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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
พ.ศ. 2547
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited
_______________________
หมวด 1
ชื่อ ประเภท และที่ตงั ้ สํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตงั ้ สํานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit
Cooperative, Limited
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ตงั ้ สํานักงานสาขา ท้องที่ดาํ เนิ นการ ทัวราชอาณาจั
่
กร
สหกรณ์อาจย้ายที่ตงั ้ สํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศ
ไว้ทส่ี าํ นักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการ สหกรณ์ และทีว่ ่าการอําเภอแห่งท้องทีส่ หกรณ์ตงั ้ อยู่
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรปู ลักษณะ ดังนี้
ชื่อสหกรณ์
ตรากรมปา่ ไม้
ปี พ.ศ. ทีจ่ ดั ตัง้ สหกรณ์
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมวี ตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง้
ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้
ของตนไว้ในทางอันมันคงและได้
่
รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มาชิก
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(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื
(4) จัดหาทุนเพือ่ กิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อน่ื กูย้ มื เงิน
(7) ซือ้ หุน้ ของธนาคารซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซือ้ หุน้ ของชุมนุ มสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่นื
(9) ซือ้ หุน้ ของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กจิ การของสหกรณ์
(10) ซือ้ หลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
(13) ดําเนินการให้กยู้ มื เพือ่ การเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์และสหกรณ์อ่นื เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(16) กระทําการต่ าง ๆ ตามที่อนุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้น รวมถึง ซือ้ ถือกรรมสิทธิ ์หรือทรัพย์สทิ ธิ ์ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือ
ให้เช่า เช่าซือ้ หรือให้เช่าซือ้ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือ
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธอี ่นื ใด ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
(19) ดําเนินกิจการอย่างอืน่ บรรดาทีเ่ กีย่ วกับหรือเนื่องในการจัดให้สาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 3
ทุน
ข้อ 3 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่นื
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตั ๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ยู้ กให้
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ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่เดือนแรกทีเ่ ข้าเป็ น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่
จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ บํานาญ ซึง่ สมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราทีส่ งู กว่าอัตราทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซือ้ หุน้ เพิม่ ขึน้ อีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถา้ มูลค่าหุน้ ทีม่ อี ยูค่ รบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว
การถือหุน้ รายเดือนและการขอซื้อหุน้ เพิม่ ต้องเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหุน้ ของสหกรณ์
ทัง้ นี้ จํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีส่ มาชิกถือคนหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ทีส่ หกรณ์ชาํ ระแล้วทัง้ หมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างทีต่ นเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างทีส่ มาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สน้ิ สุด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ ของ
สมาชิกเพือ่ ชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนัน้
(ข้อ 5 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตัง� แต่วนั ที ่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ข้อ 6 การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้ชาํ ระโดยวิธหี กั จาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบเห็นว่าสมาชิก
นัน้ ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึน้ ด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุ ญาตให้สมาชิกนัน้ มิต้องชําระค่าหุน้ รายเดือนชัวระยะเวลาตามที
่
่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7 การงดชําระเงิ นค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกทีไ่ ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ รายเดือน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) และ
ไม่มหี นี้สนิ กับสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนลงก็ได้
โดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์
สมาชิกทีม่ หี นี้สนิ กับสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนไม่ได้ แต่อาจลดจํานวนการ
ชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนลงได้ ทัง้ นี้ตอ้ งไม่น้อยกว่าอัตราทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิก
นัน้ มีหนี้สนิ ไม่เกินมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากทีเ่ ป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์ สามารถงดชําระเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนได้
สําหรับสมาชิกที่โอนย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา และไม่มี
หนี้สนิ หรือมีหนี้สนิ ไม่เกินค่าหุน้ ทีต่ นมีอยู่ในสหกรณ์ อาจงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการ
ถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์
(ข้อ 7 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตัง� แต่วนั ที ่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ข้อ 8 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็ม
มูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์
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หมวด 4
การดําเนิ นงาน
ข้อ 9 การรับฝากเงิ น สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภท
ประจําจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่นื ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดเกีย่ วกับการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
การให้เงิ นกู้
ข้อ 10 การให้เงิ นกู้ เงินกูน้ นั ้ อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่ าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและ
จํากัดแห่งเงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ การส่ง
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่นื นัน้ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มเี งินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื ซึง่ ประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ีตอ้ งเสนอคําขอกูต้ าม
แบบและระเบียบของสหกรณ์ทก่ี าํ หนดไว้
ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงิ นกู้ เงินกูซ้ ง่ึ ให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้
แต่เฉพาะเพือ่ การอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตาม
ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
ข้อ 12 ประเภทแห่งเงิ นกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน ในกรณีทส่ี มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จําเป็ นรีบด่วน
และมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุนนั ้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีทส่ี มาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จา่ ยเพื่อการ
อันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนัน้ ได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พเิ ศษ เมื่อสหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพื่อส่งเสริมฐานะ ความมันคง
่ หรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์ งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของ
เงินกูป้ ระเภทนี้ตลอดจนเงือ่ นไขและวิธกี าร และต้องมีหลักประกันตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้ อ 13 ดอกเบี้ยเงิ นกู้ ให้สหกรณ์ เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุ กประเภทที่ให้แก่ สมาชิก
ในอัตราตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุ ม ให้ เ งิน กู้ ทุ ก รายมีห ลัก ประกัน ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผูก้ ู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คนื ดี
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนด
ส่งคืนโดยสิน้ เชิง พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือ่ สมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ ําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมาย
ทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
(3) เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิด
บกพร่อง และผูก้ มู้ ไิ ด้จดั การแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือ่ ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลา
ถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ท่ีผู้ค้ํ าประกันจะต้ องรับผิดชํ าระหนี้ แทนผู้กู้ ตามที่กล่ าวในวรรคก่ อน และ
ไม่สามารถชําระหนี้นัน้ โดยสิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ ้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้ ้ํา
ประกันชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ
ข้อ 15 ความผูกพันของผูก้ ้แู ละผูค้ าํ้ ประกัน ผูก้ ู้ หรือผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผูกพันว่า
ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็ น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สนิ ซึง่ ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน (เว้นแต่กรณี
ทีย่ งั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 43)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั ้ สหกรณ์อาจฝาก
หรือลงทุนได้ตามทีก่ ําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมันคงและประโยชน์
่
สูงสุดที่สหกรณ์
หรือสมาชิกจะได้รบั
การกู้ยืมเงิ นหรือการคํา้ ประกัน
ข้อ 17 วงเงิ นกู้ยืมหรือการคํา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยมื หรือ
การคํ้าประกันสําหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามทีจ่ ําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคํ้าประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 18 การกู้ยืมเงิ นหรือการคํา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรือออกตั ๋วสัญญา
ใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธอี ่นื ใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรือคํา้ ประกันประจําปี ตามข้อ 17
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การเงิ นและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 19 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพือ่ ให้มผี ลผูกพันสหกรณ์
ในกิจการอันเกีย่ วกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) หนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานอง
ซึ่งสหกรณ์ เป็ นผู้จํานอง หรือรับจํ านอง หรือการไถ่ ถอนจํ านอง หรือการให้ความยินยอมต่ าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ซึ่งสหกรณ์ เป็ นผู้รบั จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ
จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ หรือเหรัญญิก
หรือกรรมการผูท้ ค่ี ณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย หรือผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัง้ ปวง นอกจากทีก่ ล่าวไว้ใน (1)
ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ มื ซึง่ สหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ใบสังจ่
่ ายเงิน ใบรับเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นนั ้ ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วย
(ข้อ 19 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2553 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตัง� แต่วนั ที ่
25 กุมภาพันธ์ 2553)
ข้อ 20 การเงิ นของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มกี ารทําบัญชีตามแบบและรายการ
ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทส่ี าํ นักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บ ัน ทึก รายการในบัญ ชีเ กี่ย วกับ กระแสเงิน สดของสหกรณ์ ใ นวัน ที่เ กิด เหตุ นัน้
สําหรับเหตุอ่นื ทีไ่ ม่เกีย่ วกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั
จะต้องบันทึกรายการนัน้ และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทส่ี มบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึง่ ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์กบั ทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุน
ตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล
ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุ มตั ใิ นทีป่ ระชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิน้ ปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ยในคราวทีเ่ สนองบดุล และให้สง่ สําเนารายงานประจําปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อม
ทัง้ ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพือ่ ให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้
สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มขี น้ึ
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ให้สหกรณ์ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่ อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์
ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญ
ั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่น
ไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั ้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัวไปและตามระเบี
่
ยบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
โดยผูส้ อบบัญชีซง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 25 การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํ นาจออก
คําสังเป็
่ นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือ
ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน หรือรายงานการประชุ มได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทัง้ นี้ ให้ผซู้ ง่ึ เกีย่ วข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
และให้คาํ ชีแ้ จงแก่ผปู้ ฏิบตั กิ ารตามสมควร
ข้อ 26 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์สง่ รายการหรือรายงานเกีย่ วกับ
กิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแลตามแบบและระยะเวลาทีห่ น่วยงานนัน้ กําหนด
กําไรสุทธิ ประจําปี
ข้ อ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี เมื่อสิ้นปี ทางบัญชีและได้ปิ ดบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไปแล้
่
ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี ําไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า
ของกําไรสุทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
กําไรสุทธิประจําปี ทเ่ี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ ระชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปนั ผลตามหุน้ ทีช่ ําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปนั ผลสําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปนั ผลทัง้ สิ้นที่จ่ายสําหรับปี นัน้ ก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปนั ผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ทีส่ มาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันที่
เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนั ผลตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ทีส่ มาชิกชําระต่อสหกรณ์หลัง
วันทีเ่ จ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปนั ผลให้ตงั ้ แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่ มาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกทีผ่ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ในปี ใด มิให้ได้รบั เงิน
เฉลีย่ คืนสําหรับปี นนั ้
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(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รัก ษาระดับ อัต ราเงิน ป นั ผล ไม่ เ กิน ร้อ ยละสองแห่ง ทุ น เรือ นหุ้น ของ
สหกรณ์ตามที่มอี ยู่ในวันสิน้ ปี นัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่
เพือ่ จ่ายเป็ นเงินปนั ผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละยีส่ บิ ของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกสมทบ ไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(9) เป็ นทุนเพือ่ จัดตัง้ สํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงให้
่
แก่สหกรณ์
(10) กําไรสุทธิสว่ นทีเ่ หลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทัง้ สิน้
(ข้อ 27 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตัง� แต่วนั ที ่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ทุนสํารอง
ข้อ 28 ที่ มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดา
เงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ ที่มผี ูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มไิ ด้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรร
เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเรียกร้องจนพ้น
กําหนดอายุความ ก็ให้สมทบจํานวนเงินนัน้ เป็ นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ซง่ึ คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ทป่ี ระชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวน
ให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารอง ทัง้ สิน้
ข้อ 29 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิก
จะแบ่งปนั กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้สว่ นใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพือ่ ชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึน้ หรือเพือ่
จัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทไ่ี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิ ก
ข้อ 30 สมาชิ ก สมาชิกสหกรณ์น้ีคอื
(1) ผูท้ ม่ี ชี ่อื และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ง่ึ จะเป็ นสมาชิกเพื่อขอจัดตัง้
สหกรณ์ และได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวน
ทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
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ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ หรือลู กจ้างประจํ าสังกัดกรมป่าไม้ หรือกรมอุ ทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งั ่ หรือสํ านั กงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม หรือเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์น้ี หรือ
ข. เคยเป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมปา่ ไม้ หรือกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่ หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม หรือเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์น้ี ซึง่ ได้เกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการหรือ
งานประจําโดยไม่มคี วามผิด หรือ
ค. เป็ นสมาชิก หรือผูเ้ คยเป็ นสมาชิกซึง่ ได้โอนย้าย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจําโดยไม่มคี วามผิด
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
(ข้อ 31 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2556 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตัง� แต่วนั ที ่
28 กุมภาพันธ์ 2556)
ข้อ 32 การเข้ า เป็ นสมาชิ ก ผู้ส มัค รเป็ น สมาชิก ตามข้อ บัง คับ (รวมทัง้ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึง่ ประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ
ทีก่ ําหนดไว้โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่ งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าฝา่ ยหรือเทียบเท่าคนหนึ่ง
รับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่า ก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นทีพ่ อใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ 31 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนัน้ ชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่
ให้ทป่ี ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุ ใด ๆ เมื่อ
ผูส้ มัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนํ าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกในกรณีดงั ว่านี้ ให้ถอื เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทน
สมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 33 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 34 สิ ทธิ หน้ าที่ในฐานะสมาชิ ก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าและค่าหุน้ ตามจํานวนทีจ่ ะถือครบถ้วน เมือ่ ได้ปฏิบตั ดิ งั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สทิ ธิในฐานะสมาชิก

13

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
สิ ทธิ ของสมาชิ กมีดงั นี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพือ่ เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกเป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รบั บริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอ่นื ๆ ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้ าที่ของสมาชิ ก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและมันคง
่
ข้อ 35 สมาชิ กย้ายสังกัด สมาชิกทีย่ า้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์ซ่ึงตัง้ ขึ้นในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์ นัน้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิกได้ และคณะกรรมการดําเนินการได้มมี ติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะให้โอน
เงินค่าหุน้ และเงินกูท้ ต่ี นมีอยู่ในสหกรณ์น้ีไปยังสหกรณ์ทต่ี นได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์กจ็ ะจัดการโอน
เงินค่าหุน้ เงินกู้ และเงินฝาก ทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 36 การรับโอนสมาชิ กสหกรณ์ อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึง่ ย้าย หรือ
โอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ย่นื ใบสมัครถึงสหกรณ์
เมื่อได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ทัง้ นี้ เมื่อ
สหกรณ์ทต่ี นเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ีเสร็จสิน้ แล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับหนี้สนิ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไป
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ
สัญชาติและทีอ่ ยูต่ อ้ งแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์
ข้อ 38 การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็ นหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซ่งึ ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้ หนังสือตัง้
ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ทาํ ไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั ้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั ้ ไว้ ก็คนื ให้แก่
บุคคลทีไ่ ด้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั เงิน
จํ า นวนดัง กล่ า วนั น้ ทัง้ นี้ สํ า หรับ เงิน รับ ฝากทุ ก ประเภท สหกรณ์ จ ะคิด ดอกเบี้ย ให้จ นถึ ง วัน ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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คณะกรรมการดําเนินการมีมติรบั ทราบการขาดสมาชิกภาพ ส่วนเงินค่าหุน้ เงินปนั ผล และเงินเฉลีย่ คืน
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ 44 วรรคแรก และข้อ 45
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีส่ มาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรทีท่ างราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ ความตายไปประกอบการพิจารณาด้ว ย เมื่อคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การได้พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิแ ล้ว สหกรณ์ จ ะจ่า ยเงิน ผลประโยชน์ ด งั กล่ า วภายในสี่สิบ ห้า วัน
ในกรณีผมู้ สี ทิ ธิ ์รับเงินผลประโยชน์ไม่ย่นื คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ม่ี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์
ทีส่ มาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยูก่ ด็ ี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวน
เงินดังกล่าว ยกเว้นค่าหุน้ และเงินรับฝาก ไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงั ้ สิน้

ดังต่อไปนี้

การขาดจากสมาชิ กภาพ
ข้อ 39 การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มหี นี้สนิ อยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือ
ผูค้ ้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ
เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจมอบหมายให้ป ระธานกรรมการ หรือ รองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่า
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด้วย
ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ขาดชําระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด
ทัง้ นี้ โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
(3) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกูท้ เ่ี กิดบกพร่องให้คนื ดีภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึง
สองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านัน้ ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
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(5) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกีย่ วกับหนี้สนิ ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
หรือเมือ่ จะก่อความผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ ้าํ ประกัน หรือเมือ่ มีความผูกพันในหนี้สนิ
ต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(6) จงใจฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของ
่
สหกรณ์หรือของทีป่ ระชุมกลุ่มทีต่ นสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่อื สัตย์สุจริต
แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการ
ทีม่ าประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์ เว้นแต่กรณีตาม (1) หรือ (4) หากปรากฏว่า
สมาชิกมีหนี้คา้ งชําระต่อสหกรณ์ หรือมีเหตุสมควรอื่นใด ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้สมาชิก
ผูน้ นั ้ ยังคงสมาชิกภาพต่อไปตามกําหนดระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร โดยมิให้นําความในข้อ 5 มาใช้บงั คับ
สมาชิกทีถ่ กู ให้ออกจากสหกรณ์มสี ทิ ธิ ์ยื่นอุทธรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ โดยให้ย่นื อุทธรณ์
เป็ นหนังสือต่อผูต้ รวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งให้ออกจากสหกรณ์ คําวินิจฉัยของ
ทีป่ ระชุมใหญ่ให้เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 42 การถอนชื่อสมาชิ กออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณีทส่ี มาชิกออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่มซึง่ เกีย่ วข้องเสนอทีป่ ระชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว
ข้อ 43 สมาชิ กที่ โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มี
ความผิด สมาชิกทีโ่ อนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยไม่มคี วามผิด
เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษา
ให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ดว้ ย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุน้ ได้ก็
ต่อเมือ่ มีหนี้สนิ ไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านัน้ อาจได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 44 การจ่ายคืนจํานวนเงิ นของสมาชิ กที่ ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณีท่ี
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (1) (2) และ (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปนั ผล
และเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื
พร้อมด้วยเงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั
โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ หรือ จะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ ปี ทางบัญชีทอ่ี อก โดยได้รบั เงินปนั ผลและเงิน
เฉลีย่ คืนสําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ ด้วย ในเมื่อทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นนั ้ แล้วก็ได้สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันต้นปี นนั ้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุน้ ของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นัน้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3)
โดยไม่มคี วามผิดนัน้ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
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ในกรณีทส่ี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินรับฝาก เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้
ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทส่ี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) และ(6) นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปนั ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้ แต่ ประจําปี ท่อี อกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิน้ ปี โดยขอรับเงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนในปี นัน้
ภายหลังทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
กรณีทส่ี หกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้
แก่สมาชิกทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่
สมาชิก
การคํานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคก่อนให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณ ดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สนิ ทัง้ สิน้ )
จํานวนหุน้ ทัง้ สิน้
ในการปรับลดมูลค่าต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้ งมีการปรับปรุงบัญชีใด ๆ
แต่ ต้องเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่ อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน สําหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ ทีก่ ําหนดในข้อบังคับข้อ 4 และ
ข้อ 44 วรรคหก ซึ่งอยู่ใ นบัญ ชีทุน เรือ นหุ้น และเงินค่า หุ้น จ่า ยคืน ต่ อ หุ้น แก่ ส มาชิกในกรณี ส หกรณ์
ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ เป็ นปจั จุบนั ทุกปีและมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุน้
ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 45 การหักจํานวนเงิ นซึ่งสมาชิ กต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามข้อ 44 นัน้ สหกรณ์มอี าํ นาจหักจํานวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 46 กลุ่มสมาชิ ก สหกรณ์อาจจัดตัง้ กลุ่มสมาชิกขึน้ การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม
กิจกรรมของทีป่ ระชุมกลุ่ม การเลือกตัง้ จํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพื่อหนี้ สินของสหกรณ์
ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิ กและสมาชิ กสมทบ สมาชิกและสมาชิกสมทบมี
ความรับผิดเพือ่ หนี้สนิ ของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุน้ ทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีต่ นถือ
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หมวด 6
สมาชิ กสมทบ
ข้อ 48 สมาชิ กสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยต้อง
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นประจํา
ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาทัง้ บรรลุนิตภิ าวะและยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ในกรณีท่ี
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะจะต้องได้รบั คํายินยอมจากผูป้ กครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ก. เป็ นบุตร หรือคูส่ มรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก หรือบิดามารดา
ของคูส่ มรสสมาชิก หรือ
ข. เป็ น พนั ก งานราชการ หรือ ลู ก จ้า งชัว่ คราวรายเดือ น หรือ ลู ก จ้า ง
ชัวคราวรายวั
่
นหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตําแหน่ งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบตั ิงานในทํานอง
เดียวกันของ กรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
หรือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หรือสหกรณ์น้ี หรือ
ค. เป็ นสมาชิกสมทบซึ่งเป็ นบุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก
หรือ ของคู่ ส มรสสมาชิก ซึ่ง ต่ อ มาสมาชิก ขาดจากสมาชิก ภาพเนื่ อ งจากเสีย ชีวิต หรือ เป็ น คนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ง. เป็ นสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็ นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัวคราวราย
่
เดือน หรือลูกจ้างชัวคราวรายวั
่
น หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตําแหน่ งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
ปฏิบตั งิ านในทํานองเดียวกัน หรือซึง่ ต่อมาพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว หรือ
จ. เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ดํา เนิ น กิจ กรรมเกี่ย วกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติห รือ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การออมทรั พ ย์ หรื อ ที่ มี บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นสมาชิก หรือ
ฉ. เป็ นคณะบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ที่ เ กี่ ย วกับ การออมทรัพ ย์ หรื อ ที่ มีบุ ค คลหรือ คณะบุ ค คลในสัง กัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้มบี ุคคลหรือคณะบุคคลกระทําการแทนชมรม
สโมสร โครงการ หรือกลุ่มบุคคลทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น
(4) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดงี าม
(5) เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
ข้อ 50 การได้เข้าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่น
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ าํ หนดไว้ โดยให้สมาชิกซึง่ ทํางานในแผนก หรือฝา่ ย หรือกอง หรือจังหวัด
หรืออําเภอ หรือหน่ วยเดียวกันไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง แล้วจึงผ่านให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครรับรอง
ในกรณีท่ผี ูส้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็ นผูร้ บั รอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตถิ ูกต้องตามทีก่ าํ หนดในข้อ 49 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ
ได้ และต้องจัดให้ผสู้ มัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามทีจ่ ะถือครบถ้วน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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เมือ่ สมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ติ ามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สทิ ธิและหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบทีล่ าออกจากการเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครัง้ จะสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบอีกไม่ได้
ข้อ 51 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าในวันทีย่ น่ื ใบสมัครเป็ นสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้
ให้ถอื ว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณีใด ๆ
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบครัง้ ที่ 2 ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันทีย่ ่นื ใบสมัคร
เป็ นจํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 52 การให้บริ การสมาชิ กสมทบ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าสมควรจัด
ให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่
ทัง้ นี้ตอ้ งไม่เกินสิทธิและหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 53
ข้อ 53 สิ ทธิ หน้ าที่ในฐานะสมาชิ กสมทบ
สิ ทธิ ของสมาชิ กสมทบ มีดงั นี้
(1) มีสทิ ธิ ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์
แต่ไม่มสี ทิ ธิ ์เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) มีสทิ ธิ ์ซือ้ หุน้ เพิม่ เมือ่ ใดหรืองดซือ้ หุน้ เมื่อใดก็ได้ โดยสมาชิกสมทบ
รายหนึ่งจะมีทุนเรือนหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรระงับการซือ้ หุน้
ในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(3) จะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างทีต่ นเป็ นสมาชิกสมทบอยูไ่ ม่ได้
(4) มีสทิ ธิ ์ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทกุ ประเภท โดยทีส่ หกรณ์อาจงดรับฝากเงิน
จากสมาชิกสมทบเมือ่ ใดก็ได้ ทัง้ นี้ สมาชิกสมทบรายหนึ่งจะมีเงินฝาก
ทุกประเภทในสหกรณ์รวมกันได้ไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้าน
บาทถ้วน) ยกเว้นกรณี ดังนี้
ก. ดอกเบีย้ เงินฝากทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามทีก่ าํ หนด
ในวรรคแรก
ข. เงินทีส่ มาชิกสมทบได้รบั โอนประโยชน์จากสมาชิก ไม่วา่ จะเป็ นเงิน
ค่าหุน้ เงินฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลีย่ คืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ หรือ
เงินอื่นใดทีส่ มาชิกได้รบั จากสหกรณ์
(5) มีสทิ ธิ ์กูเ้ งินและคํ้าประกันเงินกูไ้ ด้ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ และ
มีสทิ ธิ ์รับโอนหนี้และหลักประกันจากสมาชิก โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(6) มีสทิ ธิ ์ได้รบั เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนตามมติทป่ี ระชุมใหญ่
(7) มีสทิ ธิ ์รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
(8) มีสทิ ธิ ์ได้รบั สวัสดิการจากทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกสมทบ
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หน้ าที่ของสมาชิ กสมทบ มีดงั นี้
(1) ต้องชําระค่าหุน้ เมือ่ แรกเข้าเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
(2) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(3) เข้าร่วมประชุมตามทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(4) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
(5) สมาชิกสมทบทีเ่ ป็ นบุตร คูส่ มรส บิดา มารดา ของสมาชิก หรือ
ของคูส่ มรสสมาชิก ให้สงั กัดกลุ่มเดียวกับสมาชิกนัน้ สังกัดอยู่
ส่วนสมาชิกสมทบทีเ่ ป็ นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัวคราวรายเดื
่
อน
หรือลูกจ้างชัวคราวรายวั
่
น หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือ
ตําแหน่งทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นทีป่ ฏิบตั งิ านในทํานองเดียวกัน
ต้องสังกัดกลุม่ หน่วยงานทีต่ นสังกัดอยู่ สําหรับสมาชิกสมทบตามข้อ 49 (3)
จ. และ ฉ. ให้สงั กัดกลุ่มตามทีส่ หกรณ์กาํ หนด
การดําเนินกิจกรรมตามสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกสมทบให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(ข้อ 53 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตัง� แต่วนั ที ่
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)

ดังต่อไปนี้

การขาดจากสมาชิ กภาพของสมาชิ กสมทบ
ข้อ 54 การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รบั อนุ ญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจํา
ข้อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย
แสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
่
(2) แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้อ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลีย่ นแปลง
ในเรือ่ งชื่อสัญชาติและทีอ่ ยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
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ข้อ 58 การตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเพือ่ ให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซง่ึ ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือ่ ตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้
ทําไว้แล้ว ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั ้ ไว้ ก็คนื
ให้แก่บุคคลทีไ่ ด้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพ่ อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั
เงินจํานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 59 วรรคแรก และข้อ 60
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีส่ มาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตร
ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการได้พจิ ารณาและอนุ มตั แิ ล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายใน
สีส่ บิ ห้าวัน ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิ ์รับเงินผลประโยชน์ ไม่ย่นื คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ่มี ชี ่อื เป็ นผูร้ บั โอน
ประโยชน์ ท่สี มาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยู่กด็ ี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงั ้ สิน้
ข้อ 59 การจ่ายคืนจํานวนเงิ นของสมาชิ กสมทบที่ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี
ทีส่ มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) และ (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้
เงินปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบ
ซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปนั ผล
หรือเงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ ปี ทางบัญชีท่อี อก โดยได้รบั
เงินปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ทอ่ี อกนัน้ ด้วย ในเมื่อทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี
นัน้ แล้วก็ได้สดุ แต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ทีถ่ อนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันต้นปี นนั ้ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอ
การจ่ายคืน ค่าหุน้ ของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนนั ้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินรับฝาก เงินปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) และ (6) นัน้
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ใน
สหกรณ์ คนื ให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินป นั ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้ แต่ ประจําปี ท่อี อกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิน้ ปี โดยขอรับเงินปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืน
ในปี นัน้ ภายหลังที่ท่ปี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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กรณีทส่ี หกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้
แก่สมาชิกสมทบทีพ่ น้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุน้ ทีจ่ ะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ
การคํานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคก่อนให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณ ดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สนิ ทัง้ สิน้ )
จํานวนหุน้ ทัง้ สิน้
ในการปรับลดมูลค่าต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ไม่ตอ้ งมีการปรับปรุง
บัญชีใด ๆ แต่ตอ้ งเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนสมาชิกสมทบไว้ และให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน สําหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ ทีก่ ําหนดในข้อบังคับ
ข้อ 4 และข้อ 59 วรรคหก ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุน้ และเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แก่สมาชิกสมทบใน
กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมื่อสหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ เป็ นปจั จุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุน้
ทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 60 การหักจํานวนเงิ นซึ่งสมาชิ กสมทบต้องรับผิ ดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นัน้ สหกรณ์มอี าํ นาจหักจํานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61 การถอนชื่อสมาชิ กสมทบออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณีทส่ี มาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ปีละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอนั สมควรคณะกรรมการดําเนินการ
จะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
หรือในกรณีท่สี หกรณ์ ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีส่ หกรณ์ทราบ
สมาชิกซึง่ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือ
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุม
ใหญ่วสิ ามัญก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ทีร่ บั คําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นายทะเบียนสหกรณ์มอี าํ นาจเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 64 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิ ก กรณีทส่ี หกรณ์มสี มาชิกเกินกว่าห้าพันคน
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน้
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ข้อ 65 การเลือกตัง้ และการดํารงตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิ ก
(1) สมาชิกเท่านัน้ มีสทิ ธิ ์ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ ดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก 50 คนต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึง่ หนึ่งให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งคน หากกลุ่มใดมีจาํ นวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน ให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกได้หนึ่งคน ทัง้ นี้
การกําหนดกลุ่มให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
(3) วิธกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ ดําเนินการดังนี้
ก. ให้ห ัว หน้ า หน่ ว ยงาน หรือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายเป็ น ประธานการ
เลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิก เว้นแต่กรณีประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทน
สมาชิก และทีป่ ระชุมกลุ่มเลือกตัง้ ผูท้ ําหน้าทีป่ ระธานการเลือกตัง้ แทน และให้ทป่ี ระชุมกลุ่มเลือกสมาชิกอีก
ไม่เกิน 3 คน เป็ นกรรมการนับคะแนน
ข. กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเกินกว่าจํานวนผูแ้ ทน
สมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ ดําเนินการเลือกตัง้ ต่อไป
กรณีมผี ูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูแ้ ทนสมาชิกและให้ถอื ว่าผูส้ มัครดังกล่าวได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่มนัน้
สําหรับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกส่วนทีข่ าด ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ เสนอชื่อสมาชิก
ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม แล้วดําเนินการเลือกตัง้ เฉพาะส่วนทีเ่ หลือต่อไป เพือ่ ให้ครบตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม
กรณีไม่มผี สู้ มัครรับเลือกตัง้ ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกทีเ่ ห็นว่า
เหมาะสมเท่ากับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม
ค. การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ใช้วธิ กี ารลงคะแนนลับ
ซึง่ สมาชิกแต่ละคนมีสทิ ธิ ์ลงคะแนนเสียงไม่เกินจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม
ง. ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ น
ผูแ้ ทนสมาชิกให้ทป่ี ระชุมทราบโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่ม
จ. ภายหลังการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก กรณีทก่ี ลุ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหนึ่งคน
ให้ผแู้ ทนสมาชิกนัน้ เป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีทก่ี ลุม่ มีผแู้ ทนสมาชิกหลายคน ให้ผแู้ ทนสมาชิกเลือกตัง้ กันเอง
เป็ นประธานกลุ่มหนึ่งคนและเลขานุ การกลุ่มหนึ่งคน
ฉ. ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกมีหนังสือแจ้งรายชื่อผูแ้ ทน
สมาชิกทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ของกลุ่มให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว
(4) ให้ผู้แ ทนสมาชิก อยู่ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสองปี ท างบัญ ชีข องสหกรณ์
ถ้ายังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ในปี ใดที่มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
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ข้อ 66 การพ้นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อทีป่ ระชุมกลุ่มซึง่ ตนสังกัด หรือสหกรณ์
(3) ย้ายออกจากกลุม่ ทีต่ นสังกัด และไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีผ่ แู้ ทนสมาชิก
ของกลุ่มได้
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) สมาชิกในกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดเข้าชื่อจํานวนเกินกว่ากึง่ หนึ่งถอดถอน
ข้อ 67 ตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิ กว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิก
พ้นจากตําแหน่ งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่ งที่เหลืออยู่เกินกว่าเก้าสิบวัน ให้
สหกรณ์กําหนดให้มกี ารเลือกตัง้ ซ่อมแทนจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่ว่างลง และให้ผูแ้ ทนสมาชิกที่ได้รบั
เลือกตัง้ อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าทีก่ าํ หนดเวลาทีผ่ ซู้ ง่ึ ตนแทนนัน้ เหลืออยู่ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามวิธกี ารที่
สหกรณ์กาํ หนด
กรณีผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ งไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามข้อ 66 มีจํานวน
มากกว่าสองในสามของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมดตามประกาศของสหกรณ์ ให้ถอื ว่าผูแ้ ทนสมาชิก
ที่เหลืออยู่พ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก และให้สหกรณ์ดําเนินการเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิกใหม่ทงั ้ หมด
ภายในกําหนด 90 วัน และให้ผแู้ ทนสมาชิกทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าทีก่ าํ หนดเวลาที่
เหลืออยูข่ องผูแ้ ทนสมาชิกชุดนัน้
ข้อ 68 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องทีจ่ ะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนัน้ เป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้ าได้ตามสมควร ทัง้ นี้ ให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่
แจ้งให้สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้ อ 69 องค์ป ระชุม ในการประชุม ใหญ่ การประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ต้อ งมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณี
เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผแู้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูแ้ ทน
สมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัวไปสามารถเข้
่
าร่วมประชุมใหญ่
ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิ ์ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รบั เลือกตัง้ ใด ๆ ทัง้ สิน้
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครัง้ ที่ สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิก
หรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อกี ครัง้ หนึ่งภายในสิบสีว่ นั
นับแต่วนั ทีน่ ดั ประชุมใหญ่ครัง้ แรก ในการประชุมครัง้ หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม
แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํ นวนไม่ถงึ ทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ ล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
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ข้ อ 71 อํานาจหน้ าที่ ของที่ ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอี ํานาจหน้ าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรือ่ งทัง้ ปวงทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์
การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึง่ มิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิก
ทีถ่ ูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดําเนินการและของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคํ้าประกัน
(7) อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีเพือ่ เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
(10) พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ ทีส่ หกรณ์น้ีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คดิ จะทําเป็ นเครื่องเกื้อหนุ นบรรดาสมาชิก
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 8
คณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ 72 คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่ น ซึ่งทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้
จากผูแ้ ทนสมาชิก
ให้ก รรมการดํา เนิ น การเลือ กตัง้ ในระหว่า งกัน เองขึ้น ดํา รงตํ า แหน่ ง รองประธาน
กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุ การหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และจะให้มผี ชู้ ่วยเลขานุ การหรือ
ผูช้ ว่ ยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรือทําหน้าทีก่ รรมการดําเนินการ
(1) เคยได้ร ับ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิพ ากษาถึง ที่สุ ด ให้จํ า คุ ก ในความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่ วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
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(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่ งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้
จากตําแหน่งกรรมการตามคําสังนายทะเบี
่
ยนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยใน
ฐานะผูก้ ู้ ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนบั แต่ปีทผ่ี ดิ นัดถึงปีทเ่ี ลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ
(6) ผูซ้ ง่ึ เป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์น้ี
ข้อ 73 อํานาจหน้ าที่ของกรรมการดําเนิ นการแต่ละตําแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) เป็ นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่และทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์
่
ให้เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่ าง ๆ ในนามสหกรณ์ ตามที่กํ าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบ ัติก ารในอํา นาจหน้ า ที่ข องประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เมือ่ ประธานกรรมการไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือเมือ่ ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั กิ ารตามทีป่ ระธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนิ นการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
่
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ
ของสหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
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ข้อ 74 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวี าระอยู่
ในตํ า แหน่ ง คราวละสองปี นั บ แต่ ว ัน เลือ กตัง้ ในวาระเริ่ม แรกเมื่อ ครบหนึ่ ง ปี นั บ แต่ ว ัน เลื อ กตัง้
ให้กรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ ออกจากตํ าแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสองของกรรมการดําเนิ น การ
สหกรณ์ทงั ้ หมดโดยวิธจี บั ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปดั ขึน้ ) และให้ถอื ว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี
ต่อไปให้กรรมการดําเนินการทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยูน่ านทีส่ ดุ ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
กรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ท่ีย งั อยู่ใ นตํ า แหน่ ง ตามวาระและยัง คงเป็ น สมาชิก
สหกรณ์อยูแ่ ม้จะพ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกก็ยงั คงอยู่ในตําแหน่ งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อไป
จนกว่าครบวาระ
เมื่อครบกําหนดตามวาระแล้ว หากยังไม่มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่
แต่ตอ้ ง ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซง่ึ พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ซํา้ อีกได้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีทก่ี รรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้กรรมการดําเนินการที่
ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรค
หนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
หรือลาออกเป็ นหนังสือหรือด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจําในสหกรณ์น้ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรือดอกเบีย้ ในฐานะผูก้ ู้
(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงให้
ั ่ ออกทัง้ คณะ หรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ สี ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบคําสัง่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นทีส่ ดุ
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ
ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการใหม่ทงั ้ คณะอยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้อ 76 ตําแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่ งกรรมการดําเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7)) ให้กรรมการดําเนินการทีย่ งั ดํารงตําแหน่ งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึง่ จะได้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งทีว่ า่ ง
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แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหน่งอยูจ่ ะประชุมดําเนินการใดๆไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึน้ โดยเร็ว
ในกรณีทต่ี าํ แหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อนนัน้ เป็ นตําแหน่ งประธานกรรมการ หากไม่มรี องประธานกรรมการทําหน้าทีแ่ ทนและยังมิได้มี
การประชุมใหญ่เพือ่ เลือกตัง้ ใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการอื่น
ขึน้ ทําหน้าทีแ่ ทนชัวคราวจนกว่
่
าจะมีการเลือกตัง้ ใหม่
กรรมการดําเนิ นการซึ่งที่ประชุ มใหญ่ เ ลือกตัง้ ขึ้นแทนในตํ าแหน่ งที่ว่าง ให้อยู่ใ น
ตําแหน่งได้เท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผูท้ ต่ี นแทน
ข้อ 77 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราว
ทีม่ กี จิ ธุระ แต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ให้ป ระธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เลขานุ ก าร เรีย กประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการประชุมเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
และเรื่อ งที่สํา คัญ อื่น ๆ ของสหกรณ์ ใ ห้แ จ้งเจ้า หน้ า ที่ข องกรมส่ง เสริม สหกรณ์ แ ละกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 78 อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหน้าทีด่ าํ เนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ์ กับทัง้ ในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลให้สมาชิกปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กํา หนดและดํา เนิ น การเกี่ย วกับ การประชุ ม ใหญ่ และเสนองบดุ ล กับ
รายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ทป่ี ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(6) พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าเบีย้ ประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทํางาน ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี และบุคคลอื่นทีท่ าํ ประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(7) พิจ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตัง้ หรือ จ้า ง และกํ า หนดค่ า ตอบแทนของ
ผูจ้ ดั การตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง่ บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ
ทรัพย์สนิ และบรรดาอุปกรณ์ดาํ เนินงานของสหกรณ์
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(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุ มสหกรณ์
และองค์การอื่น

(12) พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตั ง้ และถอดถอนคณะกรรมการอื่ น หรื อ
คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจ ารณาให้ค วามเที่ย งธรรมแก่ บ รรดาสมาชิก เจ้า หน้ า ที่ส หกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัวไป
่ เพือ่ ให้กจิ การของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็น
ของผูจ้ ดั การและสมาชิกเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญ สมาชิก หรือ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป็ น ที่ ป รึก ษาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามทีเ่ ห็นสมควร
(17) ฟ้ อง ต่ อ สู้ หรื อ ดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของสหกรณ์ หรื อ
ประนีประนอม ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข้ าด
(18) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์การอื่น
ซึ่งสหกรณ์ น้ีเป็ นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ ม
สหกรณ์ และองค์การนัน้ กําหนดไว้
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีใ่ นการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนิ นการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์กระทําการ หรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
จนทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกีย่ วกับการเงิน
การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุ
ให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอื่น
ข้อ 80 คณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการดําเนินการตัง้ กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์จาํ นวนไม่เกินห้าคน เป็ นคณะกรรมการอํานวยการ โดยให้มตี ําแหน่งประธาน
กรรมการหนึ่งคน และเลขานุ การหนึ่งคน นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการอํานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุ การนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 81 อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการ
เป็ นผูด้ ําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการ
เก็บรักษาเงิน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของ
สหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจ่ ะให้ผเู้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดํ า เนิ น การในการปรับ ปรุ ง หรือ แก้ ไ ขการ
บริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทัง้ บัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุ มตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอทีป่ ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(8) ทํานิตกิ รรมต่าง ๆ เกีย่ วกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 82 คณะกรรมการเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตัง้ กรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จาํ นวนไม่เกินห้าคน เป็ นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มตี ําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่งนอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึง่ ตัง้ คณะกรรมการเงินกูน้ นั ้
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน
ละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการเงินกูท้ งั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 83 อํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มอี ํานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุ มตั กิ ารให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสังของสหกรณ์
่
รวมทัง้ ข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็นไปตามความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
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(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์และเมือ่ เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู้ จู้ ดั การแก้ไข
ให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดใน
สัญญาสอบสวนเบือ้ งต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพือ่ เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 84 คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตัง้ กรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ จํา นวนไม่เ กินห้าคน เป็ น คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพัน ธ์
โดยให้มตี ําแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เท่าทีก่ าํ หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึง่ ตัง้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั ้
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครัง้ เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ตอ้ งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 85 อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มอี าํ นาจและหน้าทีด่ าํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสังของสหกรณ์
่
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิก และผูท้ ส่ี นใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธกี าร และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา่ วสาร ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะ ประโยชน์
รวมทัง้ ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธกี ารออมทรัพย์ และการ
ใช้จา่ ยเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์
อื่นทัง้ ในและนอกประเทศ เพือ่ นําตัวอย่างทีด่ มี าเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการ
แก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาํ เป็ นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจมีคาํ สังแต่
่ งตัง้ อนุ กรรมการต่าง ๆ เพือ่ มอบหมายให้ปฏิบตั ภิ ารกิจของสหกรณ์ โดยมี
อํานาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 87 ประธานในที่ ป ระชุม ในการประชุ ม ใหญ่ ห รือ การประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมก็ให้
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รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมด้วยก็ให้ท่ี
ประชุมเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้นําความ
ในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุม่ หรือเลขานุ การกลุ่ม เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ตามลําดับ แต่ถา้ ประธานกลุม่ หรือเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกสมาชิกซึง่ เข้า
ประชุมคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีส่ มาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมใหญ่ได้มมี ติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลีย่ นตัวประธานในทีป่ ระชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่
ประชุมในกรณีน้ีตอ้ งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
การออกเสียงและการวิ นิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 88 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน หรือกรรมการอื่น ออกเสียงในทีป่ ระชุมใหญ่ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการอื่น แล้วแต่กรณีได้คนละหนึ่งเสียง
โดยจะมอบให้ผอู้ น่ื มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปญั หาซึง่ ทีป่ ระชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ นั ้ จะออก
เสียงในเรือ่ งนัน้ ไม่ได้ และทีป่ ระชุมต้องเชิญผูน้ นั ้ ออกจากทีป่ ระชุมจนกว่าการวินิจฉัยจะแล้วเสร็จ
ั หาต่ า ง ๆ ในที่ป ระชุ ม ใหญ่ หรือ ที่
ข้อ 89 การวิ นิ จฉั ย ปั ญ หา การวินิ จ ฉัย ป ญ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีต่ อไปนี้ ใ ห้ถือเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แ ทน
สมาชิกซึง่ มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอื่นใดทีข่ อ้ บังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
รายงานการประชุม
ข้อ 90 รายงานการประชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม กลุ่ ม การประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะอนุ กรรมการ หรือการประชุมคณะทํางาน หรือการประชุม
คณะกรรมการอื่น นัน้ ต้องจัดให้ผเู้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ บันทึกเรื่องทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยทัง้ สิน้
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุ การ หรือกรรมการดําเนิ นการ หรือ
คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่ เข้าประชุมนัน้ ๆ
ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
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หมวด 9
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้อ 91 การแต่ งตัง้ ผู้ทําหน้ าที่ หรือจ้างผู้จดั การ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ ให้
ทําหน้าทีห่ รือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2)
(3) (4) ในการจ้างผู้จดั การสหกรณ์ ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให้มหี ลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าทีห่ รือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบและรับรองทีจ่ ะ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กําหนดไว้ใน ข้อ 93 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 92 การดํารงตําแหน่ งผู้จดั การสหกรณ์ สหกรณ์อาจแต่งตัง้ ผูท้ ําหน้ าที่หรือ
จ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้ ทัง้ นี้ให้กาํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ 93 อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที่
ในการจัดการทัวไปและรั
่
บผิดชอบเกีย่ วกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้องตลอดจนเป็ นธุระ
จัดให้ผเู้ ข้าเป็ นสมาชิกชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้
และชักชวนการถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกีย่ วกับเงินกู้
ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกีย่ วกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กู้
ทุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีท่ ก่ี าํ หนดใน
ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้าทีแ่ ละวิธปี ฏิบตั งิ านของบรรดาเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ตลอดจน
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรือ่ งการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญ
โดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกีย่ วกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทัง้ บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
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(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชีแ้ จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ทีป่ ระชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่างๆ
ของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาทีท่ างราชการกําหนด
(18) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีค่ วรกระทํา เพือ่ ให้กจิ การในหน้าทีล่ ุลว่ งไปด้วยดี
ข้อ 94 การพ้นจากตําแหน่ งของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายสหกรณ์กาํ หนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์วา่
ได้กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผ่ จู้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 95 การลาออก ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์ย่นื หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจ่ ะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้เลขานุ การคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พจิ ารณาการลาออกนัน้ การยับยัง้ การลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 96 การมอบหมายงานในหน้ าที่ ผ้จู ดั การให้กรรมการดําเนิ นการ ถ้าสหกรณ์
ยังมิได้มกี ารแต่งตัง้ ผู้ทําหน้ าที่หรือจ้างผู้จดั การ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมายงานในหน้ าที่
ผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้ อ 97 การแต่ งตัง้ ผู้รกั ษาการแทนผู้จดั การ ถ้าตําแหน่ งผู้จดั การว่างลง และ
ยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผูใ้ ดดํารงตําแหน่ ง หรือเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว
ให้กรรมการ หรือรองผูจ้ ดั การหรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์
ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
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ข้อ 98 การเปลี่ ยนผู้จดั การ ในกรณีท่ีมกี ารเปลี่ยนผู้จ ดั การ ให้เ ป็ น หน้ าที่ข อง
คณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สนิ
และหนี้สนิ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพือ่ ทราบฐานะอันแท้จริงก่อนทีจ่ ะส่งมอบงาน
ข้อ 99 เจ้าหน้ าที่ สหกรณ์ นอกจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีอ่ ่นื โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) และ(4) ตาม
ความจําเป็ นเพือ่ ปฏิบตั งิ านในสหกรณ์ ทัง้ นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ข้อ 100 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒมิ คี วามรูค้ วามสามารถและเหมาะสมเป็ นทีป่ รึกษาได้ จํานวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็น
แนะนําในการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์
่
ผูต้ รวจสอบกิ จการ
ข้อ 101 ผูต้ รวจสอบกิ จการ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ผูม้ คี ุณวุฒคิ วามรูค้ วามสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัตเิ ป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นทีไ่ ด้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่
มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวนหนึ่งนิตบิ คุ คล หรือ
บุคคลธรรมดาจํานวน 5 คน เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้ อ 101/1 ขัน้ ตอนและวิ ธีก ารเลื อกตัง้ ผู้ตรวจสอบกิ จการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการทีม่ คี ุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด แล้วนําเสนอชื่อผูต้ รวจสอบกิจการที่
ผ่านการคัดเลือกให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ โดยวิธลี งคะแนนลับ และให้ผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ ทีม่ คี ะแนนสูงสุด
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียง และให้ผู้ท่ไี ด้รบั
เลือกตัง้ ลําดับคะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสํารองกรณีนิตบิ ุคคลจํานวนหนึ่งนิตบิ ุคคล หรือ
กรณีบุคคลธรรมดา จํานวน 5 คน
กรณีผตู้ รวจสอบกิจการได้พน้ จากตําแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 102/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการสํารองปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีเท่าระยะเวลาทีผ่ ตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 102 การดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่ งได้
มีกําหนดเวลาหนึ่งปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ซํ้าได้
ข้อ 102/1 การพ้นจากตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
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(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบ
กิจการหรือยืน่ ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งเป็ น
บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคล ออกจากตําแหน่งทัง้ คณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 103 อํานาจหน้ าที่ของผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทัง้ ปวงของสหกรณ์ เพือ่ ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเ่ี ป็ นอยูจ่ ริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนํ าแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ทัง้ ทางวิชาการและทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน และการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสังต่
่ าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพือ่ ให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั กิ ารตรวจสอบกิจการทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 103/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี รวมทัง้ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเข้าร่วม
ประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปีต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
กรณีทผ่ี ตู้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ทอ่ี าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มกี ารปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ ประกาศหรือ
คําแนะนํ าของทางราชการ รวมทัง้ ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ปี ระชุมหรือคําสังของสหกรณ์
่
จนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไข และให้จดั ส่งสําเนารายงานดังกล่าว ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทีก่ าํ กับดูแลโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแก้ไ ข และผลการติดตามของผู้ต รวจสอบกิจ การ ต่ อ สํา นัก งานตรวจบัญ ชีส หกรณ์
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทีก่ าํ กับดูแล
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ข้อ 104 ความรับผิ ดของผู้ตรวจสอบกิ จการ กรณีผูต้ รวจสอบกิจการปฏิบตั หิ รือ
ละเว้นการปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผดิ จริยธรรมในการปฏิบตั งิ านจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์
ได้รบั ความเสียหาย ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนิ นการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุไม่แจ้งนัน้
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมใหญ่
(ข้อ 101 – ข้อ 104 แก้ไขเพิม� เติม (ฉบับที � 9) พ.ศ. 2561 นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ตัง� แต่วนั ที � 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

ดังต่อไปนี้

หมวด 10
การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ
ข้อ 105 การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ จะกระทําได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จะเสนอวาระแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับได้
ต่อเมือ่ มติให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับนัน้ มีเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการทีม่ าประชุม แต่ถา้
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่าห้า
สิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้
แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับก็ยอ่ มทําได้ โดยต้องระบุขอ้ ความทีจ่ ะขอแก้ไขเพิม่ เติมนัน้ พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะใน
การประชุมใหญ่ทม่ี อี งค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ หมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิม่ เติมแล้ว หากปรากฏว่า
ข้อความนัน้ ขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนัน้ แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อ บัง คับ ที่น ายทะเบีย นสหกรณ์ ร บั จดทะเบีย นแล้ว หากยัง ไม่ ไ ด้
กําหนดระเบียบ หรือคําสังให้
่ สอดคล้องกัน ก็ให้นําความทีไ่ ด้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนัน้ มาบังคับใช้
และให้ผเู้ กีย่ วข้องถือปฏิบตั ิ
หมวด 11
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าทีก่ าํ หนด
ระเบียบต่าง ๆ เพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ ความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่นื
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(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิกและการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ เพือ่ สาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้เป็ น
แนวทางการปฏิบตั ขิ องสหกรณ์
ระเบียบใน (1) (2) และ(4) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้ ส่วนระเบียบอืน่ เมือ่ คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้สง่ สําเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 107 การดําเนิ นคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ของสหกรณ์
ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 106 (3) (4)
แต่มไิ ด้รบั ชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการดําเนินคดีตามความในวรรคแรก ให้นํา
ความในข้อ 19 (1) มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ั หาเกี่ย วกับ การตีค วามในข้อ บัง คับ
ข้ อ 108 การตี ค วามในข้ อ บัง คับ ถ้า มีป ญ
ั หานั ้น ต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ เ พื่อ ขอคํ า วินิ จ ฉั ย และให้ ส หกรณ์ ถื อ ปฏิ บ ัติ
ให้ ส หกรณ์ เ สนอป ญ
ตามคําวินิจฉัยนัน้
ข้อ 109 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการซึง่ มาประชุมเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถอื เสียงข้างมากของ
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 110 การจําหน่ ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ ต้องเลิ ก เมื่อสหกรณ์ ต้องเลิกและ
ได้จดั การชําระบัญชีโดยจําหน่ ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝาก
พร้อมด้วยดอกเบีย้ และชําระหนี้สนิ อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิน้ แล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สนิ เหลืออยูเ่ ท่าใด
ให้ผชู้ าํ ระบัญชีจา่ ยตามลําดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว
(2) จ่ า ยเป็ น เงิน ป นั ผลตามหุ้น ที่ชํ า ระแล้ว แต่ ต้ อ งไม่ เ กิน อัต ราที่น าย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลีย่ คืนตามข้อ 27 (2)
เงินทีจ่ า่ ยตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิ
ทีส่ หกรณ์หาได้ในระหว่างปี ทเ่ี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลทีถ่ อนไปตามข้อ 27 (4) ในปี นนั ้
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ถ้ายังมีทรัพย์สนิ เหลือยู่อกี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่นื หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไ่ี ม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ทีช่ าํ ระบัญชีเสร็จ
ข้ อ 111 ในกรณี ที่ ข้อ บัง คับนี้ มิไ ด้ กํา หนดข้ อ ความเรื่ อ งใดไว้ ให้ส หกรณ์ นํ า
บทบัญญัตทิ ก่ี าํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง่ หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ขิ อง
นายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 112 นับแต่วนั ที่ข้อบังคับนี้ ใช้บงั คับ
(1) ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซง่ึ ดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ถอื ใช้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
(2) ให้ผแู้ ทนสมาชิกซึง่ ดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนทีข่ อ้ บังคับนี้ถอื ใช้ ดํารง
ตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2547 ได้ลงมติให้เปลีย่ นแปลงใช้ขอ้ บังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิมซึง่ เป็ นอันยกเลิกทัง้ สิน้
ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนให้แล้ว
(ลงชื่อ)

สิทธิชยั อึง� ภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึง� ภากรณ์)

ประธานทีป่ ระชุม

(ลงชื่อ)

