อที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดอ้นุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปี 2561 แลว้ 
ใหเ้บกิจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที�พกั และค่าพาหนะไดต้ามระเบยีบน้ี ตัง้แต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
เป็นตน้ไป 

กรณีที�ประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 ไม่เหน็ชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 
ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที�พกั และค่าพาหนะ ที�เพิ�มขึ้นตามระเบียบน้ีแล้ว ให้ใช้อตัรา       
คา่เบีย้เลีย้ง คา่ที�พกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 20 (1) -  (3) ต่อไป 
                                    ประกาศ  ณ  วนัที�  25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
                                                               (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

6.5 ระเบยีบค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์     
กรมปา่ไม ้จาํกดั  ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครัง้ที ่14 เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดก้าํหนด
ระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย    
ในการปฏบิตังิานของ เจา้หน้าที ่พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิาน พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ    
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไมจ้าํกดั 
 “กรรมการ”   หมายความวา่  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์        

    ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เจา้หน้าที”่  หมายความวา่  บุคคลซึง่สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
      จาํกดั จา้งใหท้าํงานประจาํของสหกรณ์ 
      ตามระเบยีบสหกรณ์  
 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์

     กรมปา่ไม ้จาํกดั   
 “การปฏบิตังิาน”  หมายความวา่  การปฏบิตังิานภายในประเทศ และ 

     ต่างประเทศ 
 ขอ้ 5  การปฏบิตังิานภายในประเทศ คอื การเดนิทางในราชอาณาจกัรของผูจ้ดัการและ
เจา้หน้าที ่เพือ่ไปประชุม อบรม สมัมนา หรอืปฏบิตังิานอื่นตามทีส่หกรณ์มอบหมาย 
 ขอ้ 6  การปฏบิตังิานต่างประเทศใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 7  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 

(1) คา่เบีย้เลีย้ง 
(2) คา่ทีพ่กั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์     
กรมปา่ไม ้จาํกดั  ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครัง้ที ่14 เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดก้ําหนด
ระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย    
ในการปฏบิตังิานของ เจา้หน้าที ่พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิาน พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ    
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไมจ้าํกดั 
 “กรรมการ”   หมายความวา่  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์        

    ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เจา้หน้าที”่  หมายความวา่  บุคคลซึง่สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
      จาํกดั จา้งใหท้าํงานประจาํของสหกรณ์ 
      ตามระเบยีบสหกรณ์  
 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์

     กรมปา่ไม ้จาํกดั   
 “การปฏบิตังิาน”  หมายความวา่  การปฏบิตังิานภายในประเทศ และ 

     ต่างประเทศ 
 ขอ้ 5  การปฏบิตังิานภายในประเทศ คอื การเดนิทางในราชอาณาจกัรของผูจ้ดัการและ
เจา้หน้าที ่เพือ่ไปประชุม อบรม สมัมนา หรอืปฏบิตังิานอื่นตามทีส่หกรณ์มอบหมาย 
 ขอ้ 6  การปฏบิตังิานต่างประเทศใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 7  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 

(1) คา่เบีย้เลีย้ง 
(2) คา่ทีพ่กั 
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(3) คา่พาหนะ รวมถงึคา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชือ้เพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ
 ยานพาหนะ คา่ระวางบรรทุกสิง่ของ และอื่น ๆ ทาํนองเดยีวกนั 

(4)  คา่ตอบแทนพเิศษ 
(5) คา่ใชจ้า่ยอื่น  

 ขอ้ 8  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ใหย้ืน่คาํขออนุมตัต่ิอประธานกรรมการ 
สาํหรบัเจา้หน้าทีใ่หย้ืน่คาํขออนุมตัต่ิอผูจ้ดัการ 
  ขอ้ 9  การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถา้หยดุ ณ ทีใ่ดโดยไมม่คีวามจาํเป็นแก่งานของ
สหกรณ์จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัทีห่ยดุดงักล่าวมไิด ้
 ในกรณีที่ผูไ้ปปฏบิตัิงานต้องหยุดพกัเพราะเจบ็ป่วยโดยมใีบรบัรองแพทย์ ให้เบิก
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางสําหรบัวนัหยุดได้ต่อเมื่อได้รบัอนุมตัิจากประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมาย 

หมวด 2 
ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าท่ีพกั และค่าพาหนะ 

 ขอ้ 10  คา่เบีย้เลีย้งใหเ้บกิไดใ้นลกัษณะเหมาจา่ยตามอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูจ้ดัการ   วนัละ  800  บาท 
 (2)  เจา้หน้าที ่   วนัละ  600  บาท 
 การเบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้งตามวรรคหนึ่งใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีาร 
จดัเลีย้งอาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 11 ค่าที่พกัในการไปปฏิบตัิงานที่จําเป็นต้องพกัแรม ให้เบิกค่าที่พกัในลกัษณะ
เหมาจา่ย ดงัน้ี 

      (1) ผูจ้ดัการ  วนัละ  1,500  บาท 
 (2) เจา้หน้าที ่ วนัละ  1,200  บาท 

 กรณทีีส่หกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอื่นไดจ้ดัทีพ่กัใหแ้ลว้ หรอือยูใ่น
ยานพาหนะขณะเดนิทางจะเบกิคา่ทีพ่กัมไิด ้
 ในกรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหน่ึงไดใ้ห้
นําเสนอประธานกรรมการดาํเนินการเพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ  ไป 
 ขอ้ 12  คา่พาหนะใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
 (1)  เบกิตามความเป็นจรงิ 
 (2)  เบกิในลกัษณะเหมาจา่ย 
 ขอ้ 13  การเบกิจ่ายค่าพาหนะตามความเป็นจรงิในขอ้ 12 (1) ใหย้ื่นคําขอตามแบบ     
ทีส่หกรณ์กาํหนดพรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิ เช่น ตั �วหรอืหลกัฐานการโดยสาร 
ใบเสรจ็ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ ใบเสรจ็ค่าทางด่วน  ใบสาํคญัจ่ายค่าโดยสารรถยนตร์บัจา้ง หรอืยานพาหนะ
อื่น ๆ เป็นตน้  
  กรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหนึ่งได ้ 
ใหนํ้าเสนอประธานกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ  ไป 
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  การเบกิค่าพาหนะในการโดยสารเครื่องบนิจะกระทาํไดใ้นกรณีทีม่คีวามจาํเป็น
เรง่ดว่นเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ และตอ้งไดร้บัอนุมตัก่ิอนการเดนิทางจากประธานกรรมการ  
  ขอ้ 14   การเบกิจา่ยคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยตาม ขอ้ 12 (2) ใหเ้หมาจา่ย ดงัน้ี 

 (1)  ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
 (2)  สาํหรบักรงุเทพมหานครใหเ้บกิได ้ดงัน้ี 
  1)  ระยะทางไปกลบัไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร เบกิได ้300  บาท 
  2)  ระยะทางไปกลบัเกนิ     10 กโิลเมตร   เบกิได ้600  บาท 

  (3)  ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
  ขอ้ 15  ในกรณีทีส่หกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้าํหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสาํนักงาน

และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยุดทําการ ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะจากทีพ่กัไปยงัสถานทีท่ี่
สหกรณ์จดัยานพาหนะใหเ้ป็นจาํนวนเงนิ 500 บาท 

 ขอ้ 16  การนบัระยะเวลาเดนิทางและระยะทางในการเดนิทางไปปฏบิตังิานเพือ่เบกิ      
คา่เบีย้เลีย้งและคา่พาหนะ ใหค้าํนวณ ดงัน้ี 
 (1)  การเบกิค่าเบีย้เลีย้งใหน้บัตัง้แต่เวลาออกจากทีพ่กัหรอืสาํนักงาน ถงึเวลา
เดนิทางกลบัถงึทีพ่กัหรอืสาํนกังาน โดยใหน้บั 24 ชัว่โมงเป็น 1 วนั เศษของวนัหากเกนิ 8 ชัว่โมง    
ใหถ้อืเป็น 1 วนั และหากเกนิ 4 ชัว่โมง ใหถ้อืเป็นครึง่วนั 
 (2)  การเบกิคา่พาหนะใหค้าํนวณจากระยะทางจากอาํเภอของจงัหวดัถงึอาํเภอ
ของจงัหวดั ยกเวน้กรงุเทพมหานคร สาํหรบัภายในจงัหวดัเดยีวกนัการเบกิคา่พาหนะ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 14 (1) 
  ในกรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติาม (1) หรอื (2) 
ไดใ้หนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการ เพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ ไป 
 ขอ้ 17  สทิธใินการเบกิคา่เบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ ตามขอ้ 10 ขอ้ 11 และ ขอ้ 12 
หากคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็ว่าเพื่อความเหมาะสมในการบรหิารเงนิงบประมาณของ
สหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจปรบัลดหรอืไมอ่นุมตัใิหเ้บกิเงนิคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวกไ็ด ้

หมวด 3 
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 ขอ้ 18  สหกรณ์จะจ่ายค่าตอบแทนพเิศษในกรณีที่ไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง        
ค่าพาหนะ ในการปฏิบัติกิจกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ในสํานักงานสหกรณ์ เช่น กิจกรรม
เกี่ยวกบัการประชุมใหญ่สามญัประจําปี การจดัส่งเอกสาร การจดัส่งของขวญัปีใหม่ใหก้บัสมาชกิ และ
งานอื่นๆ ทํานองเดยีวกนัน้ี  หรอืตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกําหนด โดยใหม้สีทิธิ �เบกิค่าตอบแทน
พเิศษ ดงัน้ี 

  (1)  เวลาปฏบิตังิานไมเ่กนิ 2 ชัว่โมง ใหเ้บกิได ้200 บาท  
  (2)  เวลาปฏบิตังิานเกนิ 2 ชัว่โมง แต่ไมเ่กนิ 4 ชัว่โมง ใหเ้บกิได ้400 บาท 
  (3)  เวลาปฏบิตังิานเกนิ 4 ชัว่โมง แต่ไมเ่กนิ 6 ชัว่โมง ใหเ้บกิได ้ 600 บาท 
  (4)  เวลาปฏบิตังิานเกนิกวา่ 6 ชัว่โมง ใหเ้บกิได ้800 บาท 
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  การเบกิค่าพาหนะในการโดยสารเครื่องบนิจะกระทาํไดใ้นกรณีทีม่คีวามจาํเป็น
เรง่ดว่นเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ และตอ้งไดร้บัอนุมตัก่ิอนการเดนิทางจากประธานกรรมการ  
  ขอ้ 14   การเบกิจา่ยคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยตาม ขอ้ 12 (2) ใหเ้หมาจา่ย ดงัน้ี 

 (1)  ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
 (2)  สาํหรบักรงุเทพมหานครใหเ้บกิได ้ดงัน้ี 
  1)  ระยะทางไปกลบัไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร เบกิได ้300  บาท 
  2)  ระยะทางไปกลบัเกนิ     10 กโิลเมตร   เบกิได ้600  บาท 

  (3)  ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
  ขอ้ 15  ในกรณีทีส่หกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้ําหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสาํนักงาน

และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยุดทําการ ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะจากทีพ่กัไปยงัสถานทีท่ี่
สหกรณ์จดัยานพาหนะใหเ้ป็นจาํนวนเงนิ 500 บาท 

 ขอ้ 16  การนบัระยะเวลาเดนิทางและระยะทางในการเดนิทางไปปฏบิตังิานเพือ่เบกิ      
คา่เบีย้เลีย้งและคา่พาหนะ ใหค้าํนวณ ดงัน้ี 
 (1)  การเบกิค่าเบีย้เลีย้งใหน้บัตัง้แต่เวลาออกจากทีพ่กัหรอืสาํนักงาน ถงึเวลา
เดนิทางกลบัถงึทีพ่กัหรอืสาํนกังาน โดยใหน้บั 24 ชัว่โมงเป็น 1 วนั เศษของวนัหากเกนิ 8 ชัว่โมง    
ใหถ้อืเป็น 1 วนั และหากเกนิ 4 ชัว่โมง ใหถ้อืเป็นครึง่วนั 
 (2)  การเบกิคา่พาหนะใหค้าํนวณจากระยะทางจากอาํเภอของจงัหวดัถงึอาํเภอ
ของจงัหวดั ยกเวน้กรงุเทพมหานคร สาํหรบัภายในจงัหวดัเดยีวกนัการเบกิคา่พาหนะ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 14 (1) 
  ในกรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติาม (1) หรอื (2) 
ไดใ้หนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการ เพือ่พจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ ไป 
 ขอ้ 17  สทิธใินการเบกิคา่เบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ ตามขอ้ 10 ขอ้ 11 และ ขอ้ 12 
หากคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็ว่าเพื่อความเหมาะสมในการบรหิารเงนิงบประมาณของ
สหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจปรบัลดหรอืไมอ่นุมตัใิหเ้บกิเงนิคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวกไ็ด ้

หมวด 3 
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 ขอ้ 18  สหกรณ์จะจ่ายค่าตอบแทนพเิศษในกรณีที่ไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง        
ค่าพาหนะ ในการปฏิบัติกิจกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ในสํานักงานสหกรณ์ เช่น กิจกรรม
เกี่ยวกบัการประชุมใหญ่สามญัประจําปี การจดัส่งเอกสาร การจดัส่งของขวญัปีใหม่ใหก้บัสมาชกิ และ
งานอื่นๆ ทํานองเดยีวกนัน้ี  หรอืตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกําหนด โดยใหม้สีทิธิ �เบกิค่าตอบแทน
พเิศษ ดงัน้ี 

  (1)  เวลาปฏบิตังิานไมเ่กนิ 2 ชัว่โมง ใหเ้บกิได ้200 บาท  
  (2)  เวลาปฏบิตังิานเกนิ 2 ชัว่โมง แต่ไมเ่กนิ 4 ชัว่โมง ใหเ้บกิได ้400 บาท 
  (3)  เวลาปฏบิตังิานเกนิ 4 ชัว่โมง แต่ไมเ่กนิ 6 ชัว่โมง ใหเ้บกิได ้ 600 บาท 
  (4)  เวลาปฏบิตังิานเกนิกวา่ 6 ชัว่โมง ใหเ้บกิได ้800 บาท 
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 ขอ้ 19  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการและเจา้หน้าที ่ใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ          
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของสหกรณ์ไดเ้ท่าทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียม ค่าเครื่อง
เขยีนแบบพมิพ ์คา่ใชจ้า่ยในการสือ่สาร คา่จา้งเหมายานพาหนะในการขนสง่สิง่ของเครือ่งใชห้รอืสมัภาระอื่น ๆ 
เป็นตน้     
  ขอ้ 20  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการและเจา้หน้าที ่ใหม้สีทิธิ �ขอยมืเงนิทดรอง
สําหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิานไดต้ามจํานวนที่เหมาะสม โดยยื่นใบยมืเงนิทดรอง
ตามระเบยีบสหกรณ์วา่ดว้ยเงนิยมืทดรองจา่ย 

หมวด 4 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 21  ในกรณีมปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด และใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 22  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี   

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 23  ก่อนทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพ่กั และคา่พาหนะ ดงัน้ี 
 (1)  คา่เบีย้เลีย้ง ใหเ้บกิจา่ยได ้ดงัน้ี 
 1)  ผูจ้ดัการ  วนัละ  500  บาท 
 2)  เจา้หน้าที ่  วนัละ  300  บาท 
 (2)  คา่ทีพ่กั ใหเ้บกิได ้ดงัน้ี 

       1) ผูจ้ดัการ   วนัละ  1,200  บาท 
  2) เจา้หน้าที ่  วนัละ  1,000  บาท 

 (3)  คา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ใหเ้บกิไดด้งัน้ี 
 1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 400  บาท 
  2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 3  บาท กบัอกี 400  บาท 

ทัง้น้ี เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดอ้นุมตัแิผนงานและงบประมาณ ประจาํปี 2561 
แลว้ ใหเ้บกิจ่ายค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะไดต้ามระเบยีบน้ี ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
เป็นตน้ไป  

กรณีทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 ไมเ่หน็ชอบแผนงานและงบประมาณประจาํปี 2561 
ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั และค่าพาหนะ ที่เพิม่ขึ้นตามระเบียบน้ีแล้ว ให้ใช้อตัรา       
คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพ่กั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 23 (1) -  (3) ต่อไป 
                                   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
                                                               (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ. 2557 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 36 ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (6) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที� 37 ครัง้ที� 11  
เมื�อวนัที� 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์  
พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการโอนสมาชกิ
ระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการโอนสมาชกิ
ระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2547 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
“คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

 “สมาชกิ”  หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
 จาํกดั 

หมวด  2 
การให้โอนสมาชิก 

 ขอ้ 5  สมาชกิที�ไดร้บัคาํสั �งยา้ยโอนไปรบัราชการในส่วนราชการอื�นประสงคจ์ะขอโอนสภาพ
การเป็นสมาชกิไปยงัสหกรณ์ออมทรพัย์ที�ตนยา้ยไปรบัราชการใหม่  ใหเ้สนอเรื�องราวถึงคณะกรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์  
 ขอ้ 6 ให้สหกรณ์ระงบัการเรยีกเก็บเงนิค่าหุ้น หรอืเงนิงวดชําระหน้ี หรอืเงนิอื�น (ถ้าม)ี        
�ึ�งสมาชกินัน้จะตอ้งสง่ต่อสหกรณ์ไวช้ั �วคราว จนกว่าจะทราบผลการพจิารณารบัสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย์
ที�สมาชกินัน้ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหม ่แต่ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั 
  ถา้สหกรณ์ไม่ไดร้บัการตดิต่อจากสหกรณ์ออมทรพัยท์ี�จะรบัโอนภายในกําหนดเวลา      
ตามความในวรรคก่อน ใหค้ณะกรรมการดําเนินการพจิารณาสภาพการเป็นสมาชกิ และการเรยีกคนืเงนิกู ้          
โดยดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบยีบสหกรณ์เป็นราย ๆ ไป สดุแต่กรณ ี
 ขอ้ 7 ถา้สหกรณ์ไดร้บัการตดิต่อจากสหกรณ์ออมทรพัยท์ี�รบัโอนเพื�อขอรบัโอนสภาพ
การเป็นสมาชกิ โดยขอรบัโอนเงนิคา่หุน้และขอชาํระหน้ีเงนิกูข้องสมาชกินัน้ (ถา้ม)ี และหรอืขอผอ่นผนั
การชาํระหน้ีเงนิกูใ้หค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจที�จะตกลงเงื�อนไขเกี�ยวกบัวธิปีฏบิตัใินเรื�องดงักล่าว
ไดต้ามที�เหน็สมควร 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ. 2557 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 36 ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (6) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที� 37 ครัง้ที� 11  
เมื�อวนัที� 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์  
พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการโอนสมาชกิ
ระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการโอนสมาชกิ
ระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2547 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
“คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

 “สมาชกิ”  หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
 จาํกดั 

หมวด  2 
การให้โอนสมาชิก 

 ขอ้ 5  สมาชกิที�ไดร้บัคาํสั �งยา้ยโอนไปรบัราชการในส่วนราชการอื�นประสงคจ์ะขอโอนสภาพ
การเป็นสมาชกิไปยงัสหกรณ์ออมทรพัย์ที�ตนยา้ยไปรบัราชการใหม่  ใหเ้สนอเรื�องราวถึงคณะกรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์  
 ขอ้ 6 ให้สหกรณ์ระงบัการเรยีกเก็บเงนิค่าหุ้น หรอืเงนิงวดชําระหน้ี หรอืเงนิอื�น (ถ้าม)ี        
�ึ�งสมาชกินัน้จะตอ้งสง่ต่อสหกรณ์ไวช้ั �วคราว จนกว่าจะทราบผลการพจิารณารบัสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย์
ที�สมาชกินัน้ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหม ่แต่ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั 
  ถา้สหกรณ์ไม่ไดร้บัการตดิต่อจากสหกรณ์ออมทรพัยท์ี�จะรบัโอนภายในกําหนดเวลา      
ตามความในวรรคก่อน ใหค้ณะกรรมการดําเนินการพจิารณาสภาพการเป็นสมาชกิ และการเรยีกคนืเงนิกู ้          
โดยดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบยีบสหกรณ์เป็นราย ๆ ไป สดุแต่กรณ ี
 ขอ้ 7 ถา้สหกรณ์ไดร้บัการตดิต่อจากสหกรณ์ออมทรพัยท์ี�รบัโอนเพื�อขอรบัโอนสภาพ
การเป็นสมาชกิ โดยขอรบัโอนเงนิคา่หุน้และขอชาํระหน้ีเงนิกูข้องสมาชกินัน้ (ถา้ม)ี และหรอืขอผอ่นผนั
การชาํระหน้ีเงนิกูใ้หค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจที�จะตกลงเงื�อนไขเกี�ยวกบัวธิปีฏบิตัใินเรื�องดงักล่าว
ไดต้ามที�เหน็สมควร 



7. ระเบยีบการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
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 ขอ้ 8  นบัจากวนัที�สหกรณ์ไดโ้อนเงนิค่าหุน้ และไดร้บัชําระหน้ี (ถา้ม)ี และหรอืไดต้กลง
เงื�อนไขในการชําระหน้ีเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยท์ี�รบัโอน ใหถ้อืว่าสมาชกินัน้พน้สภาพการ
เป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั นบัแต่วนัที�ไดโ้อนเงนิคา่หุน้ 

หมวด  3 
การรบัโอนสมาชิก 

 ขอ้  9 การรบัโอนสมาชกิ หากสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื�นที�ยา้ยหรอืโอนเขา้มารบัราชการ
ในสงักดัสว่นราชการตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัคุณสมบตัขิองสมาชกิ มคีวามประสงคจ์ะสมคัร
เขา้เป็นสมาชกิโดยการโอนสภาพการเป็นสมาชกิระหวา่งสหกรณ์ ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
  (1)  ใหย้ื�นใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนดไว ้โดยตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาใน
ตําแหน่งไมต่ํ�ากวา่หวัหน้าฝา่ยหรอืเทยีบเทา่คนหนึ�งรบัรอง แต่ถา้เป็นผูด้าํรงตําแหน่งไมต่ํ�ากวา่
ผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่กไ็มต่อ้งมผีูร้บัรอง 
  (2) เมื�อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้สมัครมี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ทัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ใหส้หกรณ์
ตดิต่อทาํความตกลงกบัสหกรณ์ออมทรพัยเ์ดมิเพื�อขอรบัโอนเงนิคา่หุน้และชาํระเงนิกู ้(ถา้ม)ี และหรอืผอ่นผนั
การชาํระหน้ีเงนิกูแ้ทนผูส้มคัรตามเงื�อนไขและวธิกีารที�คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควร 
  (3) ใหผู้ส้มคัรชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้บงัคบัและลงลายมอืชื�อใน
ทะเบยีนสมาชกิ 
 ขอ้ 10  เมื�อสหกรณ์ไดร้บัเงนิค่าหุน้จากสหกรณ์เดมิแลว้ ใหอ้อกใบรบัเงนิใหแ้ก่สมาชกิ
ยดึถอืไวเ้ป็นหลกัฐาน ถ้าผูส้มคัรมหีน้ีสนิอยู่กบัสหกรณ์เดมิและสหกรณ์จะตอ้งชําระหน้ีแทนตามจํานวนที�  
ผูน้ัน้เป็นหน้ีอยู ่จะตอ้งใหผู้ส้มคัรทาํหนงัสอืเงนิกูแ้ละจดัทาํหลกัประกนัเงนิกูใ้หไ้วแ้ก่สหกรณ์  
 ขอ้ 11  เมื�อผูส้มคัรไดป้ฏบิตัติามที�กล่าวในขอ้ 9 และขอ้ 10 โดยครบถว้นแลว้ ใหถ้อืวา่
สมาชกิผูน้ัน้เป็นสมาชกิสหกรณ์ 
 ขอ้ 12  สทิธใิด ๆ ที�สมาชกิมอียู่ในสหกรณ์หากมเีงื�อนไขเกี�ยวกบัเวลาการเป็นสมาชกิ     
กใ็หม้สีทิธนิบัเวลาการเป็นสมาชกิในสหกรณ์เดมิรวมดว้ยได ้ เวน้แต่ระเบยีบเกี�ยวกบัสวสัดกิารสมาชกิใน
เรื�องนัน้ๆ ไดก้ําหนดเงื�อนไขเกี�ยวกบัเวลาการเป็นสมาชกิและสทิธทิี�จะไดร้บัทุนสวสัดกิารดงักล่าวไวโ้ดย
แจง้ชดัแลว้ 
 ขอ้ 13  ในกรณีที�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมี
อาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
 ขอ้ 14  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 ประกาศ  ณ  วนัที�  24  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2557 

 (ลงนาม)       สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั  อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้เงินทนุขยายกิจการของสหกรณ์  พ.ศ. 2545 

---------------------------------- 
  อาศยัอํานาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ขอ้ 78 (9) และ
ขอ้ 106 (11) ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ครัง้ที ่15/2545  เมื่อวนัที ่6 
ธนัวาคม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใชเ้งนิทุนขยายกจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชเ้งนิ    
ทุนขยายกจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2545  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชเ้งนิทุนขยายกจิการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2541  
  ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

“เงนิทุนขยายกจิการ”  หมายความวา่ เงนิทุนเพือ่จดัตัง้สาํนกังาน หรอื
เงนิทุนเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คง
ใหแ้ก่สหกรณ์ 

 “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
     ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้ จาํกดั                             

“ทรพัยส์นิถาวร”  หมายความวา่ ทรพัยส์นิอนัมลีกัษณะคงทนทีใ่ช ้
   ในการดาํเนินกจิการและใชไ้ดน้าน 
   กวา่หน่ึงปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
   ตามปกตซิึง่มไิดม้ไีวเ้พือ่ขาย 

  ขอ้ 5  เงนิทีจ่ะนําเขา้บญัชเีงนิทุนขยายกจิการ คอื 
  (1)  เงนิทีส่หกรณ์จดัสรรจากกาํไรสทุธใินทีป่ระชุมใหญ่ตามขอ้บงัคบั 
  (2)  เงนิอุดหนุน เงนิบรจิาค เงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิอื่นใดทีไ่ดร้บัจากบุคคล    
   องคก์าร หรอืสถาบนัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นเงนิทุนขยายกจิการ 

ขอ้ 6  เงนิทุนขยายกจิการใหจ้า่ยตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  เพือ่จดัใหม้สีาํนกังานของสหกรณ์ 
 (2)  เพือ่จดัใหม้ทีรพัยส์นิถาวรในการดาํเนินกจิการสหกรณ์ 
 (3)  เพือ่ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรอืต่อเตมิสาํนกังาน หรอืทรพัยส์นิถาวรของสหกรณ์ 
 (4)  เป็นกองทุนต่าง ๆ เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (5)  เพื่อจดัทํากจิการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเน่ืองในการจดัใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์อง
การพฒันากจิการของสหกรณ์ และเพือ่ความมัน่คงของสหกรณ์ 

ขอ้ 7  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจในการอนุมตัจิ่ายเงนิตามระเบยีบน้ี โดยใหถ้อื
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนคณะกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
     ขอ้ 8  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 9  ธนัวาคม  พ.ศ. 2545 
 (ลงนาม)       จรนิทร ์  อฐิรตัน์  
 (นายจรนิทร ์  อฐิรตัน์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้เงินทนุขยายกิจการของสหกรณ์  พ.ศ. 2545 

---------------------------------- 
  อาศยัอํานาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ขอ้ 78 (9) และ
ขอ้ 106 (11) ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ครัง้ที ่15/2545  เมื่อวนัที ่6 
ธนัวาคม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใชเ้งนิทุนขยายกจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชเ้งนิ    
ทุนขยายกจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2545  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชเ้งนิทุนขยายกจิการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2541  
  ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

“เงนิทุนขยายกจิการ”  หมายความวา่ เงนิทุนเพือ่จดัตัง้สาํนกังาน หรอื
เงนิทุนเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คง
ใหแ้ก่สหกรณ์ 

 “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
     ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้ จาํกดั                             

“ทรพัยส์นิถาวร”  หมายความวา่ ทรพัยส์นิอนัมลีกัษณะคงทนทีใ่ช ้
   ในการดาํเนินกจิการและใชไ้ดน้าน 
   กวา่หน่ึงปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
   ตามปกตซิึง่มไิดม้ไีวเ้พือ่ขาย 

  ขอ้ 5  เงนิทีจ่ะนําเขา้บญัชเีงนิทุนขยายกจิการ คอื 
  (1)  เงนิทีส่หกรณ์จดัสรรจากกาํไรสทุธใินทีป่ระชุมใหญ่ตามขอ้บงัคบั 
  (2)  เงนิอุดหนุน เงนิบรจิาค เงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิอื่นใดทีไ่ดร้บัจากบุคคล    
   องคก์าร หรอืสถาบนัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นเงนิทุนขยายกจิการ 

ขอ้ 6  เงนิทุนขยายกจิการใหจ้า่ยตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  เพือ่จดัใหม้สีาํนกังานของสหกรณ์ 
 (2)  เพือ่จดัใหม้ทีรพัยส์นิถาวรในการดาํเนินกจิการสหกรณ์ 
 (3)  เพือ่ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรอืต่อเตมิสาํนกังาน หรอืทรพัยส์นิถาวรของสหกรณ์ 
 (4)  เป็นกองทุนต่าง ๆ เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (5)  เพื่อจดัทํากจิการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัหรอืเน่ืองในการจดัใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์อง
การพฒันากจิการของสหกรณ์ และเพือ่ความมัน่คงของสหกรณ์ 

ขอ้ 7  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจในการอนุมตัจิ่ายเงนิตามระเบยีบน้ี โดยใหถ้อื
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนคณะกรรมการทีเ่ขา้ประชุม 
     ขอ้ 8  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 9  ธนัวาคม  พ.ศ. 2545 
 (ลงนาม)       จรนิทร ์  อฐิรตัน์  
 (นายจรนิทร ์  อฐิรตัน์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2555 
---------------------------------

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (11) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมป่าไม ้จํากดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ที ่12 เมื่อวนัที ่ 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555    
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปน้ี

หมวด  1
บททัว่ไป

ขอ้ 1   ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ ”ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ. 2555” 

ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม้ จาํกดั วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2545
ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการ
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั
 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั
 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม้

จาํกดั 
 “เจา้หน้าที”่  หมายความวา่ เจา้หน้าทีแ่ละลกูจา้งทีส่หกรณ์จา้งไว้
   ปฏบิตังิานประจาํของสหกรณ์

“การพสัดุ”   หมายความวา่  การจดัทาํเอง การซือ้ การจา้ง การ
จา้งทีป่รกึษา การจา้งออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลีย่น การเชา่ 
การควบคุม การจาํหน่าย และการ
ดาํเนินการอื่น ๆ ทีก่าํหนดไวใ้น
ระเบยีบน้ี 

 “พสัดุ”  หมายความวา่ วสัดุ ครภุณัฑ ์ทีด่นิ สิง่ก่อสรา้ง
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 “การซือ้”  หมายความวา่  การซือ้พสัดุทุกชนิดทัง้ทีม่กีารตดิตัง้ 
ทดลอง และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองอื่น ๆ 
แต่ไมร่วมถงึการจดัหาพสัดุใน
ลกัษณะการจา้ง

 “การจา้ง”  หมายความวา่  การจา้งทุกชนิด รวมถงึการจา้งทาํ
ของและการรบัขนตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิย์ และการ
จา้งเหมาบรกิาร 

หมวด  2
การซ้ือหรือการจ้าง

ขอ้ 5 การซือ้หรอืการจา้งม ี4 วธิดีงัน้ี
  (1) ตกลงราคา
  (2) สอบราคา
  (3) ประกวดราคา
  (4) วธิพีเิศษ
 ข้อ 6  วิธีตกลงราคา เป็นการซื้อหรือการจ้างในวงเงนิครัง้ละไม่เกิน 30,000 บาท  
ใหผู้จ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการตกลงราคาและอนุมตัิ

ขอ้ 7  วธิสีอบราคา เป็นการซือ้หรอืการจา้งทีม่วีงเงนิเกนิกว่าครัง้ละ 30,000 บาท แต่ไม่
เกนิ 500,000 บาท โดยใหม้กีารสอบราคาจากผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างอย่างน้อย 3 ราย หรอืใหม้ปีระกาศ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เพือ่สอบราคา แลว้เสนอประธานกรรมการเพือ่อนุมตั ิ

ขอ้ 8 วธิปีระกวดราคา เป็นการซือ้หรอืการจา้งทีม่วีงเงนิเกนิกว่าครัง้ละ 500,000 บาท    
ขึน้ไป โดยใหม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เพื่อประกวดราคา แลว้เสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพือ่อนุมตัิ

ขอ้ 9 วธิพีเิศษ เป็นการซื้อหรอืการจา้ง กรณีที่มคีวามจําเป็น หรอืเพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดวธิกีารและอนุมตักิารซือ้หรอืการจา้ง เป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 10 การซือ้หรอืการจา้ง ตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
แต่งตัง้กรรมการอยา่งน้อย 3 คน แต่ไมเ่กนิ 5 คน เป็นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง
 ขอ้ 11  ในการจดัซือ้จดัจา้ง คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งอาจเชญิผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
กรณ ี เขา้รว่มประชุมดว้ยกไ็ด้

หมวด  3
การตรวจรบั

ขอ้ 12  การซื้อหรอืการจ้าง ตามขอ้ 6  ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหม้กีารตรวจรบัพสัดุ
หรอืตรวจการจา้งแต่ละครัง้ ดงัน้ี

(1)  การซือ้หรอืการจา้ง ตามขอ้ 6 ใหผู้จ้ดัการแต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่ป็นผูต้รวจรบั  
ตามความเหมาะสม
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 “การซือ้”  หมายความวา่  การซือ้พสัดุทกุชนิดทัง้ทีม่กีารตดิตัง้ 
ทดลอง และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองอื่น ๆ 
แต่ไมร่วมถงึการจดัหาพสัดุใน
ลกัษณะการจา้ง

 “การจา้ง”  หมายความวา่  การจา้งทุกชนิด รวมถงึการจา้งทาํ
ของและการรบัขนตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิย์ และการ
จา้งเหมาบรกิาร 

หมวด  2
การซ้ือหรือการจ้าง

ขอ้ 5 การซือ้หรอืการจา้งม ี4 วธิดีงัน้ี
  (1) ตกลงราคา
  (2) สอบราคา
  (3) ประกวดราคา
  (4) วธิพีเิศษ
 ข้อ 6  วิธีตกลงราคา เป็นการซื้อหรือการจ้างในวงเงนิครัง้ละไม่เกิน 30,000 บาท  
ใหผู้จ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการตกลงราคาและอนุมตัิ

ขอ้ 7  วธิสีอบราคา เป็นการซือ้หรอืการจา้งทีม่วีงเงนิเกนิกว่าครัง้ละ 30,000 บาท แต่ไม่
เกนิ 500,000 บาท โดยใหม้กีารสอบราคาจากผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างอย่างน้อย 3 ราย หรอืใหม้ปีระกาศ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เพือ่สอบราคา แลว้เสนอประธานกรรมการเพือ่อนุมตั ิ

ขอ้ 8 วธิปีระกวดราคา เป็นการซือ้หรอืการจา้งทีม่วีงเงนิเกนิกว่าครัง้ละ 500,000 บาท    
ขึน้ไป โดยใหม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เพื่อประกวดราคา แลว้เสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพือ่อนุมตัิ

ขอ้ 9 วธิพีเิศษ เป็นการซื้อหรอืการจา้ง กรณีที่มคีวามจําเป็น หรอืเพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดวธิกีารและอนุมตักิารซือ้หรอืการจา้ง เป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 10 การซือ้หรอืการจา้ง ตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
แต่งตัง้กรรมการอยา่งน้อย 3 คน แต่ไมเ่กนิ 5 คน เป็นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง
 ขอ้ 11  ในการจดัซือ้จดัจา้ง คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งอาจเชญิผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
กรณ ี เขา้รว่มประชุมดว้ยกไ็ด้

หมวด  3
การตรวจรบั

ขอ้ 12  การซื้อหรอืการจ้าง ตามขอ้ 6  ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหม้กีารตรวจรบัพสัดุ
หรอืตรวจการจา้งแต่ละครัง้ ดงัน้ี

(1)  การซือ้หรอืการจา้ง ตามขอ้ 6 ใหผู้จ้ดัการแต่งตัง้เจา้หน้าทีเ่ป็นผูต้รวจรบั  
ตามความเหมาะสม
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  (2) การซือ้หรอืการจา้ง ตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการแต่งตัง้กรรมการอยา่งน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจรบั
 ขอ้ 13  ในการตรวจรบั คณะกรรมการตรวจรบัอาจเชญิผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกรณเีขา้รว่ม
ประชุมดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 14  ในการตรวจรบัพสัดุทีม่ลีกัษณะพเิศษเป็นการเฉพาะ คณะกรรมการดาํเนินการ
อาจแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเป็นทีป่รกึษา หรอืรว่มเป็นกรรมการในการตรวจรบัพสัดุในคราวนัน้ ๆ 
ดว้ยกไ็ด้

หมวด  4
ข้อเบด็เสรจ็

ขอ้ 15  ในกรณมีปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ

ขอ้ 16  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 26 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2555 
 

 (ลงนาม)     จงเจรญิ  กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ  กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการแต่งตัง้หรือจ้างผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9)  ขอ้ 91 และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์
ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่40 
ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตัง้หรอืจ้างผู้จดัการ
สหกรณ์ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1   ระเบยีบน้ีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการ
แต่งตัง้หรอืจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2   ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการแต่งตัง้ผูท้าํ
หน้าทีห่รอืจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2545 
 ขอ้ 4   ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เจา้หน้าที”่ หมายความวา่   เจา้หน้าที ่ลกูจา้งและบุคคลทีส่หกรณ์   
   จา้งไวป้ฏบิตังิานประจาํสหกรณ์       
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 5  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาสรรหาผูจ้ดัการสหกรณ์ได ้2 วธิ ีดงัน้ี 

(1) การแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
(2) การจา้งจากบุคคลภายนอก 

หมวด  1 
การแต่งตัง้จากเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 ขอ้ 6 การแต่งตัง้จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มคีวามรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมปีระสบการณ์
เกีย่วกบังานสหกรณ์ออมทรพัยไ์ม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการ และกําหนดใหม้หีลกัประกนั
ตามสมควร 

หมวด  2 
การจ้างจากบคุคลภายนอก 

 ขอ้ 7  การจา้งจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการดําเนินการอาจพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่ี
ความซื่อสตัยส์จุรติ มคีวามรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมปีระสบการณ์เกีย่วกบังานสหกรณ์ 
ออมทรพัย ์เพือ่จา้งเป็นผูจ้ดัการ  
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  ในการจ้างผู้จดัการ สหกรณ์ต้องทําหนังสือสญัญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใหม้หีลกัประกนัตามสมควร 
  ใหนํ้าความตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยเจา้หน้าทีข่อง
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 มาใชบ้งัคบักบัผูจ้ดัการทีไ่ดร้บั
การจา้งตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 ขอ้ 8  หา้มมใิหบุ้คคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีทาํหน้าทีผู่จ้ดัการ 

(1) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคุก เวน้แต่โทษสาํหรบั
ความผดิทีไ่ดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรอืหน่วยงานของ
รฐั หรอืเอกชน  ฐานทุจรติต่อหน้าที ่

(3) เคยถูกใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการหรอืมคีาํวนิิจฉยัเป็นทีส่ดุใหพ้น้จาก
ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 
2542 

(4) เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจรติต่อหน้าที ่

ขอ้ 9  ผูจ้ดัการตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) มอีายไุมต่ํ่ากวา่ 40 ปีบรบิรูณ์ 
(3) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยดว้ย

ความบรสิทุธิ �ใจ 
(4) ไมเ่ป็นผูม้กีายทุพพลภาพ ไรค้วามสามารถ เสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืจติ 

ฟ ัน่เฟือนไมส่มประกอบ 
(5) ไมเ่ป็นโรคเรือ้น วณัโรค ในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏ

อาการเป็นทีร่งัเกยีจแก่สงัคม โรคยาเสพตดิใหโ้ทษ โรคพษิสรุาเรือ้รงั หรอืโรค
อยา่งอื่นตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(6) ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัด ี
(7) ไมเ่ป็นผูม้หีน้ีสนิลน้พน้ตวั 
(8) ไมเ่ป็นบุคคลตอ้งหา้มตามขอ้ 8 

หมวด 3 
คณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการ 

 ขอ้ 10  การแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีส่หกรณ์ หรอืการจา้งจากบุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัการ
สหกรณ์นัน้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการ ซึง่ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธาน
กรรมการเงนิกู้ ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ และเลขานุการ เป็นกรรมการ เพื่อสรรหา
บุคคลทีม่คีวามซื่อสตัย ์มคีวามรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม  
  สําหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการ
กาํหนด 
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 ขอ้ 11  เมื่อคณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการได้ดําเนินการสรรหาเจา้หน้าที่สหกรณ์หรอื
บุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์เสรจ็สิน้แลว้ ใหนํ้าเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพยีงหน่ึงคนต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพือ่แต่งตัง้หรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์  
  กรณีคณะกรรมการดาํเนินการไมเ่หน็ชอบทีจ่ะแต่งตัง้หรอืจา้งบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
เป็นผู้จ ัดการให้คณะกรรมการสรรหาผู้จ ัดการดําเนินการสรรหาใหม่เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการต่อไป 

       หมวด  4 
เงินค่าจ้าง เงินประจาํตาํแหน่ง และสวสัดิการ  

 ขอ้ 12  ผูจ้ดัการทีม่าจากการแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ใหไ้ดร้บัเงนิประจําตําแหน่ง
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และให้ได้รบัเงินเดือนและสวสัดิการตามระเบียบเกี่ยวกับ
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
  สาํหรบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบเกีย่วกบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
 ขอ้ 13  ผูจ้ดัการที่มาจากการจา้งจากบุคคลภายนอก ใหไ้ดร้บัเงนิประจําตําแหน่ง และเงนิ
ค่าจ้าง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และใหไ้ด้รบัสวสัดกิารตามระเบยีบเกี่ยวกบัเจา้หน้าที่
สหกรณ์ 
   สาํหรบัการเพิม่เงนิคา่จา้ง คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเพิม่เงนิคา่จา้ง   
โดยคํานึงถงึความรู ้ความสามารถ ความประพฤต ิและการประเมนิผลงานในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา และ
อื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

หมวด  5 
การดาํรงตาํแหน่ง 

 ขอ้ 14 ผูจ้ดัการทีม่าจากการแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ใหอ้ยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 
ปี เมือ่ครบกาํหนดและมผีลการปฏบิตังิานผา่นเกณฑก์ารประเมนิ อาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้ทัง้น้ี ใหอ้ยู่
ในตําแหน่งไดไ้มเ่กนิอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ 
   เจ้าหน้าที่ที่พน้จากตําแหน่งผูจ้ดัการตามวรรคหนึ่ง ใหไ้ปดํารงตําแหน่งเจา้หน้าที่
อาวุโส และปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบสหกรณ์หรอืตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 15  ผูจ้ดัการที่มาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
โดยใหม้กีารทดลองการปฏบิตังิานเป็นเวลา 6 เดอืน  
    เมื่อครบกําหนดเวลา 4 ปีตามสญัญาจ้างและมผีลการปฏิบตัิงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิ อาจไดร้บัการจา้งอกีได ้ทัง้น้ีใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดไ้มเ่กนิอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์   
  ขอ้ 16  ก่อนผูจ้ดัการครบวาระตามขอ้ 14 และขอ้ 15 ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ซึ่งประกอบดว้ย ประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการ
ทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการเงนิกู ้ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
และเลขานุการ เป็นกรรมการ และใหส้รุปผลการประเมนิเพื่อเสนอคณะกรรมการดําเนินการพจิารณา
ก่อนผูจ้ดัการครบวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดอืน 
    สําหรบัหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานและหลกัเกณฑ์การทดลอง   
การปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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 ขอ้ 11  เมื่อคณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการได้ดําเนินการสรรหาเจา้หน้าที่สหกรณ์หรอื
บุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์เสรจ็สิน้แลว้ ใหนํ้าเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพยีงหน่ึงคนต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพือ่แต่งตัง้หรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์  
  กรณีคณะกรรมการดาํเนินการไมเ่หน็ชอบทีจ่ะแต่งตัง้หรอืจา้งบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
เป็นผู้จ ัดการให้คณะกรรมการสรรหาผู้จ ัดการดําเนินการสรรหาใหม่เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการต่อไป 

       หมวด  4 
เงินค่าจ้าง เงินประจาํตาํแหน่ง และสวสัดิการ  

 ขอ้ 12  ผูจ้ดัการทีม่าจากการแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ใหไ้ดร้บัเงนิประจําตําแหน่ง
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และให้ได้รบัเงินเดือนและสวสัดิการตามระเบียบเกี่ยวกับ
เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
  สาํหรบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบเกีย่วกบัเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
 ขอ้ 13  ผูจ้ดัการที่มาจากการจา้งจากบุคคลภายนอก ใหไ้ดร้บัเงนิประจําตําแหน่ง และเงนิ
ค่าจ้าง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และใหไ้ด้รบัสวสัดกิารตามระเบยีบเกี่ยวกบัเจา้หน้าที่
สหกรณ์ 
   สาํหรบัการเพิม่เงนิคา่จา้ง คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเพิม่เงนิคา่จา้ง   
โดยคํานึงถงึความรู ้ความสามารถ ความประพฤต ิและการประเมนิผลงานในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา และ
อื่น ๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

หมวด  5 
การดาํรงตาํแหน่ง 

 ขอ้ 14 ผูจ้ดัการทีม่าจากการแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ใหอ้ยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 
ปี เมือ่ครบกาํหนดและมผีลการปฏบิตังิานผา่นเกณฑก์ารประเมนิ อาจไดร้บัการแต่งตัง้อกีได ้ทัง้น้ี ใหอ้ยู่
ในตําแหน่งไดไ้มเ่กนิอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ 
   เจ้าหน้าที่ที่พน้จากตําแหน่งผูจ้ดัการตามวรรคหนึ่ง ใหไ้ปดํารงตําแหน่งเจา้หน้าที่
อาวุโส และปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบสหกรณ์หรอืตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 15  ผูจ้ดัการที่มาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
โดยใหม้กีารทดลองการปฏบิตังิานเป็นเวลา 6 เดอืน  
    เมื่อครบกําหนดเวลา 4 ปีตามสญัญาจ้างและมผีลการปฏิบตัิงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิ อาจไดร้บัการจา้งอกีได ้ทัง้น้ีใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดไ้มเ่กนิอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์   
  ขอ้ 16  ก่อนผูจ้ดัการครบวาระตามขอ้ 14 และขอ้ 15 ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ซึ่งประกอบดว้ย ประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการ
ทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการเงนิกู ้ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
และเลขานุการ เป็นกรรมการ และใหส้รุปผลการประเมนิเพื่อเสนอคณะกรรมการดําเนินการพจิารณา
ก่อนผูจ้ดัการครบวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดอืน 
    สําหรบัหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานและหลกัเกณฑ์การทดลอง   
การปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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  ขอ้ 17  เมื่อตําแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้ใหผู้ใ้ดดํารงตําแหน่ง หรอืเมื่อ
ผูจ้ดัการไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นครัง้คราวใหร้องผูจ้ดัการหรอืผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืเจา้หน้าที่
ของสหกรณ์ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 

หมวด  6 
การพ้นจากตาํแหน่งผูจ้ดัการ 

  ขอ้ 18  ผูจ้ดัการทีม่าจากการแต่งตัง้จากเจา้หน้าทีส่หกรณ์ พน้จากตําแหน่งเมือ่ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 9 
 (4) อยูค่รบวาระตามขอ้ 14  
 (5) คณะกรรมการดาํเนินการมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 
 ขอ้ 19  ผูจ้ดัการทีม่าจากการจา้งจากบุคคลภายนอก พน้จากตําแหน่งเมือ่ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 9 
 (4) อยูค่รบวาระตามขอ้ 15 
 (5) คณะกรรมการดาํเนินการมมีตใิหเ้ลกิจา้ง  
 ขอ้ 20  เมื่อผูจ้ดัการพน้จากตําแหน่ง ใหผู้จ้ดัการสง่มอบงานในหน้าทีผู่จ้ดัการใหก้บั
ผูจ้ดัการคนใหม ่หรอืผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  

หมวด  7 
อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

 ขอ้ 21  อาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าทีใ่นการ
จดัการทัว่ไป และรบัผดิชอบเกีย่วกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจดัให ้  
ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิคา่หุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิคา่หุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จา่ยคนืคา่หุน้ 
และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จา่ยเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัเงนิกู ้      

ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
(5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกีย่วกบัเงนิคา่หุน้และเงนิใหกู้ทุ้ก 6 เดอืน 

พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดใน

ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้าที่และวธิีปฏิบตัิงานของบรรดา
เจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดูแลการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่หล่านัน้ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
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 (7) เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญัโดย
ครบถ้วน รบัผิดชอบในการรบัจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ เกีย่วกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และ
เกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

(8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 

(9) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รบัผิดชอบจดัทํางบดุลรวมทัง้บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พจิารณา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ

(11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการ อาํนวยการพจิารณา 

(12) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมใหญ่ 

(13) เขา้ร่วมประชุมและชีแ้จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวน้แต่กรณซีึง่ทีป่ระชุมนัน้ ๆ  มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 

(14) ปฏบิตักิารเกีย่วกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดแูลทรพัยส์นิต่าง ๆ 

ของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั 
(16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(17) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ

ระยะเวลาทีท่างราชการกาํหนด 
(18) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ 

ของสหกรณ์มอบหมาย หรอืตามทีค่วรกระทาํ เพือ่ใหก้จิการในหน้าทีลุ่ลว่ง
ไปดว้ยด ี

 ขอ้ 22  ก่อนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ และรบัรองที่
จะปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 21 

หมวด 8 
ข้อเบด็เสรจ็ 

ขอ้ 23  ในกรณมีปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 24  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 
 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13  มนีาคม  พ.ศ. 2560 
 (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์ 
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการเกบ็รกัษา การยืม และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบั
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่28 ครั �งที ่12 เมื่อวนัที ่28 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการเกบ็รกัษา การยมื และการทําลายเอกสาร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1   ระเบยีบนี�เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการเกบ็
รกัษา การยมื และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548” 
 ขอ้ 2   ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ใหย้กเลกิบรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นใด ซึง่มขีอ้กาํหนดขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี�เสยีทั �งสิ�น และใหใ้ชร้ะเบยีบนี�แทน  
 ขอ้ 4   การเกบ็รกัษาเอกสารในระหวา่งปฏบิตังิาน คอื การเกบ็รกัษาบรรดาเอกสารทั �งปวง         
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานทีย่งัไมแ่ลว้เสรจ็ ใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในเรือ่งนั �น ๆ   
 ขอ้ 5   การเกบ็รกัษาเอกสารทีป่ฏบิตังิานเสรจ็แลว้ ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเอกสารในเรื่อง
นั �น ๆ จดัเก็บรกัษาเอกสาร เยบ็เขา้เล่มหรอืเก็บเขา้แฟ้ม หรอืจดัเก็บเป็นหบีห่อ พร้อมทั �งจดัทําสารบญั
เอกสารประจาํเล่ม หรอืแฟ้ม หรอืหบีหอ่ สาํหรบัเอกสารใดซึง่ไมส่ามารถเกบ็โดยวธิดีงักล่าวได ้ใหจ้ดัเกบ็
ตามความเหมาะสม และเมื่อผูต้รวจสอบกิจการ และผูส้อบบญัช ีได้ตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วให้
เจา้หน้าทีเ่กบ็รกัษาเอกสารดงักล่าวไวใ้นทีป่ลอดภยัหรอืทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 6   การเกบ็รกัษาขอ้มลูของสหกรณ์ในรปูสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้จา้หน้าที่
ผูร้บัผดิชอบจดัเกบ็รกัษาใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการของสือ่อเิลก็ทรอนิกสน์ั �น ๆ ทั �งนี� เพือ่ป้องกนัความ
สญูหาย เสยีหาย และ เสือ่มสลายของขอ้มลูดงักล่าว 
 ขอ้ 7   การยมืเอกสารทีไ่ดจ้ดัเกบ็ไวแ้ลว้ ใหป้ฏบิตัดิงันี� 

(1) ผูย้มืจะตอ้งยืน่คาํขอตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด โดยแจง้ความประสงคใ์น
การยมืเอกสารดงักล่าววา่จะนําไปใชป้ระโยชน์ในเรือ่งใด  

(2) การยมืเอกสารของสหกรณ์ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการสหกรณ์ 
(3) การยมืเอกสารสําคญั หรอืเอกสารลบัของสหกรณ์ ต้องไดร้บัอนุญาตจาก

ประธานกรรมการดาํเนินการ หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
 ขอ้ 8   การคดัสาํเนาหรอืตรวจสอบเอกสาร ใหป้ฏบิตัดิงันี� 

(1) สมาชิกมีสิทธิขอคดัสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสาร เกี่ยวกบัทะเบียน
สมาชกิ ทะเบียนหุ้น เงนิฝาก เงนิกู้ เงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคนื หรอืเงนิอื่นใดที่เป็นสทิธิประโยชน์ของ
สมาชิกได้เฉพาะของตนเองเท่านั �น ในกรณีเป็นเอกสารเกี่ยวกบัสมาชิกรายอื่นจะต้องได้รบัความ
ยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสมาชกิผูน้ั �น ทั �งนี� ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการสหกรณ์ 

(2) สมาชกิจะขอคดัสาํเนาหรอืขอตรวจสอบเอกสารอื่น ๆ นอกจากขอ้ 8 (1)    
ไดต่้อเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากประธานกรรมการดาํเนินการ หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 

8.4 ระเบยีบการเก็บและทาํลายเอกสารของสหกรณ ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 171

(3)  การขอคดัสําเนาหรอืขอตรวจสอบเอกสารตามข้อ 8 (1) และ ข้อ 8 (2) 
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ�นผู้ขอคดัสําเนาหรือผู้ขอตรวจสอบเอกสารต้องชําระค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์
กาํหนด 

ขอ้ 9  ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาเอกสารของสหกรณ์จาํแนกตามประเภทของเอกสาร ดงันี� 
(1)  เอกสารทีต่อ้งเกบ็รกัษาไวต้ลอดไป ไดแ้ก่ 

1) เอกสารเกีย่วกบัการจดัตั �งสหกรณ์ 
2) หนงัสอืสาํคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ 
3) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
4) ระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
5) ประกาศและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
6) รายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
7) ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
8) ทะเบยีนสมาชกิ 
9) หนงัสอืตั �งผูร้บัโอนประโยชน์ 
10) ทะเบยีนครภุณัฑ ์
11) เอกสารการบญัชแีละหลกัฐานการตรวจบญัช ี
12) รายงานกจิการประจาํปี 
13) เอกสารสทิธทิีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์และทรพัยส์นิของสหกรณ์ 
14) หนงัสอืทีเ่ป็นหลกัฐานทางอรรถคดขีองสหกรณ์ 
15) เอกสารเกีย่วกบัการบรรจุแต่งตั �งและประวตัขิองเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
16)  เอกสารอื่นทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
17) หนงัสอืขอลาออกจากการเป็นสมาชกิ 

 (แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการเกบ็รกัษา 
การยมื และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557  ลงวนัที ่23 
มถุินายน พ.ศ. 2557) 

(2) เอกสารทีต่อ้งเกบ็รกัษาไวไ้มน้่อยกวา่ 10 ปี ไดแ้ก่ 
1) เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐานทางการเงนิ เชน่ ใบสาํคญัรบัจา่ยเงนิ ใบเสรจ็รบัเงนิ  
2) เอกสารการใหเ้งนิกูส้ามญั และเงนิกูพ้เิศษ 
3) เอกสารนิตกิรรมสญัญาของสหกรณ์  เชน่ สญัญาจา้ง หรอืสญัญาบาํรงุรกัษา
 ทรพัยส์นิ หรอืสญัญาเชา่ทรพัยส์นิ 
4) สือ่บนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์
5) เอกสารอื่นทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

 (3) เอกสารทีต่อ้งเกบ็รกัษาไวไ้มน้่อยกวา่ 5 ปี ไดแ้ก่ 
 1) หนงัสอืขอเปลีย่นแปลงคา่หุน้รายเดอืน 
 2) สาํเนาคูฉ่บบัหนงัสอืสง่ออกของสหกรณ์ 
 3) วารสารสหกรณ์ 
 4) เอกสารอื่นทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
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(3)  การขอคดัสําเนาหรอืขอตรวจสอบเอกสารตามข้อ 8 (1) และ ข้อ 8 (2) 
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ�นผู้ขอคดัสําเนาหรือผู้ขอตรวจสอบเอกสารต้องชําระค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์
กาํหนด 

ขอ้ 9  ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาเอกสารของสหกรณ์จาํแนกตามประเภทของเอกสาร ดงันี� 
(1)  เอกสารทีต่อ้งเกบ็รกัษาไวต้ลอดไป ไดแ้ก่ 

1) เอกสารเกีย่วกบัการจดัตั �งสหกรณ์ 
2) หนงัสอืสาํคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ 
3) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
4) ระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
5) ประกาศและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
6) รายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
7) ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
8) ทะเบยีนสมาชกิ 
9) หนงัสอืตั �งผูร้บัโอนประโยชน์ 
10) ทะเบยีนครภุณัฑ ์
11) เอกสารการบญัชแีละหลกัฐานการตรวจบญัช ี
12) รายงานกจิการประจาํปี 
13) เอกสารสทิธทิีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์และทรพัยส์นิของสหกรณ์ 
14) หนงัสอืทีเ่ป็นหลกัฐานทางอรรถคดขีองสหกรณ์ 
15) เอกสารเกีย่วกบัการบรรจุแต่งตั �งและประวตัขิองเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 
16)  เอกสารอื่นทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
17) หนงัสอืขอลาออกจากการเป็นสมาชกิ 

 (แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการเกบ็รกัษา 
การยมื และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557  ลงวนัที ่23 
มถุินายน พ.ศ. 2557) 

(2) เอกสารทีต่อ้งเกบ็รกัษาไวไ้มน้่อยกวา่ 10 ปี ไดแ้ก่ 
1) เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐานทางการเงนิ เชน่ ใบสาํคญัรบัจา่ยเงนิ ใบเสรจ็รบัเงนิ  
2) เอกสารการใหเ้งนิกูส้ามญั และเงนิกูพ้เิศษ 
3) เอกสารนิตกิรรมสญัญาของสหกรณ์  เชน่ สญัญาจา้ง หรอืสญัญาบาํรงุรกัษา
 ทรพัยส์นิ หรอืสญัญาเชา่ทรพัยส์นิ 
4) สือ่บนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์
5) เอกสารอื่นทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

 (3) เอกสารทีต่อ้งเกบ็รกัษาไวไ้มน้่อยกวา่ 5 ปี ไดแ้ก่ 
 1) หนงัสอืขอเปลีย่นแปลงคา่หุน้รายเดอืน 
 2) สาํเนาคูฉ่บบัหนงัสอืสง่ออกของสหกรณ์ 
 3) วารสารสหกรณ์ 
 4) เอกสารอื่นทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
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 (แกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการเกบ็
รกัษา การยมื และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557     
ลงวนัที ่23 มถุินายน พ.ศ. 2557) 
 (4) เอกสารทีต่อ้งเกบ็รกัษาไวไ้มน้่อยกวา่ 1 ปี ไดแ้ก่ 
  1) เอกสารกูเ้งนิเพือ่เหตุฉุกเฉินทีผู่กู้ไ้ดพ้น้ภาระผกูพนัแลว้ และตอ้งผา่นการ

 ตรวจสอบบญัชปีระจาํปีจากผูต้รวจสอบบญัช ี
  2) ทะเบยีนวสัดุประจาํปี 
  3) รายการเคลื่อนไหวการเรยีกเกบ็หุน้และหนี�ประจาํเดอืน 
  4) รายชื่อผูท้าํประกนัชวีติประจาํเดอืน 
  5) รายงานรายละเอยีดการฝากและถอนเงนิประจาํวนั 
  6) รายงานสรปุบญัชยีอดคงเหลอืประจาํเดอืน 
  7) เอกสารอื่นทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ขอ้ 10  ภายในเดอืนพฤษภาคมของทุกปี ใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเอกสารดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารของปีทางบญัชทีีล่่วงมาแลว้ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของตนซึง่สมควรจะทาํลาย จดัทาํ
บญัชเีอกสารทีส่มควรทําลายเสนอต่อผูจ้ดัการเพื่อพจิารณา และใหผู้จ้ดัการแต่งตั �งเจา้หน้าทีส่หกรณ์
เป็นคณะทาํงานคดัเลอืกเอกสารทีค่วรทาํลายขึ�นไมน้่อยกวา่ 3 คน มหีน้าทีด่งันี� 
 (1) ดาํเนินการคดัเลอืกเอกสารทีพ่น้ระยะเวลาการเกบ็รกัษาไวต้ามขอ้ 9 (1) ถงึ
ขอ้ 9 (4) และเป็นเอกสารทีค่วรทาํลายได ้
 (2) จดัทาํรายงานและบญัชรีายชื่อเอกสารทีส่มควรทาํลายเสนอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการเพือ่อนุมตั ิ
 (3) ดาํเนินการทาํลายเอกสารตามทีไ่ดร้บัอนุมตัใินขอ้ 10 (2) ดว้ยวธิกีารที่
ผูจ้ดัการสหกรณ์เหน็สมควร 
 (4) รายงานผลการดาํเนินการทาํลายเอกสารใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

ขอ้ 11  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี�   
ขอ้ 12  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี�ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาด และใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
ขอ้ 13  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี�  

 ประกาศ  ณ  วนัที ่ 1  ธนัวาคม  พ.ศ. 2548 

 (ลงนาม)         สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั  อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

8.5 ระเบยีบการขออนญุาตใช้ห้องประชมุ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชมุ และอตัราเรียกเกบ็ค่าบาํรงุ  พ.ศ. 2558 

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

เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้หอ้งประชุมของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั 
แก่สมาชิก ชมรม สมาคม มูลนิธิ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม การสวสัดกิารขา้ราชการและพนกังาน เครอืขา่ยสหกรณ์ หน่วยงานอื่น และหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การใชห้อ้งประชุมต้องมภีาระค่าใชจ้่ายในดา้นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่ากระแสไฟฟ้า ดงันัน้ เพื่อใหผู้ใ้ชห้อ้งประชุมไดม้สี่วนสนับสนุนค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบั  
ค่ากระแสไฟฟ้า และเพื่อให้การใช้ห้องประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามความ            
ในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
ชุดที่ 38 ครัง้ที่ 10 เมื่อวนัที่ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2558 กําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั    
วา่ดว้ยการขออนุญาตใชห้อ้งประชุม และอตัราเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ พ.ศ. 2558 ไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการขออนุญาต
ใชห้อ้งประชุม และอตัราเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ พ.ศ. 2558”  

ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  สหกรณ์จะอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชมุเฉพาะกจิกรรม ดงัต่อไปน้ี 

(1) ประชุม สมัมนา ฝึกอบรม หรอืกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิกจิการสหกรณ์  
(2) กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
(3) กจิกรรมทีส่ง่เสรมิความสามคัค ีและความสมัพนัธข์องสมาชกิ 

  ขอ้ 4  ผูม้สีทิธขิอใชห้อ้งประชุมไดแ้ก่ สมาชกิ ชมรมของสมาชกิ หรอืชมรม สมาคม มลูนิธ ิ
ทีด่าํเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สหกรณ์ เครอืข่ายสหกรณ์ และ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ขอ้ 5  ผูจ้ะขออนุญาตใชห้อ้งประชุมเพื่อกจิกรรมตามขอ้ 3 ใหย้ื่นคาํขอตามแบบขอใชห้อ้ง
ประชุมต่อสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั โดยใหย้ื่นคําขอล่วงหน้าก่อนจดักจิกรรมไมน้่อยกว่า 5 วนั
ทาํการ พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมดงักล่าวเพือ่ประกอบการพจิารณา 
 หากผู้ขออนุญาตใช้ห้องประชุมจะขอใช้วสัดุ ครุภณัฑ์ และเครื่องใช้อนัจําเป็น    
แก่การจดัประชุม หรอืการจดักจิกรรม ใหก้รอกรายละเอยีดแบบขอใชห้อ้งประชุม ตามทีส่หกรณ์กาํหนด 
 ทัง้น้ี ผูข้ออนุญาตใชห้อ้งประชุมตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมบุคลากรสาํหรบัการจดัเตรยีม
สถานที ่การใหบ้รกิาร และดาํเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ 6  ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชุมและใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์และเครื่องใชต้ามทีร่ะบุไวใ้น 
ข้อ 5 จะต้องดูแลรกัษาทรพัย์สินทัง้หมดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้เกิดการชํารุดเสียหายตลอด
ระยะเวลาแห่งการใช้ห้องประชุม และเมื่อได้จดัประชุมหรอืจดักิจกรรมเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ให้ส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ได้รบัมอบหมายให้ดูแลรบัผิดชอบจนให้ครบจํานวน ทัง้น้ีไม่อนุญาตให้นําวสัดุ 
ครภุณัฑ ์เครือ่งใชต่้างๆ ออกไปใชน้อกหอ้งประชุมทัง้ในขณะประชุมและหลงัประชุมโดยเดด็ขาด 

ขอ้ 7  กรณีวสัดุ ครุภณัฑ์ เครื่องใช้ที่ผูไ้ด้รบัอนุญาตใหใ้ช้ตามขอ้ 5 เกดิชํารุด เสื่อมสภาพ  
หรอืสญูหาย อนัเน่ืองจากการใชง้านของผูไ้ดร้บัอนุญาต ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชมุ และอตัราเรียกเกบ็ค่าบาํรงุ  พ.ศ. 2558 

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

เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้หอ้งประชุมของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั 
แก่สมาชิก ชมรม สมาคม มูลนิธิ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม การสวสัดกิารขา้ราชการและพนกังาน เครอืขา่ยสหกรณ์ หน่วยงานอื่น และหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การใชห้อ้งประชุมต้องมภีาระค่าใชจ้่ายในดา้นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่ากระแสไฟฟ้า ดงันัน้ เพื่อใหผู้ใ้ชห้อ้งประชุมไดม้สี่วนสนับสนุนค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบั  
ค่ากระแสไฟฟ้า และเพื่อให้การใช้ห้องประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามความ            
ในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
ชุดที่ 38 ครัง้ที่ 10 เมื่อวนัที่ 21 สงิหาคม พ.ศ. 2558 กําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั    
วา่ดว้ยการขออนุญาตใชห้อ้งประชุม และอตัราเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ พ.ศ. 2558 ไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการขออนุญาต
ใชห้อ้งประชุม และอตัราเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ พ.ศ. 2558”  

ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  สหกรณ์จะอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชมุเฉพาะกจิกรรม ดงัต่อไปน้ี 

(1) ประชุม สมัมนา ฝึกอบรม หรอืกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิกจิการสหกรณ์  
(2) กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
(3) กจิกรรมทีส่ง่เสรมิความสามคัค ีและความสมัพนัธข์องสมาชกิ 

  ขอ้ 4  ผูม้สีทิธขิอใชห้อ้งประชุมไดแ้ก่ สมาชกิ ชมรมของสมาชกิ หรอืชมรม สมาคม มลูนิธ ิ
ทีด่ําเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สหกรณ์ เครอืข่ายสหกรณ์ และ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ขอ้ 5  ผูจ้ะขออนุญาตใชห้อ้งประชุมเพื่อกจิกรรมตามขอ้ 3 ใหย้ื่นคาํขอตามแบบขอใชห้อ้ง
ประชุมต่อสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั โดยใหย้ื่นคําขอล่วงหน้าก่อนจดักจิกรรมไมน้่อยกว่า 5 วนั
ทาํการ พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดักจิกรรมดงักล่าวเพือ่ประกอบการพจิารณา 
 หากผู้ขออนุญาตใช้ห้องประชุมจะขอใช้วสัดุ ครุภณัฑ์ และเครื่องใช้อนัจําเป็น    
แก่การจดัประชุม หรอืการจดักจิกรรม ใหก้รอกรายละเอยีดแบบขอใชห้อ้งประชุม ตามทีส่หกรณ์กาํหนด 
 ทัง้น้ี ผูข้ออนุญาตใชห้อ้งประชุมตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมบุคลากรสาํหรบัการจดัเตรยีม
สถานที ่การใหบ้รกิาร และดาํเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้ 6  ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชุมและใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์และเครื่องใชต้ามทีร่ะบุไวใ้น 
ข้อ 5 จะต้องดูแลรกัษาทรพัย์สินทัง้หมดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้เกิดการชํารุดเสียหายตลอด
ระยะเวลาแห่งการใช้ห้องประชุม และเมื่อได้จดัประชุมหรอืจดักิจกรรมเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ให้ส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ได้รบัมอบหมายให้ดูแลรบัผิดชอบจนให้ครบจํานวน ทัง้น้ีไม่อนุญาตให้นําวสัดุ 
ครภุณัฑ ์เครือ่งใชต่้างๆ ออกไปใชน้อกหอ้งประชุมทัง้ในขณะประชุมและหลงัประชุมโดยเดด็ขาด 

ขอ้ 7  กรณีวสัดุ ครุภณัฑ์ เครื่องใช้ที่ผู้ได้รบัอนุญาตใหใ้ช้ตามขอ้ 5 เกดิชํารุด เสื่อมสภาพ  
หรอืสญูหาย อนัเน่ืองจากการใชง้านของผูไ้ดร้บัอนุญาต ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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(1)  กรณีที่สหกรณ์เห็นว่าสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้ผู้ได้รบัอนุญาตเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยดงัเดมิ 
 (2)  กรณีสูญหายหรอืสหกรณ์เหน็ว่าไม่สามารถซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยู่สภาพเดมิได ้
ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตชดใชว้สัดุ ครภุณัฑ ์เครือ่งใช ้ทีม่ปีระเภท ชนิด และคุณลกัษณะเชน่เดยีวกนั หรอืชดใช้
เงนิตามราคาทีส่หกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 8 กาํหนดเวลาและคา่บาํรงุสาํหรบัการใชห้อ้งประชมุ มดีงัน้ี 
 (1)  การกาํหนดเวลาสาํหรบัการใชห้อ้งประชุม 
 1) วนัราชการ หมายถงึ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์วนัหยดุราชการ หมายถงึ      
วนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตามทีร่าชการกาํหนด 
 2) การขอใชห้อ้งประชุม ตอ้งขอใชค้รัง้ละไม่น้อยกว่าครึง่วนั สามารถใชห้อ้ง
ประชุมไดร้ะหว่างเวลา 08.00-12.00 น. หรอื 13.00-17.00 น. หากขอใชเ้ตม็วนั สามารถใชห้อ้งประชุม
ไดร้ะหวา่งเวลา 08.00-17.00 น. ทัง้น้ี เวลาสว่นทีเ่กนิกวา่ทีก่าํหนด ใหน้บัเป็นชัว่โมง เศษของชัว่โมงถา้เกนิ 
30 นาท ีใหค้ดิเป็น 1 ชัว่โมง 
 3) นอกเวลาปฏบิตังิานในวนัราชการ หมายถงึ เวลา 17.30 น. เป็นตน้ไป  

 (2) อตัราคา่บาํรงุสาํหรบัการใชห้อ้งประชุม 

ห้อง  วนั 
อตัราค่าบาํรงุ (บาท) 

เตม็วนั ครึ่งวนั ส่วนท่ีเกินชัว่โมงละ 
ห้องประชมุ 1 

(รองรบัไดป้ระมาณ 300 คน) 
วนัราชการ 8,000 4,000 1,500 
วนัหยดุราชการ 10,000 5,000 2,000 

ห้องประชมุ 2 
(รองรบัไดป้ระมาณ 40 คน) 

วนัราชการ 3,000   1,500   700 
วนัหยดุราชการ 3,600 1,800 1,000 

ห้องประชมุ 301 
(รองรบัไดป้ระมาณ 10 คน) 

วนัราชการ 1,000 500 300 
วนัหยดุราชการ 1,200 600 500 

ห้องประชมุ 302 
(รองรบัไดป้ระมาณ 10 คน) 

วนัราชการ 1,000 500 300 
วนัหยดุราชการ 1,200 600 500 

 

ขอ้ 9  การอนุญาต และเรยีกเกบ็คา่บาํรงุใหถ้อืปฏบิตั ิดงัน้ี 
 (1) กรณีขออนุญาตตามขอ้ 3 (1) และ (2)  และเรยีกเกบ็ค่าบํารุงการขอใชห้อ้ง
ประชุม ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์มอีาํนาจพจิารณาอนุญาต  

 (2) กรณีสว่นราชการในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ขอใช้
หอ้งประชุมเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ โดยขอลดหยอ่น หรอืยกเวน้คา่บาํรงุตามระเบยีบน้ี และมหีวัหน้า
สว่นราชการเป็นผูล้งนามขอใชห้อ้งประชุม ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาอนุญาต  
 (3) กรณีสมาชกิขอใชห้อ้งประชุม เพื่อดาํเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการส่งเสรมิความ
สามคัคแีละความสมัพนัธข์องสมาชกิ ตามขอ้ 3 (3) ใหป้ฏบิตั ิดงัน้ี 
 1) การเรยีกเกบ็คา่บาํรงุการขอใชห้อ้งประชุม ตามอตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบน้ี 
ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์มอีาํนาจพจิารณาอนุญาต 
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 2) การขอลดหยอ่น ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาอนุญาต 
 3) การยกเวน้คา่บาํรงุตามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาอนุญาต 

ขอ้ 10  กรณหีน่วยงานหรอืองคก์รใด ซึง่เชา่สถานทีข่องสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
การขอใชห้อ้งประชุม ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของการเชา่สถานที ่ 

ขอ้ 11 กรณีเรยีกเกบ็ค่าบํารุงตามระเบยีบน้ี ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์เป็นผูม้อีํานาจออก
หลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาต 

ถา้ผูไ้ดร้บัอนุญาตไม่มาใชห้อ้งประชุมตามทีไ่ดร้บัอนุญาต ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 
สหกรณ์จะไม่คนืเงนิค่าบํารุงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาต เวน้แต่สหกรณ์ยกเลกิการอนุญาต ดว้ยเหตุจําเป็น
ของสหกรณ์  

ขอ้ 12 เงนิคา่บาํรงุหอ้งประชุมตลอดจนเงนิชดใชค้า่เสยีหายถอืเป็นรายไดข้องสหกรณ์ 
ขอ้ 13  การขอใช ้การอนุญาต การกําหนดค่าบํารุง การลดหย่อน หรอืการยกเวน้ค่าบํารุง 

ในการใชห้อ้งประชุมทีไ่ม่เป็นไปตามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเป็นผูม้อีํานาจวนิิจฉยัชีข้าด 
และใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 14  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี  
 
 ประกาศ ณ วนัที ่ 24  สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 
 (ลงนาม)     สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์                      
 (นายสทิธชิยั  อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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 2) การขอลดหยอ่น ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาอนุญาต 
 3) การยกเวน้คา่บาํรงุตามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาอนุญาต 

ขอ้ 10  กรณหีน่วยงานหรอืองคก์รใด ซึง่เชา่สถานทีข่องสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
การขอใชห้อ้งประชุม ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของการเชา่สถานที ่ 

ขอ้ 11 กรณีเรยีกเกบ็ค่าบํารุงตามระเบยีบน้ี ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์เป็นผูม้อีํานาจออก
หลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาต 

ถา้ผูไ้ดร้บัอนุญาตไม่มาใชห้อ้งประชุมตามทีไ่ดร้บัอนุญาต ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 
สหกรณ์จะไม่คนืเงนิค่าบํารุงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาต เวน้แต่สหกรณ์ยกเลกิการอนุญาต ดว้ยเหตุจําเป็น
ของสหกรณ์  

ขอ้ 12 เงนิคา่บาํรงุหอ้งประชุมตลอดจนเงนิชดใชค้า่เสยีหายถอืเป็นรายไดข้องสหกรณ์ 
ขอ้ 13  การขอใช ้การอนุญาต การกําหนดค่าบํารุง การลดหย่อน หรอืการยกเวน้ค่าบํารุง 

ในการใชห้อ้งประชุมทีไ่ม่เป็นไปตามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเป็นผูม้อีํานาจวนิิจฉยัชีข้าด 
และใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 14  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี  
 
 ประกาศ ณ วนัที ่ 24  สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 
 (ลงนาม)     สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์                      
 (นายสทิธชิยั  อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่42 ครัง้ที ่9 เมื่อวนัที ่
27 กนัยายน พ.ศ. 2562 พจิารณาแลว้เหน็ว่า เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ม ี   
ความมัน่คง ปลอดภยั และสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไดก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์    
ออมทรพัยก์รมป่าไม ้ว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรกัษา
ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2562”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในระเบยีบน้ี 

“สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์
  กรมปา่ไม ้จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”หมายถงึ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์

  กรมปา่ไม ้จาํกดั 
“ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ผูด้แูลระบบ” หมายถงึ เจา้หน้าทีด่แูลระบบงานทีส่หกรณ์มอบหมาย 
“ผูใ้ชง้าน” หมายถงึ ผู้ใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ 
รวมถงึบุคคลภายนอก ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์  

“เครื่องคอมพวิเตอร”์ หมายถงึ เครื่องคอมพวิเตอรท์ัง้หลาย เครื่องเซริฟ์เวอร ์
หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่ทําหน้าที่ได้เสมือนเครื่อง
คอมพวิเตอร์ ทัง้ที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรอื
ภายนอกแลว้เชื่อมต่อเขา้กบัระบบเครอืขา่ย  

“ระบบเครอืขา่ย”  หมายถงึ  ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์ีส่หกรณ์สรา้งขึน้ 
รวมถงึเครอืขา่ยทีเ่ชื่อมโยงออกไปสูภ่ายนอกทัง้
แบบมสีาย และไรส้าย 

“ขอ้มลู”  หมายถงึ  สิง่ทีส่ ือ่ความหมายใหรู้เ้รือ่งราว ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู 
หรอืสิง่ใด ๆ ไมว่า่จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรปูแบบของ 
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสอื แผนผงั แผนที ่
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง 
การบนัทกึโดยเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีืน่ใดทีท่าํ
ใหส้ิง่ทีบ่นัทกึไวป้รากฏได ้
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 “ระบบงานสหกรณ์” หมายถงึ  โปรแกรมและขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานและ      
การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ไดแ้ก่ ระบบ
ทะเบยีนสมาชกิ ระบบเงนิฝาก ระบบเงนิกู ้ระบบ
บญัช ีระบบสวสัดกิาร และระบบงานอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชกิสหกรณ์ 