เปรมพิมล พิมพ์พนั ธุ์
(นางเปรมพิมล พิมพ์พนั ธุ)์

เลขานุ การ
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1.1 ระเบียบการรับเงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับเงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562
---------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (1) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครัง� ที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์พเิ ศษ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื่นใดที่
มีอยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี� ซึง่ มีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี�ทงั � สิน�
ข้อ 4 ผูป้ ระสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษสามารถดําเนินการ ดังนี�
(1) เปิ ดบัญชีด้วยเอกสารให้ย่ืนขอเปิ ดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์ กํ าหนด พร้อม
ตัวอย่างลายมือชื่อของตน และหรือตัวแทนของตนซึง่ เป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงิน
ดังกล่าว
(2) เปิ ดบัญชีทางอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ดํ าเนิ นการตามที่สหกรณ์ กํ าหนด แล้วส่ ง
ตัวอย่างลายมือชื่อให้สหกรณ์ภายหลัง
ข้อ 5 การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ ห้ไว้นัน� จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้
แจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ข้อ 6 ผูฝ้ ากคนหนึ่ง สามารถเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพย์พเิ ศษได้ไ ม่เ กิน 3 บัญ ชี
โดยการเปิ ดบัญชีครัง� แรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อบัญชี และผู้ฝากจะฝากเงินเพิม่ ขึ�นเมื่อใด
จํานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดบัญชีคฝู่ ากเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
ผูฝ้ ากต้องรักษาสมุดบัญชีคฝู่ ากไว้เพือ่ ให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก เงิน
ถอนดอกเบีย� และเงินคงเหลือของตน บรรดาทีจ่ ะมีขน�ึ ทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดบัญชีค่ฝู ากนัน� จะกระทําได้แต่โดยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ลงลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดบัญชีคู่ฝากทีไ่ ม่เป็ นไปตามที่
กล่าวนี� ย่อมไม่มผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดบัญชีคลาดเคลื่อนต้อง
แจ้งต่อสหกรณ์เพือ่ แก้ไขให้ จะแก้ไขโดยพลการไม่ได้
เมื่อ สมุ ด บัญ ชีคู่ฝ ากเงิน ได้ล งรายการเต็ม แล้ว ให้นํ า ส่ง มอบต่ อ สหกรณ์ เ พื่อ
สหกรณ์โอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดบัญชีคฝู่ ากเล่มใหม่ให้ เพือ่ ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณีทส่ี หกรณ์ออกสมุดบัญชีค่ฝู ากให้แก่ผฝู้ ากครัง� แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้
ต่อจากเล่มก่อนทีล่ งรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่ในกรณีทส่ี มุดบัญชีคู่ฝากของ
ผูฝ้ ากคนใดสูญหายหรือชํารุดสหกรณ์จะออกสมุดบัญชีคฝู่ ากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 8 การฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษทุกครัง� ต้องฝากพร้อมกับใบส่ง
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษตามแบบของสหกรณ์ หรือฝากโดยการโอนจากบัญชีเงินฝากทีส่ มาชิกมีอยูก่ บั
สหกรณ์
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1.1 ระเบียบการรับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
ข้อ 9 อัตราดอกเบี�ยเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ไม่เกิน
ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยสหกรณ์จะนําดอกเบีย� ทีจ่ ่ายตามเงือ่ นไขทีส่ หกรณ์กําหนด ฝากเข้า
บัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือตามบัญชีทผ่ี ฝู้ ากแจ้งความประสงค์ไว้กบั สหกรณ์ ส่วนดอกเบีย� เงินฝากสิน� ปี
สหกรณ์จะนําเข้าบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
สหกรณ์ฯ ย่อมทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงข้อกําหนดในเรื่องดอกเบีย� ซึ่งกล่าว
ในวรรคก่อนนัน� ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 10 การถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ให้ถอนหรือโอนได้เดือนละสองครัง� โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนหรือโอนมากกว่าสองครัง� สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการ
ถอนหรือโอนครัง� ต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจํานวนเงินทีถ่ อนหรือโอนแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 300 บาท
สําหรับการถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ มี 2 วิธี ดังนี�
(1) ถอนโดยทําใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด
(2) ถอนหรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ทส่ี หกรณ์
กําหนดในประกาศ
การถอนหรือโอนเงินจะต้องมีเงินคงเหลือไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท
ข้อ 11 ผู้ฝ ากจะปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพย์พเิ ศษก็ย่อมกระทํา ได้ โดยแจ้ง ความ
ประสงค์ต่อสหกรณ์ ทัง� นี� สหกรณ์จะคิดดอกเบี�ยให้ถงึ วันก่อนวันปิ ดบัญชี เมื่อสหกรณ์จ่ายเงินคืนแล้ว
จะเก็บสมุดบัญชีคฝู่ ากออมทรัพย์พเิ ศษไว้
ข้อ 12 กรณีทค่ี ณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่า ผูฝ้ ากเงินออมทรัพย์พเิ ศษรายใด
ฝา่ ฝื นระเบียบนี� หรือก่อความยุง่ ยากให้สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษของผูฝ้ ากรายใด สหกรณ์อาจไม่รบั เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของผูฝ้ ากรายนัน� อีก หรือจะปิ ดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษของผูฝ้ ากนัน� พร้อมกับคิดดอกเบีย� ให้ถงึ ก่อนวันปิดบัญชีกไ็ ด้
ข้อ 13 กรณีท่ผี ูฝ้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทัง� หมดในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พเิ ศษของผูฝ้ ากให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ หากสมาชิกไม่ได้ทําหนังสือตัง� ผูร้ บั โอนประโยชน์ไว้
สหกรณ์จะจ่ายเงินทัง� หมดให้แก่ผรู้ บั มรดก หรือทายาทของผูฝ้ าก เมื่อได้นําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตน
ให้เป็ นทีพ่ อใจแก่สหกรณ์
ข้อ 14 ในกรณีมปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
หมายเหตุ : นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ตามหนังสือที่ กษ.1110/297 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิ นออมทรัพย์ และประจํา พ.ศ. 2547
------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (1) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่ 15/2547 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททัวไป
่
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝาก
เงินออมทรัพย์ และประจํา พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
ออมทรัพย์ และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2545 และบรรดาประกาศ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ระเบียบอื่นใดทีม่ อี ยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึง่ มีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ทงั ้ สิน้
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผูฝ้ าก” หมายความว่า สมาชิก และสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 สหกรณ์รบั เงินฝากจากสมาชิก และสมาชิกสมทบ ได้ 2 ประเภท คือ
(1) ออมทรัพย์
(2) ประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิ น
ข้อ 6 สมาชิกและสมาชิกสมทบผูป้ ระสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้ตดิ ต่อกับ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ หรือทีท่ ส่ี หกรณ์กาํ หนดด้วยตนเอง และต้องยืน่ หนังสือขอเปิด
บัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชี นัน้
ข้อ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตน
หรือของตัวแทนซึง่ เป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้คาํ สังเกี
่ ย่ วกับเงินฝากทีเ่ ปิดบัญชีนนั ้ ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ ห้ไว้ จะมีผลต่อเมือ่ ผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อในการเปิ ดบัญชีเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก และต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง
หรือผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ทไ่ี ม่สามารถลงลายมือชื่อได้ สหกรณ์จะไม่ให้ใช้ตราประทับ
แทนลายมือชือ่
ข้อ 8 ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์น้ีได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนนั ้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อย
กว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิม่ ขึน้ เมือ่ ใด โดยจํานวนเท่าใดก็ได้
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(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 500 บาท และ
ระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
สมาชิกและสมาชิกสมทบคนหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจํา
ประเภทละหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชีกไ็ ด้
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 8 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุดคูฝ่ ากนัน้ ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพือ่ ให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก
ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือของตนทีจ่ ะมีขน้ึ ทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่ าง ๆ ในสมุด คู่ฝากนัน้ จะกระทํา ได้ แต่ โดยทางฝ่า ย
สหกรณ์ซง่ึ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ดั การ หรือรองผูจ้ ดั การ
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการใน
สมุดคู่ฝาก โดยไม่เป็ นไปตามทีก่ ล่าวนี้ย่อมไม่มผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใด
ในสมุดคูฝ่ ากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือ่ แก้ไขให้ จะแก้ไขโดยพลการไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มทีใ่ ช้เต็มแล้ว หรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายืน่ ต่อสหกรณ์เพือ่
จะได้ยกเลิกสมุดคูฝ่ ากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากใหม่ ซึง่ ออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคูฝ่ ากเล่มทีย่ กเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ในทีป่ ลอดภัย ถ้าสมุดคูฝ่ ากหาย ผูฝ้ าก
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ซง่ึ ออก
ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีห่ ายให้ยกเลิก
ในกรณีทส่ี หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
จากเล่มก่อนซึง่ ลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่กรณี
ทีส่ มุดคูฝ่ ากของผูฝ้ ากใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทาํ ใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทส่ี หกรณ์
กําหนด ยืน่ พร้อมด้วยสมุดคูฝ่ ากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี้ ผูฝ้ าก
หรือตัวแทนจะเป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้ เว้นแต่การฝากเงินตามวรรคสอง
ในกรณีการฝากเงินโดยหักจากเงินรายได้ ณ ทีจ่ า่ ย หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากแสดงเจตจํานงตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด
เมือ่ สหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีไ่ ด้รบั นัน้ ในสมุดคูฝ่ ากและ
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก สําหรับการฝากเงินตามวรรคสอง
สหกรณ์จะลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ โดยผูฝ้ ากจะนําสมุดคูฝ่ ากมา
พิมพ์รายการให้เป็ นปจั จุบนั เมือ่ ใดก็ได้
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซ่งึ สิทธิทจ่ี ะ
ไม่บนั ทึกรายการรับฝากเงิน รวมทัง้ สิทธิทจ่ี ะไม่จา่ ยเงินถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงิน
ตามเช็คได้แล้ว
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หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิ ดดอกเบีย้ วิ ธีการคิ ดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราไม่เกินทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด โดยดอกเบีย้ เงินฝากในแต่ละประเภทหรือประเภทเดียวกัน สหกรณ์จะกําหนดอัตราดอกเบีย้
ให้เท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ ทัง้ นี้ สหกรณ์จะได้ประกาศอัตราดอกเบีย้ ให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
คณะกรรมการดําเนินการอาจเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากตามวรรคก่อน
ได้ตามความเหมาะสม
ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ ให้คาํ นวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบีย้ ทบเป็ นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
ดอกเบีย้ เงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบีย้ ให้เมือ่ ถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากทีถ่ อนก่อนกําหนดโดยได้รบั อนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบีย้ ให้ตามอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ในวันทีถ่ อน
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือ่ ครบกําหนดพร้อมดอกเบีย้ จนพ้นกําหนดไปอีก
7 วัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากเงินต้นฝากพร้อมดอกเบีย้ ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงิ น และการปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝากผูม้ อี าํ นาจถอนเงินตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์
ต้องมารับเงินหรือเช็คสังจ่
่ ายในนามของผูฝ้ ากเท่านัน้ ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเองและต้องยืน่ ใบถอน
เงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้นนั ้ พร้อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ถ้าผู้มอี ํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบั เงินหรือเช็คในนามของผูฝ้ ากแทนเป็ นหนังสือไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝาก
นัน้ ด้วย ทัง้ นี้โดยลงลายมือชื่อตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างไว้แล้วมอบให้ผรู้ บั มอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐาน
พิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอํานาจก็ได้
เมือ่ สหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน พร้อมทัง้
เงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ าก แล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก สําหรับการถอนเงินตามวรรคสี่ สหกรณ์จะลงบันทึกรายการ
จํานวนเงินถอนไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ โดยผู้ถอนจะนํ าสมุดคู่ฝากมาพิมพ์รายการให้เป็ นปจั จุบนั
เมือ่ ใดก็ได้
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงใด ๆ
ผูม้ อี าํ นาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
กรณีการถอนเงินหรือโอนเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ ผูฝ้ ากสามารถกระทําได้
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในประกาศสหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ”
(แก้ไขเพิม� เติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออม
ทรัพย์และประจํา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม� เติม (ฉบับที � 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที � 17 มกราคม พ.ศ. 2556)
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1.2 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์และประจํา
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็ นเงินสดหรือเช็คสังจ่
่ ายในนามของผู้
ฝากนัน้ จะถอนเมือ่ ใด จํานวนเท่าใดก็ได้ เว้นแต่การดําเนินการตามข้อ 13 วรรคสี่
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน้ ผูฝ้ ากย่อมไม่มสี ทิ ธิถอนเงินก่อน
ครบกําหนด แต่เมือ่ ผูฝ้ ากยืน่ คําขอเป็ นหนังสือโดยชีแ้ จงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อน
ครบกําหนดก็ได้
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดเพือ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือ่ ใดก็ได้
ให้ผมู้ อี าํ นาจถอนเงินแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือ่ ปิ ดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณีทผ่ี ฝู้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทัง้ หมดในบัญชีเงินฝากให้แก่
ผูร้ บั โอนประโยชน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั ้ ไว้กค็ นื ให้แก่บุคคลทีไ่ ด้นําหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการจนเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้วา่ เป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนัน้
ข้อ 17 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝา่ ฝื นระเบียบนี้
หรือก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก
สหกรณ์จะไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีกและให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพือ่ ปิ ดบัญชีเงิน
ฝากของตน ทัง้ นี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 18 การถอนเงินฝากเพือ่ ปิดบัญชีตามข้อ 15 และ ข้อ 16 สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบีย้ ให้ตามข้อ 12 ถึงวันก่อนวันถอน 1 วัน
สําหรับการปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 17 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบีย้ ให้ถงึ
วันก่อนวันทีส่ หกรณ์มหี นังสือแจ้งให้ผฝู้ ากทราบ โดยสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้ แก่ผฝู้ ากตัง้ แต่วนั ที่
สหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้ผฝู้ ากทราบเป็ นต้นไป ทัง้ นี้ ไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือ่ ใด
เมือ่ สหกรณ์ได้จา่ ยเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั ้
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึง� ภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึง� ภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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1.3 ระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิ นจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (2) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่ 10 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิกระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่นื พ.ศ. 2553 และให้กําหนดระเบียบ
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อน่ื พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
ข้อกําหนดทัวไป
่
ข้อ 1
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อน่ื พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ เป็ นต้นไป
(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือ ที � กษ 1110/3144 ลงวันที � 27 ตุลาคม 2560)
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูฝ้ าก”
หมายความว่า สหกรณ์ผฝู้ ากเงิน
ข้อ 4 สหกรณ์รบั ฝากเงินจากสหกรณ์อ่นื ได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิ น
ข้อ 5 สหกรณ์ทป่ี ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ณ สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี
รายการครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั ้
ข้อ 6
พร้อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของ
ตัวแทนซึง่ เป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือ่ นไขเกีย่ วกับเงินฝากทีเ่ ปิ ดบัญชีนนั ้ ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ ห้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทย และเขียนด้วยหมึก ทัง้ ต้อง
เขียนด้วยลายมือของผูน้ ําฝาก สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 7 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์
นี้ ไ ด้โ ดยจํานวนเงิน ฝากในบัญ ชีนัน้ ในเวลาหนึ่ งเวลาใดต้องไม่น้ อยกว่ า
10,000 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิม่ ขึน้ เมือ่ ใดโดยจํานวนเท่าได้กไ็ ด้
(2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้อ 8 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
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1.3 ระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
สมุ ด คู่ ฝ ากนั น้ ผู้ฝ ากต้ อ งรัก ษาไว้เ พื่อ ให้ส หกรณ์ ล งบันทึก รายการเงิน ฝาก
ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาทีจ่ ะมีขน้ึ ทุกราย
การลงบัน ทึก รายการต่ า ง ๆ ในสมุ ด คู่ ฝ ากนั น้ จะกระทํ า ได้แ ต่ โ ดยทางฝ่า ย
สหกรณ์ ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ่ไี ด้รบั
มอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็ นไปตามทีก่ ล่าวนี้ ย่อมไม่มผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือ่ แก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มทีใ่ ช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายืน่ ต่อสหกรณ์เพือ่
จะได้ยกเลิกสมุดคูฝ่ ากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคูฝ่ ากใหม่ ซึง่ ออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคูฝ่ ากเล่มทีย่ กเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ในทีป่ ลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ าก
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซง่ึ ออก
ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีห่ ายให้ยกเลิก
ในกรณีทส่ี หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนซึง่ ลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่กรณีทส่ี มุด
คูฝ่ ากของผูฝ้ ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท
ข้อ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทาํ ใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทส่ี หกรณ์
กําหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี้
ผูฝ้ ากหรือผูอ้ ่นื จะเป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้รบั นัน้ ในสมุดคู่ฝากและ
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
ข้อ 10 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะ
ไม่จา่ ยเงินถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิ ดดอกเบีย้
วิ ธีการคิ ดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้
ข้อ 11 สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ไม่เกินอัตราทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ให้คํานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนํ าดอกเบีย้ ทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝากในวันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากรีบยื่น
สมุดคูฝ่ าก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือ่ สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย้ ให้
ดอกเบีย้ เงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากทีถ่ อนก่อนกําหนดโดยได้รบั อนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบีย้ ให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบีย้ ให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบีย้ จนพ้นกําหนดไปอีก
7 วัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
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หมวด 4
การถอนเงิ นฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มอี ํานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อ
ตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้นนั ้ พร้อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ถ้าผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรับเงินแทนก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบั เงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบที่กําหนด ทัง้ นี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้
ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผูร้ บั มอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอํานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน
พร้อมทัง้ เงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากแล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงใด ๆ
ผูม้ อี าํ นาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั ้ จะถอนเมือ่ ใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน้ ผู้ฝากย่อมไม่มีส ิทธิถอนเงินก่ อนครบ
กําหนดแต่เมือ่ ผูฝ้ ากยืน่ คําขอ เป็ นหนังสือโดยชีแ้ จงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 14 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้
ให้ผมู้ อี าํ นาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือ่ ปิ ดบัญชี”
ข้อ 15 ในกรณีทค่ี ณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝา่ ฝื นระเบียบนี้
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจ่ ะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์
จะไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผูฝ้ ากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทัง้ นี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16 การถอนเงินฝากเพือ่ ปิ ดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบีย้ ให้ตามข้อ 11 ถึง
วันก่ อนวันถอน 1 วัน เว้นแต่ การปิ ด บัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝื นระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์ จ ะ
คํานวณดอกเบีย้ ให้ถงึ ก่อนวันทีแ่ จ้ง 1 วัน และ สหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้ อีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือ่ ใด
เมือ่ สหกรณ์ได้จา่ ยเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั ้
ข้อ 17 กรณีทจ่ี าํ นวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมือ่ รวมกับหนี้การกูย้ มื เงินจาก
ภายนอกและหนี้ในฐานะผูค้ ้าํ ประกัน จะเกินวงเงินกูย้ มื หรือคํ้าประกันประจําปี ของสหกรณ์ทน่ี ายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รบั ฝากเงิน
กรณีของผูฝ้ ากทีเ่ ป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ทีม่ ี
สินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมื่อรวมกับเงินกูจ้ ากผูฝ้ ากดังกล่าว
(หากมี) ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสํารองของผูฝ้ าก
ข้อ 18 ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิที� จ่ ะไม่รบั ฝาก
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิ นจากนิ ติบคุ คล พ.ศ. 2562
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78(9) และ 108 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที� 42 ครัง้ ที� 10
เมื�อวันที� 28 ตุ ลาคม พ.ศ. 2562 จึงได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
่
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“นิตบิ ุคคล” หมายความว่ า หน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รที�มีฐ านะนิ ติ บุ ค คลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื�นซึง� เป็ นต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์
“ผูฝ้ าก”
หมายความว่า นิตบิ ุคคลผูฝ้ ากเงิน
ข้อ 4 สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิตบิ ุคคลได้เฉพาะนิตบิ ุคคลซึ�งมีบุคลากรหรือลูกจ้าง
ไม่น้อยกว่ากึง� หนึ�งของนิตบิ ุคคลนัน้ เป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ข้อ 5 สหกรณ์รบั ฝากเงินจากนิตบิ ุคคลได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิ น
ข้อ 6 นิ ติบุ ค คลที�ป ระสงค์จะเปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากตามข้อ 5 ให้ม าติดต่ อ กับ เจ้า หน้ า ที�
สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื�นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
โดยมีรายการครบถ้วนตามทีร� ะบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั ้
ข้อ 7 พร้อ มกับ หนั ง สือ ขอเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝาก ผู้ฝ ากต้อ งให้ต ัว อย่ า งลายมือ ชื�อ ของ
ตัวแทนซึง� เป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือ� นไขเกีย� วกับเงินฝากทีเ� ปิ ดบัญชีนนั ้ ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับตัวอย่างลายมือชื�อทีใ� ห้ไว้ จะมีผลต่อเมื�อผูฝ้ ากได้แจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื�อทุกกรณีเกี�ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึกทัง้ ต้อง
เขียนด้วยลายมือของผูน้ ําฝาก สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชื�อ
ข้อ 8 ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝาก ได้ดงั นี้
(1) เงิน ฝากออมทรัพ ย์ ผู้ฝ ากรายหนึ� ง อาจเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพ ย์ใ น
สหกรณ์น้ีได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนนั ้ ในเวลาหนึ�งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ�งหมื�น
บาทถ้วน) และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิม� ขึน้ เมือ� ใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
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(2) เงินฝากประจํา ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ�งล้านบาท
ถ้วน) และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุ ด คู่ ฝ ากนั น้ ผู้ฝ ากต้ อ งรัก ษาไว้เ พื�อ ให้ส หกรณ์ ล งบัน ทึก รายการเงิน ฝาก
ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาทีจ� ะมีขน้ึ ทุกราย
การลงบัน ทึก รายการต่ า ง ๆ ในสมุ ด คู่ ฝ ากนั น้ จะกระทํา ได้แ ต่ โ ดยทางฝ่า ย
สหกรณ์ �ึ�งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ดั การ หรือผูท้ �ไี ด้รบั
มอบหมายคนหนึ�งคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชื�อย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็ นไปตามทีก� ล่าวนี้ ย่อมไม่มผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึ�ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่
ฝากคลาดเคลื�อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือ� แก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื�นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใ� ช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายื�นต่อสหกรณ์เพื�อ
จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ �ึ�งออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคูฝ่ ากเล่มทีย� กเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีป� ลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ าก
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะต้องนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่�ง�ึ
ออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีห� ายให้ยกเลิก
ในกรณีทส�ี หกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อ
จากเล่มก่อน �ึง� ลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่
กรณีทส�ี มุดคูฝ่ ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทส�ี หกรณ์
กําหนด ยืน� พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินต่อเจ้าหน้าทีส� หกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี้ ผูฝ้ าก
หรือผูอ้ �นื จะเป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมื�อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีไ� ด้รบั นัน้ ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้�ง�ึ สิทธิทจ�ี ะ
ไม่จา่ ยเงินถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิ ดดอกเบีย้
วิ ธีการคิ ดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
อัตราทีน� ายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนํ าดอกเบี้ยทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากรีบยื�น
สมุดคูฝ่ าก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือ� สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย้ ให้
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื�อถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากทีถ� อนก่อนกําหนดโดยได้รบั อนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบีย้ ให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
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1.4 ระเบียบการรับฝากเงินจากนิติบคุ คล
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบีย้ ให้
ถ้า นิ ติบุ ค คลไม่ถ อนเงิน ฝากประจํ า เมื�อ ครบกํ า หนดพร้อ มดอกเบี้ย จนพ้น
กําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงิ นฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มอี ํานาจถอนเงินตามที�ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื�อไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารับเงินที�สํานักงานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยื�นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื�อ
ตามทีใ� ห้ตวั อย่างไว้ พร้อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีส� หกรณ์
ถ้าผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรับเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก
และต้องมอบอํานาจให้ร บั เงิน แทนเป็ นหนังสือ ตามแบบที�กําหนด ทัง้ นี้ โดยลงลายมือชื�อตามที�ใ ห้
ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผูร้ บั มอบอํานาจยื�นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีข� อง
สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอํานาจก็ได้
เมื�อสหกรณ์ ไ ด้ต รวจถู กต้องแล้ว จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน
พร้อมทัง้ เงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ าก แล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
อนึ�ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลีย� นแปลงใด ๆ
ผูม้ อี าํ นาจถอนเงินต้องลงลายมือชื�อตามทีใ� ห้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมือ� ใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํา ผู้ฝากย่อมไม่มสี ทิ ธิถอนเงินก่อน
ครบกําหนดแต่เมื�อผูฝ้ ากยื�นคําขอเป็ นหนังสือโดยชี้แจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝาก
ก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดเพื�อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื�อใดก็ได้
ให้ผมู้ อี าํ นาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือ� ปิ ดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณีท�คี ณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่าฝื นระเบียบนี้
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเ หตุ อนั สมควรที�จะปิ ดบัญ ชีเ งินฝากของผู้ฝาก
สหกรณ์จะไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพื�อปิ ดบัญชี
เงินฝากของตน ทัง้ นี้ สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพือ� ปิ ดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบีย้ ให้ตามข้อ 12
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ�งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผฝู้ ากฝา่ ฝื นระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์
จะคํานวณดอกเบีย้ ให้ถงึ ก่อนวันทีแ� จ้งหนึ�งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้ อีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือ� ใด
เมือ� สหกรณ์ได้จา่ ยคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั ้
ข้อ 18 ในกรณีทม�ี คี วามจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิ �ทีจ� ะไม่รบั ฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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2. ระเบียบหุ้น
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง� ที� 9 เมื�อวันที� 27 กันยายน พ.ศ. 2561 มีมติให้
กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2561 ดังนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2559 และ
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง� มติ หรือข้อตกลงอื�นใดซึง� ขัดแย้งกับระเบียบนี� และให้ใช้ระเบียบนี�แทน
ข้อ 4 สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง� แต่เดือนแรกทีเ� ข้าเป็ นสมาชิก และไม่
น้อยกว่าจํานวนหุน้ รายเดือนตามเงินได้รายเดือน ดังต่อไปนี�
ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
เงิ นได้รายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 9,000
เกินกว่า 9,000
เกินกว่า 11,000
เกินกว่า 13,000
เกินกว่า 14,000
เกินกว่า 15,000
เกินกว่า 16,000
เกินกว่า 18,000
เกินกว่า 20,000
เกินกว่า 22,000
เกินกว่า 24,000
เกินกว่า 26,000
เกินกว่า 28,000
เกินกว่า 30,000
เกินกว่า 32,000
เกินกว่า 34,000
เกินกว่า 36,000
เกินกว่า 38,000
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

11,000
13,000
14,000
15,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
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60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
230
240

2. ระเบียบหุ้น
เงิ นได้รายเดือน (บาท)

ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

เกินกว่า 40,000 ถึง 42,000
250
เกินกว่า 42,000 ถึง 44,000
260
เกินกว่า 44,000 ถึง 46,000
270
เกินกว่า 46,000 ถึง 48,000
280
เกินกว่า 48,000 ถึง 50,000
290
เกินกว่า 50,000 ขึน� ไป
300
สมาชิก ที�เ กษีย ณหรือ ลาออกจากราชการ จะส่ ง เงิน ค่ า หุ้น รายเดือ นเท่ า ใดก็ไ ด้แ ละ
สามารถระดมหุน้ ได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 5 สมาชิกทีเ� คยลาออกจากสหกรณ์แล้วสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนได้ดงั นี�
(1) กรณียงั รับราชการอยูจ่ ะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ตามอัตราส่วนทีก� ําหนดไว้ใน ข้อ 4
เท่านัน� และไม่สามารถระดมหุน้ ได้
(2) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนเกิน
กว่าเดือนละ 300 หุน้ ไม่ได้ และไม่สามารถระดมหุน้ ได้
สมาชิกตาม (1) และ (2) ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน
สามารถส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้มากกว่าจํานวนหุน้ รายเดือนทีก� าํ หนดใน ข้อ 4 และสามารถระดมหุน้ ได้
ข้อ 6 การส่งเงินค่าหุน้ ให้ดาํ เนินการ ดังนี�
(1) ให้สมาชิกส่งเงินค่าหุน้ โดยวิธหี กั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้
รายเดือนประจําเดือนนัน� ๆ ทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าทีท� ท�ี าํ หน้าทีเ� บิกจ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิกเป็ น
ผูห้ กั เงินค่าหุน้ ส่งให้สหกรณ์
(2) สมาชิกทีไ� ม่มเี งินได้รายเดือน หรือสมาชิกซึง� ต่อมาได้โอนย้ายไปสังกัด
กระทรวงอื�น ให้สง่ เงินค่าหุน้ ให้แก่สหกรณ์ดว้ ยวิธใี ดวิธหี นึ�งตามทีไ� ด้ทาํ ความตกลงกับสหกรณ์ ดังต่อไปนี�
1) ชําระทีส� าํ นักงานสหกรณ์
2) การหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
3) การโอนเงินผ่านธนาคาร การส่งเงินทางธนาณัติ หรือวิธอี น�ื ทีส� หกรณ์
กําหนด
(3) สมาชิก ซึ�ง เป็ นข้า ราชการบํา นาญ อาจขอส่ง เงินค่าหุ้น โดยวิธีห กั จากเงิน
บํานาญประจําเดือนก็ได้ การหักส่งเงินตามข้อนี�ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีก� าํ หนดใน (1) โดยอนุโลม
ข้อ 7 สมาชิกทีไ� ด้ชาํ ระเงินค่าหุน้ รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็ นจํานวน
เงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมืน� บาทถ้วน) และไม่มหี นี�สนิ กับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
หรือลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์
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2. ระเบียบหุ้น
สําหรับสมาชิกทีม� หี นี�สนิ กับสหกรณ์จะลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ แต่ทงั � นี�ตอ้ ง
ไม่น้อยกว่าอัตราทีก� าํ หนดไว้ใน ข้อ 4 เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี� สามารถลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนหรือ
งดชําระค่าหุน้ รายเดือนได้
(1) มีหนี�เงินกูส้ ามัญไม่เกินมูลค่าหุน้ และ/หรือ
(2) มีหนี�เงินกูส้ ามัญหรือเงินกูพ้ เิ ศษเพือ� การเคหะทีใ� ช้อสังหาริมทรัพย์ค�าํ ประกัน และ/หรือ
(3) มีหนี�เงินกูท้ ใ�ี ช้เงินฝากทีม� อี ยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกัน
สมาชิกที�โอน หรือย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจํ าโดยไม่มี
ความผิด และมีหนี�สนิ ไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีต� นมีอยู่ในสหกรณ์ ให้งดการเรียกเก็บเงินค่าหุน้ เว้นแต่สมาชิกจะ
ได้แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์
ข้อ 8 สมาชิก จะถือ หุ้น รายเดือ นในอัต ราที�สูง กว่ า อัต ราที�กํา หนดไว้ใ นระเบีย บของ
สหกรณ์หรือจะขอซือ� หุน้ เพิม� ข�น� อีกเมื�อใดก็ได้ แต่ถา้ มูลค่าหุน้ ทีม� อี ยู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้า
แสนบาทถ้วน) แล้ว จะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุน้ เพิม� ได้
สําหรับสมาชิกทีม� มี ลู ค่าหุน้ เกินกว่า 2,500,000 บาท ก่อนทีร� ะเบียบนี�ใช้บงั คับ ให้คงหุน้
ตามทีม� อี ยู่ และจะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุน้ เพิม� ได้
กรณีสมาชิกทีโ� อนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อ�นื ทีม� มี ลู ค่าหุน้ เกินกว่า 2,500,000 บาท ให้
รับโอนมูลค่าหุน้ ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท สําหรับมูลค่าหุน้ ส่วนทีเ� กินจํานวนดังกล่าวให้สหกรณ์นําฝาก
เข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกผูน้ นั � ทีม� อี ยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ 9 ในกรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(ลงนาม)

จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงิ นกู้แก่สมาชิ กสหกรณ์ พ.ศ. 2562
-------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่นใด
ซึง่ ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
่
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกูไ้ ด้เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
หมวด 2
เงิ นกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 7 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน
กรณีบุคคลที่เคยเป็ นสมาชิกสมทบมาก่อนซึ่งได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่ อเนื่ องและ
ต่อมาได้เป็ นสมาชิก ให้นับรวมระยะเวลาที่ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนในช่วงระยะเวลาที่เป็ นสมาชิกสมทบด้วย
ทัง้ นี้ การนับรวมระยะเวลาการส่งเงินค่าหุน้ ในกรณีน้ีให้ใช้เฉพาะสิทธิในการกูเ้ งินตามระเบียบนี้เท่านัน้
ข้อ 8 เมือ่ สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินและประสงค์จะขอกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินก็ให้ยน่ื คําขอกูต้ ามแบบ
ทีส่ หกรณ์กาํ หนดไว้ เพือ่ ให้คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ
ข้อ 9 เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ให้มจี าํ นวนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงิน
ค่ าหุ้น ที่สมาชิกนั น้ มีอยู่ ในสหกรณ์ และไม่ เกิน 2 เท่ าของรายได้รายเดือนของสมาชิกนั น้ สํ าหรับสมาชิก
ทีเ่ กษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ ให้ถอื ว่ารายได้รายเดือนเดือนสุดท้ายเป็ นรายได้รายเดือนของ
สมาชิกผูน้ นั ้
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ในกรณีทส่ี มาชิกนัน้ ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินค้างชําระอยู่ หากประสงค์จะกูเ้ งินเพื่อเหตุ
ฉุ กเฉินใหม่ จํานวนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินครัง้ ใหม่และเงินกูท้ ค่ี า้ งชําระอยู่รวมกันจะมีจํานวนต้นเงินกูเ้ กินกว่า
จํานวนทีก่ ล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
เงิ นกู้สามัญ
ข้อ 10 เงินกูส้ ามัญแบ่งเป็ น 9 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูส้ ามัญทัวไป
่
(2) เงินกูส้ ามัญเพือ่ การศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
(4) เงินกูส้ ามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
(5) เงินกูส้ ามัญเพือ่ คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ
(6) เงินกูส้ ามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
(7) เงินกูส้ ามัญเพือ่ การท่องเทีย่ ว
(8) เงินกูส้ ามัญเพือ่ ความมันคงของครอบครั
่
ว
(9) เงินกูส้ ามัญทางดิจทิ ลั
ข้อ 11 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินสามัญต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ าํ หนดไว้
ข้อ 12 คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอผ่านข้าราชการตัง้ แต่ระดับชํานาญการ หรือ
ชํานาญงาน หรือ เทีย บเท่า ขึน้ ไป หรือ ผ่า นหัว หน้า หน่ ว ยงานซึ่ง เป็ น ผูบ้ งั คับ บัญ ชาโดยตรง ยกเว้น กรณี
จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ หรือเงินฝากทีส่ มาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ 13 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินกูส้ ามัญ ต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน
กรณีบุคคลที่เคยเป็ นสมาชิกสมทบมาก่อนซึ่งได้ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อเนื่องและ
ต่อมาได้เป็ นสมาชิก ให้นับรวมระยะเวลาที่ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนในช่วงระยะเวลาที่เป็ นสมาชิกสมทบด้วย
ทัง้ นี้ การนับรวมระยะเวลาการส่งเงินค่าหุน้ ในกรณีน้ีให้ใช้เฉพาะสิทธิในการกูเ้ งินตามระเบียบนี้เท่านัน้
กรณีสมาชิกทีเ่ คยออกจากการเป็ นสมาชิกมาแล้ว หากประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญจะต้อง
ส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน เว้นแต่การกูน้ นั ้ เป็ นการกูเ้ พื่อชําระหนี้ให้กบั ผูค้ ้าํ ประกันทีเ่ คยชําระ
หนี้ให้แก่สหกรณ์แทนตน ให้ขอกูไ้ ด้เมือ่ ส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 1 งวดเดือน
ข้อ 14 สมาชิกผูก้ ู้เงินกู้สามัญจะต้องมีหุน้ อยู่กบั สหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน
เงินกู้
ข้อ 15 จํานวนเงินกูส้ ามัญทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้
พิจ ารณาเห็นสมควร ทัง้ นี้ จํ านวนเงินกู้สามัญทุ กประเภทรวมกันต้องไม่ เ กิน 3 ล้านบาทและอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์รายได้รายเดือนคงเหลือของผูก้ ตู้ ามข้อ 44
ข้อ 16 เงินกูส้ ามัญให้กไู้ ด้เพือ่ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เงินกู้สามัญทัวไป
่ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
สมาชิก
(2) เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชิกและหรือ
คู่สมรส และหรือบุตร และหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก ในระดับการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาลถึงปริญญาเอก
ดังต่อไปนี้
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
1) เพื่อเป็ นค่ าบํา รุง การศึก ษา ค่า อุป กรณ์ ก ารศึก ษา ซื้อ คอมพิว เตอร์พ ร้อ ม
อุปกรณ์ตามทีส่ ถานศึกษากําหนด และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ตามประกาศของสถานศึกษาเท่าทีจ่ า่ ยจริง
2) เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาอีกไม่เกิน 10,000 บาท ของ
ข้อ 1) ต่อรายต่อภาคการศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการประกอบอาชีพเสริม
ของสมาชิก ดังต่อไปนี้
1) เพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
2) เพือ่ ขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก
(4) เงินกูส้ ามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง
ยานพาหนะเพือ่ ติดตัง้ ระบบการใช้ก๊าซ โดยให้กไู้ ด้ในวงเงินกูไ้ ม่เกินจํานวนเงินทีเ่ ป็ นค่าใช้จา่ ยจริง ทัง้ นี้
จํานวนเงินกูส้ งู สุดไม่เกิน 120,000 บาท
(5) เงินกูส้ ามัญเพื่อคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการซือ้ อาวุธปื น
และหรือเครื่องกระสุนปื น โดยให้กูไ้ ด้ในวงเงินกูไ้ ม่เกิน จํานวนเงินทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายจริง ทัง้ นี้ จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน
120,000 บาท
(6) เงินกูส้ ามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการสงเคราะห์สมาชิก
ผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภยั ดังนี้
1) จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินมูลค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง และมูลค่าความเสียหาย
ไม่น้อยกว่า 80,000 บาท
2) ผูก้ จู้ ะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- สําเนาทะเบียนบ้านทีป่ ระสบภัยซึง่ สมาชิกมีชอ่ื อยู่
- ภาพถ่ายทีอ่ ยูอ่ าศัยทีแ่ สดงถึงความเสียหายของทรัพย์สนิ
- หนังสือรับรองความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหาย
- ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา หรือประธานกลุ่ม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือ
หนังสือรับรองจากหน่วยราชการแห่งท้องที่
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้สมาชิกแสดงเอกสารหลักฐานอื่นอันเชื่อได้วา่
เกิดความเสียหายดังกล่าวจริงและให้คณะกรรมการเงินกูน้ ําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ พิจารณา เป็ นกรณี ๆ ไป
(7) เงินกูส้ ามัญเพื่อการท่องเทีย่ ว เพื่อเป็ นการสนับสนุ นและส่งเสริมให้สมาชิกได้มี
โอกาสไปท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สําหรับหลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อการท่องเทีย่ วให้
เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
(8) เงินกู้สามัญเพื่อความมันคงของครอบครั
่
ว เพื่อเป็ นการส่งเสริม สนับสนุ นให้
สมาชิกเพิม่ หลักประกันความมันคงของชี
่
วติ และครอบครัวในอนาคต สําหรับหลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญ
เพือ่ ความมันคงของครอบครั
่
ว ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
(9) เงินกูส้ ามัญทางดิจทิ ลั เพือ่ สนับสนุ นให้สมาชิกได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการ
กู้ ทัง้ นี้ จํานวนเงินกูเ้ มื่อรวมกับเงินกูฉ้ ุ กเฉินต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีผ่ กู้ มู้ อี ยูก่ บั สหกรณ์ สําหรับ
หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญทางดิจทิ ลั ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 17 สมาชิก ที่กู้เ งิน สามัญ ทุ ก ประเภท หากกู้เ กิน กว่ า ร้อ ยละ 90 ของหุ้น ที่ต นมีอ ยู่ใ น
สหกรณ์จะต้องทําประกันชีวติ กลุ่มและหรือประกันชีวติ เพื่อคุม้ ครองหนี้รายบุคคลทีส่ หกรณ์จดั ให้มขี น้ึ ตามทุน
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ประกันทีส่ หกรณ์กําหนด ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์จะนํ าเงินสินไหมทดแทนไปชําระหนี้ทค่ี า้ งชําระ
กับสหกรณ์หรือชําระคืนให้ผูค้ ้ําประกันที่ได้ชําระหนี้แทนผูก้ ู้ก่อนส่วนที่เหลือจึงมอบให้แก่ทายาท ในกรณีท่ี
บริษทั ปฏิเสธการรับทําประกันชีวติ กลุ่มการให้เงินกูใ้ ห้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 18 สมาชิกต้องส่งเงินกูส้ ามัญคืนสหกรณ์แล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 งวดเดือน จึงมีสทิ ธิ
ยืน่ กูส้ ามัญใหม่ได้ เว้นแต่จาํ นวนเงินกูส้ ามัญของสมาชิกผูก้ ยู้ งั กูไ้ ม่เต็มสิทธิ �ตามวงเงินทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 15
ข้อ 19 ในการให้เงินกู้สามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเี งินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลกั ษณะพึงให้กนู้ นั ้ ทุกรายให้ถอื ลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกูซ้ ง่ึ ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ หรือเงินฝากทีส่ มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ พึงให้
ในลําดับก่อนเงินกูป้ ระเภทอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ่งึ อยู่ในลําดับเดียวกันตามทีก่ ล่าวในข้อ 19(1) นัน้ ให้ถอื ลําดับ
ก่อนหลังตามทีเ่ สนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์
ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
หมวด 4
เงิ นกู้พิเศษ
ข้อ 20 เงินกูพ้ เิ ศษแบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะ
(2) เงินกูพ้ เิ ศษซึง่ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษซึง่ ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
(4) เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ ประกอบกิจการ
(5) เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การอื่น
การพิจารณาเงินกูใ้ ห้ถอื ว่าเงินกูพ้ เิ ศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากที่
สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์อยู่ในลําดับก่อนเงินกูเ้ พื่อการเคหะ เงินกูเ้ พื่อการประกอบกิจการ เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการ
อื่นอยู่ในลําดับสุดท้าย สําหรับเงินกูพ้ เิ ศษซึง่ อยู่ในลําดับเดียวกันนัน้ ให้ถอื ลําดับก่อนหลังตามทีเ่ สนอคําขอกู้
ต่อสหกรณ์
ข้อ 21 สมาชิกซึง่ อาจได้รบั เงินกูพ้ เิ ศษได้ตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน และมีมลู ค่า
หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนเงินกูย้ กเว้นเงินกูพ้ เิ ศษซึง่ ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากทีส่ มาชิกมีอยูใ่ น
สหกรณ์ ทัง้ นี้จํานวนเงินกู้พเิ ศษที่ให้แก่สมาชิกผูก้ ู้คนหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณา
เห็นสมควร
กรณีบุคคลที่เคยเป็ นสมาชิกสมทบมาก่อนซึ่งได้ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อเนื่องและ
ต่อมาได้เป็ นสมาชิก ให้นับรวมระยะเวลาที่ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนในช่วงระยะเวลาทีเ่ ป็ นสมาชิกสมทบด้วย
ทัง้ นี้ การนับรวมระยะเวลาการส่งเงินค่าหุน้ ในกรณีน้ีให้ใช้เฉพาะสิทธิในการกูเ้ งินตามระเบียบนี้เท่านัน้
ข้อ 22 สมาชิกซึง่ มีหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินและหรือหนี้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการเงินกูอ้ าจ
พิจารณาให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกผูน้ นั ้ อีกก็ได้ ทัง้ นี้ ต้องสามารถหักการชําระหนี้ได้จากรายได้รายเดือนของ
ผูก้ ู้ ณ ทีจ่ า่ ยเท่านัน้
ข้อ 23 ตราบใดทีส่ มาชิกยังส่งเงินชําระหนี้เงินกูพ้ เิ ศษไม่ครบ สมาชิกผูน้ นั ้ จะต้องยินยอมและ
อํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจทรัพย์สนิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
หรือกิจการทีใ่ ช้เงินกูน้ นั ้ ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชีแ้ จงข้อความเกีย่ วกับเรื่องทีต่ รวจให้ทราบตาม
ความประสงค์
เงิ นกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
ข้อ 24 เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะ ให้กู้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุ ประสงค์หนึ่ง หรือหลาย
วัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพือ่ ซือ้ ห้องชุด หรือบ้าน พร้อมทีด่ นิ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นกรรมสิทธิ �ของผูก้ ตู้ ามควรแก่ฐานะ
(2) เพือ่ ปลูกสร้างบ้านในทีด่ นิ กรรมสิทธิ �ของผูก้ ู้ และหรือคูส่ มรส และหรือบุตร
(3) เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมปลูกสร้างบ้าน
(4) เพือ่ ซือ้ ห้องชุดข้างเคียงหรือทีด่ นิ ข้างเคียงกับทีด่ นิ พร้อมบ้านซึง่ สมาชิกผูก้ เู้ ป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิ �เพือ่ ขยายบริเวณ
(5) เพือ่ ไถ่ถอนจํานองบ้านพร้อมทีด่ นิ หรือห้องชุด โดยชําระหนี้เงินกูเ้ พือ่ การเคหะของ
สถาบันการเงินอื่น ๆ
(6) เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดนิ ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ �ของผูก้ ู้และหรือคู่สมรส และหรือบุตร
โดยชําระหนี้เงินกูเ้ พือ่ การเคหะของสถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
(7) เพือ่ ต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย
ข้อ 25 สมาชิกผู้ประสงค์กู้เงินดังกล่าวในข้อ 24 ต้องเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่
กําหนดไว้รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงบ้าน หรือห้องชุด รายละเอียดและหลักฐาน
แห่งทีด่ นิ หรือ บ้าน หรือห้องชุด ทีจ่ ะซือ้ หรือเช่าซือ้ กําหนดเวลา และราคาสัญญาทีท่ าํ ไว้หรือร่างสัญญาทีจ่ ะทํา
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ทีเ่ สนอเป็ น
ประกัน
กรณีส มาชิก ซึ่ง ได้ซ้ือหรือชําระราคาบ้านพร้อมที่ดิน และโอนกรรมสิท ธิเ� ป็ น ของ
ตนเองและหรือคูส่ มรส และหรือบุตรแล้ว สามารถยืน่ ขอกูเ้ งินพิเศษสินเชื่อเพือ่ การเคหะได้ ทัง้ นี้ การยื่นขอกูเ้ งิน
นัน้ จะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับจากวันทีส่ มาชิกและหรือคู่สมรส และหรือบุตรได้ถอื กรรมสิทธิ �บ้าน
พร้อมทีด่ นิ นัน้
ข้อ 26 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือห้องชุด นัน้ ต้องปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกูด้ ว้ ย
การแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงแบบรู ป หรือ รายการดัง กล่ า วในวรรคก่ อ นในสิ่ง ที่เ ป็ น
สาระสําคัญต้องได้รบั ความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการเงินกู้เพื่อการนี้ และต้อง
รายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ข้อ 27 จํานวนเงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะซึ่งอนุ มตั ิให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรทัง้ นี้ไม่เกิน 8,000,000 บาท การพิจารณาจํานวนเงินกูจ้ ะคํานึงถึงลักษณะของ
ที่อยู่อาศัย คุ ณสมบัติของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้กู้และมูล ค่าของ
หลักประกัน ดังนี้
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
(1) หลักประกันซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ �ห้องชุด
- จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,500,000 บาท ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา
ประเมินหลักประกัน
- จํานวนเงินกูเ้ กิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้ไม่เกิน
ร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน
- จํานวนเงินกูเ้ กิน 5,000,000 บาท ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน
หลักประกัน
(2) หลักประกันซึง่ เป็ นบ้านพร้อมทีด่ นิ
- จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 4,000,000 บาท ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคา
ประเมินหลักประกัน
- จํานวนเงินกูเ้ กิน 4,000,000 บาท ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน
หลักประกัน
เมื่อคณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาให้ผกู้ ูร้ ายใดทําประกันชีวติ เพื่อคุม้ ครองหนี้ ให้ผูก้ ู้
สามารถกู้เงินเกินมูลค่าแห่งค่าอสังหาริมทรัพย์นัน้ ได้ ทัง้ นี้ ส่วนที่เกินนัน้ ให้กู้ได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวติ
เท่านัน้
ข้อ 28 เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้ว จะต้องดําเนินการทํานิตกิ รรมจํานองให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ หากเกินกําหนดจะต้องนําเสนอคณะกรรมการเงินกูเ้ พือ่ พิจารณาใหม่
ข้อ 29 การกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะ ตามข้อ 24 (2) ข้อ 24 (3) ข้อ 24 (6) และข้อ 24 (7)
ผูก้ จู้ ะต้องดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน นับจากวันทําสัญญาเงินกู้ หากพ้นกําหนดดังกล่าว
ผูก้ จู้ ะต้องรายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็ นเพื่อขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเงินกู้ ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ครบกําหนด
ข้อ 30 สําหรับสมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะยังไม่ครบตามสัญญา และมีความ
ประสงค์ทจ่ี ะขอกูเ้ งินพิเศษ เพื่อซือ้ ห้องชุดหรือบ้านเพิม่ ขึน้ หรือตามวัตถุประสงค์ขอ้ 24 คณะกรรมการเงินกู้
อาจพิจารณาให้เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิกเพิม่ ขึน้ อีกก็ได้ โดยให้พจิ ารณาจํานวนเงินกู้ งวดการชําระหนี้
จํานวนรายได้รายเดือนคงเหลือ และหลักประกันเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 31 ตราบใดทีส่ มาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะไม่ครบผูก้ จู้ ะขายหรือโอน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นหลักประกันเงินกู้ นัน้ ไม่วา่ บางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผอู้ ่นื ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีทจ่ี าํ เป็ นต้อง
ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน
เงิ นกู้พิเศษซึ่งไม่เกิ นร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
ที่สมาชิ กมีอยู่ในสหกรณ์
ข้อ 32 เงินกูพ้ เิ ศษซึง่ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้กไู้ ด้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกผูก้ ูม้ อี ยู่ในสหกรณ์ ผูก้ ูส้ ามารถยื่นคําขอกูไ้ ด้ทงั ้ ทางเอกสารหรือทางดิจทิ ลั
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 33 เงินกูพ้ เิ ศษซึง่ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ หากผูก้ ผู้ ดิ นัดไม่
ชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ เมื่อผูก้ ู้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ ผูก้ ู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์นําเงินหรือสิทธิ
ประโยชน์ทส่ี มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์มาชําระหนี้ตามจํานวนทีค่ า้ งชําระต่อสหกรณ์
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เงิ นกู้พิเศษซึ่งไม่เกิ นร้อยละ 90 ของเงิ นฝาก
ที่สมาชิ กมีอยู่ในสหกรณ์
ข้อ 34 เงินกูพ้ เิ ศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากทีม่ อี ยู่ในสหกรณ์ ให้กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ
90 ของจํานวนเงินฝากทีส่ มาชิกผูก้ ู้หรือผูจ้ ํานํ ามีอยู่ในสหกรณ์ ผูก้ ูส้ ามารถยื่นคําขอกูไ้ ด้ทงั ้ ทางเอกสารหรือ
ทางดิจทิ ลั ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 35 เงินกู้พเิ ศษที่ใช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน ผู้กู้หรือผู้จํานํ าต้องนํ าเงินฝากที่มอี ยู่กบั
สหกรณ์จาํ นํากับสหกรณ์ตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ข้อ 36 เงินกูพ้ เิ ศษทีใ่ ช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน หากผูก้ ผู้ ดิ นัดไม่ชาํ ระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ผู้
กูห้ รือผูจ้ ํานํ ายินยอมให้สหกรณ์ใช้สทิ ธิเบิกถอนเงินฝากของผูก้ ูห้ รือผูจ้ ํานํ าที่ได้จํานํ าไว้กบั สหกรณ์ชําระหนี้
เงินกูด้ งั กล่าวตามจํานวนทีค่ า้ งชําระได้โดยมิตอ้ งบอกกล่าว
เงิ นกู้พิเศษเพื่อประกอบกิ จการ
ข้อ 37 เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อประกอบกิจการนัน้ เป็ นเงินกูพ้ เิ ศษทีส่ หกรณ์กําหนดขึน้ เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมฐานะ เพิม่ รายได้ และสร้างความมันคงให้
่
แก่สมาชิกและครอบครัว
การกําหนดหลักเกณฑ์ หลักประกันสําหรับเงินกู้ เงินงวดชําระหนี้ และเงื่อนไขอื่น ๆ
ของเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อประกอบกิจการตามวรรคก่อน ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้ นี้ ประกาศดังกล่าวต้อง
ได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ํากว่าสามในสีข่ องจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
เงิ นกู้พิเศษเพื่อการอื่น
ข้อ 38 เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การอื่น เป็ นเงินกูพ้ เิ ศษทีส่ หกรณ์กาํ หนดให้มขี น้ึ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ในเรือ่ งต่าง ๆ เป็ นการเฉพาะ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการดําเนินการ
การกําหนดหลักเกณฑ์ หลักประกันสําหรับเงินกู้ เงินงวดชําระหนี้ และเงื่อนไขอื่น ๆ
ของเงินกู้พเิ ศษเพื่อการอื่นตามวรรคก่อน ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้ นี้ ประกาศดังกล่าวต้องได้รบั
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ํากว่าสามในสีข่ องจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุม

กําหนด

หมวด 5
หลักประกันสําหรับเงิ นกู้
ข้อ 39 การให้เงินกู้ทุกประเภทนัน้ ต้องทําสัญญากู้และสัญญาคํ้าประกันตามแบบที่สหกรณ์

ข้อ 40 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีผ่ กู้ ูม้ อี ยู่ใน
สหกรณ์ ให้ใช้เงินและสิทธิประโยชน์ทส่ี มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกัน
ข้อ 41 เงินกูส้ ามัญ ให้มหี ลักประกันดังนี้
(1) เงินและสิทธิประโยชน์ทส่ี มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ หรือ
(2) อสังหาริมทรัพย์ มาจํานองเป็ นหลักประกันเต็มจํานวนเงินกู้ ต้องไม่เกินร้อยละ 80
แห่งมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นนั ้ สําหรับเงื่อนไขและรายละเอียดการให้เงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์โดย
ความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
(3) บุคคลเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน
61

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
กรณียอดรวมเงินกู้สามัญทัง้ หมดมีจํานวนเกินกว่ามูลค่าหุน้ นอกจากใช้เงินและสิทธิ
ประโยชน์ทส่ี มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกันแล้วต้องมีสมาชิกเป็ นผูค้ า้ํ ประกัน ดังนี้
1) จํานวนเงินกูส้ ามัญและจํานวนผูค้ ้าํ ประกัน
- จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
- จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ ประกัน
ไม่น้อยกว่า 4 คน
- จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค้ํา
ประกัน ไม่น้อยกว่า 5 คน
- จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
- จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ขึน้ ไป ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 8 คน
2) ผูค้ ้าํ ประกันต้องมิใช่สมาชิกทีเ่ ป็ นคูส่ มรสของผูก้ ู้
3) ผูค้ ้าํ ประกันต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน
4) สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ต่ี นได้คา้ํ ประกันไว้ทงั ้ หมด
5) ผูค้ ้าํ ประกันคนใดขาดจากสมาชิกสภาพ หรือมีเหตุทค่ี ณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า
ไม่สมควรหรือไม่อาจทีจ่ ะเป็ นผูค้ ้าํ ประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้า
เป็ นผูค้ ้ําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่สหกรณ์มหี นังสือแจ้งไป หากไม่
สามารถดําเนินการได้อาจถูกระงับเงินกูท้ ุกประเภท และอาจถูกหักเงินกูส้ ามัญส่วนทีเ่ กินกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ ภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
6) การทีส่ มาชิกผูค้ ้าํ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ ัน้ หลุด
พ้นจากการคํ้าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้าํ ประกันแทน
7) เมื่อคณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่ผกู้ ูร้ ายใดและกําหนดให้ผกู้ ทู้ าํ ประกัน
ชีวติ เพื่อคุม้ ครองหนี้เพิม่ เติม คณะกรรมการเงินกูอ้ าจพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ผกู้ ูส้ ามารถกูเ้ งินเกินกว่าทีก่ ําหนดไว้
ในข้อ 15 ได้ ทัง้ นี้ ให้สามารถกู้เพิ่มได้เฉพาะค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านัน้ และเงินกู้ส่วนที่เพิ่มนี้ ให้ถือเป็ น
รายการหักของสหกรณ์
ข้อ 42 เงินกูพ้ เิ ศษ ให้มหี ลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีทเ่ี งินกูพ้ เิ ศษรวมกับเงินกูฉ้ ุกเฉิน และเงินกูส้ ามัญแล้วมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุน้ ทีผ่ กู้ มู้ กี บั สหกรณ์ ให้ใช้สทิ ธิประโยชน์ทส่ี มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกัน
(2) เงินฝากของสมาชิกผูน้ ัน้ หรือเงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบรายอื่นใน
สหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นหลักประกัน โดยเงินฝากทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันดังกล่าวให้ลดลง
ตามสัดส่วนของจํานวนหนี้ทค่ี งเหลือ
(3) อสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองเป็ นหลักประกันเต็มจํานวนเงินกูร้ ายนัน้
ในกรณีทเ่ี ป็ นหลักประกันอื่นนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น หลักประกันนัน้ ต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
หมวด 6
เงิ นงวดชําระหนี้ สาํ หรับเงิ นกู้
ข้อ 43 เงินงวดชําระหนี้สาํ หรับเงินกูน้ นั ้ กําหนดไว้ดงั นี้
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ เป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน
ทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด
(2) เงินกูส้ ามัญ ให้ผกู้ ูส้ ่งคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เท่ากันทุกงวด
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 144 งวด เว้นแต่เงินกูส้ ามัญทีม่ จี าํ นวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ ให้ผอ่ นชําระได้ไม่เกิน 360 งวด และเงินกูส้ ามัญบางประเภททีส่ หกรณ์มปี ระกาศกําหนดจํานวนงวดไว้
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญของสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นัน้ ให้ส่งชําระหนี้ได้ไม่
เกินเกษียณอายุราชการ หากงวดชําระหนี้เกินกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมีหนี้เหลืออยู่ไม่เกินกว่าร้อย
ละ 90 ของเงินค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
สํ า หรับ สมาชิก ผู้กู้ท่ีไ ด้ร บั บํ า นาญ หรือ บํ า เหน็ จ รายเดือ น และมีห นี้ ต่ อ สหกรณ์
เหลืออยู่เกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ แต่เงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที่
ได้รบั ไม่เพียงพอต่อเงินงวดชําระหนี้รายเดือน และหรือไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ ให้สามารถยื่นขอขยาย
งวดการชําระหนี้ได้ ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาขยายงวดการผ่อนชําระหนี้ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และ
มิให้นํารายได้รายเดือนคงเหลือตามข้อ 44 มาใช้บงั คับในกรณีน้ี
ในกรณีมเี หตุจาํ เป็ นและผูก้ ไู้ ด้ขอผ่อนผันการชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ ผูก้ จู้ ะต้องยืน่ หนังสือ
ขอผ่อนผันพร้อมกับหนังสือของผู้ค้ําประกันทุกคนที่ยินยอมให้ผ่อนผันการชําระหนี้ ดงั กล่าว หรือกรณีท่ี
คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุ อนั สมควรผ่อนผันเป็ นกรณีพเิ ศษ คณะกรรมการเงินกู้จะผ่อนผันการส่ง
เงินงวดชําระหนี้สาํ หรับเงินกูส้ ามัญทีก่ ําหนดไว้ขา้ งต้นให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อน
ผันการชําระหนี้เช่นนี้รวมกันทัง้ หมดต้องไม่เกินหกเดือนในแต่ละเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
(3) เงินกู้พเิ ศษ คณะกรรมการเงินกูจ้ ะพิจารณาให้ผูก้ ู้ส่งคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ น
งวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยให้ชาํ ระภายในระยะเวลาไม่เกิน 360
งวด โดยให้คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณารายได้รายเดือนคงเหลือของผูก้ ูท้ งั ้ ก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ
เป็ นเกณฑ์
สําหรับระยะเวลาการผ่อนชําระของผูก้ ใู้ ห้ผอ่ นชําระได้ไม่เกินอายุ 70 ปี เว้นแต่
กรณีดงั ต่อไปนี้
1) เงินกูพ้ เิ ศษซึง่ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากทีส่ มาชิกมีอยูใ่ น
สหกรณ์
2) กรณีผกู้ นู้ ําเงินฝากมาเป็ นหลักประกันร่วมกับอสังหาริมทรัพย์และเงินฝากนัน้
มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ ให้ผกู้ สู้ ามารถส่งงวดชําระหนี้ได้ถงึ อายุ 75 ปี
3) กรณีกูไ้ ม่เกินร้อยละ 40 ของราคาประเมินหลักประกัน ให้ผกู้ ูส้ ามารถส่งงวด
ชําระหนี้ได้ถงึ อายุ 75 ปี
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
หมวด 7
รายได้รายเดือนคงเหลือ
ข้อ 44 สมาชิกผูก้ ูเ้ งินกับสหกรณ์เมื่อหักเงินทีต่ อ้ งชําระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ได้แก่ เงินกูฉ้ ุ กเฉิน
เงินกู้สามัญ และเงินกู้พเิ ศษที่สมาชิกมีอยู่กบั สหกรณ์แล้ว ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนี้รายเดือนต่อ
รายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บงั คับกับกรณีท่สี มาชิกมีหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวมกันแล้ว
ไม่เ กินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มอี ยู่กบั สหกรณ์ ทัง้ นี้ ผู้กู้จะต้องมีรายได้รายเดือน
คงเหลือ เมือ่ หักเงินทีต่ อ้ งชําระรายเดือน (หนี้เงินกู้ ค่าหุน้ ประกันชีวติ และอื่น ๆ) กับสหกรณ์ทงั ้ หมดแล้วไม่
น้อยกว่า 2,500 บาท
สําหรับการกูเ้ งินพิเศษเพื่อการเคหะ รายได้รายเดือนของผูก้ ูห้ มายถึง เงินเดือนของผูก้ ู้
รวมเงินรายได้ร ายเดือ นของบุ ต รและหรือ คู่ส มรสและหรือ บิด ามารดาของผู้กู้ และรายได้อ่ืน ๆ ของผู้กู้
ทีส่ ามารถแสดงหลักฐานได้
หลักฐานซึง่ แสดงรายได้รายเดือนประกอบคําขอกูเ้ งินกูเ้ พือ่ การเคหะของผูก้ ู้ ของบุตร
และหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดา ได้แก่ หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดทีค่ ณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
ข้อ 45 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ผูก้ ูต้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์โดยวิธหี กั จากรายได้
รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่ า่ ย
การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกูท้ ม่ี ไิ ด้เป็ นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ผกู้ สู้ ง่ ชําระหนี้โดยหักจาก
บัญชีเงินฝากของผูก้ ู้ เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ผูก้ ไู้ ม่มรี ายได้รายเดือนทีร่ บั จากหน่วยราชการต้นสังกัด
(2) ผูก้ โู้ อนย้ายไปหน่วยงานอื่นทีส่ หกรณ์ไม่สามารถเรียกหัก ณ ทีจ่ า่ ย
(3) การกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะทีผ่ กู้ มู้ รี ายได้รายเดือนไม่เพียงพอในการหักหนี้
เงินงวดจํานวนเงินงวดทีห่ กั จากบัญชีเงินฝากจะต้องไม่เกินกึง่ หนึ่งของจํานวนเงินงวดทีต่ อ้ งชําระต่อสหกรณ์
(4) กรณีอ่นื ๆ ให้นําเสนอคณะกรรมการเงินกูเ้ พือ่ พิจารณา
การส่งชําระหนี้โดยการหักจากบัญชีเงินฝากนี้ ผูก้ ู้ต้องมีเงินฝากไว้ในบัญชีจํานวนไม่
น้อยกว่าเงินงวดชําระหนี้ หากผูก้ มู้ เี งินฝากไว้ในบัญชีไม่เพียงพอในวันทีค่ รบกําหนดชําระหนี้ สหกรณ์ถอื ว่าผูก้ ู้
ผิดนัดชําระหนี้
หมวด 8
ดอกเบีย้ เงิ นกู้
ข้อ 46 ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบีย้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญทุกประเภทและเงินกูพ้ เิ ศษ
ทุกประเภทได้ตามประกาศสหกรณ์โดยความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ออกเป็ นประกาศสหกรณ์ และให้มผี ลใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั แรกของเดือนถัดจากเดือนที่มกี ารออกประกาศเป็ นต้นไป สําหรับสมาชิกที่อยู่ในระหว่างการผ่อน
ชําระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบีย้ ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ดงั กล่าวและอาจปรับจํานวนเงินที่
ต้องผ่อนชําระของผูก้ ซู้ ง่ึ ยังค้างชําระอยูเ่ ป็ นอัตราใหม่กไ็ ด้
สําหรับการกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกูท้ ส่ี มาชิกรับชําระหนี้ในฐานะผูค้ ้าํ ประกันให้
เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 47 ดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้คดิ เป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 9
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงิ นกู้
ข้อ 48 ให้คณะกรรมการเงินกูต้ รวจตราควบคุมการให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีก่ ําหนดไว้
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการ
แก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 49 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิตอ้ งคํานึงถึงกําหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้ และให้คณะกรรมการเงินกูจ้ ดั การเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือ่ ผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้ า่ ผูก้ นู้ ําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั ้
(3) เมือ่ คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่อง และผูก้ มู้ ไิ ด้
แก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้เป็ นเวลาสองงวดเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนี้ถงึ สามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 50 ในกรณีท่ผี ูก้ ู้ต้องส่งเงินกู้คนื โดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 49 ถ้าผูค้ ้ําประกันซึ่ง
ต้องรับผิดชําระหนี้แทนผูก้ ูไ้ ม่สามารถชําระหนี้นนั ้ ให้เสร็จสิน้ ในคราวเดียวได้ คณะกรรมการเงินกูอ้ าจผ่อนผัน
ให้เรียกเก็บเงินจากผู้ค้ําประกันเป็ นงวดรายเดือนจนครบถ้วนตามหนี้ ท่คี ้างชําระต่อสหกรณ์ก็ได้ สําหรับ
จํานวนงวดรายเดือนทีผ่ ่อนชําระของผูค้ ้ําประกันนัน้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี ํานาจกําหนดจํานวนงวดผ่อน
ชําระตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นี้ ไม่เกิน 144 งวดเดือน
ข้อ 51 กรณีผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันเงินกู้ได้โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา
แต่ยงั มีหนี้ค้างชําระหรือภาระผูกพันในฐานะผูค้ ้ําประกันต่อสหกรณ์ ให้ผูน้ ัน้ แจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ทีโ่ อนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา
ข้อ 52 สมาชิกที่ได้ทําหนังสือยินยอม และหรือบันทึกข้อตกลงยินยอมให้หกั เงินเดือนหรือ
เงินได้อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั จากทางราชการเพื่อชําระหนี้ให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นเป็ นลําดับ
แรกก่อนสหกรณ์ และสมาชิกทีถ่ ูกหมายบังคับคดีหรือหนังสือจากกรมบังคับคดีหรือหน่ วยราชการยึดหรืออายัด
เงิน ป นั ผล เงิน เฉลี่ย คืน เงิน ฝาก ทุ น เรือ นหุ้น หรือ เงิน อื่น ใดที่ส มาชิก มีอ ยู่ ห รือ พึง ได้ร ับ จากสหกรณ์
คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจระงับสิทธิใ� นการกู้เงิน ทุ กประเภทของสมาชิกผู้นัน้ รวมทัง้ มีอํานาจยกเลิก
การระงับสิทธิ �ในการกูเ้ งินดังกล่าว
ข้อ 53 กรณีต้องนํ ามูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์มาหักกลบลบหนี้ทส่ี มาชิกผูกพันต้อง
ชําระหนี้แก่สหกรณ์ ซึง่ สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิ �พิเศษเหนือค่าหุน้ นัน้ สหกรณ์สามารถจัดลําดับในการ
หักหนี้เงินกูฉ้ ุกเฉิน หรือหนี้เงินกูส้ ามัญ หรือหนี้เงินกูพ้ เิ ศษ หรือหนี้อ่นื ใดทีส่ มาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์ก่อนก็ได้
หมวด 10
การลงโทษ
ข้อ 54 สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญทุกประเภท จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ขอกูต้ ามประเภทเงินกูน้ นั ้ ๆ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ หรือกรณีมกี ําหนดระยะเวลาให้รายงาน
ผลการใช้เงินกูแ้ ล้วไม่รายงานผลภายในกําหนดจะต้องถูกลงโทษ ดังนี้
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
(1) ปรับอัตราดอกเบีย้ จากประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ เป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
เป็ นระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด และ
(2) ระงับ สิท ธิก� ารกู้เ งิน เพื่อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น เป็ น ระยะเวลาไม่ เ กิน 1 ปี เงิน กู้ส ามัญ
ทุกประเภทและเงินกูพ้ เิ ศษเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
กรณีผกู้ ูซ้ ง่ึ ถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ได้นําต้นเงินและดอกเบีย้ ทีค่ า้ งชําระมาชําระต่อ
สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว หรือได้รายงานผลการใช้เงินกูแ้ ล้ว หรือผูก้ ูไ้ ด้ถูกลงโทษมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรแล้ว
ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี าํ นาจพิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้
ข้อ 55 สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะหรือเพื่อประกอบกิจการ จะต้องนํ าเงินกูไ้ ปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ หรือไม่ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลาตามข้อ 29 หรือตามประกาศสหกรณ์ หรือตามเงือ่ นไขในสัญญาจะถูกลงโทษ ดังนี้
(1) ปรับอัตราดอกเบีย้ จากประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ เป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
เป็ นระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด และ
(2) ระงับสิทธิ �การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงินกู้สามัญทุก
ประเภทและเงินกูพ้ เิ ศษเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
กรณีผกู้ ูซ้ ง่ึ ถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ได้นําต้นเงินและดอกเบีย้ ทีค่ า้ งชําระ มาชําระ
ต่อสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว หรือได้รายงานผลการใช้เงินกูแ้ ล้ว หรือผูก้ ูไ้ ด้ถูกลงโทษมาเป็ นระยะเวลาพอสมควร
แล้วให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี าํ นาจพิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้
ข้อ 56 สมาชิกทีใ่ ช้เอกสารหลักฐานอันเป็ นเท็จประกอบคําขอกูเ้ งินกูท้ ุกประเภท หรือรายงาน
ผลการใช้เงินกูอ้ นั เป็ นเท็จจะถูกลงโทษ ดังนี้
(1) ปรับอัตราดอกเบีย้ จากประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูป้ ระเภทนัน้ ๆ เป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
เป็ นระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด และ
(2) ระงับ สิท ธิก� ารกู้เ งิน เพื่อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น เป็ น ระยะเวลาไม่เ กิน 2 ปี เงิน กู้ส ามัญ
ทุกประเภทและเงินกูพ้ เิ ศษเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และหรือ
(3) ถูกเรียกคืนเงินกู้ทงั ้ หมดหรือถูกหักเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรหรืออาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
กรณีผกู้ ูซ้ ง่ึ ถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ได้นําต้นเงินและดอกเบี้ยทีค่ า้ งชําระมาชําระ
ต่อสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว หรือผูก้ ไู้ ด้ถูกลงโทษมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี าํ นาจ
พิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้
ข้อ 57 สมาชิกผูก้ ูเ้ งินกูพ้ เิ ศษทีต่ อ้ งชําระเงินงวดโดยวิธหี กั จากบัญชีเงินฝากของผูก้ ูท้ มี่ ไี ว้
กับสหกรณ์ ถ้าจํานวนเงินฝากในบัญชีดงั กล่าวมีไม่เพียงพอต่อการหักชําระหนี้ในวันทีค่ รบกําหนดการชําระหนี้
สหกรณ์ถอื ว่าผูก้ ู้ผดิ นัดชําระหนี้ และสหกรณ์สามารถพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิม่ จากประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทนัน้ ๆ ขึน้ ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี และหรือพิจารณางดเงินเฉลี่ยคืนได้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไป
ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 58 สมาชิกที่กระทําความผิด หรือเป็ นตัวการ หรือผู้สนับสนุ น ให้มกี ารกระทําความผิด
ตามข้อ 54 หรือข้อ 55 หรือข้อ 56 หากการกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหายร้ายแรง
ให้ถอื ว่าสมาชิกผูน้ นั ้ แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้สมาชิกผูน้ ัน้ ออก
จากสหกรณ์กไ็ ด้ และหรืออาจดําเนินคดีตามกฎหมาย
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
หมวด 11
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 59 การกําหนดหลักเกณฑ์หรือ เงื่อนไขเพิม่ เติมหรือนอกเหนือทีก่ ําหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดโดยออกเป็ นประกาศสหกรณ์
ข้อ 60 สําหรับสมาชิกทีไ่ ด้กูเ้ งินสหกรณ์ไปก่อนทีร่ ะเบียบฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ การจะได้รบั
สิทธิตามระเบียบฉบับนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 61 การใดทีม่ ไิ ด้เป็ นไปตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาและ
วินิจฉัยการให้เงินกูเ้ ป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะเรื่องนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ํากว่าสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพือ่ การนัน้
ข้อ 62 ในกรณีท่มี ปี ญั หาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 63 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันท�� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.1 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ การศึกษา

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงิ นกู้สามัญเพื่อการศึกษา
---------------------------เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เป็ นไปตามที่กําหนด
ไว้ใ นระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํ ากัด ว่ าด้วยการให้เงินกู้ แก่ สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 42 เมื่อคราวการประชุมครัง้ ที่ 9
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง
การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกู้
สามัญเพือ่ การศึกษา ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ สําหรับบุคคล ดังต่อไปนี้
1.1 สมาชิก
1.2 บุตรหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก
1.3 คูส่ มรสของสมาชิก
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กเู้ มือ่ รวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงิน
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กู้ มีดงั นี้
2.3.1 กูเ้ พือ่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ซือ้ คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ตามทีส่ ถานศึกษากําหนด และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ตามประกาศของสถานศึกษาเท่าทีจ่ า่ ยจริง
2.3.2 กูเ้ พือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาอีกไม่เกิน 10,000 บาท
ของข้อ 2.3.1 ต่อรายต่อภาคการศึกษา
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบีย้ ในอัตราคงทีเ่ ท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
4. เงื่อนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ ้องการกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนี้ราย
เดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
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คํ้าประกัน

5. การคํา้ ประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ ไม่ตอ้ งมีบุคคล

5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ ้าํ ประกัน
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ
ประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีผู้
คํ้าประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้าํ ประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ต่ี นได้ค้าํ ประกันไว้ทงั ้ หมด
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 สําเนาบัตรประจําตัวผู้เข้ารับการศึกษาที่สถาบันศึกษาออกให้ หรือหลักฐานที่
แสดงว่าได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
6.3 ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ ายในการศึกษาหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับค่ าใช้จ่ าย
เพื่ อการศึ กษา เช่ น ประกาศ หนั ง สือ จดหมาย ระเบี ย บการ แผ่ น พับ หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดของ
สถาบันการศึกษาทีแ่ สดงรายการค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ ค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดทีส่ ถาบันการศึกษาจะเรียกเก็บ (ตามข้อ 2.3.1)
6.4 ค่าใช้จา่ ยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องเท่าทีจ่ า่ ยจริงอีกไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายต่อภาค
การศึกษา
6.5 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ แู้ ละผูค้ ้าํ ประกัน
6.6 สําเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละผูเ้ ข้ารับการศึกษา
7. ขัน้ ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องได้ทส่ี หกรณ์
7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญเพือ่ การศึกษาครบถ้วน
จะได้รบั การอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 1 วันทําการ
8. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
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3.1.1 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ การศึกษา
9. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ขอกู้ หากผู้กู้ไม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์ จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

(ลงนาม)
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3.1.2 ประกาศเงินกู้เพือ่ ประกอบอาชีพเสริม

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงิ นกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
---------------------------เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม เป็ นไปตาม
ที่กํา หนดไว้ใ นระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด ว่าด้ว ย การให้เ งินกู้แก่ส มาชิก สหกรณ์
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 42 เมื่อคราวการ
ประชุมครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด เรื่อง การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้
ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
1.2 เพือ่ ขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริ ม
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กเู้ มือ่ รวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงิน
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กตู้ อ้ งไม่เกินจํานวนเงินทีร่ ะบุไว้ ตามแผนธุรกิจทีเ่ สนอต่อสหกรณ์
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบีย้ ในอัตราคงทีเ่ ท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงื่อนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ อ้ งการกูเ้ งินสามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงิน
ชําระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคํา้ ประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคํา้ ประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ ้าํ ประกัน
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
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3.1.2 ประกาศเงินกู้เพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้าํ ประกันสําหรับผูก้ มู้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ต่ี นได้ค้าํ ประกันไว้ทงั ้ หมด
6. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
6.1 หลังจากสมาชิกได้รบั เงินกูแ้ ล้วสมาชิกจะต้องรายงานผลการเริม่ ดําเนินกิจการให้
สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน ตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด
6.2 หากสมาชิกไม่รายงานผลการเริม่ ดําเนินกิจการตามข้อ 6.1 หรือนําเงินกูไ้ ปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ตามทีแ่ จ้งไว้จะถูกปรับอัตราดอกเบีย้ เพิม่ เป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
6.3 สมาชิกผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผแู้ ทนคณะกรรมการดําเนินการเข้าตรวจเยีย่ มกิจการได้
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
7.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ แู้ ละผูค้ ้าํ ประกัน
7.3 หลักฐานเกีย่ วกับกิจการ (ถ้ามี) เช่นทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
อนุ ญาตจัดตัง้ โรงงาน (รง.4)
7.4 รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ ประมาณการค่าใช้จา่ ยเพือ่ การต่าง ๆ ที่
เกีย่ วกับการดําเนินกิจการ พร้อมภาพประกอบ
7.5 สําเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารทุกบัญชีของกิจการ
8. ขัน้ ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
8.1 ยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมเอกสารประกอบได้ทส่ี หกรณ์ฯ
8.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญเพือ่ การประกอบอาชีพเสริม
ครบถ้วน จะได้รบั การอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 30 วัน (นับแต่วนั ทีย่ น่ื เอกสาร หลักฐานครบถ้วน)
9. การจ่ายเงิ นกู้
สหกรณ์จะจ่ายเงินกูท้ งั ้ หมดหรือเป็ นงวด ๆ ตามแต่กจิ การทีค่ ณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
10. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
11. การลงโทษ
สมาชิ ก ผู้ ไ ด้ ร ับ เงิ น กู้ ส ามัญ เพื่ อ การประกอบอาชี พ เสริ ม จะต้ อ งนํ า เงิ น กู้ ไ ปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.3 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงิ นกู้สามัญเพื่อส่งเสริ มการประหยัดพลังงาน
---------------------------เพื่อให้การดําเนิ นงานเกี่ยวกับการให้เ งินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 42 เมือ่ คราว
การประชุมครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงยานพาหนะในการติดตัง้ ระบบการใช้เชือ้ เพลิง NGV หรือ LPG
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กเู้ มือ่ รวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงิน
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กตู้ อ้ งไม่เกินจํานวนเงินทีเ่ ป็ นค่าใช้จา่ ยจริงในการติดตัง้ ระบบการใช้
เชือ้ เพลิง NGV หรือ LPG และไม่เกิน 120,000 บาท
2.4 ผูย้ ่นื คําขอกูจ้ ะต้องไม่เคยเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุ มตั เิ งินกูส้ ามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงานมาก่อน
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบีย้ ในอัตราคงทีเ่ ท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงื่อนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ อ้ งการกูเ้ งินสามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ต้องมีสดั ส่วนของ
จํานวนเงินชําระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคํา้ ประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ ไม่ตอ้ งมี
บุคคลคํ้าประกัน
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3.1.3 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ ้าํ ประกัน
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ต่ี นได้คา้ํ ประกันไว้ทงั ้ หมด
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 สําเนาทะเบียนรถยนต์ ของผูก้ ู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา มารดา ในฐานะ
เจ้าของกรรมสิทธิ �หรือผูค้ รอบครอง
6.3 ใบเสนอราคาจากสถานบริการทีจ่ ะติดตัง้ ระบบการใช้เชือ้ เพลิง NGV หรือ LPG ซึง่
ระบุทะเบียนรถยนต์ทจ่ี ะติดตัง้ วันทีน่ ดั ติดตัง้ รายละเอียดชื่อทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ
6.4 สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ ู้ และผูค้ ้าํ ประกัน
7. ขัน้ ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องได้ทส่ี หกรณ์
7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกู้สามัญตามวัตถุประสงค์เพื่อการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานครบถ้วน จะทราบผลการอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 15 วัน (นับแต่วนั ทีย่ ่นื เอกสาร
หลักฐานครบถ้วน)
8. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
8.1 ผูก้ จู้ ะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีส่ หกรณ์กาํ หนดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ ซึง่ แบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี้
8.1.1 ภาพถ่ายรถยนต์ซ่งึ แสดงให้เห็นตําแหน่ งทีไ่ ด้ทาํ การติดตัง้ ถังก๊าซแล้ว
และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (ในภาพเดียวกัน)
8.1.2 ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการทีต่ ดิ ตัง้ ระบบการใช้เชือ้ เพลิง NGV หรือ LPG
8.2 กรณีผกู้ ยู้ น่ื คําขอกูต้ ดิ ตัง้ ระบบการใช้เชือ้ เพลิง NGV แต่ได้ดาํ เนินการติดตัง้
ระบบการใช้เชือ้ เพลิง LPG ถือว่าผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้
9. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
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3.1.3 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
10. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จะต้องนํ าเงินกู้ไปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.4 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงิ นกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
---------------------------เพื่อให้การดําเนินงานเกีย่ วกับการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ เป็ นไป
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 42 เมื่อคราวการ
ประชุมครัง้ ที่ 9 เมือ่ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด เรื่อง การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือ่ คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับการซือ้ อาวุธปื นและหรือเครือ่ งกระสุนปืน ในการคุม้ ครอง
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของสมาชิกสหกรณ์ ครอบครัวสมาชิก หรือทางราชการ
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 กูเ้ พือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการซือ้ อาวุธปืน จํานวนไม่เกิน 1 กระบอก และหรือรวม
เครือ่ งกระสุนปื น
2.3 จํานวนเงินให้กเู้ มือ่ รวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงิน
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ทัง้ นี้ จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกิน 120,000 บาท
2.4 ผูย้ น่ื คําขอกูจ้ ะต้องไม่เคยเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุ มตั เิ งินกูส้ ามัญเพือ่ คุม้ ครองชีวติ และ
ทรัพย์สนิ มาก่อน
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบีย้ ในอัตราคงทีเ่ ท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงื่อนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ อ้ งการกูเ้ งินสามัญเพือ่ คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ต้องมีสดั ส่วนของจํานวน
เงินชําระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคํา้ ประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีส่ มาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ ไม่ตอ้ งมี
บุคคลคํ้าประกัน
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3.1.4 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ คุ้มครองชีวิตและทรัพย์ สิน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ า้ํ ประกัน
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้อง
มีผคู้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ต่ี นได้คา้ํ ประกันไว้ทงั ้ หมด
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 สําเนาเอกสารการขอซือ้ อาวุธปืน (ป.3) และหรือสําเนาเอกสารการขอซือ้ เครือ่ ง
กระสุนปื น ของผูก้ ู้
6.3 ใบเสนอราคา หรือเอกสารโฆษณาสินค้า หรือสัญญาซือ้ ขายซึง่ ระบุราคาอาวุธปืน
6.4 สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ แู้ ละผูค้ า้ํ ประกัน
7. ขัน้ ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องได้ทส่ี หกรณ์
7.2 หากรายละเอีย ดและหลัก ฐานประกอบคํ า ขอกู้ส ามัญ ตามวัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ
คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ครบถ้วน จะทราบผลการอนุ มตั เิ งินกู้ภายใน 15 วัน (นับแต่วนั ที่ย่นื เอกสาร
หลักฐานครบถ้วน)
8. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
ผูก้ จู้ ะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีส่ หกรณ์กาํ หนดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ ซึง่ แบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี้
8.1 สําเนาเอกสารการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง (ป.4) และหรือสําเนาเอกสารการมี
เครือ่ งกระสุนปื นไว้ในครอบครอง
8.2 สําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูจ้ าํ หน่ายอาวุธปืนและหรือเครือ่ งกระสุนปืน
9. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
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3.1.4 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
10. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพื่อคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ จะต้องนํ าเงินกูไ้ ปใช้ตาม
วัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.5 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงิ นกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
---------------------------เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 42 เมื่อคราวการประชุม ครัง้ ที่ 9
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง
การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศ
การให้เงินกูส้ ามัญเพื่อสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผูป้ ระสบภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
หรือภัยอื่น ๆ
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กเู้ มือ่ รวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงิน
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการประสบภัย และมูลค่าความเสียหายไม่น้อย
กว่า 80,000 บาท ทัง้ นี้ จํานวนเงินให้กตู้ อ้ งไม่เกินมูลค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง
3. เงื่อนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ อ้ งการกูเ้ งินสามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงิน
ชําระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
4.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบีย้ ในอัตราคงทีเ่ ท่ากันทุกเดือน
4.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
5. การคํา้ ประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคํา้ ประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ ้าํ ประกัน
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
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3.1.5 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ สงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย
5.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้อง
มีผคู้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึ่ งจะเป็ นผู้ค้ําประกันสําหรับ ผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดียวกันไม่ได้ โดยผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ต่ี นได้คา้ํ ประกันไว้ทงั ้ หมด
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 ภาพถ่ายทีอ่ ยูอ่ าศัยทีแ่ สดงถึงความเสียหายของทรัพย์สนิ
6.3 หนังสือรับรองความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหาย
6.4 สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีป่ ระสบภัย ซึง่ สมาชิกมีชอ่ื อยู่
6.5 ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา หรือประธานกลุ่ม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือหนังสือ
รับรองจากหน่วยราชการแห่งท้องที่
6.6 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ แู้ ละผูค้ ้าํ ประกัน
7. ขัน้ ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องได้ทส่ี หกรณ์
7.2 สหกรณ์จะอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 10 วันทําการ หากรายละเอียดและหลักฐาน
ประกอบคําขอกูค้ รบถ้วน
8. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
9. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์
แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.6 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ การท่องเที่ยว

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงิ นกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
---------------------------เพือ่ ให้การดําเนินงานเกีย่ วกับการให้เงินกูส้ ามัญเพือ่ การท่องเทีย่ ว เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ใน
ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํา กัด ว่ า ด้ว ยการให้เ งิน กู้แ ก่ ส มาชิก สหกรณ์ พ.ศ. 2562
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 42 เมื่อคราวการประชุม ครัง้ ที่ 9
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง การ
ให้เงินกูส้ ามัญเพื่อการท่องเทีย่ ว ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกู้สามัญ
เพือ่ การท่องเทีย่ ว ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริม ให้ส มาชิก ได้ มีโ อกาสไปท่ อ งเที่ย วทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ สําหรับสมาชิกและผูร้ ว่ มเดินทางซึง่ เป็ น คูส่ มรส บิดา มารดา และบุตรของสมาชิกเท่านัน้
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 หากผูก้ ูม้ หี นี้เงินกูส้ ามัญทีใ่ ช้บุคคลคํ้าประกัน จะต้องมีหนี้ไม่เกิน 50 % ของวงเงินกู้
สูงสุดตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
2.3 จํานวนเงินให้กเู้ มือ่ รวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงินตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.4 จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกินจํานวนเงินทีจ่ า่ ยจริงและค่าใช้จา่ ยอื่นอีกไม่เกินคนละ 10,000 บาท
3. เงื่อนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ ้องการกู้เงินสามัญเพื่อการท่องเทีย่ ว ต้องมีสดั ส่วนหนี้สนิ รายเดือนต่อเงินได้
รายเดือนไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. การคํา้ ประกันเงิ นกู้
4.1 กรณีเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากทีส่ มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ไม่ตอ้ งมีบุคคลคํ้าประกัน
4.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ ้าํ ประกัน
4.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 2 คน
4.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผคู้ ้าํ ประกัน
ไม่น้อยกว่า 4 คน
4.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 5 คน
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3.1.6 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ การท่องเที่ยว
4.2.4 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ ้าํ ประกันไม่น้อยกว่า 6 คน
4.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ า้ํ ประกันไม่น้อยกว่า 8 คน
4.2.6 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ ้าํ ประกันต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ต่ี นได้ค้าํ ประกันไว้ทงั ้ หมด
5. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
5.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบีย้ ในอัตราคงทีเ่ ท่ากันทุกเดือน
5.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
6. วิ ธีการชําระเงิ นกู้
6.1 หักจากเงินได้รายเดือน หรือ
6.2 หักจากบัญชีเงินฝากทีส่ มาชิกมีอยู่กบั สหกรณ์ (ทัง้ นี้ สามารถหักจากเงินฝากหรือ
ดอกเบีย้ เงินฝากก็ได้)
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
7.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
7.2 โปรแกรมการท่องเที่ยวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของผู้กู้หรือของ
บริษทั นําเทีย่ ว
7.3 สําเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องของผูก้ ูแ้ ละผูร้ ว่ มเดินทางสําหรับกรณี
ท่องเทีย่ วต่างประเทศ
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละผูร้ ว่ มเดินทาง
7.5 กรณีมคี สู่ มรสหรือบุตรหรือบิดามารดา ร่วมเดินทางด้วย ให้มบี นั ทึกเพิม่ เติมแนบท้าย
คําขอกูส้ ามัญเพือ่ การท่องเทีย่ วเพือ่ แสดงค่าใช้จา่ ยของผูร้ ว่ มเดินทาง
8. ขัน้ ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
8.1 ยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องได้ทส่ี หกรณ์
8.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญเพือ่ การท่องเทีย่ วครบถ้วน
จะได้รบั การอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 7 วันทําการ
9. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
10. เงื่อนไข
10.1 เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เพื่อนสมาชิก สหกรณ์จงึ ขอให้สมาชิก
ผู้ได้รบั เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยวส่งภาพถ่ายการท่องเที่ยว จํานวน 2 - 5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพ
ให้สหกรณ์ภายใน 15 วัน นับจากกลับจากการท่องเทีย่ ว
10.2 กรณีมเี หตุจาํ เป็ นไม่สามารถไปท่องเทีย่ วตามทีก่ าํ หนดได้ ผูก้ ตู้ อ้ งนําเงินมา
ชําระคืนสหกรณ์ภายในกําหนด 7 วัน นับแต่วนั กําหนดเดินทาง
10.3 กรณีไม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จะถูกลงโทษตามระเบียบของสหกรณ์
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3.1.6 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ การท่องเที่ยว
11. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพื่อการท่องเทีย่ ว จะต้องนํ าเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ขอกู้ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
สหกรณ์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.7 ประกาศเงินกู้สามัญเพือ่ ความมัน่ คงของครอบครัว

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เร��อง การให้เงิ นกู้สามัญเพ��อความมันคงของครอบครั
�
ว
---------------------------เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการให้เงินกูส้ ามัญเพื่อความมันคงของครอบครั
่
ว เป็ นไป
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
และมติค ณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด ชุดที่ 42 เมื่อคราวการประชุม
ครัง้ ที่ 9 เมื่อวัน ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เ งินกู้สามัญ เพื่อความมันคงของครอบครั
่
ว ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 และให้
ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือ่ ความมันคงของครอบครั
่
ว ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นให้สมาชิกได้ออมเงินสะสมระยะยาว บรรเทาความเดือดร้อนเมื่อ
ประสบภัย รวมทัง้ เพิม่ หลักประกันความมันคงของชี
่
วติ และครอบครัวในอนาคต โดยการซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวติ แบบต่าง ๆ หรือประกันวินาศภัย เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยเมื่อประสบ
ภัยธรรมชาติ หรือประกันภัยรถยนต์ หรือเพือ่ เป็ นค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 เพือ่ ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ หรือประกันวินาศภัยสําหรับผูก้ ู้ และหรือคูส่ มรส และ
หรือบุตร และหรือบิดามารดา
2.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินกูข้ องสมาชิกให้แก่บริษทั ประกันฯ โดยจ่ายเป็ นงวดรายปี
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในแบบกรมธรรม์ฯ
2.4 เพือ่ เป็ นค่ารักษาพยาบาล
2.5 จํานวนเงินกูส้ งู สุดรายปี เป็ นไปตามเงือ่ นไข ดังนี้
2.5.1 ให้กูไ้ ด้เท่าทีจ่ ่ายจริงตามกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือประกันวินาศภัย หรือ
ค่ารักษาพยาบาล
2.5.2 จํานวนเงินกู้สามัญ เพื่อความมันคงของครอบครั
่
ว เมื่อรวมกับ สิท ธิเ งินกู้
ฉุกเฉินเต็มสิทธิแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้
2.5.3 จํา นวนเงินกู้สามัญ เพื่อความมั ่นคงของครอบครัว เมื่อรวมจํา นวนเงิน กู้
สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงินตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.6 ผูก้ ูจ้ ะต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ู้
ไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
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3. การจ่ายเงิ นกู้และการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะจ่ายเงินกูข้ องสมาชิกในนามบริษทั ประกันฯ แทนผูก้ ตู้ ามที่
กําหนดไว้ในคําขอซือ้ กรมธรรม์ฯ หรือจ่ายเงินกูต้ ามใบเสนอราคาค่ารักษาพยาบาล หรือใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล
3.2 การชําระเงินกู้ ให้ผูก้ ูช้ ําระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุก
งวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา 12 งวดเดือน
4. การคืนเงิ นกู้กรณี พ้นจากสมาชิ กภาพ
กรณีผกู้ ูพ้ น้ จากสมาชิกภาพด้วยเหตุใดก็ตาม สหกรณ์จะนําทุนเรือนหุน้ หักชําระหนี้เงินกู้
ฉุกเฉิน หนี้เงินกูส้ ามัญเพือ่ ความมันคงของครอบครั
่
ว และเงินกูอ้ ่นื ๆ ตามลําดับ
5. เอกสารประกอบคําขอกู้
5.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
5.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
5.3 สําเนาคําขอซือ้ กรมธรรม์ฯ หรือใบแจ้งการชําระค่าเบีย้ ประกัน ทีร่ ะบุช่อื ผูก้ ู้ หรือใบเสนอ
ราคาค่ารักษาพยาบาล หรือใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
6. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.8 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือ่ ประกอบกิจการ

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงิ นกู้พิเศษเพื่อประกอบกิ จการ ประเภทอาคารธุรกิ จ
---------------------------เพื่อเป็ นการเพิม่ รายได้ ส่งเสริมฐานะ และสร้างความมันคงให้
่
แก่สมาชิกและครอบครัว
เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 42 เมื่อคราว
การประชุมครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง การให้เงินกู้พเิ ศษเพื่อประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศการให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ ประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อ เป็ น การให้เ งิน กู ้พ เิ ศษแก่ส มาชิก ในการประกอบกิจ การ ประเภทอาคาร
ธุร กิจ ซึ่ง ได้แ ก่ หอพัก บ้า นเรือ นแถว อาคารพาณิ ช ย์ อาคารชุ ด บ้า นรีส อร์ท และอาคารอื่น ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ประกอบธุรกิจ
2. ประเภทของการให้เงิ นกู้
2.1 ซือ้ อาคารธุรกิจ พร้อมทีด่ นิ
2.2 ซือ้ ทีด่ นิ เปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคารธุรกิจ
2.3 ปลูกสร้างอาคารธุรกิจ บนทีด่ นิ กรรมสิทธิ �ของผูก้ ู้ หรือคูส่ มรส สําหรับกรณีปลูก
สร้างแล้วอาคารธุรกิจต้องก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
2.4 การต่อเติม การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารธุรกิจบนทีด่ นิ กรรมสิทธิ �ของผูก้ ู้ หรือ
คูส่ มรส
2.5 ไถ่ถอนจํานองอาคารธุรกิจพร้อมทีด่ นิ จากสถาบันการเงิน ให้กไู้ ม่เกินยอดหนี้
เงินต้นคงเหลือ และต้องเป็ นหนี้เงินกูท้ ไ่ี ม่มปี ญั หาการผ่อนชําระหนี้กบั สถาบันการเงินเดิม
2.6 ไถ่ถอนจํานองที่ดนิ เปล่าจากสถาบันการเงิน พร้อมปลูกสร้างอาคารธุรกิจบน
ทีด่ นิ ของตนเอง
3. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
3.1 อายุ การเป็ นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และต้องส่งเงินค่ าหุ้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน และมีหนุ้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนเงินกู้
3.2 จํานวนเงินกู้ สหกรณ์จะให้เงินกูร้ ายละตัง้ แต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และไม่เกิน
15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ตามเงือ่ นไข ดังนี้
3.2.1 จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000 บาท ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินหลักประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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3.2.2 จํานวนเงินกูเ้ กินกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้
ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน
3.2.3 จํานวนเงินกูเ้ กินกว่า 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้
ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน
3.2.4 จํา นวนเงิน กูเ้ กิน กว่า 8,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้ไ ม่เ กิน ร้อยละ 50 ของ
ราคาประเมินหลักประกัน
3.3 ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ ระยะเวลาให้กูส้ งู สุด 30 ปี ทัง้ นี้ อายุของผูก้ ูร้ วม
กับระยะเวลาผ่อนชําระหนี้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.4 การชําระหนี้เ งินกู้ ผู้กู้ต้องมีรายได้รวมเพียงพอต่อการชําระหนี้ในแต่ ละงวด
เดือน โดยเงินงวดผ่อนชําระหนี้ ต้องสามารถหักจากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
กรณีเงินได้รายเดือนไม่เพียงพอต่ อการชําระหนี้ รายเดือน ให้คณะกรรมการ
เงินกูม้ อี ํานาจพิจารณาหักเงินได้รายเดือนรวมกับบัญชีเงินฝากของผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูก่ บั สหกรณ์ได้เป็ นกรณี ๆ ไป
ทัง้ นี้ ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หกั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการชําระหนี้ในแต่ละงวดเดือน
3.5 สมาชิกผูต้ อ้ งการกูพ้ เิ ศษเพือ่ ประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ต้องมีสดั ส่วน
ของจํานวนเงินชําระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
5. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
5.1 คําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือ่ ประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ
5.2 แผนธุรกิจตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด
5.3 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผูก้ /ู้ คูส่ มรส ทะเบียนบ้านของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
และสําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
5.4 ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
5.5 เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
หรือเงินฝากประจํา โดยถ่ายเอกสารตัง้ แต่หน้าบัญชีแรก ถึงวันทีป่ จั จุบนั )
5.6 เอกสารเกีย่ วกับทีด่ นิ และอาคารธุรกิจ
5.6.1 กรณีซอ้ื ขายทีด่ นิ พร้อมอาคารธุรกิจ
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ �ทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ขนาดเท่า
ต้นฉบับ
(2) สัญญาจะซือ้ จะขาย พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ
ผูข้ าย
(3) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีต่ งั ้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
5.6.2 กรณีปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ �ทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ขนาดเท่าต้นฉบับ
(2) ใบขออนุ ญาต ปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร จากทางส่วนราชการ
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(3) สําเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว) และรูปถ่ายภาพอาคาร
ปจั จุบนั ในกรณีต่อเติม
(4) รายละเอียดค่าใช้จา่ ย ในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
พร้อมทัง้ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(ถ้ามี)
(5) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีต่ งั ้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
5.6.3 กรณีไถ่ถอนจํานอง
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ �ทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ขนาดเท่า
ต้นฉบับ
(2) สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจํานอง
(3) หลักฐานการผ่อนชําระหนี้ (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภท
หนี้และยอดหนี้จากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารทีแ่ สดง
ยอดหนี้คงเหลือก่อนยืน่ กู้
(4) หลักฐานการเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ �ในอาคาร เช่น สัญญาซือ้ ขายซึง่
จัดทําทีส่ าํ นักงานทีด่ นิ (ท.ด.13) คําขอเลขทีบ่ า้ น
(5) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีต่ งั ้ ทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
6. ขัน้ ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
6.1 ยืน่ คําขอกูพ้ เิ ศษเพือ่ ประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ
6.2 ชําระเงินค่าประเมินหลักทรัพย์ โดยผูก้ ูเ้ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน
หลักทรัพย์ทงั ้ หมด พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
6.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืน่ คําขอ
6.4 กรณีได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้ สหกรณ์จะนัดหมายวันทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่
วันได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้
7. หลักประกันที่ดิน
ต้องเป็ นทีด่ นิ ทีม่ กี รรมสิทธิ �ทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
8. การทําประกันชีวิต
ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันชีวติ คุม้ ครองหนี้ตามทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื�อง เงิ นกู้พิเศษเพื�อการเคหะกรณี ใช้สิทธิ� ตามระเบียบการให้เงิ นกู้แก่สมาชิ ก พ.ศ. 2562
---------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด พิจารณาแล้ว เพื่อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกทีก่ เู้ งินกู้
พิเศษเพื่อการเคหะไปก่อนระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับ ให้สมาชิก
ได้รบั สิทธิ �เกี่ยวกับจํานวนงวดการชําระหนี� ตามทีก่ ําหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 42 ในการประชุมครัง� ที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะกรณีใช้สทิ ธิ �ตาม
ระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศเงินกูพ้ เิ ศษ
เพือ่ การเคหะกรณีใช้สทิ ธิ �ตามระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ดังนี�
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกผูก้ ูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะได้ใช้สทิ ธิ �เกีย่ วกับจํานวนงวดการชําระหนี�
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
2. คุณสมบัติของผูก้ ้ ู
ต้องเป็ นสมาชิกที่มหี นี�เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะก่อนระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับ
3. จํานวนเงิ นกู้
ให้กไู้ ด้ไม่เกินภาระหนี�เงินต้นคงเหลือของเงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะ
4. การผ่อนชําระเงิ นกู้
ให้มรี ะยะเวลาการผ่อนชําระหนี�ไม่เกิน 30 ปี นบั แต่วนั ทําสัญญาใหม่ และอายุของผูก้ ู้
ไม่เกิน 70 ปี
5. เงิ นได้รายเดือนคงเหลือ
ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือให้เ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอเงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะ
6.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ ู้ /คูส่ มรส
6.3 ทะเบียนบ้านของผูก้ ู้ /คูส่ มรส
6.4 สําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
6.5 สลิปเงินเดือนฉบับเดือนล่าสุด
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7. การขอกู้และการพิ จารณาอนุมตั ิ เงิ นกู้
7.1 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะให้ย่นื คําขอกูต้ ามแบบทีส่ หกรณ์
กําหนด พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
7.2 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืน่ คําขอ
7.3 กรณีได้รบั อนุ มตั ิ สหกรณ์จะนัดหมายวันจดนิตกิ รรมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั อนุมตั ิ
ทัง� นี� ตัง� แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื่อง การให้เงิ นกู้สามัญโดยใช้อสังหาริ มทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน
---------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 41(2) และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 42
ในการประชุมครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด เรื่อง การให้เ งินกูส้ ามัญ โดยใช้อ สังหาริม ทรัพย์จํา นองเป็ น หลักประกัน ฉบับ ลงวันที่ 27 สิง หาคม
พ.ศ. 2561 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การขอกู้
สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญโดยไม่ใช้หุน้ เงินฝาก หรือบุคคลคํ้าประกัน สามารถ
ยืน่ คําขอกูเ้ งินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกันได้ สําหรับเงินกูส้ ามัญประเภทต่าง ๆ ดังนี้
(1) เงินกูส้ ามัญทัวไป
่
(2) เงินกูส้ ามัญเพือ่ การศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม
(4) เงินกูส้ ามัญเพือ่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
(5) เงินกูส้ ามัญเพือ่ คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ
(6) เงินกูส้ ามัญเพือ่ สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
(7) เงินกูส้ ามัญเพือ่ การท่องเทีย่ ว
(8) เงินกูส้ ามัญเพือ่ ความมันคงของครอบครั
่
ว
2. วงเงิ นกู้
วงเงินกูใ้ ห้อยูภ่ ายในวงเงินทีก่ าํ หนดตามประเภทเงินกูส้ ามัญตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทัง้ นี้ จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกินร้อยละ 80 แห่งมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทน่ี ํามาเป็ น
หลักประกัน
3. คุณสมบัติของผูก้ ้ ู หุ้น ระยะเวลาการผ่อนชําระเงิ นกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือ
คุณสมบัตขิ องผูก้ ู้ หุน้ ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือให้เป็ นไป
ตามทีก่ ําหนดสําหรับผูก้ ูป้ ระเภทเงินกูส้ ามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
4. อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกัน
(1) โฉนดทีด่ นิ หรือ นส.3ก. พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ต้องมีทางเข้า-ออก และไม่เป็ นทีด่ นิ ที่
ห้ามจําหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ �หลังแดง) หรือ
(2) หนังสือกรรมสิทธิ �ห้องชุด (อ.ช.2)
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บุตรบุญธรรม)

ประเภท

ทัง้ นี้ อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวต้องเป็ นกรรมสิทธิ �ของผูก้ ู้หรือคู่สมรสหรือบุตร (ยกเว้น
5. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
(1) ใบคําขอกูเ้ งินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน
(2) เอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศการให้เงินกูส้ ามัญแต่ละ

(3) สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผูก้ ู/้ คู่สมรส ทะเบียนบ้านของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
และสําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
(4) กรณีกรรมสิทธิ �เป็ นของบุตรต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
ของบุตร
(5) สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูก้ ู้
(6) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ �ทีด่ นิ หรือห้องชุดขนาดเท่าต้นฉบับ
(7) แผนทีท่ ต่ี งั ้ อสังหาริมทรัพย์โดยสังเขป
6. ขัน้ ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
(1) ยืน่ คําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ผูก้ จู้ ะต้องชําระค่าใช้จา่ ย ดังนี้
- ค่ า ประเมิน หลัก ทรัพ ย์ต ามที่จ่ า ยจริง พร้อ มนั ด หมายตรวจสอบและประเมิน
หลักประกัน
- ค่าใช้จา่ ยในการจดจํานอง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จํานวน 1,000 บาท
ต่างจังหวัด
จํานวน 3,000 บาท
(3) สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืน่ คําขอ
(4) กรณีได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้ สหกรณ์จะนัดหมายวันทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
อนุมตั เิ งินกู้
7. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ ของเงินกูส้ ามัญแต่ละประเภทเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
8. การประกันชีวิต
ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันชีวติ และประกันอัคคีภยั ตามทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรื�อง การให้เงิ นกู้พิเศษเพื�อการอื�นกรณี ซื้อที�ดิน
----------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด พิจารณาแล้ว เพื�อเป็ นการส่งเสริมให้สมาชิกมีสนิ ทรัพย์
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด� ขี น้ึ อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิก พ.ศ. 2562 ข้อ 38 และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที� 42
ในการประชุมครัง้ ที� 9 เมื�อวันที� 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด เรื�อง การให้เงินกู้พเิ ศษเพื�อการอื�นกรณีซ้อื ที�ดนิ ฉบับลงวันที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือ� การอื�นกรณีซอ้ื ทีด� นิ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือ� ให้สมาชิกสามารถกูเ้ งินเพือ� ซือ้ ทีด� นิ โดยมีอสังหาริมทรัพย์นนั ้ เป็นหลักประกัน
1.2 เพือ� ไถ่ถอนจํานองกรณีสมาชิกมีหนี้เงินกูก้ บั สถาบันการเงินอื�นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์
เดิมเป็ นการกูเ้ งินเพือ� ซือ้ ทีด� นิ แปลงหลักทรัพย์ประกันเท่านัน้
2. คุณสมบัติของผูก้ ้ ู
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุน้ ไม่น้อยกว่า 5 % ของจํานวนเงินกู้
(ระดมหุน้ เพิม� ได้)
3. หลักประกัน
ต้องเป็ นทีด� นิ ซึง� เป็ น โฉนดทีด� นิ (น.ส.4จ) หรือ นส.3ก. และต้องมีทางสาธารณะเข้า-ออก
ไม่เป็ นทีด� นิ ทีห� า้ มจําหน่ ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ �หลังแดง) ไม่มกี ารรอนสิทธิใดๆ หากมีการรอนสิทธิภายหลัง
จํานองกับสหกรณ์ เช่น ให้เช่า หรือบุกรุก ผูถ้ อื กรรมสิทธิ �รับผิดชอบเอง และสงวนสิทธิ �บังคับจํานองทันที
4. วงเงิ นกู้
จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือ� การอื�นกรณีซอ้ื ทีด� นิ ซึง� อนุ มตั ใิ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ�งๆ ไม่เกิน
5,000,000 บาท โดยมีเงือ� นไขดังต่อไปนี้
4.1 กรณีขอกูเ้ พือ� ซือ้ ทีด� นิ ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน
4.2 กรณี ไ ถ่ ถ อนจากสถาบัน การเงิน อื�น ๆ ให้กู้ไ ม่ เ กิน ร้อ ยละ 60 ของราคาประเมิน
หลักประกัน แต่ไม่เกินภาระหนี้เงินต้นจากสถาบันการเงินเดิม (หากมีดอกเบีย้ ให้ผกู้ ชู้ าํ ระเอง)
หากผูก้ ู้รายใดประสงค์ทําประกันชีวติ คณะกรรมการเงินกูอ้ าจอนุ มตั ใิ ห้ผกู้ ูส้ ามารถกูเ้ งิน
เกินกว่าข้อ 4.1 หรือ 4.2 ได้ ทัง้ นี้ ส่วนทีเ� กินนัน้ ให้กไู้ ด้เฉพาะค่าเบีย้ ประกันชีวติ เท่านัน้
5. เงิ นเดือนคงเหลือ
สมาชิกผูก้ ูต้ อ้ งการกูพ้ เิ ศษเพื�อการอื�นกรณีซ้อื ทีด� นิ ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนี้
รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
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6. การผ่อนชําระเงิ นกู้
ระยะเวลาให้กสู้ งู สุด 30 ปี ทัง้ นี้ อายุของผูก้ รู้ วมกับระยะเวลาผ่อนชําระหนี้ไม่เกิน 70 ปี
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
7.1 คําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือ� การอื�นกรณีซอ้ื ทีด� นิ
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของ ผูก้ ู้ /คูส่ มรส
7.3 ทะเบียนบ้านของ ผูก้ /ู้ คูส่ มรส
7.4 สําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลีย� นชื�อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
7.5 ใบรับรองเงินเดือนผูก้ ู้ รายได้อ�นื สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือเอกสารการ
เดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
7.6 สําเนาเอกสารสิทธิ (โฉนดทีด� นิ น.ส.4จ. หรือ น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
7.7 แผนผังหรือแผนทีต� งั ้ ทีด� นิ ทีใ� ช้เป็ นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป
7.8 หนังสือรับรองราคาประเมินจากสํานักงานทีด� นิ
7.9 หลักฐานอื�นใดทีค� ณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
กรณีหลักประกันติดจํานองต้องมีเอกสารเพิม� ดังนี้
- สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจํานอง
- หลักฐานการผ่อนชําระหนี้ (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภทหนี้ และยอด
หนี้จากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารทีแ� สดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยืน� กู้
8. การพิ จารณาอนุมตั ิ เงิ นกู้
8.1 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกู้เงินตามประกาศนี้ ให้ย�นื คําขอกู้ตามแบบที�สหกรณ์ กําหนด
พร้อมเอกสารทีเ� กีย� วข้องตัง้ แต่วนั ที� 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
8.2 นัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
8.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 60 วัน นับแต่วนั ยืน� คําขอกู้ กรณีได้รบั
อนุมตั เิ งินกูส้ หกรณ์จะนัดหมายทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้
9. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ เงินกูพ้ เิ ศษเพือ� การอื�นกรณีซอ้ื ทีด� นิ เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
10. ค่าประเมิ นหลักประกัน
ค่าประเมินหลักประกัน ผูก้ เู้ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการประเมินหลักทรัพย์ตามทีจ� า่ ยจริง
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.2 ระเบียบการป้องกันการซื้อขายเงินกู้
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการป้ องกันการซ��อขายเงิ นกู้ของสมาชิ กสหกรณ์ พ.ศ. 2545
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง� ที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2545 จึงมีมติ
ให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการป้องกันการซือ� ขายเงินกูข้ องสมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดังนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการป้องกัน
การซือ� ขายเงินกูข้ องสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2545”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 กรณีทค่ี ณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุ อนั เชื่อได้ว่าสมาชิกผู้เสนอคําขอกู้เงินต่อสหกรณ์ ได้ขายเงินกู้
ดังกล่าวให้แก่ผู้หนึ่งผูใ้ ด ให้ถือว่าสมาชิกผูข้ ายเงินกู้นัน� เป็ นผูท้ ่มี คี วามประพฤติไม่เหมาะสมและไม่
ปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ข้อ 4 กรณีทค่ี ณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามีพยานหลักฐาน หรือมีเหตุอนั เชื่อได้ว่าสมาชิกผูใ้ ดซือ� เงินกูจ้ ากสมาชิกทีไ่ ด้เสนอคําขอกูเ้ งิน
ต่ อ สหกรณ์ ให้ถือ ว่ า สมาชิก ผู้ซ�ือ เงิน กู้นั น� เป็ น ผู้ท่ีมีค วามประพฤติแ ละนิ ส ยั ไม่ ดีง าม และเป็ น ผู้ท่ี
ไม่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อนั ถือได้ว่าเป็ นผูแ้ สดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อสหกรณ์ และทําให้
เสือ่ มเสียต่อสหกรณ์ และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
ข้อ 5 กรณี ท่ีค ณะกรรมการดํ า เนิ น การได้ ต รวจสอบ หรือ สืบ สวน หรือ สอบสวน
ข้อเท็จจริง ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุอนั เชื่อได้ว่าสมาชิกหรือบุคคลใดได้กระทําการปลอมแปลง
เอกสารคําขอกู้ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อผูก้ ูห้ รือผูค้ �ําประกันหรือพยานหรือผูบ้ งั คับบัญชา สหกรณ์จะ
ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย และรายงานให้หน่ วยงานต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการสอบสวนทางวินัย
ต่อไป และให้ถือว่าสมาชิกผู้นัน� เป็ นผู้ท่มี คี วามประพฤติและนิสยั ไม่ดีงาม และเป็ นผู้ท่ไี ม่เห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ อันถือได้วา่ เป็ นผูแ้ สดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อสหกรณ์และทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์
และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
ข้อ 6 สมาชิกผูก้ ระทําผิดตามข้อ 3 ให้ลงโทษระงับการให้เงินกู้เป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี
ในกรณีกระทําผิดตัง� แต่ 2 ครัง� ขึน� ไป ให้ลงโทษให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 7 สมาชิกผูก้ ระทําผิด ตามข้อ 4 ให้ลงโทษโดยระงับการให้เงินกูเ้ ป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 3 ปี หรือให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 8 สมาชิกผูก้ ระทําผิด ตามข้อ 5 ให้ลงโทษให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 9 การลงโทษระงับ การให้เ งิน กู้ใ ห้ใ ช้ค ะแนนเสีย งมากกว่ า กึ่ง หนึ่ ง แห่ง จํา นวน
กรรมการดําเนินการทีม่ าประชุม สําหรับการลงโทษให้ออกจากสหกรณ์ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการทีม่ าประชุม
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ข้อ 10 สมาชิกที่ถูกระงับการให้เงินกู้มสี ทิ ธิย่นื อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
โดยให้ย่นื อุทธรณ์เป็ นหนังสือต่อประธานกรรมการดําเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการ
ระงับการให้เงินกู้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 11 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มสี ทิ ธิย่นื อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ย่นื
อุทธรณ์ เ ป็ นหนังสือต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแต่ วนั ที่ไ ด้ร บั แจ้งให้ออกจากสหกรณ์
คําวินิจฉัยของทีป่ ระชุมใหญ่ให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545
(ลงนาม)

จรินทร์ อิฐรัตน์
(นายจรินทร์ อิฐรัตน์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.3 ระเบียบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิ น พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (4) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง� ที่ 10 เมือ่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติให้
ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ หกรณ์อ่นื พ.ศ. 2555 และระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 และให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ผใู้ ห้กเู้ งิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผใู้ ห้กเู้ งิน
“สหกรณ์ผขู้ อกู”้ หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุ มสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 4 สหกรณ์ผขู้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี�
(1) ไม่มขี อ้ บกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีตอ้ งได้รบั การแก้ไขจน
เป็ นทีพ่ อใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมันคงทางการเงิ
่
น และมีความสามารถในการชําระหนี�
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสมํ่าเสมอ
(4) มีคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ตามหลักเกณฑ์ทส่ี หกรณ์กาํ หนด
ข้อ 5 สหกรณ์ จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ ผู้ขอกู้ท่มี วี ตั ถุ ประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็ นทุน
หมุนเวียนให้สมาชิกกู้หรือดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ท่กี ําหนดไว้ในข้อบังคับและ
ระเบียบอันเหมาะสมเท่านัน�
ข้อ 6 จํานวนเงินกู้ท่ใี ห้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์ หนึ่ง ๆ เมื่อรวมกับจํานวนเงินฝากที่
สหกรณ์ผใู้ ห้กูฝ้ ากไว้กบั สหกรณ์ผขู้ อกู้ (หากมี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสํารอง
ของสหกรณ์ผูใ้ ห้กู้เงิน แต่เมื่อรวมกับหนี�เงินกู้ทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผูข้ อกู้แล้ว จะต้องไม่เกิน
วงเงินกูย้ มื และคํ�าประกันประจําปี ทส่ี หกรณ์ผขู้ อกูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 7 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผขู้ อกูท้ งั � คณะคํ�าประกัน
เป็ นรายบุคคลและให้จดั หาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกูจ้ าํ นองเป็ น
หลักประกัน เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นทีส่ หกรณ์ผขู้ อกูไ้ ม่มหี ลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ น
หลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้ อกู้ทงั � คณะเป็ นผูค้ �ําประกันเงินกู้ และใน
กรณีผคู้ �ําประกันคนใดพ้นจากตําแหน่ งก่อนทีส่ หกรณ์ผขู้ อกูจ้ ะชําระหนี�เสร็จสิน� ให้สหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ดั ให้
กรรมการดําเนินการคนใหม่เป็ นผูค้ �าํ ประกันแทนคนเดิม
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ข้อ 8 กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ท่ี
ขอกูเ้ งินชําระคืนต้นเงินและดอกเบีย� ให้เสร็จสิน� ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ตอ้ งไม่เกิน
หกสิบเดือน
ข้อ 9 อัตราดอกเบีย� เงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ ําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงินโดยประกาศเป็ นคราวๆ ไป การคิดดอกเบีย� เงินกูใ้ ห้คดิ เป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 10 ในกรณีทม่ี เี หตุสุดวิสยั หรือความจําเป็ นเกิดขึน� อันทําให้สหกรณ์ผกู้ ูไ้ ม่สามารถ
ชําระคืนเงินกูไ้ ด้ตามกําหนด ให้สหกรณ์ผกู้ ยู้ น่ื คําร้องขอผ่อนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูต้ ่อสหกรณ์
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบีย� ปรับในช่วง
ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 11 สหกรณ์ ผู้กู้ไ ม่ ชํ า ระคืน เงิน กู้เ มื่อ ถึง กํ า หนด โดยไม่ ไ ด้ร ับ การผ่ อ นผัน จาก
คณะกรรมการ หรือไม่มเี หตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบีย� ปรับผิดนัดชําระหนี�เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี ของต้นเงินที่ผดิ นัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณ์ผูข้ อกู้ชําระเงินกู้
เสร็จสิน�
ข้อ 12 การขอกู้ ให้สหกรณ์ผขู้ อกูย้ ่นื หนังสือแสดงความจํานงระบุวตั ถุประสงค์ในการ
ใช้เงินกู้ จํานวนเงินทีข่ อกู้ ระยะเวลาชําระหนี� พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี�
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง� ที่มกี ารพิจารณา
เรือ่ งขอกูเ้ งินจากสหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปี ล่าสุด พร้อมด้วยรายงาน
กิจการประจําปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิน� สุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกูแ้ ละ
ย้อนหลังอีก 2 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทัง� ระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่ งในคณะกรรมการดําเนินการ
และตําแหน่งในหน่วยงานทีส่ งั กัด (ถ้ามี) พร้อมทัง� วาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนด
วงเงินกูย้ มื หรือคํ�าประกันประจําปี
(8) สําเนาหลักฐานการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึง่ สหกรณ์ได้กูย้ มื ไว้
และยังมีภาระผูกพันอยู่
(9) เอกสารอื่นๆ ทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ข้อ 13 ให้ ผู้ จ ัด การตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานและวิเ คราะห์ ฐ านะความมัน่ คง
ความสามารถในการชําระหนี�และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทัง� ความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
ข้อ 14 ถ้ า สหกรณ์ ผู้กู้จ ะกู้เ งิน จากผู้อ่ืน ในระหว่ า งที่ย งั มีห นี� เ งิน กู้อ ยู่ต่ อ สหกรณ์
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 15 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี� ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผูข้ อกู้
ชําระคืนต้นเงินพร้อมทัง� ดอกเบีย� แก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถงึ กําหนดตามสัญญาเงินกูก้ ต็ าม
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3.3 ระเบียบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ในสัญญาเงินกู้
ไม่ได้ผอ่ นเวลาให้
ต่อไป

(1) เมือ่ สหกรณ์ผขู้ อกูต้ อ้ งเลิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมือ่ ปรากฏว่าสหกรณ์ผขู้ อกูฝ้ า่ ฝื นข้อกําหนดตามข้อ 14 แห่งระเบียบนี�
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผูข้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้
(4) เมื่อสหกรณ์ ผู้ขอกู้ผดิ นัดไม่ชําระเงินกู้ตามกําหนดและคณะกรรมการ
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นัน� ไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์

ข้อ 16 เมือ่ คณะกรรมการอนุ มตั เิ งินกูแ้ ล้ว ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์แจ้งให้สหกรณ์ผขู้ อกูท้ ราบ
โดยเร็วเพือ่ จัดทําสัญญากู้ และจัดทําหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 17 การทํา สัญ ญากู้ ให้จ ดั ทํ า ตามแบบที่ส หกรณ์ กํ า หนด และให้ผู้มีอํา นาจลง
ลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ และสหกรณ์ผขู้ อกูเ้ ป็ นผูล้ งชื่อในสัญญากูท้ ท่ี าํ กับสหกรณ์
ข้อ 18 การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผูข้ อกูโ้ ดยใช้ต ั �วสัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทํา
สัญญากู้ ให้สามารถกระทําได้ โดยจํานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนี� สําหรับหลักเกณฑ์
และวิธปี ฏิบตั อิ ่นื ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึน� ได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์