หมวด 1  
การรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ 

 ขอ้ 4 สหกรณ์ต้องจดัตัง้เครื่องคอมพวิเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม และห้ามผู้ไม่มหีน้าที่
รบัผดิชอบ เขา้มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ของสหกรณ์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
 ขอ้ 5 สหกรณ์ต้องจดัให้มีการติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวก       
ต่อการใช้งาน และจัดทําแผนผงัการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้เอกสาร            
ทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่มเีหตุฉุกเฉิน 
 ขอ้ 6 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมอุณหภูม ิใหแ้ก่อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร์
แม่ขา่ยและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานที ่รวมทัง้จดัตัง้เครื่องคอมพวิเตอร์
ใหอ้ยู่ในสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ตลอดจนจดัใหม้รีะบบสาํรองไฟ เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้
อยา่งต่อเน่ือง  

หมวด 2   
การกาํกบัดแูล 

 ขอ้ 7 ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการเกบ็รกัษาคู่มอืและเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหอ้ยูใ่นทีป่ลอดภยั และผูร้บัผดิชอบตอ้งตดิตามการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 
 ขอ้ 8 ใหส้หกรณ์ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัระบบงานและ
การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าทีส่หกรณ์   
 ขอ้ 9 การว่าจ้างให้มกีารพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ สหกรณ์ต้องกําหนดให้
ผูร้บัจา้งจดัทาํคู่มอืการใชโ้ปรแกรมและเอกสารดา้นฐานขอ้มลู โครงสรา้งขอ้มลู (Data Structure) หรอื
พจนานุกรมขอ้มลู (Data Dictionary) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 ขอ้ 10 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้กีารทําหรอืทบทวนแผนฉุกเฉินของระบบงานสหกรณ์ และ            
การประเมนิผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หมวดท่ี 3 
การพิสจูน์ตวัตน 

 ขอ้ 11  ผูใ้ชง้านแต่ละคนตอ้งมชีื่อผูใ้ชง้าน (USERNAME) และรหสัผา่น (PASSWORD) 
ของตนเอง และมหีน้าทีใ่นการป้องกนั ดแูลรกัษาขอ้มลูชื่อผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นของตน ทัง้น้ี หา้มมใิห้
ใชร้ว่มกบัผูอ้ื่น รวมทัง้หา้มเผยแพร ่แจกจา่ย หรอืกระทาํการใด ๆ อนัทาํใหผู้อ้ืน่ล่วงรูร้หสัผา่นของตน 
 ขอ้ 12  ผูใ้ชง้านตอ้งรบัผดิชอบต่อการกระทาํใด ๆ ทีเ่กดิจากผูใ้ชง้าน (USERNAME) 
ไมว่า่การกระทาํนัน้จะเกดิจากผูใ้ชง้านหรอืไมก่ต็าม 
 ขอ้ 13  ผูใ้ชง้านตอ้งตัง้รหสัผา่นใหเ้กดิความปลอดภยั โดยรหสัผา่นตอ้งประกอบดว้ย
ตวัเลขและหรอืตวัอกัษรรวมกนัไมน้่อยกวา่ 8 ตวั 
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 “ระบบงานสหกรณ์” หมายถงึ  โปรแกรมและขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานและ      
การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีส่หกรณ์ ไดแ้ก่ ระบบ
ทะเบยีนสมาชกิ ระบบเงนิฝาก ระบบเงนิกู ้ระบบ
บญัช ีระบบสวสัดกิาร และระบบงานอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชกิสหกรณ์ 

หมวด 1  
การรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ 

 ขอ้ 4 สหกรณ์ต้องจดัตัง้เครื่องคอมพวิเตอร์ไว้ในที่ที่เหมาะสม และห้ามผู้ไม่มหีน้าที่
รบัผดิชอบ เขา้มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ของสหกรณ์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
 ขอ้ 5 สหกรณ์ต้องจดัให้มีการติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลิงไว้ในที่ที่เหมาะสมและสะดวก       
ต่อการใช้งาน และจัดทําแผนผงัการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้เอกสาร            
ทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่มเีหตุฉุกเฉิน 
 ขอ้ 6 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมอุณหภูม ิใหแ้ก่อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร์
แม่ขา่ยและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานที ่รวมทัง้จดัตัง้เครื่องคอมพวิเตอร์
ใหอ้ยู่ในสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ตลอดจนจดัใหม้รีะบบสาํรองไฟ เพื่อใหส้ามารถใชง้านได้
อยา่งต่อเน่ือง  

หมวด 2   
การกาํกบัดแูล 

 ขอ้ 7 ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการเกบ็รกัษาคู่มอืและเอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหอ้ยูใ่นทีป่ลอดภยั และผูร้บัผดิชอบตอ้งตดิตามการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี 
 ขอ้ 8 ใหส้หกรณ์ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัระบบงานและ
การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าทีส่หกรณ์   
 ขอ้ 9 การว่าจ้างให้มกีารพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ สหกรณ์ต้องกําหนดให้
ผูร้บัจา้งจดัทาํคู่มอืการใชโ้ปรแกรมและเอกสารดา้นฐานขอ้มลู โครงสรา้งขอ้มลู (Data Structure) หรอื
พจนานุกรมขอ้มลู (Data Dictionary) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 ขอ้ 10 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้กีารทําหรอืทบทวนแผนฉุกเฉินของระบบงานสหกรณ์ และ            
การประเมนิผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

หมวดท่ี 3 
การพิสจูน์ตวัตน 

 ขอ้ 11  ผูใ้ชง้านแต่ละคนตอ้งมชีื่อผูใ้ชง้าน (USERNAME) และรหสัผา่น (PASSWORD) 
ของตนเอง และมหีน้าทีใ่นการป้องกนั ดแูลรกัษาขอ้มลูชื่อผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นของตน ทัง้น้ี หา้มมใิห้
ใชร้ว่มกบัผูอ้ื่น รวมทัง้หา้มเผยแพร ่แจกจา่ย หรอืกระทาํการใด ๆ อนัทาํใหผู้อ้ืน่ล่วงรูร้หสัผา่นของตน 
 ขอ้ 12  ผูใ้ชง้านตอ้งรบัผดิชอบต่อการกระทาํใด ๆ ทีเ่กดิจากผูใ้ชง้าน (USERNAME) 
ไมว่า่การกระทาํนัน้จะเกดิจากผูใ้ชง้านหรอืไมก่ต็าม 
 ขอ้ 13  ผูใ้ชง้านตอ้งตัง้รหสัผา่นใหเ้กดิความปลอดภยั โดยรหสัผา่นตอ้งประกอบดว้ย
ตวัเลขและหรอืตวัอกัษรรวมกนัไมน้่อยกวา่ 8 ตวั 
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 ขอ้ 14  การใชง้านในระบบงานสหกรณ์ ผูใ้ชง้านซึง่เป็นเจา้หน้าทีต่อ้งเปลีย่นรหสัผา่น ทุก ๆ 
120 วนัหรอืทกุครัง้ทีม่กีารแจง้เตอืนใหเ้ปลีย่นรหสัผา่น 
 ขอ้ 15 ใหผู้จ้ดัการสอบทานสทิธกิารใชง้านของเจา้หน้าทีส่หกรณ์ในระบบงานสหกรณ์
ใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในแต่ละตําแหน่งเป็นประจาํทุกปี 

หมวดท่ี 4 
การบริหารจดัการอปุกรณ์และข้อมลูคอมพิวเตอร ์

 ขอ้ 16  ผูใ้ชง้านตอ้งไมเ่ขา้ไปในหอ้งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (SERVER) ของสหกรณ์ 
เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากผูด้แูลระบบ 
 ขอ้ 17  ผูใ้ชง้านตอ้งไมนํ่าอุปกรณ์หรอืชิน้สว่นใดออกจากหอ้งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย 
(SERVER)    เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากผูด้แูลระบบ 
 ขอ้ 18  ผูใ้ชง้านตอ้งไมนํ่าเครือ่งมอื หรอือุปกรณ์อื่นใดเชื่อมต่อเขา้กบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรห์รอืเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องสหกรณ์เพือ่ประโยชน์สว่นตน 
 ขอ้ 19  ผูใ้ชง้านตอ้งไมใ่ช ้หรอืลบแฟ้มขอ้มลูของผูอ้ื่นไมว่า่กรณใีด ๆ 
 ขอ้ 20  ผูใ้ชง้านตอ้งไมค่ดัลอกหรอืทาํสาํเนาแฟ้มขอ้มลูทีม่ลีขิสทิธิ �กาํกบัการใชง้าน ก่อน
ไดร้บัอนุญาต 
 ขอ้ 21  หา้มมใิหผู้ใ้ช้งานกระทําการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทําซํ้าหรอืทําลาย ขอ้มูล
ระบบงานสหกรณ์ และระบบเครอืขา่ย เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ  
 ขอ้ 22  หา้มตดิตัง้อุปกรณ์หรอืกระทําการใดเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากประธานกรรมการ 

หมวดท่ี 5 
ซอฟตแ์วรแ์ละลิขสิทธิ�  

 ขอ้ 23  หา้มมใิหผู้ใ้ชง้านตดิตัง้หรอืใชซ้อฟต์แวรอ์ื่นใดทีไ่ม่มลีขิสทิธิ �ในคอมพวิเตอร์
ของสหกรณ์ 

 ขอ้ 24  ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทําการติดตัง้ ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไขโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ หากมคีวามจาํเป็นใหผู้ด้แูลระบบเป็นผูด้าํเนินการโดยตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการ  

 ขอ้ 25  หา้มมใิหผู้ใ้ชง้านและผูดู้แลระบบทําสําเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ใหแ้ก่
บุคคลภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ 

หมวดท่ี 6 
การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูและระบบเครอืข่าย 

 ขอ้ 26  ผูด้แูลระบบตอ้งควบคุมและกาํหนดหลกัเกณฑผ์ูม้สีทิธเิขา้ใชง้านระบบเครอืขา่ย
ของสหกรณ์ใหม้คีวามปลอดภยั และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 ขอ้ 27 ผู้ดูแลระบบต้องจัดทําแผนผงัระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อทัง้ภายในและ
ภายนอก โดยจดัทาํขึน้ จาํนวน 2 ชุด เกบ็ไวท้ีห่อ้งสารสนเทศ 1 ชุด สว่นอกี 1 ชุด มอบใหผู้จ้ดัการเกบ็
ไวใ้นทีป่ลอดภยั 
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 ขอ้ 28 หา้มมใิหนํ้าเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านระบบงานสหกรณ์เชื่อมต่อกบัเครอืขา่ย
ภายนอก (INTERNET)  
 ขอ้ 29 การนําอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลมาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องได้รบั     
การตรวจสอบและอนุญาตจากผูด้แูลระบบ 
 ขอ้ 30 กรณีมีปญัหาเกี่ยวกบัความปลอดภยัของระบบงานสหกรณ์ ให้ผู้ดูแลระบบทํา    
การตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไ้ขแลว้รายงานใหป้ระธานกรรมการทราบโดยดว่น  
 

หมวดท่ี 7 
การสาํรองข้อมลู 

 ขอ้ 31 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้กีารสํารองขอ้มลูแบบ REALTIME ไปยงัศูนยส์าํรองขอ้มูล 
(DR SITE) เพือ่สาํเนาขอ้มลูสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
 ขอ้ 32 ใหผู้ด้ ูแลระบบดูแลและตรวจสอบการทํางานของระบบสํารองขอ้มูลแบบ 
REALTIME โดยใหส้ามารถสาํรองขอ้มูลไดค้รบถ้วน ในทุกวนัทาํการ 
 ขอ้ 33 ใหผู้ดู้แลระบบร่วมกบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งทําการทดสอบการสํารองขอ้มูล
แบบ REALTIME โดยมกีารทดลองปฏบิตังิาน ณ ศูนยส์าํรองขอ้มูล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 ขอ้ 34 ใหผู้ดู้แลระบบจดัทําสําเนาขอ้มูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เป็น
การภายใน ณ สิน้วนัทําการ โดยจดัทําสําเนาจํานวน 2 ชุด เก็บไวท้ี่หอ้งสารสนเทศของสหกรณ์ 1 ชุด 
ส่วนอกี 1 ชุด ส่งใหบ้รษิทัจดัเกบ็เอกสารและขอ้มูลสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  
 ขอ้ 35 ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 
 

                ประกาศ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
        
                                                               (ลงนาม)        วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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 ขอ้ 28 หา้มมใิหนํ้าเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านระบบงานสหกรณ์เชื่อมต่อกบัเครอืขา่ย
ภายนอก (INTERNET)  
 ขอ้ 29 การนําอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลมาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องได้รบั     
การตรวจสอบและอนุญาตจากผูด้แูลระบบ 
 ขอ้ 30 กรณีมีปญัหาเกี่ยวกบัความปลอดภยัของระบบงานสหกรณ์ ให้ผู้ดูแลระบบทํา    
การตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไ้ขแลว้รายงานใหป้ระธานกรรมการทราบโดยดว่น  
 

หมวดท่ี 7 
การสาํรองข้อมลู 

 ขอ้ 31 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้กีารสํารองขอ้มลูแบบ REALTIME ไปยงัศูนยส์าํรองขอ้มูล 
(DR SITE) เพือ่สาํเนาขอ้มลูสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
 ขอ้ 32 ใหผู้ด้ ูแลระบบดูแลและตรวจสอบการทํางานของระบบสํารองขอ้มูลแบบ 
REALTIME โดยใหส้ามารถสาํรองขอ้มูลไดค้รบถ้วน ในทุกวนัทาํการ 
 ขอ้ 33 ใหผู้ดู้แลระบบร่วมกบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งทําการทดสอบการสํารองขอ้มูล
แบบ REALTIME โดยมกีารทดลองปฏบิตังิาน ณ ศูนยส์าํรองขอ้มูล อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 ขอ้ 34 ใหผู้ดู้แลระบบจดัทําสําเนาขอ้มูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เป็น
การภายใน ณ สิน้วนัทําการ โดยจดัทําสําเนาจํานวน 2 ชุด เก็บไวท้ี่หอ้งสารสนเทศของสหกรณ์ 1 ชุด 
ส่วนอกี 1 ชุด ส่งใหบ้รษิทัจดัเกบ็เอกสารและขอ้มูลสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  
 ขอ้ 35 ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 
 

                ประกาศ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
        
                                                               (ลงนาม)        วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 
 



9.1 ระเบยีบการให้บริการสมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 180

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 

------------------------- 
 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่34  ครัง้ที ่5 เมื่อวนัที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554   
จงึใหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใหบ้รกิารสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2554 ดงัต่อไปนี้ 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
ใหบ้รกิารสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2554” 

 ขอ้ 2  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใหบ้รกิารสมาชกิ
สมทบ พ.ศ. 2550 
 ขอ้ 3  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้ตัง้แต่วนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 

การซ้ือหุ้น 
 ขอ้ 4  สมาชกิสมทบตอ้งซือ้หุน้เมือ่แรกเขา้เป็นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น)  
 ขอ้ 5  การซือ้หุน้รายเดอืนของสมาชกิสมทบใหก้ระทาํไดโ้ดยชาํระเป็นเงนิสด หรอืหกัจาก
บญัชเีงนิฝากออมทรพัยท์ีส่มาชกิสมทบมอียู่ในสหกรณ์ หรอืหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิสมทบ หรอื
หกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิโดยไดร้บัความยนิยอมจากสมาชกิผูน้ัน้  
 ขอ้ 6  สมาชกิสมทบจะขอซื้อหุน้เพิม่ขึน้อกีเมือ่ใดกไ็ดโ้ดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสอืต่อ
สหกรณ์ และสมาชกิสมทบรายหนึ่งจะมทีุนเรอืนหุน้ในสหกรณ์ไดไ้ม่เกนิ 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถ้วน) 
เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนนิการไดม้ปีระกาศใหร้ะงบัการซือ้หุน้ 

 ขอ้ 7  คณะกรรมการอาจกาํหนดใหส้มาชกิสมทบทีกู่เ้งนิสหกรณ์ตอ้งซือ้หุน้รายเดอืน  
หรอืซือ้หุน้เพิม่ขึน้ตามจาํนวนทีก่าํหนดตามประกาศสหกรณ์ 

หมวด 2 
การฝากเงิน 

 ขอ้ 8  สมาชกิสมทบมสีทิธฝิากเงนิในบญัชอีอมทรพัย์พเิศษ บญัชอีอมทรพัย์ และบญัชี
เงนิฝากประจําได้ ทัง้นี้ ให้นําระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั เกี่ยวกบัการรบัฝากเงนิออม
ทรพัยพ์เิศษ ออมทรพัย ์และประจาํ มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
  การฝากเงนิของสมาชกิสมทบตามวรรคหนึ่ง อาจให้หกัจากเงนิได้รายเดอืนของ
สมาชกิที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของสมาชกิสมทบ หรอืหกัจากเงนิได้รายเดอืนของสมาชกิ
สมทบผูน้ัน้ ทัง้นี้ ตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบผูน้ัน้ 
 ขอ้ 9 หากคณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควรให้สมาชกิสมทบมสีทิธฝิากเงนิประเภทอื่น  
ยอ่มกระทาํไดโ้ดยประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 10  สมาชกิสมทบมสีทิธฝิากเงนิประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรอืทุกประเภทตามขอ้ 8 
และ ขอ้ 9 รวมกนัไม่เกนิ 30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถ้วน) ยกเวน้ดอกเบี้ยเงนิฝากทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
เงนิฝากครบจาํนวนตามทีก่าํหนด และเงนิทีส่มาชกิสมทบไดร้บัโอนประโยชน์จากสมาชกิ ไม่ว่าจะเป็นเงนิค่าหุน้ 
เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื เงนิสนิไหม เงนิสวสัดกิาร หรอืเงนิอืน่ใดทีส่มาชกิไดร้บัจากสหกรณ์ 
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หมวด 3 
การให้เงินกู้ 

 ขอ้ 11  สมาชกิสมทบมสีทิธกิูเ้งนิได ้3 ประเภท ดงันี้ 
   (1)  เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน 
   (2)  เงนิกูส้ามญั  
   (3)  เงนิกูพ้เิศษ   
 ทัง้นี้  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ 

หมวด 4 
การรบัโอนหน้ีจากสมาชิก 

 ขอ้ 12  ในกรณีทีส่มาชกิมหีน้ีต่อสหกรณ์ และต่อมาสมาชกิผูน้ัน้ได้ขาดจากสมาชกิภาพ  
หากสมาชกิสมทบผูใ้ดประสงคข์อรบัโอนหนี้ของสมาชกิผูน้ัน้ ใหย้ืน่หนงัสอืแสดงความจาํนงต่อสหกรณ์ 
  การรับโอนหนี้ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ทัง้นี้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจกาํหนดเงือ่นไขในการรบัโอนหนี้ดงักล่าวตามทีเ่หน็สมควร 
 ขอ้ 13 สําหรบัเงนิงวดชําระหนี้ที่รบัโอนจากสมาชกิ ดอกเบี้ยหนี้ที่รบัโอน การควบคุม
หลกัประกนั และการเรยีกคนืหน้ี ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์โดย
อนุโลม หรอืตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

หมวด 5 
การประกนัชีวิตกลุ่ม 

 ขอ้ 14  สหกรณ์จดัใหม้กีารประกนัชวีติกลุ่มใหก้บัสมาชกิสมทบในวงเงนิผลประโยชน์
คุม้ครองตามทีส่หกรณ์กาํหนด โดยสมาชกิสมทบผูท้าํประกนัเป็นผูจ้า่ยเงนิค่าเบีย้ประกนัชวีติ  

หมวด 6 
การบริการทางวิชาการ 

 ขอ้ 15 สมาชกิสมทบมสีทิธไิด้รบับรกิารทางวชิาการเกี่ยวกบัการฝึกอบรม การสมัมนา  
การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ทัง้นี้ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นหรือที่
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็ชอบ 
 ข้อ 16 การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 15 ให้สหกรณ์เป็น
ผูด้าํเนินการเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว ทัง้นี้ สมาชกิสมทบไมม่สีทิธริบัเงนิคา่ใชจ้า่ยแต่อยา่งใด 

หมวด 7 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 17  ในกรณมีปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  
เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 18  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรกัษาการตามระเบยีบนี้ 

     ประกาศ  ณ  วนัที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554                                      

 (ลงนาม)        สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั  อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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หมวด 3 
การให้เงินกู้ 

 ขอ้ 11  สมาชกิสมทบมสีทิธกิูเ้งนิได ้3 ประเภท ดงันี้ 
   (1)  เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน 
   (2)  เงนิกูส้ามญั  
   (3)  เงนิกูพ้เิศษ   
 ทัง้นี้  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ 

หมวด 4 
การรบัโอนหน้ีจากสมาชิก 

 ขอ้ 12  ในกรณีที่สมาชกิมหีน้ีต่อสหกรณ์ และต่อมาสมาชกิผูน้ัน้ได้ขาดจากสมาชกิภาพ  
หากสมาชกิสมทบผูใ้ดประสงคข์อรบัโอนหนี้ของสมาชกิผูน้ัน้ ใหย้ืน่หนงัสอืแสดงความจาํนงต่อสหกรณ์ 
  การรับโอนหนี้ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาํเนนิการ ทัง้นี้ คณะกรรมการดาํเนนิการอาจกาํหนดเงือ่นไขในการรบัโอนหนี้ดงักล่าวตามทีเ่หน็สมควร 
 ขอ้ 13 สําหรบัเงนิงวดชําระหนี้ที่รบัโอนจากสมาชกิ ดอกเบี้ยหนี้ที่รบัโอน การควบคุม
หลกัประกนั และการเรยีกคนืหน้ี ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์โดย
อนุโลม หรอืตามทีค่ณะกรรมการดาํเนนิการเหน็สมควร 

หมวด 5 
การประกนัชีวิตกลุ่ม 

 ขอ้ 14  สหกรณ์จดัใหม้กีารประกนัชวีติกลุ่มใหก้บัสมาชกิสมทบในวงเงนิผลประโยชน์
คุม้ครองตามทีส่หกรณ์กาํหนด โดยสมาชกิสมทบผูท้าํประกนัเป็นผูจ้า่ยเงนิค่าเบีย้ประกนัชวีติ  

หมวด 6 
การบริการทางวิชาการ 

 ขอ้ 15 สมาชกิสมทบมสีทิธไิด้รบับรกิารทางวชิาการเกี่ยวกบัการฝึกอบรม การสมัมนา  
การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ทัง้นี้ต้องเป็นบริการทางวิชาการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นหรือที่
คณะกรรมการดาํเนนิการเหน็ชอบ 
 ข้อ 16 การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 15 ให้สหกรณ์เป็น
ผูด้าํเนินการเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว ทัง้นี้ สมาชกิสมทบไมม่สีทิธริบัเงนิคา่ใชจ้า่ยแต่อยา่งใด 

หมวด 7 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 17  ในกรณมีปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  
เป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 18  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรกัษาการตามระเบยีบนี้ 

     ประกาศ  ณ  วนัที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554                                      

 (ลงนาม)        สทิธชิยั  อึ�งภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั  อึ�งภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั  ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่42 ครัง้ที ่4 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 จงึไดก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2562”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2559 ฉบบัลงวนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการอื่นใด ทีอ่ยูก่่อนวนัใชร้ะเบยีบน้ี ซึง่มขีอ้ความขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน้ีเสยีทัง้สิน้ 
และใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

 ขอ้ 4  ในระเบยีบน้ี สหกรณ์ใหเ้งนิกู ้ 3 ประเภท คอื 
 (1)  เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน 
 (2)  เงนิกูส้ามญั 
 (3)  เงนิกูพ้เิศษ 

 ขอ้ 5  สหกรณ์จะใหเ้งนิกูเ้ฉพาะสมาชกิสมทบทีเ่ป็นสมาชกิสมทบมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน 
 ขอ้ 6  การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบจะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณเีพือ่การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์
ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ขอ้ 7  สมาชกิสมทบทีม่คีวามประสงคจ์ะขอกูเ้งนิตามระเบยีบน้ี ใหย้ืน่คาํขอกูต้ามแบบและ
วธิกีาร ทีส่หกรณ์กาํหนด  

หมวด 2 
เงินกู้เพ่ือเหตฉุุกเฉิน 

 ขอ้ 8  เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทีใ่หแ้ก่สมาชกิสมทบผูกู้ค้นหน่ึง ๆ ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 
ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิสมทบผูกู้ท้ ีม่อียูใ่นสหกรณ์ ทัง้น้ี ไมเ่กนิ 40,000 บาท 

หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 ขอ้ 9  สมาชกิสมทบสามารถกูเ้งนิกูส้ามญัไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้ ีม่อียูใ่นสหกรณ์  
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หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

 ขอ้ 10  เงนิกูพ้เิศษแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
                    (1)  เงนิกู้พเิศษหุน้ ซึ่งเป็นการกู้ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ ้ ทีม่อียูใ่นสหกรณ์  
                         (2)  เงนิกูพ้เิศษเงนิฝาก ซึง่เป็นการกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้ ีม่อียูใ่นสหกรณ์ 

หมวด 5 
เงินงวดชาํระหน้ีสาํหรบัเงินกู้ 

 ขอ้ 11 เงนิงวดชาํระหน้ีสาํหรบัเงนิกูท้กุประเภทนัน้ ใหช้าํระไดไ้มเ่กนิจาํนวนงวด ดงัน้ี 
       (1)  เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงนิกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
เทา่กนัทุกงวด (เว้นแต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 งวด  
  (2)  เงนิกูส้ามญั จํานวนเงนิกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้ ีม่อียูใ่นสหกรณ์ ใหผู้กู้ส้่งคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากนัทุกงวด (เวน้แต่งวด
สดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 120 งวด  
  (3)  เงนิกูพ้เิศษ จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้หรอืเงนิฝากของ
สมาชกิสมทบผูกู้ท้ ีม่อียูใ่นสหกรณ์ ใหผู้กู้ส้ง่คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืนเทา่กนัทุกงวด (เวน้แต่
งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 360 งวด  
 ขอ้ 12  การชําระหน้ีเงนิกูทุ้กประเภทของสมาชกิสมทบ ใหห้กัจากเงนิไดร้ายเดอืนและ
หรอืบญัชเีงนิฝากของสมาชกิสมทบผูกู้ท้ ีม่อียูก่บัสหกรณ์  
  กรณีผูกู้้มเีงนิได้รายเดอืน การชําระหน้ีเงนิกู้ทุกประเภทใหห้กัจากเงนิได้ราย
เดอืนก่อน หากเงนิไดร้ายเดอืนไมเ่พยีงพอต่อการหกัชาํระหน้ีรายเดอืน จงึใหห้กัจากบญัชเีงนิฝากของผูกู้ ้ 
  สําหรบัการหกัจากบญัชเีงนิฝากของผู้กู้ต้องมเีงนิฝากไว้ในบญัชไีม่น้อยกว่า
เงนิงวดชาํระหน้ี หากผูกู้ม้เีงนิฝากไวใ้นบญัชไีมเ่พยีงพอในวนัทีค่รบกําหนดชําระหน้ี สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้
ผดินดัชาํระหน้ี 
 ขอ้ 13 หากผู้กู้ผดินัดไม่ชําระหน้ีตามสญัญาเงนิกู้  ผู้กู้ยนิยอมให้สหกรณ์ใช้สทิธิเบิก
ถอนเงนิฝากของผูกู้้ที่ไดจ้ํานําไวก้บัสหกรณ์เพื่อชําระหน้ีเงนิกู้ดงักล่าวตามจํานวนที่คา้งชําระไดโ้ดยมติ้อง
บอกกล่าว  
 ขอ้ 14 หากผูกู้ผ้ดินดัไมช่าํระหน้ีตามสญัญาเงนิกู ้เมื่อผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั
ผู้กู้ต้องยนิยอมให้สหกรณ์นําเงนิหรอืสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์มาชําระหน้ีตาม
จาํนวนทีค่า้งชาํระต่อสหกรณ์ 

หมวด 6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ขอ้ 15  ใหส้หกรณ์เรยีกเกบ็ดอกเบีย้เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญัและเงนิกูพ้เิศษได้
ตามประกาศสหกรณ์โดยมตคิณะกรรมการดาํเนินการ  
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หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

 ขอ้ 10  เงนิกูพ้เิศษแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
                    (1)  เงนิกู้พเิศษหุน้ ซึ่งเป็นการกู้ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ ้ ทีม่อียูใ่นสหกรณ์  
                         (2)  เงนิกูพ้เิศษเงนิฝาก ซึง่เป็นการกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้ ีม่อียูใ่นสหกรณ์ 

หมวด 5 
เงินงวดชาํระหน้ีสาํหรบัเงินกู้ 

 ขอ้ 11 เงนิงวดชาํระหน้ีสาํหรบัเงนิกูทุ้กประเภทนัน้ ใหช้าํระไดไ้มเ่กนิจาํนวนงวด ดงัน้ี 
       (1)  เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงนิกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
เทา่กนัทุกงวด (เว้นแต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 งวด  
  (2)  เงนิกูส้ามญั จํานวนเงนิกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้ ีม่อียูใ่นสหกรณ์ ใหผู้กู้ส้่งคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากนัทุกงวด (เวน้แต่งวด
สดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 120 งวด  
  (3)  เงนิกูพ้เิศษ จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้หรอืเงนิฝากของ
สมาชกิสมทบผูกู้ท้ ีม่อียูใ่นสหกรณ์ ใหผู้กู้ส้ง่คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้เป็นงวดรายเดอืนเทา่กนัทุกงวด (เวน้แต่
งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 360 งวด  
 ขอ้ 12  การชําระหน้ีเงนิกูทุ้กประเภทของสมาชกิสมทบ ใหห้กัจากเงนิไดร้ายเดอืนและ
หรอืบญัชเีงนิฝากของสมาชกิสมทบผูกู้ท้ ีม่อียูก่บัสหกรณ์  
  กรณีผูกู้้มเีงนิได้รายเดอืน การชําระหน้ีเงนิกู้ทุกประเภทใหห้กัจากเงนิได้ราย
เดอืนก่อน หากเงนิไดร้ายเดอืนไมเ่พยีงพอต่อการหกัชาํระหน้ีรายเดอืน จงึใหห้กัจากบญัชเีงนิฝากของผูกู้ ้ 
  สําหรบัการหกัจากบญัชเีงนิฝากของผู้กู้ต้องมเีงนิฝากไว้ในบญัชไีม่น้อยกว่า
เงนิงวดชาํระหน้ี หากผูกู้ม้เีงนิฝากไวใ้นบญัชไีมเ่พยีงพอในวนัทีค่รบกําหนดชําระหน้ี สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้
ผดินดัชาํระหน้ี 
 ขอ้ 13 หากผู้กู้ผดินัดไม่ชําระหน้ีตามสญัญาเงนิกู้  ผู้กู้ยนิยอมให้สหกรณ์ใช้สทิธิเบิก
ถอนเงนิฝากของผูกู้้ทีไ่ดจ้ํานําไวก้บัสหกรณ์เพื่อชําระหน้ีเงนิกู้ดงักล่าวตามจํานวนที่คา้งชําระไดโ้ดยมติ้อง
บอกกล่าว  
 ขอ้ 14 หากผูกู้ผ้ดินดัไมช่าํระหน้ีตามสญัญาเงนิกู ้เมื่อผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั
ผู้กู้ต้องยนิยอมให้สหกรณ์นําเงนิหรอืสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์มาชําระหน้ีตาม
จาํนวนทีค่า้งชาํระต่อสหกรณ์ 

หมวด 6 
ดอกเบีย้เงินกู้ 

 ขอ้ 15  ใหส้หกรณ์เรยีกเกบ็ดอกเบีย้เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญัและเงนิกูพ้เิศษได้
ตามประกาศสหกรณ์โดยมตคิณะกรรมการดาํเนินการ  
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           การกําหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกูใ้หอ้อกเป็นประกาศสหกรณ์และใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ตัง้แต่วนัแรกของเดอืนถดัจากเดอืนที่มกีารออกประกาศเป็นต้นไป สําหรบัสมาชกิที่อยู่ในระหว่างการ
ผ่อนชําระหน้ีเงนิกู้ สหกรณ์จะปรบัอตัราดอกเบี้ยใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ดงักล่าวและอาจปรบั
จาํนวนเงนิทีต่อ้งผอ่นชาํระของผูกู้ซ้ึง่ยงัคา้งชาํระอยูเ่ป็นอตัราใหมก่ไ็ด ้
  ขอ้ 16  ดอกเบีย้เงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนัตามจาํนวนเงนิตน้คงเหลอื 

หมวด 7 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 17 ให้คณะกรรมการเงนิกู้ตรวจตราควบคุมการให้เงนิกู้ทุกรายมหีลกัประกนัตามที่
กําหนดไวใ้นระเบยีบน้ี และเมื่อคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่อง ผูกู้้
จะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาตามทีส่หกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 18 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี้ใหถ้อืว่าเงนิกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกําหนด
ส่งคนืโดยสิน้เชงิพรอ้มทัง้ดอกเบี้ยในทนัท ีโดยมติ้องคํานึงถงึกําหนดเวลาที่ใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
เงนิกูจ้ดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
      (1)  เมือ่ผูกู้พ้น้จากการเป็นสมาชกิสมทบไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
      (2)  เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการเงนิกูว้า่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่ห้
เงนิกูน้ัน้ 
      (3)  เมื่อคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูเ้กดิบกพร่อง และผู้
กูม้ไิดแ้กไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีส่หกรณ์กาํหนด  
      (4)  เมื่อคา้งสง่เงนิงวดชาํระหน้ีเป็นเวลาสองงวดเดอืนตดิต่อกนั หรอืผดินดัการ
สง่เงนิงวดชาํระหน้ีถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
  ขอ้ 19 กรณีผูกู้เ้งนิกูไ้ดโ้อนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจํา แต่ยงัมหีน้ี
คา้งชําระหรอืภาระผูกพนัต่อสหกรณ์ ใหผู้น้ัน้แจ้งเป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทราบภายในกําหนด 7 วนั นับแต่
วนัทีโ่อนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจาํ  

หมวด 8 
การรบัโอนหน้ีจากสมาชิก  

             ขอ้ 20 กรณีทีส่มาชกิเสยีชวีติ หรอืขาดจากสมาชกิภาพ หรอืเป็นบุคคลทีศ่าลมคีาํสัง่ให้
เป็นบุคคลไรค้วามสามารถ หรอืกรณีอื่นใด ใหส้มาชกิสมทบผูซ้ึง่เป็นบดิามารดา คู่สมรส หรอืบุตร สามารถ
รบัโอนหน้ีเงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะจากสมาชกิได้ ทัง้น้ี ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
 ขอ้ 21 สมาชกิสมทบทีย่งัสง่คนืเงนิกูพ้เิศษเพือ่การเคหะกรณีรบัโอนหน้ีจากสมาชกิไมค่รบ       
สมาชกิสมทบผูน้ัน้จะขายหรอืโอนทรพัยส์นิทีเ่ป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดแก่ผูอ้ืน่ไมไ่ด ้

หมวด 9 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 22  การใหเ้งนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญั เงนิกูพ้เิศษ ใหส้มาชกิสมทบผูกู้ย้ ื่นคําขอกู ้    
เป็นเอกสารหรอืกูผ้า่นทางระบบดจิทิลั ตามทีส่หกรณ์กาํหนด 
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                 ขอ้ 23  การกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือนอกเหนือที่กําหนดไว้ใน
ระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดโดยออกเป็นประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 24 การใดทีม่ไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจ
พจิารณาและวินิจฉัยการให้เงนิกู้เป็นกรณีพเิศษเฉพาะเรื่องนัน้ ๆ ได้ ทัง้น้ี ต้องได้รบัคะแนนเสียง
เหน็ชอบไมต่ํ่ากวา่สามในสีข่องจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุมเพือ่การนัน้  
 ขอ้ 25  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 26 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

หมวด 10 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 27  การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบทีม่มีาก่อนระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั ใหม้ผีลบงัคบัใช้
จนกวา่จะครบอายสุญัญาและหมดภาระผกูพนัทีม่อียูก่บัสหกรณ์ 

                ประกาศ ณ วนัท��  26 เมษายน พ.ศ. 2562 

 (ลงนาม)          วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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                 ขอ้ 23  การกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือนอกเหนือที่กําหนดไว้ใน
ระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดโดยออกเป็นประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 24 การใดทีม่ไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจ
พจิารณาและวินิจฉัยการให้เงนิกู้เป็นกรณีพเิศษเฉพาะเรื่องนัน้ ๆ ได้ ทัง้น้ี ต้องได้รบัคะแนนเสียง
เหน็ชอบไมต่ํ่ากวา่สามในสีข่องจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุมเพือ่การนัน้  
 ขอ้ 25  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชีข้าดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 26 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

หมวด 10 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 27  การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบทีม่มีาก่อนระเบยีบน้ีใชบ้งัคบั ใหม้ผีลบงัคบัใช้
จนกวา่จะครบอายสุญัญาและหมดภาระผกูพนัทีม่อียูก่บัสหกรณ์ 

                ประกาศ ณ วนัท��  26 เมษายน พ.ศ. 2562 

 (ลงนาม)          วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ชดุที ่40 ครั �งที ่7 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
จงึมมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560  ดงัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร   
เพือ่ชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทีผู่จ้ดัการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิสมทบ”  หมายความว่า สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
   กรมปา่ไม ้จาํกดั 

 ขอ้ 4  สวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืงานศพของสมาชกิสมทบ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
   (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
   (2) เงนิบรจิาค  

 ขอ้ 5  สหกรณ์จะจา่ยสวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิสมทบ จาํนวน 1,500 บาท   
เพือ่มอบเป็นสิง่ของแสดงการไวอ้าลยัและหรอืเงนิรว่มทาํบุญงานศพสมาชกิสมทบในนามสหกรณ์ 
   กรณีสมาชกิสมทบเป็นบดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของสมาชกิ สหกรณ์จะจ่าย
สวสัดกิารเพื่อช่วยเหลอืงานศพตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยสวสัดกิารเพื่อ
ชว่ยเหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิเพยีงอยา่งเดยีว  
 ขอ้ 6  เมื่อสหกรณ์ทราบว่าสมาชกิสมทบผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ผู้จดัการเบกิเงนิจากสหกรณ์ 
เพื่อมอบใหแ้ก่ผูแ้ทนสมาชกิ หรอื บดิา มารดา คู่สมรส บุตร หรอืทายาทโดยธรรมของสมาชกิสมทบผูน้ั �น
เพื่อดําเนินการตามขอ้ 5 โดยการเบกิเงนิดงักล่าวใหเ้บกิไดภ้ายใน 60 วนั นับตั �งแต่วนัทีถ่งึแก่กรรม ทั �งนี� 
เมือ่ดาํเนนิการเสรจ็สิ�นแลว้ ใหส้ง่สาํเนาใบมรณะบตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัเบกิจา่ยเงนิ 
 ขอ้ 7  ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 8  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
      ประกาศ  ณ  วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
                                                       (ลงนาม)       อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกสมทบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2562 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดที ่42 ครั �งที ่7 
เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงมมีติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั      
ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่ องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2562 
ดงัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิสมทบเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ พ.ศ. 2562”  
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
       สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “สมาชกิสมทบ”   หมายความวา่  สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์        
       กรมปา่ไม ้ จาํกดั 
 “เน่ืองมาจากปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ” หมายความวา่ การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตาม

อาํนาจหน้าทีร่บัผดิชอบหรอืตาม        
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา
หรอืหน่วยราชการ 

  “ทุพพลภาพ”   หมายความวา่  ไดร้บัอนัตรายจนไมส่ามารถประกอบอาชพี 
      ใด ๆ  ไดห้รอืสญูเสยีอวยัวะ ดงัต่อไปนี� 
   1. สญูเสยีตาหน่ึงขา้ง 