(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.1 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ วันเกิดสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อวันเกิ ดสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที� 40
ครัง้ ที� 6 เมื�อวันที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื�อวันเกิดสมาชิก
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ� วันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพือ� วันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ปา่ ไม้ จํากัด หรือผูท้ าํ หน้าที�
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ� วันเกิดสมาชิกให้ใช้จากเงิน ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้แก่สมาชิกปี ละ 2 ครัง้ โดยจ่ายให้
ในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก และวันคล้ายวันก่อตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด �ึง� ตรงกับวันที�
28 กันยายนของทุกปี หรือก่อนวันดังกล่าวไม่เกิน 1 เดือน เว้นแต่กรณีมเี หตุจาํ เป็ นและคณะกรรมการ
ดําเนินการมีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียด ดังนี้
(1) วันคล้ายวันเกิดสมาชิก
จ่าย 100 บาท
(2) วันคล้ายวันก่อตัง้ สหกรณ์ตามอายุการเป็ นสมาชิก
1) อายุการเป็ นสมาชิก 1-15 ปี
จ่าย 100 บาท
2) อายุการเป็ นสมาชิก 15 ปี ขน้ึ ไป จ่าย 200 บาท
3) อายุการเป็ นสมาชิก 30 ปี ขน้ึ ไป จ่าย 300 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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4.1 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ วันเกิดสมาชิก
ข้อ 7 การนับอายุการเป็ นสมาชิกตามข้อ 6 (2) ให้นับตัง้ แต่วนั เข้าเป็ นสมาชิกถึงวัน
คล้ายวันก่อตัง้ สหกรณ์ (28 กันยายน) เศษของปี ให้ตดั ทิง้
ข้อ 8 สมาชิกที�รบั โอนมาจากสหกรณ์ อ�นื ให้นับอายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี้
ตัง้ แต่วนั ทีส� หกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นั ้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงินตามข้อ 6 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกทีม� อี ยู่กบั
สหกรณ์
สําหรับเงินทีจ� ่ายตามวรรคหนึ�งให้ถอื ว่าเป็ นเงินของสมาชิกผูน้ นั ้ นับตัง้ แต่วนั โอน
เงิน โดยไม่มกี ารเรียกเงินคืนแต่อย่างใด
ข้อ 10 ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพื�อวันเกิดสมาชิกให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี้ แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ� ทราบ
ั หาเกี� ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการ
ข้อ 11 ในกรณี ท�ี มี ป ญ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.2 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อส่งเสริ มการศึกษาของสมาชิ ก พ.ศ. 2562
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที� 42 ครัง้ ที� 9 เมื�อวันที� 27 กันยายน พ.ศ. 2562 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพื�อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพื�อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2561 ลงวันที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คําสัง� มติ หรือข้อตกลงอื�นใดซึง� ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การศึกษา” หมายความว่า การศึกษาตัง้ แต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ต้นขึน้ ไป
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทีท� างราชการรับรอง
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินบริจาค
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี้ตอ้ งเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สมาชิกผูม้ คี วามประสงค์ขอรับสวัสดิการเพื�อส่งเสริมการศึกษาให้ย�นื คําขอตามแบบ
ทีส� หกรณ์กํา หนดพร้อ มแนบสํา เนาประกาศนีย บัต ร หรือ ปริญ ญาบัต ร หรือ หนัง สือ รับ รองการสํา เร็จ
การศึกษา ภายในกําหนดเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีส� ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ต้นหรือ
ชัน้ สูง หรือได้รบั อนุ มตั ปิ ริญญาบัตร
ข้อ 8 สวัสดิการเพื�อส่งเสริมการศึกษาตามระเบียบนี้สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผูส้ าํ เร็จ
การศึกษาต่อหนึ�งประกาศนียบัตรหรือหนึ�งปริญญาบัตร ดังนี้
(1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ต้น ถึงระดับปริญญาตรี จํานวน 1,000 บาท
(2) ระดับปริญญาโท
จํานวน 2,000 บาท
(3) ระดับปริญญาเอก
จํานวน 3,000 บาท
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูอ้ นุมตั จิ า่ ยเงินสวัสดิการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพือ� ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 10 ในกรณีมปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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4.2 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.3 ระเบียบสวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อส่งเสริ มการเรียนรูข้ องสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครัง� ที� 6 เมือ� วันที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ�
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทนุ สวัสดิการ
เพือ� ส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ระเบียบนี�
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การเรียนรู”้ หมายความว่า การเรียน การศึกษา การสัมมนา การอบรม
เกีย� วกับความรูท้ ุกสาขาวิชาการทีห� น่วยงานของรัฐ องค์กรในกํากับของรัฐ หรือสหกรณ์เป็ นผูจ้ ดั ขึน�
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี�ตอ้ งเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สมาชิกผูม้ คี วามประสงค์ขอรับสวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้ยน�ื คําขอตาม
แบบทีส� หกรณ์กาํ หนดพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับแต่วนั ชําระเงิน
ข้อ 8 สวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามระเบียบนี�สหกรณ์จะจ่ายให้ตามทีจ� า่ ยจริงแต่
ไม่เกิน 500 บาท
ข้อ 9 สมาชิกคนหนึ�ง ๆ มีสทิ ธิ ์ได้รบั สวัสดิการไม่เกิน 3 ครัง� ตลอดอายุการเป็ นสมาชิก
โดยการนับจํานวนครัง� ให้นบั ตัง� แต่วนั ที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็ นผูอ้ นุ มตั จิ า่ ยเงินตามระเบียบนี�
ข้อ 11 ในกรณีมปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.4 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื�ออุปสมบทหรือประกอบพิ ธีฮจั ญ์ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครัง้ ที� 6 เมื�อวันที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติ
ให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ� อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ�
อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก
เพือ� อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“อุปสมบท” หมายถึง บวชเป็ นภิกษุในพระพุทธศาสนา
“พิธฮี จั ญ์”
หมายถึง พิธปี ฏิบตั ศิ าสนกิจทีส� าํ คัญในศาสนาอิสลาม
ซึง� จะต้องกระทําทีน� ครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดอี าระเบีย
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ� อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ ให้ใช้จากเงิน ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี้ตอ้ งเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้แก่สมาชิกที�อุปสมบทหรือประกอบพิธี
ฮัจญ์ และได้ลาสิกขาบทหรือกลับจากการเดินทางประกอบพิธฮี จั ญ์ รายละ 2,000 บาท เพียงครัง้ เดียว
ข้อ 8 ให้สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั เงินสวัสดิการเพือ� อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ ยืน� คําขอตาม
แบบทีส� หกรณ์กาํ หนด พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาอุปสมบท ตามระเบียบของทางราชการ หรือ
สําเนาใบสุทธิทแ�ี สดงว่าได้อุปสมบท หรือ
(2) สําเนาหลักฐานการอนุ ญาตให้ลาไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ตามระเบียบของทางราชการ
หรือหลักฐานอืน� ทีแ� สดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์
ข้อ 9 ให้ยน�ื คําขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจาก วันทีล� า
สิกขาบท หรือวันทีเ� ดินทางกลับจากการประกอบพิธฮี จั ญ์ หากพ้นกําหนดนี้แล้วเป็ นอันหมดสิทธิ �ในการ
ขอรับเงินทุนสวัสดิการ
ข้อ 10 ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพื�ออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ให้
เป็ นไปตามระเบียบนี้ แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ� ทราบ
ข้อ 11 ในกรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
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4.4 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.5 ระเบียบสวัสดิการเพือ� การสมรส
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อการสมรส พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครัง� ที� 6 เมือ� วันที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ� การสมรส พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ�
การสมรส พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
สมาชิกเพือ� การมงคลสมรส พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
“สมรส”
หมายความว่า จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วย
กฎหมาย
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ� การสมรส ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี�ตอ้ งเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื�อการสมรสให้แก่สมาชิกทีส� มรส รายละ 1,000 บาท
เพียงครัง� เดียว
ข้อ 8 ให้สมาชิกทีจ� ดทะเบียนสมรสแล้ว ยื�นคําขอตามแบบทีส� หกรณ์กําหนดพร้อมทัง�
แนบสําเนาทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแต่วนั ทีจ� ดทะเบียนสมรส หากพ้นกําหนดนี�
แล้วเป็ นอันหมดสิทธิ �ในการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี�
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินสวัสดิการเพือ� การสมรสให้เป็ นไปตามระเบียบนี�
แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ� ทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.6 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อบ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง� ที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ่ บ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทนุ สวัสดิการ
สมาชิกเพือ่ บ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี�ตอ้ งเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ให้แก่สมาชิกผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์
บ้านหรือห้องชุดและมีช่อื ในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครัง� เดียว
กรณีซอ�ื บ้านหรือห้องชุดหรือเพือ่ ปลูกสร้างบ้านโดยกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะจาก
สหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ให้แก่สมาชิกผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ โดยจ่ายให้
ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อบ้านหนึ่งหลัง
ข้อ 8 ให้สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั เงินสวัสดิการ ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้อม
แนบเอกสารหลักฐานตาม (1) และ (2) ดังนี�
(1) หลักฐานแสดงสิทธิ ์และการอยูอ่ าศัย
1) สําเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ทม่ี ชี อ่ื สมาชิกผูข้ อรับสวัสดิการ ไม่วา่ ในฐานะ
เจ้าบ้านหรือผูอ้ ยูอ่ าศัย เว้นแต่กรณีตามข้อ 7 วรรคสอง และ
2) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิ ์ในทีด่ นิ ทีม่ ชี ่อื ของสมาชิก หรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดง
ว่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในบ้านดังกล่าว
(2) หลักฐานของสมาชิกทีแ่ สดงว่าเป็ นบ้านหลังใหม่
1) สําเนาสัญญาซือ� ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของกรมทีด่ นิ
(ทด.13 หรือ อช.16) หรือ
2) สําเนาสัญญาเงินกูเ้ พือ่ การเคหะของสถาบันการเงิน หรือ
3) สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ
4) สําเนาใบอนุ ญาตให้เลขหมายประจําบ้าน
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4.6 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่
ข้อ 9 ให้สมาชิกยืน่ ขอรับสวัสดิการตามระเบียบนี� ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจาก
วันทีม่ กี รรมสิทธิ ์ในบ้านหลังดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี�
(1) กรณี�อ�ื ขายหรือยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
(2) กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันทีไ่ ด้รบั เลขทีบ่ า้ นแต่ทงั � นี�วนั ทีไ่ ด้รบั
เลขทีบ่ า้ นต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ได้รบั อนุญาตให้กอ่ สร้าง
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อ
บ้านหลังใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบนี� แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบ
ข้อ 11 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็นทีส่ ดุ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.7 ระเบียบสวัสดิการเพือ� รับขวัญทายาทใหม่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ า ไม้ จํ า กัด ที�ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ด ที� 40 ครัง� ที� 6 เมื�อ วัน ที� 23 มิถุ น ายน
พ.ศ. 2560 มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ� รับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ� รับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
สมาชิกเพือ� รับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทายาท” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ� รับขวัญทายาทใหม่ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี�ตอ้ งเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือ� รับขวัญทายาทใหม่ครอบครัวละ 1,000 บาทต่อ
ทายาทใหม่ 1 คน
ข้อ 8 ให้สมาชิกทีม� ที ายาทใหม่ ยืน� คําขอตามแบบทีส� หกรณ์กาํ หนดพร้อมทัง� แนบสําเนา
สูตบิ ตั รและทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแต่วนั ทีค� ลอด หากพ้นกําหนดนี�แล้วเป็ นอัน
หมดสิทธิ �ในการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี�
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินสวัสดิการเพือ� รับขวัญทายาทใหม่ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี� แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ� ทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็นทีส� ดุ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.8 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติ
ให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือ่
การศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2558
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“บุตร”
หมายความว่า บุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย และหมายความรวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินบริจาค
หมวดที่ 1
บททัวไป
่
ข้อ 6 สวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิกมี 3 ประเภท คือ
(1) ทุนส่งเสริมการศึกษา
(2) ทุนเรียนดี
(3) ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ
ข้อ 7 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก ต้องเป็ นสมาชิกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 8 บุตรสมาชิกทีข่ อรับสวัสดิการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบรู ณ์
หมวดที่ 2
ทุนส่งเสริ มการศึกษา
ข้อ 9 ทุนส่งเสริมการศึกษาเป็ นทุนทีจ่ ดั ให้แก่บุตรสมาชิก เพือ่ ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
โดยในแต่ละปีสมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสทิ ธิ �ยืน่ คําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรของตนได้เพียง 1 ทุน
กรณีท่สี มาชิกและคู่สมรสเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และมีบุตรมากกว่า 1 คน มีสทิ ธิ �ยื่น
คําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรของตนได้ไม่เกิน 2 ทุน
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4.8 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิก
ข้อ 10 การกําหนดจํานวนเงินและจํานวนทุนส่งเสริมการศึกษาในแต่ละระดับชัน้ การศึกษา
ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ ทัง้ นี้ จํานวนเงินของทุนหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน 600 บาท

เพียง 1 ทุน

หมวดที่ 3
ทุนเรียนดี
ข้อ 11 ทุนเรียนดีเป็ นทุนทีจ่ ดั ให้แก่บุตรของสมาชิกทีม่ ผี ลการเรียนดี ดังนี้
(1) ทุนทีใ่ ห้ระหว่างการศึกษา
1) ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษา
3) ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
4) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
(2) ทุนทีใ่ ห้เมือ่ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
ข้อ 12 ในแต่ละปี สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสทิ ธิ �ยื่นคําขอรับทุนเรียนดีสําหรับบุตรของตนได้

กรณีทส่ี มาชิกและคูส่ มรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ และมีบุตรมากกว่า 1 คน มีสทิ ธิ �ยืน่
คําขอรับทุนเรียนดีสาํ หรับบุตรของตนได้ไม่เกิน 2 ทุน
บุตรสมาชิกทีไ่ ด้รบั ทุนเรียนดีจะไม่มสี ทิ ธิ �ได้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษา
ข้อ 13 วิธีการพิจารณาผลการศึกษา จํานวนเงินและจํานวนทุนเรียนดีในแต่ละระดับชัน้ ให้
เป็ นไปตามความเหมาะสมของระดับชัน้ การศึกษา ทัง้ นี้ ไม่เกิน 3,500 บาท โดยให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 14 บุตรสมาชิกทีไ่ ด้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีแล้ว เมือ่ สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มีสทิ ธิ �ขอรับทุนสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิกเพิม่ ดังนี้
(1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รบั ทุนเพิม่ อีก 2,500 บาท
(2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รบั ทุนเพิม่ อีก 1,000 บาท
หมวดที่ 4
ทุนส่งเสริ มการศึกษากรณี พิเศษ
ข้อ 15 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษเป็ นทุนที่จดั ให้บุตรสมาชิกที่ศกึ ษาในโรงเรียน
สอนคนพิการ หรือเป็ นเด็กทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษในสถานศึกษา ทัง้ นี้ โรงเรียนและสถานศึกษา
ดังกล่าวต้องได้รบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 16 การกําหนดจํานวนเงินและจํานวนทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษให้เป็ นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ ทัง้ นี้ จํานวนเงินของทุนหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน 3,500 บาท
ข้อ 17 ในแต่ละปี สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสทิ ธิ �ยื่นคําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ
สําหรับบุตรของตนได้ตามจํานวนบุตรทีม่ สี ทิ ธิ �ได้รบั ทุนนี้
หมวดที่ 5
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 18 สมาชิกผู้ประสงค์ขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุต รสมาชิกต้องยื่นคําขอ
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด
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ข้อ 19 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็ นผูม้ อี าํ นาจพิจารณาตัดสินการขอรับ
สวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิก แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบ
ข้อ 20 กรณีมสี มาชิกขอรับสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิกมากกว่าจํานวนทุนที่
สหกรณ์กาํ หนดไว้ สหกรณ์อาจใช้วธิ กี ารจับฉลากหรือวิธอี น่ื ใดทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามประกาศ
สหกรณ์
ข้อ 21 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิก โดยนําฝากเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ทส่ี มาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ 22 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็นทีส่ ดุ
ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.9 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ สมาชิกที่ไม่มบี ตุ รหรือเป็ นโสด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื�อสมาชิ กที�ไม่มีบตุ รหรือเป็ นโสด พ.ศ. 2561
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 41 ครัง� ที่ 11 เมื่อวันที่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด พ.ศ.
2561 เพื่อเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกทีไ่ ม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของ
ตนเองและครอบครัว ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่
สมาชิกทีไ่ ม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิกระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้ว ยการใช้ทุนสวัสดิการ
สําหรับสมาชิกทีไ่ ม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่น
ใดซึง่ ขัดแย้งกับระเบียบนี� และให้ใช้ระเบียบนี�แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“บุตร”
หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและ
หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย
“โสด”
หมายความว่า สมาชิกทีไ่ ม่มกี ารสมรสตามกฎหมาย และหมายความ
รวมถึงผูท้ ห่ี ย่าร้างแล้ว
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ่ สมาชิกทีไ่ ม่มบี ุตรหรือเป็ นโสดให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการจํานวน 3,000 บาท ให้แก่สมาชิกทีไ่ ม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด
และไม่มบี ุตร ทีม่ อี ายุตงั � แต่ 50 ปี ขึน� ไป และมีอายุการเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข้อ 7 สมาชิกทีร่ บั โอนมาจากสหกรณ์อ่นื ให้นบั อายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี� ตัง� แต่วนั ที่
สหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นั � เป็ นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 8 กรณีสมาชิกและคูส่ มรสเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั เงินสวัสดิการตามข้อ 6 สหกรณ์จะจ่าย
เงินทุนสวัสดิการให้ทงั � 2 คน
ข้อ 9 สมาชิกมีสทิ ธิ �รับสวัสดิการตามระเบียบนี�เพียงครัง� เดียว และเมือ่ สมาชิกได้ใช้สทิ ธิ �รับ
เงินสวัสดิการตามระเบียบนี�ไปแล้วไม่มสี ทิ ธิ �รับสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของบุตรสมาชิกอีก
ข้อ 10 ให้สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี�ยน่ื หนังสือตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ข้อ 11 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็ นไปตามระเบียบนี� แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 12 ในกรณีมปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจ
วินิจฉัย�ีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงนาม)

จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.10 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ การประกันชีวิตสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อการประกันชีวิตสมาชิ ก พ.ศ. 2560
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 40 ครัง� ที่ 6
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการประกันชีวติ สมาชิก
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ่ การประกันชีวติ สมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้เงินเพือ่
สวัสดิการเพือ่ การประกันชีวติ สมาชิก พ.ศ. 2549
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เท่านัน� ไม่
รวมถึงผูท้ าํ ประกันชีวติ สมทบและสมาชิกสมทบ
ข้อ 6 สวัสดิการเพือ่ การประกันชีวติ สมาชิก ให้จา่ ยจากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินรับบริจาค
(4) เงินคืนประสบการณ์จากการประกันชีวติ กลุ่ม
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือ่ การประกันชีวติ สมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี�
(1) สนับสนุ นค่าเบี�ยประกันชีวติ ทัง� หมด ให้กบั สมาชิกที่มคี วามประสงค์จะทํา
ประกันชีวติ ในวงเงินสินไหมทดแทนไม่เกิน 100,000 บาท กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ
(2) สนับสนุ นค่าเบี�ยประกันชีวติ บางส่วน ให้กบั สมาชิกที่มคี วามประสงค์จะทํา
ประกันชีวติ ในวงเงินสินไหมทดแทนเกินกว่า 100,000 บาท กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ทัง� นี� จํานวน
เงินทีส่ นับสนุนให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 8 การจ่ายเงินสินไหมทดแทน เมือ่ สมาชิกเสียชีวติ ให้ดาํ เนินการ ดังนี�
(1) ให้ผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั เงินหรือทายาทแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสาร
ใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือหลักฐานอื่นใดที่จําเป็ นถึงสหกรณ์ เพื่อขอรับเงินภายใน
กําหนด 180 วัน นับตัง� แต่วนั เสียชีวติ
(2) กรณีสมาชิกผู้นัน� มีหนี� ค้างชําระอยู่กบั สหกรณ์ สหกรณ์ จะนํ าเงินสินไหม
ทดแทนที่ได้รบั มาชําระหนี� ท่คี ้างชําระอยู่กบั สหกรณ์ ส่วนเงินที่เหลือสหกรณ์ จะจ่ายให้กบั ผู้รบั โอน
ประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายต่อไป
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
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ข้อ 9 ให้ผู้จ ดั การเป็ น ผู้มีอํา นาจจ่ า ยเงิน ทุ น สวัส ดิก ารเพื่อ การประกัน ชีวิต สมาชิก
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี� แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.11 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อสงเคราะห์สมาชิ กประสบภัย พ.ศ. 2560
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง� ที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่
สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2558
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ปี ”
หมายความว่า ปี ทางการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 ประสบภัย หมายถึ ง ความเสีย หายที่ เ กิ ด ขึ�น แก่ ท่ี อ ยู่ อ าศัย ของสมาชิ ก อัน
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพบิ ตั ิภยั อัคคีภยั เป็ นต้น และให้หมายความ
รวมถึงอุบตั ภิ ยั อื่น ๆ ทีเ่ กิดแก่ทอ่ี ยูอ่ าศัยด้วย
ข้อ 7 ความเสียหายที่จะได้รบั การสงเคราะห์ตามระเบียบนี� หมายถึง ความเสียหายต่อ
บ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สนิ ที่อยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สนิ ที่อยู่
ภายนอกบ้าน
ข้อ 8 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี� ต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6
เดือน การนับอายุการเป็ นสมาชิกให้นบั ตัง� แต่วนั แรกเข้าเป็ นสมาชิกจนถึงวันประสบภัย
ข้อ 9 จํานวนเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกผูป้ ระสบภัย ให้จา่ ยดังนี�
(1) ทีอ่ ยูอ่ าศัยเสียหายทัง� หมดไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้จา่ ยตามทีเ่ สียหายจริงแต่
ไม่เกินรายละ
1) กรณีเป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
40,000 บาท
2) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยและมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน
30,000 บาท
3) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยแต่ไม่มชี อ่ื ในทะเบียนบ้าน
10,000 บาท
(2) ทีอ่ ยูอ่ าศัยเสียหายบางส่วน ให้จา่ ยตามทีเ่ สียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ
1) กรณีเป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
4,000 บาท
2) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยและมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน
3,000 บาท
3) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยแต่ไม่มชี อ่ื ในทะเบียนบ้าน
1,000 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ข้อ 10 กรณีทอ่ี ยูอ่ าศัยเป็ นบ้านพักของทางราชการ ไม่วา่ จะมีช่อื อยูใ่ นทะเบียนบ้านหรือไม่กต็ าม
ให้จ่ายเฉพาะทรัพย์สนิ ที่เสียหายซึ่งอยู่ในที่อยู่อาศัยและเป็ นกรรมสิทธิ �ของสมาชิกผู้นัน� ตามมูลค่าที่
เสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ 3,000 บาท
ข้อ 11 กรณีทอ่ี ยูอ่ าศัยมีสมาชิกพักอาศัยอยูม่ ากกว่า 1 คน ให้ยน่ื คําขอรับเงินสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยตามระเบียบนี�ได้ทกุ คนต่อการประสบภัยในแต่ละครัง�
ข้อ 12 สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสทิ ธิ �ขอรับเงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพบิ ตั ภิ ยั อัคคีภยั เป็ นต้น ตามระเบียบนี�ได้เพียงปี ละ 1 ครัง� นอกจากในปี นนั � ๆ
สมาชิกรายดังกล่าวได้ประสบภัยธรรมชาติอกี ให้มสี ทิ ธิ �ขอรับเงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยตามหลักเกณฑ์
ดังนี�
(1) ผูไ้ ด้รบั เงินสวัสดิการตามข้อ 9 (2) ซึง่ เป็ นกรณีท่ี ทีอ่ ยูอ่ าศัยเสียหายบางส่วน
แล้ว และต่อมาเกิดประสบภัยทีอ่ ยูอ่ าศัยเสียหายทัง� หมดไม่อาจซ่อมแซมได้ สามารถขอรับทุนสวัสดิการ
เพิม่ เติมตามข้อ 9 (1) ได้
(2) ผู้ไ ด้ร บั เงิน ทุ น สวัส ดิก ารตามข้อ 9 (1) ซึ่งเป็ นกรณีท่ี ที่อยู่อาศัยเสียหาย
ทัง� หมดไม่อาจซ่อมแซมแล้ว และต่อมาเกิดประสบภัยทีอ่ ยู่อาศัยเสียหายบางส่วน ไม่สามารถขอรับทุน
สวัสดิการเพิม่ เติมตามข้อ 9 (2)
ข้อ 13 เมือ่ สมาชิกประสบภัย ให้สมาชิกแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี�
(1) สําเนาทะเบียนบ้านทีป่ ระสบภัยซึ่งสมาชิกมีช่อื อยู่ สําหรับผูอ้ ยู่อาศัยแต่ไม่มี
ชื่อในทะเบียนบ้าน จะต้องมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ เป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัย ในบ้านหลังดังกล่าวจริง
กรณีตามข้อ 10 ให้มหี นังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาว่าสมาชิกผูน้ นั � ได้อยู่
อาศัยและทรัพย์สนิ ได้รบั ความเสียหายจริง
(2) รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีเ่ สียหาย
(3) รูปถ่ายดังนี�
1) รูปถ่ายทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ สียหายและปรากฏเลขทีบ่ า้ น
2) รูปถ่ายรายการทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายตาม (2)
ข้อ 14 ให้ย่นื คําขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี� ภายในกําหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่สน�ิ สุด
การประสบภัย หากพ้นกําหนดนี�แล้วเป็ นอันหมดสิทธิ �ในการขอรับเงินสงเคราะห์
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มอี ํานาจพิจารณาและอนุ มตั จิ ่ายเงิน
สงเคราะห์สมาชิกผูป้ ระสบภัยให้เป็ นไปตามระเบียบนี�
ข้อ 16 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.12 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื่อช่วยเหลือสมาชิ กเนื่ องมาจากการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ราชการ พ.ศ. 2560
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ที่ประชุ ม คณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด ชุ ดที่ 40
ครัง� ที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ พ.ศ.2552
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เนื่ องมาจากปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ” หมายความว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ
ตามอํานาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบหรือตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากผู้บ ัง คับ บัญ ชาหรือ หน่ ว ย
ราชการ
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า ได้รบั อันตรายจนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ใด ๆ ได้หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี�
1. สูญเสียตาหนึ่งข้าง
2. สูญเสียมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง
3. สูญเสียการได้ยนิ โดยสิน� เชิงและไม่มี
ทางรักษาให้หายได้
“บาดเจ็บสาหัส” หมายความว่า ได้รบั อันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี�
1. ลิน� ขาด เสียอวัยวะอื่นใดหรือเสีย
ความสามารถในการดมกลิน่
2. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
3. แท้งลูก
4. จิตพิการอย่างติดตัว
5. ปว่ ยเจ็บเรือ� รังซึง่ อาจถึงตลอดชีวติ
6. ปว่ ยเจ็บซึง่ ต้องใช้เวลารักษาหรือจน
ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้
ไม่น้อยกว่า 20 วัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

120

4.12 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการ
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ให้ใช้
จากเงิน ดังนี�

(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินบริจาค
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่

ราชการ ดังนี�

(1) กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
จ่ายให้รายละ
20,000 บาท
(2) กรณีสมาชิกทุพพลภาพ
จ่ายให้รายละ
20,000 บาท
(3) กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อ 7 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ ให้คู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วยงาน
ทีส่ มาชิกนัน� สังกัดอยู่ แจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี�
(1) หนังสือแสดงว่าถึงแก่กรรมหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดอันพึงเชื่อได้ว่าได้
ถึงแก่กรรม หรือแนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทย์ทร่ี บั รองว่า ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส
แล้วแต่กรณี
(2) หนังสือรับรองของผู้บงั คับบัญชาหรือของหน่ วยงานที่สมาชิกนัน� สังกัดอยู่
หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่าการถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนัน� เนื่องมาจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการแล้วแต่กรณี
โดยยื่น ต่ อ สหกรณ์ ภ ายในกํา หนด 180 วัน นับ แต่ ว นั ถึง แก่ ก รรม หรือ ได้ร บั
อันตรายจนถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส
ข้อ 8 การจ่ายเงินตามข้อ 6 ให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ
รับรองของผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วยงานที่สมาชิกนัน� สังกัดอยู่ หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่า
ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ และให้มอี าํ นาจอนุ มตั ิ
จ่ายเงินตามระเบียบนี�
ข้อ 9 กรณีสมาชิกได้รบั บาดเจ็บสาหัสเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ และได้รบั
เงินช่วยเหลือตามระเบียบนี�ไปแล้ว ต่อมาได้ทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรม อันสืบเนื่องมาจากการได้รบั
บาดเจ็บสาหัสดังกล่าว ให้มสี ทิ ธิ �ได้รบั เงินช่วยเหลือในส่วนทีย่ งั ขาดอยู่
ข้อ 10 การจ่ายเงินตามระเบียบนี� ให้จา่ ยแก่บุคคล ดังนี�
(1) กรณีถงึ แก่กรรม ให้จา่ ยแก่คสู่ มรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือ
ตัง� ผูร้ บั ประโยชน์
(2) กรณีทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส ให้จ่ายแก่สมาชิกผูน้ ัน� หรือผูร้ บั มอบ
อํานาจ หรือคูส่ มรส หรือทายาทโดยธรรม
โดยให้ผรู้ บั เงินทําหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์และนําเสนอให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ เพือ่ ทราบต่อไป

121

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

4.12 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ข้อ 11 สําหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ซง่ึ เป็ นสมาชิกได้ถงึ แก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือ
บาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามอํานาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
สหกรณ์ ให้มสี ทิ ธิ �ได้รบั เงินสวัสดิการตามระเบียบนี�โดยอนุโลม
ข้อ 12 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี�ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.13 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ บําเหน็จสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื่อบําเหน็จสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 6
เมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพือ่ บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“บําเหน็จสมาชิก” หมายความว่า เงิน สวัส ดิ ก ารที่ ส หกรณ์ จ่ า ยให้ แ ก่ ส มาชิ ก
ที่มอี ายุไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็ น
สมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือ่ บําเหน็จสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 การนับอายุของสมาชิก และอายุการเป็ นสมาชิก ให้นบั ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
เศษของปี ให้ตดั ทิง้
ข้อ 7 สมาชิกทีร่ บั โอนมาจากสหกรณ์อ่นื ให้นบั อายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี้ ตัง้ แต่วนั ที่
สหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นั ้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 8 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก ในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือ
ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทัง้ นี้ สมาชิกมีสทิ ธิ �ได้รบั เงินสวัสดิการบําเหน็จตามระเบียบนี้
เพียงครัง้ เดียว
ข้อ 9 การคิดคํานวณเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก ให้คาํ นวณจากจํานวนปี ทเ่ี ป็ นสมาชิก
คูณด้วยจํานวนหุน้ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์หารด้วยหนึ่งร้อย
ข้อ 10 จํานวนเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกทีค่ าํ นวณได้ตามข้อ 9 หากตํ่ากว่า 2,000 บาท
ให้จา่ ย 2,000 บาท แต่ทงั ้ นี้จาํ นวนเงินสวัสดิการเพือ่ บําเหน็จต้องไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อ 11 กรณีทส่ี มาชิกผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั เงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกยังมีหนี้คา้ งชําระอยู่
กับสหกรณ์ เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ทีส่ มาชิกผูน้ นั ้ มีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้สหกรณ์นําเงินทีค่ าํ นวณ
ได้ตามข้อ 9 และข้อ 10 มาหักชําระหนี้ของสมาชิกทีค่ า้ งชําระอยูท่ งั ้ หมดก่อน
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงั คับกับหนี้เงินกูพ้ เิ ศษ
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4.13 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ บําเหน็จสมาชิก
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการมีอํานาจจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี้ โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากทีส่ มาชิกผูน้ ัน้ มีอยู่กบั สหกรณ์ และเมื่อดําเนินการเสร็จสิน้ แล้ว
ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบต่อไป
ข้อ 13 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

124

4.14 ระเบียบสวัสดิการเพือ� เกื�อกูลสมาชิกอาวุโส
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อเก��อกูลสมาชิ กอาวุโส พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที� 40 ครัง� ที� 6 เมือ� วันที� 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ� เกือ� กูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ�
เกือ� กูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือ�
เกือ� กูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกอาวุโส” หมายความว่า สมาชิกทีม� อี ายุตงั � แต่ 61 ปี ขน�ึ ไป และมีอายุ
การเป็ นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือ� เกือ� กูลสมาชิกอาวุโส ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 การนับอายุของสมาชิก และอายุการเป็ นสมาชิก ให้นบั ถึงวันที� 30 กันยายนของทุกปีเศษของปีให้ตดั ทิง�
ข้อ 7 สมาชิกทีร� บั โอนมาจากสหกรณ์อน�ื ให้นบั อายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี� ตัง� แต่วนั ที�
สหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นั � เป็ นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 8 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี� ให้แก่สมาชิกอาวุโสตามรายละเอียด ดังนี�
1) สมาชิกอาวุโสทีม� อี ายุการเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท
2) สมาชิกอาวุโสทีม� อี ายุการเป็ นสมาชิกตัง� แต่ 20 ปี
จ่าย 1,500 บาท
3) สมาชิกอาวุโสทีม� อี ายุการเป็ นสมาชิกตัง� แต่ 30 ปี
จ่าย 2,000 บาท
ข้อ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือ� เกือ� กูลสมาชิกอาวุโสตามข้อ 8 ในเดือนตุลาคมของทุกปี
หรือตามทีค� ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดํ าเนิ นการ มีอํ านาจจ่ ายเงินสวัสดิการเพื�อเกื�อกู ลสมาชิกอาวุ โส
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี� โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากทีส� มาชิกผูน้ ัน� มีอยู่กบั สหกรณ์ และเมื�อดําเนินการเสร็จสิน� แล้ว
ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ� ทราบต่อไป
ข้อ 11 ในกรณีมปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูม้ ี
อํานาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.15 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกเมือ่ ทุพพลภาพ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพ��อสงเคราะห์สมาชิ กเม��อทุพพลภาพ พ.ศ. 2561
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที� 41 ครัง้ ที� 11 เมื�อวันที� 26
ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื�อสงเคราะห์สมาชิกเมื�อทุพพลภาพ พ.ศ.
2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื�อสงเคราะห์สมาชิกเมื�อทุพพลภาพ พ.ศ.
2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก ระเบีย บสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมป ่า ไม้ จํา กัด ว่า ด้ว ยสวัส ดิก ารเพื�อ
สงเคราะห์สมาชิกเมื�อทุพพลภาพ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง� มติ หรือข้อตกลงอื�นใด
�ึง� ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า สมาชิกทีอ� ยูใ่ นสภาพดังต่อไปนี้
(1) เจ็บปว่ ยถึงขัน้ หย่อนความสามารถ จนไม่
สามารถประกอบหน้าทีก� ารงานใด ๆ ในอาชีพ
ประจํา จนต้องออกจากราชการ หรือบุคคลที�
ออกจากราชการแล้ว และเจ็บปว่ ยหย่อน
ความสามารถ จนไม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจใน
การช่วยเหลือตนเองได้ ทัง้ นี้ สภาพหย่อน
ความสามารถทัง้ สองกรณีน้ีตอ้ งเกิดขึน้ ต่อเนื�อง
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ
(2) สูญ เสีย ตาหนึ� ง ข้า ง หรือ มือ หนึ� ง ข้า งหรือ เท้า
หนึ�งข้าง หรือสูญเสียการได้ยนิ โดยสิน้ เชิงและ
ไม่มที างรักษาให้หายได้
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือ� สงเคราะห์สมาชิกเมือ� ทุพพลภาพ ให้ใช้จากเงิน ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 จํานวนเงินสงเคราะห์ทจ�ี ะจ่ายให้แก่สมาชิกทุพพลภาพ ให้คาํ นวณตามอายุการเป็ น
สมาชิก ปี ละ 8,000 บาท เศษของปี เกินกว่า 6 เดือนให้นบั เป็ น 1 ปี ทัง้ นี้ ไม่เกิน 80,000 บาท โดยให้จ่าย
เป็ นรายเดือนๆ ละ 4,000 บาท จนกว่าจะครบ
กรณี สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้เสียชีวติ ก่อนได้รบั เงินครบตาม
จํานวนในวรรคหนึ�ง ให้จา่ ยเงินส่วนทีเ� หลือแก่ผรู้ บั ประโยชน์ หรือทายาทตามกฎหมาย
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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4.15 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์สมาชิกเมือ่ ทุพพลภาพ
ข้อ 7 การขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ให้สมาชิกหรือทายาทหรือผู้รบั ประโยชน์
ทําหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ว พร้อมทัง้ แสดงใบรับรองแพทย์หรือหลัก�านอื�นทีเ� กีย� วข้อง
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูอ้ นุ มตั เิ งินสงเคราะห์สมาชิกเมือ� ทุพพลภาพ
ตามระเบียบนี้
ข้อ 9 ผูท้ ท�ี ุพพลภาพก่อนเป็ นสมาชิกไม่มสี ทิ ธิ �ได้รบั เงินสวัสดิการเพื�อสงเคราะห์สมาชิก
ตามระเบียบนี้
ข้อ 10 กรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูม้ อี าํ นาจในการวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงนาม) จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.16 ระเบียบสวัสดิการเพือ� ช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื�อช่วยเหลืองานศพบิ ดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที� 40 ครัง� ที� 6
เมือ� วันที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื�อช่วยเหลืองานศพบิดา
มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ� ช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํ า กัด ว่ า ด้ว ยการใช้เ งิน
ทุนสวัสดิการเพือ� สงเคราะห์การศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2551
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ
“บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร” หมายถึง บิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือ� ช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก ให้ใช้
จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือ� ช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของ
สมาชิก ให้ศพละ 2,000 บาท เพือ� มอบเป็ นสิง� ของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทําบุญงานศพบิดา
มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิกในนามสหกรณ์
ข้อ 7 เมื�อสหกรณ์ทราบว่า บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรสมาชิก ถึงแก่กรรม ให้ผจู้ ดั การ
เบิกเงินจากสหกรณ์ จํา นวน 2,000 บาท เพื�อมอบให้แก่ผู้แ ทนสมาชิก หรือสมาชิก โดยการเบิกเงิน
ดังกล่าวให้เบิกได้ภายใน 60 วัน นับตัง� แต่วนั ทีถ� งึ แก่กรรม ทัง� นี� เมือ� ดําเนินการเสร็จสิน� แล้ว ให้สง่ สําเนาใบ
มรณะบัตรภายใน 60 วันนับแต่วนั เบิกจ่ายเงิน
ข้อ 8 ในกรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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4.17 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์การศพสมาชิกที่มไิ ด้ทาํ ประกันชีวิต
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิ กที่มิได้ทาํ ประกันชีวิต พ.ศ. 2560
-----------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที่ 40 ครัง� ที่ 6
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรับ
สมาชิกทีม่ ไิ ด้ประกันชีวติ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ่ สงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกทีม่ ไิ ด้ประกันชีวติ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือ่
สงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกทีม่ ไิ ด้ประกันชีวติ พ.ศ. 2549
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกทีม่ ไิ ด้ประกันชีวติ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินรับบริจาค
ข้อ 6 สมาชิกทีม่ สี ทิ ธิ �ได้รบั เงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี�ตอ้ งเป็ นผูท้ ม่ี ไิ ด้รบั เงินสวัสดิการ
ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ การประกันชีวติ สมาชิก หรือทําประกันชีวติ กลุ่มแล้ว แต่ได้รบั การปฏิเสธ
การจ่ายเงินสินไหมจากบริษทั ผูร้ บั ประกันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกทีม่ ไิ ด้ทําประกันชีวติ ตาม
อายุการเป็ นสมาชิกปี ละ 10,000 บาท หากเศษของปี เกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็ น 1 ปี ทัง� นี� ต้องไม่เกิน
100,000 บาท
ข้อ 8 เมือ่ สมาชิกเสียชีวติ ให้ดาํ เนินการ ดังนี�
(1) ให้ผู้มสี ทิ ธิไ� ด้รบั เงินหรือทายาทแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสาร
ใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือหลักฐานอื่นใดทีจ่ าํ เป็ นถึงสหกรณ์เพื่อขอรับเงินภายในกําหนด
180 วัน นับตัง� แต่วนั เสียชีวติ เมือ่ พ้นกําหนดนี�แล้วเป็ นอันหมดสิทธิ �ในการขอรับเงิน
(2) กรณีส มาชิก ผู้นัน� มีห นี� ค้างชํา ระอยู่ก ับ สหกรณ์ สหกรณ์ จ ะนํ า เงิน ตามข้อ 7
มาชําระหนี�ทค่ี า้ งชําระอยู่กบั สหกรณ์ ส่วนเงินทีเ่ หลือสหกรณ์จะจ่ายให้กบั ผูร้ บั โอนประโยชน์หรือทายาท
ตามกฎหมายต่อไป
ข้อ 9 กรณีทส่ี หกรณ์ทราบว่าสมาชิกผูใ้ ดเสียชีวติ ให้สหกรณ์ตดิ ต่อผูม้ สี ทิ ธิ �รับเงินตาม
กฎหมายเพือ่ ดําเนินการตามข้อ 8 (1) โดยเร็ว
ข้อ 10 ให้ผจู้ ดั การมีอาํ นาจพิจารณาและอนุ มตั จิ ่ายเงินสงเคราะห์เกีย่ วกับการศพสมาชิก
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี� โดยต้องให้ผรู้ บั เงินทําหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ และนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพือ่ ทราบต่อไป
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4.17 ระเบียบสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์การศพสมาชิกที่มไิ ด้ทาํ ประกันชีวิต
ข้อ 11 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัย�ีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.18 ระเบียบทุนเพือ� การศึกษาอบรม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทนุ เพ��อการศึกษาอบรม พ.ศ. 2560
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ า ไม้ จํ า กัด และเป็ น การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การศึก ษาเรีย นรู้เ พื่อ พัฒ นาสหกรณ์ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง� ที่ 6 เมือ่ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กาํ หนดระเบียบ
ว่าด้วยการใช้ทุนเพือ่ การศึกษาอบรม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบีย บนี� เ รีย กว่า “ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์กรมป่าไม้ จํา กัด ว่า ด้ว ยการใช้
ทุนเพือ่ การศึกษาอบรม พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพือ่
การศึกษาอบรม พ.ศ. 2551
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 เงินทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ให้จา่ ยได้ในกรณี ดังนี�
(1) เพือ่ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับสหกรณ์
(2) เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาวิชาการสหกรณ์ในสถาบันการศึกษา
(3) เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับสหกรณ์
ข้อ 6 ผูม้ สี ทิ ธิได้
� รบั ทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ได้แก่
(1) สมาชิก สมาชิกสมทบ
(2) นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัวไปที
่ ศ่ กึ ษา หรือทําการวิจยั เกีย่ วกับสหกรณ์
ข้อ 7 แหล่งทีม่ าของเงินทุนเพือ่ การศึกษาอบรมให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์
(3) เงินรับบริจาค
ข้อ 8 การยืน่ ขอรับทุนเพือ่ การศึกษาอบรม ให้ยน่ื เป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 9 สหกรณ์จะพิจารณาจ่ายเงินทุนเพือ่ การศึกษาอบรมให้ตามความเหมาะสม
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารจ่ายเงินตามระเบียบนี�
ข้อ 11 กรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.19 ระเบียบสวัสดิการเพือ� ช่วยเหลืองานศพสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื�อช่วยเหลืองานศพสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ าไม้ จํ า กัด ที�ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ด ที� 40 ครัง� ที� 6 เมื�อ วัน ที� 23 มิถุ น ายน
พ.ศ. 2560 จึง มีม ติใ ห้กํ า หนดระเบีย บว่า ด้ว ยสวัส ดิก ารเพื�อ ช่ว ยเหลือ งานศพสมาชิก พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ� ช่วยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง� มติ และข้อตกลงอืน� ใดซึง� ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี�
ให้ใช้ระเบียบนี�แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือ� ช่วยเหลืองานศพสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพือ� ช่วยเหลืองานศพสมาชิก จํานวน 3,000 บาท
เพือ� มอบเป็ นสิง� ของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทําบุญงานศพสมาชิกในนามสหกรณ์
ข้อ 7 เมื�อสหกรณ์ทราบว่าสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ผู้จดั การเบิกเงินจากสหกรณ์
เพื�อมอบให้แก่ผแู้ ทนสมาชิก หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกผูน้ นั � เพื�อ
ดํา เนิ น การตามข้อ 6 โดยการเบิก เงิน ดัง กล่า วให้เ บิก ได้ภ ายใน 60 วัน นับ ตัง� แต่ ว นั ที�ถึง แก่ ก รรม
ทัง� นี� เมือ� ดําเนินการเสร็จสิน� แล้ว ให้สง่ สําเนาใบมรณะบัตรภายใน 60 วันนับแต่วนั เบิกจ่ายเงิน
ข้อ 8 ในกรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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5. ระเบียบทุนสาธารณประโยชน์เพือ่ การกุศลหรือเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการกุศลหรือเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม พ.ศ. 2558
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 38 ครัง� ที่ 14
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล
หรือเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี� เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์เพือ่ การกุศลหรือเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จํ า กั ด ว่ า ด้ ว ยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2552 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลหรือเพื่อประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ ที่ 1) พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรือข้อความอื่นใด
ซึง่ ขัดแย้งกับระเบียบนี�ให้ใช้ระเบียบนี�แทน
ข้อ 4 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพือ่ การกุศล ให้จา่ ยในกรณีดงั ต่อไปนี�
(1) บํารุงการศาสนา และการศึกษา
(2) สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย และประสบภัยอัน
เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ เป็ นต้น
(3) สงเคราะห์ผดู้ อ้ ยโอกาส
ข้อ 5 การใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ให้จา่ ยในกรณีดงั ต่อไปนี�
(1) เป็ นทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม หรือต่อเติม สถานทีอ่ นั เป็น
สาธารณประโยชน์ทวไป
ั ่ เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อนํ�า และสาธารณสถานต่าง ๆ
(2) เป็ นเงินสมทบร่วมกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์สว่ นรวมของส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่นทีม่ สี มาชิกสหกรณ์สงั กัดอยู่
(3) เป็ นเงินสมทบร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุ นให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานของสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์
ข้อ 6 การให้ทุนสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบนี�
(1) ให้หน่วยงานหรือบุคคลทีข่ อทุนสาธารณประโยชน์ ยืน่ หนังสือต่อสหกรณ์
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)
(2) คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 7 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ถอื หลักความสําคัญตามลําดับ ดังต่อไปนี�
(1) เป็ นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยทัวไป
่
(2) เป็ นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกบางส่วน
(3) นอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
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5. ระเบียบทุนสาธารณประโยชน์เพือ่ การกุศลหรือเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม
การพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้พจิ ารณาภายในวงเงินทุนสาธารณประโยชน์ทม่ี อี ยู่ในขณะนัน� เท่านัน�
และเมื่อได้พจิ ารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการใดในคราวหนึ่ง ๆ ไปแล้ว ให้ถอื ว่าการพิจารณา
สําหรับเรือ่ งนัน� ๆ เป็ นอันยุติ
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 4
และข้อ 5 ไม่เกินกิจกรรมละ 10,000 บาท และจํานวนกิจกรรมต้องไม่เกินที่ระบุไว้ในแผนงานประจําปี
ของสหกรณ์ ทัง� นี�ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบด้วย
ในกรณีท่จี ํานวนกิจกรรมเกินกว่าที่ระบุไว้ในแผนงานประจําปี ของสหกรณ์ และหรือ
จํานวนเงินทีเ่ ห็นควรสนับสนุ นเกินกว่ากิจกรรมละ 10,000 บาท ให้คณะกรรมการอํานวยการนํ าเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพือ่ พิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 9 มติของคณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 7 (3)
และข้อ 8 วรรคสอง ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการทีเ่ ข้า
ประชุม
ข้อ 10 กรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึง� ภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึง� ภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิ ก พ.ศ. 2555
---------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (5) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35 ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2551
ระเบียบหรือข้อความอื่นใดทีข่ ดั แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
การกําหนดกลุ่มสมาชิ กและการสังกัดกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 4 การกําหนดให้เป็ นกลุ่มสมาชิก มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) หน่ ว ยงานระดับ สํา นัก กอง หรือ เทีย บเท่ า ที่มีสํา นั ก งานตัง้ อยู่ใ นพื้น ที่
ส่วนกลางและมีสมาชิกตัง้ แต่ 25 คนขึน้ ไป
(2) หน่ วยงานที่มสี ํานักงานตัง้ อยู่ในพืน้ ที่จงั หวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
และมีสมาชิกตัง้ แต่ 25 คนขึน้ ไป เว้นแต่กรณีตามข้อ 29
(3) กลุ่มทีส่ มาชิกตัง้ แต่ 50 คนขึน้ ไปขอจัดตัง้ และสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ น
กลุม่ สมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกทุกคนต้องสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่ วยงานทีต่ นสังกัดหรือกลุ่มทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
หรือกลุม่ ทีส่ มาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือกลุ่มทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ข้อ 6 สมาชิกทีเ่ ป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําทีเ่ กษียณอายุราชการ หรือสมาชิกซึง่
ได้โ อนย้า ย หรือ ออกจากราชการ หรือ งานประจํ า ให้ส ัง กัด กลุ่ ม ที่ส มาชิก ผู้นั น้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
หน่ วยงานครัง้ สุดท้าย เว้นแต่กลุ่มสมาชิกนัน้ ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว สหกรณ์จะกําหนดให้สมาชิกดังกล่าว
สังกัดกลุม่ สมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 7 สมาชิกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ หรือโอนย้ายไปปฏิบตั งิ านยังหน่ วยงานอื่น ให้ถอื ว่า
สมาชิกผูน้ นั ้ อยูใ่ นสังกัดกลุม่ เดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกผูน้ นั ้ ไปสังกัดกลุม่ ใหม่
หมวดที่ 2
การขอจัดตัง� กลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 8 สมาชิกซึง่ รวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความประสงค์จดั ตัง้ กลุ่มใหม่ ให้สมาชิก
ดังกล่าวมีหนังสือแสดงเหตุผล หรือความจําเป็ นตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด โดยมี 2 กรณี ดังนี้
(1) ก่อนวันเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ขอจัดตัง้
กลุม่ ใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชิกทีส่ งั กัดแต่ละกลุ่ม ตามข้อ 11(1) ซึง่ การ
จัดตัง้ กลุ่มใหม่ของสมาชิกดังกล่าวนี้มผี ลต่อการเพิม่ หรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีม่ อี ยูข่ องแต่ละกลุ่ม
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6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
(2) หลังจากเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกยังมีสทิ ธิ �ขอจัดตัง้ กลุ่มใหม่ได้ตาม
ความประสงค์ แต่การขอจัดตัง้ กลุ่มใหม่ของสมาชิกดังกล่าวนี้ไม่มผี ลต่อการเพิม่ หรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมของแต่ละกลุ่ม และกลุ่มทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่น้ีไม่สามารถมีผแู้ ทนสมาชิกได้จนกว่าผูแ้ ทนสมาชิกเดิมจะ
ครบวาระ
ข้อ 9 สมาชิกทีแ่ จ้งความประสงค์จดั ตัง้ กลุ่มใหม่ ตามข้อ 8 ให้ถอื ว่าสมาชิกนัน้ อยู่ใน
สังกัดกลุม่ เดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้จดั ตัง้ กลุ่มใหม่และให้สมาชิกดังกล่าวไปสังกัดกลุ่มใหม่ได้
ข้อ 10 เมือ่ มีประกาศสหกรณ์ให้จดั ตัง้ กลุ่มใหม่แล้วให้สมาชิกซึง่ สังกัดกลุ่มทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่น้ี
อยู่ในกลุ่มดังกล่าว จนกว่าจะแจ้งความประสงค์ยา้ ยสังกัดกลุ่มและมีประกาศสหกรณ์ให้ยา้ ยสังกัดกลุ่มได้
หรือมีประกาศสหกรณ์ให้ยกเลิกกลุ่ม
หมวดที่ 3
การประกาศชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชิ กที่สงั กัด และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 11 สหกรณ์จะประกาศชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชิกทีส่ งั กัด และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก ดังนี้
(1) การประกาศครัง้ แรก สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชื่อกลุ่ม และรายชื่อ
สมาชิกทีส่ งั กัดแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
โดยจะยังไม่มกี ารประกาศจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การประกาศครัง้ ที่สอง สหกรณ์ จะดําเนิ น การประกาศชื่อกลุ่ ม รายชื่อ
สมาชิกทีส่ งั กัดแต่ละกลุ่ม และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนวันเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
กรณีท่มี กี ารขอจัดตัง้ กลุ่มใหม่หรือขอย้ายสังกัดกลุ่ม ภายหลังจากประกาศ
ครัง้ ทีส่ องแล้ว สหกรณ์จะประกาศชื่อกลุ่มและรายชื่อทีส่ มาชิกสังกัดกลุ่มตามระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 12 การประกาศชื่อกลุ่มตามข้อ 11 ให้ใช้ช่ือหน่ วยงาน หรือชื่อจังหวัด หรือชื่อที่
สหกรณ์เห็นสมควร
หมวดที่ 4
การย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 13 สมาชิกที่มคี วามประสงค์จะย้ายสังกัดกลุ่ม สามารถดําเนินการได้โดยสมาชิก
จะต้องมีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเป็ นตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด ซึง่ การย้ายสังกัดกลุ่มมี 2 กรณี ดังนี้
(1) ก่อนวันเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ยา้ ยสังกัด
กลุ่มภายใน 60 วัน นับแต่วนั ประกาศชื่อกลุ่มและรายชื่อสมาชิกทีส่ งั กัดแต่ละกลุ่ม ตามข้อ 11 (1) ซึง่ การย้าย
สังกัดกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวนี้มผี ลต่อการเพิม่ หรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีม่ อี ยูข่ องแต่ละกลุ่ม
(2) หลังวันเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกยังมีสทิ ธิ �ย้ายสังกัดกลุ่มได้ตามความ
ประสงค์แต่การย้ายสังกัดกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวนี้ไม่มผี ลต่อการเพิม่ หรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีม่ อี ยู่
ของแต่ละกลุ่ม
ข้อ 14 สมาชิกทีแ่ จ้งความประสงค์จะย้ายสังกัดกลุ่ม ตามข้อ 13 ให้ถอื ว่าสมาชิกผูน้ นั ้
อยูใ่ นสังกัดกลุ่มเดิม จนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกผูน้ นั ้ ไปสังกัดกลุม่ ใหม่
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หมวดที่ 5
ประธานการเลือกต�ง� ผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 15 ให้หวั หน้าหน่วยงานทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้า
หน่ วยงาน หรือสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึ่งที่ได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เป็ นประธานการเลือกตัง้
ผูแ้ ทนสมาชิก
สําหรับกลุ่มที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ตามข้อ 9 ให้ผูท้ ่ขี อจัดตัง้ กลุ่มใหม่ลําดับแรกเป็ นประธาน
การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ในกรณีผทู้ ข่ี อจัดตัง้ กลุ่มใหม่ลําดับแรกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้ผทู้ ข่ี อจัดตัง้ กลุ่มใหม่ในลําดับถัดไปทําหน้าทีป่ ระธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกตามลําดับ
ข้อ 16 สําหรับกรณีทห่ี วั หน้าหน่ วยงานมิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกทีม่ อี าวุโส
ในหน่ วยงานดังกล่าว หรือสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึ่งทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เป็ นประธานการ
เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
หมวดที่ 6
การเลือกต�ง� ผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 17 การเลือกตัง้ และการดํารงตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านัน้ มีสทิ ธิ �ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) ให้ท่ปี ระชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก 50 คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่งให้เลือกตัง้ ผู้แทน
สมาชิกเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งคน หากกลุม่ ใดมีจาํ นวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน ให้เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกได้หนึ่งคน
อนึ่ง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
(3) วิธกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มดําเนินการ ดังนี้
1) ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกดําเนินการเลือกตัง้ เว้นแต่กรณี
ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มเลือกสมาชิก
คนใดคนหนึ่งทําหน้าทีป่ ระธานการเลือกตัง้ แทน
2) ให้ทป่ี ระชุมกลุม่ เลือกสมาชิกอีกไม่เกิน 3 คน เป็ นกรรมการนับคะแนน
3) กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเกินกว่าจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจ่ ะมีได้ของกลุ่มให้ทป่ี ระชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตัง้ ต่อไป
กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
และให้ถอื ว่าผูส้ มัครดังกล่าวได้รบั เลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่มนัน้
สําหรับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกส่วนทีข่ าด ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกทีเ่ ห็น
ว่าเหมาะสมแล้วดําเนินการเลือกตัง้ เฉพาะส่วนทีเ่ หลือต่อไป เพื่อให้ครบตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้
ของกลุ่ม
กรณีไม่มผี สู้ มัครรับเลือกตัง้ ให้ทป่ี ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
เท่ากับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม
4) การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิกให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ
ซึง่ สมาชิกแต่ละคนมีสทิ ธิ �ลงคะแนนเสียงไม่เกินจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจ่ ะมีได้ของกลุ่ม
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5) ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้
เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกให้ทป่ี ระชุมทราบ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่ม
6) ภายหลังการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก กรณีทก่ี ลุ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหนึ่งคน
ให้ผแู้ ทนสมาชิกนัน้ เป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีทก่ี ลุ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหลายคน ให้ผูแ้ ทนสมาชิกเลือกตัง้
กันเองเป็ นประธานกลุ่มหนึ่งคน และเลขานุ การกลุม่ หนึ่งคน
7) ให้ประธานการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกมีหนังสือแจ้งรายชื่อผูแ้ ทนสมาชิก
ทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ของกลุ่มให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว
(4) ให้ผแู้ ทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายัง
ไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน ในปี ใดทีม่ ี
การเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ข้อ 18 การพ้นจากตําแหน่ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อทีป่ ระชุมกลุม่ ซึง่ ตนสังกัดหรือสหกรณ์
(3) ย้ายออกจากกลุ่มทีต่ นสังกัด และไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีผ่ แู้ ทนสมาชิก
ของกลุ่มได้
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) สมาชิกในกลุ่มซึง่ ตนสังกัดเข้าชื่อจํานวนเกินกว่ากึง่ หนึ่งถอดถอน
ข้อ 19 ตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจาก
ตําแหน่ งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่ งที่เหลืออยู่เกินกว่าเก้าสิบวัน ให้สหกรณ์
กําหนดให้มกี ารเลือกตัง้ ซ่อมแทนจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีว่ ่างลง และให้ผแู้ ทนสมาชิกทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ อยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าทีก่ าํ หนดเวลาทีผ่ ซู้ ง่ึ ตนแทนนัน้ เหลืออยู่ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามวิธกี ารทีส่ หกรณ์กาํ หนด
หมวดที่ 7
สิ ทธิ และหน้ าที่ของผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 20 ผูแ้ ทนสมาชิกมีสทิ ธิและหน้าที่ ดังนี้
(1) มีสทิ ธิ �สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการดําเนินการ
(2) เป็ นคณะทํางานหรือคณะอนุ กรรมการตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง้
เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(3) มีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์และมีอาํ นาจหน้าที่
ตามอํานาจหน้าทีข่ องทีป่ ระชุมใหญ่ ดังนี้
1) รับ ทราบเรื่อ งรับ สมาชิก หรือ สมาชิก สมทบเข้า ใหม่ แ ละออกจาก
สหกรณ์ และการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
2) วินิ จฉัย ข้ออุ ท ธรณ์ ของผู้สมัครซึ่งมิไ ด้รบั เลือกเข้าเป็ น สมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกทีถ่ กู ให้ออกจากสหกรณ์
3) พิจารณาเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทัง้ คณะ หรือบางคน
และผูต้ รวจสอบกิจการ
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4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
5) พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลของสหกรณ์
6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
7) พิจ ารณากํ า หนดบํ า เหน็ จ และค่ า ตอบแทนการปฏิบ ัติ ง านของผู้
ตรวจสอบกิจการและกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี
8) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือ่ เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
9) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคํ้าประกัน
10) พิจารณาอนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์
11) พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของสหกรณ์
12) พิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
13) รับทราบเรือ่ งการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือองค์การอื่นทีส่ หกรณ์น้ีเป็ นสมาชิก และหรือถือหุน้ อยู่
14) พิเคราะห์และปฏิบ ตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้ าที่ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
15) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะนํ าให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(4) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ตามข้อ 21
(5) ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุมใหญ่หรือคณะกรรมการดําเนินการ
(6) เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
(7) รับฟงั ความคิดเห็นของสมาชิกเพือ่ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่
หมวดที่ 8
ประธานกลุ่มและกิ จกรรมกลุ่ม
ข้อ 21 ภายหลังการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ผแู้ ทนสมาชิกเป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีท่ี
กลุ่ ม มีผู้แ ทนสมาชิก หลายคนให้มีค ณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม ซึ่ง เลือ กตัง้ กัน เองจากผู้แ ทนสมาชิก
ประกอบด้วยประธานกลุ่มคนหนึ่ง และเลขานุ การกลุม่ อีกคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
ข้อ 22 ประธานกลุ่มมีหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมกรรมการกลุ่มและที่ประชุมกลุ่มสมาชิก
เป็ นตัวแทนติดต่อระหว่างสหกรณ์กบั กลุม่ สมาชิก และปฏิบตั กิ จิ การอื่น ๆ ตามทีส่ หกรณ์มอบหมาย
เลขานุ การกลุ่มมีหน้าทีเ่ ป็ นผูช้ ่วยประธานกลุ่มและปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานกลุ่ม
ในเมือ่ ประธานกลุ่มไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนทีป่ ระชุมกลุ่ม
ประธานกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่มออกจากตําแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ลาออกจากตํ า แหน่ ง โดยแสดงความจํ า นงเป็ น หนั ง สือ ต่ อ ประธาน
กรรมการดําเนินการ
(2) ขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
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6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
ข้อ 23 การประชุมกลุ่มให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่มนัดเรียกบรรดาสมาชิกใน
กลุม่ มาประชุมกันเพือ่ จัดกิจกรรมกลุ่มดังระบุในข้อ 24
บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมีหน้ าที่เ ข้าประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดนัน้ โดยพร้อม
เพรียงกันทุกคราวทีน่ ดั เรียก
ในการประชุมกลุ่มต้องมีสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทัง้ หมดในกลุ่มนัน้ หรือไม่น้อยกว่าสิบคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมกลุ่มในคราวใดที่สมาชิกประชุ มไม่ครบองค์ประชุมก็ให้นัดเรีย ก
ประชุมใหม่อกี คราวหนึ่งภายในสิบสีว่ นั และในการประชุมคราวหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ให้ถอื ว่ามติของทีป่ ระชุมกลุ่มมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุม่ นัน้ ๆ
การประชุมกลุ่มควรจัดให้มขี น้ึ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครัง้
เพือ่ วินิจฉัยเรือ่ งราวทีจ่ ะพิจารณาและวินิจฉัยในทีป่ ระชุมใหญ่แต่ละครัง้ ด้วย
ข้อ 24 กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสมาชิกมีหน้าที่ดําเนินกิจกรรมทัง้ ปวงของกลุ่มเพื่อสมาชิก
รวมทัง้ กิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) เลือกตัง้ ผูแ้ ทนสมาชิก
(2) รายงานผลการประชุมใหญ่และผลการดําเนินกิจการประจําปี ของสหกรณ์
ให้สมาชิกทราบ
(3) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(4) แนะนํ าการใช้เงินกู้ของสมาชิกผูก้ ู้ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการชําระ
หนี้และเรือ่ งอื่น ๆ ซึง่ อยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิหน้าทีข่ องสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ตลอดจนอุดมการณ์ของสหกรณ์
(6) ให้การศึกษาอบรมความรูเ้ กีย่ วกับสหกรณ์ การอบรมวิชาชีพเสริมแก่สมาชิก
และเรือ่ งอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) พิ เ คราะห์ แ ละร่ ว มมื อ ปฏิ บ ั ติ ต ามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ หรื อ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ รวมทัง้ เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการดําเนินการหรือทีป่ ระชุมใหญ่
(8) พิจารณาและดําเนิ นการเรื่องอื่น ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
หรือการสังคมในหมูส่ มาชิก
ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ให้กลุม่ เสนอขอรับเงินสนับสนุ นจากสหกรณ์ได้
ข้อ 25 การออกเสียงลงคะแนน สมาชิกออกเสียงคะแนนในทีป่ ระชุมกลุ่มได้เพียงคนละ
หนึ่งเสียง และจะมอบให้ผอู้ ่นื ออกเสียงลงคะแนนแทนตนไม่ได้
ถ้าเรื่องซึง่ ทีป่ ระชุมกลุ่มวินิจฉัยนัน้ สมาชิกผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะออกเสียงลงคะแนน
ในเรือ่ งนัน้ ไม่ได้
ข้อ 26 การวินิจฉัยเรื่องต่าง ๆ ในทีป่ ระชุมกลุ่ม ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงลงคะแนนเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 27 ในการประชุมกลุ่มให้จดั ทํารายงานการประชุม โดยให้สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และประธานลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ และส่งสําเนารายงานการประชุมให้สหกรณ์ทราบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
หมวดที่ 9
การยกเลิ กกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 28 กรณีกลุ่มสมาชิกตามข้อ 4 (1) มีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน สหกรณ์จะประกาศ
ยกเลิก กลุ่ ม สมาชิก นั น้ และกํ า หนดให้ส มาชิก ดัง กล่ า วสัง กัด กลุ่ ม สมาชิก กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ตามที่
เห็นสมควร
ข้อ 29 กรณีกลุ่มสมาชิกตามข้อ 4 (2) มีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน และในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นัน้ มีกลุ่มสมาชิกที่จดั ตัง้ ขึ้นแล้ว สหกรณ์ จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน้ และกําหนดให้สมาชิก
ดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในจังหวัดนัน้ เว้นแต่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนัน้ ไม่มกี ลุม่ สมาชิกทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ก็ให้กลุม่ สมาชิกตามข้อ 4 (2) ยังคงเป็ นกลุ่มสมาชิกต่อไป
ข้อ 30 กลุ่มทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามข้อ 9 และสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ นกลุ่มสมาชิกแล้ว
ให้ยงั คงมีสถานภาพเป็ นกลุ่มสมาชิก เว้นแต่เมื่อถึงกําหนดประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชิกแต่ละกลุ่ม
ตามข้อ 11 (2) หากกลุ่มทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ นัน้ มีจาํ นวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน ให้สหกรณ์ประกาศยกเลิกกลุ่ม
สมาชิกดังกล่าว
ข้อ 31 เมื่อมีประกาศสหกรณ์ยกเลิกกลุ่มสมาชิกตามข้อ 30 แล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มที่
ถูกยกเลิกไปสังกัดกลุ่มตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ย้ายไปสังกัดหรือตามที่ตนดํารงตําแหน่ งใน
หน่วยงานตามข้อ 4
หมวดที่ 10
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 32 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม) จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการเลือกตั�งประธานและกรรมการดําเนินการ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ เกี�ยวกับการเลือกตัง� ประธานกรรมการดําเนิ นการและกรรมการดําเนิ นการ
พ.ศ. 2561
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จึงให้กําหนดระเบียบว่าด้วย
วิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยวิธกี ารปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยวิธกี ารสรรหากรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึง่ ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และ
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการเลือกตัง้ ” หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ จาก
ทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์ให้เป็ นประธานกรรมการเลือกตัง้
“กรรมการ”
หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
โดยผูแ้ ทนสมาชิกและทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์รบั รอง
ให้เป็ นกรรมการเลือกตัง้
“เจ้าหน้าที”่
หมายความว่า เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธาน
กรรมการเป็ นเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการเลือกตัง้
ข้อ 5 ให้มคี ณะกรรมการเลือกตัง้ คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการเลือกตัง้ หนึ่งคน
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 13 คน แต่ไม่เกิน 16 คน เพือ่ ดําเนินการเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่ทม่ี กี ารเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการและคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บริสทุ ธิ � และยุตธิ รรม
กรรมการจะเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ในการประชุมใหญ่ ครัง้ เดียวกันนัน้ ไม่ได้
ประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเป็ นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่ครัง้ เดียวกันนัน้ ไม่ได้
ข้อ 6 ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการเลือกตัง้ พิจารณามอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้
กรรมการ ดังนี้
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการเลือกตั�งประธานและกรรมการดําเนินการ
(1) เป็ นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
(2) เป็ นกรรมการตรวจรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ �เลือกตัง้ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิท ธิเ� ลือ กตัง้ และจ่ า ยบัต รเลือ กตัง้ ให้ผู้มีสิท ธิเ� ลือ กตัง้
ทีต่ รวจสอบถูกต้องแล้ว
(3) เป็ นกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตัง้ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อควบคุม
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตัง้ และจํานวนบัตรเลือกตัง้ ในหีบ
บัตรเลือกตัง้
(4) เป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อตรวจนับคะแนน
จากบัตรเลือกตัง้
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเลือกตัง้ กํากับดูแลการดําเนินการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 8 ประธานกรรมการเลือกตัง้ อาจเชิญบุคคลภายนอกทีเ่ ข้าร่วมประชุม เช่น ผูแ้ ทนจาก
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นสักขีพยานในการเลือกตัง้
ข้อ 9 ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั หาอุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนน
ไว้ให้พร้อมก่อนดําเนินการเลือกตัง้
ข้อ 10 ผูแ้ ทนสมาชิกของสหกรณ์และมีคุณสมบัตไิ ม่ตอ้ งห้าม ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงมีสทิ ธิ �สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ให้ผูแ้ ทนสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการดําเนินการ
หรือสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการดําเนินการ เลือกสมัครตําแหน่ งใดตําแหน่ งหนึ่งเพียงตําแหน่ งเดียว
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าทีต่ ามแบบทีส่ หกรณ์กําหนด ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ของวันที่
กําหนดให้มกี ารประชุมใหญ่สหกรณ์
ข้อ 11 ในระหว่างการเปิ ดรับสมัคร เจ้าหน้าทีร่ ว่ มกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
ข้อ 6 (1) ทําการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละหลักฐานของผูส้ มัครให้เสร็จสิน้ ก่อนเวลาปิ ดรับสมัคร และจัดให้
หมายเลขประจําตัว ผู้สมัครรับ เลือกตัง้ เรีย งตามลําดับ การส่ง ใบสมัครก่ อ นหรือหลัง หากมีผู้สมัครรับ
เลือกตัง้ ส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ให้ผสู้ มัครทีส่ ง่ ใบสมัครพร้อมกันจับฉลากหมายเลขประจําตัว
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เรียงตามลําดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ด้ออกให้แล้ว
ข้อ 12 การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ให้ประกอบด้วย ชือ่ – นามสกุล กลุ่มสังกัดของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ โดย
จัดติดป้ายประกาศไว้ในห้องประชุมใหญ่ในทีอ่ นั เหมาะสมทีผ่ มู้ สี ทิ ธิ �เลือกตัง้ จะมาตรวจดูรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ได้โดยสะดวกและชัดเจน
ข้อ 13 ในกรณีผสู้ มัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตัง้ โดยทําเป็นหนังสือยืน่ ต่อ
ประธานกรรมการเลือกตัง้ ให้ประธานกรรมการเลือกตัง้ ประกาศถอนการสมัครรับเลือกตัง้ ของคนนัน้ และ
ให้เจ้าหน้าทีล่ บหรือถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการเลือกตั�งประธานและกรรมการดําเนินการ
ข้อ 14 ให้เจ้าหน้าทีส่ ง่ มอบบัตรเลือกตัง้ และหีบบัตรเลือกตัง้ สําหรับเลือกประธาน
กรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ทีเ่ ตรียมไว้ให้แก่ประธานกรรมการเลือกตัง้ และกรรมการที่
เกีย่ วข้องก่อนเริม่ ดําเนินการลงคะแนนเลือกตัง้
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการเลือกตัง้ ลงชื่อ หรือประทับตราเครื่องหมายของตนลงบนบัตร
เลือกตัง้ ทุกฉบับ
ข้อ 16 บัตรเลือกตัง้ ต่อไปนี้ให้ถอื ว่าเป็ นบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรทีท่ าํ เครือ่ งหมายเลือกตัง้ เกินจํานวนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
กรรมการดําเนินการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในคราวนัน้
(3) บัตรทีม่ ไิ ด้ทาํ เครือ่ งหมาย
(4) บัตรทีป่ รากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร
(5) บัตรทีม่ เี ครือ่ งสังเกตหรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากทีม่ อี ยูต่ ามปกติ
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการเลือกตัง้ ชีแ้ จงวิธกี ารลงคะแนนโดยใช้บตั รเลือกตัง้ และ
วิธกี ารตรวจนับคะแนนรวมทัง้ กําหนดเวลาสิน้ สุดของการลงคะแนนต่อทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์
ข้อ 18 ให้เปิ ดการลงคะแนนเลือกตัง้ ทันทีหลังจากคณะกรรมการเลือกตัง้ ได้มกี ารมอบหมาย
หน้าที่ ตามข้อ 6 เจ้าหน้าทีไ่ ด้ดําเนินการตามข้อ 12 และข้อ 14 และประธานกรรมการเลือกตัง้ ได้ดาํ เนินการ
ตามข้อ 15 แล้ว
ข้อ 19 ให้ผแู้ ทนสมาชิกมาแสดงตนพร้อมแสดงบัตรประจําตัวต่อกรรมการตรวจรายชื่อ
ผูใ้ ช้สทิ ธิ �เลือกตัง้ เพื่อรับบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการเมื่อ
เจ้าหน้าทีต่ รวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้องและจัดให้ผูม้ สี ทิ ธิ �เลือกตัง้ ลงลายมือชื่อแล้ว จึงมอบบัตร
เลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อใช้ลงคะแนนตามวิธกี าร
ทีป่ ระธานกรรมการเลือกตัง้ ชีแ้ จง
ในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจําตัว หรือมีผูท้ กั ท้วง หรือกรณีเป็ นที่สงสัยว่าผูแ้ สดงตนนัน้ มิใช่
ผูม้ สี ทิ ธิ �เลือกตัง้ ตามบัญชีรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ �เลือกตัง้ กรรมการตรวจรายชื่อผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตัง้ ประจําหน่ วยจะ
ขอให้ผนู้ นั ้ แสดงหลักฐานแสดงตัวประกอบการวินิจฉัยจนเป็ นทีพ่ อใจก่อนทีจ่ ะมอบบัตรเลือกตัง้ ให้แก่ผนู้ นั ้ และ
ให้บนั ทึกคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบัญชีรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ �เลือกตัง้ ทัง้ ในกรณีทม่ี อบและไม่มอบบัตรเลือกตัง้
ข้อ 20 เมื่อผูแ้ ทนสมาชิกได้รบั บัตรเลือกตัง้ แล้วให้ทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตัง้ ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีป่ ระธานกรรมการเลือกตัง้ ชีแ้ จง แล้วนําบัตรเลือกตัง้ ไปส่งให้กรรมการควบคุมหีบบัตร
เลือกตัง้ เพือ่ หย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการทีจ่ ดั ไว้
การใช้สทิ ธิ �เลือกตัง้ เป็ นสิทธิ �เฉพาะตัวของผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สทิ ธิ �
แทนตนไม่ได้
ข้อ 21 ในระหว่างเปิดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตัง้ เว้นแต่เมือ่ มีความจําเป็ น
อันหลีกเลีย่ งไม่ได้ และต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตัง้ และการเปิดจะต้องกระทําโดยเปิดเผย
ข้อ 22 เมือ่ หมดเวลาลงคะแนนเลือกตัง้ ให้ประธานกรรมการเลือกตัง้ ประกาศปิดการ
ลงคะแนน
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี�ยวกับการเลือกตั�งประธานและกรรมการดําเนินการ
ข้อ 23 เมื�อปิ ดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตัง� เปิ ดหีบบัตร
เลือกตัง� เพื�อนับคะแนนโดยเปิ ดเผยในที�ประชุมใหญ่โดยไม่ชกั ช้า โดยก่อนนับคะแนนให้นับจํานวนบัตร
เลือกตัง� ทีล� งคะแนนในหีบบัตรเลือกตัง� ว่ามีจํานวนบัตรเลือกตัง� ตรงตามจํานวนผูใ้ ช้สทิ ธิ �เลือกตัง� หรือไม่
และนับจํานวนบัตรเลือกตัง� ทีย� งั ไม่ได้ลงคะแนน เมื�อปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน จึงดําเนินการนับคะแนนได้
และต้องนับคะแนนให้เสร็จในรวดเดียวจะเลื�อนหรือประวิงเวลาไม่ได้
ข้อ 24 ในการนับคะแนนให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตัง� ปฏิบตั ิ ดังนี�
(1) ห้ามมิให้เทบัตรเลือกตัง� ออกจากหีบบัตรเลือกตัง�
(2) ให้ห ยิบ บัต รเลือ กตัง� ออกจากหีบ บัต รเลือกตัง� จนหมดแล้ว ให้ค วํ�า หีบ บัต ร
เลือกตัง� ต่อหน้าผูส้ มัครและผูม้ สี ทิ ธิ �เลือกตัง� เพื�อแสดงว่าไม่มบี ตั รเลือกตัง� อยู่
ในหีบบัตรเลือกตัง� อีกแล้ว และให้นบั จํานวนบัตรเลือกตัง� จนหมด แล้วแจ้งผล
ให้ประธานกรรมการเลือกตัง� ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(3) มอบบัตรเลือกตัง� แก่กรรมการตรวจนับคะแนน เพือ� ทําการประมวลผลนับคะแนน
ข้อ 25 ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด
ข้อ 26 บัตรเสียให้จดั แยกไว้โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื�อกํากับไว้
ไม่น้อยกว่า 2 คน
ข้อ 27 การวินิจฉัยว่าเป็ นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็ นอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนนทัง� หมด ให้ถอื ว่าคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจนับ
คะแนนเป็ นทีส� ดุ
ข้อ 28 เมือ� การนับคะแนนสิน� สุดลง ให้กรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจ้ง
ผลการนับคะแนนแล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกตัง� เพือ� ประกาศผล และให้กรรมการและเจ้าหน้าที�
ผูด้ าํ เนินการเลือกตัง� ส่งมอบสิง� ต่อไปนี�ให้แก่ประธานกรรมการเลือกตัง�
(1) รายงานผลการนับคะแนน
(2) หีบบัตรเลือกตัง� พร้อมกุญแจ
(3) บัญชีรายชื�อผูส้ มัครรับเลือกตัง� ชุดทีใ� ช้ตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตัง�
(4) บัตรเลือกตัง� ทีย� งั ไม่ได้ใช้
ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการเลือกตัง� ประกาศรายชื�อผูไ้ ด้รบั เลือกตัง� เป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ แก่ผสู้ มัครรับเลือกตัง� และผูม้ สี ทิ ธิ �เลือกตัง� ทราบโดยทัวกั
� น
ข้อ 30 ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง� เป็ นประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและให้อยูใ่ นตําแหน่งได้ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ในกรณีทม�ี ผี สู้ มัครรับเลือกตัง� ได้คะแนนลําดับสุดท้ายของผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั เลือกตัง� เป็ นประธาน
กรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ์มคี ะแนนเท่ากันหลายคนให้ใช้วธิ จี บั ฉลาก
ข้อ 31 กรรมการดําเนินการทีด� าํ รงตําแหน่งยังไม่ครบวาระการเป็ นกรรมการดําเนินการ
ในปีทม�ี กี ารเลือกตัง� ประธานกรรมการดําเนินการ หากประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตัง� เป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการจะต้องลาออกจากการเป็ นกรรมการดําเนินการให้เสร็จสิน� เสียก่อน จึงมีสทิ ธิ �ยืน� ใบสมัครรับ
เลือกตัง� เป็ นประธานกรรมการดําเนินการ
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการเลือกตั�งประธานและกรรมการดําเนินการ
กรณีกรรมการดําเนิ นการลาออกเพื่อประสงค์สมัครรับเลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรือลาออกด้วยวัตถุประสงค์อ่นื ใดก็ตาม ให้ประธานกรรมการเลือกตัง้ แจ้งจํานวนกรรมการที่
ว่างลงโดยรวมจํานวนกรรมการดําเนินการทีล่ าออกด้วยให้ทป่ี ระชุมใหญ่ทราบ
ข้อ 32 กรณีมผี ูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการดําเนินการเพียงคนเดียวหรือมี
ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการดําเนินการเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนกรรมการดําเนินการทีว่ ่างลงในปี
นัน้ ให้นํารายชื่อผูส้ มัครเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ โดยวิธเี ปิ ดเผย และให้ประธานการเลือกตัง้ ประกาศ
รายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้
ข้อ 33 การประชุมใหญ่ปีใดทีป่ ระธานกรรมการดําเนินการยังอยู่ในวาระ ไม่ต้องจัดให้มี
การเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญ่ปีนนั ้
ข้อ 34 ในการดําเนินการเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ตามระเบียบนี้ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่สหกรณ์ทม่ี กี ารเลือกตัง้ พิจารณาวินิจฉัยปญั หาหรืออุปสรรคทัง้ ปวง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ ให้การเลือกตัง้ ดําเนินการไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบริสทุ ธิ � และยุตธิ รรม
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ลงนาม) จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการดําเนิ นการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2560
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่ 14 เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้กําหนด
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
่
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ าน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทีป่ รึกษาสหกรณ์”
หมายความว่า ทีป่ รึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง้
“ผูต้ รวจสอบภายใน”
หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึง่
คณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง้
“คณะกรรมการอื่น”
หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และคณะอนุกรรมการ ซึง่ คณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตัง้
“คณะทํางาน”
หมายความว่า บุคคลซึง่ คณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง้
“บุคคลอื่น”
หมายความว่า บุคคลนอกเหนือทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
และมิได้เป็ นสมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิก
หรือเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การเดินทางออกจากทีพ่ กั หรือ
สํานักงานสหกรณ์ เพือ่ ปฏิบตั งิ าน
ตามทีส่ หกรณ์มอบหมายเกีย่ วกับ
ภารกิจในสํานักงานสหกรณ์หรือนอก
สํานักงานสหกรณ์ทงั ้ ภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ
ข้อ 5 การเดินทางภายในประเทศ คือ การเดินทางภายในราชอาณาจักรเพือ่ ไป
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ของบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการ ทีป่ รึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น และคณะทํางาน
(2) ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอืน่ ทีไ่ ด้รบั การมอบหมายให้ปฏิบตั งิ านเพือ่
ประโยชน์ของสหกรณ์
ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 7 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง
(2) ค่าทีพ่ กั
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ้ เพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิง่ ของ และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าเบีย้ ประชุม
(5) ค่าตอบแทน
(6) ค่าใช้จา่ ยอืน่
ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของกรรมการและทีป่ รึกษาสหกรณ์ ให้ผเู้ ดินทางไป
ปฏิบตั งิ านยืน่ คําขออนุ มตั ติ ่อประธานกรรมการ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ดังต่อไปนี้
(1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น
คณะทํางานซึง่ คณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดนัน้ ๆ กําหนด
(2) การลงนามเอกสารสหกรณ์ของกรรมการตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากฝา่ ยจัดการ
(3) การไปปฏิบตั งิ านของกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(4) การไปปฏิบตั งิ านของบุคคลตามข้อ 5 (2)
(5) การไปปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการ
ข้อ 9 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านของบุคคลตามข้อ 5 (2) ให้ฝา่ ยจัดการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
ข้อ 10 การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุดพัก ณ ทีใ่ ดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่งานของ
สหกรณ์ จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีห่ ยุดพักดังกล่าวมิได้
ในกรณีทผ่ี ไู้ ปปฏิบตั งิ านต้องหยุดพักเพราะเจ็บปว่ ยโดยมีใบรับรองแพทย์
ให้เบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางสําหรับวันทีห่ ยุดพักได้ต่อเมือ่ ได้รบั อนุ มตั จิ ากประธานกรรมการ
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หมวด 2
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าที่พกั และค่าพาหนะ
ข้อ 11 ค่าเบีย้ เลีย้ งกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทํางาน ทีป่ รึกษา
ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอื่นทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์ของสหกรณ์ ให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย
ตามอัตราวันละ 800 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบตั งิ านเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานแต่ละคณะ ให้มสี ทิ ธิเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 วัน ในการประชุมแต่ละครัง้ และต้องมิใช่วนั ที่
มีการเบิกจ่ายค่าเบีย้ ประชุม
กรณีทม่ี ไิ ด้เบิกจ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้มสี ทิ ธิ �เบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ งได้ทุกวันทีป่ ฏิบตั งิ าน
การเบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ งตามวรรคหนึ่งให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่วา่ จะมีการ
จัดเลีย้ งอาหารหรือไม่
ข้อ 12 การเบิกค่าเบีย้ เลีย้ ง ให้เบิกได้ตามจํานวนวันทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั งิ าน
ข้อ 13 ค่าทีพ่ กั ในการไปปฏิบตั งิ านทีจ่ าํ เป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าทีพ่ กั ในลักษณะ
เหมาจ่ายวันละ 1,500 บาท ยกเว้นสหกรณ์หรือหน่วยราชการหรือองค์กรอื่นได้จดั ทีพ่ กั ให้แล้ว หรืออยู่
ในยานพาหนะขณะเดินทาง
กรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่งได้ ให้
นําเสนอประธานกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณีๆ ไป
ข้อ 14 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(1) เบิกตามความเป็ นจริง
(2) เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ข้อ 15 การเบิกจ่ายค่าพาหนะตามความเป็ นจริงในข้อ 14 (1) ให้ยน่ื คําขอตามแบบที่
สหกรณ์กาํ หนด หรือแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ตั �วหรือหลักฐานการโดยสาร
เครือ่ งบิน ใบเสร็จค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง ใบเสร็จค่าทางด่วน ใบสําคัญจ่ายค่าโดยสารรถยนต์รบั จ้าง หรือ
ยานพาหนะอืน่ ๆ เป็ นต้น
ข้อ 16 การเบิกจ่ายค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายตาม ข้อ 14 (2) ให้เหมาจ่าย ดังนี้
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทัง้ กรุงเทพมหานคร ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 17 การคํานวณระยะทางในการเบิกค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ให้นับระยะทางจาก
อําเภอของจังหวัดทีอ่ อกเดินทาง ถึง อําเภอของจังหวัดปลายทางยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ผูท้ ร่ี บั ราชการอยูใ่ ห้นบั ระยะทางในการเดินทางจากสถานทีต่ ามทีไ่ ด้มกี ารลงลายมือ
ชื่อปฏิบตั ริ าชการ ถึงสหกรณ์ เว้นแต่ในวันหยุดทําการให้นบั จากบ้านพักถึงสหกรณ์
ผูท้ ่ไี ม่ได้รบั ราชการให้นับระยะทางในการเดินทางจากบ้านพักที่ตนอาศัยอยู่
ตามปกติถงึ สหกรณ์
สําหรับบุคคลตามข้อ 5 (2) ให้นับระยะทางในการเดินทางจากสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
หรือบ้านพักทีต่ นอาศัยอยูต่ ามปกติของบุคคลดังกล่าวถึงสหกรณ์
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคสอง วรรคสาม
หรือวรรคสีไ่ ด้ ให้นําเสนอต่อประธานกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 18 ในกรณีทส่ี หกรณ์จดั ยานพาหนะไว้ให้สาํ หรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงาน
และมีการพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพ่ กั ไปยังสถานที่
ทีส่ หกรณ์จดั ยานพาหนะให้
ข้อ 19 การปฏิบตั งิ านทีม่ วี นั ต่อเนื่องกันหลายวัน ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทาง
ไปปฏิบตั งิ านและวันเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ าน สําหรับวันอื่น ๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้เบิกได้เฉพาะค่าทีพ่ กั หรือ
ค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
กรณีการปฏิบตั ิงานที่มวี นั ไม่ต่อเนื่องกัน โดยมีวนั เว้นช่วงการปฏิบตั ิงานไม่เกิน 2 วัน
ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไปปฏิบตั งิ านและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอื่น ๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านและ
วันเว้นช่วงให้ผนู้ นั ้ เบิกค่าทีพ่ กั หรือค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ 20 สิทธิในการเบิกค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ ตามข้อ 11 ข้อ 12 และ ข้อ 13
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจปรับลดหรือไม่อนุ มตั ใิ ห้เบิกเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวก็ได้
หมวด 3
ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ข้อ 21 ค่าเบีย้ ประชุมให้เบิกได้ ดังนี้
(1) การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คนละ 1,000 บาทต่อครัง้
(2) การประชุมคณะกรรมการอื่น และคณะทํางาน คนละ 800 บาทต่อครัง้
สํา หรับ ผู้ท่ีค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ คณะกรรมการอื่น หรือ คณะทํ า งาน
มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมให้เบิกเบีย้ ประชุมได้ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี และการประชุมใหญ่วสิ ามัญมิให้เบิกค่าเบีย้ ประชุม
กรณีการประชุมทางไกล ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้เบิกค่าเบีย้ ประชุมได้ตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 22 ค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเลือกตัง้ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้
จากทีป่ ระชุมใหญ่ให้เบิกได้ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการเลือกตัง้ และเลขานุ การ คนละ 1,000 บาทต่อครัง้
(2) กรรมการเลือกตัง้
คนละ 800 บาทต่อครัง้
ข้อ 23 ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ านจะเบิกค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ของสหกรณ์ได้เท่าทีจ่ ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายใน
การสือ่ สาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการขนส่งสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือสัมภาระอื่นๆ เป็ นต้น
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 24 ในกรณีมปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 26 ก่อนทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ ดังนี้
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
1) ประธานกรรมการ
วันละ 600 บาท
2) กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น
คณะทํางาน ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอืน่ ที่
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์ของสหกรณ์
วันละ 500 บาท
(2) ค่าทีพ่ กั ให้เบิกค่าทีพ่ กั ในลักษณะเหมาจ่าย วันละ 1,200 บาท
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี้
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทัง้ นี้ เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 แล้ว
ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะได้ตามระเบียบนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป
กรณีทป่ี ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ไม่เห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561
ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้อตั รา
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ ตามข้อ 26 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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6.4 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิงานของสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ ก และผูแ้ ทนสมาชิ ก พ.ศ. 2560
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที� 14 เมื�อวันที� 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
่
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที� 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2560 ลงวันที� 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
“ผูแ้ ทนสมาชิก”
หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การเดินทางเพือ� ไปประชุม อบรม สัมมนา
หรือปฏิบตั งิ านอื�นตามทีส� หกรณ์มอบหมาย
ข้อ 5 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง
(2) ค่าทีพ� กั
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ้ เพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิง� ของ และอื�น ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าตอบแทน
(5) ค่าใช้จา่ ยอื�น
ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิก ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ าน
ต้องได้รบั หนังสือแจ้งจากสหกรณ์
ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก ให้ฝา่ ยจัดการ
เป็ นผูด้ าํ เนินการเบิกจ่ายตามระเบียบนี้
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ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุด ณ ทีใ� ดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่งานของสหกรณ์
จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีห� ยุดดังกล่าวมิได้
ในกรณี ท�ีผู้ไ ปปฏิบ ัติง านต้อ งหยุ ด พัก เพราะเจ็บ ป่ ว ยโดยมีใ บรับ รองแพทย์ ให้เ บิก
ค่าใช้จา่ ย ในการเดินทางสําหรับวันหยุดได้ต่อเมือ� ได้รบั อนุ มตั จิ ากประธานกรรมการ
หมวด 2
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าที่พกั และค่าพาหนะ
ข้อ 9 ค่าเบีย้ เลีย้ งของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก ให้เบิก วันละ 800 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ งในการปฏิบตั งิ านเฉพาะการประชุมของสมาชิก หรือ
ผูแ้ ทนสมาชิก ให้มสี ทิ ธิ �เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 วัน ในการประชุมแต่ละครัง้ และต้องมิใช่วนั ทีม� กี ารเบิกจ่าย
ค่าเบีย้ ประชุม
กรณีทม�ี ไิ ด้เบิกจ่ายค่าเบีย้ ประชุมให้มสี ทิ ธิ �เบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ งได้ทกุ วันที�
ปฏิบตั งิ าน
การเบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ งตามวรรคหนึ�งให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่วา่ จะมีการจัดเลีย้ ง
อาหารหรือไม่
ข้อ 10 การเบิกค่าเบีย้ เลีย้ ง ให้เบิกได้ตามจํานวนวันทีไ� ด้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั งิ าน
ข้อ 11 ค่าที�พกั ในการไปปฏิบตั ิงานที�จําเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าที�พกั ในลักษณะ
เหมาจ่าย วันละ 1,500 บาท ยกเว้นสหกรณ์หรือหน่ วยราชการหรือองค์กรอื�นได้จดั ทีพ� กั ให้แล้ว หรืออยู่
ในยานพาหนะขณะเดินทาง
สํา หรับ จํา นวนวันพัก แรมตามวรรคหนึ� ง กรณี เ ดิน ทางจากที�พ กั ถึง สถานที�
ปฏิบตั งิ านมีระยะทางเกินกว่า 200 กิโลเมตร ให้เบิกค่าทีพ� กั ก่อนวันปฏิบตั งิ านได้อกี หนึ�งวัน
กรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุ ผลพิเศษที�ไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึ� งหรือ
วรรคสองได้ ให้นําเสนอประธานกรรมการเพือ� พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 12 ค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทัง้ กรุงเทพมหานคร ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 13 การคํานวณระยะทางในการเบิกค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ให้นบั ระยะทางจาก
อําเภอของจังหวัดทีอ� อกเดินทาง ถึง อําเภอของจังหวัดปลายทางยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้เบิกใน
ลักษณะเหมาจ่ายตามข้อ 12
ผู้ท�ีร บั ราชการอยู่ใ ห้นับระยะทางในการเดินทางจากสถานที�ตามที�ไ ด้มีการ
ลงลายมือชื�อปฏิบตั ริ าชการ ถึงสหกรณ์ เว้นแต่ในวันหยุดทําการให้นบั จากบ้านพักถึงสหกรณ์
ผูท้ �ไี ม่ได้รบั ราชการให้นับระยะทางในการเดินทางจากบ้านพักที�ตนอาศัยอยู่
ตามปกติถงึ สหกรณ์
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไ� ม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคสอง หรือ
วรรคสาม ได้ ให้นําเสนอต่อประธานกรรมการเพือ� พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 14 ในกรณีทส�ี หกรณ์จดั ยานพาหนะไว้ให้สาํ หรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงาน
สหกรณ์และมีการพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพ� กั ไปยัง
สถานทีท� ส�ี หกรณ์จดั ยานพาหนะให้
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ข้อ 15 การปฏิบตั งิ านทีม� วี นั ต่อเนื�องกันหลายวัน ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทาง
ไปปฏิบตั งิ านและวันเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ าน สําหรับวันอื�น ๆ ทีป� ฏิบตั งิ านให้เบิกได้เฉพาะค่าทีพ� กั หรือ
ค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ�ง
กรณีการปฏิบตั งิ านทีม� วี นั ไม่ต่อเนื�องกัน โดยมีวนั เว้นช่วงการปฏิบตั งิ านไม่เกิน 2 วัน
ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไปปฏิบตั งิ านและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอื�น ๆ ที�ปฏิบตั งิ าน
และวันเว้นช่วงให้ผนู้ นั ้ เบิกค่าทีพ� กั หรือค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันได้อย่างใดอย่างหนึ�ง
ข้อ 16 สิทธิในการเบิกค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเบีย้ ประชุม ค่าทีพ� กั และค่าพาหนะ ตามข้อ 9
ข้อ 11 และข้อ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพื�อความเหมาะสมในการบริหารเงิน
งบประมาณของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไม่อนุ มตั ใิ ห้เบิกเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวก็ได้
ข้อ 17 สมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกทีเ� ป็ นกรรมการดําเนินการมิให้เบิกค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ านตามระเบียบนี้
หมวด 3
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 18 ในกรณีมปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 20 ก่อนทีป� ระชุมใหญ่สามัญประจําปีอนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ� กั และค่าพาหนะ ดังนี้
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ งของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก ให้เบิก วันละ 400 บาท
(2) ค่าทีพ� กั ให้เบิกค่าทีพ� กั ในลักษณะเหมาจ่าย วันละ 1,200 บาท
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี้
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทัง้ นี้ เมื�อทีป� ระชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 แล้ว
ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ� กั และค่าพาหนะได้ตามระเบียบนี้ ตัง้ แต่วนั ที� 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป
กรณีทป�ี ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ไม่เห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561
ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที�พกั และค่าพาหนะ ที�เพิม� ขึ้นตามระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้อตั รา
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ� กั และค่าพาหนะ ตามข้อ 20 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที� 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. 2560
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้กําหนด
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
่
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการปฏิบตั งิ านของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ าน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้จาํ กัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
หมายความว่า บุคคลซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
“เจ้าหน้าที”่
จํากัด จ้างให้ทาํ งานประจําของสหกรณ์
ตามระเบียบสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การปฏิบตั งิ านภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
ข้อ 5 การปฏิบตั งิ านภายในประเทศ คือ การเดินทางในราชอาณาจักรของผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าที่ เพือ่ ไปประชุม อบรม สัมมนา หรือปฏิบตั งิ านอื่นตามทีส่ หกรณ์มอบหมาย
ข้อ 6 การปฏิบตั งิ านต่างประเทศให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 7 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง
(2) ค่าทีพ่ กั
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6.5 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ้ เพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิง่ ของ และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ
(5) ค่าใช้จา่ ยอืน่
ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ให้ยน่ื คําขออนุ มตั ติ ่อประธานกรรมการ
สําหรับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ยน่ื คําขออนุ มตั ติ ่อผูจ้ ดั การ
ข้อ 9 การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุด ณ ทีใ่ ดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่งานของ
สหกรณ์จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีห่ ยุดดังกล่าวมิได้
ในกรณีท่ผี ูไ้ ปปฏิบตั ิงานต้องหยุดพักเพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิก
ค่าใช้จ่ าย ในการเดิน ทางสํา หรับ วัน หยุด ได้ต่ อ เมื่อ ได้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากประธานกรรมการหรือ ผู้ท่ีไ ด้ร บั
มอบหมาย
หมวด 2
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าที่พกั และค่าพาหนะ
ข้อ 10 ค่าเบีย้ เลีย้ งให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 800 บาท
(2) เจ้าหน้าที่
วันละ 600 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ งตามวรรคหนึ่งให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่วา่ จะมีการ
จัดเลีย้ งอาหารหรือไม่
ข้อ 11 ค่าที่พกั ในการไปปฏิบตั ิงานที่จําเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าที่พกั ในลักษณะ
เหมาจ่าย ดังนี้
(1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 1,500 บาท
(2) เจ้าหน้าที่
วันละ 1,200 บาท
กรณีทส่ี หกรณ์หรือหน่วยราชการหรือองค์กรอื่นได้จดั ทีพ่ กั ให้แล้ว หรืออยูใ่ น
ยานพาหนะขณะเดินทางจะเบิกค่าทีพ่ กั มิได้
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่งได้ให้
นําเสนอประธานกรรมการดําเนินการเพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณีๆ ไป
ข้อ 12 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(1) เบิกตามความเป็ นจริง
(2) เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ข้อ 13 การเบิกจ่ายค่าพาหนะตามความเป็ นจริงในข้อ 12 (1) ให้ย่นื คําขอตามแบบ
ทีส่ หกรณ์กาํ หนดพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ตั �วหรือหลักฐานการโดยสาร
ใบเสร็จค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง ใบเสร็จค่าทางด่วน ใบสําคัญจ่ายค่าโดยสารรถยนต์รบั จ้าง หรือยานพาหนะ
อื่น ๆ เป็ นต้น
กรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่งได้
ให้นําเสนอประธานกรรมการเพือ่ พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณีๆ ไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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การเบิกค่าพาหนะในการโดยสารเครื่องบินจะกระทําได้ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ น
เร่งด่วนเพือ่ ประโยชน์ของสหกรณ์ และต้องได้รบั อนุ มตั กิ อ่ นการเดินทางจากประธานกรรมการ
ข้อ 14 การเบิกจ่ายค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายตาม ข้อ 12 (2) ให้เหมาจ่าย ดังนี้
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) สําหรับกรุงเทพมหานครให้เบิกได้ ดังนี้
1) ระยะทางไปกลับไม่เกิน 10 กิโลเมตร เบิกได้ 300 บาท
2) ระยะทางไปกลับเกิน 10 กิโลเมตร เบิกได้ 600 บาท
(3) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 15 ในกรณีทส่ี หกรณ์จดั ยานพาหนะไว้ให้สําหรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงาน
และมีการพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพ่ กั ไปยังสถานทีท่ ่ี
สหกรณ์จดั ยานพาหนะให้เป็ นจํานวนเงิน 500 บาท
ข้อ 16 การนับระยะเวลาเดินทางและระยะทางในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านเพือ่ เบิก
ค่าเบีย้ เลีย้ งและค่าพาหนะ ให้คาํ นวณ ดังนี้
(1) การเบิกค่าเบีย้ เลีย้ งให้นบั ตัง้ แต่เวลาออกจากทีพ่ กั หรือสํานักงาน ถึงเวลา
เดินทางกลับถึงทีพ่ กั หรือสํานักงาน โดยให้นบั 24 ชัวโมงเป็
่
น 1 วัน เศษของวันหากเกิน 8 ชัวโมง
่
ให้ถอื เป็ น 1 วัน และหากเกิน 4 ชัวโมง
่ ให้ถอื เป็ นครึง่ วัน
(2) การเบิกค่าพาหนะให้คาํ นวณจากระยะทางจากอําเภอของจังหวัดถึงอําเภอ
ของจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สําหรับภายในจังหวัดเดียวกันการเบิกค่าพาหนะ ให้เป็ นไปตามข้อ 14 (1)
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ าม (1) หรือ (2)
ได้ให้นําเสนอต่อประธานกรรมการ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณีๆไป
ข้อ 17 สิทธิในการเบิกค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ ตามข้อ 10 ข้อ 11 และ ข้อ 12
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของ
สหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจปรับลดหรือไม่อนุ มตั ใิ ห้เบิกเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวก็ได้
หมวด 3
ค่าตอบแทนพิ เศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ข้อ 18 สหกรณ์ จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในกรณีท่ไี ม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ า พาหนะ ในการปฏิบ ัติกิจ กรรมการดํา เนิ น งานของสหกรณ์ ใ นสํา นัก งานสหกรณ์ เช่น กิจ กรรม
เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี การจัดส่งเอกสาร การจัดส่งของขวัญปี ใหม่ให้กบั สมาชิก และ
งานอื่นๆ ทํานองเดียวกันนี้ หรือตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยให้มสี ทิ ธิ �เบิกค่าตอบแทน
พิเศษ ดังนี้
(1) เวลาปฏิบตั งิ านไม่เกิน 2 ชัวโมง
่ ให้เบิกได้ 200 บาท
(2) เวลาปฏิบตั งิ านเกิน 2 ชัวโมง
่ แต่ไม่เกิน 4 ชัวโมง
่ ให้เบิกได้ 400 บาท
(3) เวลาปฏิบตั งิ านเกิน 4 ชัวโมง
่ แต่ไม่เกิน 6 ชัวโมง
่ ให้เบิกได้ 600 บาท
(4) เวลาปฏิบตั งิ านเกินกว่า 6 ชัวโมง
่ ให้เบิกได้ 800 บาท
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ข้อ 19 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ ให้เบิกค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ได้เท่าทีจ่ ่ายจริง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จา่ ยในการสือ่ สาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการขนส่งสิง่ ของเครือ่ งใช้หรือสัมภาระอื่น ๆ
เป็ นต้น
ข้อ 20 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ ให้มสี ทิ ธิ �ขอยืมเงินทดรอง
สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านได้ตามจํานวนที่เหมาะสม โดยยื่นใบยืมเงินทดรอง
ตามระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 21 ในกรณีมปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าด และให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 23 ก่อนทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ ดังนี้
(1) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 500 บาท
2) เจ้าหน้าที่
วันละ 300 บาท
(2) ค่าทีพ่ กั ให้เบิกได้ ดังนี้
1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 1,200 บาท
2) เจ้าหน้าที่
วันละ 1,000 บาท
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี้
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทัง้ นี้ เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปีได้อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณ ประจําปี 2561
แล้ว ให้เบิกจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะได้ตามระเบียบนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป
กรณีทป่ี ระชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ไม่เห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561
ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั และค่าพาหนะ ที่เพิม่ ขึ้นตามระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้อตั รา
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ ตามข้อ 23 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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7. ระเบียบการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการโอนสมาชิ กระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557
-----------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 36 ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (6) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที� 37 ครัง้ ที� 11
เมื�อวันที� 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททัวไป
่
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
หมวด 2
การให้โอนสมาชิ ก
ข้อ 5 สมาชิกทีไ� ด้รบั คําสังย้
� ายโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื�นประสงค์จะขอโอนสภาพ
การเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ ออมทรัพย์ท�ตี นย้ายไปรับราชการใหม่ ให้เสนอเรื�องราวถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์
ข้อ 6 ให้สหกรณ์ ระงับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น หรือเงินงวดชําระหนี้ หรือเงินอื�น (ถ้ามี)
�ึง� สมาชิกนัน้ จะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชวคราว
ั�
จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทีส� มาชิกนัน้ ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 90 วัน
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รบั การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทจ�ี ะรับโอนภายในกําหนดเวลา
ตามความในวรรคก่อน ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิก และการเรียกคืนเงินกู้
โดยดําเนินการให้เป็ นไปตามทีก� าํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์เป็ นราย ๆ ไป สุดแต่กรณี
ข้อ 7 ถ้าสหกรณ์ได้รบั การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทร�ี บั โอนเพื�อขอรับโอนสภาพ
การเป็ นสมาชิก โดยขอรับโอนเงินค่าหุน้ และขอชําระหนี้เงินกูข้ องสมาชิกนัน้ (ถ้ามี) และหรือขอผ่อนผัน
การชําระหนี้เงินกูใ้ ห้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจทีจ� ะตกลงเงือ� นไขเกีย� วกับวิธปี ฏิบตั ใิ นเรื�องดังกล่าว
ได้ตามทีเ� ห็นสมควร
159
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

7. ระเบียบการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ข้อ 8 นับจากวันทีส� หกรณ์ได้โอนเงินค่าหุน้ และได้รบั ชําระหนี้ (ถ้ามี) และหรือได้ตกลง
เงื�อนไขในการชําระหนี้เป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ทร�ี บั โอน ให้ถอื ว่าสมาชิกนัน้ พ้นสภาพการ
เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด นับแต่วนั ทีไ� ด้โอนเงินค่าหุน้
หมวด 3
การรับโอนสมาชิ ก
ข้อ 9 การรับโอนสมาชิก หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ�นื ทีย� า้ ยหรือโอนเข้ามารับราชการ
ในสังกัดส่วนราชการตามทีก� าํ หนดไว้ในข้อบังคับเกีย� วกับคุณสมบัตขิ องสมาชิก มีความประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
(1) ให้ยน�ื ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีก� าํ หนดไว้ โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาใน
ตําแหน่งไม่ต�าํ กว่าหัวหน้าฝา่ ยหรือเทียบเท่าคนหนึ�งรับรอง แต่ถา้ เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต�ํากว่า
ผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
(2) เมื�อ คณะกรรมการดํา เนิ น การได้ส อบสวนพิจ ารณาปรากฏว่ า ผู้ส มัค รมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์
ติดต่อทําความตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมเพือ� ขอรับโอนเงินค่าหุน้ และชําระเงินกู้ (ถ้ามี) และหรือผ่อนผัน
การชําระหนี้เงินกูแ้ ทนผูส้ มัครตามเงือ� นไขและวิธกี ารทีค� ณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
(3) ให้ผสู้ มัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับและลงลายมือชื�อใน
ทะเบียนสมาชิก
ข้อ 10 เมื�อสหกรณ์ได้รบั เงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิก
ยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน ถ้าผูส้ มัครมีหนี้สนิ อยู่กบั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชําระหนี้แทนตามจํานวนที�
ผูน้ นั ้ เป็ นหนี้อยู่ จะต้องให้ผสู้ มัครทําหนังสือเงินกูแ้ ละจัดทําหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์
ข้อ 11 เมือ� ผูส้ มัครได้ปฏิบตั ติ ามทีก� ล่าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถอื ว่า
สมาชิกผูน้ นั ้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 12 สิทธิใด ๆ ทีส� มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์หากมีเงื�อนไขเกีย� วกับเวลาการเป็ นสมาชิก
ก็ให้มสี ทิ ธินบั เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้ เว้นแต่ระเบียบเกีย� วกับสวัสดิการสมาชิกใน
เรื�องนัน้ ๆ ได้กําหนดเงื�อนไขเกี�ยวกับเวลาการเป็ นสมาชิกและสิทธิทจ�ี ะได้รบั ทุนสวัสดิการดังกล่าวไว้โดย
แจ้งชัดแล้ว
ข้อ 13 ในกรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึง� ภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึง� ภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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8.1 ระเบียบการใช้เงินทุนขยายกิจการ
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้เงิ นทุนขยายกิ จการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ข้อ 78 (9) และ
ข้อ 106 (11) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ครัง้ ที่ 15/2545 เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้เงิน
ทุนขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2541
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เงินทุนขยายกิจการ”
หมายความว่า เงินทุนเพือ่ จัดตัง้ สํานักงาน หรือ
เงินทุนเพือ่ เสริมสร้างความมันคง
่
ให้แก่สหกรณ์
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทรัพย์สนิ ถาวร”
หมายความว่า ทรัพย์สนิ อันมีลกั ษณะคงทนทีใ่ ช้
ในการดําเนินกิจการและใช้ได้นาน
กว่าหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์
ตามปกติซง่ึ มิได้มไี ว้เพือ่ ขาย
ข้อ 5 เงินทีจ่ ะนําเข้าบัญชีเงินทุนขยายกิจการ คือ
(1) เงินทีส่ หกรณ์จดั สรรจากกําไรสุทธิในทีป่ ระชุมใหญ่ตามข้อบังคับ
(2) เงินอุดหนุ น เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นใดทีไ่ ด้รบั จากบุคคล
องค์การ หรือสถาบันทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นเงินทุนขยายกิจการ
ข้อ 6 เงินทุนขยายกิจการให้จา่ ยตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) เพือ่ จัดให้มสี าํ นักงานของสหกรณ์
(2) เพือ่ จัดให้มที รัพย์สนิ ถาวรในการดําเนินกิจการสหกรณ์
(3) เพือ่ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมสํานักงาน หรือทรัพย์สนิ ถาวรของสหกรณ์
(4) เป็ นกองทุนต่าง ๆ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงให้
่
แก่สหกรณ์
(5) เพื่อจัดทํากิจการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเนื่องในการจัดให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนากิจการของสหกรณ์ และเพือ่ ความมันคงของสหกรณ์
่
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการอนุ มตั จิ ่ายเงินตามระเบียบนี้ โดยให้ถอื
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนคณะกรรมการทีเ่ ข้าประชุม
ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
(ลงนาม)
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จรินทร์ อิฐรัตน์
(นายจรินทร์ อิฐรัตน์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

8.2 ระเบียบการพัสดุ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททัวไป
่
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
“เจ้าหน้าที”่
หมายความว่า เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างทีส่ หกรณ์จา้ งไว้
ปฏิบตั งิ านประจําของสหกรณ์
“การพัสดุ”
หมายความว่า การจัดทําเอง การซือ้ การจ้าง การ
จ้างทีป่ รึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลีย่ น การเช่า
การควบคุม การจําหน่าย และการ
ดําเนินการอื่น ๆ ทีก่ าํ หนดไว้ใน
ระเบียบนี้
“พัสดุ”
หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง
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8.2 ระเบียบการพัสดุ
“การซือ้ ”

“การจ้าง”

หมายความว่า การซือ้ พัสดุทุกชนิดทัง้ ทีม่ กี ารติดตัง้
ทดลอง และบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องอื่น ๆ
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุใน
ลักษณะการจ้าง
หมายความว่า การจ้างทุกชนิด รวมถึงการจ้างทํา
ของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการ
จ้างเหมาบริการ

หมวด 2
การซื้อหรือการจ้าง
ข้อ 5 การซือ้ หรือการจ้างมี 4 วิธดี งั นี้
(1) ตกลงราคา
(2) สอบราคา
(3) ประกวดราคา
(4) วิธพี เิ ศษ
ข้อ 6 วิธีตกลงราคา เป็ นการซื้อหรือการจ้างในวงเงิน ครัง้ ละไม่เ กิน 30,000 บาท
ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนินการตกลงราคาและอนุ มตั ิ
ข้อ 7 วิธสี อบราคา เป็ นการซือ้ หรือการจ้างทีม่ วี งเงินเกินกว่าครัง้ ละ 30,000 บาท แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท โดยให้มกี ารสอบราคาจากผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างอย่างน้อย 3 ราย หรือให้มปี ระกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เพือ่ สอบราคา แล้วเสนอประธานกรรมการเพือ่ อนุ มตั ิ
ข้อ 8 วิธปี ระกวดราคา เป็ นการซือ้ หรือการจ้างทีม่ วี งเงินเกินกว่าครัง้ ละ 500,000 บาท
ขึน้ ไป โดยให้มปี ระกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เพื่อประกวดราคา แล้วเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพือ่ อนุ มตั ิ
ข้อ 9 วิธพี เิ ศษ เป็ นการซื้อหรือการจ้าง กรณีท่มี คี วามจําเป็ น หรือเพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดวิธกี ารและอนุ มตั กิ ารซือ้ หรือการจ้าง เป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 10 การซือ้ หรือการจ้าง ตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้คณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตัง้ กรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็ นคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง
ข้อ 11 ในการจัดซือ้ จัดจ้าง คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างอาจเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้
หมวด 3
การตรวจรับ
ข้อ 12 การซื้อหรือการจ้าง ตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้มกี ารตรวจรับพัสดุ
หรือตรวจการจ้างแต่ละครัง้ ดังนี้
(1) การซือ้ หรือการจ้าง ตามข้อ 6 ให้ผจู้ ดั การแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจรับ
ตามความเหมาะสม
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(2) การซือ้ หรือการจ้าง ตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตัง้ กรรมการอย่างน้อย 3 คน เป็ นคณะกรรมการตรวจรับ
ข้อ 13 ในการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับอาจเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะกรณีเข้าร่วม
ประชุมด้วยก็ได้
ข้อ 14 ในการตรวจรับพัสดุทม่ี ลี กั ษณะพิเศษเป็ นการเฉพาะ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจแต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเป็ นทีป่ รึกษา หรือร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจรับพัสดุในคราวนัน้ ๆ
ด้วยก็ได้
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 15 ในกรณีมปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม)

จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2560
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) ข้อ 91 และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 40
ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการแต่ งตัง้ หรือจ้างผู้จดั การ
สหกรณ์ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
แต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการแต่งตัง้ ผูท้ าํ
หน้าทีห่ รือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เจ้าหน้าที”่
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและบุคคลทีส่ หกรณ์
จ้างไว้ปฏิบตั งิ านประจําสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาผูจ้ ดั การสหกรณ์ได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) การแต่งตัง้ จากเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
(2) การจ้างจากบุคคลภายนอก
หมวด 1
การแต่งตัง้ จากเจ้าหน้ าที่สหกรณ์
ข้อ 6 การแต่ งตัง้ จากเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ คณะกรรมการดํ าเนิ นการอาจพิจารณาสรรหา
เจ้าหน้ าที่สหกรณ์ ท่มี คี วามซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณ์
เกีย่ วกับงานสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั การ และกําหนดให้มหี ลักประกัน
ตามสมควร
หมวด 2
การจ้างจากบุคคลภายนอก
ข้อ 7 การจ้างจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ ี
ความซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณ์เกีย่ วกับงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ เพือ่ จ้างเป็ นผูจ้ ดั การ
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ในการจ้างผู้จดั การ สหกรณ์ ต้อ งทํา หนังสือสัญญาจ้างไว้เ ป็ นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้มหี ลักประกันตามสมควร
ให้นําความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าทีข่ อง
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 มาใช้บงั คับกับผูจ้ ดั การทีไ่ ด้รบั
การจ้างตามวรรคหนึ่งโดยอนุ โลม
ข้อ 8 ห้ามมิให้บุคคลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ทาํ หน้าทีผ่ จู้ ดั การ
(1) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุก เว้นแต่โทษสําหรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรือมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีส่ ดุ ให้พน้ จาก
ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
2542
(4) เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 9 ผูจ้ ดั การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 40 ปี บริบรู ณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
ความบริสทุ ธิ �ใจ
(4) ไม่เป็ นผูม้ กี ายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิต
ั ่ อนไม่สมประกอบ
ฟนเฟื
(5) ไม่เป็ นโรคเรือ้ น วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏ
อาการเป็ นทีร่ งั เกียจแก่สงั คม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือโรค
อย่างอื่นตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(6) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(7) ไม่เป็ นผูม้ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว
(8) ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามข้อ 8
หมวด 3
คณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การ
ข้อ 10 การแต่งตัง้ จากเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ หรือการจ้างจากบุคคลภายนอกเป็ นผูจ้ ดั การ
สหกรณ์นนั ้ ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การ ซึง่ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธาน
กรรมการเงินกู้ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และเลขานุ การ เป็ นกรรมการ เพื่อสรรหา
บุคคลทีม่ คี วามซื่อสัตย์ มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การ
กําหนด
166
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