   2. สญูเสยีมอืหน่ึงขา้งหรอืเทา้หน่ึงขา้ง 
         3. สญูเสยีการไดย้นิโดยสิ�นเชงิและไมม่ ี    

ทางรกัษาใหห้ายได ้  
                              “บาดเจบ็สาหสั”              หมายความวา่  ไดร้บัอนัตรายอยา่งหน่ึงอยา่งใด     

ดงัต่อไปนี� 
 1. ลิ�นขาด เสยีอวยัวะอื่นใดหรอืเสยี 
     ความสามารถในการดมกลิน่ 
 2. หน้าเสยีโฉมอยา่งตดิตวั 
 3. แทง้ลกู 
 4. จติพกิารอยา่งตดิตวั 
 5. ปว่ยเจบ็เรื�อรงัซึง่อาจถงึตลอดชวีติ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
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 6. ปว่ยเจบ็ซึง่ตอ้งใชเ้วลารกัษาหรอืจน
ประกอบกรณยีกจิตามปกตไิมไ่ด ้  
ไมน้่อยกวา่ 20 วนั 

 ขอ้ 4 เงนิสวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิสมทบ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
  (1) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
  (2) เงนิบรจิาค 
 ขอ้ 5  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพือ่ชว่ยเหลอืสมาชกิสมทบเน่ืองมาจากการปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการ ดงันี� 
 (1) กรณถีงึแก่กรรม    จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ    10,000  บาท 
 (2) กรณทีุพพลภาพ   จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ    10,000  บาท 
 (3) กรณบีาดเจบ็สาหสั   จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ      5,000  บาท 
  ขอ้ 6  เมื่อสมาชกิสมทบถงึแก่กรรม หรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เน่ืองจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ใหคู้่สมรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอืผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน
ทีส่มาชกิสมทบนั �นสงักดัอยู ่แจง้เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี� 
 (1) หนังสอืแสดงว่าถึงแก่กรรมหรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดอนัพงึเชื่อได้ว่าได ้    
ถึงแก่กรรม หรือแนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทย์ที่รบัรองว่าทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหสั 
แลว้แต่กรณ ี 
 (2) หนงัสอืรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาหรอืของหน่วยงานทีส่มาชกิสมทบนั �นสงักดั
อยู ่หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดอนัเชื่อไดว้า่การถงึแก่กรรมหรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสันั �น
เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการแลว้แต่กรณ ี 
 โดยยื่นต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วนั นบัแต่วนัถงึแก่กรรม หรอืไดร้บัอนัตราย
จนถงึทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั 
 กรณียื่นต่อสหกรณ์เกิน 180 วนั การพจิารณาให้อยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการ
อาํนวยการ 
 ขอ้ 7  การจ่ายเงนิตามขอ้ 5 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการพจิารณาวนิิจฉยั จากหนงัสอื
รบัรองของผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทีส่มาชกิสมทบนั �นสงักดัอยู่ หรอืพยานหลกัฐานอื่นใดอนัเชื่อได ้   
ว่าถงึแก่กรรม ทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าที่ราชการ และใหม้อีํานาจ
อนุมตัจิา่ยเงนิตามระเบยีบนี� 
  ขอ้ 8  กรณีสมาชกิสมทบได้รบับาดเจ็บสาหสัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
และไดร้บัเงนิช่วยเหลอืตามระเบยีบนี�ไปแล้ว ต่อมาไดทุ้พพลภาพหรอืถงึแก่กรรม อนัสบืเน่ืองมาจาก
การไดร้บับาดเจบ็สาหสัดงักล่าว ใหม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในสว่นทีย่งัขาดอยู ่ 
  ขอ้ 9  การจา่ยเงนิตามระเบยีบนี� ใหจ้า่ยแก่บุคคล ดงันี� 
   (1) กรณถีงึแก่กรรม ใหจ้า่ยแก่คูส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืตามหนงัสอื
ตั �งผูร้บัประโยชน์  
   (2) กรณีทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั ใหจ้่ายแก่สมาชกิสมทบผูน้ั �น หรอืผูร้บั
มอบอาํนาจ หรอืคูส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม 
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  ขอ้ 10  สําหรบัลูกจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชกิสมทบได้ถึงแก่กรรม หรอื
ทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าที่ตามอํานาจหน้าที่รบัผดิชอบหรอืตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์ ใหม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี�โดยอนุโลม 
  ขอ้ 11  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี�ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ ณ วนัที ่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

                                                              (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 

 
 



10.2 ระเบยีบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ช่วยเหลือสมาชิกสมทบปฏิบติัหน้าท่ีราชการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 189

  ขอ้ 10  สําหรบัลูกจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชกิสมทบได้ถึงแก่กรรม หรอื
ทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เน่ืองมาจากการปฏบิตัหิน้าที่ตามอํานาจหน้าที่รบัผดิชอบหรอืตามที่
ไดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์ ใหม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี�โดยอนุโลม 
  ขอ้ 11  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี�ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

 ประกาศ ณ วนัที ่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

                                                              (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพ��อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์   
กรมป่าไม ้จํากดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่40 ครั �งที ่7 เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   
มมีติให้กําหนดระเบยีบว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดกิารเพื่อส่งเสรมิการศึกษาของสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560 
ดงัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารเพือ่สง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิสมทบ พ.ศ.2560” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทีผู่จ้ดัการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
   กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “การศกึษา” หมายความวา่ การศกึษาตั �งแต่ระดบัประกาศนียบตัร 
   วชิาชพีชั �นตน้ขึ�นไป จากสถาบนั 
   การศกึษาของรฐัหรอืเอกชนทีท่าง 

   ราชการรบัรอง 
ขอ้ 4 สวสัดกิารเพือ่สง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิสมทบ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 

 (1)  ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2)  เงนิบรจิาค  

ขอ้ 5 สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ไดร้บัทุนตามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้ไม่
น้อยกวา่ 1 ปี  

ขอ้ 6  สมาชกิสมทบผูม้คีวามประสงคข์อรบัทุนเพือ่สง่เสรมิการศกึษาใหย้ืน่คาํขอตาม
แบบทีส่หกรณ์กาํหนดพรอ้มแนบสาํเนาประกาศนียบตัร หรอืปรญิญาบตัร หรอืหนงัสอืรบัรองการสาํเรจ็
การศกึษา ภายในกาํหนดเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นตน้หรอื
ชั �นสงู หรอืไดร้บัอนุมตัปิรญิญาบตัร 

ขอ้ 7  สหกรณ์จะจา่ยทุนเพือ่สง่เสรมิการศกึษาตามระเบยีบนี�ใหแ้ก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา
ตั �งแต่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นตน้ขึ�นไป จาํนวน 1,000 บาทต่อหน่ึงประกาศนียบตัรหรอืหน่ึง
ปรญิญาบตัร 
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ขอ้ 8  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจา่ยเงนิทุนสวสัดกิารเพื�อสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิ
สมทบใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 

ขอ้ 9  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ไดร้บัทุนตามระเบยีบนี� ตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาตั �งแต่
วนัที�ระเบยีบนี�มผีลบงัคบัใช ้

ขอ้ 10  ในกรณมีปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 

ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
  
                                                          (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ขอ้ 8  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจา่ยเงนิทุนสวสัดกิารเพื�อสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิ
สมทบใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 

ขอ้ 9  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ไดร้บัทุนตามระเบยีบนี� ตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาตั �งแต่
วนัที�ระเบยีบนี�มผีลบงัคบัใช ้

ขอ้ 10  ในกรณมีปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 

ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

   ประกาศ  ณ  วนัที�  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
  
                                                          (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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  ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วย การใช้ทนุสวสัดิการเพ��อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

------------------------------------- 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่
ไม ้จํากดั ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครั �งที� 7 เมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มมีตใิห้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพื�อการมงคลสมรสของสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใช ้    
ทุนสวสัดกิารเพื�อการมงคลสมรสของสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที�  1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ระเบยีบนี� 

 “สหกรณ์”  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าที�ผูจ้ดัการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “สมาชกิสมทบ”  หมายความว่า สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์    
      กรมปา่ไม ้จาํกดั 

  “สมรส”              หมายความว่า  จดทะเบยีนสมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ขอ้ 4  สวสัดกิารเพื�อการมงคลสมรส ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 

 (1)  ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2)  เงนิบรจิาค  

  ข้อ 5 สมาชิกสมทบผู้มีสิทธิ �ได้รบัทุนสวสัดิการตามระเบียบนี�ต้องเป็นสมาชิกสมทบ
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื�อการมงคลสมรสให้แก่สมาชิกสมทบที�           
จดทะเบยีนสมรสถกูตอ้งตามกฎหมาย ตั �งแต่วนัที�ระเบยีบนี�มผีลบงัคบัใช ้รายละ 1,000 บาท เพยีงครั �งเดยีว  
  ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบที�จดทะเบียนสมรสแล้ว ยื�นคําขอตามแบบที�สหกรณ์กําหนด   
พร้อมทั �งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นับแต่วนัที�จดทะเบยีนสมรส หากพ้น
กาํหนดนี�แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร  
  ขอ้ 8 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารเพื�อการมงคลสมรสของสมาชกิสมทบ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อทราบ 
  ขอ้ 9 ในกรณีที�มปีญัหาเกี�ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นที�สดุ 
  ขอ้ 10 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 
   ประกาศ  ณ  วนัที�  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
                                                                  (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
     (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
     ประธานกรรมการดาํเนินการ 
       สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

10.5 ระเบยีบทนุสวัสดิการสมาชิกสมทบเพือ่อุปสมบทหรือประกอบพธีิฮัจญ์ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วย การใช้ทุนสวสัดิการสมาชิกสมทบเพื�ออปุสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ ์พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10)  แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม้ จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครั �งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม        
พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพื่ออุปสมบทหรอืประกอบ
พธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารสมาชกิสมทบเพือ่อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์”   หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทีผู่จ้ดัการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิสมทบ”   หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
      กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “อุปสมบท”   หมายความวา่ บวชเป็นภกิษุในพระพทุธศาสนา 
 “พธิฮีจัญ”์   หมายความวา่ พธิปีฏบิตัศิาสนกจิทีส่าํคญัในศาสนา 
      อสิลาม ซึง่จะตอ้งกระทาํทีน่คร 
      มกักะฮ(์เมกกะ) ประเทศ  
      ซาอุดอิาระเบยี 

ขอ้ 4  สวสัดกิารเพือ่อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
 (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2) เงนิบรจิาค  

  ขอ้ 5 สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ได้รบัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ต้องเป็นสมาชกิสมทบ
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ให้แก่สมาชกิสมทบที่อุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮจัญ์ และได้ลาสิกขาบทหรือกลับจากการเดินทางประกอบพิธีฮจัญ์หลงัจากวนัที่
ระเบยีบนี�มผีลบงัคบัใช ้รายละ 2,000 บาท เพยีงครั �งเดยีว 
  ขอ้ 7 ใหส้มาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเพือ่อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์  
ยืน่คาํขอตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด พรอ้มทั �งแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี� 

(1) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าอุปสมบท ตามระเบยีบของทางราชการ 
หรอืสาํเนาใบสทุธทิีแ่สดงวา่ไดอุ้ปสมบท หรอื 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วย การใช้ทุนสวสัดิการสมาชิกสมทบเพื�ออปุสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ ์พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10)  แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม้ จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครั �งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม        
พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพื่ออุปสมบทหรอืประกอบ
พธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
  ขอ้ 1 ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารสมาชกิสมทบเพือ่อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์”   หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
“คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทีผู่จ้ดัการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิสมทบ”   หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
      กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “อุปสมบท”   หมายความวา่ บวชเป็นภกิษุในพระพทุธศาสนา 
 “พธิฮีจัญ”์   หมายความวา่ พธิปีฏบิตัศิาสนกจิทีส่าํคญัในศาสนา 
      อสิลาม ซึง่จะตอ้งกระทาํทีน่คร 
      มกักะฮ(์เมกกะ) ประเทศ  
      ซาอุดอิาระเบยี 

ขอ้ 4  สวสัดกิารเพือ่อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
 (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2) เงนิบรจิาค  

  ขอ้ 5 สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ได้รบัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ต้องเป็นสมาชกิสมทบ
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ให้แก่สมาชกิสมทบที่อุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮจัญ์ และได้ลาสิกขาบทหรือกลับจากการเดินทางประกอบพิธีฮจัญ์หลงัจากวนัที่
ระเบยีบนี�มผีลบงัคบัใช ้รายละ 2,000 บาท เพยีงครั �งเดยีว 
  ขอ้ 7 ใหส้มาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ไดร้บัเงนิสวสัดกิารเพือ่อุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์  
ยืน่คาํขอตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด พรอ้มทั �งแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี� 

(1) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าอุปสมบท ตามระเบยีบของทางราชการ 
หรอืสาํเนาใบสทุธทิีแ่สดงวา่ไดอุ้ปสมบท หรอื 
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(2) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าไปประกอบพธิฮีจัญ ์ตามระเบยีบของทาง
ราชการ หรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดงวา่ไดเ้ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ ์

ขอ้ 8 ใหย้ื่นคาํขอรบัเงนิทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี� ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นบัจาก 
วนัทีล่าสกิขาบท หรอืวนัทีเ่ดนิทางกลบัจากการประกอบพธิฮีจัญ ์หากพน้กาํหนดนี�แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �
ในการขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร 
  ขอ้ 9 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพื่ออุปสมบทหรอื
ประกอบพธิฮีจัญใ์หเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 
  ขอ้ 10 ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
  ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
                                                          (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
 ( นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

10.6 ระเบยีบทนุสวัสดิการเพือ่บา้นหลังใหมข่องสมาชิกสมทบ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วย การใช้ทุนสวสัดิการเพ��อบา้นหลงัใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมป่าไม้ จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครั �งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม       
พ.ศ. 2560 มมีติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพื่อบ้านหลงัใหม่ของสมาชิกสมทบ    
พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารเพือ่บา้นหลงัใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ในระเบยีบนี� 

“สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าท��ผูจ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
    กรมปา่ไม ้จาํกดั 

ขอ้ 4  สวสัดกิารเพือ่บา้นหลงัใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
(1)  ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
(2)  เงนิบรจิาค  

 ขอ้ 5  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิไ์ดร้บัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ต้องเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้      
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจา่ยเงนิทุนสวสัดกิารบา้นหลงัใหมใ่หแ้ก่สมาชกิสมทบผูเ้ป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นบา้นและมชีื่อในทะเบยีนบา้น โดยจา่ยใหค้รอบครวัละ 1,000 บาท เพยีงครั �งเดยีว 
   กรณี�ื�อบ้านหรอืหอ้งชุดหรอืเพื่อปลูกสรา้งบ้านโดยกู้เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะ
จากสหกรณ์ สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื่อบา้นหลงัใหมใ่หแ้ก่สมาชกิผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์โดยจ่ายให้
ครอบครวัละ 2,000 บาท ต่อบา้นหน่ึงหลงั 
   ขอ้ 7  ใหส้มาชกิสมทบผูม้สีทิธิไ์ดร้บัเงนิสวสัดกิาร ยื่นคาํขอตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด
พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตาม (1) และ (2) ดงันี� 

  (1)  หลกัฐานแสดงสทิธิแ์ละการอยูอ่าศยั 
  1) สาํเนาทะเบยีนบา้นหลงัใหม่ทีม่ชีื่อสมาชกิสมทบผูข้อรบัทุน ไม่ว่าใน
ฐานะเจา้บา้นหรอืผูอ้ยูอ่าศยั เวน้แต่กรณตีามขอ้ 6 วรรคสอง และ 

       2) สาํเนาเอกสารแสดงสทิธิใ์นทีด่นิทีม่ชีื่อของสมาชกิสมทบ หรอืหลกัฐาน
อื่นทีแ่สดงวา่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นบา้นดงักล่าว 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วย การใช้ทุนสวสัดิการเพ��อบา้นหลงัใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมป่าไม้ จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครั �งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม       
พ.ศ. 2560 มมีติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพื่อบ้านหลงัใหม่ของสมาชิกสมทบ    
พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารเพือ่บา้นหลงัใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ในระเบยีบนี� 

“สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าท��ผูจ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
    กรมปา่ไม ้จาํกดั 

ขอ้ 4  สวสัดกิารเพือ่บา้นหลงัใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
(1)  ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
(2)  เงนิบรจิาค  

 ขอ้ 5  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิไ์ดร้บัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ต้องเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้      
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจา่ยเงนิทุนสวสัดกิารบา้นหลงัใหมใ่หแ้ก่สมาชกิสมทบผูเ้ป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นบา้นและมชีื่อในทะเบยีนบา้น โดยจา่ยใหค้รอบครวัละ 1,000 บาท เพยีงครั �งเดยีว 
   กรณี�ื�อบ้านหรอืหอ้งชุดหรอืเพื่อปลูกสรา้งบ้านโดยกู้เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะ
จากสหกรณ์ สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพื่อบา้นหลงัใหมใ่หแ้ก่สมาชกิผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์โดยจ่ายให้
ครอบครวัละ 2,000 บาท ต่อบา้นหน่ึงหลงั 
   ขอ้ 7  ใหส้มาชกิสมทบผูม้สีทิธิไ์ดร้บัเงนิสวสัดกิาร ยื่นคาํขอตามแบบทีส่หกรณ์กําหนด
พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตาม (1) และ (2) ดงันี� 

  (1)  หลกัฐานแสดงสทิธิแ์ละการอยูอ่าศยั 
  1) สาํเนาทะเบยีนบา้นหลงัใหม่ทีม่ชีื่อสมาชกิสมทบผูข้อรบัทุน ไม่ว่าใน
ฐานะเจา้บา้นหรอืผูอ้ยูอ่าศยั เวน้แต่กรณตีามขอ้ 6 วรรคสอง และ 

       2) สาํเนาเอกสารแสดงสทิธิใ์นทีด่นิทีม่ชีื่อของสมาชกิสมทบ หรอืหลกัฐาน
อื่นทีแ่สดงวา่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นบา้นดงักล่าว 
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 (2)  หลกัฐานของสมาชกิสมทบทีแ่สดงวา่เป็นบา้นหลงัใหม ่
       1) สาํเนาสญัญาซื�อขายทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของกรมทีด่นิ  
       (ทด.13 หรอื อช.16) หรอื 
       2) สาํเนาสญัญาเงนิกูเ้พือ่การเคหะของสถาบนัการเงนิ หรอื 
       3) สาํเนาใบอนุญาตปลกูสรา้งอาคารจากทางราชการ หรอื 
       4) สาํเนาใบอนุญาตใหเ้ลขหมายประจาํบา้น 

 ขอ้ 8  ใหส้มาชกิสมทบยืน่ขอรบัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี� ภายในกาํหนดเวลา 120 วนั      
นบัจากวนัทีม่กีรรมสทิธิใ์นบา้นหลงัดงักล่าว โดยพจิารณาจากหลกัฐาน ดงันี� 
  (1) กรณชีื�อขายหรอืยกให ้พจิารณาจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์     
  (2) กรณีปลูกสรา้งบา้นเอง พจิารณาจากวนัทีไ่ดร้บัเลขทีบ่า้น แต่ทั �งนี�วนัทีไ่ดร้บั
เลขทีบ่า้นตอ้งไมเ่กนิ 2 ปี นบัแต่วนัไดร้บัอนุญาตใหก่้อสรา้ง 
 ขอ้ 9  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจา่ยเงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพือ่บา้นหลงัใหมใ่ห้
เป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 
 ขอ้ 10  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 11   ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
                                                            (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 

10.7 ระเบยีบทนุสวัสดิการเพือ่รับขวัญทายาทใหมข่องสมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 197

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วย การใช้ทุนสวสัดิการเพ��อรบัขวญัทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่40 ครั �งที ่7 เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพือ่รบัขวญัทายาทใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560 
ไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารเพือ่รบัขวญัทายาทใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทีผู่จ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
   กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ทายาทใหม”่ หมายความวา่ บุตรทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของ 
   สมาชกิสมทบทีค่ลอดในระหวา่งที ่
   ระเบยีบนี�มผีลบงัคบัใช ้

ขอ้ 4  สวสัดกิารเพือ่รบัขวญัทายาทใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
 (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2) เงนิบรจิาค  

 ขอ้ 5  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ไดร้บัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารเพื่อรบัขวญับุตรของสมาชกิสมทบทีถู่กตอ้งตาม
กฎหมาย  ซึง่เป็นทายาทใหม ่(ยกเวน้บุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ทีค่ลอดตั �งแต่วนัทีร่ะเบยีบนี�มี
ผลบงัคบัใช ้ครอบครวัละ 1,000 บาท  
 ขอ้ 7  ใหส้มาชกิสมทบที่มทีายาทใหม่ ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพรอ้มทั �ง
แนบสาํเนาสตูบิตัรและทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นบัแต่วนัทีค่ลอด หากพน้กําหนดนี�
แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร  
 ข้อ 8  ให้ผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจจ่ายเงนิทุนสวสัดิการเพื่อรบัขวญัทายาทใหม่ของ
สมาชกิสมทบใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วย การใช้ทุนสวสัดิการเพ��อรบัขวญัทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที ่40 ครั �งที ่7 เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพือ่รบัขวญัทายาทใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560 
ไวด้งัต่อไปนี� 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนี�เรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารเพือ่รบัขวญัทายาทใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบั ตั �งแต่วนัที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ในระเบยีบนี� 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทีผู่จ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
   กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ทายาทใหม”่ หมายความวา่ บุตรทีถู่กตอ้งตามกฎหมายของ 
   สมาชกิสมทบทีค่ลอดในระหวา่งที ่
   ระเบยีบนี�มผีลบงัคบัใช ้

ขอ้ 4  สวสัดกิารเพือ่รบัขวญัทายาทใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี� 
 (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2) เงนิบรจิาค  

 ขอ้ 5  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิ �ไดร้บัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี�ตอ้งเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารเพื่อรบัขวญับุตรของสมาชกิสมทบทีถู่กตอ้งตาม
กฎหมาย  ซึง่เป็นทายาทใหม ่(ยกเวน้บุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ทีค่ลอดตั �งแต่วนัทีร่ะเบยีบนี�มี
ผลบงัคบัใช ้ครอบครวัละ 1,000 บาท  
 ขอ้ 7  ใหส้มาชกิสมทบที่มทีายาทใหม่ ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพรอ้มทั �ง
แนบสาํเนาสตูบิตัรและทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นบัแต่วนัทีค่ลอด หากพน้กําหนดนี�
แลว้เป็นอนัหมดสทิธิ �ในการขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร  
 ข้อ 8  ให้ผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจจ่ายเงนิทุนสวสัดิการเพื่อรบัขวญัทายาทใหม่ของ
สมาชกิสมทบใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพือ่ทราบ 
 



10.7 ระเบยีบทนุสวัสดิการเพือ่รับขวัญทายาทใหมข่องสมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 198

  ขอ้ 9  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี� ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยั�ี�ขาดและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
 ขอ้ 10   ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
 

                                                          (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



พระราชบัญญัติสหกรณ ์
พ.ศ. 2542 



 

พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 201

 

 

 
 

 
 

 
 
  



 

พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 201

 

 

 
 

 
 

 
 
  

~ 1 ~
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒  

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็ จพระปรม็ นทรมหาภ็ ม็ พลอด็ ลยเดช็ม็ พระบรมราชโองการโปรดเกล็ าฯ ให็ ประกาศว็ า็
โดยท็ ่เป็ นการสมควรปร็ บปรงกฎหมายว็ าด็ วยสหกรณ์  
พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ม็ บทบ็ ญญ็ ต็ บางประการเก็ ่ยวก็ บการจำก็ ดส็ ทธ็ และเสร็ ภาพของบ็ คคล็ ซ็ ่งมาตรา็ ๒๙

ประกอบก็ บมาตรา็๓๕็และมาตรา็๔๕็ของร็ ฐธรรมน็ ญแห็ งราชอาณาจ็ กรไทย็บ็ ญญ็ ต็ ให็ กระทำได็ โดยอาศ็ ย
อำนาจตามบทบ็ ญญ็ ต็ แห็ งกฎหมาย 

จ งทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ็ให ตราพระราชบ ญญ ต ข ้นไว โดยค าแนะน าและย นยอมของร ฐสภา็ด งต อไปน ้ 
มาตรา ๑  พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้เร็ ยกว็ า็“พระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

         * มาตรา ๒   พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ให็ ใช็ บ็ งค็ บต็ ้งแต็ ว็ นถ็ ดจากว็ นประกาศในราชก็ จจาน็ เบกษา็เป็ นต็ นไป 
มาตรา ๓  ให็ ยกเล็ ก 
(๑) พระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๒) ประกาศของคณะปฏ็ ว็ ต็  ฉบ็ บท็ ่ ๑๔๐ ลงว็ นท็ ่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) ประกาศของคณะปฏ็ ว็ ต็  ฉบ็ บท็ ่ ๒๔๗ ลงว็ นท็ ่ ๙ พฤศจ็ กายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
มาตรา ๔  ในพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ 

              ** “สหกรณ์” หมายความว็ า  คณะบ็ คคลซ็ ่งร็ วมก็ นดำเน็ นก็ จการเพ็ ่อประโยชน็์ทางเศรษฐก็ จและส็ งคม็
ของสมาช กสหกรณ์ผ  ม ส ญชาต ไทย็โดยช็ วยตนเองและช็ วยเหล็ อซ็ ่งก็ นและก็ น และได็ จดทะเบ็ ยนตาม
พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ 

“สมาชิก”  หมายความว็ า็สมาช็ กของสหกรณ์ หร็ อสมาช็ กกล็  มเกษตรกร 
“พนักงานเจ ้าหน้าที่” หมายความว็ า ผ็  ซ็ ่งร ฐมนตร็ แต็ งต็ ้งให็ ปฏ็ บ็ ต็ การตามพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว็ า ร็ ฐมนตร็ ผ็  ร็ กษาการตามพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้  
มาตรา ๕  ให็ ร็ ฐมนตร็ ว็ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์ร็ กษาการตามพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้็และให็ ม 

อ านาจแต็ งต็ ้งพน็ กงานเจ็ าหน็ าท็ ่็ก็ บออกกฎกระทรวงเพ ็อ่ปฏ็ บ็ ต็ การตามพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็  ้
กฎกระทรวงน็ ้น็เม็ ่อได็ ประกาศในราชก็ จจาน็ เบกษาแล็ วให็ ใช็ บ็ งค็ บได็  

 

  * ราชก จจาน เบกษา็เล ม็116 ตอนท ่็30 ก็หน า็1 ว นท ่็23 เมษายน็2542 
    ** มาตรา็4็ให แก ไขบทน ยามค าว า็“สหกรณ์” โดยมาตรา็3็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่ ็3)็พ.ศ.  2562

หมายเหต ็:- มาตรา็36็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว า็“มาตรา็36 สหกรณ์ท ่ม สมาช กซ ่งม ได ม ส ญชาต ไทย
อย  ในว นก อนว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ็ให สหกรณ์ด าเน นการ็ปร บปร ง็แก ไข็ให เป็นไปตามพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ ่ง แก ไข
เพ ่มเต มโดยพระราชบ ญญ ต น ้็ให แล วเสร จภายในหน ่งร อยแปดส บว นน บแต ว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ” 
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หมวด ๑ 
บทท ั่วไป 

มาตรา ๖  ถ็ าสหกรณ็์เก็ ่ยวข องในก็ จการใดท็ ่กฎหมายกำหนดให็ จดทะเบ็ ยนสำหร็ บการได็ มา็ การ็
จ าหน็ าย็การยกข ้นเป็ นข อต็ อส  ็ หร อการย็ ดหน็ วงซ ่งกรรมส ทธ ์ในอส งหาร มทร พย็์หร อทร พยส ทธ็ อ็ นเก็ ่ยวก็ บ็
อส็ งหาร็ มทร็ พย็์็การจดทะเบ็ ยนเช็ นว็ าน็ ้นให็ ได็ ร็ บยกเว็ นไม็ ต็ องเส็ ยค็ าธรรมเน็ ยม 

มาตรา ๗  ห ามม ให ผ  ใดนอกจากสหกรณ็์และส นน บาตสหกรณ็์แห งประเทศไทย็ ใช็ ค าว็ า็“สหกรณ์”  
เป็ นช็ ่อหร็ อส็ วนหน็ ่งของช็ ่อในทางธ็ รก็ จ 
                * มาตรา  ๘  ท นกลางของบรรดาสหกรณ์ไม จ าก ดตามมาตรา็61็(2)็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็็
พ.ศ.็ ๒๕๑๑็ ให็ กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์* จ็ ดการฝากไว็ ท็ ่ธนาคารออมส็ น็ ธนาคารกร็ งไทย็ จำก็ ด็ (มหาชน)็ หร็ อ
ธนาคารเพ็ ่อการเกษตรและสหกรณ็์การเกษตร็หร็ อฝากไว็ ท็ ่สถาบ็ นการเง็ นอ็ ่นใดโดยได็ ร็ บความเห็ นชอบจาก็
คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็  หร็ อลงท็ นตามระเบ็ ยบท็ ่กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์*ก าหนด 

ดอกผลท ่เก ดข ้นจากท นกลางให กรมส งเสร มสหกรณ์*ม อ านาจจ ายขาดให แก ส นน บาตสหกรณ์
แห งประเทศไทย็เพ็ ่อใช็ จ็ ายในก็ จการตามท็ ่ก าหนดไว็ ในมาตรา็๑๑๐ 

 

หมวด ๒  
การกำก ับและสง่เสร ิมสหกรณ ์ 

ส ่วนท ี่ ๑ 
คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาต ิ

** มาตรา ๙ ให ม คณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต ็ประกอบด วย็ร ฐมนตร เป็นประธานกรรมการ็
ปล็ ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์เป็ นรองประธานกรรมการ็ ปล็ ดกระทรวงการพ็ ฒนาส็ งคมและความม็ ่นคงของ
มน็ ษย็์ ปล็ ดกระทรวงพาณ็ ชย็์ ปล็ ดระทรวงศ็ กษาธ็ การ็ปล็ ดกระทรวงอ็ ตสาหกรรม็ เลขาธ็ การคณะกรรมการ
พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ็อธ บด กรมตรวจบ ญช สหกรณ์็ผ  อ านวยการส าน กงบประมาณ็ผ  อ านวยการ
ส าน กงานเศรษฐก จการคล ง็ผ  จ ดการใหญ ธนาคารเพ ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร็ประธานกรรมการ
ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย็ผ  แทนส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยซ ่งเป็นกรรมการด าเน นการ็ประธาน
กรรมการด าเน นการช มน มสหกรณ์ระด บประเทศประเภทละหน ่งคน็ ประธานคณะกรรมการกลางกล  มเกษตรกร
ระด บประเทศหน ่งคน็เป็นกรรมการโดยต าแหน ง็และผ  ทรงค ณว ฒ ซ ่งร ฐมนตร แต งต ้งไม เก นห าคนเป็นกรรมการ 

ให็ อธ็ บด็ กรมส งเสร็ มสหกรณ็์เป็ นกรรมการและเลขาน็ การ็ ผ็  อำนวยการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็
เป็ นผ็  ช็ วยเลขาน็ การ 

 *** ผ็  ทรงค็ ณว็ ฒ็ ตามวรรคหน็ ่ง็ ให็ คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ ซ็ ่งเป็ นกรรมการโดยตำแหน็ ง็
ค็ ดเล็ อกผ็  ท็ ่ม็ ความเช็ ่ยวชาญในด านการบร หารสหกรณ์็การเง น็การตลาด็การเกษตร็กฎหมาย็หร อด จ ท ลเพ ่อ
เศรษฐก จและส งคม็เพ ่อเสนอให ร ฐมนตร แต งต ้ง 

 
 

 
 

                      * มาตรา็8 และมาตรา 9 ให็ แก็ ไขค าว็ า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็ น “กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็”์ และคำว็ า “ปล็ ดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ็์” เป็ น “อธ็ บด็ กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์” โดยมาตรา 122 แห็ งพระราชกฤษฎ็ กาแก็ ไขบทบ็ ญญ็ ต็ ให็ สอดคล็ องก็ บการโอนอำนาจ
หน็ าท็ ่ของส็ วนราชการให็ เป็ นไปตามพระราชบ็ ญญ็ ต็ ปร็ บปร็ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545  

                     ** มาตรา็9 วรรคหน็ ่ง แก็ ไขโดยมาตรา 3 แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 2) พ.ศ. 2553  
     *** มาตรา 9 วรรคสาม แก็ ไขโดยมาตรา 4  แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3 ) พ.ศ. 2562  

หมายเหต็  :- มาตรา็33 แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์็ (ฉบ็ บท็ ่็3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว็ า็“มาตรา 33 ให กรรมการผ  ทรงค ณว ฒ ใน
คณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต ซ ่งด ารงต าแหน งอย  ในว นก อนว นท พ่ระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ็ปฏ บ ต หน าท ่ไปพลางก อนจนกว าจะม การ
แต งต ้งกรรมการผ  ทรงค ณว ฒ ตามพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.  2542็ซ ่งแก ไขเพ ่มเต มโดยพระราชบ ญญ ต น ้็ท ้ งน ้็ต องด าเน นการแต งต ้ง็็็็็็็็็็็็็็
ให แล วเสร จภายในหน ่งร อยแปดส บว นน บแต ว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ” 



พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 203

  

~ 3 ~ 
  

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ ม็ อำนาจหน็ าท็ ่็ด็ งต็ อไปน็ ้ 
(๑) เสนอความเห็ นต็ อคณะร็ ฐมนตร็ ในเร็ ่องนโยบายและแนวทางในการพ็ ฒนาการสหกรณ์ให สอดคล็ อง

ก็ บภาวะเศรษฐก็ จและส็ งคมของประเทศ 
(๒) กำหนดนโยบายและแผนพ็ ฒนาการสหกรณ็์ ให็ สอดคล็ องก็ บระยะเวลาของแผนพ็ ฒนาเศรษฐก็ จ

และส็ งคมแห็ งชาต็  
(๓) กำหนดแนวทางในการส็ งเสร็ มและสน็ บสน นการขยายธ็ รก็ จและก็ จการของสหกรณ็์็รวมท็ ้งการ

ร็ วมม็ อก็ บภาคเอกชนให็ ม็ ส็ วนในการพ็ ฒนาการสหกรณ์ 
(๔) กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว็ างส็ วนราชการ ร็ ฐว็ สาหก็ จ หร อภาคเอกชน เพ็ ่อให็ การ 

ส็ งเสร็ มสน็ บสน็ นก็ จการของสหกรณ็์ 
(๕) พ็ จารณาแก็ ไขป็ ญหาและอ็ ปสรรคตลอดจนข็ อข็ ดข็ องท็ ่ท าให็ นโยบายและแผนการพ็ ฒนาการสหกรณ์ 

ไม็ อาจบรรล็ เป็ าหมาย 
(๖) พ็ จารณาเร็ ่องอ็ ่นใดท็ ่เก็ ่ยวก็ บสหกรณ็์ตามท็ ่คณะร็ ฐมนตร็ มอบหมาย 
(๗) ม็ อำนาจและหน็ าท็ ่ตามท็ บ่็ ญญ็ ต็ ไว็ ในพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ 
มาตรา ๑๑  ให็ กรรมการซ็ ง่ร็ ฐมนตร็ แต็ งต็ ้งอย็  ในตำแหน็ งคราวละสองป็   
ในกรณ็ ม็ การแต็ งต็ ้งกรรมการในระหว างท็ ่กรรมการซ็ ่งแต็ งต็ ้งไว็ แล็ วย็ งม็ วาระอย็  ในตำแหน็ งไม็ ว็ าจะเป็ น

การแต็ งต็ ้งเพ็ ่มข็ ้นหร็ อแต็ งต็ ้งซ็ อม ให็ ผ็  ได็ ร บแต็ งต็ ง้น็ ้นอย็  ในตำแหน็ งเท็ าก็ บวาระท็ ่เหล็ ออย็  ของกรรมการซ็ ่งได็  
แต็ งต็ ้งไว็ แล็ วน็ ้น 

มาตรา ๑๒  นอกจากการพ็ นจากตำแหน็ งตามวาระตามมาตรา็ ๑๑็กรรมการผ็  ทรงค็ ณว็ ฒ็ พ็ นจาก
ต าแหน็ งเม็ ่อ 

(๑) ตาย 
(๒)็ลาออก 
(๓)็ร ฐมนตร ให ออก 
(๔)็เป็นบ คคลล มละลาย 
(๕)็เป็นคนไร ความสามารถหร อคนเสม อนไร ความสามารถ 
(๖)็ได ร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ่ส ดให จ าค ก็เว นแต เป็นโทษส าหร บความผ ดท ่ได กระท าโดย็

ประมาทหร อความผ ดลห โทษ 
มาตรา ๑๓  การประช็ มคณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ ็ ต็ องม็ กรรมการมาประช็ มไม็ น็ อย 

กว็ าก็ ่งหน็ ่งของจำนวนกรรมการท็ ้งหมด็จ็ งจะเป็ นองค็์ประช็ ม 
ในการประช็ มคร็ ้งใดถ็ าประธานกรรมการไม มาประช็ มหร็ อไม็ อาจปฏ็ บ็ ต็ หน็ าท็ ่ได็  ให็ รองประธาน็

กรรมการเป็ นประธานในท็ ่ประช็ ม็ ในกรณ็ ท็ ่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม็ มาประช็ มหร็ อไม็ อาจ
ปฏ็ บ็ ต็ หน็ าท็ ่ได็  ให็ กรรมการท็ ่มาประช็ มเล็ อกกรรมการคนหน็ ่งเป็ นประธานในท็ ่ประช็ ม 

การว็ น็ จฉ็ ยช็ ้ขาดของท็ ่ประช็ มให็ ถ็ อเส็ ยงข็ างมาก็ กรรมการคนหน็ ่งให็ ม เส็ ยงหน็ ่งในการลงคะแนน็          
ถ็ าคะแนนเส็ ยงเท็ าก็ น ให็ ประธานในท็ ่ประช็ มออกเส็ ยงเพ็ ่มข็ ้นอ็ กเส็ ยงหน็ ่งเป็ นเส็ ยงช็ ้ขาด 

ในกรณ็ ท็ ่ประธานออกเส็ ยงช็ ้ขาด็ต็ องให็ ม็ บ็ นท็ กเหต็ ผลท็ ้งสองฝ่ายไว็ ด็ วย 
* ให ม การประช มคณะกรรมการไม น อยกว าปีละส ่คร ้ง 

               ** มาตรา  ๑๔ ให คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ แต็ งต็ ้งคณะอน็ กรรมการพ ฒนาบ คลากร
สหกรณ์็คณะอน กรรมการการลงท น็และอาจแต งต ้งคณะอน กรรมการอ ่นตามความจ าเป็นโดยค าน งถ งความ
เช ่ยวชาญในแต ละด าน็เพ ่อพ จารณาหร อกระท าการใด็ๆ็ตามท ่คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ 
มอบหมาย 
 
 

                  * มาตรา็13็วรรคห า เ็พ็ ่มเต็ มโดยมาตรา็5็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (็ฉบ็ บท็ ่็3) พ.ศ. 2562  
              **มาตรา 14็แก็ ไขโดยมาตรา 6 แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3 ) พ.ศ. 2562  
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การประช็ มของคณะอน็ กรรมการตามวรรคหน็ ง่ให็ นำความในมาตรา็๑๓็มาใช็ บ็ งค็ บโดยอน็ โลม 
ค ณสมบ ต และล กษณะต องห าม็วาระการด ารงต าแหน ง็การพ นจากต าแหน ง็และการด าเน นงานอ ่นของ

คณะอน กรรมการให เป็นไปตามท ่คณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต ก าหนด 
 

ส ่วนท ี่ ๒  
นายทะเบ ียนสหกรณ ์

    * มาตรา ๑๕  ให็ อธ็ บด็ กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์เป็ นนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์  
 ให นายทะเบ ยนสหกรณ์แต งต ้งข าราชการในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์็็ซ ่งด ารงต าแหน งไม ต่ ากว า

ผ็  อำนวยการกองหร็ อเท็ ยบเท็ าเป็ นรองนายทะเบ็ ยนสหกรณ์ม็ อ านาจหน็ าท็ ่ตามท็ ่บ็ ญญ็ ต็ ไว็ ในพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้็
หร็ อตามท็ น่ายทะเบ็ ยนสหกรณ็์มอบหมาย 

การแต็ งต็ ้งตามวรรคสองให ประกาศในราชก็ จจาน็ เบกษา 
มาตรา ๑๖  ให็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ม็ อำนาจหน็ าท็ ่็ด็ งต็ อไปน็ ้ 
(1) ร บจดทะเบ ยน็ส งเสร ม็ช วยเหล อ็แนะน า็และก าก บด แลสหกรณ์ให เป็นไปตามบทแห ง

พระราชบ ญญ ต น ้และกฎหมายอ ่น 
      **(๒) ก าหนดระบบบ ญช ็ตลอดจนสม ดและแบบรายงานต างๆ็ท ่สหกรณ์ต องย ่นต อนายทะเบ ยน

สหกรณ์็รวมท ้งแบบพ มพ์อ ่นๆ็ท ่ต องใช ในการปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น ้ 
    ** (๓) แต งต ้งผ  สอบบ ญช ตามมาตรา็80็ผ  ตรวจการสหกรณ์็และผ  ช าระบ ญช  
    ** (๔) ออกค าส ่งให ม การตรวจสอบหร อไต สวนเก ่ยวก บการจ ดต ้งการด าเน นงานหร อฐานะการเง นของ

สหกรณ์็หร อให จ ดท าแผนปร บปร งการด าเน นงานของสหกรณ์ 
(๕) ส ่งให ระง บการด าเน นงานท ้งหมดหร อบางส วนของสหกรณ์็หร อให เล กสหกรณ์็ถ าเห นว าสหกรณ์

กระท าการ็หร องดเว นกระท าการอ นอาจจะก อให เก ดความเส ยหายแก สหกรณ์หร อสมาช ก 
(๖) ถอนช ่อสหกรณ์ออกจากทะเบ ยนสหกรณ์ 
(๗)็จ ดท ารายงานประจ าปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต อคณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต  
(๘)็ออกระเบ ยบ็หร อค าส ่ง็เพ ่อให ม การปฏ บ ต การตามพระราชบ ญญ ต น ้และเพ ่อประโยชน์ในการ็

ด าเน นก จการของสหกรณ ์
(๙) กระท าการอ ่นใดตามท ่พระราชบ ญญ ต น ้ก าหนดให เป็นอ านาจหน าท ่ของนายทะเบ ยนสหกรณ์หร อ

ตามท ่ร ฐมนตร มอบหมาย 
บรรดาอ านาจของนายทะเบ ยนสหกรณ์ในการส ่ง็การอน ญาต็การอน ม ต หร อการด าเน นการอ ่นใดตาม็

พระราชบ ญญ ต น ้็นายทะเบ ยนสหกรณ์อาจมอบอ านาจให รองนายทะเบ ยนสหกรณ์็ผ  ตรวจการสหกรณ์็หร อ
พน กงานเจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนสหกรณ์มอบหมายให ปฏ บ ต การแทนได  

การมอบอำนาจตามวรรคสองให็ ประกาศในราชก็ จจาน็ เบกษา 
 

ส่วนที่ ๓ 
การก ากับดูแลสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        * มาตรา็15 ให็ แก็ ไขคำว็ า “ปล็ ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็ น “อธ็ บด็ กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์” และคำว็ า “กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ็์” เป็ น “กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์” โดยมาตรา 122 แห็ งพระราชกฤษฎ็ กาแก็ ไขบทบ็ ญญ็ ต็ ให็ สอดคล็ องก็ บการโอนอำนาจหน็ าท็ ่ของ 
ส็ วนราชการให็ เป็ นไปตามพระราชบ็ ญญ็ ต็ ปร็ บปร็ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 คร็ ้งส็ ดท็ าย แก็ ไขโดยมาตรา็4 แห็ ง
พระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็2) พ.ศ. 2553  

       **มาตรา็16็(2)็(3)็และ็(4)็แก ไขโดยมาตรา็7็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562  
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 * มาตรา ๑๗  นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์็รองนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์็ผ  ตรวจการสหกรณ็์็ผ  สอบบ็ ญช็ ็หร็ อ
พน กงานเจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนสหกรณ์มอบหมาย็ม อ านาจออกค าส ่งเป็นหน งส อให คณะกรรมการด าเน นการ็
สหกรณ์็ ผ็  ตรวจสอบก็ จการ  ผ็  จ็ ดการ  เจ็ าหน็ าท็ ่็สมาช็ กของสหกรณ็์็หร อบ คคลท ่เก ่ยวข องก บสหกรณ์มาช็ ้แจง
ข็ อเท็ จจร็ งเก็ ่ยวก็ บก็ จการของสหกรณ็์ หร็ อให็ ส งเอกสารเก็ ่ยวก็ บการดำเน็ นงาน็หร็ อรายงานการประช็ มของ
สหกรณ็์ได็  

มาตรา ๑๘  เพ็ ่อปฏ็ บ็ ต็ การตามพระราชบ็ ญญ ต น ้็ให นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์็ รองนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์็็
ผ็  ตรวจการสหกรณ็์็ผ็  สอบบ็ ญช็ ็หร็ อพน็ กงานเจ็ าหน็ าท็ ่ซ็ ่งนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์มอบหมาย ม็ อ านาจเข็ าไปตรวจสอบ
ในส าน็ กงานของสหกรณ์ในระหว างเวลาท างานของสหกรณ์ได็ ็และให ผ  ซ ่งเก ่ยวข องอ านวยความสะดวกหร อช็ วยเหล อ
หร อให ค าช ้แจงแก ผ  ปฏ บ ต การตามสมควร 

ให็ ผ็  ปฏ็ บ็ ต็ การตามวรรคหน็ ่ง็แสดงบ็ ตรประจำต็ วต็ อผ็  ซ็ ่งเก็ ่ยวข็ อง  
บ็ ตรประจำต็ วตามวรรคสอง็ให็ เป็ นไปตามแบบท็ ่ร็ ฐมนตร็ กำหนด 
มาตรา ๑๙  ให็ ผ็  ตรวจการสหกรณ็์ม็ อำนาจหน็ าท็ ่ตรวจสอบก็ จการและฐานะการเง็ นของสหกรณ์ตามท็ ่

นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ก าหนด็เม็ ่อตรวจสอบแล็ วให็ เสนอรายงานการตรวจสอบต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ ์
 มาตรา ๒๐  ถ าท ่ประช มใหญ หร อท ่ประช มคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์ลงมต อ นเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย็ข อบ งค บ็ระเบ ยบของสหกรณ์็ระเบ ยบหร อค าส ่งของนายทะเบ ยนสหกรณ์็ให นายทะเบ ยนสหกรณ์็
หร อรองนายทะเบ ยนสหกรณ์ม อ านาจส ่งย บย ้งหร อเพ กถอนมต น ้นได  

  **มาตรา ๒๑  ในกรณ ท ่คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการ็ผ  จ ดการ็เจ าหน าท ่ของสหกรณ์็
หร อบ คคลท ่เก ่ยวข อง็ท าให สหกรณ์เส ยหาย็ถ าสหกรณ์ไม ร องท กข์หร อฟ้องคด ็ให นายทะเบ ยนสหกรณ์หร อ็็็็็็
รองนายทะเบ ยนสหกรณ์ร องท กข์หร อฟ้องคด แทนสหกรณ์ได ็โดยส งเร ่องให พน กงานอ ยการพ จารณาร บว าต าง
ให สหกรณ์็และให สหกรณ์เป็นผ  ออกค าใช จ ายท ่เก ่ยวก บการร องท กข์็ฟ้องคด หร อการว าต างแก นายทะเบ ยนสหกรณ์็
รองนายทะเบ ยนสหกรณ์็หร อพน กงานอ ยการ็แล วแต กรณ  

   **มาตรา ๒๒  ในกรณ็ ท็ ่คณะกรรมการดำเน นการสหกรณ์กระทำการหร็ องดเว็ นกระท าการในการ็
ปฏ็ บ็ ต็ หน็ าท็ ่ของตนอ นอาจทำให็ เส็ ่อมเส็ ยผลประโยชน็์ของสหกรณ็์หร็ อสมาช็ ก็หร็ อสหกรณ็์ม็ ข็ อบกพร็ องเก็ ่ยวก็ บ็
การเง น็การบ ญช ็หร อก จการหร อฐานะการเง น็ตามรายงานการสอบบ ญช หร อตามรายงานการตรวจสอบ็
ให นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ม็ อำนาจออกค าส็ ่งเป็ นหน็ งส็ อให็ ปฏ็ บ็ ต็ การ็ด็ งต็ อไปน็ ้ 

(๑) ให็ คณะกรรมการด าเน็ นการสหกรณ็์แก็ ไขข็ อบกพร็ องตามว็ ธ็ การและระยะเวลาท ็่นายทะเบ็ ยน 
สหกรณ็์ก าหนด 

(๒) ให็ คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์ระง็ บการปฏ็ บ็ ต็ ท็ ่เป็ นเหต็ ให็ เก็ ดข็ อบกพร็ องหร็ ออาจท าให 
เส็ ่อมเส็ ยผลประโยชน็์ของสหกรณ็์หร็ อสมาช็ ก 

(๓) ให็ คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์หย็ ดปฏ็ บ็ ต็ หน็ าท็ ่เป็ นการช็ ่วคราว็จนกว าจะม การแก ไข
ข อบกพร องน ้นให แล วเสร จ 

(๔) ให็ คณะกรรมการด าเน็ นการสหกรณ็์พ็ นจากตำแหน็ งท็ ้งคณะ็หร็ อให็ กรรมการซ็ ่งเก็ ่ยวข็ องก็ บ็
การน็ ้นพ็ นจากตำแหน็ งกรรมการ 

มาตรา ๒๓็สหกรณ์ใดจดทะเบ ยนจ ดต ้งข ้นย งไม เก นสามปีหร อม ผลการด าเน นงานขาดท นต ดต อก น็
เก นสองปี็็เม ่อสหกรณ์ร องขอ็หร อนายทะเบ ยนสหกรณ์หร อคณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต เห นว า
จ าเป็นต องแก ไข็นายทะเบ ยนสหกรณ์จะส ่งให ผ  ตรวจการสหกรณ์หร อพน กงานเจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนสหกรณ์
มอบหมายเข าช วยเหล อด าเน นก จการของสหกรณ์น ้นท ้งหมดหร อบางส วนก ได  
 

 

  * มาตรา็17็แก ไขโดยมาตรา็8็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562  
      ** มาตรา็21็และมาตรา็22็แก ไขโดยมาตรา็9็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562 
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การช วยเหล อด าเน นก จการของสหกรณ์ให เป็นไปตามระเบ ยบท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนดโดยความเห นชอบ
ของคณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต  

 * มาตรา 23/1 ในกรณ ท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ม ค าส ่งตามมาตรา็22็(3)็ให นายทะเบ ยนสหกรณ์
ส ่งให ผ  ตรวจการสหกรณ์หร อพน กงานเจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนสหกรณ์มอบหมายด าเน นการแทนคณะกรรมการ
ด าเน นการสหกรณ์เพ ่อแก ไขข อบกพร องให แล วเสร จตามว ธ การและภายในระยะเวลาท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์
ก าหนด็และด าเน นก จการแทนสหกรณ์น ้น็โดยให ถ อว าผ  ได ร บมอบหมายด งกล าวเป็นผ  แทนสหกรณ์ในก จการ
อ นเก ่ยวก บบ คคลภายนอกจนกว าจะแก ไขข อบกพร องน ้นให แล วเสร จโดยให ด าเน นการได เท าท ่จ าเป็น 

มาตรา ๒๔ ในกรณ็ ท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ส็ ่งให็ คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์พ นจากต าแหน็ ง็
ท็ ้งคณะ็ ให็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ต็ ้งคณะกรรมการช็ ่วคราว็ ม็ อ านาจหน็ าท็ ่และส ทธ็ เช็ นเด็ ยวก็ บคณะกรรมการ็
ดำเน็ นการสหกรณ็์็และให็ อย็  ในตำแหน็ งไม็ เก็ นหน็ ่งร็ อยแปดส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่แต็ งต็ ้ง 

ก็ อนท็ ่จะพ็ นจากตำแหน็ งให็ คณะกรรมการช็ ่วคราวจ็ ดให็ ม็ การประช็ มใหญ็ เพ็ ่อเล็ อกต็ ้งกรรมการข็ ้นใหม ็
ท็ ้งคณะตามว็ ธ็ การท็ ่กำหนดในข็ อบ็ งค็ บ 

มาตรา ๒๕ ในกรณ ท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ส ่งให กรรมการบางคนพ นจากต าแหน ง็ให คณะกรรมการ็
ส วนท ่เหล อเร ยกประช มใหญ เล อกต ้งผ  เป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามส บว นน บแต ว นท ่กรรมการพ นจาก็
ต าแหน ง็ถ าม ได เล อกต ้งหร อเล อกต ้งผ  เป็นกรรมการไม ได ตามก าหนดเวลาให นายทะเบ ยนสหกรณ์ต ้งสมาช กเป็น
กรรมการแทน็ในการน ้ให ผ  ซ ่งได ร บเล อกต ้งหร อแต งต ้งน ้นอย  ในต าแหน งกรรมการเท าก บวาระท ่เหล ออย  ของ็็็็็็็็็
ผ  ซ ่งตนแทน 

  ** มาตรา ๒๖ (ยกเล ก) 
 

ส ่วนท ี่ ๔  
กองท ุนพ ัฒนาสหกรณ์ 

  *** มาตรา ๒๗  ให จ ดต็ ้งกองท นพ็ ฒนาสหกรณ์ข ้นในกรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์*เร ยกโดยย็ อว็ า็“กพส.” เพ็ ่อ
เป็ นท็ นส็ งเสร มก็ จการของสหกรณ็์ ประกอบด็ วยเง็ นและทร็ พย็์ส็ นตามมาตรา ๒๘ 

มาตรา ๒๘  กพส.็ประกอบด็ วย 
(๑) เง็ นอ็ ดหน็ นท็ ่ได็ ร็ บจากงบประมาณแผ็ นด็ น 
(2)็เง นและทร พย์ส นท ่ม ผ  มอบให 
(๓) เง็ นและทร็ พย็์ส็ นท็ ่ตกเป็ นของ กพส. 
(๔) เง็ นท็ ่ได็ จากการจ็ าหน็ ายทร็ พย็์ส็ นท็ ่ได็ ร็ บมาตาม (๒)็และ (๓) 
(๕) ดอกผล็รายได็  หร็ อประโยชน็์อ็ ่นใดของ กพส. 

  เง นและทร พย์ส นของ็กพส.็ตามวรรคหน ่งให น าส งเข าบ ญช ็กพส.็โดยไม ต องน าส งคล งเป็นรายได แผ นด น 
มาตรา ๒๙  การร บเง น็ การจ ายเง น็ การเก บร กษาเง น็ การจ ดหาผลประโยชน์็ การจ ดการและการ็

จ าหน ายทร พย์ส นของ็กพส.็ ให เป็นไปตามระเบ ยบท ่ร ฐมนตร ก าหนดโดยความเห นชอบของคณะกรรมการพ ฒนาการ
สหกรณ์แห งชาต  
 

 

   *มาตรา็23/1็เพ ม่เต มโดยมาตรา็10็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3 ) พ.ศ.2562 
  **มาตรา 26็ยกเล กโดยมาตรา 11  แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3 ) พ.ศ.2562 

 ***มาตรา 27 ให็ แก็ ไขค าว็ า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็ น “กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์” โดยมาตรา 122 แห็ งพระราชกฤษฎ็ กา 
แก็ ไขบทบ็ ญญ็ ต็ ให็ สอดคล็ องก็ บการโอนอำนาจหน็ าท็ ่ของส็ วนราชการให็ เป็ นไปตามพระราชบ็ ญญ็ ต็ ปร็ บปร็ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2545  
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                * มาตรา ๓๐  ให็ ม็ คณะกรรมการบร็ หาร็ กพส.็ ประกอบด็ วย อธ็ บด็ กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์เป็ นประธาน็
กรรมการ็อธ บด กรมตรวจบ็ ญช็ สหกรณ์็อธ็ บด็ กรมประมง็อธ็ บด็ กรมปศ็ ส็ ตว็์ อธ็ บด็ กรมส็ งเสร็ มการเกษตร็
ผ็  แทนกรมบ็ ญช็ กลาง็ ผ็  แทนส าน็ กงบประมาณ็ เป็ นกรรมการโดยต าแหน็ ง็ กรรมการอ ็น่ซ็ ่งร ฐมนตร แต็ งต็ ้งจาก
ผ็  แทนของสหกรณ็์ประเภทละหน็ ่งคน็และผ็  แทนกล็  มเกษตรกรหน็ ่งคน็เป็ นกรรมการ 
 ให็ รองอธ็ บด็ กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์ซ็ ่งอธ็ บด็ กรมส็ งเสร็ มสหกรณ็์มอบหมายเป็ นกรรมการและเลขาน็ การ
 การเล อกผ  แทนของสหกรณ็์และผ  แทนกล  มเกษตรกรเพ็ ่อให็ ร็ ฐมนตร แต็ งต็ ้งตามวรรคหน็ ่ง็ให็ เป็นไปตาม
หล็ กเกณฑ็์ท็ ่คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ ก็ าหนด 
 ให คณะกรรมการบร หาร็กพส.็ม อ านาจหน าท ่บร หาร็กพส.็ตลอดจนตรวจสอบต ดตามและประเม น
ผลงานของสหกรณ์ท ่ได ร บการส็ งเสร มก็ จการจาก็กพส.็ตามหล็ กเกณฑ็์ท ก่ าหนดในระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ์ 

      **มาตรา ๓๑ ให น าความในมาตรา็๑๑็และมาตรา็๑๒็มาใช บ งค บแก การด ารงต าแหน งของ
กรรมการบร หาร็กพส.็ซ ่งร ฐมนตร แต งต ้งจากผ  แทนของสหกรณ์และผ  แทนกล  มเกษตรกรโดยอน โลม 

มาตรา ๓๒  ให น าความในมาตรา็๑๓็มาใช บ งค บแก การประช มของคณะกรรมการบร หาร็กพส. โ็ดยอน โลม 
 

หมวด ๓ 
สหกรณ์ 

  ส ่วนท ี่ ๑ 
การจ ัดต ั้งและการจดทะเบ ียนสหกรณ ์

 

 มาตรา ๓๓  สหกรณ์จะต ้งข ้นได โดยการจดทะเบ ยนตามพระราชบ ญญ ต น ้็และต องม ว ตถ ประสงค์เพ ่อ
ส งเสร มผลประโยชน์ทางเศรษฐก จและส งคมของบรรดาสมาช กโดยว ธ ช วยตนเองและช วยเหล อซ ่งก นและก น
ตามหล กการสหกรณ์็และต อง 

(๑)  ม ก็ จการร วมก็ นตามประเภทของสหกรณ์ท ่ขอจดทะเบ็ ยน 
(๒)  ม็ สมาช็ กเป็ นบ็ คคลธรรมดาและบรรล็ น็ ต็ ภาวะ 
(๓)็็ม ท นซ ่งแบ งเป็นห  นม ม ลค าเท า็ๆ็ก น็และสมาช กแต ละคนจะต องถ อห  นอย างน อยหน ่งห  น็แต ไม เก น

หน็ ่งในห็ าของห็  นท็ ่ช าระแล็ วท็ ้งหมด 
(๔)  ม สมาช็ กซ ่งม ค็ ณสมบ็ ต็ ตามทก็ ่ก าหนดในข็ อบ็ งค็ บภายใต็ บทบ็ ญญ็ ต็ มาตรา็๔๓็(๗) 

              ***วรรคสอง  (ยกเล ก)          
          ****มาตรา ๓๓/1  สหกรณ์ท ่จะร บจดทะเบ ยนตามมาตรา็33 แบ งประเภทได ็ด งต อไปน ้ 
 (1)็สหกรณ์การเกษตร 
 (2)็สหกรณ์ประมง 
 (3)็สหกรณ์น คม 
 

   *มาตรา 30 ให็ แก็ ไขค าว็ า “ปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น็“อธ บด กรมส งเสร มสหกรณ์” และค าว า็“กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์” เป็น็“กรมส งเสร มสหกรณ์” โดยมาตรา็122 แห งพระราชกฤษฎ กา แก ไขบทบ ญญ ต ให สอดคล องก บการโอนอ านาจหน าท ่ของ
ส วนราชการให เป็นไปตามพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.  2545 พ.ศ. 2545 คร ้งส ดท าย็แก ไขโดยมาตรา็5็แห ง
พระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็2)็พ.ศ.็2553 
                         ** มาตรา 31 แก ไขโดยมาตรา็6 แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็2)็พ.ศ.็2553   
                        *** มาตรา็33 วรรคสอง็ยกเล กโดยมาตรา็12็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3)็พ.ศ.็2562็ 
                      **** มาตรา็33/1็เพ ่มเต มโดยมาตรา็13็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3)็พ.ศ.็2562็            
 หมายเหต็  :- มาตรา็34็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์็(ฉบ็ บท็ ่็3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว็ า็“มาตรา 34 ในกรณ ท ่ข อบ งค บของสหกรณ์ใดไม 
เป็นไปตามท ่ก าหนดในกฎกระทรวงท ่ออกตามความในมาตรา็33/1 วรรคสอง็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ ่งแก ไขเพ ่มเต มโดย
พระราชบ ญญ ต น ้ ใ็ห สหกรณ์น ้นแก ไขข อบ งค บของสหกรณ์ให เป็นไปตามกฎกระทรวงด งกล าวภายในหน ่งร อยแปดส บว นน บแต ว นท ่กฎกระทรวงใช บ งค บ” 
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 (4)็สหกรณ์ร านค า 
 (5)็สหกรณ์บร การ 
 (6)็สหกรณ์ออมทร พย์ 
 (7)็สหกรณ์เครด ตย เน ่ยน  
 (8)็สหกรณ์อ ่นตามท ่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ล กษณะของสหกรณ์ท ่จะร บจดทะเบ ยน็ว ตถ ประสงค์็และขอบเขตแห งการด าเน นก จการท ่จะพ ง
ด าเน นการได ของสหกรณ์แต ละประเภทตามวรรคหน ่ง็ให เป็นไปตามท ่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔  ผ  ซ ่งประสงค์จะเป็นสมาช กของสหกรณ์ท ่จะขอจ ดต ้งข ้น็ต องประช มก นเพ ่อค ดเล อกผ  ท ่ ็
มาประช็ มให็ เป็ นคณะผ็  จ็ ดต็ ้งสหกรณ็์จ านวนไม็ น็ อยกว็ าส็ บคน็ เพ็ ่อด าเน็ นการจ็ ดต็ ้งสหกรณ์็ โดยให็ คณะผ็  จ็ ดต็ ้ง็
สหกรณ็์ด าเน็ นการ็ด็ งต็ อไปน็  ้

(๑)  พ็ จารณาเล็ อกประเภทของสหกรณ็์ท็ ่จะจ็ ดต็ ง้ตามท็ ่ก าหนดในกฎกระทรวงและพ็ จารณาก าหนด 
ว็ ตถ็ ประสงค็์ของสหกรณ็์ท็ ่จะจ็ ดต็ ้งน็ ้น 

(๒)  ก าหนดแผนด าเน็ นการเก็ ่ยวก็ บธ็ รก็ จหร็ อก็ จกรรมของสหกรณ็์ท็ ่จะจ็ ดต็ ง้ข็ ้นตามหล็ กเกณฑ็์และ 
ว็ ธ็ การท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ก าหนด 

(๓)  ท าบ็ ญช็ รายช็ ่อผ็  ซ็ ่งจะเป็ นสมาช็ กพร็ อมด็ วยจ านวนห็  นท็ ่แต็ ละคนจะถ็ อเม็ ่อจ็ ดต็ ้งสหกรณ็์แล็ ว 
(๔)  ดำเน็ นการร างข็ อบ็ งค บภายใต็ บ็ งค็ บบทบ็ ญญ ต็ มาตรา ๔๓ และเสนอให ท ่ประช็ มผ  ซ ่งจะเป็ นสมาช็ ก

พ็ จารณาก าหนดเป็ นข็ อบ็ งค็ บของสหกรณ็์ท็ ่จะจ็ ดต็ ้งข็ ้น 

มาตรา ๓๕  การขอจดทะเบ็ ยนสหกรณ็์ ให็ คณะผ็  จ็ ดต็ ้งสหกรณ็์ลงลายม็ อช็ ่อในค าขอจดทะเบ็ ยนตาม็
แบบท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ก าหนด็ย็ ่นต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์พร็ อมเอกสาร็ด็ งต็ อไปน็ ้ 

(๑)  ส าเนารายงานการประช็ มตามมาตรา็๓๔็จ านวนสองช็ ด 
(๒)  แผนด าเน็ นการตามมาตรา็๓๔็(๒)็จ านวนสองช็ ด 
(๓)  บ ญช รายช ่อผ  ซ ่งจะเป็นสมาช กพร อมลายม อช ่อและจ านวนห  นท ่แต ละคนจะถ อเม ่อจ ดต ้งสหกรณ์แล ว

จ านวนสองช็ ด 
(๔)  ข็ อบ็ งค็ บตามมาตรา ๓๔็(๔)็จ านวนส็ ่ช็ ด 
มาตรา ๓๖ นายทะเบ ยนสหกรณ์็รองนายทะเบ ยนสหกรณ์็หร อพน กงานเจ าหน าท ่็ซ ่งนายทะเบ ยน

สหกรณ์มอบหมาย็ม็ อ านาจออกค าส็ ่งเป็ นหน็ งส็ อให็ บ็ คคลใด็ๆ็ ซ็ ่งเก็ ่ยวข็ องมาช็ ้แจงข็ อเท็ จจร็ ง็หร็ อให็ ส็ ง
เอกสารมาเพ็ ่อประกอบการพ็ จารณาเก็ ่ยวก็ บการร็ บจดทะเบ็ ยนสหกรณ็์ได็  

ในการพ็ จารณารายการท็ ่เก็ ่ยวก็ บค าขอ็ หร็ อรายการในข็ อบ็ งค็ บของสหกรณ็์ท็ ่จะจ็ ดต็ ้งข็ ้น็ ถ็ า 
นายทะเบ ยนสหกรณ์เห นว ารายการด งกล าวไม ถ กต อง็หร อย งม ได ด าเน นการตามมาตรา็๓๔็นายทะเบ ยนสหกรณ์็
ม็ อ านาจส็ ่งให็ คณะผ็  จ็ ดต็ ้งสหกรณ็์แก็ ไขหร อด าเน็ นการให็ ถ็ กต็ องได็  

มาตรา ๓๗  เม ่อนายทะเบ ยนสหกรณ์พ จารณาแล วเห นว า็สหกรณ์ตามท ่ขอจดทะเบ ยนม ว ตถ ประสงค์็
ตามมาตรา็๓๓็ค าขอจดทะเบ ยนม เอกสารครบถ วนถ กต องตามมาตรา็๓๕็และการจดต ้งสหกรณ์ตามท ่ขอจดทะเบ ยน
จะไม เส ยหายแก ระบบสหกรณ์ให นายทะเบ ยนสหกรณ์ร บจดทะเบ ยนและออกใบส าค ญร บจดทะเบ ยนให แก สหกรณ์น ้น 

ให สหกรณ์ท ่ได จดทะเบ ยนแล วม ฐานะเป็นน ต บ คคล 
 มาตรา ๓๘  ในกรณ ท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ม ค าส ่งไม ร บจดทะเบ ยน็ให แจ งค าส ่งพร อมด วยเหต ผล
เป็นหน งส อไปย งคณะผ  จ ดต ้งสหกรณ์โดยไม ช กช า 
           *วรรคสอง  (ยกเล ก) 
           *วรรคสาม  (ยกเล ก)  

             * มาตรา็38็วรรคสอง็และวรรคสาม็ยกเล กโดยมาตรา็14็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3)็พ.ศ. 2562  
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 มาตรา ๓9  เม็ ่อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ร บจดทะเบ็ ยนสหกรณ็์แล็ ว็ให็ คณะผ็  จ็ ดต็ ้งสหกรณ็์ม็ อ านาจ
หน าท ่และส ทธ เช นเด ยวก บคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์น ้นจนกว าจะม การเล อกต ้งคณะกรรมการด าเน นการ
สหกรณต์ามมาตรา็40 
 ให ผ  ซ ่งม ช ่ออย  ในบ ญช รายช ่อผ  จะเป็นสมาช กตามมาตรา็๓๔็(๓)็ เป็นสมาช กสหกรณ์ต ้งแต ว นท ่นายทะเบ ยน
สหกรณ์ร บจดทะเบ ยนสหกรณ์และได ช าระค าห  นตามจ านวนท ่จะถ อครบถ วนแล ว 

 ในกรณ ท ่ม ผ  ขอเข าเป็นสมาช กสหกรณ์ภายหล งว นท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ร บจดทะเบ ยนสหกรณ์็ให ถ อว า
เป็นสมาช กเม ่อได ช าระค าห  นตามจ านวนท ่จะถ อครบถ วนแล ว 

มาตรา ๔๐  ให็ คณะผ็  จ็ ดต็ ้งสหกรณ็์น็ ดสมาช็ กมาประช็ มก็ นเป็ นการประช็ มใหญ สาม ญคร็ ้งแรกภายใน็
เก็ าส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่จดทะเบ็ ยนสหกรณ็์ เพ็ ่อต็ ้งคณะกรรมการด าเน็ นการสหกรณ็์และมอบหมายการท็ ้งปวง็
ให็ แก็ คณะกรรมการด าเน็ นการสหกรณ็ ์

     *มาตรา ๔๑  สหกรณ์ตามมาตรา็33/1็อาจร บสมาช กสมทบได  
 สมาช กสมทบต องเป็นบ คคลธรรมดาซ ่งบรรล น ต ภาวะ็เว นแต สหกรณ์ตามมาตรา็33/1็(4)็(6)็หร อ็(7)็
ท ่ต ้งอย  ในสถานศ กษาอาจร บผ  ศ กษาในสถานศ กษาน ้นซ ่งย งไม บรรล น ต ภาวะเป็นสมาช กสมทบได  
 สมาช กสมทบต องม ความส มพ นธ์ก บสหกรณ์หร อสมาช กสหกรณ์ตามหล กเกณฑ์ท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์
ประกาศก าหนด 
 ค ณสมบ ต อ ่น็ว ธ ร บสม คร็และการขาดจากสมาช กภาพ็ตลอดจนส ทธ และหน าท ่ของสมาช กสมทบ็
ให เป็นไปตามท ่ก าหนดไว ในข อบ งค บโดยความเห นชอบของนายทะเบ ยนสหกรณ์ 
 ห ามม ให สหกรณ์ให ส ทธ แก สมาช กสมทบในการน บช ่อของสมาช กสมทบเข าเป็นองค์ประช มในการ
ประช มใหญ ็การออกเส ยงในเร ่องใด็ๆ็การเป็นกรรมการด าเน นการ็หร อก  ย มเง นเก นกว าเง นฝาก็และท นเร อนห  น
ของตนเองจากสหกรณ์็ 

มาตรา ๔๒  ในการช าระค าห  น็สมาช กจะน าค าห  นห กกลบลบหน ้ก บสหกรณ์ไม ได และสมาช กม ความร บผ ด
เพ็ ยงไม็ เก็ นจ านวนเง็ นค็ าห็  นท็ ่ย็ งส็ งใช็ ไม็ ครบม็ ลค็ าห็  นท็ ่ตนถ็ อ 
   ** ในระหว็ างท ่สมาช็ กภาพของสมาช็ กย็ งไม ส ้นส ดลง็ห ามม ให เจ าหน ้ของสมาช กใช ส ทธ เร ยกร องหร อ
อาย ดค าห  นของสมาช กผ  น ้น็และเม ่อสมาช กภาพของสมาช กส ้นส ดลง็สหกรณ์ม ส ทธ น าเง นตามม ลค าห  นท ่
สมาช กม อย  มาห กกลบลบหน ้ท ่สมาช กผ กพ นต องช าระหน ้แก สหกรณ์ได ็และให สหกรณ์ม ฐานะเป็นเจ าหน ้
บ ร มส ทธ พ เศษเหน อเง นค าห  นน ้น 
              ***มาตรา ๔๒/๑ เม็ ่อสมาช็ กได็ ทำความย็ นยอมเป็ นหน็ งส็ อไว็ ก็ บสหกรณ็ ์ ให็ ผ็  บ็ งค็ บบ็ ญชาในหน็ วยงาน 
ของร็ ฐ หร็ อนายจ็ างในสถานประกอบการ หร็ อหน็ วยงานอ็ ่นใดท็ ่สมาช็ กปฏ็ บ็ ต็ หน็ าท็ ่อย็  ห็ กเง็ นเด็ อนหร็ อค็ าจ็ าง 
หร อเง นอ ่นใดท ่ถ งก าหนดจ ายแก สมาช กน ้น็เพ ่อช าระหน ้หร อภาระผ กพ นอ ่นท ่ม ต อสหกรณ์็ให แก สหกรณ์ตามจ านวน
ท ่สหกรณ์แจ งไป็จนกว าหน ้หร อภาระผ กพ นน ้นจะระง บส ้นไปให หน วยงานน ้นห กเง นด งกล าวและส งเง นท ่ห กไว น ้น
ให แก สหกรณ์โดยพล น 
 การแสดงเจตนาย นยอมตามวรรคหน ่ง็ม อาจจะถอนค นได ็เว นแต สหกรณ์ให ความย นยอม 
 การห กเง นตามวรรคหน ่ง็ต องห กให สหกรณ์เป็นล าด บแรก็ถ ดจากหน ้ภาษ อากรและการห กเง นเข ากองท น
ท ่สมาช กต องถ กห กตามกฎหมายว าด วยกองท นบ าเหน จบ านาญข าราชการ็กฎหมายว าด วยกองท นส ารองเล ้ยงช พ็
กฎหมายว าด วยการค  มครองแรงงาน็และกฎหมายว าด วยการประก นส งคม 

             * มาตรา็41็แก ไขโดยมาตรา็15็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3)็พ.ศ.็2562็็ 
      ** มาตรา็42็วรรคสอง็แก ไขโดยมาตรา็7็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็2)็พ.ศ.็2553   
      *** มาตรา็42/1็เพ ่มเต มโดยมาตรา็8็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็2็)็พ.ศ.็2553    

หมายเหต็  :- มาตรา็35็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว า็“มาตรา็35 ให สหกรณ์แก ไขข อบ งค บของสหกรณ์
ท ่เก ่ยวก บสมาช กสมทบให เป็นไปตามมาตรา็41็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ ่งแก ไขเพ ่มเต มโดยพระราชบ ญญ ต น ้็ให แล วเสร จ
ภายในหน ่งร อยแปดส บว นน บแต ว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ”  
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                 * มาตรา 42/2  สมาช กอาจท าหน งส อต ้งบ คคลหน ่งหร อหลายคนเป็นผ  ร บโอนประโยชน์ในเง นค าห  น

เง นฝาก็หร อเง นอ ่นใดจากสหกรณ์เม ่อถ งแก ความตาย็โดยมอบไว แก สหกรณ์เป็นหล กฐาน 

 
ส ่วนท ี่ ๒  

ข ้อบ ังค ับและการแก ้ไขเพ ิ่มเต ิม 
 

มาตรา ๔๓  ข็ อบ็ งค็ บของสหกรณ็์อย็ างน็ อยต็ องม็ รายการ็ด็ งต็ อไปน็ ้ 
(๑)  ช็ ่อสหกรณ็์ ซ็ ่งต็ องม็ คำว็ า “จำกั ด” อย็  ท็ ายช็ ่อ 
(๒)  ประเภทของสหกรณ็ ์
(๓)  ว็ ตถ็ ประสงค์ 
(๔)  ท็ ่ต็ ้งสำน็ กงานใหญ และท็ ่ต็ ้งส าน็ กงานสาขา 

  (๕)  ท นซ ่งแบ งเป็นห  น็ม ลค าของห  น็การช าระค าห  นด วยเง นหร อทร พย์ส นอ ่น็การขายและการโอนห  น 
ตลอดจนการจ ายค นค าห  น 

(๖)  ข็ อกำหนดเก็ ย่วก็ บการดำเน็ นงาน การบ็ ญช็  และการเง็ นของสหกรณ์ 
(๗)  ค็ ณสมบ็ ต็ ของสมาช็ ก ว็ ธ็ ร็ บสมาช็ ก็การขาดจากสมาช็ กภาพ ตลอดจนส็ ทธ็ หน็ าท็ ่ของสมาช็ ก 
(๘)  ข็ อกำหนดเก็ ย่วก็ บการประช็ มใหญ็  

 (๙)  การเล อกต ้ง การด ารงต าแหน ง การพ นจากต าแหน ง และการประช มของคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์ 
 (๑๐)  การแต งต ้ง็การด ารงต าแหน ง็การพ นจากต าแหน ง็การก าหนดอ านาจหน าท ่็และความร บผ ดชอบ

ของผ  จ ดการ 

มาตรา ๔๔  การแก็ ไขเพ็ ่มเต็ มข็ อบ็ งค็ บ็จะกระทำได็ ก็ แต็ โดยมต็ ของท็ ่ประช็ มใหญ็ ็และต็ องนำข็ อบ็ งค็ บ็
ท ่ได แก ไขเพ ่มเต มไปจดทะเบ ยนต อนายทะเบ ยนสหกรณ์ภายในสามส บว นน บแต ว นท ่ท ่ประช มใหญ ลงมต ็เม ่อ
นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ได็ จดทะเบ็ ยนแล วให ม ผลใช บ งค บได  

ในกรณ ท ่ม การแก ไขเพ ่มเต มขอบ งค บโดยการเปล ่ยนช ่อสหกรณ์็ให สหกรณ์ค นใบส าค ญร บจดทะเบ ยน
และให นายทะเบ ยนสหกรณ์ออกใบส าค ญร บจดทะเบ ยนการเปล ่ยนช ่อให แก สหกรณ์ด วย็ 

การแก ไขเพ ่มเต มข อบ งค บและการเปล ่ยนช ่อของสหกรณ์น ้น็ย อมไม กระทบกระเท อนถ งส ทธ หร อความร บผ ด
ใด็ๆ็ของสหกรณ็์ 

ให น าความในมาตรา็๓๖็มาตรา็๓๗็และมาตรา็๓๘็มาใช บ งค บแก การแก ไขเพ ่มเต มข อบ งค บโดยอน โลม 

มาตรา ๔๕  ในกรณ ม ปัญหาเก ่ยวก บการต ความในข อบ งค บ็ให สหกรณ์ขอค าว น จฉ ยจากนายทะเบ ยน
สหกรณ์็และให สหกรณ์ถ อปฏ บ ต ตามค าว น จฉ ยน ้น 