8.3 ระเบียบการแต่งตั้งหรือจ้างผูจ้ ัดการสหกรณ์
ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การได้ดําเนินการสรรหาเจ้าหน้ าที่สหกรณ์หรือ
บุคคลภายนอกเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์เสร็จสิน้ แล้ว ให้นําเสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมเพียงหนึ่งคนต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพือ่ แต่งตัง้ หรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์
กรณีคณะกรรมการดําเนินการไม่เห็นชอบทีจ่ ะแต่งตัง้ หรือจ้างบุคคลตามวรรคหนึ่ง
เป็ น ผู้จ ัด การให้ค ณะกรรมการสรรหาผู้จ ัด การดํ า เนิ น การสรรหาใหม่ เ พื่อ นํ า เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการต่อไป
หมวด 4
เงิ นค่าจ้าง เงิ นประจําตําแหน่ ง และสวัสดิ การ
ข้อ 12 ผูจ้ ดั การทีม่ าจากการแต่งตัง้ จากเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ให้ได้รบั เงินประจําตําแหน่ ง
ตามที่ค ณะกรรมการดํา เนิ น การกํ า หนด และให้ไ ด้ร บั เงิน เดือ นและสวัสดิก ารตามระเบีย บเกี่ย วกับ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
สําหรับการเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้เป็ นไปตามระเบียบเกีย่ วกับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ข้อ 13 ผูจ้ ดั การทีม่ าจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้ได้รบั เงินประจําตําแหน่ ง และเงิน
ค่าจ้าง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และให้ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
สําหรับการเพิม่ เงินค่าจ้าง คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเพิม่ เงินค่าจ้าง
โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการประเมินผลงานในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา และ
อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
หมวด 5
การดํารงตําแหน่ ง
ข้อ 14 ผูจ้ ดั การทีม่ าจากการแต่งตัง้ จากเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ให้อยู่ในตําแหน่ งคราวละ 3
ปี เมือ่ ครบกําหนดและมีผลการปฏิบตั งิ านผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจได้รบั การแต่งตัง้ อีกได้ ทัง้ นี้ ให้อยู่
ในตําแหน่งได้ไม่เกินอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์
เจ้าหน้าที่ท่พี น้ จากตําแหน่ งผูจ้ ดั การตามวรรคหนึ่ง ให้ไปดํารงตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่
อาวุโส และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบสหกรณ์หรือตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 15 ผูจ้ ดั การที่มาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้อยู่ในตําแหน่ งคราวละ 4 ปี
โดยให้มกี ารทดลองการปฏิบตั งิ านเป็ นเวลา 6 เดือน
เมื่อครบกําหนดเวลา 4 ปี ตามสัญญาจ้างและมีผลการปฏิบตั ิงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน อาจได้รบั การจ้างอีกได้ ทัง้ นี้ให้อยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์
ข้อ 16 ก่อนผูจ้ ดั การครบวาระตามข้อ 14 และข้อ 15 ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการ
ทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการเงินกู้ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และเลขานุ การ เป็ นกรรมการ และให้สรุปผลการประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ก่อนผูจ้ ดั การครบวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน
สําหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและหลักเกณฑ์การทดลอง
การปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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8.3 ระเบียบการแต่งตั้งหรือจ้างผูจ้ ัดการสหกรณ์
ข้อ 17 เมื่อตําแหน่ งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผใู้ ดดํารงตําแหน่ ง หรือเมื่อ
ผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นครัง้ คราวให้รองผูจ้ ดั การหรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
หมวด 6
การพ้นจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การ
ข้อ 18 ผูจ้ ดั การทีม่ าจากการแต่งตัง้ จากเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 9
(4) อยูค่ รบวาระตามข้อ 14
(5) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
ข้อ 19 ผูจ้ ดั การทีม่ าจากการจ้างจากบุคคลภายนอก พ้นจากตําแหน่งเมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 9
(4) อยูค่ รบวาระตามข้อ 15
(5) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้เลิกจ้าง
ข้อ 20 เมื่อผูจ้ ดั การพ้นจากตําแหน่ง ให้ผจู้ ดั การส่งมอบงานในหน้าทีผ่ จู้ ดั การให้กบั
ผูจ้ ดั การคนใหม่ หรือผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ
หมวด 7
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 21 อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการ
จัดการทัวไป
่ และรับผิดชอบเกีย่ วกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้
และชักชวนการถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกีย่ วกับเงินกู้
ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกีย่ วกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กทู้ ุก 6 เดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจ ารณาจัด จ้า งเจ้า หน้ า ที่ข องสหกรณ์ ต ามอํ า นาจหน้ า ที่ท่ีกํ า หนดใน
ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้ าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดา
เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
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(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดย
ครบถ้ว น รับ ผิด ชอบในการรับ จ่ า ยเงิน ของสหกรณ์ ใ ห้เ ป็ น การถู ก ต้อ ง
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับ ผิด ชอบจัด ทํ า งบดุ ล รวมทัง้ บัญ ชีกํ า ไรขาดทุ น และรายงานประจํา ปี
แสดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ เ สนอคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
พิจารณา เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการ อํานวยการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชีแ้ จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ทีป่ ระชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่าง ๆ
ของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาทีท่ างราชการกําหนด
(18) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีค่ วรกระทํา เพือ่ ให้กจิ การในหน้าทีล่ ุลว่ ง
ไปด้วยดี
ข้อ 22 ก่อนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตําแหน่งผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบ และรับรองที่
จะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 21
หมวด 8
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 23 ในกรณีมปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 24 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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8.4 ระเบียบการเก็บและทําลายเอกสารของสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 28 ครัง� ที่ 12 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรือหลักเกณฑ์อ่นื ใด ซึง่ มีขอ้ กําหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี�เสียทัง� สิน� และให้ใช้ระเบียบนี�แทน
ข้อ 4 การเก็บรักษาเอกสารในระหว่างปฏิบตั งิ าน คือ การเก็บรักษาบรรดาเอกสารทัง� ปวง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในเรือ่ งนัน� ๆ
ข้อ 5 การเก็บรักษาเอกสารทีป่ ฏิบตั งิ านเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเอกสารในเรื่อง
นัน� ๆ จัดเก็บรักษาเอกสาร เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้ม หรือจัดเก็บเป็ นหีบห่อ พร้อมทัง� จัดทําสารบัญ
เอกสารประจําเล่ม หรือแฟ้ม หรือหีบห่อ สําหรับเอกสารใดซึง่ ไม่สามารถเก็บโดยวิธดี งั กล่าวได้ ให้จดั เก็บ
ตามความเหมาะสม และเมื่อผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในทีป่ ลอดภัยหรือทีค่ ณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 6 การเก็บรักษาข้อมูลของสหกรณ์ในรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบจัดเก็บรักษาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์นนั � ๆ ทัง� นี� เพือ่ ป้องกันความ
สูญหาย เสียหาย และ เสือ่ มสลายของข้อมูลดังกล่าว
ข้อ 7 การยืมเอกสารทีไ่ ด้จดั เก็บไว้แล้ว ให้ปฏิบตั ดิ งั นี�
(1) ผูย้ มื จะต้องยืน่ คําขอตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด โดยแจ้งความประสงค์ใน
การยืมเอกสารดังกล่าวว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ในเรือ่ งใด
(2) การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์
(3) การยืมเอกสารสําคัญ หรือเอกสารลับของสหกรณ์ ต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
ประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 8 การคัดสําเนาหรือตรวจสอบเอกสาร ให้ปฏิบตั ดิ งั นี�
(1) สมาชิก มีส ิท ธิข อคัด สําเนาหรือ ขอตรวจสอบเอกสาร เกี่ย วกับ ทะเบีย น
สมาชิก ทะเบียนหุ้น เงินฝาก เงินกู้ เงินปนั ผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่เป็ นสิทธิประโยชน์ ของ
สมาชิกได้เฉพาะของตนเองเท่านัน� ในกรณีเ ป็ นเอกสารเกี่ย วกับสมาชิกรายอื่น จะต้องได้ร บั ความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากสมาชิกผูน้ นั � ทัง� นี� ต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์
(2) สมาชิกจะขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารอื่น ๆ นอกจากข้อ 8 (1)
ได้ต่อเมือ่ ได้รบั อนุ ญาตจากประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย
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(3) การขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารตามข้อ 8 (1) และ ข้อ 8 (2)
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ�นผู้ขอคัดสําเนาหรือผู้ขอตรวจสอบเอกสารต้องชําระค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์
กําหนด
ข้อ 9 ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์จาํ แนกตามประเภทของเอกสาร ดังนี�
(1) เอกสารทีต่ อ้ งเก็บรักษาไว้ตลอดไป ได้แก่
1) เอกสารเกีย่ วกับการจัดตัง� สหกรณ์
2) หนังสือสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
3) ข้อบังคับสหกรณ์
4) ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
5) ประกาศและคําสังของสหกรณ์
่
6) รายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
7) ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
8) ทะเบียนสมาชิก
9) หนังสือตัง� ผูร้ บั โอนประโยชน์
10) ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
11) เอกสารการบัญชีและหลักฐานการตรวจบัญชี
12) รายงานกิจการประจําปี
13) เอกสารสิทธิทเ่ี กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
14) หนังสือทีเ่ ป็ นหลักฐานทางอรรถคดีของสหกรณ์
15) เอกสารเกีย่ วกับการบรรจุแต่งตัง� และประวัตขิ องเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
16) เอกสารอื่นทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
17) หนังสือขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
(แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา
การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที ่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2557)
(2) เอกสารทีต่ อ้ งเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้แก่
1) เอกสารทีเ่ ป็ นหลักฐานทางการเงิน เช่น ใบสําคัญรับจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน
2) เอกสารการให้เงินกูส้ ามัญ และเงินกูพ้ เิ ศษ
3) เอกสารนิตกิ รรมสัญญาของสหกรณ์ เช่น สัญญาจ้าง หรือสัญญาบํารุงรักษา
ทรัพย์สนิ หรือสัญญาเช่าทรัพย์สนิ
4) สือ่ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
5) เอกสารอื่นทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
(3) เอกสารทีต่ อ้ งเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่
1) หนังสือขอเปลีย่ นแปลงค่าหุน้ รายเดือน
2) สําเนาคูฉ่ บับหนังสือส่งออกของสหกรณ์
3) วารสารสหกรณ์
4) เอกสารอื่นทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
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(แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2557
ลงวันที ่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
(4) เอกสารทีต่ อ้ งเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่
1) เอกสารกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินทีผ่ กู้ ไู้ ด้พน้ ภาระผูกพันแล้ว และต้องผ่านการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปี จากผูต้ รวจสอบบัญชี
2) ทะเบียนวัสดุประจําปี
3) รายการเคลื่อนไหวการเรียกเก็บหุน้ และหนี�ประจําเดือน
4) รายชื่อผูท้ าํ ประกันชีวติ ประจําเดือน
5) รายงานรายละเอียดการฝากและถอนเงินประจําวัน
6) รายงานสรุปบัญชียอดคงเหลือประจําเดือน
7) เอกสารอื่นทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 10 ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเอกสารดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารของปี ทางบัญชีทล่ี ่วงมาแล้วทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของตนซึง่ สมควรจะทําลาย จัดทํา
บัญชีเอกสารทีส่ มควรทําลายเสนอต่อผูจ้ ดั การเพื่อพิจารณา และให้ผจู้ ดั การแต่งตัง� เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
เป็ นคณะทํางานคัดเลือกเอกสารทีค่ วรทําลายขึน� ไม่น้อยกว่า 3 คน มีหน้าทีด่ งั นี�
(1) ดําเนินการคัดเลือกเอกสารทีพ่ น้ ระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ตามข้อ 9 (1) ถึง
ข้อ 9 (4) และเป็ นเอกสารทีค่ วรทําลายได้
(2) จัดทํารายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารทีส่ มควรทําลายเสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการเพือ่ อนุ มตั ิ
(3) ดําเนินการทําลายเอกสารตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ นข้อ 10 (2) ด้วยวิธกี ารที่
ผูจ้ ดั การสหกรณ์เห็นสมควร
(4) รายงานผลการดําเนินการทําลายเอกสารให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ข้อ 11 ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามระเบียบนี�
ข้อ 12 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี�ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าด และให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึง� ภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึง� ภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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8.5 ระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558
-----------------------------เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้หอ้ งประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
แก่ ส มาชิก ชมรม สมาคม มู ล นิ ธิ ที่ดํ า เนิ น กิจ กรรมเกี่ย วกับ การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม การสวัสดิการข้าราชการและพนักงาน เครือข่ายสหกรณ์ หน่วยงานอื่น และหน่วยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การใช้หอ้ งประชุมต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่ากระแสไฟฟ้า ดังนัน้ เพื่อให้ผูใ้ ช้หอ้ งประชุมได้มสี ่วนสนับสนุ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่ า กระแสไฟฟ้ า และเพื่อ ให้ก ารใช้ห้อ งประชุ ม เป็ น ไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามความ
ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 10 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558 ไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการขออนุ ญาต
ใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 สหกรณ์จะอนุ ญาตให้ใช้หอ้ งประชุมเฉพาะกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์
(2) กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(3) กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์ของสมาชิก
ข้อ 4 ผูม้ สี ทิ ธิขอใช้หอ้ งประชุมได้แก่ สมาชิก ชมรมของสมาชิก หรือชมรม สมาคม มูลนิธิ
ทีด่ ําเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ข้อ 5 ผูจ้ ะขออนุ ญาตใช้หอ้ งประชุมเพื่อกิจกรรมตามข้อ 3 ให้ย่นื คําขอตามแบบขอใช้หอ้ ง
ประชุมต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด โดยให้ย่นื คําขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการ พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพือ่ ประกอบการพิจารณา
หากผู้ขออนุ ญาตใช้ห้องประชุมจะขอใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเครื่องใช้อนั จําเป็ น
แก่การจัดประชุม หรือการจัดกิจกรรม ให้กรอกรายละเอียดแบบขอใช้หอ้ งประชุม ตามทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ทัง้ นี้ ผูข้ ออนุ ญาตใช้หอ้ งประชุมต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียมบุคลากรสําหรับการจัดเตรียม
สถานที่ การให้บริการ และดําเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 6 ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ใช้หอ้ งประชุมและใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเครื่องใช้ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 5 จะต้องดูแ ลรัก ษาทรัพ ย์ส ินทัง้ หมดให้อยู่ใ นสภาพเรีย บร้อย มิใ ห้เ กิดการชํา รุด เสีย หายตลอด
ระยะเวลาแห่งการใช้ห้องประชุม และเมื่อได้จดั ประชุมหรือจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคืนแก่
เจ้า หน้ า ที่ส หกรณ์ ผู้ไ ด้ร บั มอบหมายให้ดูแลรับ ผิดชอบจนให้ค รบจํา นวน ทัง้ นี้ ไ ม่อ นุ ญ าตให้นํ า วัส ดุ
ครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งใช้ต่างๆ ออกไปใช้นอกห้องประชุมทัง้ ในขณะประชุมและหลังประชุมโดยเด็ดขาด
ข้อ 7 กรณีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องใช้ท่ผี ู้ได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ตามข้อ 5 เกิดชํารุด เสื่อมสภาพ
หรือสูญหาย อันเนื่องจากการใช้งานของผูไ้ ด้รบั อนุญาต ให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตดําเนินการดังต่อไปนี้
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8.5 ระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
(1) กรณีท่ีสหกรณ์ เ ห็นว่าสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้ผู้ไ ด้รบั อนุ ญ าตเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อยดังเดิม
(2) กรณีสูญหายหรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่สภาพเดิมได้
ให้ผไู้ ด้รบั อนุ ญาตชดใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งใช้ ทีม่ ปี ระเภท ชนิด และคุณลักษณะเช่นเดียวกัน หรือชดใช้
เงินตามราคาทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ข้อ 8 กําหนดเวลาและค่าบํารุงสําหรับการใช้หอ้ งประชุม มีดงั นี้
(1) การกําหนดเวลาสําหรับการใช้หอ้ งประชุม
1) วันราชการ หมายถึง วันจันทร์ – วันศุกร์ วันหยุดราชการ หมายถึง
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามทีร่ าชการกําหนด
2) การขอใช้หอ้ งประชุม ต้องขอใช้ครัง้ ละไม่น้อยกว่าครึง่ วัน สามารถใช้หอ้ ง
ประชุมได้ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. หากขอใช้เต็มวัน สามารถใช้หอ้ งประชุม
ได้ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ทัง้ นี้ เวลาส่วนทีเ่ กินกว่าทีก่ าํ หนด ให้นบั เป็ นชัวโมง
่ เศษของชัวโมงถ้
่
าเกิน
30 นาที ให้คดิ เป็ น 1 ชัวโมง
่
3) นอกเวลาปฏิบตั งิ านในวันราชการ หมายถึง เวลา 17.30 น. เป็ นต้นไป
(2) อัตราค่าบํารุงสําหรับการใช้หอ้ งประชุม
ห้อง

วัน

เต็มวัน
8,000
10,000
3,000
3,600
1,000
1,200
1,000
1,200

วันราชการ
ห้องประชุม 1
(รองรับได้ประมาณ 300 คน) วันหยุดราชการ
วันราชการ
ห้องประชุม 2
(รองรับได้ประมาณ 40 คน) วันหยุดราชการ
วันราชการ
ห้องประชุม 301
(รองรับได้ประมาณ 10 คน) วันหยุดราชการ
วันราชการ
ห้องประชุม 302
(รองรับได้ประมาณ 10 คน) วันหยุดราชการ

อัตราค่าบํารุง (บาท)
ครึ่งวัน ส่วนที่เกิ นชัวโมงละ
่
4,000
1,500
5,000
2,000
1,500
700
1,800
1,000
500
300
600
500
500
300
600
500

ข้อ 9 การอนุ ญาต และเรียกเก็บค่าบํารุงให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) กรณีขออนุ ญาตตามข้อ 3 (1) และ (2) และเรียกเก็บค่าบํารุงการขอใช้หอ้ ง
ประชุม ตามอัตราทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มอี าํ นาจพิจารณาอนุ ญาต
(2) กรณีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ขอใช้
ห้องประชุมเพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ โดยขอลดหย่อน หรือยกเว้นค่าบํารุงตามระเบียบนี้ และมีหวั หน้า
ส่วนราชการเป็ นผูล้ งนามขอใช้หอ้ งประชุม ให้ประธานกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาอนุ ญาต
(3) กรณีสมาชิกขอใช้หอ้ งประชุม เพื่อดําเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการส่งเสริมความ
สามัคคีและความสัมพันธ์ของสมาชิก ตามข้อ 3 (3) ให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) การเรียกเก็บค่าบํารุงการขอใช้หอ้ งประชุม ตามอัตราทีก่ าํ หนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มอี าํ นาจพิจารณาอนุญาต
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

174

8.5 ระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
2) การขอลดหย่อน ให้ประธานกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาอนุ ญาต
3) การยกเว้นค่าบํารุงตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุญาต
ข้อ 10 กรณีหน่วยงานหรือองค์กรใด ซึง่ เช่าสถานทีข่ องสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
การขอใช้หอ้ งประชุม ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของการเช่าสถานที่
ข้อ 11 กรณีเรียกเก็บค่าบํารุงตามระเบียบนี้ ให้ผูจ้ ดั การสหกรณ์เป็ นผูม้ อี ํานาจออก
หลักฐานการรับเงินให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุ ญาต
ถ้าผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตไม่มาใช้หอ้ งประชุมตามทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
สหกรณ์จะไม่คนื เงินค่าบํารุงให้แก่ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต เว้นแต่สหกรณ์ยกเลิกการอนุ ญาต ด้วยเหตุจําเป็ น
ของสหกรณ์
ข้อ 12 เงินค่าบํารุงห้องประชุมตลอดจนเงินชดใช้คา่ เสียหายถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 13 การขอใช้ การอนุ ญาต การกําหนดค่าบํารุง การลดหย่อน หรือการยกเว้นค่าบํารุง
ในการใช้หอ้ งประชุมทีไ่ ม่เป็ นไปตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูม้ อี ํานาจวินิจฉัยชีข้ าด
และให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึง� ภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึง� ภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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8.6 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่
27 กัน ยายน พ.ศ. 2562 พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพื่อ ให้ก ารใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของสหกรณ์มี
ความมันคง
่ ปลอดภัย และสามารถใช้ง านได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ จึง ได้กํา หนดระเบีย บสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูด้ แู ลระบบ” หมายถึง เจ้าหน้าทีด่ แู ลระบบงานทีส่ หกรณ์มอบหมาย
หมายถึง ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
“ผูใ้ ช้งาน”
สหกรณ์ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ
รวมถึงบุคคลภายนอก ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากสหกรณ์
“เครื่องคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ทงั ้ หลาย เครื่องเซิรฟ์ เวอร์
หรือ อุ ป กรณ์ อ่ืน ใด ที่ทํ า หน้ า ที่ไ ด้เ สมือ นเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ ทัง้ ที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือ
ภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทส่ี หกรณ์สร้างขึน้
รวมถึงเครือข่ายทีเ่ ชื่อมโยงออกไปสูภ่ ายนอกทัง้
แบบมีสาย และไร้สาย
“ข้อมูล”
หมายถึง สิง่ ทีส่ อ่ื ความหมายให้รเู้ รือ่ งราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือสิง่ ใด ๆ ไม่วา่ จะได้จดั ทําไว้ในรูปแบบของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี น่ื ใดทีท่ าํ
ให้สงิ่ ทีบ่ นั ทึกไว้ปรากฏได้
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

176

8.6 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ระบบงานสหกรณ์” หมายถึง โปรแกรมและข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานและ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ได้แก่ ระบบ
ทะเบียนสมาชิก ระบบเงินฝาก ระบบเงินกู้ ระบบ
บัญชี ระบบสวัสดิการ และระบบงานอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์
หมวด 1
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ข้อ 4 สหกรณ์ต้องจัดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ท่เี หมาะสม และห้ามผูไ้ ม่มหี น้ าที่
รับผิดชอบ เข้ามาใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
ข้อ 5 สหกรณ์ ต้องจัดให้มีการติดตัง้ อุ ปกรณ์ ด บั เพลิงไว้ในที่ท่ีเหมาะสมและสะดวก
ต่ อการใช้งาน และจัดทํ าแผนผังการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ รวมทัง้ เอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ มีเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 6 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มรี ะบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสถานที่ รวมทัง้ จัดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์
ให้อยู่ในสถานทีท่ ม่ี อี ากาศถ่ายเทได้สะดวก ตลอดจนจัดให้มรี ะบบสํารองไฟ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง
หมวด 2
การกํากับดูแล
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มอื และเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านให้อยูใ่ นทีป่ ลอดภัย และผูร้ บั ผิดชอบต้องติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ข้อ 8 ให้สหกรณ์ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี ารฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับระบบงานและ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ข้อ 9 การว่าจ้างให้มกี ารพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ สหกรณ์ ต้องกําหนดให้
ผูร้ บั จ้างจัดทําคู่มอื การใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือ
พจนานุ กรมข้อมูล (Data Dictionary) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ 10 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มกี ารทําหรือทบทวนแผนฉุ กเฉินของระบบงานสหกรณ์ และ
การประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
หมวดที่ 3
การพิ สจู น์ ตวั ตน
ข้อ 11 ผูใ้ ช้งานแต่ละคนต้องมีชอ่ื ผูใ้ ช้งาน (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD)
ของตนเอง และมีหน้าทีใ่ นการป้องกัน ดูแลรักษาข้อมูลชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านของตน ทัง้ นี้ ห้ามมิให้
ใช้รว่ มกับผูอ้ ่นื รวมทัง้ ห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย หรือกระทําการใด ๆ อันทําให้ผอู้ ่นื ล่วงรูร้ หัสผ่านของตน
ข้อ 12 ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใด ๆ ทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้งาน (USERNAME)
ไม่วา่ การกระทํานัน้ จะเกิดจากผูใ้ ช้งานหรือไม่กต็ าม
ข้อ 13 ผูใ้ ช้งานต้องตัง้ รหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านต้องประกอบด้วย
ตัวเลขและหรือตัวอักษรรวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัว
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ข้อ 14 การใช้งานในระบบงานสหกรณ์ ผูใ้ ช้งานซึง่ เป็ นเจ้าหน้าทีต่ อ้ งเปลีย่ นรหัสผ่าน ทุก ๆ
120 วันหรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารแจ้งเตือนให้เปลีย่ นรหัสผ่าน
ข้อ 15 ให้ผจู้ ดั การสอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ในระบบงานสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งเป็ นประจําทุกปี
หมวดที่ 4
การบริ หารจัดการอุปกรณ์และข้อมูลคอมพิ วเตอร์
ข้อ 16 ผูใ้ ช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (SERVER) ของสหกรณ์
เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 17 ผูใ้ ช้งานต้องไม่นําอุปกรณ์หรือชิน้ ส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
(SERVER) เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 18 ผูใ้ ช้งานต้องไม่นําเครือ่ งมือ หรืออุปกรณ์อ่นื ใดเชื่อมต่อเข้ากับเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
ข้อ 19 ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลของผูอ้ ่นื ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ข้อ 20 ผูใ้ ช้งานต้องไม่คดั ลอกหรือทําสําเนาแฟ้มข้อมูลทีม่ ลี ขิ สิทธิ �กํากับการใช้งาน ก่อน
ได้รบั อนุญาต
ข้อ 21 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานกระทําการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง ทําซํ้าหรือทําลาย ข้อมูล
ระบบงานสหกรณ์ และระบบเครือข่าย เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ 22 ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์หรือกระทําการใดเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากประธานกรรมการ

ของสหกรณ์

หมวดที่ 5
ซอฟต์แวร์และลิ ขสิ ทธิ�
ข้อ 23 ห้ามมิให้ผใู้ ช้งานติดตัง้ หรือใช้ซอฟต์แวร์อ่นื ใดทีไ่ ม่มลี ขิ สิทธิในคอมพิ
วเตอร์
�

ข้อ 24 ห้า มมิใ ห้ ผู้ใ ช้ง านทํ า การติด ตัง้ ถอดถอน เปลี่ย นแปลง แก้ ไ ขโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ หากมีความจําเป็ นให้ผดู้ แู ลระบบเป็ นผูด้ าํ เนินการโดยต้องได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การ
ข้อ 25 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลระบบทําสําเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ให้แก่
บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการ
หมวดที่ 6
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย
ข้อ 26 ผูด้ แู ลระบบต้องควบคุมและกําหนดหลักเกณฑ์ผมู้ สี ทิ ธิเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ของสหกรณ์ให้มคี วามปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ 27 ผู้ดู แ ลระบบต้อ งจัด ทํ า แผนผัง ระบบเครือ ข่า ยและการเชื่อ มต่ อ ทัง้ ภายในและ
ภายนอก โดยจัดทําขึน้ จํานวน 2 ชุด เก็บไว้ทห่ี อ้ งสารสนเทศ 1 ชุด ส่วนอีก 1 ชุด มอบให้ผจู้ ดั การเก็บ
ไว้ในทีป่ ลอดภัย
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ข้อ 28 ห้ามมิให้นําเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้งานระบบงานสหกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย
ภายนอก (INTERNET)
ข้อ 29 การนํ า อุ ป กรณ์ จ ดั เก็บ ข้อ มูล มาเชื่อ มต่ อ กับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ ต้อ งได้ร บั
การตรวจสอบและอนุ ญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 30 กรณีมีป ญั หาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบงานสหกรณ์ ให้ผู้ดูแลระบบทํา
การตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขแล้วรายงานให้ประธานกรรมการทราบโดยด่วน
หมวดที่ 7
การสํารองข้อมูล
ข้อ 31 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มกี ารสํารองข้อมูลแบบ REALTIME ไปยังศูนย์สาํ รองข้อมูล
(DR SITE) เพือ่ สําเนาข้อมูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ข้อ 32 ให้ผู ด้ ูแ ลระบบดูแ ลและตรวจสอบการทํา งานของระบบสํา รองข้อ มูล แบบ
REALTIME โดยให้สามารถสํารองข้อมูลได้ครบถ้วน ในทุกวันทําการ
ข้อ 33 ให้ผูด้ ูแลระบบร่วมกับเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทําการทดสอบการสํารองข้อมูล
แบบ REALTIME โดยมีการทดลองปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์สาํ รองข้อมูล อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ข้อ 34 ให้ผดู้ ูแลระบบจัดทําสําเนาข้อมูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เป็ น
การภายใน ณ สิน้ วันทําการ โดยจัดทําสําเนาจํานวน 2 ชุด เก็บไว้ท่หี อ้ งสารสนเทศของสหกรณ์ 1 ชุด
ส่วนอีก 1 ชุด ส่งให้บริษทั จัดเก็บเอกสารและข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครัง้
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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9.1 ระเบียบการให้บริการสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้บริ การสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2554
------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
จึงให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททัวไป
่
ข้อ 1 ระเบีย บนี้ เ รีย กว่ า “ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํ า กัด ว่ า ด้ ว ยการ
ให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้บริการสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2550
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
การซื้อหุ้น
ข้อ 4 สมาชิกสมทบต้องซือ้ หุน้ เมือ่ แรกเข้าเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 5 การซือ้ หุน้ รายเดือนของสมาชิกสมทบให้กระทําได้โดยชําระเป็ นเงินสด หรือหักจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทส่ี มาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ หรือ
หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกโดยได้รบั ความยินยอมจากสมาชิกผูน้ นั ้
ข้อ 6 สมาชิกสมทบจะขอซือ้ หุน้ เพิม่ ขึน้ อีกเมือ่ ใดก็ได้โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสมาชิกสมทบรายหนึ่งจะมีทุนเรือนหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการได้มปี ระกาศให้ระงับการซือ้ หุน้
ข้อ 7 คณะกรรมการอาจกําหนดให้สมาชิกสมทบทีก่ เู้ งินสหกรณ์ตอ้ งซือ้ หุน้ รายเดือน
หรือซือ้ หุน้ เพิม่ ขึน้ ตามจํานวนทีก่ าํ หนดตามประกาศสหกรณ์
หมวด 2
การฝากเงิ น
ข้อ 8 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พเิ ศษ บัญชีออมทรัพย์ และบัญชี
เงินฝากประจําได้ ทัง้ นี้ ให้นําระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เกี่ยวกับการรับฝากเงินออม
ทรัพย์พเิ ศษ ออมทรัพย์ และประจํา มาบังคับใช้โดยอนุโลม
การฝากเงินของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง อาจให้หกั จากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสมทบ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
สมทบผูน้ นั ้ ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูน้ นั ้
ข้อ 9 หากคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินประเภทอื่น
ย่อมกระทําได้โดยประกาศสหกรณ์
ข้อ 10 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือทุกประเภทตามข้อ 8
และ ข้อ 9 รวมกันไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
เงินฝากครบจํานวนตามทีก่ าํ หนด และเงินทีส่ มาชิกสมทบได้รบั โอนประโยชน์จากสมาชิก ไม่ว่าจะเป็ นเงินค่าหุน้
เงินฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลีย่ คืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ หรือเงินอืน่ ใดทีส่ มาชิกได้รบั จากสหกรณ์
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9.1 ระเบียบการให้บริการสมาชิกสมทบ
หมวด 3
การให้เงิ นกู้
ข้อ 11 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิกเู้ งินได้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ
หมวด 4
การรับโอนหนี้ จากสมาชิ ก
ข้อ 12 ในกรณีทส่ี มาชิกมีหนี้ต่อสหกรณ์ และต่อมาสมาชิกผูน้ ัน้ ได้ขาดจากสมาชิกภาพ
หากสมาชิกสมทบผูใ้ ดประสงค์ขอรับโอนหนี้ของสมาชิกผูน้ นั ้ ให้ยน่ื หนังสือแสดงความจํานงต่อสหกรณ์
การรับ โอนหนี้ ต ามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งได้ ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดเงือ่ นไขในการรับโอนหนี้ดงั กล่าวตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 13 สําหรับเงินงวดชําระหนี้ท่รี บั โอนจากสมาชิก ดอกเบี้ยหนี้ท่รี บั โอน การควบคุม
หลักประกัน และการเรียกคืนหนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์โดย
อนุโลม หรือตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
หมวด 5
การประกันชีวิตกลุ่ม
ข้อ 14 สหกรณ์จดั ให้มกี ารประกันชีวติ กลุ่มให้กบั สมาชิกสมทบในวงเงินผลประโยชน์
คุม้ ครองตามทีส่ หกรณ์กาํ หนด โดยสมาชิกสมทบผูท้ าํ ประกันเป็ นผูจ้ า่ ยเงินค่าเบีย้ ประกันชีวติ
หมวด 6
การบริ การทางวิ ชาการ
ข้อ 15 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิได้รบั บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝึ กอบรม การสัมมนา
การฝึ ก อบรมวิช าชีพ หรือ กิจ กรรมอื่น ทัง้ นี้ ต้ อ งเป็ น บริก ารทางวิช าการที่ส หกรณ์ จ ัด ให้ม ีข้ึน หรือ ที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ
ข้อ 16 การรับ บริก ารทางวิช าการของสมาชิก สมทบ ตามข้อ 15 ให้ ส หกรณ์ เ ป็ น
ผูด้ าํ เนินการเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ทัง้ นี้ สมาชิกสมทบไม่มสี ทิ ธิรบั เงินค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
หมวด 7
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 17 ในกรณีมปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 18 ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึง� ภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึง� ภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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9.2 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงิ นกู้แก่สมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2562
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 4
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์กรมป่า ไม้ จํากัด ว่า ด้ว ยการให้เ งินกู้แ ก่
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 และบรรดาประกาศ มติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการดําเนินการอื่นใด ทีอ่ ยูก่ ่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึง่ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้เสียทัง้ สิน้
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
่
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะสมาชิกสมทบทีเ่ ป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อ 6 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบจะให้ได้เฉพาะกรณีเพือ่ การอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์
ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 7 สมาชิกสมทบทีม่ คี วามประสงค์จะขอกูเ้ งินตามระเบียบนี้ ให้ยน่ื คําขอกูต้ ามแบบและ
วิธกี าร ทีส่ หกรณ์กาํ หนด
หมวด 2
เงิ นกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 8 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินทีใ่ ห้แก่สมาชิกสมทบผูก้ ูค้ นหนึ่ง ๆ ให้มจี าํ นวนไม่เกินร้อยละ 90
ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกสมทบผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูใ่ นสหกรณ์ ทัง้ นี้ ไม่เกิน 40,000 บาท
หมวด 3
เงิ นกู้สามัญ
ข้อ 9 สมาชิกสมทบสามารถกูเ้ งินกูส้ ามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูใ่ นสหกรณ์
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9.2 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
หมวด 4
เงิ นกู้พิเศษ
ข้อ 10 เงินกูพ้ เิ ศษแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) เงินกู้พเิ ศษหุน้ ซึ่งเป็ นการกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก
สมทบผูก้ ู้ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์
(2) เงินกูพ้ เิ ศษเงินฝาก ซึง่ เป็ นการกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูใ่ นสหกรณ์
หมวด 5
เงิ นงวดชําระหนี้ สาํ หรับเงิ นกู้
ข้อ 11 เงินงวดชําระหนี้สาํ หรับเงินกูท้ ุกประเภทนัน้ ให้ชาํ ระได้ไม่เกินจํานวนงวด ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด
(2) เงินกูส้ ามัญ จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูใ่ นสหกรณ์ ให้ผกู้ สู้ ่งคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ เป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวด
สุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ หรือเงินฝากของ
สมาชิกสมทบผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูใ่ นสหกรณ์ ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ เป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด
ข้อ 12 การชําระหนี้เงินกูท้ ุกประเภทของสมาชิกสมทบ ให้หกั จากเงินได้รายเดือนและ
หรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบผูก้ ทู้ ม่ี อี ยูก่ บั สหกรณ์
กรณีผูก้ ู้มเี งินได้รายเดือน การชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภทให้หกั จากเงินได้ราย
เดือนก่อน หากเงินได้รายเดือนไม่เพียงพอต่อการหักชําระหนี้รายเดือน จึงให้หกั จากบัญชีเงินฝากของผูก้ ู้
สําหรับการหักจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ต้องมีเงินฝากไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า
เงินงวดชําระหนี้ หากผูก้ ูม้ เี งินฝากไว้ในบัญชีไม่เพียงพอในวันทีค่ รบกําหนดชําระหนี้ สหกรณ์ถอื ว่าผูก้ ู้
ผิดนัดชําระหนี้
ข้อ 13 หากผู้กู้ผดิ นัดไม่ชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ผู้กู้ยนิ ยอมให้สหกรณ์ ใช้สทิ ธิเบิก
ถอนเงินฝากของผูก้ ู้ท่ไี ด้จํานํ าไว้กบั สหกรณ์เพื่อชําระหนี้เงินกู้ดงั กล่าวตามจํานวนที่คา้ งชําระได้โดยมิต้อง
บอกกล่าว
ข้อ 14 หากผูก้ ผู้ ดิ นัดไม่ชาํ ระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ เมื่อผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ
ผู้กู้ต้องยิน ยอมให้สหกรณ์ นําเงินหรือสิท ธิประโยชน์ ท่สี มาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ มาชําระหนี้ ต าม
จํานวนทีค่ า้ งชําระต่อสหกรณ์
หมวด 6
ดอกเบีย้ เงิ นกู้
ข้อ 15 ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบีย้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ เิ ศษได้
ตามประกาศสหกรณ์โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ
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9.2 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้ออกเป็ นประกาศสหกรณ์และให้มผี ลใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั แรกของเดือนถัดจากเดือนที่มกี ารออกประกาศเป็ นต้นไป สําหรับสมาชิกที่อยู่ในระหว่างการ
ผ่อนชําระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ดงั กล่าวและอาจปรับ
จํานวนเงินทีต่ อ้ งผ่อนชําระของผูก้ ซู้ ง่ึ ยังค้างชําระอยูเ่ ป็ นอัตราใหม่กไ็ ด้
ข้อ 16 ดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้คดิ เป็ นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงิ นกู้
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการเงินกู้ตรวจตราควบคุมการให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาตามทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ข้อ 18 ในกรณีใ ด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถ อื ว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนด
ส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิตอ้ งคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
เงินกูจ้ ดั การเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือ่ ผูก้ พู้ น้ จากการเป็ นสมาชิกสมทบไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้ า่ ผูก้ นู้ ําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้
เงินกูน้ นั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่อง และผู้
กูม้ ไิ ด้แก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีส่ หกรณ์กาํ หนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้เป็ นเวลาสองงวดเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชําระหนี้ถงึ สามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 19 กรณีผกู้ ูเ้ งินกูไ้ ด้โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา แต่ยงั มีหนี้
ค้างชําระหรือภาระผูกพันต่อสหกรณ์ ให้ผูน้ ัน้ แจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบภายในกําหนด 7 วัน นับแต่
วันทีโ่ อนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา
หมวด 8
การรับโอนหนี้ จากสมาชิ ก
ข้อ 20 กรณีทส่ี มาชิกเสียชีวติ หรือขาดจากสมาชิกภาพ หรือเป็ นบุคคลทีศ่ าลมีคาํ สังให้
่
เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรือกรณีอ่นื ใด ให้สมาชิกสมทบผูซ้ ง่ึ เป็ นบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร สามารถ
รับโอนหนี้ เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะจากสมาชิกได้ ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 21 สมาชิกสมทบทีย่ งั ส่งคืนเงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ การเคหะกรณีรบั โอนหนี้จากสมาชิกไม่ครบ
สมาชิกสมทบผูน้ นั ้ จะขายหรือโอนทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นหลักประกันเงินกู้ ไม่วา่ บางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผอู้ ่นื ไม่ได้
หมวด 9
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 22 การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญ เงินกูพ้ เิ ศษ ให้สมาชิกสมทบผูก้ ยู้ ่นื คําขอกู้
เป็ นเอกสารหรือกูผ้ า่ นทางระบบดิจทิ ลั ตามทีส่ หกรณ์กาํ หนด
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9.2 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ข้อ 23 การกํ า หนดหลัก เกณฑ์ห รือ เงื่อ นไขเพิ่ม เติม หรือ นอกเหนื อ ที่กํ า หนดไว้ใ น
ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดโดยออกเป็ นประกาศสหกรณ์
ข้อ 24 การใดทีม่ ไิ ด้เ ป็ น ไปตามระเบีย บนี้ ให้ค ณะกรรมการดํ า เนิน การมีอํ า นาจ
พิจ ารณาและวินิจฉัย การให้เ งินกู้เ ป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะเรื่องนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี้ ต้องได้ร บั คะแนนเสีย ง
เห็นชอบไม่ต่ํากว่าสามในสีข่ องจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพือ่ การนัน้
ข้อ 25 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีข้ าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 26 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้
หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบทีม่ มี าก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้มผี ลบังคับใช้
จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาและหมดภาระผูกพันทีม่ อี ยูก่ บั สหกรณ์
ประกาศ ณ วันท�� 26 เมษายน พ.ศ. 2562
วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

(ลงนาม)
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10.1 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ� ช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง� ที่ 7 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
จึงมีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ่ ช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผ่ จู้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 4 สวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลืองานศพของสมาชิกสมทบ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ จํานวน 1,500 บาท
เพือ่ มอบเป็ นสิง่ ของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทําบุญงานศพสมาชิกสมทบในนามสหกรณ์
กรณีสมาชิกสมทบเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สหกรณ์จะจ่าย
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิกเพียงอย่างเดียว
ข้อ 6 เมื่อสหกรณ์ ทราบว่าสมาชิกสมทบผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ผู้จดั การเบิกเงินจากสหกรณ์
เพือ่ มอบให้แก่ผแู้ ทนสมาชิก หรือ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกสมทบผูน้ ัน�
เพื่อดําเนินการตามข้อ 5 โดยการเบิกเงินดังกล่าวให้เบิกได้ภายใน 60 วัน นับตัง� แต่วนั ทีถ่ งึ แก่กรรม ทัง� นี�
เมือ่ ดําเนินการเสร็จสิน� แล้ว ให้สง่ สําเนาใบมรณะบัตรภายใน 60 วันนับแต่วนั เบิกจ่ายเงิน
ข้อ 7 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม)
อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.2 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสมทบปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพื่อช่วยเหลือสมาชิ กสมทบเนื่ องมาจากการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ราชการ พ.ศ. 2562
------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที่ 42 ครัง� ที่ 7
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่ า ด้ว ยสวัส ดิก ารเพื่อ ช่ ว ยเหลือ สมาชิก สมทบเนื่ อ งมาจากการปฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการ พ.ศ. 2562
ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เนื่องมาจากปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ” หมายความว่า การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตาม
อํานาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบหรือตาม
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
หรือหน่วยราชการ
“ทุพพลภาพ”
หมายความว่า ได้รบั อันตรายจนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ใด ๆ ได้หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี�
1. สูญเสียตาหนึ่งข้าง
2. สูญเสียมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง
3. สูญเสียการได้ยนิ โดยสิน� เชิงและไม่มี
ทางรักษาให้หายได้
“บาดเจ็บสาหัส”
หมายความว่า ได้รบั อันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี�
1. ลิน� ขาด เสียอวัยวะอื่นใดหรือเสีย
ความสามารถในการดมกลิน่
2. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
3. แท้งลูก
4. จิตพิการอย่างติดตัว
5. ปว่ ยเจ็บเรือ� รังซึง่ อาจถึงตลอดชีวติ
187

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

10.2 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสมทบปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการ
6. ปว่ ยเจ็บซึง่ ต้องใช้เวลารักษาหรือจน
ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้
ไม่น้อยกว่า 20 วัน
ข้อ 4 เงินสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสมทบ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการ ดังนี�
(1) กรณีถงึ แก่กรรม
จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
(2) กรณีทุพพลภาพ
จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
(3) กรณีบาดเจ็บสาหัส
จ่ายให้รายละไม่เกิน 5,000 บาท
ข้อ 6 เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ให้ค่สู มรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงาน
ทีส่ มาชิกสมทบนัน� สังกัดอยู่ แจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี�
(1) หนังสือแสดงว่าถึงแก่กรรมหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดอันพึงเชื่อได้ว่าได้
ถึงแก่กรรม หรือแนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทย์ท่ีรบั รองว่าทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส
แล้วแต่กรณี
(2) หนังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาหรือของหน่วยงานทีส่ มาชิกสมทบนัน� สังกัด
อยู่ หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้วา่ การถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนัน�
เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการแล้วแต่กรณี
โดยยื่นต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วนั ถึงแก่กรรม หรือได้รบั อันตราย
จนถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส
กรณีย่นื ต่อสหกรณ์ เกิน 180 วัน การพิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
อํานวยการ
ข้อ 7 การจ่ายเงินตามข้อ 5 ให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ
รับรองของผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วยงานทีส่ มาชิกสมทบนัน� สังกัดอยู่ หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้
ว่าถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการ และให้มอี ํานาจ
อนุมตั จิ า่ ยเงินตามระเบียบนี�
ข้อ 8 กรณีสมาชิกสมทบได้รบั บาดเจ็บสาหัสเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ
และได้รบั เงินช่วยเหลือตามระเบียบนี�ไปแล้ว ต่อมาได้ทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรม อันสืบเนื่องมาจาก
การได้รบั บาดเจ็บสาหัสดังกล่าว ให้มสี ทิ ธิ �ได้รบั เงินช่วยเหลือในส่วนทีย่ งั ขาดอยู่
ข้อ 9 การจ่ายเงินตามระเบียบนี� ให้จา่ ยแก่บุคคล ดังนี�
(1) กรณีถงึ แก่กรรม ให้จา่ ยแก่คสู่ มรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือ
ตัง� ผูร้ บั ประโยชน์
(2) กรณีทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส ให้จ่ายแก่สมาชิกสมทบผูน้ นั � หรือผูร้ บั
มอบอํานาจ หรือคูส่ มรส หรือทายาทโดยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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10.2 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสมทบปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการ
ข้อ 10 สําหรับลูกจ้างชัวคราวของสหกรณ์
่
ซ่งึ เป็ นสมาชิกสมทบได้ถึงแก่กรรม หรือ
ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบตั หิ น้าที่ตามอํานาจหน้าที่รบั ผิดชอบหรือตามที่
ได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์ ให้มสี ทิ ธิ �ได้รบั เงินสวัสดิการตามระเบียบนี�โดยอนุโลม
ข้อ 11 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี�ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.3 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทนุ สวัสดิ การเพ��อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง� ที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับตัง� แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผ่ จู้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การศึกษา”
หมายความว่า การศึกษาตัง� แต่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน� ต้นขึน� ไป จากสถาบัน
การศึกษาของรัฐหรือเอกชนทีท่ าง
ราชการรับรอง
ข้อ 4 สวัสดิการเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั ทุนตามระเบียบนี�ตอ้ งเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สมาชิกสมทบผูม้ คี วามประสงค์ขอรับทุนเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาให้ยน่ื คําขอตาม
แบบทีส่ หกรณ์กาํ หนดพร้อมแนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จ
การศึกษา ภายในกําหนดเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน� ต้นหรือ
ชัน� สูง หรือได้รบั อนุ มตั ปิ ริญญาบัตร
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายทุนเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาตามระเบียบนี�ให้แก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ตัง� แต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน� ต้นขึน� ไป จํานวน 1,000 บาทต่อหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่ง
ปริญญาบัตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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10.3 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
ข้อ 8 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพือ� ส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
สมทบให้เป็ นไปตามระเบียบนี� แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ� ทราบ
ข้อ 9 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั ทุนตามระเบียบนี� ต้องเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตัง� แต่
วันทีร� ะเบียบนี�มผี ลบังคับใช้
ข้อ 10 ในกรณีมปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.4 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือ� การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วย การใช้ทน
ุ สวัสดิ การเพ��อการมงคลสมรสของสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่
ไม้ จํากัด ทีป� ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 40 ครัง� ที� 7 เมื�อวันที� 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สวัสดิการเพือ� การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนสวัสดิการเพือ� การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผ� จู้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมรส”
หมายความว่า จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 4 สวัสดิการเพือ� การมงคลสมรส ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิก สมทบผู้ม ีส ิท ธิไ� ด้ร บั ทุ น สวัส ดิก ารตามระเบีย บนี� ต้อ งเป็ น สมาชิก สมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิน ทุ น สวัส ดิ ก ารเพื�อ การมงคลสมรสให้ แ ก่ ส มาชิก สมทบที�
จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ตัง� แต่วนั ทีร� ะเบียบนี�มผี ลบังคับใช้ รายละ 1,000 บาท เพียงครัง� เดียว
ข้อ 7 ให้ส มาชิก สมทบที�จ ดทะเบีย นสมรสแล้ว ยื�น คํา ขอตามแบบที�ส หกรณ์ กํ า หนด
พร้อมทัง� แนบสําเนาทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแต่วนั ที�จดทะเบียนสมรส หากพ้น
กําหนดนี�แล้วเป็ นอันหมดสิทธิในการขอรั
บเงินทุนสวัสดิการ
�
ข้อ 8 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื�อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี� แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ� ทราบ
ข้อ 9 ในกรณีทม�ี ปี ญั หาเกีย� วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส� ดุ
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.5 ระเบียบทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพือ่ อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วย การใช้ทนุ สวัสดิ การสมาชิ กสมทบเพื�ออุปสมบทหรือประกอบพิ ธีฮจั ญ์ พ.ศ. 2560
-------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่า ไม้ จํ า กัด ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที่ 40 ครัง� ที่ 7 เมื่อ วัน ที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบ
พิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการสมาชิกสมทบเพือ่ อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผ่ จู้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“อุปสมบท”
หมายความว่า บวชเป็ นภิกษุในพระพุทธศาสนา
“พิธฮี จั ญ์”
หมายความว่า พิธปี ฏิบตั ศิ าสนกิจทีส่ าํ คัญในศาสนา
อิสลาม ซึง่ จะต้องกระทําทีน่ คร
มักกะฮ์(เมกกะ) ประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย
ข้อ 4 สวัสดิการเพือ่ อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั ทุนสวัสดิการตามระเบียบนี�ต้องเป็ นสมาชิกสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สหกรณ์ จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนี�ให้แก่สมาชิกสมทบที่อุปสมบท
หรือ ประกอบพิธีฮจั ญ์ และได้ล าสิกขาบทหรือกลับจากการเดิน ทางประกอบพิธีฮ จั ญ์หลังจากวัน ที่
ระเบียบนี�มผี ลบังคับใช้ รายละ 2,000 บาท เพียงครัง� เดียว
ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั เงินสวัสดิการเพือ่ อุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์
ยืน่ คําขอตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด พร้อมทัง� แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี�
(1) สําเนาหลักฐานการอนุ ญาตให้ลาอุปสมบท ตามระเบียบของทางราชการ
หรือสําเนาใบสุทธิทแ่ี สดงว่าได้อุปสมบท หรือ
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10.5 ระเบียบทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพือ่ อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
(2) สําเนาหลักฐานการอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์
ข้อ 8 ให้ย่นื คําขอรับเงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนี� ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจาก
วันทีล่ าสิกขาบท หรือวันทีเ่ ดินทางกลับจากการประกอบพิธฮี จั ญ์ หากพ้นกําหนดนี�แล้วเป็ นอันหมดสิทธิ �
ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธฮี จั ญ์ให้เป็ นไปตามระเบียบนี� แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
( นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.6 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วย การใช้ทนุ สวัสดิ การเพ��อบ้านหลังใหม่ของสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
----------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ า ไม้ จํา กัด ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที่ 40 ครัง� ที่ 7 เมื่อ วัน ที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าท�ผ� จู้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 4 สวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั ทุนสวัสดิการตามระเบียบนี�ต้องเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการบ้านหลังใหม่ให้แก่สมาชิกสมทบผูเ้ ป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ ์ในบ้านและมีช่อื ในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครัง� เดียว
กรณี��อื บ้านหรือห้องชุดหรือเพื่อปลูกสร้างบ้านโดยกู้เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะ
จากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ให้แก่สมาชิกผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ โดยจ่ายให้
ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อบ้านหนึ่งหลัง
ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั เงินสวัสดิการ ยื่นคําขอตามแบบทีส่ หกรณ์กําหนด
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตาม (1) และ (2) ดังนี�
(1) หลักฐานแสดงสิทธิ ์และการอยูอ่ าศัย
1) สําเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ทม่ี ชี ่อื สมาชิกสมทบผูข้ อรับทุน ไม่ว่าใน
ฐานะเจ้าบ้านหรือผูอ้ ยูอ่ าศัย เว้นแต่กรณีตามข้อ 6 วรรคสอง และ
2) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิ ์ในทีด่ นิ ทีม่ ชี ่อื ของสมาชิกสมทบ หรือหลักฐาน
อื่นทีแ่ สดงว่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในบ้านดังกล่าว
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10.6 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือ่ บ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ
(2) หลักฐานของสมาชิกสมทบทีแ่ สดงว่าเป็ นบ้านหลังใหม่
1) สําเนาสัญญาซือ� ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างของกรมทีด่ นิ
(ทด.13 หรือ อช.16) หรือ
2) สําเนาสัญญาเงินกูเ้ พือ่ การเคหะของสถาบันการเงิน หรือ
3) สําเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ
4) สําเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจําบ้าน
ข้อ 8 ให้สมาชิกสมทบยืน่ ขอรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี� ภายในกําหนดเวลา 120 วัน
นับจากวันทีม่ กี รรมสิทธิ ์ในบ้านหลังดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี�
(1) กรณีชอ�ื ขายหรือยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์
(2) กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันทีไ่ ด้รบั เลขทีบ่ า้ น แต่ทงั � นี�วนั ทีไ่ ด้รบั
เลขทีบ่ า้ นต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ได้รบั อนุ ญาตให้ก่อสร้าง
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพือ่ บ้านหลังใหม่ให้
เป็ นไปตามระเบียบนี� แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.7 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือ่ รับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิ การเพ��อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ครัง� ที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือ่ รับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ไว้ดงั ต่อไปนี�
ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพือ่ รับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใช้บงั คับ ตัง� แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี�
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์กรมป่า ไม้ จํา กัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผ่ จู้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทายาทใหม่”
หมายความว่า บุตรทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายของ
สมาชิกสมทบทีค่ ลอดในระหว่างที่
ระเบียบนี�มผี ลบังคับใช้
ข้อ 4 สวัสดิการเพือ่ รับขวัญทายาทใหม่ ให้ใช้จากเงิน ดังนี�
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิ �ได้รบั ทุนสวัสดิการตามระเบียบนี�ตอ้ งเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกสมทบทีถ่ ูกต้องตาม
กฎหมาย ซึง่ เป็ นทายาทใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ทีค่ ลอดตัง� แต่วนั ทีร่ ะเบียบนี�มี
ผลบังคับใช้ ครอบครัวละ 1,000 บาท
ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบที่มที ายาทใหม่ ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้อมทัง�
แนบสําเนาสูตบิ ตั รและทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแต่วนั ทีค่ ลอด หากพ้นกําหนดนี�
แล้วเป็ นอันหมดสิทธิ �ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ
ข้อ 8 ให้ผู้จดั การเป็ นผู้มีอํานาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับ ขวัญทายาทใหม่ของ
สมาชิกสมทบให้เป็ นไปตามระเบียบนี� แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ทราบ
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10.7 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือ่ รับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ
ข้อ 9 ในกรณีทม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี� ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัย�ีข� าดและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
~1~

พระราชบัญญัติ
สหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรม็นทรมหาภ็ม็พลอด็ลยเดช็ม็พระบรมราชโองการโปรดเกล็าฯ็ให็ประกาศว็า็
โดยท็่เป็นการสมควรปร็บปรงกฎหมายว็าด็วยสหกรณ์็
พระราชบ็ญญ็ต็น็้ม็บทบ็ญญ็ต็บางประการเก็่ยวก็บการจำก็ดส็ทธ็และเสร็ภาพของบ็คคล็ ซ็่งมาตรา็ ๒๙
ประกอบก็บมาตรา็๓๕็และมาตรา็๔๕็ของร็ฐธรรมน็ญแห็งราชอาณาจ็กรไทย็บ็ญญ็ต็ให็กระทำได็โดยอาศ็ย
อำนาจตามบทบ็ญญ็ต็แห็งกฎหมาย
จงทรงพระกรณาโปรดเกลาฯ็ใหตราพระราชบญญตข้นไวโดยคาแนะนาและยนยอมของรฐสภา็ดงตอไปน้
มาตรา ๑ พระราชบ็ญญ็ต็น็้เร็ยกว็า็“พระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๔๒”
*

มาตรา ๒ พระราชบ็ญญ็ต็น็้ให็ใช็บ็งค็บต็้งแต็ว็นถ็ดจากว็นประกาศในราชก็จจาน็เบกษา็เป็นต็นไป

มาตรา ๓ ให็ยกเล็ก
(๑)็พระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑
(๒)็ประกาศของคณะปฏ็ว็ต็็ฉบ็บท็่็๑๔๐็ลงว็นท็่็๑็พฤษภาคม็พ.ศ.็๒๕๑๕
(๓)็ประกาศของคณะปฏ็ว็ต็็ฉบ็บท็่็๒๔๗็ลงว็นท็่็๙็พฤศจ็กายน็พ.ศ.็๒๕๑๕
(๔)็พระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็(ฉบ็บท็่็๒)็พ.ศ.็๒๕๒๔
มาตรา ๔ ในพระราชบ็ญญ็ต็น็้
**
“สหกรณ์” หมายความว็า็็คณะบ็คคลซ็่งร็วมก็นดำเน็นก็จการเพ็่อประโยชน็์ทางเศรษฐก็จและส็งคม็
ของสมาช กสหกรณ์ ผ ม ส ญชาต ไทย็โดยช็วยตนเองและช็วยเหล็อซ็่ง ก็นและก็น็และได็จดทะเบ็ยนตาม
พระราชบ็ญญ็ต็น็้
“สมาชิก” หมายความว็า็สมาช็กของสหกรณ์็หร็อสมาช็กกล็มเกษตรกร
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว็า็ผ็ซ็่งรฐมนตร็แต็งต็้งให็ปฏ็บ็ต็การตามพระราชบ็ญญ็ต็น็้
“รัฐมนตรี” หมายความว็า็ร็ฐมนตร็ผ็ร็กษาการตามพระราชบ็ญญ็ต็น็้
มาตรา ๕ ให็ร็ฐมนตร็ว็าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์ร็กษาการตามพระราชบ็ญญ็ต็น็้็และให็ม
อานาจแต็งต็้งพน็กงานเจ็าหน็าท็่็ ก็บออกกฎกระทรวงเพ็อ่ ปฏ็บ็ต็การตามพระราชบ็ญญ็ต็น็้
กฎกระทรวงน็้น็เม็่อได็ประกาศในราชก็จจาน็เบกษาแล็วให็ใช็บ็งค็บได็
*

ราชกจจานเบกษา็เลม็116็ตอนท่็30็ก็หนา็1็วนท่็23็เมษายน็2542
มาตรา็4็ให แก ไขบทน ยามค าว า็“สหกรณ์ ” ็โดยมาตรา็3็แห งพระราชบ ญญ ต สหกรณ์ ็ (ฉบ บท่ ็ 3)็พ.ศ. ็2562
หมายเหต็:-็มาตรา็36็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3)็พ.ศ.็2562็กาหนดวา็“มาตรา็36็สหกรณ์ท่มสมาชกซ่งมไดมสญชาตไทย
อยในวนกอนวนท่พระราชบญญตน้ใชบงคบ็ใหสหกรณ์ดาเนนการ็ปรบปรง็แกไข็ใหเป็นไปตามพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ่ง แกไข
เพ่มเตมโดยพระราชบญญตน้็ใหแลวเสรจภายในหน่งรอยแปดสบวนนบแตวนท่พระราชบญญตน้ใชบงคบ”
**
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

~็2็~

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖็ ถ็าสหกรณ็์เก็่ยวของในก็จการใดท็่กฎหมายกำหนดให็จดทะเบ็ยนสำหร็บการได็มา็ การ็
จาหน็าย็การยกข้นเป็นขอต็อส็ หรอการย็ดหน็วงซ่งกรรมสทธ์ในอสงหารมทรพย็์หรอทรพยสทธ็อ็นเก็่ยวก็บ็
อส็งหาร็มทร็พย็์็การจดทะเบ็ยนเช็นว็าน็้นให็ได็ร็บยกเว็นไม็ต็องเส็ยค็าธรรมเน็ยม
มาตรา ๗ หามมใหผใดนอกจากสหกรณ็์และสนนบาตสหกรณ็์แหงประเทศไทย็ ใช็คาว็า็“สหกรณ์”็็
เป็นช็่อหร็อส็วนหน็่งของช็่อในทางธ็รก็จ
*
มาตรา ๘ ทนกลางของบรรดาสหกรณ์ไมจากดตามมาตรา็61็(2)็แห งพระราชบญญตสหกรณ์็็
พ.ศ.็ ๒๕๑๑็ ให็กรมส็งเสร็มสหกรณ็*์ จ็ดการฝากไว็ท็่ธนาคารออมส็น็ ธนาคารกร็งไทย็ จำก็ด็ (มหาชน)็ หร็อ
ธนาคารเพ็่อการเกษตรและสหกรณ็์การเกษตร็หร็อฝากไว็ท็่สถาบ็นการเง็นอ็่นใดโดยได็ร็บความเห็นชอบจาก็
คณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็็หร็อลงท็นตามระเบ็ยบท็่กรมส็งเสร็มสหกรณ็์*กาหนด
ดอกผลท่เ ก ดข้น จากท นกลางให กรมส งเสร มสหกรณ์ * ม อานาจจ ายขาดให แก ส นน บาตสหกรณ์
แหงประเทศไทย็เพ็่อใช็จ็ายในก็จการตามท็่กาหนดไว็ในมาตรา็๑๑๐

**

หมวด ๒
การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

มาตรา ๙ ใหมคณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาต็ประกอบดวย็รฐมนตรเป็นประธานกรรมการ็
ปล็ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์เป็นรองประธานกรรมการ็ ปล็ดกระทรวงการพ็ฒนาส็งคมและความม็่นคงของ
มน็ษย็์็ ปล็ดกระทรวงพาณ็ชย็์็ ปล็ดระทรวงศ็กษาธ็การ็ปล็ดกระทรวงอ็ตสาหกรรม็เลขาธ็การคณะกรรมการ
พฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต็อธบดกรมตรวจบญชสหกรณ์็ผอานวยการสานกงบประมาณ็ผอานวยการ
สานกงานเศรษฐกจการคลง็ผจดการใหญธนาคารเพ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร็ประธานกรรมการ
ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย็ผแทนสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยซ่งเป็นกรรมการดาเนนการ็ประธาน
กรรมการดาเนนการชมนมสหกรณ์ระดบประเทศประเภทละหน่งคน็ ประธานคณะกรรมการกลางกลมเกษตรกร
ระดบประเทศหน่งคน็เป็นกรรมการโดยตาแหนง็และผทรงคณวฒซ่งรฐมนตรแตงต้งไมเกนหาคนเป็นกรรมการ
ให็อธ็บด็กรมสงเสร็มสหกรณ็์เป็นกรรมการและเลขาน็การ็ ผ็อำนวยการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็
เป็นผ็ช็วยเลขาน็การ
***
ผ็ทรงค็ณว็ฒ็ตามวรรคหน็่ง็ ให็คณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็แ์ ห็งชาต็ซ็่งเป็นกรรมการโดยตำแหน็ง็
ค็ดเล็อกผ็ท็่ม็ความเช็่ยวชาญในดานการบรหารสหกรณ์็การเงน็การตลาด็การเกษตร็กฎหมาย็หรอดจทลเพ่อ
เศรษฐกจและสงคม็เพ่อเสนอใหรฐมนตรแตงต้ง
*