 
ส ่วนท ี่ ๓ 

การดำเน ินงานของสหกรณ ์

มาตรา ๔๖  เพ็ ่อปฏ็ บ็ ต็ ให็ เป็ นไปตามว็ ตถ็ ประสงค์ ให็ สหกรณ็์ม็ อำนาจกระทำการ็ด็ งต็ อไปน็ ้ได็  
(๑)  ดำเน็ นธ็ รก็ จ การผล็ ต็การค็ า การบร็ การ และอ็ ตสาหกรรมเพ็ ่อประโยชน็์ของสมาช็ ก 
(๒)  ให็ สว็ สด็ การหร็ อการสงเคราะห็์ตามสมควรแก็ สมาช็ กและครอบคร็ ว 
(๓)  ให็ ความช็ วยเหล็ อทางว็ ชาการแก็ สมาช็ ก 
(๔)  ขอหร็ อร็ บความช็ วยเหล็ อทางว็ ชาการจากทางราชการ หน็ วยงานของต็ างประเทศหร็ อบ็ คคลอ็ ่นใด 

             * มาตรา็42/2็เพ ่มเต มโดยมาตรา็8 แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็2) พ.ศ. 2553 
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   * (5)  ร็ บฝากเง็ นประเภทออมทร ็พย์หร อประเภทประจ าจากสมาช กหร อสหกรณ็์อ ่น หร็ อสมาคมฌาปนก็ จ

สงเคราะห็์ซ็ ่งม็ สมาช็ กของสมาคมน็ ้นไม็ น็ อยกว็ าก็ ่งหน็ ่งเป็ นสมาช็ กของสหกรณ็์ผ็  ร็ บฝากเง็ น็ หร อน ต บ คคลซ ่งม 
บ คลากรหร อล กจ างไม น อยกว าก ่งหน ่งของน ต บ คคลน ้นเป็นสมาช กของสหกรณ์ผ  ร บฝากเง น็ท็ ้งน็ ้็ ตามระเบ็ ยบ 
ของสหกรณ็์ท็ ไ่ด็ ร็ บความเห็ นชอบจากนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์   

 

(๖)  ให ก  ใ็ห ส นเช ่อ็ให ย ม็ให เช า็ให เช าซ ้อ โ็อน็ร บจ านองหร อร บจ าน า็ซ ่งทร พย์ส นแก สมาช กหร อของสมาช ก 
(๗)  จ็ ดให็ ได็ มา ซ็ ้อ ถ็ อกรรมส ทธ็ ์หร็ อทร็ พยส็ ทธ็ ครอบครอง ก็   ย็ ม เช็ า เช็ าซ็ ้อ ร็ บโอนส็ ทธ็ การเช็ า 

หร็ อส็ ทธ็ การเช็ าซ็ ้อ จำนองหร็ อจำนำ็ขายหร็ อจำหน็ ายด็ วยว็ ธ็ อ็ ่นใดซ็ ่งทร็ พย็์ส็ น 
(๘)  ให็ สหกรณ็์อ็ ่นก็  ย็ มเง็ นได็ ตามระเบ็ ยบของสหกรณ็์ท็ ่ได็ ร็ บความเห็ นชอบจากนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ 
(๙)  ดำเน็ นก็ จการอย็ างอ็ ่นบรรดาท็ ่เก็ ่ยวก็ บ หร็ อเน็ ่องในการจ็ ดให็ สำเร็ จตามว็ ตถ็ ประสงค็์ของสหกรณ ์
มาตรา ๔๗ การก็  ย็ มเง็ นหร็ อการค้ าประก็ นของสหกรณ์็ จะต็ องจำก็ ดอย็  ภายในวงเง็ นท็ ่นายทะเบ็ ยน 

สหกรณ็์เห็ นชอบ 
มาตรา  ๔๘ ให็ สหกรณ็์ดำรงส็ นทร็ พย็์สภาพคล็ องตามหล็ กเกณฑ็์และว็ ธ็ การท็ ่กำหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา  ๔๙   การร บเง นอ ดหน นหร อทร พย์ส นจากทางราชการ็หน วยงานของต างประเทศหร อบ คคลอ ่นใด็

ถ าการให เง นอ ดหน นหร อทร พย์ส นน ้นก าหนดไว เพ ่อการใดให ใช เพ ่อการน ้น็แต ถ าม ได ก าหนดไว ให จ ดสรรเง น
อ็ ดหน็ นหร็ อทร็ พย็์ส็ นน็ ้นเป็ นท นสำรองของสหกรณ็์ 

มาตรา ๕๐ ให็ สหกรณ็์ม คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์็ ประกอบด็ วย็ ประธานกรรมการหน็ ่งคน็
และกรรมการอ็ ่นอ็ กไม็ เก็ นส็ บส็ ่คนซ็ ่งท็ ่ประช็ มใหญ็ เล็ อกต็ ้งจากสมาช็ ก 
 คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ์ ม วาระอย็  ในตำแหน็ งคราวละสองป็ น็ บแต็ ว็ นเล อกต ้ง็ในวาระเร ่มแรก
เม็ ่อครบหน็ ่งป็ น็ บแต็ ว็ นเล็ อกต็ ง้็ให็ กรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์ออกจากตำแหน็ งเป็ นจำนวนหน็ ่งในสองของ
กรรมการดำเน็ นการสหกรณ์ท ้งหมดโดยว็ ธ็ จ็ บสลาก็และให็ ถ็ อว็ าเป็ นการพ็ นจากตำแหน็ งตามวาระ 

กรรมการด าเน นการสหกรณ์็ซ ่งพ นจากต าแหน งอาจได ร บเล อกต ้งอ กได ็แต ต องไม เก นสองวาระต ดต อก น 
ในกรณ็ ท็ ่ม็ การเล็ อกต็ ้งกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์แทนตำแหน็ งท็ ่ว็ าง ให็ กรรมการดำเน็ นการสหกรณ์ 

ท็ ่ได็ ร็ บเล็ อกต็ ้งอย็  ในตำแหน็ งเท็ าก็ บวาระท็ ่เหล็ ออย็  ของผ็  ท็ ต่นแทน 
มาตรา ๕๑  ให็ คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์เป็ นผ็  ดำเน็ นก็ จการและเป็ นผ็  แทนสหกรณ็์ในก็ จการ็

อ็ นเก็ ่ยวก็ บบ็ คคลภายนอก็เพ็ ่อการน็ ้คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ์จะมอบหมายให็ กรรมการคนหน็ ่งหร็ อ
หลายคนหร อผ  จ ดการท าการแทนก ได  

              **มาตรา ๕๑/1 ในการด าเน นก จการของสหกรณ์็คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการหร อ
ผ  จ ดการต องปฏ บ ต หน าท ่ให เป็นไปตามกฎหมาย็ว ตถ ประสงค์็ขอบเขตแห งการด าเน นก จการท ่จะพ งด าเน นการ
ได ของสหกรณ์็ข อบ งค บของสหกรณ์็และมต ท ่ประช มใหญ ็ท ้งน ้็ด วยความซ ่อส ตย์ส จร ตและระม ดระว งร กษา
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หร อสมาช ก 
              ** มาตรา 51/2 คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการ็หร อผ  จ ดการต องร บผ ดร วมก นในความ
เส ยหายต อสหกรณ์ในกรณ ด งต อไปน ้ 

(1)  แสวงหาผลประโยชน์โดยม ชอบ 
(2)  ไม ปฏ บ ต หน าท ่ตามค าส ่งของนายทะเบ ยนสหกรณ์ 
(3)  ด าเน นก จการนอกขอบว ตถ ประสงค์หร อขอบเขตแห งการด าเน นก จการท ่จะพ งด าเน นการได ของสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

              * มาตรา 46 (5) แก ไขเพ ่มเต มโดยมาตรา็9 แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็2)็พ.ศ. 2553 คร ้งส ดท ายแก ไขโดยมาตรา็
16 แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3)็พ.ศ.็2562 
            ** มาตรา็51/1 และมาตรา็51/2็เพ ่มเต มโดยมาตรา็17 แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562   
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            เจ าหน าท ่ของสหกรณ์ผ  ใดม ส วนร วมในการกระท าของคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการหร อ
ผ  จ ดการ็อ นเป็นเหต ให เก ดความเส ยหายแก สหกรณ์็เจ าหน าท ่ของสหกรณ์ผ  น ้นต องร บผ ดร วมก นก บ
คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการ็หร อผ  จ ดการ็ในความเส ยหายต อสหกรณ์     
                * มาตรา 51/3 คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการ็หร อผ  จ ดการไม ต องร บผ ดตามมาตรา็
51/2็ในกรณ ด งต อไปน ้ 

(1)็พ ส จน์ได ว าตนม ได ร วมกระท าการอ นเป็นเหต ให เก ดความเส ยหายต อสหกรณ์ 
(2)็ได ค ดค านในท ่ประช มคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประช มหร อได ท า

ค ดค านเป็นหน งส อย ่นต อประธานท ่ประช มภายในสามว นน บแต ส ้นส ดการประช ม 
 มาตรา 52็ห ามม ให บ คคลซ ่งม ล กษณะด งต อไปน ้เป็นหร อท าหน าท ่กรรมการหร อผ  จ ดการ 

    **(1) เคยได็ ร บโทษจำค กโดยค าพ็ พากษาถ งท ่ส ดให จ าค ก็เว็ นแต็ เป็ นโทษส าหร บความผ ดท ่ได กระท าโดย
ประมาทหร็ อความผ็ ดลห โทษ 

 (๒) เคยถ กไล ออก็ปลดออก็หร อให ออกจากราชการ็องค์การ็หร อหน วยงานของร ฐหร อเอกชน็ฐานท จร ต
ต็ อหน็ าท็ ่ 
 (๓) เคยถ กให พ นจากต าแหน งกรรมการหร อม ค าว น จฉ ยเป็นท ่ส ดให พ นจากต าแหน งกรรมการตามมาตรา็ ๒๒ (็๔) 
 (๔) เคยถ็ กท็ ่ประช็ มใหญ็ ม็ มต็ ให็ ถอดถอนออกจากตำแหน็ งกรรมการเพราะเหต็ ท็ จร็ ตต็ อหน็ าท็ ่ 
  *** (5)็เคยถ กส ่งให พ นจากต าแหน งกรรมการหร อผ  จ ดการตามมาตรา็89/3็วรรคสอง 
  *** (6)็เป็นกรรมการหร อผ  จ ดการในสหกรณ์ท ่ถ กส ่งเล กตามมาตรา็89/3็วรรคสอง 
  *** (7)็เป็นบ คคลท ม ล กษณะต องห ามตามระเบ ยบท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนด 
 มาตรา 53็ให สหกรณ์ม ผ  ตรวจสอบก จการ็ซ ่งท ่ประช มใหญ เล อกต ้งจากสมาช กหร อบ คคลภายนอก็
เพ ่อด าเน นการตรวจสอบก จการของสหกรณ์แล วท ารายงานเสนอต อท ่ประช มใหญ  
            **** จ านวน็ค ณสมบ ต และล กษณะต องห าม็ว ธ การร บสม คร็และการขาดจากการเป็นผ  ตรวจสอบก จการ
ตลอดจนอ านาจหน าท ่ของผ  ตรวจสอบก จการตามวรรคหน ่ง็ให เป็นไปตามท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนด็โดยอาจ
ก าหนดให แตกต างก นตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ก ได  

 มาตรา ๕๔  ให คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์เร ยกประช มใหญ สาม ญปีละหน ่งคร ้งภายในหน ่งร อย
ห าส บว นน บแต ว นส ้นปีทางบ ญช ของสหกรณ์น ้น 
 มาตรา ๕๕ เม ่อม เหต อ นสมควร็คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์จะเร ยกประช มใหญ ว สาม ญเม ่อใดก ได 
แต็ ถ านายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ม หน็ งส อแจ งให เร ยกประช็ มใหญ ว็ สาม ญ็หร็ อในกรณ็ ท็ ่สหกรณ็์ขาดท็ นเก็ นก็ ่งของ
จ านวนท นเร อนห  นท ่ช าระแล ว็ต องเร ยกประช มใหญ ว สาม ญโดยม ช กช าแต ไม เก นสามส บว นน บแต ว นท ่สหกรณ์ทราบ
 สมาช็ กซ็ ่งม็ จำนวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งในห็ าของจำนวนสมาช็ กท็ ้งหมด็หร อไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งร็ อยคน็หร็ อ
ผ  แทนสมาช็ กในกรณ็ ท ่ม ผ  แทนสมาช็ กตามมาตรา็๕๖็ซ็ ่งม็ จำนวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งในห็ าของจำนวนผ็  แทนสมาช็ ก
ท็ ้งหมด็หร็ อไม็ น็ อยกว็ าห็ าส็ บคนลงลายม็ อช็ ่อทำหน็ งส็ อร็ องขอต็ อคณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์ ให็ เร็ ยก
ประช็ มใหญ็ ว็ สาม็ ญก็ ได็  
 ในกรณ ท ่สมาช ก็หร อผ  แทนสมาช กของสหกรณ์เป็นผ  ร องขอให เร ยกประช มใหญ ว สาม ญให คณะกรรมการ
ด าเน นการสหกรณ์เร ยกประช มใหญ ว สาม ญภายในสามส บว นนบแต ว นท ่ร บค าร องขอ็ถ าคณะกรรมการ็
ด าเน นการสหกรณ์ไม เร ยกประช มใหญ ว สาม ญภายในก าหนดระยะเวลาด งกล าว็ให นายทะเบ ยนสหกรณ์ม อ านาจ
เร ยกประช มใหญ ว สาม ญภายในระยะเวลาตามท ่เห นสมควรก ได  
 

                           * มาตรา 51/3็เพ ่มเต มโดยมาตรา็17 แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562  

                         ** มาตรา็52 (1) แก ไขโดยมาตรา็10 แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็2) พ.ศ. 2553 
   *** มาตรา็52 (5) (6) (7) เพ ่มเต มโดยมาตรา็18็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562  

                      **** มาตรา็53 วรรคสอง็แก ไขโดยมาตรา็19 แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562   
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มาตรา ๕๖  สหกรณ์ใดม สมาช กเก นกว าห าร อยคน็จะก าหนดในข อบ งค บให ม การประช มใหญ โดย็
ผ  แทนสมาช กก็ ได็ ็จำนวนผ็  แทนสมาช็ กจะม็ น็ อยกว็ าหน็ ง่ร็ อยคนไม็ ได็  

ว ธ การเล อกต ้งผ  แทนสมาช ก็จ านวนผ  แทนสมาช ก็และการด ารงต าแหน งให เป็นไปตามท ่ก าหนด
ในข อบ งค บ 

มาตรา ๕๗  การประช็ มใหญ ของสหกรณ็์ต็ องม็ สมาช็ กมาประช็ มไม็ น็ อยกว็ าก็ ่งหน็ ่งของจำนวนสมาช็ ก็
ท็ ้งหมดหร็ อไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งร็ อยคน็ในกรณ็ เป็ นการประช็ มใหญ็ โดยผ็  แทนสมาช็ ก็ต็ องม็ ผ็  แทนสมาช็ กมาประช็ ม็
ไม น อยกว าก ่งหน ่งของจ านวนผ  แทนสมาช กท ้งหมดหร อไม น อยกว าหน ่งร อยคน็จ งจะเป็นองค์ประช ม 

ในการประช มใหญ ็สมาช กหรอผ  แทนสมาช กจะมอบอ านาจให ผ  อ ่นมาประช มแทนตนไม ได  
มาตรา ๕๘  ในการประช มใหญ ของสหกรณ์็ถ าสมาช กหร อผ  แทนสมาช ก็แล วแต กรณ ็มาประช มไม ครบ

องค์ประช ม็ให น ดประช มใหญ อ กคร ้งหน ่งภายในส บส ่ว นน บแต ว นท ่น ดประช มใหญ คร ้งแรก็ในการประช มคร ้งหล งน ้็็
ถ าม ใช็ การประช็ มใหญ็ ว็ สาม ญท ่สมาช กหร อผ  แทนสมาช็ กร็ องขอให็ เร็ ยกประช็ มแล็ ว็เม็ ่อม็ สมาช็ กหร็ อผ็  แทน
สมาช็ ก็แล็ วแต กรณ ็มาประช็ มไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งในส็ บของจำนวนสมาช็ กหร็ อผ็  แทนสมาช็ กท็ ้งหมด็ หร็ อไม็ น็ อยกว็ า
สามส็ บคน็ก็ ให็ ถ็ อว็ าเป็ นองค็์ประช็ ม 

มาตรา ๕๙  สมาช็ กหร็ อผ็  แทนสมาช็ กคนหน็ ่งให็ ม็ เส็ ยงหน็ ่งในการลงคะแนน็ ถ็ าคะแนนเส็ ยงเท็ าก็ น็
ให็ ประธานในท็ ่ประช็ มออกเส็ ยงเพ็ ่มข็ ้นอ็ กเส็ ยงหน็ ่งเป็ นเส็ ยงช็ ้ขาด็การว็ น็ จฉ็ ยช็ ้ขาดของท็ ่ประช็ มใหญ ให็ ถ็ อเส ยง
ข างมาก็เว นแต ในกรณ ด งต อไปน ้็ให ถ อเส ยงไม น อยกว าสองในสามของจ านวนสมาช กหร อผ  แทนสมาช กซ ่งมาประช ม 

(๑)  การแก็ ไขเพ็ ่มเต็ มข็ อบ็ งค็ บ 
(๒)  การควบสหกรณ์ 
(๓)  การแยกสหกรณ์ 
(๔)  การเล็ กสหกรณ์ 
(๕) การอ็ ่นใดท็ ่ข็ อบ็ งค็ บกำหนดให็ ใช็ เส็ ยงไม็ น็ อยกว็ าสองในสามของจำนวนสมาช็ กหร็ อผ็  แทนสมาช็ ก 

ซ็ ่งมาประช็ ม 
                * มาตรา ๖๐ การจ็ ดสรรกำไรส็ ทธ็ ประจำป็ ของสหกรณ็์ ให็ จ็ ดสรรเป็ นท นสำรองไม็ น็ อยกว็ าร็ อยละส็ บ็
ของก าไรส ทธ ็และเป็นค าบ าร งส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยตามอ ตราท ่ก าหนดในกฎกระทรวง็แต ต องไม เก น
ร็ อยละห็ าของกำไรส็ ทธ็  

ก าไรส ทธ ประจ าปีท ่เหล อจากการจ ดสรรเป็นท นส ารองและค าบ าร งส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็
ท ่ประช มใหญ อาจจ ดสรรได ภายใต ข อบ งค บ็ด งต อไปน ้ 

(๑)็ จ ายเป็นเง นปันผลตามห  นท ่ช าระแล ว็แต ต องไม เก นอ ตราท ่ก าหนดในกฎกระทรวงส าหร บสหกรณ์
แต ละประเภท 

(๒)  จ็ ายเป็ นเง็ นเฉล็ ่ยค็ นให แก็ สมาช็ กตามส็ วนธ็ รก็ จท็ ่สมาช็ กได็ ทำไว็ ก็ บสหกรณ็์ในระหว็ างป็  
(๓)  จ็ ายเป็ นเง็ นโบน็ สแก็ กรรมการและเจ็ าหน็ าท็ ่ของสหกรณ็์ไม็ เก็ นร็ อยละส บของกำไรส็ ทธ็  
(๔)็ จ ายเป็ นท นสะสมไว็  เพ็ ่อดำเน็ นการอย็ างหน็ ่งอย็ างใดของสหกรณ็์ตามท ่ก าหนดในข อบ งค บ 
มาตรา ๖๑  ท นสำรองตามมาตรา็๖๐็วรรคหน็ ่ง็จะถอนจากบ็ ญช็ ท็ นสำรองได็ เพ็ ่อชดเชยการขาดท็ น

หร อเพ ็่อจ ดสรรเข าบ็ ญช็ ท นส ารองให็ แก็ สหกรณ์ใหม ท ่ได จดทะเบ ยนแบ็ งแยกจากสหกรณ็์เด็ มตามมาตรา็๑๐๐ 
มาตรา ๖๒  เง็ นของสหกรณ็์น ็้น็สหกรณ็์อาจฝากหร็ อลงท นได็ ็ด็ งต็ อไปน็ ้ 
(๑)  ฝากในช มน มสหกรณ์หร อสหกรณ์อ ่น 
(๒)  ฝากในธนาคาร หร อฝากในสถาบ นการเง นท ่ม ว ตถ ประสงค์เพ ่อให ความช วยเหล อทางการเง นแก สหกรณ์ 
(๓)  ซ็ ้อหล็ กทร็ พย็์ของร็ ฐบาลหร อร ฐว็ สาหก็ จ 
 

 

                      *มาตรา 60 วรรคหน็ ่ง แก็ ไขโดยมาตรา 11 แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 2) พ.ศ. 2553  
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(๔)  ซ็ ้อห็  นของธนาคารท็ ่ม็ ว็ ตถ็ ประสงค็์เพ็ ่อให็ ความช็ วยเหล็ อทางการเง็ นแก็ สหกรณ์ 
(๕)  ซ็ ้อห็  นของช็ มน็ มสหกรณ็์หร อสหกรณ็์อ็ ่น 
(๖)็ ซ ้อห็  นของสถาบ นท ป่ระกอบธ็ รก็ จอ็ นท าให เก็ ดความสะดวกหร อส งเสร็ มความเจร็ ญแก ก จการของ

สหกรณโ์ดยได็ ร บความเห นชอบจากนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ 
(๗)  ฝากหร็ อลงท็ นอย็ างอ็ ่นตามท็ ่คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ กำหนด 
มาตรา ๖๓ ให สหกรณ์ท ่ม ว ตถ ประสงค์เพ ่อการขายหร อแปรร ปผล ตผลทางการเกษตรท ่สมาช กผล ตข ้น

พ็ จารณาซ็ ้อหร็ อรวบรวมผล็ ตผลจากสมาช็ กก็ อนผ็  อ็ ่น 
มาตรา ๖๔  ให็ สหกรณ็์จ็ ดท าทะเบ็ ยน็ด็ งต็ อไปน็ ้ 
(๑)  ทะเบ็ ยนสมาช็ กซ็ ่งอย็ างน็ อยต็ องม็ รายการ 

(ก)็ช็ ่อ ประเภท และท็ ่ต็ ้งสำน็ กงานของสหกรณ็์ 
(ข) ช็ ่อ ส็ ญชาต็  และท็ ่อย็  ของสมาช็ ก 
(ค) ว็ นท็ ่เข็ าเป็ นสมาช็ ก 

(๒)  ทะเบ็ ยนห็  นซ็ ่งอย็ างน็ อยต็ องม็ รายการ 
(ก)็ช็ ่อ ประเภท และท็ ่ต็ ้งสำน็ กงานของสหกรณ็์ 
(ข) ช็ ่อของสมาช็ กซ็ ่งถ็ อห็  น ม็ ลค็ าห็  น จำนวนห็  น และเง็ นค็ าห็  นท็ ่ชำระแล็ ว 
(ค) ว็ นท็ ่ถ็ อห็  น 

ให็ สหกรณ็์เก็ บร็ กษาทะเบ็ ยนตาม็ (๑)็ และ็ (๒)็ ไว็ ท็ ่สำน็ กงานของสหกรณ็แ์ละให็ ส็ งส าเนาทะเบ็ ยนน็ ้น็
แก็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ภายในเก็ าส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่จดทะเบ็ ยน 

ให็ สหกรณ็์รายงานการเปล็ ่ยนแปลงรายการในทะเบ็ ยนต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ภายในสามส็ บว็ นน็ บแต็  
ว็ นส็ ้นป็ ทางบ็ ญช็ ของสหกรณ์ 

มาตรา ๖๕  ให็ สหกรณ็์จ็ ดให็ ม็ การทำบ็ ญช็ ตามแบบและรายการท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์กำหนดให็ 
ถ็ กต็ องตามความเป็ นจร็ ง็ และเก็ บร กษาบ็ ญช็ และเอกสารประกอบการลงบ็ ญช็ ไว็ ท็ ่สำน็ กงานสหกรณ็์ภายใน
ระยะเวลา็ท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนด 

เม็ ่อม็ เหต็ ต็ องบ็ นท็ กรายการในบ็ ญช็ เก็ ่ยวก็ บกระแสเง็ นสดของสหกรณ์ให็ บ็ นท็ กรายการในว็ นท็ ่เก็ ดเหต็ น็ ้น็
สำหร็ บเหต็ อ็ ่นท็ ่ไม็ เก็ ่ยวก็ บกระแสเง็ นสด็ให็ บ็ นท็ กรายการในสม็ ดบ็ ญช็ ภายในสามว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่ม็ เหต็ อ็ นจะต็ อง 
บ็ นท็ กรายการน็ ้น 

การลงรายการบ็ ญช็ ต็ องม็ เอกสารประกอบการลงบ็ ญช็ ท็ ่สมบ็ รณ็์โดยครบถ วน 
    * มาตรา 66  ให สหกรณ์จ ดท างบการเง นประจ าปีท กรอบปีทางบ ญช ของสหกรณ์ 
 งบการเง นประจ าปีต องเป็นไปตามแบบท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนด 
 งบการเง นประจ าปีน ้นต องท าให แล วเสร จและให ผ  สอบบ ญช ตรวจสอบแล วน าเสนอเพ ่ออน ม ต 
ในท ่ประช มใหญ ของสหกรณ์ภายในหน ่งร อยห าส บว นน บแต ว นส ้นปีทางบ ญช  
      * มาตรา 67  ให สหกรณ์จ ดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเน นงานของสหกรณ์เสนอต อท ่ประช มใหญ 
ในคราวท ่เสนองบการเง นประจ าปี็และให ส งส าเนารายงานประจ าปีและงบการเง นประจ าปีไปย งนายทะเบ ยนสหกรณ์
ภายในสามส บว นน บแต ว นท ่ม การประช ม 
                *มาตรา 68  ให สหกรณ์เก บร กษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเน นงานของสหกรณ์และงบการเง น
ประจ าปี็พร อมท ้งข อบ งค บและกฎหมายว าด วยสหกรณ์ไว ท ่ส าน กงานของสหกรณ์็เพ ่อให สมาช กขอตรวจด ได  

 

 
 

                      * มาตรา็66 มาตรา็67็และมาตรา็68  แก ไขโดยมาตรา 20็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562  
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ส ่วนท ี่ ๔ 
การสอบบัญช ี

 

     * มาตรา 69  ให กรมตรวจบ ญช สหกรณ์เป็นผ  สอบบ ญช ของสหกรณ์็ในการน ้็กรมตรวจบ ญช สหกรณ์
อาจแต งต ้งผ  สอบบ ญช ร บอน ญาต็หร อบ คคลอ ่นเป็นผ  สอบบ ญช ของสหกรณ์็ตามขนาดของสหกรณ์ก ได ็ท ้งน ้็
ตามระเบ ยบท ่อธ บด กรมตรวจบ ญช สหกรณ์ก าหนด 
 การสอบบ ญช น ้น็ให ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการสอบบ ญช และตามระเบ ยบท ่อธ บด กรมตรวจบ ญช สหกรณ์ก าหนด 
 

ส ่วนท ี่ ๕ 
การเล ิกสหกรณ์ 

 

 มาตรา ๗๐  สหกรณ็์ย็ อมเล็ กด็ วยเหต็ หน็ ่งเหต็ ใด็ด็ งต็ อไปน็ ้ 
 (๑)  ม็ เหต็ ตามท็ ่กำหนดในข็ อบ็ งค็ บ 

(๒)  สหกรณ็์ม็ จำนวนสมาช็ กน็ อยกว็ าส็ บคน 
 (๓)  ท็ ่ประช็ มใหญ ลงมต็ ให็ เล็ ก 
 (๔)  ล็ มละลาย 
 (๕)  นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ส็ ่งให็ เล กตามมาตรา ๗๑  

 ให สหกรณ์ท ่เล กตาม็(๑)็(๒)็(๓)็หร อ็(๔)็แจ งให นายทะเบ ยนสหกรณ์ทราบภายในส บห าว นน บแต 
ว นท ่เล ก 
 ให็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ป็ ดประกาศการเล็ กสหกรณ็์ไว็ ท็ ่สำน็ กงานของสหกรณ็์็ท็ ่ทำการสหกรณ็์อำเภอ
หร อหน็ วยส งเสร็ มสหกรณ็์็และท ว่็ าการอำเภอหร็ อส าน็ กงานเขตแห็ งท องท ่ท ่สหกรณ์น ้นต ้งอย   

มาตรา ๗๑ นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ม อำนาจส ่งเล กสหกรณไ์ด็ เม อ่ปรากฏว็ า 
 (๑)็ สหกรณ์ไม เร ่มดำเน็ นก็ จการภายในหน็ ่งป็ น็ บแต็ ว็ นท็ ่จดทะเบ็ ยนหร็ อหย็ ดดำเน็ นก็ จการต็ ดต็ อก็ น
เป็ นเวลาสองป็ น็ บแต็ ว็ นท็ ่หย็ ดดำเน็ นก็ จการ 
             ** (๒)็ สหกรณไ์ม ส งส าเนารายงานประจำป็ และงบการเง นประจ าปีต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์เป็ นเวลาสามป็ 
ต็ ดต็ อก็ น 

(๓)  สหกรณ็์ไม็ อาจดำเน็ นก็ จการให็ เป็ นผลด็  หร็ อการดำเน็ นก็ จการของสหกรณ็์ก อให็ เก็ ดความเส็ ยหาย
แก็ สหกรณ ์หร็ อประโยชน็์ส็ วนรวม 

          *** มาตรา ๗๒ (ยกเล ก) 
มาตรา ๗๓  เม็ ่อสหกรณ์ใดเล็ กไปด็ วยเหต็ หน็ ่งเหต็ ใดตามท็ ่ระบ็ ไว็ ในมาตรา็๗๐ ให็ จ ดการชำระบ็ ญช็  

ตามบทบ็ ญญ็ ต ในหมวด็๔็ว็ าด็ วยการชำระบ็ ญช็  
 

หมวด ๔ 
การชำระบญัช ี

 มาตรา ๗๔  การช าระบ ญช สหกรณ์ท ่ล มละลายน ้น็ให เป็นไปตามกฎหมายว าด วยล มละลาย 
 

 

  * ส วนท ่ ็4็การสอบบ ญช ็มาตรา็69็แก ไข โดยมาตรา็21็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์็(ฉบ็ บท็ ่็3) พ.ศ. 2562 
                     ** มาตรา็71 (2)  แก ไขโดยมาตรา็22็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3) พ.ศ. 2562  
                    *** มาตรา็72็็ยกเล ก โดยมาตรา็23็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์็(ฉบ็ บท็ ่็3) พ.ศ. 2562 
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                *มาตรา 75  การช าระบ ญช สหกรณ์ท ่เล กเพราะเหต อ ่นนอกจากล มละลาย็ให ท ่ประช มใหญ ต ้งผ  ช าระบ ญช 
โดยได ร บความเห นชอบจากนายทะเบ ยนสหกรณ์ข ้นท าการช าระบ ญช สหกรณ์ภายในสามส บว นน บแต ว นท ่เล กสหกรณ์็
หร อน บแต ว นท ่คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์ม ค าส ่งให ยกอ ทธรณ์็แล วแต กรณ  
 ในกรณ ท ่ท ่ประช มใหญ ไม เล อกต ้งผ  ช าระบ ญช ภายในก าหนดเวลาด งกล าว็หร อนายทะเบ ยนสหกรณ์็
ไม ให ความเห นชอบในการเล อกต ้งผ  ช าระบ ญช ็ให นายทะเบ ยนสหกรณ์ต ้งผ  ช าระบ ญช ข ้นท าการช าระบ ญช 
สหกรณ์ได  
 เม ่อนายทะเบ ยนสหกรณ์เห นสมควรหร อเม ่อสมาช กม จ านวนไม น อยกว าสองในสามของสมาช กท ้งหมด
ร องขอต อนายทะเบ ยนสหกรณ์็นายทะเบ ยนสหกรณ์จะแต งต ้งผ  ช าระบ ญช คนใหม แทนผ  ช าระบ ญช ซ ่งได ร บ็
เล อกต ้งหร อซ ่งได ต ้งไว ก ได  
 ให นายทะเบ ยนสหกรณ์จดทะเบ ยนผ  ช าระบ ญช ซ ่งนายทะเบ ยนสหกรณ์ให ความเห นชอบตามวรรคหน ่ง็
หร อผ  ช าระบ ญช ซ ่งได ร บแต งต ้งตามวรรคสองหร อวรรคสาม็และให ปิดประกาศช ่อผ  ช าระบ ญช ไว ท ่ส าน กงานของ
สหกรณ์น ้น็ส าน กงานสหกรณ์อ าเภอหร อหน วยส งเสร มสหกรณ์็และท ่ว าการอ าเภอหร อส าน กงานเขตแห งท องท ่ ็
ท ส่หกรณ์น ้นต ้งอย  ภายในส บส ่ว นน บแต ว นท ่จดทะเบ ยนผ  ช าระบ ญช  
 ผ  ช าระบ ญช อาจได ร บค าตอบแทนตามท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนด 

มาตรา ๗๖  สหกรณ็์น็ ้นแม จะได็ เล็ กไปแล วก็ ให็ พ็ งถ็ อว็ าย็ งคงดำรงอย็  ตราบเท็ าเวลาท็ ่จำเป็ นเพ็ ่อการ็
ชำระบ็ ญช็  

 มาตรา ๗๗  ให็ ผ็  ชำระบ็ ญช็ ม็ หน็ าท็ ่ชำระสะสางก็ จการของสหกรณ็์็จ็ ดการชำระหน็ ้และจำหน็ าย
ทร็ พย็์ส็ นของสหกรณ็์น็ ้นให็ เสร็ จไป 

มาตรา ๗๘   เม็ ่อสหกรณ็์เล็ ก็็ ให็ คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์และเจ็ าหน็ าท็ ่ของสหกรณ็์ม็ หน็ าท็ ่
จ็ ดการร็ กษาทร็ พย็์ส็ นท็ ้งหมดของสหกรณ็์ไว็ จนกว็ าผ็  ชำระบ็ ญช็ จะเร็ ยกให็ ส็ งมอบ 

ผ  ชำระบ ญช็ จะเร็ ยกให คณะกรรมการดำเน็ นการสหกรณ็์หร อเจ็ าหน าท ่ของสหกรณ์ส งมอบทร พย์ส นตาม
วรรคหน ่งพร็ อมด็ วยสม็ ดบ็ ญช็ ็เอกสาร็และส็ ่งอ็ ่นเม็ ่อใดก็ ได็  

 มาตรา ๗๙  ภายในสามส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์จดทะเบ็ ยนผ็  ชำระบ็ ญช็  ให็ ผ็  ชำระบ็ ญช็  
ประกาศโฆษณาทางหน็ งส็ อพ็ มพ็์รายว็ นอย็ างน็ อยสองว็ นต็ ดต็ อก็ น็หร็ อประกาศโฆษณาทางอ็ ่นว็ าสหกรณ็์ได็ เล็ ก็
และแจ็ งเป ็นหน็ งส็ อไปย็ งเจ็ าหน็ ้ท็ กคน็ซ็ ง่ม็ ช็ ่อปรากฏในสม็ ดบ็ ญช็ ็ เอกสารของสหกรณ์ หร็ อปรากฏจากทางอ็ ่น
เพ็ ่อให ทราบว็ าสหกรณ์น ้นเล ก็และให็ เจ็ าหน็ ้ย็ ่นคำทวงหน็ แ้ก็ ผ็  ชำระบ็ ญช็  

 **มาตรา 80  ผ  ช าระบ ญช ต องท างบการเง นของสหกรณ์็ณ็ว นท ่เล กสหกรณ์โดยไม ช กช า ็และให  
นายทะเบ ยนสหกรณ์ต ้งผ  สอบบ ญช เพ ่อตรวจสอบงบการเง นน ้น 
 เม ่อผ  สอบบ ญช แสดงความเห นต องบการเง นแล ว็ให ผ  ช าระบ ญช เสนองบการเง นต อท ่ประช มใหญ เพ ่อ
อน ม ต ็แล วเสนองบการเง นน ้นต อนายทะเบ ยนสหกรณ์ 
 ในกรณ ท ่การประช มใหญ ไม ครบองค์ประช ม็ให ผ  ช าระบ ญช เสนองบการเง นต อนายทะเบ ยนสหกรณ์
เพ ่ออน ม ต  
 มาตรา ๘๑  ผ  ช าระบ็ ญช็ ม็ อำนาจหน็ าท็ ่็ด็ งต็ อไปน็ ้ 

(๑)  ด าเน นก จการของสหกรณเ์ท าท ่จ าเป็นเพ ่อระว งร กษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหว างท ่ย งช าระบ ญช 
ไม็ เสร็ จ 

(๒)  ดำเน็ นก็ จการของสหกรณ็์เท าท็ ่จำเป็ นเพ็ ่อชำระสะสางก็ จการให็ เสร็ จไปด็ วยด็  
(๓)  เร็ ยกประช็ มใหญ  
  

 

 * มาตรา็75็วรรคหน ่ ง ็ แก ไขโดยมาตรา็24็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3) พ.ศ. 2562 
                    ** มาตรา 80็แก ไขโดยมาตรา็25็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3) พ.ศ. 2562   
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(๔)  ดำเน็ นการท็ ้งปวงเก็ ่ยวก็ บคด็ แพ็ งหร็ อคด็ อาญา และประน็ ประนอมยอมความในเร็ ่องใด ๆ ในนาม 
ของสหกรณ็์ 

(๕)  จำหน็ ายทร็ พย็์ส็ นของสหกรณ์ 
(๖)็ เร ยกให สมาช กหร อทายาทของสมาช กผ  ตายช าระค าห  นท ่ย งช าระไม ครบม ลค าของห  นท ้งหมด 
(๗)  ร็ องขอต็ อศาลเพ็ ่อส็ ่งให็ สหกรณ็์ล็ มละลายในกรณ็ ท็ ่เง็ นค็ าห็  นหร็ อเง็ นลงท็ นได็ ใช็ เสร็ จแล็ ว แต็ 

ทร็ พย็์ส็ นก็ ย็ งไม็ เพ็ ยงพอแก็ การช าระหน็ ้ส็ น 
(๘)  ดำเน็ นการอย็ างอ็ ่นเท็ าท็ ่จำเป็ นเพ็ ่อให็ การชำระบ็ ญช็ เสร็ จส็ ้น 
มาตรา ๘๒  ข็ อจำก็ ดอำนาจของผ็  ชำระบ็ ญช็ อย็ างใด็ ๆ็ห็ ามม็ ให็ ยกข็ ้นเป็ นข็ อต็ อส็  บ็ คคลภายนอก็

ผ็  กระทำการโดยส็ จร็ ต 
มาตรา ๘๓  ค็ าธรรมเน็ ยม็็ ค็ าภาระต็ ดพ็ น็็ และค็ าใช็ จ ายท็ ่ต็ องเส็ ยตามสมควรในการชำระบ็ ญช็ น็ ้น็

ผ็  ชำระบ็ ญช็ ต็ องจ็ ดการชำระก็ อนหน็ ้รายอ็ ่น 
มาตรา ๘๔  ถ็ าเจ็ าหน็ ้คนใดม็ ได็ ทวงถามให็ ชำระหน็ ้็ ผ็  ชำระบ็ ญช็ ต็ องวางเง็ นสำหร็ บจำนวนหน็ ้น ้นไว็  

ต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์เพ็ ่อประโยชน็์แก็ เจ็ าหน็ ้็ และให็ ผ็  ชำระบ็ ญช็ ม็ หน็ งส็ อแจ็ งการท็ ไ่ด็ วางเง็ นไปย็ งเจ็ าหน็ ้็
โดยไม็ ช็ กช็ า 

ถ็ าเจ็ าหน็ ้ไม็ ร็ บเง็ นไปจนพ็ นกำหนดสองป็ น็ บแต็ ว็ นท็ ่ผ็  ชำระบ็ ญช็ วางเง็ นไว็ ต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ 
เจ าหน ้ย อมหมดส ทธ ในเง นจ านวนน ้น็และให นายทะเบ ยนสหกรณ์จ ดส งเป็นรายได ของส นน บาตสหกรณ์แห ง
ประเทศไทยให็ เสร็ จภายในเวลาอ็ นสมควร 

มาตรา ๘๕  ให ผ  ช าระบ ญช เสนอรายงานต อนายทะเบ ยนสหกรณ์ท กระยะหกเด อนว าได จ ดการไป 
อย างใดบ างและแสดงให็ เห็ นความเป็ นไปของบ็ ญช็ ท็ ่ชำระอย็  น็ ้น็ รายงานด็ งกล็ าวน็ ้ให็ ทำตามแบบท็ ่นายทะเบ็ ยน
สหกรณ็์กำหนด 

รายงานตามวรรคหน็ ง่ให็ สมาช็ ก็ทายาทของสมาช็ กผ็  ตาย็และเจ็ าหน็ ้ท็ ้งหลายของสหกรณ็์ตรวจด็ ได็  
โดยไม็ ต็ องเส็ ยค็ าธรรมเน็ ยม 

ถ็ าปรากฏข็ อบกพร็ องในการชำระบ็ ญช็ ็็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ม็ อำนาจส็ ่งให็ ผ็  ชำระบ็ ญช แก็ ไขข็ อบกพร อง็
และรายงานต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ภายในเวลาท็ ่กำหนด 

มาตรา ๘๖  เม ่อได ช าระหน ้ของสหกรณ์แล ว็ถ าม ทร พย์ส นเหล ออย  เท าใดให ผ  ช าระบ ญช จ ายตามล าด บ็
ด็ งต็ อไปน็ ้ 

(๑)  จ็ ายค็ นเง็ นค็ าห็  นให็ แก สมาช็ กไม็ เก็ นม็ ลค็ าห็  นท็ ่ชำระแล็ ว 
(๒)  จ ายเป็นเง นปันผลตามห  นท ่ช าระแล วแต ต องไม เก นอ ตราท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนดตาม

ความเห นชอบของคณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ สำหร็ บสหกรณ์แต็ ละประเภท 
(๓)  จ็ ายเป็ นเง็ นเฉล็ ่ยค็ นให แก็ สมาช็ กตามส็ วนธ็ รก็ จท็ ่สมาช็ กได็ ทำไว็ ก็ บสหกรณ็์ในระหว็ างป็ ตามท็ ่ 

กำหนดในข็ อบ็ งค็ บ 
ถ็ าย็ งม็ ทร พย็์ส นเหล ออย็  อ็ ก็ ให็ ผ็  ชำระบ ญช็ โอนให แก สหกรณ็อ์็ ่น็หร็ อส็ นน็ บาตสหกรณ์แห็ งประเทศไทย

ตามมต็ ของท ่ประช็ มใหญ ็หร อด็ วยความเห็ นชอบของนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์็ในกรณ ท ่ไม อาจเร ยกประช็ มใหญ ได็ 
ภายในสามเด็ อนน็ บแต็ ว็ นท็ ่ชำระบ็ ญช็ เสร็ จ  

มาตรา ๘๗  เม็ ่อได็ ชำระบ็ ญช็ ก็ จการของสหกรณ็์เสร จแล็ ว็ ให็ ผ็  ชำระบ็ ญช็ ทำรายงานการชำระบ็ ญช็  
พร อมท ้งรายการย อของบ ญช ท ่ช าระน ้น็แสดงว าได ด าเน นการช าระบ ญช และจ ดการทร พย์ส นของสหกรณ์
ไปอย็ างใด็รวมท ็ง้ค็ าใช็ จ็ ายในการช าระบ็ ญช็ และจ านวนทร็ พย็์ส็ นท็ ่จ็ ายตามมาตรา็๘๖็เสนอต็ อผ็  สอบบ็ ญช็  
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เม็ ่อผ็  สอบบ็ ญช็ ตรวจสอบและร็ บรองบ็ ญช็ ท็ ่ชำระน็ ้นแล็ ว็ ให็ ผ็  ช าระบ็ ญช็ เสนอต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ์
ภายในสามส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่ผ  สอบบ ญช็ ร บรองบ็ ญช็ ท ่ชำระน็ ้นเม ่อนายทะเบ็ ยนสหกรณ์เห็ นชอบด็ วยแล็ วให ถ อว า
เป็ นท็ ่ส็ ดแห็ งการช าระบ็ ญช็ ็และให็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ์ถอนช็ ่อสหกรณ็์ออกจากทะเบ็ ยน 

มาตรา ๘๘  เม ่อนายทะเบ ยนสหกรณ์ให ความเห นชอบในการช าระบ ญช ตามมาตรา็๘๗็แล ว็ให ผ  ช าระบ ญช 
มอบบรรดาสม็ ดบ็ ญช็ และเอกสารท็ ้งหลายของสหกรณ็์ท็ ่ได็ ชำระบ็ ญช็ เสร็ จแล็ วน็ ้นแก็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ์็ ภายใน
สามส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ให็ ความเห็ นชอบ 

ให็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ร็ กษาสม็ ดบ็ ญช็ และเอกสารเหล็ าน็ ้ไว็ อ็ กสองป็ น็ บแต็ ว็ นท็ ่ถอนช็ ่อสหกรณ็์น็ ้น็
ออกจากทะเบ็ ยน 

สม ดบ็ ญช็ และเอกสารตามวรรคหน็ ่ง็ให ผ  ม ส วนได็ เส็ ยตรวจด็ ได็ โดยไม็ ต็ องเส็ ยค็ าธรรมเน็ ยม 
มาตรา ๘๙  ในคด็ ฟ็ องเร็ ยกหน ็้ส นท ่สหกรณ์็ สมาช็ ก็ หร อผ  ชำระบ็ ญช็ เป็ นล กหน ้อย  ในฐานะเช นน ้น

ห็ ามม็ ให็ ฟ็ องเม็ ่อพ็ นกำหนดสองป็ น็ บแต็ ว็ นท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ถอนช็ ่อสหกรณ็์ออกจากทะเบ็ ยน 
 

* หมวด 4/1 
การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

 
มาตรา 89/1  เว นแต จะได บ ญญ ต ไว เป็นการเฉพาะในหมวดน ้็ให การด าเน นงานและการก าก บด แล

สหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยนเป็นไปตามบทบ ญญ ต ในหมวดอ ่นด วย 
มาตรา 89/2  การด าเน นงานและการก าก บด แลสหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยน

ในเร ่องด งต อไปน ้็ให เป็นไปตามหล กเกณฑ์็ว ธ การ็และเง ่อนไขท ่ก าหนดในกฎกระทรวง็ท ้งน ้็อาจก าหนดให 
แตกต างก นไปตามขนาดของสหกรณ์ก ได  

(1)็การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยน 
(2)็การก าหนดค ณสมบ ต และล กษณะต องห ามอ ่นของกรรมการด าเน นการสหกรณ์็และผ  จ ดการ 
(3)็การก าหนดอ านาจหน าท ่ของคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์ 
(4)็การให ก  และการให ส นเช ่อ 
(5)็การร บฝากเง น็การก อหน ้็และการสร างภาระผ กพ น็ซ ่งรวมถ งการก  ย มเง นหร อการค้ าประก น 
(6)็การด ารงเง นกองท น 
(7)็การบร หารส นทร พย์และการด ารงส นทร พย์สภาพคล อง 
(8)็การฝากเง นหร อการลงท น 
(9)็การก าก บด แลด านธรรมาภ บาล 
(10)็การจ ดช ้นส นทร พย์และการก นเง นส ารอง 
(11)็การจ ดท าบ ญช ็การจ ดท าและการเปิดเผยงบการเง น็การสอบบ ญช ็และการแต งต ้งผ  สอบบ ญช  
(12)็การจ ดเก บและรายงานข อม ล  
(13)็เร ่องอ ่น็ๆ็ท ่จ าเป็นต อการด าเน นงานและการก าก บด แล 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน ่ง็ให กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาร อร วมก บกระทรวงการคล ง

และธนาคารแห งประเทศไทย 
มาตรา 89/3  ในกรณ ท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์เห นว าคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการ็

หร อผ  จ ดการของสหกรณ์ออมทร พย์หร อสหกรณ์เครด ตย เน ่ยนใดฝ่ายฝืนหร อไม ปฏ บ ต ตามกฎกระทรวงท ่ออก
ตามความในมาตรา็89/2็ให นายทะเบ ยนสหกรณ์ม อ านาจส ่งให แก ไขข อบกพร องหร อระง บการด าเน นการน ้นได  
                           * หมวด็4/1็การด าเน นงานและการก าก บด แลสหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยน็มาตรา็89/1็ถ ง็มาตรา็89/4็
เพ ่มเต มโดยมาตรา็26็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์็(ฉบ็ บท็ ่็3) พ.ศ. 2562  
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ในกรณ ท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์เห นว าการกระท าตามวรรคหน ่งอาจก อให เก ดความเส ยหายอย างร ายแรง
ต อสหกรณ์หร อสมาช ก็ให นายทะเบ ยนสหกรณ์ม อ านาจส ่งให คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการ็หร อ
ผ  จ ดการน ้น็พ นจากต าแหน ง็หร อส ่งให เล กสหกรณ์ด งกล าวได ็แล วแต กรณ ็และให น าความในมาตรา็24็
มาตรา็25็และมาตรา็73็มาใช บ งค บโดยอน โลม 
 

มาตรา 89/4  เพ ่อประโยชน์ในการก าก บด แลสหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยนให ม 
คณะกรรมการคณะหน ่ง็เร ยกว า็“คณะกรรมการท ่ปร กษาการก าก บด แลสหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยน”็
ประกอบด วย็ปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หร อรองปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ ่งได ร บมอบหมาย็เป็น
ประธานกรรมการ็ผ  แทนกระทรวงการคล ง็ผ  แทนกรมตรวจบ ญช สหกรณ์็ผ  แทนธนาคารแห งประเทศไทย็และผ  แทน
ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย์และตลาดหล กทร พย์็เป็นกรรมการ 

ให อธ บด กรมส งเสร มสหกรณ์แต งต ้งข าราชการในส งก ดกรมส งเสร มสหกรณ์เป็นเลขาน การและ
ผ  ช วยเลขาน การ 

 ให คณะกรรมการท ่ปร กษาการก าก บด แลสหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยนม อ านาจหน าท ่
ให ค าปร กษาแนะน า็เสนอมาตรการป้องก นและแก ไขปัญหา็และเสนอให ปร บปร งระเบ ยบหร อค าส ่ง เก ่ยวก บการ
ก าก บด แลสหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยนแก นายทะเบ ยนสหกรณ์ 

ให น าความในมาตรา็13็มาใช บ งค บแก การประช มของคณะกรรมการท ่ปร กษาการก าก บด แลสหกรณ์
ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยนโดยอน โลม 

 
หมวด ๕  

การควบสหกรณ ์เข ้าก ัน 
 

มาตรา ๙๐ สหกรณ็์ต็ ้งแต สองสหกรณ็์อาจควบเข็ าก็ นเป็ นสหกรณ็์เด็ ยวได็ ็ โดยมต็ แห็ งท็ ่ประช็ มใหญ  
ของแต็ ละสหกรณ์็และต็ องได็ ร็ บความเห็ นชอบจากนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ 

ในการขอความเห นชอบของนายทะเบ ยนสหกรณ์ให ส งส าเนารายงานการประช มใหญ ของสหกรณ์ท ่ ็
ลงมต็ ให็ ควบเข็ าก็ นไปด็ วย 

มาตรา ๙๑  เม็ ่อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ให็ ความเห็ นชอบตามมาตรา็๙๐ แล็ วให็ สหกรณ์แจ็ งเป็ น็
หน็ งส็ อไปย็ งเจ็ าหน็ ้ท็ ้งปวงของสหกรณ็์เพ็ ่อให็ ทราบรายการท็ ่ประสงค็์จะควบสหกรณ็์เข าก็ น็ และขอให็ เจ็ าหน ็้ผ  ม 
ข อค ดค านในการควบสหกรณ์เข าก นน ้น็ส งค าค ดค านไปย งสหกรณ์ภายในหกส บว นน บแต ว นท ่ได ร บแจ ง 

ถ าไม ม เจ าหน ้ค ดค านภายในก าหนดเวลาด งกล าวน ้น็ให ถ อว าไม ม ค าค ดค าน 
ถ าม เจ าหน ้ค ดค าน็สหกรณ์จะควบเข าก นม ได ็จนกว าจะได ช าระหน ้หร อได ให ประก นเพ ่อหน ้รายน ้น 
มาตรา ๙๒  ให คณะกรรมการด าเน็ นการสหกรณ็์ของแต็ ละสหกรณ์ท ่ควบเข าก น็ต ้งผ  แทนข ้นสหกรณ์

ละไม เก นสามคนเพ็ ่อดำเน็ นการจดทะเบ็ ยนตามมาตรา็๙๓ 
มาตรา ๙๓  สหกรณ์ท ่ต ้งข ้นใหม โดยควบเข าก นน ้น็ต องจดทะเบ ยนเป็นสหกรณ์ใหม ็โดยย ่นค าขอจดทะเบ ยน

ต็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ตามแบบท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์กำหนด 
ในคำขอจดทะเบ็ ยนสหกรณ็์ใหม ็ ต็ องม็ ผ็  แทนของสหกรณ็์ท็ ่ควบเข็ าก็ นลงลายม็ อช็ ่ออย็ างน็ อยสหกรณ็์

ละสองคนท็ กสหกรณ็์ 
คำขอจดทะเบ็ ยนสหกรณ็์ใหม ็ ต็ องม็ เอกสารด็ งต็ อไปน็ ้ย็ ่นพร็ อมก็ บค าขอด็ วย 
(๑) หน็ งส อของท กสหกรณ์ท ่ควบเข าก นน็ ้นร็ บรองว็ าได็ แจ็ งไปย็ งเจ็ าหน็ ้ท็ ้งปวงตามมาตรา็๙๑็วรรคหน็ ่ง

และไม ม เจ าหน ้ค ดค านภายในก าหนด็หร อในกรณ ท ่ม เจ าหน ้ค ดค านสหกรณ์ได ช าระหน ้็หร อได ให ประก นเพ ่อหน ้รายน ้นแล ว 
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(๒)  ข็ อบ็ งค็ บของสหกรณ็์ใหม็ ท็ ่ขอจดทะเบ็ ยนส็ ่ฉบ็ บ 
(๓)  ส าเนารายงานการประช็ มผ็  แทนของสหกรณ็์ท็ ่ควบเข็ าก็ นหน็ ่งฉบ็ บ 
เอกสารตาม็(๒)็และ็(๓)็น็ ้น็ผ็  แทนของสหกรณ็์ต็ องลงลายม็ อช็ ่อร็ บรองสองคน 
มาตรา 94  เม ่อนายทะเบ ยนสหกรณ์ร บจดทะเบ ยนสหกรณ์ท ่ควบเข าก นเป็นสหกรณ์ใหม แล ว็ให 

นายทะเบ ยนสหกรณ์ถอนช ่อสหกรณ์เด มท ่ได ควบเข าก นน ้นออกจากทะเบ ยน 
ให ผ  แทนของสหกรณ์ท ่ควบเข าก นม อ านาจหน าท ่และส ทธ เช นเด ยวก บคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์

จนกว าจะม การเล อกต ้งคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์ตามมาตรา็๔๐ 

มาตรา ๙๕  สหกรณ์ใหม น ้ย อมได ไปท ้งทร พย์ส น็หน ้ส น็ส ทธ ็และความร บผ ดของสหกรณ์เด มท ่ได 
ควบเข าก นน ้นท ้งส ้น 

 
หมวด ๖  

การแยกสหกรณ์ 
 

มาตรา ๙๖  การแยกสหกรณ็์จะกระทำม ได็  แต็ ถ็ าม การเปล็ ่ยนแปลงเขตการปกครองท็ องท็ ่็หร็ อแบ็ ง
หน วยงาน็หร อสถานประกอบการ็จะแยกสหกรณ์ก ได หากม ความจ าเป็นหร อม เหต ให ไม สะดวกแก การ็ด าเน นงาน 

การแยกสหกรณ็์ตามวรรคหน็ ่งจะกระทำได็ โดยสมาช็ กของสหกรณ็์น็ ้นจ านวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งในห็ าของ
จำนวนสมาช็ กท็ ้งหมด็หร็ อไม็ น็ อยกว็ าห็ าร็ อยคนลงลายม็ อช็ ่อท าหน งส็ อร็ องขอแยกสหกรณ็์ต็ อคณะกรรมการ็
ดำเน็ นการสหกรณ็์ 

ให คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์เร ยกประช มใหญ ภายในสามส บว นน บแต ว นท ่ได ร บค าร องขอตาม
วรรคสอง็เพ ่อพ จารณาเร ่องการแยกสหกรณ์็ถ าท ่ประช มใหญ ได ม มต เห นชอบให แยกสหกรณ์็ ให พ จารณาแบ งแยก
ทร พย์ส น็ท น็ท นส ารอง็หน ้ส น็ส ทธ ็และความร บผ ดของสหกรณ์ตามว ธ การท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนด 

การว น จฉ ยช ้ขาดในเร ่องต าง็ๆ็ของท ่ประช มใหญ ตามวรรคสาม็ให ถ อเส ยงไม น อยกว าสองในสามของ็
จ านวนสมาช กหร อผ  แทนสมาช กท ่มาประช ม 

ถ าคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์ไม เร ยกประช มใหญ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม็ให นายทะเบ ยน็
สหกรณ์ม อ านาจเร ยกประช มใหญ ภายในระยะเวลาตามท ่เห นสมควร 

มาตรา ๙๗  ในกรณ ท ่ท ่ประช มประช มใหญ ได ม มต ไม เห นชอบให แยกสหกรณ์็ถ าสมาช กซ ่งลงลายม อช ่อ
ท าหน็ งส็ อร็ องขอแยกสหกรณ็์ตามมาตรา็ ๙๖็ วรรคสอง็ พ็ จารณาแล็ วไม็ เห็ นด็ วยก็ บมต็ ท็ ่ประช็ มใหญ็ น็ ้น็ ให 
สมาช กด งกล าวท กคนลงลายม อช ่อท าหน งส อถ งนายทะเบ ยนสหกรณ์ภายในก าหนดเวลาสามส บว นน บแต ว นท ่
ท ่ประช มใหญ ลงมต ็เพ ่อให นายทะเบ ยนสหกรณ์พ จารณาว น จฉ ยช ้ขาดว าสมควรแยกสหกรณ์หร อไม ็และเม ่อ
นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ว็ น็ จฉ็ ยช็ ้ขาดเป็ นอย็ างไรแล็ วให็ แจ็ งค าว็ น็ จฉ็ ยให็ สหกรณ็์ทราบ 

คำว็ น็ จฉ ยของนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ให เป็นท ่ส ด 
มาตรา ๙๘ เม็ ่อท็ ่ประช็ มใหญ็ ได็ ม็ มต็ เห็ นชอบตามมาตรา็๙๖ หร็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ว็ น็ จฉ็ ยช็ ้ขาด

ให แยกสหกรณ์ตามมาตรา็ ๙๗็ แล ว็ ให สหกรณ์แจ งมต ท ่ประช มใหญ ็หร็ อคำว็ น็ จฉ็ ยของนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์
เป็นหน งส อไปย งเจ าหน ้ท ้งปวงของสหกรณ์็เพ ่อให ทราบรายการท ่ประสงค์จะแยกสหกรณ์็และให เจ าหน ้ผ  ม ข อค ดค าน
ในการแยกสหกรณ็์น ้นส็ งค าค็ ดค็ านไปย็ งสหกรณ็์ภายในหกส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่ได็ ร็ บแจ็ ง 

มาตรา ๙๙ สหกรณ์ท ่จะจ ดต ้งข ้นใหม โดยการแยกจากสหกรณ์เด มน ้นให น าบทบ ญญ ต ในหมวด็๓ 
ส วนท ่็๑ ว าด วยการจดทะเบ ยนสหกรณ์มาใช บ งค บโดยอน โลม็ 
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ค าขอจดทะเบ็ ยนสหกรณ็์ใหม ็ ต็ องย็ ่นพร็ อมเอกสาร็ด็ งต็ อไปน็ ้ 
(๑) สำเนาหน็ งส อร องขอแยกสหกรณ็์็ และส าเนารายงานการประช็ มใหญ ท ่ได ม มต เห นชอบให แยก

สหกรณ์ตามมาตรา็96็วรรคส ่็ หร อสำเนาหน็ งส อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ซ ่งว็ น็ จฉ ยช ้ขาดให แยกสหกรณ์มาตรา็
๙๗็แล วแต็ กรณ  
 (๒) ส าเนาหน็ งส็ อของสหกรณ็์ท กฉบ็ บท็ ่แจ็ งไปย็ งเจ็ าหน็ ้ท็ ้งปวงของสหกรณ็์ตามมาตรา็๙๘ 
 (๓) หน็ งส็ อของสหกรณ็์ท็ ่ร็ บรองว็ าไม็ ม็ เจ็ าหน็ ้ค็ ดค็ านภายในกำหนดหร็ อสำเนาค าค็ ดค็ านของเจ็ าหน็ ้็
พร็ อมท็ ้งหล็ กฐานท็ ่แสดงว็ าสหกรณ็์ได็ ช าระหน็ ้หร็ อได็ ให็ ประก็ นเพ็ ่อหน็ ้รายน็ ้นแล็ ว 
 มาตรา ๑๐๐ บรรดาทร พย์ส น็ท น็ท นส ารอง็หน ้ส น็ส ทธ ็และความร บผ ดของสหกรณ์เด มท ่ท ่ประช มใหญ 
ได็ ม็ มต็ ให็ แบ็ งแยกตามมาตรา็ ๙๖ หร็ อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ได็ ม็ คำว็ น็ จฉ็ ยช็ ้ขาดให็ แบ็ งแยกตามมาตรา็๙๗ 
แล วแต็ กรณ ็ ย็ อมโอนไปให็ แก็ สหกรณ็์ใหม็ ต็ ้งแต็ ว็ นท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ร บจดทะเบ็ ยน 

 
หมวด ๗ 

ช ุมน ุมสหกรณ์ 
 

มาตรา 101   สหกรณ์ต ้งแต ห าสหกรณ์ข ้นไปท ่ประสงค์จะร วมก นด าเน นก จการเพ ่อให เก ดประโยชน์
ตามว ตถ ประสงค์ของสหกรณ์ท ่เข าร วมก นน ้น็อาจรวมก นจ ดต ้งเป็นช มน มสหกรณ์ได  
                * ช มน มสหกรณ์ใดจะม ฐานะเป็นช มน มสหกรณ์ระด บภ ม ภาคหร อระด บประเทศ็จะต องต ้งข ้น โดยม 
ว ตถ ประสงค์เพ ่ออ านวยประโยชน์แก บรรดาสหกรณ์ในภ ม ภาคหร อท ่วประเทศท ่เป็นสหกรณ์ประเภทเด ยวก นหร อ
ต างประเภทก น็เพ ่อประกอบธ รก จของสหกรณ์็ท ้งน ้็ตามหล กเกณฑ์และเง ่อนไขท ่คณะกรรมการพ ฒนาการ
สหกรณ์แห งชาต ก าหนด 

มาตรา ๑๐๒  การจ ดต ้งช มน มสหกรณ์จะกระท าได ต อเม ่อท ่ประช มใหญ ของสหกรณ์แต ละสหกรณ์ได ม 
มต ให เข าร วมในการจ ดต ้งช มน มสหกรณ์น ้นได  

มาตรา ๑๐๓ ในการด าเน็ นการจ็ ดต็ ้งช็ มน็ มสหกรณ์็ ให็ คณะกรรมการด าเน็ นการของแต็ ละสหกรณ์ 
ต ้งผ  แทนข ้นสหกรณ์ละหน ่งคน็ประกอบเป็นคณะผ  จ ดต ้งช มน มสหกรณ์เพ ่อด าเน นการจ ดต ้งช มน มสหกรณ์ 

การจ ดต ้งและการจดทะเบ ยนช มน มสหกรณใ์ห น าบทบ ญญ ต ในหมวด็๓็ว าด วยสหกรณ์มาใช บ งค บโดยอน โลม 
มาตรา ๑๐๔  การขอจดทะเบ ยนช มน มสหกรณ์น ้น ใ็ห คณะผ  จ ดต ้งช มน มสหกรณ์อย างน อยห าคน็ลงลายม อช ่อ

ย ่นค าขอต อนายทะเบ ยนสหกรณ์ 
มาตรา 105   ให ช มน มสหกรณ์ท ่ได จดทะเบ ยนแล วเป็นน ต บ คคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราชบ ญญ ต น ้ 
เพ ่อให เป็นไปตามว ตถ ประสงค์ให ช มน มสหกรณ์ม อ านาจกระท าการได ตามมาตรา็46็และตามท ่ก าหนดไว 

ในกฎกระทรวง 
**ให น าความในหมวด็3็หมวด็4็หมวด็4/1็หมวด็5็และหมวด็6็มาใช บ งค บก บช มน มสหกรณ์โดย

อน โลม 
 ***มาตรา 105/1 เพ ่อส งเสร มระบบสว สด การและค ณภาพช ว ตของสมาช กสหกรณ์็ให ช มน มสหกรณ์

ระด บประเทศม อ านาจร วมก บสหกรณ์สมาช กของตนจ ดสว สด การและการสงเคราะห์ของสมาช กสหกรณ์และ
ครอบคร วตามหล กเกณฑ์และว ธ การท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนด 

 

                  *มาตรา็101็วรรคสอง  แก ไขโดยมาตรา็27็็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3) พ.ศ. 2562  
                 **มาตรา็105 วรรคสาม็ เพ ่มเต มโดยมาตรา็28็็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3) พ.ศ. 2562  
               *** มาตรา็105/1็เพ ่มเต มโดยมาตรา็29็็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3) พ.ศ. 2562  
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มาตรา ๑๐๖ การประช มใหญ ช มน มสหกรณ์ให ประกอบด วยผ  แทนสหกรณ์ท ่เป็นสมาช กของช มน ม

สหกรณ์็ซ ่งคณะกรรมการด าเน นการของแต ละสหกรณ์เล อกต ้งข ้นสหกรณ์ละหน ่งคน็ตามท ่ก าหนดในข อบ งค บ
ของช มน มสหกรณ์็ในการประช มต องม ผ  แทนสหกรณ์มาประช มไม น อยกว าก ่งหน ่งของจ านวนผ  แทนสหกรณ์
ท ้งหมดหร อไม น อยกว าหน ่งร อยคน็แล วแต กรณ ็จ งจะเป็นองค์ประช ม 

 
 
 
 
 
 

 ผ  แทนสหกรณ์คนหน ่งให ม เส ยงในการลงคะแนนหน ่งเส ยง็หร อจะให ม เส ยงเพ ่มข ้นตามระบบส ดส วน
ตามท ่ก าหนดในข อบ งค บของช มน มสหกรณ์น ้นก ได  

 มาตรา ๑๐๗ ในการเล อกต ้งคณะกรรมการดำเน็ นการช็ มน็ มสหกรณ์็ให ท ่ประช็ มใหญ็ ช็ มน็ มสหกรณ์็
เล อกต ้งจากผ  แทนสหกรณ์ท ่เป็นสมาช กของช มน มสหกรณ์เป็นกรรมการ็ตามจ านวนหล กเกณฑ์และว ธ การท ่ก าหนด
ในข็ อบ็ งค็ บของช็ มน็ มสหกรณ ์

 

หมวด ๘ 
ส ันน บิาตสหกรณ ์แห ่งประเทศไทย 

 
 มาตรา ๑๐๘ ให ม ็“ส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย” ประกอบด วยสมาช กท ่เป็นสหกรณ์็ม ว ตถ ประสงค์

เพ็ ่อส็ งเสร็ มก็ จการสหกรณ็ท์ กประเภทท็ ่วราชอาณาจ็ กร ให็ ม็ ความเจร็ ญก็ าวหน็ าอ็ นม็ ใช็ เป็ นการหาผลกำไร็หร็ อ
รายได็ มาแบ็ งป็ นก็ น 

 มาตรา ๑๐๙ ให็ ส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยเป็ นน็ ต็ บ็ คคล็  
ส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยม ส าน กงานใหญ ในกร งเทพมหานคร็และจะต ้งส าน กงานสาขาข ้น็ณ็

ท ่อ ่นใดก ได  
 มาตรา ๑๑๐ ส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็ม็ อำนาจกระท าการต็ าง็ๆ็ภายในขอบว็ ตถ็ ประสงค็์ 

ตามท็ ่ระบ็ ไว็ ในมาตรา็๑๐๘็และอำนาจเช็ นว็ าน็ ้ให็ รวมถ็ ง 
 (๑)  ส็ งเสร็ มและเผยแพร็ ก็ จการสหกรณ็์็ ตลอดจนท าการว็ จ็ ยและรวบรวมสถ็ ต็ เก็ ่ยวก็ บก็ จการสหกรณ็์ 
 (๒)  แนะนำช็ วยเหล็ อทางว็ ชาการแก็ สหกรณ์็ และอ านวยความสะดวกในการต็ ดต็ อประสานงาน็

ระหว็ างสหกรณ็์ก็ บส็ วนราชการหร็ อบ็ คคลอ็ ่น 
 (๓)  ให็ การศ็ กษาฝึกอบรมว็ ชาการเก็ ่ยวก็ บก็ จการของสหกรณ็์ 
 (๔)  ส็ งเสร็ มส มพ็ นธภาพระหว็ างสหกรณ์็ท็ ้งภายในประเทศและต็ างประเทศ็หร็ อส็ นน็ บาตสหกรณ็์ 

ของต็ างประเทศ็หร็ อองค็์การต็ างประเทศ็หร็ อองค็์การระหว็ างประเทศท็ ่ม็ ว็ ตถ็ ประสงค็์ท านองเด็ ยวก็ น 
 (๕)  ซ็ ้อ็จ็ ดหา็จ าหน็ าย็ถ็ อกรรมส็ ทธ็ ์็ครอบครอง็หร็ อทำน็ ต็ กรรมเก็ ่ยวก็ บทร็ พย็์ส็ นใด็ๆ 
 (๖)  ส็ งเสร็ มธ็ รก็ จการค็ า็อ็ ตสาหกรรม็หร็ อบร็ การของสหกรณ็์ 
 (๗)  สน็ บสน็ นและช็ วยเหล็ อสหกรณ็์เพ็ ่อแก็ ไขอ็ ปสรรคข็ อข็ ดข็ องท็ ่เก็ ่ยวก็ บก็ จการของสหกรณ์็ซ็ ่งเป็ น็

การกระทำเพ็ ่อประโยชน็์ส็ วนรวม 
 (๘) เป็ นต็ วแทนของสหกรณ์ เพ็ ่อร็ กษาผลประโยชน็์อ็ นพ็ งม็ พ็ งได็ จากการสน็ บสนนของร็ ฐ็ องค็์การ็

ระหว็ างประเทศ็หร็ อภาคเอกชนอ็ ่น 
 (๙)  ร็ วมม็ อก็ บร็ ฐบาลในการส็ งเสร็ มสหกรณ์็เพ็ ่อให็ เก็ ดประโยชน็์แก็ บรรดาสหกรณ็์อย็ างแท็ จร็ ง 
 (๑๐) ็ด าเน็ นการอ็ ่นเพ็ ่อให็ เป็ นไปตามว็ ตถ็ ประสงค์็หร็ อตามท็ ่คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ์ 

แห็ งชาต็ มอบหมาย 
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 มาตรา ๑๑๑ ส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยอาจม็ รายได็ ็ด็ งต็ อไปน็ ้ 
 (๑)  ค็ าบำร็ งส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห งประเทศไทย 
 (๒)  เง็ นอ็ ดหน็ นจากร็ ฐบาล 
 (๓)  ดอกผลท็ ่เก็ ดจากท็ นกลางของสหกรณ็์ไม็ จำก็ ดตามมาตรา ๘ 
 (๔)็ เง็ นหร อทร พย็์ส นท ่ม ผ  อ ท ศให   
 (๕)  เง็ นหร็ อทร็ พย็์ส็ นท็ ่เหล็ อจากการช าระบ็ ญช็ สหกรณ็์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา็๘๖ วรรคสอง 
(๖)  เง็ นท็ ่ได็ จากการจ าหน็ ายหน็ งส็ อว็ ชาการ เอกสาร็หร็ อส็ ่งอ็ ่น 
(๗)  เง็ นหร็ อทร็ พย็์ส็ นท็ ่ได็ ร็ บเป็ นค็ าตอบแทนในการให็ บร็ การ 
(๘)  ผลประโยชน็์ท็ ่ได็ จากทร็ พย็์ส็ นของส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย 

  *มาตรา ๑๑๒ ให็ ม็ คณะกรรมการด าเน นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย ประกอบด็ วย ประธาน 
กรรมการด าเน็ นการช็ มน็ มสหกรณ็์ระด็ บประเทศประเภทละหน็ ่งคน็ในกรณ็ ท็ ่สหกรณ็์ประเภทใดไม็ ม็ ช็ มน็ ม 
สหกรณ็์ระด็ บประเทศ ให็ ม็ ผ็  แทนจากสหกรณ็์ประเภทน็ ้นจำนวนหน็ ่งคนเป็ นกรรมการโดยตำแหน็ ง และ 
กรรมการอ็ ่นซ ่งท ป่ระช็ มใหญ ของส นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยเล อกต็ ้งจากผ  แทนสหกรณ์ซ ่งเป็ นกรรมการ็
ด าเน็ นการ ม็ จำนวนเท็ าก็ บกรรมการโดยตำแหน็ งเป็ นกรรมการ 

ให คณะกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยเล อกต ้งกรรมการเป็นประธานกรรมการ็
คนหน ่ง็และรองประธานกรรมการคนหน ่งหร อหลายคน 

ให คณะกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยแต งต ้งผ  อ านวยการส นน บาตสหกรณ์็
แห งประเทศไทย็และให ผ  อ านวยการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยเป็นเลขาน การของคณะกรรมการ็
ด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย 

หล กเกณฑ์และว ธ การได มาซ ่งผ  แทนสหกรณ์ท ่ไม ม ช มน มสหกรณ์ระด บประเทศให เป็นไปตามระเบ ยบ
ของส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย 

การก าหนดส ดส วนผ  แทนสหกรณ์ท ่จะได ร บเล อกต ้งเป็นกรรมการอ ่นให เป็นไปตามระเบ ยบในมาตรา็๑๑๓ (็๓) 
ให น าบทบ ญญ ต มาตรา็๕๒็มาใช บ งค บแก คณะกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็

และผ  อ านวยการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็โดยอน โลม 
มาตรา ๑๑๓ ให็ คณะกรรมการด าเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็ ม็ หน็ าท็ ่บร็ หารก็ จการ็

ตลอดจนม็ อำนาจออกระเบ็ ยบเพ็ ่อปฏ็ บ็ ต็ การตามว็ ตถ็ ประสงค็์ของส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย 
การออกระเบ็ ยบเก็ ่ยวก็ บเร็ ่องด็ งต็ อไปน็ ้็ต็ องได็ ร็ บความเห็ นชอบจากท็ ่ประช็ มใหญ็ ของส็ นน บาต็

สหกรณ็์แห็ งประเทศไทยก็ อนจ็ งใช็ บ็ งค็ บได็  
(๑)   ระเบ็ ยบว็ าด็ วยการใช็ จ็ ายและการเก็ บร็ กษาเง็ น 
(๒)็็ ระเบ ยบว าด วยการประช มใหญ ของส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็และหล กเกณฑ์การจ ดส ง

ผ  แทนของสหกรณ์เข าร วมประช มใหญ  
(๓)   ระเบ็ ยบว็ าด็ วยการเล็ อกต็ ้ง็การประช็ ม็และการดำเน็ นก็ จการของคณะกรรมการด าเน็ นการ็

ส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย 
มาตรา ๑๑๔  ให กรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยอย  ในต าแหน งคราวละส ่ปี 
เม ่อครบวาระด งกล าวตามวรรคหน ่ง็หากย งม ได ม การเล อกต ้งกรรมการข ้นใหม ็ให กรรมการซ ่งพ นจาก 

ต าแหน งตามวาระน ้นอย  ในต าแหน งเพ ่อด าเน นงานต อไปจนกว ากรรมการซ ่งได ร บเล อกต ้งใหม เข าร บหน าท ่็ 
 กรรมการซ ่งพ นจากต าแหน งอาจได ร บเล อกต ้งอ กได ็แต ไม เก นสองวาระต ดต อก น 

 
 

                      * มาตรา็112 แก็ ไขโดยมาตรา 12 แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 2) พ.ศ. 2553  
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    *มาตรา ๑๑๕  นอกจากการพ นจากต าแหน งตามวาระตามมาตรา็๑๑๔็กรรมการด าเน นการส นน บาต

สหกรณแ์ห็ งประเทศไทยพ็ นจากต าแหน็ ง็เม็ ่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เป็ นบ็ คคลล็ มละลาย 
(๔)  เป็ นคนไร็ ความสามารถหร็ อคนเสม็ อนไร็ ความสามารถ 
(๕)  ได็ ร็ บโทษจำค็ กโดยค าพ็ พากษาถ็ งท็ ่ส็ ดให็ จ าค็ ก็เว็ นแต็ เป็ นโทษส าหร บความผ็ ดท็ ่ได็ กระทำโดย 

ประมาทหร็ อความผ็ ดลห็ โทษ 
(๖)  พ็ นจากการเป็ นสมาช็ กของสหกรณ์ 
ภายใต็ บ็ งค บตามวรรคหน ่ง็กรรมการด าเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยซ็ ่งท็ ่ประช็ มใหญ 

เล อกต็ ้งพ็ นจากตำแหน็ งเม อ่ท ป่ระช็ มใหญ ม มต ให็ ถอดถอนออกจากต าแหน็ งด็ วยคะแนนเส็ ยงไม็ น็ อยกว็ าสองในสาม
ของจ านวนผ็  แทนสหกรณ็์ซ็ ่งมาประช็ ม 

เม็ ่อม็ กรณ็ ตามวรรคหน็ ่งหร็ อวรรคสอง็ ให็ กรรมการเท็ าท็ ่เหล็ ออย็  ปฏ็ บ็ ต็ หน็ าท็ ่ต็ อไปได็ ็และให็ ถ็ อว็ า็
คณะกรรมการด าเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยประกอบด็ วยกรรมการเท าท็ ่ม็ อย็  เว็ นแต็ ม็ กรรมการ็
เหล็ ออย็  ไม็ ถ็ งสองในสาม 

ในกรณ็ ท ่กรรมการดำเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห งประเทศไทยซ ่งท ่ประช มใหญ็ เล อกต็ ้งพ็ นจากต าแหน ง
ก็ อนวาระ็ให ท ่ประช็ มใหญ็ ส นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยเล อกผ  แทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน็เว นแต วาระ
ของกรรมการท ่พ นจากต าแหน งเหล ออย  ไม ถ งเก าส บว น็จะไม ด าเน นการเล อกต ้งกรรมการแทนต าแหน งท ่ว างก ได ็
และให็ ผ็  ได็ ร็ บเล็ อกต็ ้งอย็  ในต าแหน็ งเท็ าก็ บวาระท็ ่เหล็ ออย็  ของกรรมการซ็ ่งตนแทน 

มาตรา ๑๑6  ให คณะกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยจ ดให ม การประช มใหญ 
สาม ญปีละหน ่งคร ้งภายในเก าส บว นน บแต ว นส ้นปีทางบ ญช ของส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย 

เม ่อม เหต อ นสมควร็คณะกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยจะเร ยกประช มใหญ 
ว สาม ญเม ่อใดก ได ็หร อเม ่อสมาช กจ านวนไม น อยกว าหน ่งในส บของจ านวนสมาช กท ้งหมดท าหน งส อร องขอต อ
คณะกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยให เร ยกประช มใหญ ว สาม ญในหน งส อร องขอน ้น็ต อง
ระบ ว าประสงค์ให เร ยกประช มเพ ่อการใด 