มาตรา็8็และมาตรา็9็ให็แก็ไขคาว็า็“กระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็น็“กรมส็งเสร็มสหกรณ็”์ และคำว็า็“ปล็ดกระทรวง็
เกษตรและสหกรณ็์” เป็น็“อธ็บด็กรมส็งเสร็มสหกรณ็์” โดยมาตรา็122็แห็งพระราชกฤษฎ็กาแก็ไขบทบ็ญญ็ต็ให็สอดคล็องก็บการโอนอำนาจ
หน็าท็่ของส็วนราชการให็เป็นไปตามพระราชบ็ญญ็ต็ปร็บปร็งกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็พ.ศ. 2545
**
มาตรา็9็วรรคหน็่ง็แก็ไขโดยมาตรา็3็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 2) พ.ศ.็2553
***
มาตรา็9็วรรคสาม็แก็ไขโดยมาตรา็4็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
หมายเหต็็ :-็ มาตรา็33็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์ ็ (ฉบ็บท็่็ 3)็พ.ศ.็2562็ก าหนดว็า็“มาตรา็33็ใหกรรมการผ ทรงคณวฒใน
คณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาตซ่งดารงตาแหนงอยในวนกอนวนทพ่ ระราชบญญตน้ใชบงคบ็ปฏบตหนาท่ไปพลางกอนจนกวาจะม การ
แตงต้งกรรมการผทรงคณวฒตามพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ่งแกไขเพ่มเตมโดยพระราชบญญตน้็ท้ งน้็ตองดาเนนการแตงต้ง็็็็็็็็็็็็็็
ใหแลวเสรจภายในหน่งรอยแปดสบวนนบแตวนท่พระราชบญญตน้ใชบงคบ”
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ม็อำนาจหน็าท็่็ด็งต็อไปน็้
(๑)็เสนอความเห็นต็อคณะร็ฐมนตร็ในเร็่องนโยบายและแนวทางในการพ็ฒนาการสหกรณ์ใหสอดคล็อง
ก็บภาวะเศรษฐก็จและส็งคมของประเทศ
(๒)็กำหนดนโยบายและแผนพ็ฒนาการสหกรณ็์็ ให็สอดคล็องก็บระยะเวลาของแผนพ็ฒนาเศรษฐก็จ
และส็งคมแห็งชาต็
(๓)็กำหนดแนวทางในการส็งเสร็มและสน็บสนนการขยายธ็รก็จและก็จการของสหกรณ็์็รวมท็้งการ
ร็วมม็อก็บภาคเอกชนให็ม็ส็วนในการพ็ฒนาการสหกรณ์
(๔)็กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว็างส็วนราชการ็ร็ฐว็สาหก็จ็หรอภาคเอกชน็เพ็่อให็การ็
ส็งเสร็มสน็บสน็นก็จการของสหกรณ็์
(๕)็พ็จารณาแก็ไขป็ญหาและอ็ปสรรคตลอดจนข็อข็ดข็องท็่ทาให็นโยบายและแผนการพ็ฒนาการสหกรณ์็
ไม็อาจบรรล็เป็าหมาย
(๖)็พ็จารณาเร็่องอ็่นใดท็่เก็่ยวก็บสหกรณ็์ตามท็่คณะร็ฐมนตร็มอบหมาย
(๗)็ม็อำนาจและหน็าท็่ตามท็่บ็ญญ็ต็ไว็ในพระราชบ็ญญ็ต็น็้
มาตรา ๑๑ ให็กรรมการซ็่งร็ฐมนตร็แต็งต็้งอย็ในตำแหน็งคราวละสองป็็
ในกรณ็ม็การแต็งต็้งกรรมการในระหวางท็่กรรมการซ็่งแต็งต็้งไว็แล็วย็งม็วาระอย็ในตำแหน็งไม็ว็าจะเป็น
การแต็งต็้งเพ็่มข็้นหร็อแต็งต็้งซ็อม็ ให็ผ็ได็รบแต็งต็ง้ น็้นอย็ในตำแหน็งเท็าก็บวาระท็่เหล็ออย็ของกรรมการซ็่งได็็
แต็งต็้งไว็แล็วน็้น
มาตรา ๑๒็ นอกจากการพ็นจากตำแหน็งตามวาระตามมาตรา็ ๑๑็กรรมการผ็ทรงค็ณว็ฒ็พ็นจาก
ตาแหน็งเม็่อ
(๑)็ตาย
(๒)็ลาออก
(๓)็รฐมนตรใหออก
(๔)็เป็นบคคลลมละลาย
(๕)็เป็นคนไรความสามารถหรอคนเสมอนไรความสามารถ
(๖)็ไดรบโทษจาคกโดยคาพพากษาถงท่สดใหจาคก็เวนแตเป็นโทษสาหรบความผดท่ไดกระทาโดย็
ประมาทหรอความผดลหโทษ
มาตรา ๑๓็ การประช็มคณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็็ ต็องม็กรรมการมาประช็มไม็น็อย็
กว็าก็่งหน็่งของจำนวนกรรมการท็้งหมด็จ็งจะเป็นองค็์ประช็ม
ในการประช็มคร็้งใดถ็าประธานกรรมการไมมาประช็มหร็อไม็อาจปฏ็บ็ต็หน็าท็่ได็็ ให็รองประธาน็
กรรมการเป็นประธานในท็่ประช็ม็ ในกรณ็ท็่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม็มาประช็มหร็อไม็อาจ
ปฏ็บ็ต็หน็าท็่ได็็ให็กรรมการท็่มาประช็มเล็อกกรรมการคนหน็่งเป็นประธานในท็่ประช็ม
การว็น็จฉ็ยช็้ขาดของท็่ประช็มให็ถ็อเส็ยงข็างมาก็ กรรมการคนหน็่งให็มเส็ยงหน็่งในการลงคะแนน็
ถ็าคะแนนเส็ยงเท็าก็น็ให็ประธานในท็่ประช็มออกเส็ยงเพ็่มข็้นอ็กเส็ยงหน็่งเป็นเส็ยงช็้ขาด
ในกรณ็ท็่ประธานออกเส็ยงช็้ขาด็ต็องให็ม็บ็นท็กเหต็ผลท็้งสองฝ่ายไว็ด็วย
*
ใหมการประชมคณะกรรมการไมนอยกวาปีละส่คร้ง
**
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็แต็งต็้งคณะอน็กรรมการพฒนาบคลากร
สหกรณ์็คณะอนกรรมการการลงทน็และอาจแตงต้งคณะอนกรรมการอ่นตามความจาเป็นโดยคานงถงความ
เช่ยวชาญในแตละดาน็เพ่อพจารณาหรอกระทาการใด็ๆ็ตามท่คณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็
มอบหมาย
*

มาตรา็13็วรรคหา็เพ็่มเต็มโดยมาตรา็5็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็(ฉบ็บท็่็3) พ.ศ. 2562
มาตรา็14็แก็ไขโดยมาตรา็6็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562

**
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การประช็มของคณะอน็กรรมการตามวรรคหน็่งให็นำความในมาตรา็๑๓็มาใช็บ็งค็บโดยอน็โลม
คณสมบตและลกษณะตองหาม็วาระการดารงตาแหนง็การพนจากตาแหนง็และการดาเนนงานอ่นของ
คณะอนกรรมการใหเป็นไปตามท่คณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาตกาหนด

ส่วนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ์
*

มาตรา ๑๕ ให็อธ็บด็กรมส็งเสร็มสหกรณ็์เป็นนายทะเบ็ยนสหกรณ็์็
ใหนายทะเบยนสหกรณ์แตงต้งขาราชการในสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์็็ซ่งดารงตาแหนงไมต่ากวา
ผ็อำนวยการกองหร็อเท็ยบเท็าเป็นรองนายทะเบ็ยนสหกรณ์ม็อานาจหน็าท็่ตามท็่บ็ญญ็ต็ไว็ในพระราชบ็ญญ็ต็น็้็
หร็อตามท็น่ ายทะเบ็ยนสหกรณ็์มอบหมาย
การแต็งต็้งตามวรรคสองใหประกาศในราชก็จจาน็เบกษา
มาตรา ๑๖ ให็นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ม็อำนาจหน็าท็่็ด็งต็อไปน็้
(1) ร บจดทะเบ ยน็ส งเสร ม็ช วยเหล อ็แนะน า็และก าก บด แลสหกรณ์ ใ ห เป็ น ไปตามบทแห ง
พระราชบญญตน้และกฎหมายอ่น
**
(๒)็กาหนดระบบบญช ็ตลอดจนสมดและแบบรายงานต างๆ็ท่ ส หกรณ์ต องย่ นตอนายทะเบยน
สหกรณ์็รวมท้งแบบพมพ์อ่นๆ็ท่ตองใชในการปฏบตตามพระราชบญญตน้
็็็็**(๓)็แตงต้งผสอบบญชตามมาตรา็80็ผตรวจการสหกรณ์็และผชาระบญช
็็็็**(๔)็ออกคาส่งใหมการตรวจสอบหรอไตสวนเก่ยวกบการจดต้งการดาเนนงานหรอฐานะการเงนของ
สหกรณ์็หรอใหจดทาแผนปรบปรงการดาเนนงานของสหกรณ์
(๕)็ส่งใหระงบการดาเนนงานท้งหมดหรอบางสวนของสหกรณ์็หรอใหเลกสหกรณ์็ถาเหนวาสหกรณ์
กระทาการ็หรองดเวนกระทาการอนอาจจะกอใหเกดความเสยหายแกสหกรณ์หรอสมาชก
(๖)็ถอนช่อสหกรณ์ออกจากทะเบยนสหกรณ์
(๗)็จดทารายงานประจาปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอตอคณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาต
(๘)็ออกระเบยบ็หรอคาส่ง็เพ่อใหมการปฏบตการตามพระราชบญญตน้และเพ่อประโยชน์ในการ็
ดาเนนกจการของสหกรณ์
(๙)็กระทาการอ่นใดตามท่พระราชบญญตน้กาหนดใหเป็นอานาจหนาท่ของนายทะเบยนสหกรณ์ หรอ
ตามท่รฐมนตรมอบหมาย
บรรดาอานาจของนายทะเบยนสหกรณ์ในการส่ง็การอนญาต็การอนมตหรอการดาเนนการอ่นใดตาม็
พระราชบญญตน้็นายทะเบยนสหกรณ์อาจมอบอานาจใหรองนายทะเบยนสหกรณ์ ็ผตรวจการสหกรณ์็หรอ
พนกงานเจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนสหกรณ์มอบหมายใหปฏบตการแทนได
การมอบอำนาจตามวรรคสองให็ประกาศในราชก็จจาน็เบกษา

ส่วนที่ ๓
การกากับดูแลสหกรณ์
*

มาตรา็15็ให็แก็ไขคำว็า็“ปล็ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็น็“อธ็บด็กรมส็งเสร็มสหกรณ็์” และคำว็า็“กระทรวงเกษตร็
และสหกรณ็์” เป็น็“กรมส็งเสร็มสหกรณ็์” โดยมาตรา็122็แห็งพระราชกฤษฎ็กาแก็ไขบทบ็ญญ็ต็ให็สอดคล็องก็บการโอนอำนาจหน็าท็่ของ็
ส็วนราชการให็เป็นไปตามพระราชบ็ญญ็ต็ปร็บปร็งกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ. 2545็พ.ศ. 2545 คร็้งส็ดท็าย็แก็ไขโดยมาตรา็4็แห็ง
พระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็2) พ.ศ. 2553
**
มาตรา็16็(2)็(3)็และ็(4)็แกไขโดยมาตรา็7็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ. 2562
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*

มาตรา ๑๗็ นายทะเบ็ยนสหกรณ็์็รองนายทะเบ็ยนสหกรณ็์็ผตรวจการสหกรณ็์็ผสอบบ็ญช็็หร็อ
พนกงานเจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนสหกรณ์มอบหมาย็มอานาจออกคาส่งเป็นหนงสอใหคณะกรรมการดาเนนการ็
สหกรณ์็ ผ็ตรวจสอบก็จการ็็ผ็จ็ดการ็็เจ็าหน็าท็่็สมาช็กของสหกรณ็์็หรอบคคลท่เก่ยวของกบสหกรณ์มาช็้แจง
ข็อเท็จจร็งเก็่ยวก็บก็จการของสหกรณ็์็หร็อให็สงเอกสารเก็่ยวก็บการดำเน็นงาน็หร็อรายงานการประช็มของ
สหกรณ็์ได็
มาตรา ๑๘็ เพ็่อปฏ็บ็ต็การตามพระราชบ็ญญตน้็ใหนายทะเบ็ยนสหกรณ็์็ รองนายทะเบ็ยนสหกรณ็์็็
ผ็ตรวจการสหกรณ็์็ผ็สอบบ็ญช็็หร็อพน็กงานเจ็าหน็าท็่ซ็่งนายทะเบ็ยนสหกรณ็์มอบหมาย ม็อานาจเข็าไปตรวจสอบ
ในสาน็กงานของสหกรณ์ในระหวางเวลาทางานของสหกรณ์ได็็และใหผซ่งเก่ยวของอานวยความสะดวกหรอช็วยเหลอ
หรอใหคาช้แจงแกผปฏบตการตามสมควร
ให็ผ็ปฏ็บ็ต็การตามวรรคหน็่ง็แสดงบ็ตรประจำต็วต็อผ็ซ็่งเก็่ยวข็อง็
บ็ตรประจำต็วตามวรรคสอง็ให็เป็นไปตามแบบท็่ร็ฐมนตร็กำหนด
มาตรา ๑๙็ ให็ผ็ตรวจการสหกรณ็์ม็อำนาจหน็าท็่ตรวจสอบก็จการและฐานะการเง็นของสหกรณ์ตามท็่
นายทะเบ็ยนสหกรณ็์กาหนด็เม็่อตรวจสอบแล็วให็เสนอรายงานการตรวจสอบต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ์
มาตรา ๒๐็ ถาท่ประชมใหญหรอท่ประชมคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์ลงมตอนเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย็ขอบงคบ็ระเบยบของสหกรณ์็ระเบยบหรอคาส่งของนายทะเบยนสหกรณ์็ใหนายทะเบยนสหกรณ์็
หรอรองนายทะเบยนสหกรณ์มอานาจส่งยบย้งหรอเพกถอนมตน้นได
**

มาตรา ๒๑็ ในกรณท่คณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการ็ผจดการ็เจาหนาท่ของสหกรณ์็
หรอบคคลท่เก่ยวของ็ทาใหสหกรณ์เสยหาย็ถาสหกรณ์ไมรองทกข์หรอฟ้องคด็ใหนายทะเบยนสหกรณ์หรอ็็็็็็
รองนายทะเบยนสหกรณ์รองทกข์หรอฟ้องคดแทนสหกรณ์ได็โดยสงเร่องใหพนกงานอยการพจารณารบวาตาง
ใหสหกรณ์็และใหสหกรณ์เป็นผออกคาใชจายท่เก่ยวกบการรองทกข์็ฟ้องคดหรอการวาตางแกนายทะเบยนสหกรณ์็
รองนายทะเบยนสหกรณ์็หรอพนกงานอยการ็แลวแตกรณ
**

มาตรา ๒๒็ ในกรณ็ท็่คณะกรรมการดำเนนการสหกรณ์กระทำการหร็องดเว็นกระท าการในการ็
ปฏ็บ็ต็หน็าท็่ของตนอนอาจทำให็เส็่อมเส็ยผลประโยชน็์ของสหกรณ็์หร็อสมาช็ก็หร็อสหกรณ็ม์ ็ข็อบกพร็องเก็่ยวก็บ็
การเงน็การบญช็หรอกจการหรอฐานะการเงน็ตามรายงานการสอบบญชหรอตามรายงานการตรวจสอบ็
ใหนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ม็อำนาจออกคาส็่งเป็นหน็งส็อให็ปฏ็บ็ต็การ็ด็งต็อไปน็้
(๑) ให็คณะกรรมการดาเน็นการสหกรณ็์แก็ไขข็อบกพร็องตามว็ธ็การและระยะเวลาท็่นายทะเบ็ยน็
สหกรณ็์กาหนด
(๒) ให็คณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์ระง็บการปฏ็บ็ต็ท็่เป็นเหต็ให็เก็ดข็อบกพร็องหร็ออาจทาให
เส็่อมเส็ยผลประโยชน็์ของสหกรณ็์หร็อสมาช็ก
(๓) ให็คณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์หย็ดปฏ็บ็ต็หน็าท็่เป็นการช็่วคราว็จนกว าจะมการแกไข
ขอบกพรองน้นใหแลวเสรจ
(๔) ให็คณะกรรมการดาเน็นการสหกรณ็์พ็นจากตำแหน็งท็้งคณะ็หร็อให็กรรมการซ็่งเก็่ยวข็องก็บ็
การน็น้ พ็นจากตำแหน็งกรรมการ
มาตรา ๒๓็สหกรณ์ใดจดทะเบยนจดต้งข้นยงไมเกนสามปีหรอมผลการดาเนนงานขาดทนตดตอกน็
เกนสองปี็็เม่อสหกรณ์รองขอ็หรอนายทะเบยนสหกรณ์หรอคณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาตเหนวา
จาเป็นตองแกไข็นายทะเบยนสหกรณ์จะส่งใหผตรวจการสหกรณ์หรอพนกงานเจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนสหกรณ์
มอบหมายเขาชวยเหลอดาเนนกจการของสหกรณ์น้นท้งหมดหรอบางสวนกได
*
**

มาตรา็17็แกไขโดยมาตรา็8็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ. 2562
มาตรา็21็และมาตรา็22็แกไขโดยมาตรา็9็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ. 2562
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การชวยเหลอดาเนนกจการของสหกรณ์ใหเป็นไปตามระเบยบท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนดโดยความเหนชอบ
ของคณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาต
*

มาตรา 23/1 ในกรณท่นายทะเบยนสหกรณ์มคาส่งตามมาตรา็22็(3)็ใหนายทะเบยนสหกรณ์
ส่งใหผตรวจการสหกรณ์หรอพนกงานเจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนสหกรณ์มอบหมายดาเนนการแทนคณะกรรมการ
ดาเนนการสหกรณ์เพ่อแกไขขอบกพรองให แลวเสรจตามวธการและภายในระยะเวลาท่นายทะเบยนสหกรณ์
กาหนด็และดาเนนกจการแทนสหกรณ์น้น็โดยใหถอวาผไดรบมอบหมายดงกลาวเป็นผแทนสหกรณ์ในกจการ
อนเก่ยวกบบคคลภายนอกจนกวาจะแกไขขอบกพรองน้นใหแลวเสรจโดยใหดาเนนการไดเทาท่จาเป็น
มาตรา ๒๔ ในกรณ็ท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ส็่งให็คณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์พนจากตาแหน็ง็
ท็้งคณะ็ ให็นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ต็้งคณะกรรมการช็่วคราว็ ม็อานาจหน็าท็่และสทธ็เช็นเด็ยวก็บคณะกรรมการ็
ดำเน็นการสหกรณ็์็และให็อย็ในตำแหน็งไม็เก็นหน็่งร็อยแปดส็บว็นน็บแต็ว็นท็่แต็งต็้ง
ก็อนท็่จะพ็นจากตำแหน็งให็คณะกรรมการช็่วคราวจ็ดให็ม็การประช็มใหญ็เพ็่อเล็อกต็้งกรรมการข็้นใหม็
ท็้งคณะตามว็ธ็การท็่กำหนดในข็อบ็งค็บ
มาตรา ๒๕ ในกรณท่นายทะเบยนสหกรณ์ส่งใหกรรมการบางคนพนจากตาแหนง็ใหคณะกรรมการ็
สวนท่เหลอเรยกประชมใหญเลอกต้งผเป็นกรรมการแทนภายในเวลาสามสบวนนบแตวนท่กรรมการพนจาก็
ตาแหนง็ถามไดเลอกต้งหรอเลอกต้งผเป็นกรรมการไมไดตามกาหนดเวลาใหนายทะเบยนสหกรณ์ต้งสมาชกเป็น
กรรมการแทน็ในการน้ใหผซ่งไดรบเลอกต้งหรอแตงต้งน้นอยในตาแหนงกรรมการเทากบวาระท่เหลออยของ็็็็็็็็็
ผซ่งตนแทน
**

มาตรา ๒๖ (ยกเลก)

ส่วนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
***

มาตรา ๒๗ ใหจดต็้งกองทนพ็ฒนาสหกรณ์ข้นในกรมส็งเสร็มสหกรณ็*์ เรยกโดยย็อว็า็“กพส.” เพ็่อ
เป็นท็นส็งเสรมก็จการของสหกรณ็์็ประกอบด็วยเง็นและทร็พย็์ส็นตามมาตรา็๒๘

็

มาตรา ๒๘ กพส.็ประกอบด็วย
(๑)็เง็นอ็ดหน็นท็่ได็ร็บจากงบประมาณแผ็นด็น
(2)็เงนและทรพย์สนท่มผมอบให
(๓)็เง็นและทร็พย็์ส็นท็่ตกเป็นของ็กพส.
(๔)็เง็นท็่ได็จากการจ็าหน็ายทร็พย็์ส็นท็่ได็ร็บมาตาม็(๒)็และ็(๓)็
(๕)็ดอกผล็รายได็็หร็อประโยชน็์อ็่นใดของ็กพส.
เงนและทรพย์สนของ็กพส.็ตามวรรคหน่งใหนาสงเขาบญช็กพส.็โดยไมตองนาสงคลงเป็นรายไดแผนดน

มาตรา ๒๙็ การรบเงน็ การจายเงน็ การเกบรกษาเงน็ การจดหาผลประโยชน์็ การจดการและการ็
จาหนายทรพย์สนของ็กพส.็ใหเป็นไปตามระเบยบท่รฐมนตรกาหนดโดยความเหนชอบของคณะกรรมการพฒนาการ
สหกรณ์แหงชาต
*

มาตรา็23/1็เพม่ เตมโดยมาตรา็10็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ.2562
มาตรา็26็ยกเล กโดยมาตรา็11็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ.2562
***
มาตรา็27็ ให็แก็ไขคาว็า็ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ็์” เป็น็ “กรมส็งเสร็มสหกรณ็์” โดยมาตรา็ 122็ แห็งพระราชกฤษฎ็กา็
แก็ไขบทบ็ญญ็ต็ให็สอดคล็องก็บการโอนอำนาจหน็าท็่ของส็วนราชการให็เป็นไปตามพระราชบ็ญญ็ต็ปร็บปร็งกระทรวง็ ทบวง็ กรม็พ.ศ.็ 2545็
พ.ศ. 2545
**
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*

มาตรา ๓๐ ให็ม็คณะกรรมการบร็หาร็ กพส.็ ประกอบด็วย็อธ็บด็กรมส็งเสร็มสหกรณ็์เป็นประธาน็
กรรมการ็อธ บดกรมตรวจบ็ญช็สหกรณ์ ็ อธ็บด็กรมประมง็อธ็บด็กรมปศ็ส็ตว็์็ อธ็บด็กรมส็งเสร็มการเกษตร็
ผ็แทนกรมบ็ญช็กลาง็ ผ็แทนสาน็กงบประมาณ็ เป็นกรรมการโดยตาแหน็ง็ กรรมการอ็น่ ซ็่งรฐมนตรแต็งต็้งจาก
ผ็แทนของสหกรณ็์ประเภทละหน็่งคน็และผ็แทนกล็มเกษตรกรหน็่งคน็เป็นกรรมการ
ให็รองอธ็บด็กรมส็งเสร็มสหกรณ็์ซ็่งอธ็บด็กรมส็งเสร็มสหกรณ็์มอบหมายเป็นกรรมการและเลขาน็การ
การเลอกผแทนของสหกรณ็์และผแทนกลมเกษตรกรเพ็่อให็ร็ฐมนตรแต็งต็้งตามวรรคหน็่ง็ให็เป็นไปตาม
หล็กเกณฑ็์ท็่คณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ก็าหนด
ใหคณะกรรมการบรหาร็กพส.็มอานาจหนาท่บรหาร็กพส.็ตลอดจนตรวจสอบตดตามและประเม น
ผลงานของสหกรณ์ท่ไดรบการส็งเสรมก็จการจาก็กพส.็ตามหล็กเกณฑ็์ทก่ าหนดในระเบยบกรมสงเสรมสหกรณ์
**
มาตรา ๓๑ ให น าความในมาตรา็๑๑็และมาตรา็๑๒็มาใช บ งค บแก การด ารงต าแหน งของ
กรรมการบรหาร็กพส.็ซ่งรฐมนตรแตงต้งจากผแทนของสหกรณ์และผแทนกลมเกษตรกรโดยอนโลม
มาตรา ๓๒ ใหนาความในมาตรา็๑๓็มาใชบงคบแกการประชมของคณะกรรมการบรหาร็กพส.็โดยอนโลม

หมวด ๓
สหกรณ์
ส่วนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
มาตรา ๓๓ สหกรณ์จะต้งข้นไดโดยการจดทะเบยนตามพระราชบญญตน้็และตองมวตถประสงค์เพ่อ
สงเสรมผลประโยชน์ทางเศรษฐกจและสงคมของบรรดาสมาชกโดยวธชวยตนเองและชวยเหลอซ่งกนและกน
ตามหลกการสหกรณ์็และตอง
(๑)็็มก็จการรวมก็นตามประเภทของสหกรณ์ท่ขอจดทะเบ็ยน
(๒)็็ม็สมาช็กเป็นบ็คคลธรรมดาและบรรล็น็ต็ภาวะ
(๓)็็มทนซ่งแบงเป็นหนมมลคาเทา็ๆ็กน็และสมาชกแตละคนจะตองถอหนอยางนอยหน่งหน็แตไมเกน
หน็่งในห็าของห็นท็่ชาระแล็วท็้งหมด
(๔)็็มสมาช็กซ่งมค็ณสมบ็ต็ตามทก็่กาหนดในข็อบ็งค็บภายใต็บทบ็ญญ็ต็มาตรา็๔๓็(๗)
***
วรรคสอง ็(ยกเลก)
****

มาตรา ๓๓/1็็สหกรณ์ท่จะรบจดทะเบยนตามมาตรา็33็แบงประเภทได็ดงตอไปน้
(1)็สหกรณ์การเกษตร
(2)็สหกรณ์ประมง
(3)็สหกรณ์นคม

*

มาตรา็30็ให็แก็ไขคาว็า็“ปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็เป็น็“อธบดกรมสงเสรมสหกรณ์”็และคาวา็“กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์” เป็น็“กรมสงเสรมสหกรณ์” โดยมาตรา็122็แหงพระราชกฤษฎกา็แกไขบทบญญตใหสอดคลองกบการโอนอานาจหนาท่ ของ
สวนราชการใหเป็นไปตามพระราชบญญตปรบปรงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545 พ.ศ.็2545็คร้ง สดทาย็แกไขโดยมาตรา็5็แหง
พระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็2)็พ.ศ.็2553
**
มาตรา็31 แกไขโดยมาตรา็6็แหงพระราชบ ญญตสหกรณ์็(ฉบ บท่ ็2)็พ.ศ.็2553 ็
***
มาตรา็33 วรรคสอง็ยกเลกโดยมาตรา็12็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3)็พ.ศ.็2562็
****
มาตรา็33/1็เพ่มเตมโดยมาตรา็13็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3)็พ.ศ.็2562็
หมายเหต็็ :-็ มาตรา็34็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3)็พ.ศ.็2562็กาหนดว็า็“มาตรา็34็ในกรณท่ขอบงคบของสหกรณ์ใดไม
เป็นไปตามท่กาหนดในกฎกระทรวงท่ออกตามความในมาตรา็33/1็วรรคสอง็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ่งแกไขเพ่มเตมโดย
พระราชบญญตน้็ใหสหกรณ์น้นแกไขขอบงคบของสหกรณ์ใหเป็นไปตามกฎกระทรวงดงกลาวภายในหน่งรอยแปดสบวนนบแตวนท่กฎกระทรวงใชบงคบ”
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(4)็สหกรณ์รานคา
(5)็สหกรณ์บรการ
(6)็สหกรณ์ออมทรพย์
(7)็สหกรณ์เครดตยเน่ยน
(8)็สหกรณ์อ่นตามท่กาหนดในกฎกระทรวง
ลกษณะของสหกรณ์ท่จะรบจดทะเบยน็วตถประสงค์็และขอบเขตแห งการดาเนนกจการท่จะพง
ดาเนนการไดของสหกรณ์แตละประเภทตามวรรคหน่ง็ใหเป็นไปตามท่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ผซ่งประสงค์จะเป็นสมาชกของสหกรณ์ท่จะขอจดต้งข้น็ตองประชมกนเพ่อคดเลอกผท่ ็
มาประช็มให็เป็นคณะผ็จ็ดต็้งสหกรณ็์จานวนไม็น็อยกว็าส็บคน็เพ็่อดาเน็นการจ็ดต็้งสหกรณ์็ โดยให็คณะผ็จ็ดต็้ง็
สหกรณ็์ดาเน็นการ็ด็งต็อไปน็้
(๑)็็พ็จารณาเล็อกประเภทของสหกรณ็์ท็่จะจ็ดต็ง้ ตามท็่กาหนดในกฎกระทรวงและพ็จารณากาหนด็
ว็ตถ็ประสงค็์ของสหกรณ็์ท็่จะจ็ดต็้งน็้น
(๒)็็กาหนดแผนดาเน็นการเก็่ยวก็บธ็รก็จหร็อก็จกรรมของสหกรณ็์ท็่จะจ็ดต็ง้ ข็้นตามหล็กเกณฑ็์และ็
ว็ธ็การท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์กาหนด
(๓)็็ทาบ็ญช็รายช็่อผ็ซ็่งจะเป็นสมาช็กพร็อมด็วยจานวนห็นท็่แต็ละคนจะถ็อเม็่อจ็ดต็้งสหกรณ็์แล็ว
(๔)็็ดำเน็นการรางข็อบ็งคบภายใต็บ็งค็บบทบ็ญญต็มาตรา็๔๓็และเสนอใหท่ประช็มผซ่งจะเป็นสมาช็ก
พ็จารณากาหนดเป็นข็อบ็งค็บของสหกรณ็์ท็่จะจ็ดต็้งข็้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบ็ยนสหกรณ็์็ ให็คณะผ็จ็ดต็้งสหกรณ็์ลงลายม็อช็่อในคาขอจดทะเบ็ยนตาม็
แบบท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์กาหนด็ย็่นต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์พร็อมเอกสาร็ด็งต็อไปน็้
(๑)็ สาเนารายงานการประช็มตามมาตรา็๓๔็จานวนสองช็ด
(๒)็ แผนดาเน็นการตามมาตรา็๓๔็(๒)็จานวนสองช็ด
(๓)็ บญชรายช่อผซ่งจะเป็นสมาชกพรอมลายมอช่อและจานวนหนท่แตละคนจะถอเม่อจดต้งสหกรณ์แลว
จานวนสองช็ด
(๔)็็ข็อบ็งค็บตามมาตรา็๓๔็(๔)็จานวนส็่ช็ด
มาตรา ๓๖ นายทะเบยนสหกรณ์็รองนายทะเบยนสหกรณ์็หร อพนกงานเจาหน าท่็ซ่งนายทะเบยน
สหกรณ์มอบหมาย็ม็อานาจออกคาส็่งเป็นหน็งส็อให็บ็คคลใด็ๆ็ ซ็่งเก็่ยวข็องมาช็้แจงข็อเท็จจร็ง็หร็อให็ส็ง
เอกสารมาเพ็่อประกอบการพ็จารณาเก็่ยวก็บการร็บจดทะเบ็ยนสหกรณ็์ได็
ในการพ็จารณารายการท็่เก็่ยวก็บค าขอ็ หร็อรายการในข็อบ็งค็บของสหกรณ็์ท ็่จะจ็ดต็้งข็้น ็ ถ็า
นายทะเบยนสหกรณ์เหนวารายการดงกลาวไมถกตอง็หรอยงมไดดาเนนการตามมาตรา็๓๔็นายทะเบยนสหกรณ์็
ม็อานาจส็่งให็คณะผ็จ็ดต็้งสหกรณ็์แก็ไขหรอดาเน็นการให็ถ็กต็องได็
มาตรา ๓๗็ เม่อนายทะเบยนสหกรณ์พจารณาแลวเหนวา็สหกรณ์ตามท่ขอจดทะเบยนมวตถประสงค์็
ตามมาตรา็๓๓็คาขอจดทะเบยนมเอกสารครบถวนถกตองตามมาตรา็๓๕็และการจดต้งสหกรณ์ตามท่ขอจดทะเบยน
จะไมเสยหายแกระบบสหกรณ์ใหนายทะเบยนสหกรณ์รบจดทะเบยนและออกใบสาคญรบจดทะเบยนใหแกสหกรณ์น้น
ใหสหกรณ์ท่ไดจดทะเบยนแลวมฐานะเป็นนตบคคล
มาตรา ๓๘็ ในกรณท่นายทะเบยนสหกรณ์มคาส่งไมรบจดทะเบยน็ใหแจงคาส่งพรอมดวยเหตผล
เป็นหนงสอไปยงคณะผจดต้งสหกรณ์โดยไมชกชา
*
วรรคสอง (ยกเลก)
*
วรรคสาม (ยกเลก)
*

มาตรา็38็วรรคสอง็และวรรคสาม็ยกเลกโดยมาตรา็14็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3)็พ.ศ. 2562
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มาตรา ๓9 เม็่อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ร บจดทะเบ็ยนสหกรณ็์แล็ว็ให็คณะผ็จ็ดต็้งสหกรณ็์ม็อานาจ
หนาท่และสทธเชนเดยวกบคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์น้นจนกวาจะมการเลอกต้งคณะกรรมการดาเนนการ
สหกรณ์ตามมาตรา็40
ใหผซ่งมช่ออยในบญชรายช่อผจะเป็นสมาชกตามมาตรา็๓๔็(๓)็เป็นสมาชกสหกรณ์ต้งแตวนท่นายทะเบยน
สหกรณ์รบจดทะเบยนสหกรณ์และไดชาระคาหนตามจานวนท่จะถอครบถวนแลว
ในกรณท่มผขอเขาเป็นสมาชกสหกรณ์ภายหลงวนท่นายทะเบยนสหกรณ์รบจดทะเบยนสหกรณ์็ใหถอวา
เป็นสมาชกเม่อไดชาระคาหนตามจานวนท่จะถอครบถวนแลว
มาตรา ๔๐ ให็คณะผ็จ็ดต็้งสหกรณ็์น็ดสมาช็กมาประช็มก็นเป็นการประช็มใหญสามญคร็้งแรกภายใน็
เก็าส็บว็นน็บแต็ว็นท็่จดทะเบ็ยนสหกรณ็์็ เพ็่อต็้งคณะกรรมการดาเน็นการสหกรณ็์และมอบหมายการท็้งปวง็
ให็แก็คณะกรรมการดาเน็นการสหกรณ็์
*

มาตรา ๔๑ สหกรณ์ตามมาตรา็33/1็อาจรบสมาชกสมทบได
สมาชกสมทบตองเป็นบคคลธรรมดาซ่งบรรลนตภาวะ็เวนแตสหกรณ์ตามมาตรา็33/1็(4)็(6)็หรอ็(7)็
ท่ต้งอยในสถานศกษาอาจรบผศกษาในสถานศกษาน้นซ่งยงไมบรรลนตภาวะเป็นสมาชกสมทบได
สมาชกสมทบตองมความสมพนธ์กบสหกรณ์หรอสมาชกสหกรณ์ตามหลกเกณฑ์ท่นายทะเบยนสหกรณ์
ประกาศกาหนด
คณสมบตอ่น็วธรบสมคร็และการขาดจากสมาชกภาพ็ตลอดจนสทธและหน าท่ของสมาชกสมทบ็
ใหเป็นไปตามท่กาหนดไวในขอบงคบโดยความเหนชอบของนายทะเบยนสหกรณ์
หามมใหสหกรณ์ใหสทธแกสมาชกสมทบในการนบช่อของสมาชกสมทบเขาเป็นองค์ประชมในการ
ประชมใหญ็การออกเสยงในเร่องใด็ๆ็การเป็นกรรมการดาเนนการ็หรอกยมเงนเกนกวาเงนฝาก็และทนเรอนหน
ของตนเองจากสหกรณ์็
มาตรา ๔๒ ในการชาระคาหน็สมาชกจะนาคาหนหกกลบลบหน้กบสหกรณ์ไมไดและสมาชกมความรบผด
เพ็ยงไม็เก็นจานวนเง็นค็าห็นท็่ย็งส็งใช็ไม็ครบม็ลค็าห็นท็่ตนถ็อ
**
ในระหว็างท่สมาช็กภาพของสมาช็กย็งไมส้นสดลง็หามมใหเจาหน้ของสมาชกใชสทธเรยกรองหรอ
อายดคาหนของสมาช กผน้น็และเม่อสมาช กภาพของสมาชกส้นส ดลง็สหกรณ์มสทธนาเงนตามมลคาหนท่
สมาช กมอยมาห กกลบลบหน้ ท่ส มาช กผ กพนตองช าระหน้แกสหกรณ์ได็และให สหกรณ์มฐานะเป็นเจาหน้
บรมสทธพเศษเหนอเงนคาหนน้น
***

มาตรา ๔๒/๑ เม็่อสมาช็กได็ทำความย็นยอมเป็นหน็งส็อไว็ก็บสหกรณ็็์ ให็ผ็บ็งค็บบ็ญชาในหน็วยงาน็
ของร็ฐ็ หร็อนายจ็างในสถานประกอบการ็หร็อหน็วยงานอ็่นใดท็่สมาช็กปฏ็บ็ต็หน็าท็่อย็ห็กเง็นเด็อนหร็อค็าจ็าง็
หรอเงนอ่นใดท่ถงกาหนดจายแกสมาชกน้น็เพ่อชาระหน้หรอภาระผกพนอ่นท่มตอสหกรณ์็ใหแกสหกรณ์ตามจานวน
ท่สหกรณ์แจงไป็จนกวาหน้หรอภาระผกพนน้นจะระงบส้นไปใหหนวยงานน้นหกเงนดงกลาวและสงเงนท่หกไวน้น
ใหแกสหกรณ์โดยพลน
การแสดงเจตนายนยอมตามวรรคหน่ง็มอาจจะถอนคนได็เวนแตสหกรณ์ใหความยนยอม
การหกเงนตามวรรคหน่ง็ตองหกใหสหกรณ์เป็นลาดบแรก็ถดจากหน้ภาษอากรและการหกเงนเขากองทน
ท่สมาชกตองถกหกตามกฎหมายวาดวยกองทนบาเหนจบานาญขาราชการ็กฎหมายวาดวยกองทนสารองเล้ยงชพ็
กฎหมายวาดวยการคมครองแรงงาน็และกฎหมายวาดวยการประกนสงคม
*

มาตรา็41็แกไขโดยมาตรา็15็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3)็พ.ศ.็2562็็
มาตรา็42็วรรคสอง็แกไขโดยมาตรา็7็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็2)็พ.ศ.็2553
***
มาตรา็42/1็เพ่มเตมโดยมาตรา็8็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็2็)็พ.ศ.็2553็
หมายเหต็็ :-็ มาตรา็35็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3)็พ.ศ.็2562็กาหนดวา็“มาตรา็35็ใหสหกรณ์แกไขขอบงคบของสหกรณ์
ท่เก่ยวกบสมาชกสมทบใหเป็นไปตามมาตรา็41็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ่งแกไขเพ่มเตมโดยพระราชบญญตน้็ใหแลวเสรจ
ภายในหน่งรอยแปดสบวนนบแตวนท่พระราชบญญตน้ใชบงคบ”
**
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*

มาตรา 42/2็ สมาชกอาจทาหนงสอต้งบคคลหน่งหรอหลายคนเป็นผรบโอนประโยชน์ในเงนคาหน
เงนฝาก็หรอเงนอ่นใดจากสหกรณ์เม่อถงแกความตาย็โดยมอบไวแกสหกรณ์เป็นหลกฐาน

ส่วนที่ ๒
ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓ ข็อบ็งค็บของสหกรณ็์อย็างน็อยต็องม็รายการ็ด็งต็อไปน็้
(๑)็็ช็่อสหกรณ็์็ซ็่งต็องม็คำว็า็“จำกัด” อย็ท็ายช็่อ
(๒)็็ประเภทของสหกรณ็์
(๓)็็ว็ตถ็ประสงค์
(๔)็็ท็่ต็้งสำน็กงานใหญและท็่ต็้งสาน็กงานสาขา
(๕)็็ทนซ่งแบงเป็นหน็มลคาของหน็การชาระคาหนดวยเงนหรอทรพย์สนอ่น็การขายและการโอนหน็
ตลอดจนการจายคนคาหน
(๖)็็ข็อกำหนดเก็่ยวก็บการดำเน็นงาน็การบ็ญช็็และการเง็นของสหกรณ์
(๗)็็ค็ณสมบ็ต็ของสมาช็ก็ว็ธ็ร็บสมาช็ก็การขาดจากสมาช็กภาพ็ตลอดจนส็ทธ็หน็าท็่ของสมาช็ก
(๘)็็ข็อกำหนดเก็่ยวก็บการประช็มใหญ็
(๙)็็การเลอกต้ง็การดารงตาแหนง็การพนจากตาแหนง็และการประชมของคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์
(๑๐)็ การแตงต้ง็การดารงตาแหนง็การพนจากตาแหนง็การกาหนดอานาจหนาท่ ็และความรบผดชอบ
ของผจดการ
มาตรา ๔๔ การแก็ไขเพ็่มเต็มข็อบ็งค็บ็จะกระทำได็ก็แต็โดยมต็ของท็่ประช็มใหญ็็และต็องนำข็อบ็งค็บ็
ท่ไดแกไขเพ่มเตมไปจดทะเบยนตอนายทะเบยนสหกรณ์ภายในสามสบวนนบแตวนท่ท่ประชมใหญลงมต็เม่อ
นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ได็จดทะเบ็ยนแลวใหมผลใชบงคบได
ในกรณท่มการแกไขเพ่มเตมขอบงคบโดยการเปล่ยนช่อสหกรณ์็ใหสหกรณ์คนใบสาคญรบจดทะเบยน
และใหนายทะเบยนสหกรณ์ออกใบสาคญรบจดทะเบยนการเปล่ยนช่อใหแกสหกรณ์ดวย็
การแกไขเพ่มเตมขอบงคบและการเปล่ยนช่อของสหกรณ์น้น็ยอมไมกระทบกระเทอนถงสทธหรอความรบผด
ใด็ๆ็ของสหกรณ็์
ใหนาความในมาตรา็๓๖็มาตรา็๓๗็และมาตรา็๓๘็มาใชบงคบแกการแกไขเพ่มเตมขอบงคบโดยอนโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณมปัญหาเก่ยวกบการตความในขอบงคบ็ใหสหกรณ์ขอคาวนจฉยจากนายทะเบยน
สหกรณ์็และใหสหกรณ์ถอปฏบตตามคาวนจฉยน้น

ส่วนที่ ๓
การดำเนินงานของสหกรณ์
มาตรา ๔๖ เพ็่อปฏ็บ็ต็ให็เป็นไปตามว็ตถ็ประสงค์็ ให็สหกรณ็์ม็อำนาจกระทำการ็ด็งต็อไปน็้ได็
(๑)็็ดำเน็นธ็รก็จ็การผล็ต็การค็า็การบร็การ็และอ็ตสาหกรรมเพ็่อประโยชน็์ของสมาช็ก
(๒)็็ให็สว็สด็การหร็อการสงเคราะห็์ตามสมควรแก็สมาช็กและครอบคร็ว
(๓)็็ให็ความช็วยเหล็อทางว็ชาการแก็สมาช็ก
(๔)็็ขอหร็อร็บความช็วยเหล็อทางว็ชาการจากทางราชการ็หน็วยงานของต็างประเทศหร็อบ็คคลอ็่นใด
*

มาตรา็42/2็เพ่ม เต มโดยมาตรา็8 แหงพระราชบ ญญตสหกรณ์็(ฉบ บท่ ็ 2) พ.ศ.็2553
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*

(5) ร็บฝากเง็นประเภทออมทร็พย์หรอประเภทประจาจากสมาชกหรอสหกรณ็์อ่น็หร็อสมาคมฌาปนก็จ
สงเคราะห็์ซ็่งม็สมาช็กของสมาคมน็้นไม็น็อยกว็าก็่งหน็่งเป็นสมาช็กของสหกรณ็์ผ็ร็บฝากเง็น็ หรอนตบคคลซ่งม
บคลากรหรอลกจางไมนอยกวาก่งหน่งของนตบคคลน้นเป็นสมาชกของสหกรณ์ผรบฝากเงน็ท็้งน็้็ ตามระเบ็ยบ็
ของสหกรณ็์ท็่ได็ร็บความเห็นชอบจากนายทะเบ็ยนสหกรณ็์
(๖)็็ใหก็ใหสนเช่อ็ใหยม็ใหเชา็ใหเชาซ้อ็โอน็รบจานองหรอรบจานา็ซ่งทรพย์สนแกสมาชกหรอของสมาชก
(๗)็็จ็ดให็ได็มา็ ซ็้อ็ ถ็อกรรมสทธ็์หร็อทร็พยส็ทธ็ครอบครอง็ ก็็ย็ม็ เช็า็ เช็าซ็้อ็ ร็บโอนส็ทธ็การเช็า็
หร็อส็ทธ็การเช็าซ็้อ็จำนองหร็อจำนำ็ขายหร็อจำหน็ายด็วยว็ธ็อ็่นใดซ็่งทร็พย็์ส็น
(๘)็็ให็สหกรณ็์อ็่นก็ย็มเง็นได็ตามระเบ็ยบของสหกรณ็์ท็่ได็ร็บความเห็นชอบจากนายทะเบ็ยนสหกรณ็์
(๙)็็ดำเน็นก็จการอย็างอ็่นบรรดาท็่เก็่ยวก็บ็หร็อเน็่องในการจ็ดให็สำเร็จตามว็ตถ็ประสงค็์ของสหกรณ์
มาตรา ๔๗ การก็ย็มเง็นหร็อการค้าประก็นของสหกรณ์็ จะต็องจำก็ดอย็ภายในวงเง็นท็่นายทะเบ็ยน็
สหกรณ็์เห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ให็สหกรณ็์ดำรงส็นทร็พย็์สภาพคล็องตามหล็กเกณฑ็์และว็ธ็การท็่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรบเงนอดหนนหรอทรพย์สนจากทางราชการ็หนวยงานของตางประเทศหรอบคคลอ่นใด็
ถาการใหเงนอดหน นหรอทรพย์ส นน้นกาหนดไวเพ่อการใดใหใชเพ่อการน้น็แตถามไดกาหนดไว ใหจดสรรเงน
อ็ดหน็นหร็อทร็พย็์ส็นน็้นเป็นทนสำรองของสหกรณ็์
มาตรา ๕๐ ให็สหกรณ็์มคณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์็ ประกอบด็วย็ ประธานกรรมการหน็่งคน็
และกรรมการอ็น่ อ็กไม็เก็นส็บส็่คนซ็่งท็่ประช็มใหญ็เล็อกต็้งจากสมาช็ก
คณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ์็ มวาระอย็ในตำแหน็งคราวละสองป็น็บแต็ว็นเลอกต้ง็ในวาระเร่มแรก
เม็่อครบหน็่งป็น็บแต็ว็นเล็อกต็ง้ ็ให็กรรมการดำเน็นการสหกรณ็์ออกจากตำแหน็งเป็นจำนวนหน็่งในสองของ
กรรมการดำเน็นการสหกรณ์ท้งหมดโดยว็ธ็จ็บสลาก็และให็ถ็อว็าเป็นการพ็นจากตำแหน็งตามวาระ
กรรมการดาเนนการสหกรณ์็ซ่งพนจากตาแหนงอาจไดรบเลอกต้งอกได็แตตองไมเกนสองวาระตดตอกน
ในกรณ็ท็่ม็การเล็อกต็้งกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์แทนตำแหน็งท็่ว็าง็ให็กรรมการดำเน็นการสหกรณ์็
ท็่ได็ร็บเล็อกต็้งอย็ในตำแหน็งเท็าก็บวาระท็่เหล็ออย็ของผ็ท็ต่ นแทน
มาตรา ๕๑ ให็คณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์เป็นผ็ดำเน็นก็จการและเป็นผ็แทนสหกรณ็์ในก็จการ็
อ็นเก็่ยวก็บบ็คคลภายนอก็เพ็่อการน็้คณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ์จะมอบหมายให็กรรมการคนหน็่งหร็อ
หลายคนหรอผจดการทาการแทนกได
**

มาตรา ๕๑/1 ในการดาเนนกจการของสหกรณ์็คณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการหรอ
ผจดการตองปฏบตหนาท่ใหเป็นไปตามกฎหมาย็วตถประสงค์็ขอบเขตแหงการดาเนนกจการท่จะพงดาเนนการ
ไดของสหกรณ์็ขอบงคบของสหกรณ์็และมตท่ประชมใหญ็ท้งน้็ดวยความซ่อสตย์สจรตและระมดระวงรกษา
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรอสมาชก
**

มาตรา 51/2็คณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการ็หรอผจดการตองรบผ ดรวมกนในความ
เสยหายตอสหกรณ์ในกรณดงตอไปน้
(1)็ แสวงหาผลประโยชน์โดยมชอบ
(2)็ ไมปฏบตหนาท่ตามคาส่งของนายทะเบยนสหกรณ์
(3)็ ดาเนนกจการนอกขอบวตถประสงค์หรอขอบเขตแหงการดาเนนกจการท่จะพงดาเนนการไดของสหกรณ์
* มาตรา็46 (5) แกไขเพ่มเตมโดยมาตรา็9 แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็ 2)็พ.ศ.็2553็คร้งสดทายแกไขโดยมาตรา็

16็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3)็พ.ศ.็2562
** มาตรา็51/1็และมาตรา็51/2็เพ่มเตมโดยมาตรา็17็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ.็2562 ็
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เจาหนาท่ของสหกรณ์ผใดมสวนรวมในการกระทาของคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการหรอ
ผ จ ดการ็อ นเป็ น เหต ให เก ดความเส ยหายแก สหกรณ์ ็ เจ าหน าท่ ข องสหกรณ์ ผ น้ น ต องร บผ ดร วมก นก บ
คณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการ็หรอผจดการ็ในความเสยหายตอสหกรณ์
*

มาตรา 51/3็คณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการ็หรอผ จดการไมตองรบผดตามมาตรา็
51/2็ในกรณดงตอไปน้
(1)็พสจน์ไดวาตนมไดรวมกระทาการอนเป็นเหตใหเกดความเสยหายตอสหกรณ์
(2)็ไดคดคานในท่ประชมคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชมหรอไดทา
คดคานเป็นหนงสอย่นตอประธานท่ประชมภายในสามวนนบแตส้นสดการประชม
มาตรา 52็หามมใหบคคลซ่งมลกษณะดงตอไปน้เป็นหรอทาหนาท่กรรมการหรอผจดการ
(1) เคยได็รบโทษจำคกโดยคาพ็พากษาถงท่สดใหจาคก็เว็นแต็เป็นโทษสาหรบความผดท่ไดกระทาโดย
ประมาทหร็อความผ็ดลหโทษ
(๒)็เคยถกไลออก็ปลดออก็หรอใหออกจากราชการ็องค์การ็หรอหนวยงานของรฐหรอเอกชน็ฐานทจรต
ต็อหน็าท็่
(๓)็เคยถกใหพนจากตาแหนงกรรมการหรอมคาวนจฉยเป็นท่สดใหพนจากตาแหนงกรรมการตามมาตรา็๒๒็(๔)
(๔)็เคยถ็กท็่ประช็มใหญ็ม็มต็ให็ถอดถอนออกจากตำแหน็งกรรมการเพราะเหต็ท็จร็ตต็อหน็าท็่
***
(5)็เคยถกส่งใหพนจากตาแหนงกรรมการหรอผจดการตามมาตรา็89/3็วรรคสอง
***
(6)็เป็นกรรมการหรอผจดการในสหกรณ์ท่ถกส่งเลกตามมาตรา็89/3็วรรคสอง
***
็ (7)็เป็นบคคลทมลกษณะตองหามตามระเบยบท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนด
**

มาตรา 53็ใหสหกรณ์มผตรวจสอบกจการ็ซ่งท่ประชมใหญเลอกต้งจากสมาชกหรอบคคลภายนอก็
เพ่อดาเนนการตรวจสอบกจการของสหกรณ์แลวทารายงานเสนอตอท่ประชมใหญ
****
จานวน็คณสมบตและลกษณะตองหาม็วธการรบสมคร็และการขาดจากการเป็นผตรวจสอบกจการ
ตลอดจนอานาจหนาท่ของผตรวจสอบกจการตามวรรคหน่ง็ใหเป็นไปตามท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนด็โดยอาจ
กาหนดใหแตกตางกนตามขนาดและประเภทของสหกรณ์กได
มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์เรยกประชมใหญสามญปีละหน่งคร้งภายในหน่งรอย
หาสบวนนบแตวนส้นปีทางบญชของสหกรณ์น้น
มาตรา ๕๕ เม่อมเหตอนสมควร็คณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์จะเรยกประชมใหญวสามญเม่อใดกได
แต็ถานายทะเบ็ยนสหกรณ็์มหน็งส อแจงให เรยกประช็มใหญว็สามญ็หร็อในกรณ็ท็่สหกรณ็์ขาดท็นเก็นก็่งของ
จานวนทนเรอนหนท่ชาระแลว็ตองเรยกประชมใหญวสามญโดยมชกชาแตไมเกนสามสบวนนบแตวนท่สหกรณ์ทราบ
สมาช็กซ็่งม็จำนวนไม็น็อยกว็าหน็่งในห็าของจำนวนสมาช็กท็้งหมด็หรอไม็น็อยกว็าหน็่งร็อยคน็หร็อ
ผแทนสมาช็กในกรณ็ท่มผแทนสมาช็กตามมาตรา็๕๖็ซ็่งม็จำนวนไม็น็อยกว็าหน็่งในห็าของจำนวนผ็แทนสมาช็ก
ท็้งหมด็หร็อไม็น็อยกว็าห็าส็บคนลงลายม็อช็่อทำหน็งส็อร็องขอต็อคณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์็ ให็เร็ยก
ประช็มใหญ็ว็สาม็ญก็ได็
ในกรณท่สมาชก็หรอผแทนสมาชกของสหกรณ์เป็นผรองขอใหเรยกประชมใหญวสามญใหคณะกรรมการ
ด าเน นการสหกรณ์ เ ร ยกประช มใหญ ว สาม ญภายในสามส บว นนบแต ว นท่ ร บค าร องขอ็ถ าคณะกรรมการ็
ดาเนนการสหกรณ์ไมเรยกประชมใหญวสามญภายในกาหนดระยะเวลาดงกลาว็ใหนายทะเบยนสหกรณ์มอานาจ
เรยกประชมใหญวสามญภายในระยะเวลาตามท่เหนสมควรกได
*

มาตรา็51/3็เพ่มเตมโดยมาตรา็17็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ.็2562
มาตรา็52 (1) แกไขโดยมาตรา็10็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็2) พ.ศ. 2553
***
มาตรา็52 (5) (6) (7) เพ่มเตมโดยมาตรา็18็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ. 2562
****
มาตรา็53็วรรคสอง็แกไขโดยมาตรา็19็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ. 2562
**
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มาตรา ๕๖ สหกรณ์ใดมสมาชกเกนกวาหารอยคน็จะกาหนดในขอบงคบใหมการประชมใหญโดย็
ผแทนสมาชกก็ได็็จำนวนผ็แทนสมาช็กจะม็น็อยกว็าหน็่งร็อยคนไม็ได็
วธการเลอกต้งผ แทนสมาช ก็จานวนผ แทนสมาช ก็และการดารงตาแหนงใหเป็นไปตามท่กาหนด
ในขอบงคบ
มาตรา ๕๗ การประช็มใหญของสหกรณ็์ต็องม็สมาช็กมาประช็มไม็น็อยกว็าก็่งหน็่งของจำนวนสมาช็ก็
ท็้งหมดหร็อไม็น็อยกว็าหน็ง่ ร็อยคน็ในกรณ็เป็นการประช็มใหญ็โดยผ็แทนสมาช็ก็ต็องม็ผ็แทนสมาช็กมาประช็ม็
ไมนอยกวาก่งหน่งของจานวนผแทนสมาชกท้งหมดหรอไมนอยกวาหน่งรอยคน็จงจะเป็นองค์ประชม
ในการประชมใหญ็สมาชกหรอผแทนสมาชกจะมอบอานาจใหผอ่นมาประชมแทนตนไมได
มาตรา ๕๘ ในการประชมใหญของสหกรณ์็ถาสมาชกหรอผแทนสมาชก็แลวแตกรณ็มาประชมไมครบ
องค์ประชม็ใหนดประชมใหญอกคร้งหน่งภายในสบส่วนนบแตวนท่นดประชมใหญคร้งแรก็ในการประชมคร้งหลงน้็็
ถามใช็การประช็มใหญ็ว็สามญท่สมาชกหรอผแทนสมาช็กร็องขอให็เร็ยกประช็มแล็ว็เม็่อม็สมาช็กหร็อผ็แทน
สมาช็ก็แล็วแตกรณ็มาประช็มไม็น็อยกว็าหน็่งในส็บของจำนวนสมาช็กหร็อผ็แทนสมาช็กท็้งหมด็ หร็อไม็น็อยกว็า
สามส็บคน็ก็ให็ถ็อว็าเป็นองค็์ประช็ม
มาตรา ๕๙ สมาช็กหร็อผ็แทนสมาช็กคนหน็่งให็ม็เส็ยงหน็่งในการลงคะแนน็ ถ็าคะแนนเส็ยงเท็าก็น็
ให็ประธานในท็่ประช็มออกเส็ยงเพ็่มข็้นอ็กเส็ยงหน็่งเป็นเส็ยงช็้ขาด็การว็น็จฉ็ยช็้ขาดของท็่ประช็มใหญให็ถ็อเสยง
ขางมาก็เวนแตในกรณดงตอไปน้็ใหถอเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนสมาชกหรอผแทนสมาชกซ่งมาประชม
(๑)็็การแก็ไขเพ็่มเต็มข็อบ็งค็บ
(๒)็็การควบสหกรณ์
(๓)็็การแยกสหกรณ์
(๔)็็การเล็กสหกรณ์
(๕)็การอ็่นใดท็่ข็อบ็งค็บกำหนดให็ใช็เส็ยงไม็น็อยกว็าสองในสามของจำนวนสมาช็กหร็อผ็แทนสมาช็ก็
ซ็่งมาประช็ม
*

มาตรา ๖๐ การจ็ดสรรกำไรส็ทธ็ประจำป็ของสหกรณ็์็ ให็จ็ดสรรเป็นทนสำรองไม็น็อยกว็าร็อยละส็บ็
ของกาไรสทธ็และเป็นคาบารงสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยตามอตราท่กาหนดในกฎกระทรวง็แตตองไมเกน
ร็อยละห็าของกำไรส็ทธ็
กาไรสทธประจาปีท่เหลอจากการจดสรรเป็นทนสารองและคาบารงสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็
ท่ประชมใหญอาจจดสรรไดภายใตขอบงคบ็ดงตอไปน้
(๑)็็จายเป็นเงนปันผลตามหนท่ชาระแลว็แตตองไมเกนอตราท่กาหนดในกฎกระทรวงสาหรบสหกรณ์
แตละประเภท
(๒)็็จ็ายเป็นเง็นเฉล็่ยค็นใหแก็สมาช็กตามส็วนธ็รก็จท็่สมาช็กได็ทำไว็ก็บสหกรณ็์ในระหว็างป็
(๓)็็จ็ายเป็นเง็นโบน็สแก็กรรมการและเจ็าหน็าท็่ของสหกรณ็์ไม็เก็นร็อยละสบของกำไรส็ทธ็
(๔)็็จายเป็นทนสะสมไว็็เพ็่อดำเน็นการอย็างหน็่งอย็างใดของสหกรณ็์ตามท่กาหนดในขอบงคบ
มาตรา ๖๑ ทนสำรองตามมาตรา็๖๐็วรรคหน็่ง็จะถอนจากบ็ญช็ท็นสำรองได็เพ็่อชดเชยการขาดท็น
หรอเพ็่อจดสรรเขาบ็ญช็ทนสารองให็แก็สหกรณ์ใหมท่ไดจดทะเบยนแบ็งแยกจากสหกรณ็์เด็มตามมาตรา็๑๐๐
มาตรา ๖๒ เง็นของสหกรณ็์น็้น็สหกรณ็์อาจฝากหร็อลงทนได็็ด็งต็อไปน็้
(๑)็็ฝากในชมนมสหกรณ์หรอสหกรณ์อ่น
(๒)็็ฝากในธนาคาร็หรอฝากในสถาบนการเงนท่มวตถประสงค์เพ่อใหความชวยเหลอทางการเงนแกสหกรณ์
(๓)็็ซ็้อหล็กทร็พย็์ของร็ฐบาลหรอรฐว็สาหก็จ
*