ในกรณ ท ่สมาช กเป็นผ  ร องขอให เร ยกประช มใหญ ว สาม ญ็ให คณะกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์
แห งประเทศไทยเร ยกประช มใหญ ว สาม ญภายในสามส บว นน บแต ว นท ่ได ร บหน งส อร องขอ 
              ** ในกรณ็ ท็ ่คณะกรรมการด าเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยไม็ เร็ ยกประช็ มใหญ็ ว็ สาม็ ญตาม 
วรรคสาม สมาช็ กจำนวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งในส็ บของจ านวนสมาช็ กท็ ้งหมดอาจท าหน็ งส็ อร็ องขอภายในหกส็ บว็ น 
น็ บแต็ ว็ นพ็ นก าหนดเวลาตามวรรคสาม เพ็ ่อให็ ร ฐมนตร เร็ ยกประช็ มใหญ็ ว็ สาม ญได็ ็ในกรณ็ เช็ นน็ ใ้ห็ ร็ ฐมนตร เร็ ยก
ประช็ มใหญ็ ว็ สาม ญภายในสามส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่ได็ ร็ บหน็ งส็ อร็ องขอ 

มาตรา ๑๑๗ ให ผ  อำนวยการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทยม็ หน าท็ ่บร็ หารก็ จการของส็ นน็ บาต
สหกรณ็์แห็ งประเทศไทยตามระเบ็ ยบและนโยบายท็ ่คณะกรรมการดำเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย
ก าหนด็และม อ านาจบ็ งค็ บบ็ ญชาเจ็ าหน็ าท็ ่ของส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย 

ในส วนก จการท ่เก ่ยวก บบ คคลภายนอก็ให ผ  อ านวยการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยเป็นต วแทน
ส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็เพ ่อการน ้ผ  อ านวยการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยจะมอบอ านาจให ็
บ คคลใดกระท าก จการเฉพาะอย างแทนตามระเบ ยบท ่คณะกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็
ก าหนดก ได                        

                      * มาตรา 115 แก็ ไขโดยมาตรา 13 แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 2) พ.ศ. 2553  

                     ** มาตรา็116 วรรคส็ ่ เพ็ ่มเต็ มโดยมาตรา็14 แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 2) พ.ศ. 2553 
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                 *  มาตรา ๑๑๗/๑  ในกรณ ท ่ม ปัญหาเก ่ยวก บการด าเน นการของส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย  
ให ประธานกรรมการด าเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย หร็ อกรรมการด าเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ ง
ประเทศไทยจ านวนไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งในสามของกรรมการด าเน็ นการส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย หร็ อสหกรณ็์
ท็ ่เป็ นสมาช็ กไม็ น็ อยกว็ าหน็ ่งร็ อยสหกรณ์ ร็ องขอให็ คณะกรรมการพ็ ฒนาการสหกรณ็์แห็ งชาต็ ว็ น็ จฉ็ ยได็  

 ค าว น จฉ ยของคณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต ให เป็นท ่ส ด 
มาตรา ๑๑๘  ให น าบทบ ญญ ต ในหมวด็๓็ส วนท ่็๔็ว าด วยการสอบบ ญช มาใช บ งค บแก ส นน บาตสหกรณ์

แห็ งประเทศไทยโดยอน็ โลม 
 

 
หมวด ๙  

กล ุ่มเกษตรกร 
 

มาตรา ๑๑๙ ในกรณ็ ท็ ่คณะบ็ คคลผ็  ประกอบอาช็ พเกษตรกรรม็ซ็ ง่ร็ วมก็ นด าเน็ นก็ จการโดยม  
ว็ ตถ็ ประสงค็์เพ็ ่อช็ วยเหล็ อซ็ ่งก็ นและก็ นในการประกอบอาช็ พเกษตรกรรมแต็ ย็ งไม็ อาจรวมก็ นจ็ ดต็ ้งเป็ นสหกรณ็์ 
ตามพระราชบ ญญ ต น ้ได ็จะจ ดต ้งเป็นกล  มเกษตรกรข ้นตามหล กเกณฑ์และว ธ การท ่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎ กาก ได  

พระราชกฤษฎ็ กาตามวรรคหน็ ่ง็ ให็ กำหนดการด าเน็ นการของกล็  มเกษตรกร็ การก าก็ บกล็  มเกษตรกร
การเล กกล  มเกษตรกร็และการควบกล  มเกษตรกรเข าก น็็ท ้งน ้็ตามความเหมาะสมแก ประเภทของกล  ม

เกษตรกรด วย 
มาตรา ๑๒๐  กล็  มเกษตรกรท ็่จ็ ดต็ ้งข็ ้นตามมาตรา็๑๑๙ ให็ ม็ ฐานะเป็ นน็ ต็ บ็ คคล 
มาตรา ๑๒๑  ให นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์เป็ นนายทะเบ็ ยนกล  มเกษตรกรและม อำนาจหน็ าท ่ตามท็ ่

บ ญญ ต ไว็ ในพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้็และม็ รองนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์เป็ นผ็  ช็ วย็ม็ อำนาจหน็ าท็ ่ตามท็ ่นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์
มอบหมาย 
               * ให สหกรณ์จ งหว ดเป็นนายทะเบ ยนกล  มเกษตรกรประจ าจ งหว ดท ่กล  มเกษตรกรต ้งอย  ็ และม อ านาจ
หน าท ่ตามระเบ ยบท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ก าหนด 
                * ส าหร บกร งเทพมหานครให ผ  อ านวยการส าน กงานส งเสร มสหกรณ์กร งเทพมหานคร็พ ้นท ่็1็และ
ผ  อ านวยการส าน กงานส งเสร มสหกรณ์กร งเทพมหานคร็พ ้นท ่ ็2็เป็นนายทะเบ ยนกล  มเกษตรกร
กร งเทพมหานคร 

มาตรา ๑๒๒  ในกรณ็ ท็ ก่ล็  มเกษตรกร็โดยมต็ ของท็ ่ประช็ มใหญ็ ไม็ น็ อยกว็ าก็ ่งหน็ ่งของจ านวนสมาช็ ก็
ท็ ่มาประช็ ม็แสดงความจ านงขอเปล็ ่ยนฐานะเป็ นสหกรณ็์เม็ ่อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์พ็ จารณาเห็ นว็ าข็ อบ็ งค็ บของ
กล็  มเกษตรกรม็ รายการถ็ กต็ องตามมาตรา็ ๔๓ ให็ นายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ร็ บจดทะเบ็ ยนและดำเน็ นการตาม็
พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ 

มาตรา ๑๒๓ เม็ ่อนายทะเบ็ ยนสหกรณ็์ร บจดทะเบ็ ยนกล็  มเกษตรกรเป็ นสหกรณ็์็็ ให็ คณะกรรมการ็
กล  มเกษตรกรม ฐานะเป็นคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์จนกว าจะม คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์ซ ่ง
ท ่ประช็ มใหญ็ ได็ เล็ อกต็ ้งข็ ้นใหม็ ตามบทแห งพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ 

สหกรณ็์ตามวรรคหน็ ง่ย็ อมได็ ไปท็ ้งทร็ พย็์ส็ น็หน็ ้ส็ น็ส็ ทธ็ ็และความร็ บผ็ ดของกล็  มเกษตรกรเด็ ม 
 

                           * มาตรา็117/1 เพ็ ่มเต็ มโดยมาตรา 15 แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 2) พ.ศ. 2553    

                          ** มาตรา็121็วรรคสอง็และวรรคสาม็   แก ไขโดยมาตรา็30็แห็ งพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์ (ฉบ็ บท็ ่ 3) พ.ศ. 2562  
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มาตรา ๑๒๔ เพ ่อปฏ บ ต การตามพระราชบ ญญ ต น ้็ให นายทะเบ ยนกล  มเกษตรกรและพน กงาน

เจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนกล  มเกษตรกรมอบหมายม อ านาจเข าไปตรวจสอบในส าน กงานของกล  มเกษตรกร
ในเวลาท างานของกล  มเกษตรกร ให ผ  ซ ่งเก ่ยวข องอ านวยความสะดวก็ช วยเหล อ็และให ค าช ้แจงแก ผ  เข าไป
ตรวจสอบตามสมควร 

ให็ ผ็  เข็ าไปตรวจสอบตามวรรคหน็ ่ง็แสดงบ็ ตรประจ าต็ วต็ อผ็  ซ็ ่งเก็ ่ยวข็ อง  
บ็ ตรประจำต็ วตามวรรคสอง็ให็ เป็ นไปตามแบบท็ ่ร็ ฐมนตร็ กำหนด 

 มาตรา ๑๒๕ ในคด็ ฟ็ องเร็ ยกหน็ ้ท ็่กล็  มเกษตรกร็สมาช็ ก็หร็ อผ็  ช าระบ็ ญช็ เป็ นล็ กหน็ ้อย็  ในฐานะเช็ นน็ ้น็
ห ามม ให ฟ้องเม ่อพ นก าหนดสองปีน บแต ว นท ่นายทะเบ ยนกล  มเกษตรกรถอนช ่อกล  มเกษตรกรออกจากทะเบ ยน 

 

มาตรา ๑๒๖ ถ็ ากล็  มเกษตรกรเก ็่ยวข็ องในก็ จการใดท็ ่กฎหมายกำหนดให็ จดทะเบ็ ยนสำหร็ บการได็ มา 
การจ าหน าย็การยกข ้นเป็นข อต อส  ็หร อการย ดหน วง็ซ ่งกรรมส ทธ ์ในอส งหาร มทร พย์หร อทร พยส ทธ อ นเก ่ยวก บ
อส็ งหาร็ มทร็ พย็์็ในการจดทะเบ็ ยนเช็ นว็ าน็ ้นให็ กล็  มเกษตรกรได็ ร็ บยกเว็ นไม็ ต็ องเส็ ยค็ าธรรมเน็ ยม 

มาตรา ๑๒๗  ห ามม ให ผ  ใดใช ค าว า็“กล็  มเกษตรกร” เป็ นช็ ่อหร็ อส็ วนหน็ ่งของช็ ่อในทางธ็ รก็ จ เว็ นแต็ 
กล็  มเกษตรกรท็ ่ได็ จดทะเบ็ ยนตามพระราชกฤษฎ็ กาท็ ่ออกตามมาตรา ๑๑๙ 
 มาตรา ๑๒๘ ให็ นายทะเบ็ ยนกล็  มเกษตรกรและพน็ กงานเจ็ าหน็ าท็ ่ซ็ ่งนายทะเบ็ ยนกล็  มเกษตรกร 
มอบหมาย็ม็ อ านาจออกค าส็ ่งเป็ นหน็ งส็ อให็ กรรมการ็สมาช็ กและเจ็ าหน็ าท็ ่ของกล็  มเกษตรกรมาช็ ้แจงข็ อเท จจร ง็
เก ่ยวก บก จการของกล  มเกษตรกรหร อให ส งเอกสารเก ่ยวก บการด าเน นก จการ็หร อรายงานการประช มของกล  ม
เกษตรกร 

 
*หมวด 9/1 

การพิจารณาอุทธรณ์ 
 

  มาตรา 128/1 ให ม คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์ประกอบด วย 
รองปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ ่งปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นประธาน

กรรมการ็ผ  แทนกระทรวงการคล ง็ผ  แทนส าน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา็ผ  แทนส าน กงานปล ดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์็และกรรมการผ  ทรงค ณว ฒ คนหน ่งในคณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต ซ ่ง
คณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต มอบหมายเป็นกรรมการ 

ให อธ บด กรมส งเสร มสหกรณ์แต งต ้งข าราชการในส งก ดกรมส งเสร มสหกรณ์เป็นเลขาน การและ
ผ  ช วยเลขาน การ 

  มาตรา 128/2 ให คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์ม อ านาจหน าท ่็ด งต อไปน ้ 
(1)็พ จารณาว น จฉ ยอ ทธรณ์ค าส ่งของนายทะเบ ยนสหกรณ์หร อรองนายทะเบ ยนสหกรณ์ท ่อ ทธรณ์

ตามมาตรา็128/4 
(2)็ม หน งส อเร ยกบ คคลท ่เก ่ยวข องมาให ถ อยค าหร อส ่งให บ คคลด งกล าวส งเอกสารหร อหล กฐานอ ่น็็็

ท ่เก ่ยวข องเพ ่อประกอบการพ จารณาว น จฉ ยอ ทธรณ์ 
(3)็แต งต ้งคณะอน กรรมการเพ ่อปฏ บ ต การตามท ่คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์มอบหมาย 

  มาตรา 128/3็ให น าความในมาตรา็13็มาใช บ งค บแก การประช มของคณะกรรมการพ จารณา
อ ทธรณ์โดยอน โลม 

 
 

                           * หมวด็9/1็การพ จารณาอ ทธรณ์็็มาตรา็128/1็ถ งมาตรา 128/5   เพ ่มเต มโดยมาตรา็31็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) 
พ.ศ. 2562                           
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   มาตรา 128/4 ค าส ่งตามมาตรา็20็มาตรา็22็(3)็และ็(4)็มาตรา็71็และมาตรา็89/3็วรรคสอง็

รวมถ งค าส ่งเล กกล  มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎ กาท ่ออกตามมาตรา็119็วรรคสอง ให อ ทธรณ์ต อคณะกรรมการ
พ จารณาอ ทธรณ์ภายในสามส บว นน บแต ว นท ่ได ร บค าส ่ง 

ค าส ่งไม ร บจดทะเบ ยนตามมาตรา็38็และค าส ่งตามมาตรา็44็ให อ ทธรณ์ต อคณะกรรมการพ จารณา
อ ทธรณ์ภายในหกส บว นน บแต ว นท ่ร บค าส ่ง 

การอ ทธรณ์ตามวรรคหน ่งและวรรคสองไม เป็นเหต ท เลาการบ งค บตามค าส ่ง็เว นแต คณะกรรมการ
พ จารณาอ ทธรณ์จะเห นสมควรให ม การท เลาการบ งค บตามค าส ่งน ้นไว ช ่วคราว 

  มาตรา 128/5 ็หล กเกณฑ์็ว ธ การ็และเง ่อนไขการอ ทธรณ์และว ธ พ จารณาอ ทธรณ์ของ
คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์ให เป็นไปตามระเบ ยบท ่คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์ก าหนด 

ให คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์ม ค าว น จฉ ยอ ทธรณ์ภายในหกส บว นน บแต ว นท ่ได ร บอ ทธรณ์แล ว
แจ งค าว น จฉ ยอ ทธรณ์พร อมด วยเหต ผลเป็นหน งส อไปย งผ  อ ทธรณ์โดยไม ช กช า 

ค าว น จฉ ยของคณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์ให เป็นท ่ส ด 
 

หมวด ๑๐ 
บทกำหนดโทษ 

 
                * มาตรา 129  ผ  ใดใช ค าว า็"สหกรณ์"็หร อ็"กล  มเกษตรกร"็ประกอบก บช ่อหร อส วนหน ่งของช ่อ
ในทางธ รก จ็โดยม ได เป็นสหกรณ์็หร อกล  มเกษตรกรท ่ได จดทะเบ ยนตามพระราชบ ญญ ต น ้็ต องระวางโทษจ าค ก
ไม เก นหกเด อน็หร อปร บไม เก นห าหม ่นบาท็หร อท ้งจ าท ้งปร บ็และปร บอ กว นละไม เก นห าพ นบาทจนกว าจะได 
เล กใช  
                 *มาตรา 130  ผ  ใดไม มาช ้แจงข อเท จจร งหร อไม ส งเอกสารเก ่ยวก บการด าเน นงานหร อรายงานการ
ประช มของสหกรณ์หร อช มน มสหกรณ์ตามค าส ่งของนายทะเบ ยนสหกรณ์็รองนายทะเบ ยนสหกรณ์็ผ  ตรวจการ
สหกรณ์็ผ  สอบบ ญช ็หร อพน กงานเจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนสหกรณ์มอบหมายซ ่งส ่งการตามมาตรา็17็หร อไม มา
ช ้แจงข อเท จจร งหร อไม ส งเอกสารเก ่ยวก บการด าเน นงานหร อรายงานการประช มของกล  มเกษตรกรตามค าส ่ง
ของนายทะเบ ยนกล  มเกษตรกรหร อพน กงานเจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนกล  มเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา็128็
แล วแต กรณ ็ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน ่งเด อน็หร อปร บไม เก นหน ่งหม ่นบาท็หร อท ้งจ าท ้งปร บ 
                * มาตรา 131  ผ  ใดข ดขวางหร อไม ให ค าช ้แจงแก นายทะเบ ยนสหกรณ์็รองนายทะเบ ยนสหกรณ์็
ผ  ตรวจการสหกรณ์็ผ  สอบบ ญช ็หร อพน กงานเจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา็18็หร อ
ข ดขวางหร อไม ให ค าช ้แจงแก นายทะเบ ยนกล  มเกษตรกรหร อพน กงานเจ าหน าท ่ซ ่งนายทะเบ ยนกล  มเ กษตรกร
มอบหมายตามมาตรา็124็ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน ่งปี็หร อปร บไม เก นหน ่งแสนบาท็หร อท ้งจ าท ้งปร บ 
                        * มาตรา 132  ผ  ใดฝ่าฝืนหร อไม ปฏ บ ต ตามท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์ส ่งการตามมาตรา็22็ต องระวาง
โทษจ าค กไม เก นหน ่งปี็หร อปร บไม เก นหน ่งแสนบาท็หร อท ้งจ าท ้งปร บ 
                  * มาตรา 133  กรรมการหร อผ  จ ดการของสหกรณ์ผ  ใดด าเน นก จการของสหกรณ์นอกขอบเขต
แห งการด าเน นก จการของสหกรณ์ท ่จะพ งด าเน นการได ตามกฎกระทรวงท ่ออกตามความในมาตรา็33/1็วรรค
สอง็ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน ่งปี็หร อปร บไม เก นหน ่งแสนบาท็หร อท ้งจ าท ้งปร บ 

 

                       * มาตรา็129็ถ งมาตรา็133็แก ไขโดยมาตรา็32็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562 
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                 * มาตรา 133/1็กรรมการหร อผ  จ ดการของสหกรณ์ผ  ใดด าเน นก จการของสหกรณ์็โดยผ ดว ตถ ประสงค์
ของสหกรณ์และการด าเน นก จการน ้นเป็นภย นตรายต อความสงบส ขของประชาชนหร อความม ่นคงของร ฐ็ต อง
ระวางโทษจ าค กไม เก นหน ่งปี็หร อปร บไม เก นหน ่งแสนบาท็หร อท ้งจ าท ้งปร บ 
                 * มาตรา 133/2็ผ  ใดฝ่าฝืนไม จ ดการร กษาทร พย์ส นของสหกรณ์็หร อไม ส งมอบทร พย์ส น็สม ดบ ญช ็
เอกสาร็และส ่งอ ่นของสหกรณ์ให แก ผ  ช าระบ ญช ตามมาตร็78็ต องระวางโทษปร บไม เก นหน ่งแสนบาท 
                          * มาตรา 133/3  ผ  ใดฝ่าฝืนไม ปฏ บ ต ตามกฎกระทรวงท ่ออกตามความในมาตรา็89/2็(4)็(5)็(6)็
(7)็(8)็(10)็(11)็(12)็หร อ็(13)็ต องระวางโทษปร บไม เก นหน ่งแสนบาท 
              *มาตรา 133/4  ผ  ใดฝ่าฝืนไม แก ไขข อบกพร องหร อระง บการด าเน นการตามท ่นายทะเบ ยนสหกรณ์
ส ่งการตามมาตรา็89/3็ต องระวางโทษจ าค กไม เก นสองปี็หร อปร บไม เก นสองแสนบาท็หร อท ้งจ าท ้งปร บ 
              *มาตรา 133/5  ในกรณ ท ่สหกรณ์กระท าความผ ดตามพระราชบ ญญ ต น ้็กรรมการหร อผ  จ ดการของสหกรณ์
ซ ่งเป็นผ  ลงมต ให สหกรณ์ด าเน นการหร องดเว นการด าเน นการ็หร อเป็นผ  ด าเน นการหร อร บผ ดชอบในการด าเน นการน ้น็
ได กระท าผ ดหน าท ่ของตนด วยประการใด็ๆ็โดยท จร ต็ต องระวางโทษจ าค กต ้งแต หน ่งปีถ งห าปี็และปร บไม เก น
ห าแสนบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๑๓๔  ให็ ถ็ อว็ าบรรดาสหกรณ็์จำก็ ด็ ช็ มน็ มสหกรณ์็ ส็ นน็ บาตสหกรณ็์แห็ งประเทศไทย็ และ็
กล็  มเกษตรกรตามพระราชบ็ ญญ็ ต็ สหกรณ์็็พ.ศ.็็๒๕๑๑็็ท็ ่ม็ อย็  ในว นท็ ่พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ใช็ บ็ งค บเป็ นสหกรณ็์
ช มน มสหกรณ์็ส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็และกล  มเกษตรกร็ตามพระราชบ ญญ ต น ้ 

ให โอนเง นท นหม นเว ยนส งเสร มการสหกรณ์มาเป็นของกองท นพ ฒนาสหกรณ์ตามมาตรา็๒๗ 
มาตรา ๑๓๕  ช มน มสหกรณ์ท ่ม อย  ในว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ็แต ม จ านวนสหกรณ์เป็นสมาช ก

ต่ ากว าอ ตราท ่ก าหนดไว ในมาตรา็๑๐๑็ให เป็นช มน มสหกรณ์ต อไปได  
มาตรา ๑๓๖  ข็ อบ็ งค็ บของสหกรณ็์ท็ ่ใช็ บ็ งค็ บอย็  ในว็ นท็ ่พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ใช็ บ็ งค็ บ็ย็ งคงใช็ บ็ งค็ บต็ อไป

เท็ าท็ ่ไม็ ข็ ดหร็ อแย็ งก็ บพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ 
ให คณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็คงด ารงต าแหน งต อไปจนกว าจะครบวาระตามท ่ก าหนดไว ในข อบ งค บ

ของสหกรณ็์น็ ้น็โดยให็ ถ็ อว็ าเป็ นการด ารงตำแหน็ งในวาระแรก 
มาตรา ๑๓๗  สหกรณ์ไม จ าก ดตามพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑็ท ่ม อย  ในว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้

ใช บ งค บ็ถ าประสงค์จะจ ดต ้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบ ญญ ต น ้็ต องย ่นค าขอจดทะเบ ยนตามหมวด็๓็ส วนท ่็๑็
ว็ าด็ วยการจ็ ดต็ ้งและการจดทะเบ็ ยนสหกรณ็์ภายในหน็ ่งร็ อยแปดส็ บว็ นน็ บแต็ ว็ นท็ ่พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ใช็ บ็ งค็ บ็  

ถ าไม ม การจดทะเบ ยนตามวรรคหน ่ง็ให นายทะเบ ยนสหกรณ์ส ่งเล กสหกรณ์ไม จ าก ดน ้น็และต ้งผ  ช าระบ ญช 
ข็ ้นทำการชำระบ็ ญช็ ็โดยให็ นำบทบ็ ญญ็ ต็ ในหมวด็๔็ว็ าด็ วยการชำระบ็ ญช็ มาใช็ บ็ งค็ บโดยอน็ โลม 

 

 

 

 

 

 

 

                       * มาตรา็133/1 ถ งมาตรา็133/5 เพ ่มเต มโดยมาตรา็32็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็(ฉบ บท ่็3) พ.ศ. 2562 
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มาตรา ๑๓๘  ให็ บรรดาพระราชกฤษฎ็ กา็ กฎกระทรวง็ ประกาศ็ ระเบ็ ยบหร็ อค าส็ ่งท็ ่ออกตาม็

กฎหมายว็ าด็ วยสหกรณ์็ ท็ ่ใช็ บ็ งค็ บอย็  ในว็ นท็ ่พระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ใช็ บ็ งค บย็ งคงใช็ บ็ งค็ บต็ อไปเท็ าท็ ่ไม็ ข็ ดหร็ อแย็ ง็
ก็ บบทแห็ งพระราชบ ญญ็ ต็ น็ ้็ จนกว็ าจะม็ พระราชกฤษฎ็ กา็ กฎกระทรวง็ ประกาศ็ ระเบ็ ยบ หร็ อค าส็ ่งท็ ่ออก็
ตามพระราชบ็ ญญ ต็ น็ ้ใช็ บ งค บ 
 
 

 

ผ ู้ร ับสนองพระบรมราชโองการ    
   ชวน หล ีกภ ัย 
   นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ็:-็เหต ผลในการประกาศใช พระราชบ ญญ ต ฉบ บน ้็ค อ็โดยท ่พระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑็ได ใช บ งค บ
มาเป็นเวลานานแล ว็ท าให ม บทบ ญญ ต หลายประการไม เอ ้อประโยชน์ต อการพ ฒนาการสหกรณ์ให ท นต อสภาพการแข งข นก บ 
ระบบธ รก จในปัจจ บ น็ประกอบก บพระราชบ ญญ ต ด งกล าวได รวมบทบ ญญ ต เก ่ยวก บกล  มเกษตรกร็ซ ่งสมควรปร บปร งให เหมาะสมย ง่ข ้น
เช นเด ยวก น็ด งน ้น็จ งเห นสมควรปร บปร งกฎหมายว าด วยสหกรณ์ท ่ใช บ งค บอย  เด มท ้งฉบ บ็โดยจ ดระบบสหกรณ์ให 
สหกรณ์ม ชน ดเด ยวค อสหกรณ์ท ่สมาช กม ความร บผ ดจ าก ดเท าจ านวนห  นท ่ถ อ็เพ ่อให สหกรณ์พ ฒนาไปด วยความม ่นคง็ในด าน
การก าก บและส งเสร มก จการสหกรณ์็ได ก าหนดให ม คณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์แห งชาต ข ้น็เพ ่อท าหน าท ่ เสนอความเห น
ต อร ฐบาลเก ่ยวก บนโยบายและแนวทางในการส งเสร มและพ ฒนาสหกรณ์็จ ดให ม กองท นเพ ่อพ ฒนาสหกรณ์ เพ ่อให ความช วยเหล อ
ด านการเง นแก บรรดาสหกรณ์็ปร บปร งองค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน งของคณะกรรมการ ด าเน นการส นน บาตสหกรณ์
แห งประเทศไทย็นอกจากน ้ได ปร บปร งบทบ ญญ ต เก ่ยวก บกล  มเกษตรกร็เพ ่อให ม การพ ฒนาไปส   การจ ดต ้งสหกรณ์อย างเป็นระบบ็
ตลอดจนปร บปร งบทก าหนดโทษให เหมาะสมย ่งข ้น็จ งจ าเป็นต องตราพระราชบ ญญ ต น ้ 
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   พระราชกฤษฎ กาแก ไขบทบ ญญ ต ให สอดคล องก บการโอนอ านาจหน าท ่ของส วนราชการให เป็นไปตาม
พระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็พ.ศ.็2545 (ราชก จจาน เบกษา็เล ม็119็ตอนท ่็
102็ก็หน า็66็ว นท ่็8 ต ลาคม็2545) 

 
 มาตรา็122็ในพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็ให แก ไขค าว า็“ปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
เป็น็“อธ บด กรมส งเสร มสหกรณ์” และค าว า็“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น็“กรมส งเสร มสหกรณ์” 
 
 
หมายเหต็  :-็ เหต ผลในการประกาศใช พระราชบ ญญ ต ฉบ บน ้็ค อ็โดยท ่พระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็
ได็ บ ญญ ต ให จ ดต ้งส วนราชการข ้นใหม โดยม ภารก จใหม ็ซ ่งได ม การตราพระราชกฤษฎ กาโอนก จการบร หารและอ านาจหน าท ่ของ
ส วนราชการให เป็นไปตามพระราชบ ญญ ต ปร บปร งกระทรวง็ทบวง็กรม็น ้นแล ว็และเน ่องจากพระราชบ ญญ ต ด งกล าวได บ ญญ ต 
ให โอนอ านาจหน าท ่ของส วนราชการ็ร ฐมนตร ผ  ด ารงต าแหน งหร อผ  ซ ่งปฏ บ ต หน าท ่ในส วนราชการเด มมาเป็นของส วนราชการใหม ็
โดยให ม การแก ไขบทบ ญญ ต ต างๆ็ให สอดคล องก บอ านาจหน าท ่ท ่โอนไปด วย็ฉะน ้น็เพ ่ออน ว ต ให เป็นไปตามหล กการท ่ปรากฏใน
พระราชบ ญญ ต และพระราชกฤษฎ กาด งกล าว็จ งสมควรแก ไขบทบ็ ญญ็ ต็ ของกฎหมายให สอดคล องก บการโอนส วนราชการ็
เพ ่อให ผ  เก็ ่ยวข องม ความช ดเจนในการใช กฎหมายโดยไม ต องไปค นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน าท ่ว าตามกฎหมายใดได ม 
การโอนภารก จของส วนราชการหร อผ  ร บผ ดชอบตามกฎหมายน ้นไปเป็นของหน วยงานใดหร อผ  ใดแล ว็โดยแก ไขบทบ ญญ ต 
ของกฎหมายให ม การเปล ่ยนช ่อส วนราชการ็ร ฐมนตร ผ  ด ารงต าแหน งหร อผ  ซ ่งปฏ บ ต หน าท ่ของส วนราชการให ตรงก บการ
โอนอ านาจหน าท ่็และเพ ่มผ  แทนส วนราชการในคณะกรรมการให ตรงตามภารก จท ่ม การต ดโอนจากส วนราชการเด มมาเป็นของ
ส วนราชการใหม ็รวมท ้งต ดส วนราชการเด มท ่ม การย บเล กแล ว็ซ ่งเป็นการแก ไขให ตรงตามพระราชบ ญญ ต และพระราชกฤษฎ กา
ด งกล าว็จ งจ าเป็นต องตราพระราชบ ญญ ต น ้ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
หมายเหต :็-็เหต ผลในการประกาศใช พระราชบ ญญ ต ฉบ บน ้็ค อ็โดยท ่พระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็ม บทบ ญญ ต บางประการ
ไม เหมาะสมก บสภาพการณใ์นปจัจ บ น็และไม เอ ้อประโยชน์ต อการด าเน นก จการของสหกรณ์็สมควรปร บปร งบทบ ญญ ต เก ่ยวก บ
องค์ประกอบและการด ารงต าแหน งของคณะกรรมการ็ล กษณะต องห ามของกรรมการหร อผ  จ ดการ็หล กเกณฑ์การพ นจาก
ต าแหน งของกรรมการด าเน นการส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็การแต งต ้งรองนายทะเบ ยนสหกรณ์็เง นค าห  น็การต ้งผ  ร บโอน
ประโยชน์ของสมาช กผ  ตาย็อ านาจหน าท ่ของสหกรณ์ในการร บฝากเง น็หล กเกณฑ์ในการก าหนดอ ตราการเก บค าบ าร งส นน บาต
สหกรณ์แห งประเทศไทย็อ านาจของร ฐมนตร ในการเร ยกประช มใหญ ว สาม ญและแนวทางการแก ปัญหาการด าเน นการของ
ส นน บาตสหกรณ์แห งประเทศไทยให ครอบคล มและเหมาะสมย ่งข ้น็เพ ่อให การด าเน นก จการของสหกรณ์สามารถล ล วงไปได ็จ็ ง
จ าเป็ นต็ องตราพระราชบ็ ญญ็ ต็ น็ ้ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
              *มาตรา 2 พระราชบ ญญ ต น ้ให ใช บ งค บเม ่อพ นก าหนดหกส บว นน บแต ว นประกาศในราชก จจาน เบกษา
เป็นต นไป 

มาตรา 37็บรรดาค าอ ทธรณ์ท ่ได ย ่นและย งอย  ในระหว างการพ จารณาของคณะกรรมการพ ฒนาการ
สหกรณ์แห งชาต ก อนว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ็ให คณะกรรมการด งกล าวม อ านาจพ จารณาต อไปตาม
พระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็ก อนการแก ไขเพ ่มเต มโดยพระราชบ ญญ ต น ้จนกว าจะแล วเสร จ็แต ต องไม เก น
หน ่งร อยแปดส บว นน บแต ว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ 

มาตรา 38็บรรดากฎหร อค าส ่งท ่ออกตามพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็ท ่ใช บ งค บอย  ในว นก อน
ว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ็ให ย งคงใช บ งค บได ต อไปเท าท ่ไม ข ดหร อแย งก บพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็
ซ ่งแก ไขเพ ่มเต มโดยพระราชบ ญญ ต น ้็จนกว าจะม กฎหร อค าส ่งท ่ออกตามพระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็
ซ ่งแก ไขเพ ่มเต มโดยพระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ 

มาตรา 39็ในการด าเน นการออกกฎกระทรวงและระเบ ยบ็เพ ่อปฏ บ ต การให เป็นไปตาม
พระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ ่งแก ไขเพ ่มเต มโดยพระราชบ ญญ ต น ้็ให ด าเน นการให แล วเสร จภายในสองปี
น บแต ว นท ่พระราชบ ญญ ต น ้ใช บ งค บ็หากไม สามารถด าเน นการได ็ให ร ฐมนตร รายงานเหต ผลท ่ไม อาจด าเน นการ
ได ต อคณะร ฐมนตร เพ ่อทราบ 

 
 
 
 
 

หมายเหต็  :-็ เหต ผลในการประกาศใช พระราชบ ญญ ต ฉบ บน ้็ค อ็โดยท ่พระราชบ ญญ ต สหกรณ์็พ.ศ.็๒๕42 ได ใช บ งค บมาเป็น
เวลานานแล ว ทำให็ ม็ บทบ็ ญญ็ ต็ หลายประการไม็ เอ็ ้อประโยชน็์ต็ อการพ็ ฒนาและค  มครองระบบสหกรณ็์สมควรปร บปร ง
บทบ ญญ ต ของพระราชบ ญญ ต ด งกล าวเพ ่อการพ ฒนา็ค  มครอง็และสร างเสถ ยรภาพแก ระบบสหกรณใ์ห ม ประส ทธ ภาพย ง่ข ้น็โดย
เพ ่มการก าหนดค ณสมบ ต ของสมาช กสหกรณ์็การก าหนดค ณสมบ ต ของกรรมการผ  ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์
แห งชาต ็แก ไขเพ ่มเต มอ านาจหน าท ่ของนายทะเบ ยนสหกรณ์เพ ่อให ม ความเหมาะสมย ่งข ้น็ก าหนดประเภท็ล กษณะของสหกรณ์็
ว ตถ ประสงค์และขอบเขตแห งการด าเน นก จการของสหกรณ์็ปร บปร งบทบ ญญ ต เก ่ยวก บสมาช กสมทบของสหกรณ์็ก าหนดหน าท ่
และความร บผ ดของคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ์็กรรมการ็ผ  จ ดการ็และเจ าหน าท ่ของสหกรณ์เก ่ยวก บการด าเน นก จการ
ของสหกรณ์็แก ไขเพ ่มเต มบทบ ญญ ต เก ่ยวก บผ  ตรวจสอบก จการ็บทบ ญญ ต เก ่ยวก บงบการเง น็และบทบ ญญ ต เก ่ยวก บการสอบบ ญช  
เพ ่มบทบ ญญ ต เก ่ยวก บการด าเน นงานและการก าก บด แลสหกรณ์ออมทร พย์และสหกรณ์เครด ตย เน ่ยนท ่ด าเน นก จการในท านอง
เด ยวก บสถาบ นการเง นไว เป็นการเฉพาะ็และก าหนดให ม คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ์เพ ่อให การพ จารณาว น จฉ ยอ ทธรณ์
สะดวกรวดเร วย ่งข ้น็รวมถ งก าหนดให สหกรณจ์ งหว ดเป็นนายทะเบ ยนกล  มเกษตรกรประจ าจ งหว ดเพ ่อประส ทธ ภาพในการก าก บ
ด แลกล  มเกษตรกร็และปร บปร งบทก าหนดโทษให เหมาะสมย ่งข ้น็จ งจ าเป็นต องตราพระราชบ ญญ ต น ้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ราชก จจาน เบกษา็เล ม็136 ตอนท ่็34 ก็หน า็28 ว นท ่็20 ม นาคม 2562 



คณะผู้จัดท�ำ 
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด

1.	 นายอนุชิต		แตงอ่อน	 ประธานคณะท�างาน

2.	 นายณรงค์		ทองขจร	 คณะท�างาน

3.	 นายวุฒิศักดิ์		นราพันธ์	 คณะท�างาน

4.	 นายประสิทธิ์		นิ่มนวลฉวี	 คณะท�างาน

5.	 นายสุภาพ		ค�าแฝง	 คณะท�างาน

6.	 นายกัณฑ์พงษ์		ดวงสินกุลศักดิ์	 คณะท�างานและเลขานุการ

รางวัลผลงานนวัตกรรม
Best Of the Best

ประจ�าปี 2555

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�าปี 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-7070 โทรสาร 0-2579-9774 
CO-OP Phone 0-2579-8899
www.025798899.com  Email : forestcoop@gmail.com
Line ID : @forestcoop

ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท	ธนอรุณการพิมพ์	จ�ากัด		
โทร.	0-2282-6033-4

ขอขอบคุณ	 ส�านกัอนรุกัษ์สตัว์ป่า	
	 กรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื
	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพปกหน้า	-	ปกหลัง

ภำพปกหน้ำ
กำรประกวดภำพถ่ำยอนุรักษ์ธรรมชำติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 25 ปี 2562

ประเภท  ภาพสัตว์ 

ชื่อภาพ   “เพื่อนกันตลอดไป”
ผู้ถ่ายภาพ  นายวรางค์กูล  ขุนสาร

ภาพเข้ารอบ ระดับบุคคลทั่วไป

ภำพปกหลัง
กำรประกวดภำพถ่ำยอนุรักษ์ธรรมชำติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 25 ปี 2562

ประเภท  ภาพสัตว์

ชื่อภาพ        “รวมฝูงไล่ล่า”
ผู้ถ่ายภาพ      นายไอศูรย์  เทพสาสน์กุล

ภาพเข้ารอบ    ระดับบุคคลทั่วไป

จรรยาบรรณ (Ethics) ถือเป็นหัวใจส�าคัญอย่างหนึ่งขององค์กรในปัจจุบัน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จึงก�าหนดจรรยาบรรณของสมาชิก เพ่ือให ้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด เป็นองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย  
คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งยังเป็น
สหกรณ์ทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทานสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นแห่งชาต ิประจ�าปี 2550 
จึงควรมีกรอบความประพฤติ การปฏิบัติตน เพ่ือรักษาไว ้ซึ่ งเกียรติภู มิ  
โดยคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด ได้ก�าหนด 
จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์ไว้ดังนี้

จรรยาบรรณ
หลักส�าคัญสู่ความส�าเร็จ…

จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์

l มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

l ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

l มุ่งมั่น ด�ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

l สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

l ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อย่างสม�่าเสมอ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์

l ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง

l ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ผลประโยชน์ หรือสัญญาต่างตอบแทนเพื่อการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการ 
 ด�าเนินการ หรือการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์

l พึงให้ข้อมูลของตนในการขอรับสวัสดิการหรือท�าธุรกรรมอื่นใด กับสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

l พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดา 
 สมาชิกด้วยกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

l ไม่หาประโยชน์จากสมาชกิด้วยกนั โดยอาศยัการท�าธรุกรรมหรอืกจิกรรมอืน่ใดของสหกรณ์เพือ่ประโยชน์ส่วนตน
  



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

ประหยัดอดออม 
	 เอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน

ข้อบังคับและระเบียบ	สหกรณ์
ออมทรัพ

ย์กรมป่าไม้	จ�ากัด	2563	พ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2579-7070 โทรสาร 0-2579-9774
CO-OP Phone 0-2579-8899
www.025798899.com  E-mail : forestcoop@gmail.com  
Line ID : @forestcoop
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ข้อบังคับและระเบียบ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542