มาตรา็60็วรรคหน็่ง็แก็ไขโดยมาตรา็11็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็(ฉบ็บท็่็2) พ.ศ. 2553
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(๔)็็ซ็้อห็นของธนาคารท็่ม็ว็ตถ็ประสงค็์เพ็่อให็ความช็วยเหล็อทางการเง็นแก็สหกรณ์
(๕)็็ซ็้อห็นของช็มน็มสหกรณ็์หรอสหกรณ็์อ็่น
(๖)็็ซ้อห็นของสถาบนทป่ ระกอบธ็รก็จอ็นทาใหเก็ดความสะดวกหรอสงเสร็มความเจร็ญแกกจการของ
สหกรณ์โดยได็รบความเหนชอบจากนายทะเบ็ยนสหกรณ็์
(๗)็็ฝากหร็อลงท็นอย็างอ็่นตามท็่คณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็กำหนด
มาตรา ๖๓ ใหสหกรณ์ท่มวตถประสงค์เพ่อการขายหรอแปรรปผลตผลทางการเกษตรท่สมาชกผลตข้น
พ็จารณาซ็้อหร็อรวบรวมผล็ตผลจากสมาช็กก็อนผ็อ็่น
มาตรา ๖๔ ให็สหกรณ็์จ็ดทาทะเบ็ยน็ด็งต็อไปน็้
(๑)็็ทะเบ็ยนสมาช็กซ็่งอย็างน็อยต็องม็รายการ
(ก)็ช็่อ็ประเภท็และท็่ต็้งสำน็กงานของสหกรณ็์
(ข)็ช็่อ็ส็ญชาต็็และท็่อย็ของสมาช็ก
(ค)็ว็นท็่เข็าเป็นสมาช็ก
(๒)็็ทะเบ็ยนห็นซ็่งอย็างน็อยต็องม็รายการ
(ก)็ช็่อ็ประเภท็และท็่ต็้งสำน็กงานของสหกรณ็์
(ข)็ช็่อของสมาช็กซ็่งถ็อห็น็ม็ลค็าห็น็จำนวนห็น็และเง็นค็าห็นท็่ชำระแล็ว
(ค)็ว็นท็่ถ็อห็น
ให็สหกรณ็์เก็บร็กษาทะเบ็ยนตาม็ (๑)็ และ็ (๒)็ ไว็ท็่สำน็กงานของสหกรณ็แ์ ละให็ส็งสาเนาทะเบ็ยนน็้น็
แก็นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ภายในเก็าส็บว็นน็บแต็ว็นท็่จดทะเบ็ยน
ให็สหกรณ็์รายงานการเปล็่ยนแปลงรายการในทะเบ็ยนต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ภายในสามส็บว็นน็บแต็็
ว็นส็้นป็ทางบ็ญช็ของสหกรณ์
มาตรา ๖๕ ให็สหกรณ็์จ็ดให็ม็การทำบ็ญช็ตามแบบและรายการท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์กำหนดให็
ถ็กต็องตามความเป็นจร็ง็ และเก็บรกษาบ็ญช็และเอกสารประกอบการลงบ็ญช็ไว็ท็่สำน็กงานสหกรณ็์ภายใน
ระยะเวลา็ท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนด
เม็่อม็เหต็ต็องบ็นท็กรายการในบ็ญช็เก็่ยวก็บกระแสเง็นสดของสหกรณ์ให็บ็นท็กรายการในว็นท็่เก็ดเหต็น็้น็
สำหร็บเหต็อ็่นท็่ไม็เก็่ยวก็บกระแสเง็นสด็ให็บ็นท็กรายการในสม็ดบ็ญช็ภายในสามว็นน็บแต็ว็นท็่ม็เหต็อ็นจะต็อง็
บ็นท็กรายการน็้น
การลงรายการบ็ญช็ต็องม็เอกสารประกอบการลงบ็ญช็ท็่สมบ็รณ็์โดยครบถวน
*
มาตรา 66็ ใหสหกรณ์จดทางบการเงนประจาปีทกรอบปีทางบญชของสหกรณ์
งบการเงนประจาปีตองเป็นไปตามแบบท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนด
งบการเง นประจาปีน้น ต องทาให แล วเสร จและให ผ สอบบ ญช ตรวจสอบแล วนาเสนอเพ่อ อน ม ต
ในท่ประชมใหญของสหกรณ์ภายในหน่งรอยหาสบวนนบแตวนส้นปีทางบญช
*

มาตรา 67็ ใหสหกรณ์จดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนนงานของสหกรณ์เสนอตอท่ประชมใหญ
ในคราวท่เสนองบการเงนประจาปี็และใหสงสาเนารายงานประจาปีและงบการเงนประจาปีไปยงนายทะเบยนสหกรณ์
ภายในสามสบวนนบแตวนท่มการประชม
*

มาตรา 68็ ใหสหกรณ์เกบรกษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนนงานของสหกรณ์และงบการเงน
ประจาปี็พรอมท้งขอบงคบและกฎหมายวาดวยสหกรณ์ไวท่สานกงานของสหกรณ์็เพ่อใหสมาชกขอตรวจดได
*

มาตรา็66็มาตรา็67็และมาตรา็68 แกไขโดยมาตรา็20็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ.็2562
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ส่วนที่ ๔
การสอบบัญชี
*

มาตรา 69็ ใหกรมตรวจบญชสหกรณ์เป็นผสอบบญชของสหกรณ์ ็ในการน้็กรมตรวจบญชสหกรณ์
อาจแตงต้งผสอบบญชรบอนญาต็หรอบคคลอ่นเป็นผสอบบญชของสหกรณ์็ตามขนาดของสหกรณ์กได ็ท้งน้็
ตามระเบยบท่อธบดกรมตรวจบญชสหกรณ์กาหนด
การสอบบญชน้น็ใหปฏบตตามมาตรฐานการสอบบญชและตามระเบยบท่อธบดกรมตรวจบญชสหกรณ์กาหนด

ส่วนที่ ๕
การเลิกสหกรณ์
มาตรา ๗๐ สหกรณ็์ย็อมเล็กด็วยเหต็หน็่งเหต็ใด็ด็งต็อไปน็้
(๑)็็ม็เหต็ตามท็่กำหนดในข็อบ็งค็บ
(๒)็็สหกรณ็์ม็จำนวนสมาช็กน็อยกว็าส็บคน
(๓)็็ท็่ประช็มใหญลงมต็ให็เล็ก
(๔)็็ล็มละลาย
(๕)็็นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ส็่งให็เลกตามมาตรา็๗๑
ใหสหกรณ์ท่เลกตาม็(๑)็(๒)็(๓)็หรอ็(๔)็แจงใหนายทะเบยนสหกรณ์ทราบภายในสบหาวนนบแต

วนท่เลก

ให็นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ป็ดประกาศการเล็กสหกรณ็์ไว็ท็่สำน็กงานของสหกรณ็์็ ท็่ทำการสหกรณ็์อำเภอ
หรอหน็วยสงเสร็มสหกรณ็็์ และทว่ ็าการอำเภอหร็อสาน็กงานเขตแห็งทองท่ท่สหกรณ์น้นต้งอย
มาตรา ๗๑ นายทะเบ็ยนสหกรณ็์มอำนาจส่งเลกสหกรณ์ได็เมอ่ ปรากฏว็า
(๑)็็สหกรณ์ไมเร่มดำเน็นก็จการภายในหน็่งป็น็บแต็ว็นท็่จดทะเบ็ยนหร็อหย็ดดำเน็นก็จการต็ดต็อก็น
เป็นเวลาสองป็น็บแต็ว็นท็่หย็ดดำเน็นก็จการ
**
(๒)็็สหกรณ์ไมสงสาเนารายงานประจำป็และงบการเงนประจาปีต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์เป็นเวลาสามป็
ต็ดต็อก็น
(๓)็็สหกรณ็์ไม็อาจดำเน็นก็จการให็เป็นผลด็็หร็อการดำเน็นก็จการของสหกรณ็์กอให็เก็ดความเส็ยหาย
แก็สหกรณ์็หร็อประโยชน็์ส็วนรวม
***

มาตรา ๗๒ (ยกเลก)

มาตรา ๗๓ เม็่อสหกรณ์ใดเล็กไปด็วยเหต็หน็่งเหต็ใดตามท็่ระบ็ไว็ในมาตรา็๗๐็ให็จดการชำระบ็ญช็็
ตามบทบ็ญญ็ตในหมวด็๔็ว็าด็วยการชำระบ็ญช็

หมวด ๔
การชำระบัญชี
มาตรา ๗๔ การชาระบญชสหกรณ์ท่ลมละลายน้น็ใหเป็นไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
*

ส วนท่ ็ 4็การสอบบ ญช ็มาตรา็69็แก ไขโดยมาตรา็21็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา็71 (2) แกไขโดยมาตรา็22็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
***
มาตรา็72็็ยกเล กโดยมาตรา็23็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
**
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*

มาตรา 75็ การชาระบญชสหกรณ์ท่เลกเพราะเหตอ่นนอกจากลมละลาย็ใหท่ประชมใหญต้งผชาระบญช
โดยไดรบความเหนชอบจากนายทะเบยนสหกรณ์ข้นทาการชาระบญชสหกรณ์ภายในสามสบวนนบแตวนท่เลกสหกรณ์็
หรอนบแตวนท่คณะกรรมการพจารณาอทธรณ์มคาส่งใหยกอทธรณ์็ แลวแตกรณ
ในกรณท่ท่ประชมใหญไมเลอกต้งผชาระบญชภายในกาหนดเวลาดงกลาว็หรอนายทะเบยนสหกรณ์็
ไมให ความเห นชอบในการเลอกต้งผช าระบญช็ใหนายทะเบยนสหกรณ์ต้งผช าระบญช ข้นทาการชาระบญช
สหกรณ์ได
เม่อนายทะเบยนสหกรณ์เหนสมควรหรอเม่อสมาชกมจานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชกท้งหมด
รองขอตอนายทะเบยนสหกรณ์็นายทะเบยนสหกรณ์จะแตงต้งผช าระบญช คนใหมแทนผ ชาระบญชซ่งไดรบ็
เลอกต้งหรอซ่งไดต้งไวกได
ใหนายทะเบยนสหกรณ์จดทะเบยนผชาระบญชซ่งนายทะเบยนสหกรณ์ใหความเหนชอบตามวรรคหน่ง็
หรอผชาระบญชซ่งไดรบแตงต้งตามวรรคสองหรอวรรคสาม็และใหปิดประกาศช่อผชาระบญชไวท่สานกงานของ
สหกรณ์น้น็สานกงานสหกรณ์อาเภอหรอหนวยสงเสรมสหกรณ์็และท่วาการอาเภอหรอสานกงานเขตแหงทองท่ ็
ทส่ หกรณ์น้นต้งอยภายในสบส่วนนบแตวนท่จดทะเบยนผชาระบญช
ผชาระบญชอาจไดรบคาตอบแทนตามท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนด
มาตรา ๗๖ สหกรณ็์น็้นแมจะได็เล็กไปแลวก็ให็พ็งถ็อว็าย็งคงดำรงอย็ตราบเท็าเวลาท็่จำเป็นเพ็่อการ็
ชำระบ็ญช็
มาตรา ๗๗ ให็ผ็ชำระบ็ญช็ม็หน็าท็่ช ำระสะสางก็จการของสหกรณ็์็ จ็ดการชำระหน็้และจำหน็าย
ทร็พย็์ส็นของสหกรณ็์น็้นให็เสร็จไป
มาตรา ๗๘ เม็่อสหกรณ็์เล็ก็็ ให็คณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์และเจ็าหน็าท็่ของสหกรณ็์ม็หน็าท็่
จ็ดการร็กษาทร็พย็์ส็นท็้งหมดของสหกรณ็์ไว็จนกว็าผ็ชำระบ็ญช็จะเร็ยกให็ส็งมอบ
ผชำระบญช็จะเร็ยกใหคณะกรรมการดำเน็นการสหกรณ็์หรอเจ็าหนาท่ของสหกรณ์สงมอบทรพย์สนตาม
วรรคหน่งพร็อมด็วยสม็ดบ็ญช็็เอกสาร็และส็่งอ็่นเม็่อใดก็ได็
มาตรา ๗๙ ภายในสามส็บว็นน็บแต็ว็นท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็จ์ ดทะเบ็ยนผ็ชำระบ็ญช็็ให็ผ็ชำระบ็ญช็็
ประกาศโฆษณาทางหน็งส็อพ็มพ็์รายว็นอย็างน็อยสองว็นต็ดต็อก็น็หร็อประกาศโฆษณาทางอ็่นว็าสหกรณ็์ได็เล็ก็
และแจ็งเป็นหน็งส็อไปย็งเจ็าหน็้ท็กคน็ซ็่งม็ช็่อปรากฏในสม็ดบ็ญช็็เอกสารของสหกรณ์็ หร็อปรากฏจากทางอ็่น
เพ็่อใหทราบว็าสหกรณ์น้นเลก็และให็เจ็าหน็้ย็่นคำทวงหน็้แก็ผ็ชำระบ็ญช็
**

มาตรา 80็ ผ ช าระบ ญช ต องท างบการเง นของสหกรณ์ ็ณ็ว นท่ เล กสหกรณ์ โดยไม ช กช า็และให
นายทะเบยนสหกรณ์ต้งผสอบบญชเพ่อตรวจสอบงบการเงนน้น
เม่อผสอบบญชแสดงความเหนตองบการเงนแลว็ใหผชาระบญชเสนองบการเงนตอท่ประชมใหญเพ่อ
อนมต็แลวเสนองบการเงนน้นตอนายทะเบยนสหกรณ์
ในกรณท่การประชมใหญไมครบองค์ประชม็ใหผชาระบญชเสนองบการเงนตอนายทะเบยนสหกรณ์
เพ่ออนมต
มาตรา ๘๑ ผชาระบ็ญช็ม็อำนาจหน็าท็่็ด็งต็อไปน็้
(๑)็็ดาเนนกจการของสหกรณ์เทาท่จาเป็นเพ่อระวงรกษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในระหวางท่ยงชาระบญช

ไม็เสร็จ

(๒)็็ดำเน็นก็จการของสหกรณ็์เทาท็่จำเป็นเพ็่อชำระสะสางก็จการให็เสร็จไปด็วยด็
(๓)็็เร็ยกประช็มใหญ
*

็มาตรา็75็วรรคหน่ ง ็แกไขโดยมาตรา็24็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา็80็แกไขโดยมาตรา็25็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562

**
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(๔)็็ดำเน็นการท็้งปวงเก็่ยวก็บคด็แพ็งหร็อคด็อาญา็และประน็ประนอมยอมความในเร็่องใด็ๆ็ในนาม็
ของสหกรณ็์
(๕)็็จำหน็ายทร็พย็์ส็นของสหกรณ์
(๖)็็เรยกใหสมาชกหรอทายาทของสมาชกผตายชาระคาหนท่ยงชาระไมครบมลคาของหนท้งหมด
(๗)็็ร็องขอต็อศาลเพ็่อส็่งให็สหกรณ็์ล็มละลายในกรณ็ท็่เง็นค็าห็นหร็อเง็นลงท็นได็ใช็เสร็จแล็ว็แต็
ทร็พย็์ส็นก็ย็งไม็เพ็ยงพอแก็การชาระหน็้ส็น
(๘)็็ดำเน็นการอย็างอ็่นเท็าท็่จำเป็นเพ็่อให็การชำระบ็ญช็เสร็จส็้น
มาตรา ๘๒ ข็อจำก็ดอำนาจของผ็ชำระบ็ญช็อย็างใด็ ๆ็ห็ามม็ให็ยกข็้นเป็นข็อต็อส็บ็คคลภายนอก็
ผ็กระทำการโดยส็จร็ต
มาตรา ๘๓ ค็าธรรมเน็ยม็็ ค็าภาระต็ดพ็น็็ และค็าใช็จายท็่ต็องเส็ยตามสมควรในการชำระบ็ญช็น็้น็
ผ็ชำระบ็ญช็ต็องจ็ดการชำระก็อนหน็้รายอ็่น
มาตรา ๘๔ ถ็าเจ็าหน็้คนใดม็ได็ทวงถามให็ชำระหน็้็ ผ็ชำระบ็ญช็ต็องวางเง็นสำหร็บจำนวนหน็้น้นไว็็
ต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์เพ็่อประโยชน็์แก็เจ็าหน็้็ และให็ผ็ชำระบ็ญช็ม็หน็งส็อแจ็งการท็่ได็วางเง็นไปย็งเจ็าหน็้็
โดยไม็ช็กช็า
ถ็าเจ็าหน็ไ้ ม็ร็บเง็นไปจนพ็นกำหนดสองป็น็บแต็ว็นท็่ผ็ชำระบ็ญช็วางเง็นไว็ต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์็
เจาหน้ยอมหมดสทธในเงนจานวนน้น็และใหนายทะเบยนสหกรณ์จดสงเป็นรายไดของสนนบาตสหกรณ์แหง
ประเทศไทยให็เสร็จภายในเวลาอ็นสมควร
มาตรา ๘๕ ให ผ ช าระบ ญช เสนอรายงานต อนายทะเบ ยนสหกรณ์ ท กระยะหกเด อนว าได จ ดการไป
อยางใดบางและแสดงให็เห็นความเป็นไปของบ็ญช็ท็่ชำระอย็น็้น็รายงานด็งกล็าวน็้ให็ทำตามแบบท็่นายทะเบ็ยน
สหกรณ็์กำหนด
รายงานตามวรรคหน็ง่ ให็สมาช็ก็ทายาทของสมาช็กผ็ตาย็และเจ็าหน็้ท็้งหลายของสหกรณ็์ตรวจด็ได็็
โดยไม็ต็องเส็ยค็าธรรมเน็ยม
ถ็าปรากฏข็อบกพร็องในการชำระบ็ญช็็็ นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ม็อำนาจส็่งให็ผ็ชำระบ็ญชแก็ไขข็อบกพรอง็
และรายงานต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ภายในเวลาท็่กำหนด
มาตรา ๘๖ เม่อไดชาระหน้ของสหกรณ์แลว็ถามทรพย์สนเหลออยเทาใดใหผชาระบญชจายตามลาดบ็
ด็งต็อไปน็้
(๑)็็จ็ายค็นเง็นค็าห็นให็แกสมาช็กไม็เก็นม็ลค็าห็นท็่ชำระแล็ว
(๒)็็จายเป็นเงนปันผลตามหนท่ชาระแลวแตตองไมเกนอตราท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนดตาม
ความเหนชอบของคณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็สำหร็บสหกรณ์แต็ละประเภท
(๓)็็จ็ายเป็นเง็นเฉล็่ยค็นใหแก็สมาช็กตามส็วนธ็รก็จท็่สมาช็กได็ทำไว็ก็บสหกรณ็์ในระหว็างป็ตามท็่็
กำหนดในข็อบ็งค็บ
ถ็าย็งม็ทรพย็์สนเหลออย็อ็ก็ให็ผ็ชำระบญช็โอนใหแกสหกรณ็์อ็่น็หร็อส็นน็บาตสหกรณ์แห็งประเทศไทย
ตามมต็ของท่ประช็มใหญ็หรอด็วยความเห็นชอบของนายทะเบ็ยนสหกรณ็์็ในกรณท่ไมอาจเรยกประช็มใหญได็
ภายในสามเด็อนน็บแต็ว็นท็่ชำระบ็ญช็เสร็จ
มาตรา ๘๗ เม็่อได็ชำระบ็ญช็ก็จการของสหกรณ็์เสรจแล็ว็ ให็ผ็ชำระบ็ญช็ทำรายงานการชำระบ็ญช็็
พรอมท้งรายการยอของบญชท่ชาระน้น็แสดงว าไดดาเนนการชาระบญช และจ ดการทรพย์ส นของสหกรณ์
ไปอย็างใด็รวมท็ง้ ค็าใช็จ็ายในการชาระบ็ญช็และจานวนทร็พย็์ส็นท็่จ็ายตามมาตรา็๘๖็เสนอต็อผ็สอบบ็ญช็
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เม็่อผ็สอบบ็ญช็ตรวจสอบและร็บรองบ็ญช็ท็่ชำระน็้นแล็ว็ให็ผ็ชาระบ็ญช็เสนอต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ์
ภายในสามส็บว็นน็บแต็ว็นท็่ผสอบบญช็รบรองบ็ญช็ท่ชำระน็้นเม่อนายทะเบ็ยนสหกรณ์เห็นชอบด็วยแล็วใหถอวา
เป็นท็่ส็ดแห็งการชาระบ็ญช็็และให็นายทะเบ็ยนสหกรณ์ถอนช็่อสหกรณ็์ออกจากทะเบ็ยน
มาตรา ๘๘ เม่อนายทะเบยนสหกรณ์ใหความเหนชอบในการชาระบญชตามมาตรา็๘๗็แลว็ใหผชาระบญช
มอบบรรดาสม็ดบ็ญช็และเอกสารท็้งหลายของสหกรณ็์ท็่ได็ชำระบ็ญช็เสร็จแล็วน็้นแก็นายทะเบ็ยนสหกรณ์็ ภายใน
สามส็บว็นน็บแต็ว็นท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ให็ความเห็นชอบ
ให็นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ร็กษาสม็ดบ็ญช็และเอกสารเหล็าน็้ไว็อ็กสองป็น็บแต็ว็นท็่ถอนช็่อสหกรณ็์น็้น็
ออกจากทะเบ็ยน
สมดบ็ญช็และเอกสารตามวรรคหน็่ง็ใหผมสวนได็เส็ยตรวจด็ได็โดยไม็ต็องเส็ยค็าธรรมเน็ยม
มาตรา ๘๙ ในคด็ฟ็องเร็ยกหน็้สนท่สหกรณ์็ สมาช็ก็ หรอผชำระบ็ญช็เป็นลกหน้อยในฐานะเชนน้น
ห็ามม็ให็ฟ็องเม็่อพ็นกำหนดสองป็น็บแต็ว็นท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ถอนช็่อสหกรณ็์ออกจากทะเบ็ยน
* หมวด 4/1
การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มาตรา 89/1็ เวนแตจะไดบญญตไวเป็นการเฉพาะในหมวดน้็ใหการดาเนนงานและการกากบดแล
สหกรณ์ออมทรพย์และสหกรณ์เครดตยเน่ยนเป็นไปตามบทบญญตในหมวดอ่นดวย
มาตรา 89/2็ การดาเน นงานและการกาก บดแลสหกรณ์อ อมทร พย์แ ละสหกรณ์เครดตย เน่ย น
ในเร่องดงตอไปน้็ใหเป็นไปตามหลกเกณฑ์็วธการ็และเง่อนไขท่กาหนดในกฎกระทรวง็ท้งน้็อาจกาหนดให
แตกตางกนไปตามขนาดของสหกรณ์กได
(1)็การกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรพย์และสหกรณ์เครดตยเน่ยน
(2)็การกาหนดคณสมบตและลกษณะตองหามอ่นของกรรมการดาเนนการสหกรณ์็และผจดการ
(3)็การกาหนดอานาจหนาท่ของคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์
(4)็การใหกและการใหสนเช่อ
(5)็การรบฝากเงน็การกอหน้็และการสรางภาระผกพน็ซ่งรวมถงการกยมเงนหรอการค้าประกน
(6)็การดารงเงนกองทน
(7)็การบรหารสนทรพย์และการดารงสนทรพย์สภาพคลอง
(8)็การฝากเงนหรอการลงทน
(9)็การกากบดแลดานธรรมาภบาล
(10)็การจดช้นสนทรพย์และการกนเงนสารอง
(11)็การจดทาบญช็การจดทาและการเปิดเผยงบการเงน็การสอบบญช็และการแตงต้งผสอบบญช
(12)็การจดเกบและรายงานขอมล
(13)็เร่องอ่น็ๆ็ท่จาเป็นตอการดาเนนงานและการกากบดแล
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ง็ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารอรวมกบกระทรวงการคลง
และธนาคารแหงประเทศไทย
มาตรา 89/3็ ในกรณท่นายทะเบยนสหกรณ์เหนวาคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการ็
หรอผจดการของสหกรณ์ออมทรพย์หรอสหกรณ์เครดตยเน่ยนใดฝ่ายฝืนหรอไมปฏบตตามกฎกระทรวงท่ออก
ตามความในมาตรา็89/2็ใหนายทะเบยนสหกรณ์มอานาจส่งใหแกไขขอบกพรองหรอระงบการดาเนนการน้นได
*

หมวด็4/1็การดาเนนงานและการกากบดแลสหกรณ์ออมทรพย์และสหกรณ์เครดตยเน่ยน็มาตรา็89/1็ถง็มาตรา็89/4็
เพ่มเตมโดยมาตรา็26็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
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ในกรณท่นายทะเบยนสหกรณ์เหนวาการกระทาตามวรรคหน่งอาจกอใหเกดความเสยหายอยางรายแรง
ตอสหกรณ์หรอสมาชก็ใหนายทะเบยนสหกรณ์มอานาจส่งใหคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการ็หรอ
ผจดการน้น็พนจากตาแหนง็หรอส่งให เลกสหกรณ์ดงกล าวได็แล วแตกรณ็และใหนาความในมาตรา็24็
มาตรา็25็และมาตรา็73็มาใชบงคบโดยอนโลม
มาตรา 89/4็ เพ่ อประโยชน์ ในการก าก บด แลสหกรณ์ ออมทร พย์ และสหกรณ์ เครด ตย เน่ ยนให ม
คณะกรรมการคณะหน่ง็เรยกวา็“คณะกรรมการท่ปรกษาการกากบดแลสหกรณ์ออมทรพย์และสหกรณ์เครดตยเน่ยน”็
ประกอบดวย็ปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรอรองปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ่งไดรบมอบหมาย็เป็น
ประธานกรรมการ็ผแทนกระทรวงการคลง็ผแทนกรมตรวจบญชสหกรณ์็ผแทนธนาคารแหงประเทศไทย็และผแทน
สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย์และตลาดหลกทรพย์็เป็นกรรมการ
ให อธ บด กรมส งเสร มสหกรณ์ แ ต งต้ ง ข าราชการในส งก ดกรมส งเสร มสหกรณ์ เ ป็ นเลขาน การและ
ผชวยเลขานการ
ใหคณะกรรมการท่ปรกษาการกากบดแลสหกรณ์ออมทรพย์และสหกรณ์เครดตย เน่ยนมอานาจหนาท่
ใหคาปรกษาแนะนา็เสนอมาตรการป้องกนและแกไขปัญหา็และเสนอใหปรบปรงระเบยบหรอคาส่ง็เก่ยวกบการ
กากบดแลสหกรณ์ออมทรพย์และสหกรณ์เครดตยเน่ยนแกนายทะเบยนสหกรณ์
ใหนาความในมาตรา็13็มาใชบงคบแกการประชมของคณะกรรมการท่ปรกษาการกากบดแลสหกรณ์
ออมทรพย์และสหกรณ์เครดตยเน่ยนโดยอนโลม

หมวด ๕
การควบสหกรณ์เข้ากัน
มาตรา ๙๐ สหกรณ็์ต็้งแตสองสหกรณ็์อาจควบเข็าก็นเป็นสหกรณ็์เด็ยวได็็ โดยมต็แห็งท็่ประช็มใหญ็
ของแต็ละสหกรณ์็และต็องได็ร็บความเห็นชอบจากนายทะเบ็ยนสหกรณ็์
ในการขอความเหนชอบของนายทะเบยนสหกรณ์ใหสงสาเนารายงานการประชมใหญของสหกรณ์ท่ ็
ลงมต็ให็ควบเข็าก็นไปด็วย
มาตรา ๙๑ เม็่อ นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ให็ความเห็นชอบตามมาตรา็๙๐็ แล็วให็สหกรณ์ แ จ็งเป็น็
หน็งส็อไปย็งเจ็าหน็้ท็้งปวงของสหกรณ็์เพ็่อให็ทราบรายการท็่ประสงค็์จะควบสหกรณ็์เขาก็น็ และขอให็เจ็าหน็้ผม
ขอคดคานในการควบสหกรณ์เขากนน้น็สงคาคดคานไปยงสหกรณ์ภายในหกสบวนนบแตวนท่ไดรบแจง
ถาไมมเจาหน้คดคานภายในกาหนดเวลาดงกลาวน้น็ใหถอวาไมมคาคดคาน
ถามเจาหน้คดคาน็สหกรณ์จะควบเขากนมได็จนกวาจะไดชาระหน้หรอไดใหประกนเพ่อหน้รายน้น
มาตรา ๙๒ ใหคณะกรรมการดาเน็นการสหกรณ็์ของแต็ละสหกรณ์ท่ควบเขากน็ต้งผแทนข้นสหกรณ์
ละไมเกนสามคนเพ็่อดำเน็นการจดทะเบ็ยนตามมาตรา็๙๓
มาตรา ๙๓ สหกรณ์ท่ต้งข้นใหมโดยควบเขากนน้น็ตองจดทะเบยนเป็นสหกรณ์ใหม็โดยย่นคาขอจดทะเบยน
ต็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ตามแบบท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์กำหนด
ในคำขอจดทะเบ็ยนสหกรณ็์ใหม็ ต็องม็ผ็แทนของสหกรณ็์ท็่ควบเข็าก็นลงลายม็อช็่ออย็างน็อยสหกรณ็์
ละสองคนท็กสหกรณ็์
คำขอจดทะเบ็ยนสหกรณ็์ใหม็ต็องม็เอกสารด็งต็อไปน็้ย็่นพร็อมก็บคาขอด็วย
(๑) หน็งสอของทกสหกรณ์ท่ควบเขากนน็้นร็บรองว็าได็แจ็งไปย็งเจ็าหน็้ท้ง็ ปวงตามมาตรา็๙๑็วรรคหน็่ง
และไมมเจาหน้คดคานภายในกาหนด็หรอในกรณท่มเจาหน้คดคานสหกรณ์ไดชาระหน้็หรอไดใหประกนเพ่อหน้รายน้นแลว
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(๒)็ ข็อบ็งค็บของสหกรณ็์ใหม็ท็่ขอจดทะเบ็ยนส็่ฉบ็บ
(๓)็ สาเนารายงานการประช็มผ็แทนของสหกรณ็์ท็่ควบเข็าก็นหน็่งฉบ็บ
เอกสารตาม็(๒)็และ็(๓)็น็้น็ผ็แทนของสหกรณ็์ต็องลงลายม็อช็่อร็บรองสองคน
มาตรา 94 เม่อนายทะเบยนสหกรณ์รบจดทะเบยนสหกรณ์ท่ควบเขากนเป็นสหกรณ์ใหมแลว็ให
นายทะเบยนสหกรณ์ถอนช่อสหกรณ์เดมท่ไดควบเขากนน้นออกจากทะเบยน
ใหผแทนของสหกรณ์ท่ควบเขากนมอานาจหนาท่และสทธเชนเดยวกบคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์
จนกวาจะมการเลอกต้งคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์ตามมาตรา็๔๐
มาตรา ๙๕็ สหกรณ์ใหมน้ยอมไดไปท้งทรพย์สน็หน้สน็สทธ็และความรบผดของสหกรณ์เดมท่ได
ควบเขากนน้นท้งส้น

หมวด ๖
การแยกสหกรณ์
มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณ็์จะกระทำมได็็ แต็ถ็ามการเปล็่ยนแปลงเขตการปกครองท็องท็่็หร็อแบ็ง
หนวยงาน็หรอสถานประกอบการ็จะแยกสหกรณ์กไดหากมความจาเป็นหรอมเหตใหไมสะดวกแกการ็ดาเนนงาน
การแยกสหกรณ็์ตามวรรคหน็่งจะกระทำได็โดยสมาช็กของสหกรณ็์น็้นจานวนไม็น็อยกว็าหน็่งในห็าของ
จำนวนสมาช็กท็้งหมด็หร็อไม็น็อยกว็าห็าร็อยคนลงลายม็อช็่อทาหนงส็อร็องขอแยกสหกรณ็์ต็อคณะกรรมการ็
ดำเน็นการสหกรณ็์
ใหคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์เรยกประชมใหญภายในสามสบวนนบแตวนท่ไดรบคารองขอตาม
วรรคสอง็เพ่อพจารณาเร่องการแยกสหกรณ์็ถาท่ประชมใหญไดมมตเหนชอบใหแยกสหกรณ์็ ใหพจารณาแบงแยก
ทรพย์สน็ทน็ทนสารอง็หน้สน็สทธ็และความรบผดของสหกรณ์ตามวธการท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนด
การวนจฉยช้ขาดในเร่องตาง็ๆ็ของท่ประชมใหญตามวรรคสาม็ใหถอเสยงไมนอยกวาสองในสามของ็
จานวนสมาชกหรอผแทนสมาชกท่มาประชม
ถาคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์ไมเรยกประชมใหญภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม็ใหนายทะเบยน็
สหกรณ์มอานาจเรยกประชมใหญภายในระยะเวลาตามท่เหนสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณท่ท่ประชมประชมใหญไดมมตไมเหนชอบใหแยกสหกรณ์็ถาสมาชกซ่งลงลายมอช่อ
ทาหน็งส็อร็องขอแยกสหกรณ็์ตามมาตรา็ ๙๖็ วรรคสอง็ พ็จารณาแล็วไม็เห็นด็วยก็บมต็ท็่ประช็มใหญ็น็้น็ ให
สมาชกดงกลาวทกคนลงลายมอช่อทาหนงสอถงนายทะเบยนสหกรณ์ภายในกาหนดเวลาสามสบวนนบแตวนท่
ท่ประชมใหญลงมต็เพ่อใหนายทะเบยนสหกรณ์พจารณาวนจฉยช้ขาดวาสมควรแยกสหกรณ์หรอไม็และเม่อ
นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ว็น็จฉ็ยช็้ขาดเป็นอย็างไรแล็วให็แจ็งคาว็น็จฉ็ยให็สหกรณ็์ทราบ
คำว็น็จฉยของนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ใหเป็นท่สด
มาตรา ๙๘ เม็่อท็่ประช็มใหญ็ได็ม็มต็เห็นชอบตามมาตรา็๙๖็หร็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ว็น็จฉ็ยช็้ขาด
ใหแยกสหกรณ์ตามมาตรา็ ๙๗็ แลว็ ใหสหกรณ์แจงมตท่ประชมใหญ็หร็อคำว็น็จฉ็ยของนายทะเบ็ยนสหกรณ็์
เป็นหนงสอไปยงเจาหน้ท้งปวงของสหกรณ์็เพ่อใหทราบรายการท่ประสงค์จะแยกสหกรณ์็และใหเจาหน้ผมขอคดคาน
ในการแยกสหกรณ็์น้นส็งคาค็ดค็านไปย็งสหกรณ็์ภายในหกส็บว็นน็บแต็ว็นท็่ได็ร็บแจ็ง
มาตรา ๙๙ สหกรณ์ท่จะจดต้งข้นใหมโดยการแยกจากสหกรณ์เดมน้นใหนาบทบญญตในหมวด็๓
สวนท่็๑็วาดวยการจดทะเบยนสหกรณ์มาใชบงคบโดยอนโลม็
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คาขอจดทะเบ็ยนสหกรณ็์ใหม็ต็องย็่นพร็อมเอกสาร็ด็งต็อไปน็้
(๑) สำเนาหน็งสอรองขอแยกสหกรณ็์็ และสาเนารายงานการประช็มใหญท่ไดมมตเหนชอบใหแยก
สหกรณ์ตามมาตรา็96็วรรคส่ ็ หรอสำเนาหน็งสอนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ซ่งว็น็จฉยช้ขาดใหแยกสหกรณ์มาตรา็
๙๗็แลวแต็กรณ
(๒) สาเนาหน็งส็อของสหกรณ็์ทกฉบ็บท็่แจ็งไปย็งเจ็าหน็้ท็้งปวงของสหกรณ็์ตามมาตรา็๙๘
(๓) หน็งส็อของสหกรณ็์ท็่ร็บรองว็าไม็ม็เจ็าหน็้ค็ดค็านภายในกำหนดหร็อสำเนาคาค็ดค็านของเจ็าหน็้็
พร็อมท็้งหล็กฐานท็่แสดงว็าสหกรณ็์ได็ชาระหน็้หร็อได็ให็ประก็นเพ็่อหน็้รายน็้นแล็ว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรพย์สน็ทน็ทนสารอง็หน้สน็สทธ็และความรบผดของสหกรณ์เดมท่ท่ประชมใหญ
ได็ม็มต็ให็แบ็งแยกตามมาตรา็ ๙๖็ หร็อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์ได็ม็คำว็น็จฉ็ยช็้ขาดให็แบ็งแยกตามมาตรา็๙๗็
แลวแต็กรณ็ย็อมโอนไปให็แก็สหกรณ็์ใหม็ต็้งแต็ว็นท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์รบจดทะเบ็ยน

หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ์
มาตรา 101็็ สหกรณ์ต้งแตหาสหกรณ์ข้นไปท่ประสงค์จะรวมกนดาเนนกจการเพ่อใหเกดประโยชน์
ตามวตถประสงค์ของสหกรณ์ท่เขารวมกนน้น็อาจรวมกนจดต้งเป็นชมนมสหกรณ์ได
*
ชมนมสหกรณ์ใดจะมฐานะเป็นช มนมสหกรณ์ระดบภ มภาคหรอระดบประเทศ็จะตองต้งข้น โดยม
วตถประสงค์เพ่ออานวยประโยชน์แกบรรดาสหกรณ์ในภมภาคหรอท่วประเทศท่เป็นสหกรณ์ประเภทเดยวกนหรอ
ตางประเภทกน็เพ่อประกอบธรกจของสหกรณ์็ท้งน้็ตามหลกเกณฑ์และเง่อนไขท่คณะกรรมการพฒนาการ
สหกรณ์แหงชาตกาหนด
มาตรา ๑๐๒ การจดต้งชมนมสหกรณ์จะกระทาไดตอเม่อท่ประชมใหญของสหกรณ์แตละสหกรณ์ไดม
มตใหเขารวมในการจดต้งชมนมสหกรณ์น้นได
มาตรา ๑๐๓ ในการดาเน็นการจ็ดต็้งช็มน็มสหกรณ์็ ให็คณะกรรมการดาเน็นการของแต็ละสหกรณ์็
ต้งผแทนข้นสหกรณ์ละหน่งคน็ประกอบเป็นคณะผจดต้งชมนมสหกรณ์เพ่อดาเนนการจดต้งชมนมสหกรณ์
การจดต้งและการจดทะเบยนชมนมสหกรณ์ใหนาบทบญญตในหมวด็๓็วาดวยสหกรณ์มาใชบงคบโดยอนโลม
มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบยนชมนมสหกรณ์น้น็ใหคณะผจดต้งชมนมสหกรณ์อยางนอยหาคน็ลงลายมอช่อ
ย่นคาขอตอนายทะเบยนสหกรณ์
มาตรา 105็็ ใหชมนมสหกรณ์ท่ไดจดทะเบยนแลวเป็นนตบคคลและเป็นสหกรณ์ตามพระราชบญญตน้
เพ่อใหเป็นไปตามวตถประสงค์ใหชมนมสหกรณ์มอานาจกระทาการไดตามมาตรา็46็และตามท่กาหนดไว
ในกฎกระทรวง
**
ใหนาความในหมวด็3็หมวด็4็หมวด็4/1็หมวด็5็และหมวด็6็มาใช บงคบกบชมนมสหกรณ์โดย
อนโลม
***

มาตรา 105/1็เพ่อสงเสรมระบบสวสดการและคณภาพชวตของสมาชกสหกรณ์็ใหชมนมสหกรณ์
ระดบประเทศมอานาจรวมกบสหกรณ์สมาชกของตนจดสวสดการและการสงเคราะห์ของสมาชกสหกรณ์และ
ครอบครวตามหลกเกณฑ์และวธการท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนด
*

มาตรา็101็วรรคสอง็็แกไขโดยมาตรา็27็็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา็105็วรรคสาม็ เพ่มเตมโดยมาตรา็28็็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
***
มาตรา็105/1็เพ่มเตมโดยมาตรา็29็็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
**
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มาตรา ๑๐๖ การประชมใหญชมนมสหกรณ์ใหประกอบดวยผแทนสหกรณ์ ท่เป็นสมาชกของชมนม
สหกรณ์็ซ่งคณะกรรมการดาเนนการของแตละสหกรณ์เลอกต้งข้นสหกรณ์ละหน่งคน็ตามท่กาหนดในขอบงคบ
ของชมนมสหกรณ์็ในการประชมตองมผแทนสหกรณ์มาประชมไมนอยกวาก่งหน่งของจานวนผแทนสหกรณ์
ท้งหมดหรอไมนอยกวาหน่งรอยคน็แลวแตกรณ็จงจะเป็นองค์ประชม
ผแทนสหกรณ์คนหน่งใหมเสยงในการลงคะแนนหน่งเสยง็หรอจะใหมเสยงเพ่มข้นตามระบบสดสวน
ตามท่กาหนดในขอบงคบของชมนมสหกรณ์น้นกได
มาตรา ๑๐๗ ในการเลอกต้งคณะกรรมการดำเน็นการช็มน็มสหกรณ์็ ใหท่ประช็มใหญ็ช็มน็มสหกรณ์็
เลอกต้งจากผแทนสหกรณ์ท่เป็นสมาชกของชมนมสหกรณ์เป็นกรรมการ็ตามจานวนหลกเกณฑ์และวธการท่กาหนด
ในข็อบ็งค็บของช็มน็มสหกรณ์

หมวด ๘
สันนบิ าตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
มาตรา ๑๐๘ ใหม็“สนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย” ประกอบดวยสมาชกท่เป็นสหกรณ์็มวตถประสงค์
เพ็่อส็งเสร็มก็จการสหกรณ็ท์ กประเภทท็่วราชอาณาจ็กร็ให็ม็ความเจร็ญก็าวหน็าอ็นม็ใช็เป็นการหาผลกำไร็หร็อ
รายได็มาแบ็งป็นก็น
มาตรา ๑๐๙ ให็ส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยเป็นน็ต็บ็คคล็
สนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยมสานกงานใหญในกร งเทพมหานคร็และจะต้งสานกงานสาขาข้น็ณ็
ท่อ่นใดกได
มาตรา ๑๑๐ ส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็ม็อำนาจกระทาการต็าง็ๆ็ภายในขอบว็ตถ็ประสงค็์็
ตามท็่ระบ็ไว็ในมาตรา็๑๐๘็และอำนาจเช็นว็าน็้ให็รวมถ็ง
(๑)็ ส็งเสร็มและเผยแพร็ก็จการสหกรณ็์็ ตลอดจนทาการว็จ็ยและรวบรวมสถ็ต็เก็่ยวก็บก็จการสหกรณ็์
(๒)็ แนะนำช็วยเหล็อทางว็ชาการแก็สหกรณ์็ และอานวยความสะดวกในการต็ดต็อประสานงาน็
ระหว็างสหกรณ็์ก็บส็วนราชการหร็อบ็คคลอ็่น
(๓)็ ให็การศ็กษาฝึกอบรมว็ชาการเก็่ยวก็บก็จการของสหกรณ็์
(๔)็ ส็งเสร็มสมพ็นธภาพระหว็างสหกรณ์็ ท็้งภายในประเทศและต็างประเทศ็ หร็อส็นน็บาตสหกรณ็์็
ของต็างประเทศ็หร็อองค็์การต็างประเทศ็หร็อองค็์การระหว็างประเทศท็่ม็ว็ตถ็ประสงค็์ทานองเด็ยวก็น
(๕)็ ซ็อ้ ็จ็ดหา็จาหน็าย็ถ็อกรรมส็ทธ็์็ครอบครอง็หร็อทำน็ต็กรรมเก็่ยวก็บทร็พย็์ส็นใด็ๆ
(๖)็ ส็งเสร็มธ็รก็จการค็า็อ็ตสาหกรรม็หร็อบร็การของสหกรณ็์
(๗)็ สน็บสน็นและช็วยเหล็อสหกรณ็์เพ็่อแก็ไขอ็ปสรรคข็อข็ดข็องท็่เก็่ยวก็บก็จการของสหกรณ์็ ซ็่งเป็น็
การกระทำเพ็่อประโยชน็์ส็วนรวม
(๘) เป็นต็วแทนของสหกรณ์็ เพ็่อร็กษาผลประโยชน็์อ็นพ็งม็พ็งได็จากการสน็บสนนของร็ฐ็ องค็์การ็
ระหว็างประเทศ็หร็อภาคเอกชนอ็่น
(๙)็ ร็วมม็อก็บร็ฐบาลในการส็งเสร็มสหกรณ์็เพ็่อให็เก็ดประโยชน็์แก็บรรดาสหกรณ็์อย็างแท็จร็ง
(๑๐) ็ดาเน็นการอ็่นเพ็่อให็เป็นไปตามว็ตถ็ประสงค์ ็ หร็อตามท็่คณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ์็
แห็งชาต็มอบหมาย
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มาตรา ๑๑๑ ส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยอาจม็รายได็็ด็งต็อไปน็้
(๑)็็ค็าบำร็งส็นน็บาตสหกรณ็์แหงประเทศไทย
(๒)็็เง็นอ็ดหน็นจากร็ฐบาล
(๓)็็ดอกผลท็่เก็ดจากท็นกลางของสหกรณ็์ไม็จำก็ดตามมาตรา็๘
(๔)็็เง็นหรอทรพย็์สนท่มผอทศให
(๕)็็เง็นหร็อทร็พย็์ส็นท็่เหล็อจากการชาระบ็ญช็สหกรณ็์ตามมาตรา็๘๔็และมาตรา็๘๖็วรรคสอง
(๖)็็เง็นท็่ได็จากการจาหน็ายหน็งส็อว็ชาการ็เอกสาร็หร็อส็่งอ็่น
(๗)็็เง็นหร็อทร็พย็์ส็นท็่ได็ร็บเป็นค็าตอบแทนในการให็บร็การ
(๘)็็ผลประโยชน็์ท็่ได็จากทร็พย็์ส็นของส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
*

มาตรา ๑๑๒ ให็ม็คณะกรรมการดาเนนการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็ประกอบด็วย็ประธาน็
กรรมการดาเน็นการช็มน็มสหกรณ็์ระด็บประเทศประเภทละหน็่งคน็ในกรณ็ท็่สหกรณ็์ประเภทใดไม็ม็ช็มน็ม็
สหกรณ็์ระด็บประเทศ็ ให็ม็ผ็แทนจากสหกรณ็์ประเภทน็้นจำนวนหน็่งคนเป็นกรรมการโดยตำแหน็ง็ และ็
กรรมการอ็่นซ่งทป่ ระช็มใหญของสนน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยเลอกต็้งจากผแทนสหกรณ์ซ่งเป็นกรรมการ็
ดาเน็นการ็ม็จำนวนเท็าก็บกรรมการโดยตำแหน็งเป็นกรรมการ
ใหคณะกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยเลอกต้งกรรมการเป็นประธานกรรมการ็
คนหน่ง็และรองประธานกรรมการคนหน่งหรอหลายคน
ใหคณะกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยแตงต้งผอานวยการสนนบาตสหกรณ์็
แหงประเทศไทย็และใหผอานวยการสนนบาตสหกรณ์ แหงประเทศไทยเป็นเลขานการของคณะกรรมการ็
ดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย
หลกเกณฑ์และวธการไดมาซ่งผแทนสหกรณ์ท่ไมมชมนมสหกรณ์ระดบประเทศใหเป็นไปตามระเบยบ
ของสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย
การกาหนดสดสวนผแทนสหกรณ์ท่จะไดรบเลอกต้งเป็นกรรมการอ่นใหเป็นไปตามระเบยบในมาตรา็๑๑๓็(๓)
ใหนาบทบญญตมาตรา็๕๒็มาใชบงคบแกคณะกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็
และผอานวยการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็โดยอนโลม
มาตรา ๑๑๓ ให็คณะกรรมการดาเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็ ม็หน็าท็่บร็หารก็จการ็
ตลอดจนม็อำนาจออกระเบ็ยบเพ็่อปฏ็บ็ต็การตามว็ตถ็ประสงค็์ของส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
การออกระเบ็ยบเก็่ยวก็บเร็่องด็งต็อไปน็้็ ต็องได็ร็บความเห็นชอบจากท็่ประช็มใหญ็ของส็นน บาต็
สหกรณ็์แห็งประเทศไทยก็อนจ็งใช็บ็งค็บได็
(๑)็็ ระเบ็ยบว็าด็วยการใช็จ็ายและการเก็บร็กษาเง็น
(๒)็็ ระเบยบวาดวยการประชมใหญของสนนบาตสหกรณ์แห งประเทศไทย็และหลกเกณฑ์การจดสง
ผแทนของสหกรณ์เขารวมประชมใหญ
(๓)็็ ระเบ็ยบว็าด็วยการเล็อกต็้ง็การประช็ม็และการดำเน็นก็จการของคณะกรรมการดาเน็นการ็
ส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
มาตรา ๑๑๔ ใหกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยอยในตาแหนงคราวละส่ปี
เม่อครบวาระดงกลาวตามวรรคหน่ง็หากยงมไดมการเลอกต้งกรรมการข้นใหม็ใหกรรมการซ่งพนจาก
ตาแหนงตามวาระน้นอยในตาแหนงเพ่อดาเนนงานตอไปจนกวากรรมการซ่งไดรบเลอกต้งใหมเขารบหนาท่็
กรรมการซ่งพนจากตาแหนงอาจไดรบเลอกต้งอกได็แตไมเกนสองวาระตดตอกน
*

มาตรา็112็แก็ไขโดยมาตรา็12็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 2) พ.ศ. 2553
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*

มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระตามมาตรา็๑๑๔็กรรมการดาเนนการสนนบาต
สหกรณ์แห็งประเทศไทยพ็นจากตาแหน็ง็เม็่อ
(๑)็็ตาย
(๒)็็ลาออก
(๓)็็เป็นบ็คคลล็มละลาย
(๔)็็เป็นคนไร็ความสามารถหร็อคนเสม็อนไร็ความสามารถ
(๕)็็ได็ร็บโทษจำค็กโดยคาพ็พากษาถ็งท็่ส็ดให็จาค็ก็เว็นแต็เป็นโทษสาหรบความผ็ดท็่ได็กระทำโดย็
ประมาทหร็อความผ็ดลห็โทษ
(๖)็็พ็นจากการเป็นสมาช็กของสหกรณ์
ภายใต็บ็งคบตามวรรคหน่ง ็กรรมการดาเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยซ็ง่ ท็่ประช็มใหญ
เลอกต็้งพ็นจากตำแหน็งเมอ่ ทป่ ระช็มใหญมมตให็ถอดถอนออกจากตาแหน็งด็วยคะแนนเส็ยงไม็น็อยกว็าสองในสาม
ของจานวนผ็แทนสหกรณ็์ซ็่งมาประช็ม
เม็่อม็กรณ็ตามวรรคหน็่งหร็อวรรคสอง็ ให็กรรมการเท็าท็่เหล็ออย็ปฏ็บ็ต็หน็าท็่ต็อไปได็็และให็ถ็อว็า็
คณะกรรมการดาเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยประกอบด็วยกรรมการเทาท็่ม็อย็เว็นแต็ม็กรรมการ็
เหล็ออย็ไม็ถ็งสองในสาม
ในกรณ็ท่กรรมการดำเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แหงประเทศไทยซ่งท่ประชมใหญ็เลอกต็้งพ็นจากตาแหนง
ก็อนวาระ็ใหท่ประช็มใหญ็สนน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยเลอกผแทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน็เวนแตวาระ
ของกรรมการท่พนจากตาแหนงเหลออยไมถงเกาสบวน็จะไมดาเนนการเลอกต้งกรรมการแทนตาแหนงท่วางกได ็
และให็ผ็ได็ร็บเล็อกต็้งอย็ในตาแหน็งเท็าก็บวาระท็่เหล็ออย็ของกรรมการซ็่งตนแทน
มาตรา ๑๑6 ใหคณะกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยจดใหมการประชมใหญ
สามญปีละหน่งคร้งภายในเกาสบวนนบแตวนส้นปีทางบญชของสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย
เม่อมเหตอนสมควร็คณะกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยจะเรยกประชมใหญ
วสามญเม่อใดกได็หรอเม่อสมาชกจานวนไมนอยกวาหน่งในสบของจานวนสมาชกท้งหมดทาหนงสอรองขอตอ
คณะกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยใหเรยกประชมใหญวสามญในหนงสอรองขอน้น็ตอง
ระบวาประสงค์ใหเรยกประชมเพ่อการใด
ในกรณท่สมาชกเป็นผรองขอใหเรยกประชมใหญวสามญ็ใหคณะกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์
แหงประเทศไทยเรยกประชมใหญวสามญภายในสามสบวนนบแตวนท่ไดรบหนงสอรองขอ
**
ในกรณ็ท็่คณะกรรมการดาเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยไม็เร็ยกประช็มใหญ็ว็สาม็ญตาม็
วรรคสาม็สมาช็กจำนวนไม็น็อยกว็าหน็่งในส็บของจานวนสมาช็กท็้งหมดอาจทาหน็งส็อร็องขอภายในหกส็บว็น็
น็บแต็ว็นพ็นกาหนดเวลาตามวรรคสาม็เพ็่อให็รฐมนตรเร็ยกประช็มใหญ็ว็สามญได็็ในกรณ็เช็นน็ใ้ ห็ร็ฐมนตรเร็ยก
ประช็มใหญ็ว็สามญภายในสามส็บว็นน็บแต็ว็นท็่ได็ร็บหน็งส็อร็องขอ
มาตรา ๑๑๗ ใหผอำนวยการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทยม็หนาท็่บร็หารก็จการของส็นน็บาต
สหกรณ็์แห็งประเทศไทยตามระเบ็ยบและนโยบายท็่คณะกรรมการดำเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
กาหนด็และมอานาจบ็งค็บบ็ญชาเจ็าหน็าท็่ของส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย
ในสวนกจการท่เก่ยวกบบคคลภายนอก็ใหผอานวยการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยเป็นตวแทน
สนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็เพ่อการน้ผอานวยการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยจะมอบอานาจให็
บคคลใดกระทากจการเฉพาะอยางแทนตามระเบยบท่คณะกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็
กาหนดกได
*
**

มาตรา็115็แก็ไขโดยมาตรา็13็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา็116็วรรคส็่็เพ็่มเต็มโดยมาตรา็14็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็(ฉบ็บท็่็2) พ.ศ. 2553
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*

มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณท่มปัญหาเก่ยวกบการดาเนนการของส นนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็
ใหประธานกรรมการดาเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็หร็อกรรมการดาเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็ง
ประเทศไทยจานวนไม็น็อยกว็าหน็่งในสามของกรรมการดาเน็นการส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็หร็อสหกรณ็์
ท็่เป็นสมาช็กไม็น็อยกว็าหน็่งร็อยสหกรณ์็ร็องขอให็คณะกรรมการพ็ฒนาการสหกรณ็์แห็งชาต็ว็น็จฉ็ยได็
คาวนจฉยของคณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาตใหเป็นท่สด
มาตรา ๑๑๘ ใหนาบทบญญตในหมวด็๓็สวนท่็๔็วาดวยการสอบบญชมาใชบงคบแกสนนบาตสหกรณ์
แห็งประเทศไทยโดยอน็โลม

หมวด ๙
กลุ่มเกษตรกร
มาตรา ๑๑๙ ในกรณ็ท็่คณะบ็คคลผ็ประกอบอาช็พเกษตรกรรม็ซ็ง่ ร็วมก็นดาเน็นก็จการโดยม็
ว็ตถ็ประสงค็์เพ็่อช็วยเหล็อซ็่งก็นและก็นในการประกอบอาช็พเกษตรกรรมแต็ย็งไม็อาจรวมก็นจ็ดต็้งเป็นสหกรณ็์็
ตามพระราชบญญตน้ได็จะจดต้งเป็นกลมเกษตรกรข้นตามหลกเกณฑ์และวธการท่กาหนดโดยพระราชกฤษฎกากได
พระราชกฤษฎ็กาตามวรรคหน็่ง็ ให็กำหนดการดาเน็นการของกล็มเกษตรกร็ การกาก็บกล็มเกษตรกร
การเลกกลมเกษตรกร็และการควบกลมเกษตรกรเขากน็็ท้งน้็ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลม
เกษตรกรดวย
มาตรา ๑๒๐ กล็มเกษตรกรท็่จ็ดต็้งข็้นตามมาตรา็๑๑๙็ให็ม็ฐานะเป็นน็ต็บ็คคล
มาตรา ๑๒๑ ให นายทะเบ็ยนสหกรณ็์เป็นนายทะเบ็ยนกล มเกษตรกรและมอำนาจหน็าท่ตามท็่
บญญตไว็ในพระราชบ็ญญ็ต็น็้็และม็รองนายทะเบ็ยนสหกรณ็์เป็นผ็ช็วย็ม็อำนาจหน็าท็่ตามท็่นายทะเบ็ยนสหกรณ็์
มอบหมาย
*
ใหสหกรณ์จงหวดเป็นนายทะเบยนกลมเกษตรกรประจาจงหวดท่กลมเกษตรกรต้งอย็และมอานาจ
หนาท่ตามระเบยบท่นายทะเบยนสหกรณ์กาหนด
*
สาหรบกรงเทพมหานครใหผอานวยการสานกงานสงเสรมสหกรณ์กรงเทพมหานคร็พ้นท่็1็และ
ผ อ านวยการส าน กงานส งเสร มสหกรณ์ ก ร งเทพมหานคร็พ้ น ท่ ็ 2็เป็ น นายทะเบ ยนกล มเกษตรกร
กรงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ในกรณ็ท็่กล็มเกษตรกร็โดยมต็ของท็่ประช็มใหญ็ไม็น็อยกว็าก็่งหน็่งของจานวนสมาช็ก็
ท็่มาประช็ม็แสดงความจานงขอเปล็่ยนฐานะเป็นสหกรณ็์เม็่อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์พ็จารณาเห็นว็าข็อบ็งค็บของ
กล็มเกษตรกรม็รายการถ็กต็องตามมาตรา็ ๔๓็ ให็นายทะเบ็ยนสหกรณ็์ร็บจดทะเบ็ยนและดำเน็นการตาม็
พระราชบ็ญญ็ต็น็้
มาตรา ๑๒๓ เม็่อนายทะเบ็ยนสหกรณ็์รบจดทะเบ็ยนกล็มเกษตรกรเป็นสหกรณ็์็็ ให็คณะกรรมการ็
กลมเกษตรกรมฐานะเป็นคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์จนกวาจะมคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์ซ่ง
ท่ประช็มใหญ็ได็เล็อกต็้งข็้นใหม็ตามบทแหงพระราชบ็ญญ็ต็น็้
สหกรณ็์ตามวรรคหน็ง่ ย็อมได็ไปท็้งทร็พย็์ส็น็หน็้ส็น็ส็ทธ็็และความร็บผ็ดของกล็มเกษตรกรเด็ม
*
**

มาตรา็117/1็เพ็่มเต็มโดยมาตรา็15็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 2) พ.ศ. 2553 ็
มาตรา็121็วรรคสอง็และวรรคสาม็ แกไขโดยมาตรา็30็แห็งพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็ (ฉบ็บท็่็ 3) พ.ศ. 2562
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มาตรา ๑๒๔ เพ่อปฏ บตการตามพระราชบญญ ตน้็ ให นายทะเบยนกล มเกษตรกรและพน กงาน
เจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนกลมเกษตรกรมอบหมายมอานาจเขาไปตรวจสอบในสานกงานของกล มเกษตรกร
ในเวลาทางานของกลมเกษตรกร ใหผซ่งเก่ยวของอานวยความสะดวก็ชวยเหลอ็และใหคาช้แจงแกผเขาไป
ตรวจสอบตามสมควร
ให็ผ็เข็าไปตรวจสอบตามวรรคหน็่ง็แสดงบ็ตรประจาต็วต็อผ็ซ็่งเก็่ยวข็อง็
บ็ตรประจำต็วตามวรรคสอง็ให็เป็นไปตามแบบท็่ร็ฐมนตร็กำหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคด็ฟ็องเร็ยกหน็้ท็่กล็มเกษตรกร็สมาช็ก็หร็อผ็ชาระบ็ญช็เป็นล็กหน็้อย็ในฐานะเช็นน็้น็
หามมใหฟ้องเม่อพนกาหนดสองปีนบแตวนท่นายทะเบยนกลมเกษตรกรถอนช่อกลมเกษตรกรออกจากทะเบยน
มาตรา ๑๒๖ ถ็ากล็มเกษตรกรเก็่ยวข็องในก็จการใดท็่กฎหมายกำหนดให็จดทะเบ็ยนสำหร็บการได็มา็
การจาหนาย็การยกข้นเป็นขอตอส็หรอการยดหนวง็ซ่งกรรมสทธ์ในอสงหารมทรพย์หรอทรพยสทธอนเก่ยวกบ
อส็งหาร็มทร็พย็์็ในการจดทะเบ็ยนเช็นว็าน็้นให็กล็มเกษตรกรได็ร็บยกเว็นไม็ต็องเส็ยค็าธรรมเน็ยม
มาตรา ๑๒๗ หามมใหผใดใชคาวา็“กล็มเกษตรกร” เป็นช็่อหร็อส็วนหน็่งของช็่อในทางธ็รก็จ็เว็นแต็
กล็มเกษตรกรท็่ได็จดทะเบ็ยนตามพระราชกฤษฎ็กาท็่ออกตามมาตรา็๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ให็นายทะเบ็ยนกล็มเกษตรกรและพน็กงานเจ็าหน็าท็่ซ็่งนายทะเบ็ยนกล็มเกษตรกร็
มอบหมาย็ม็อานาจออกคาส็่งเป็นหน็งส็อให็กรรมการ็สมาช็กและเจ็าหน็าท็่ของกล็มเกษตรกรมาช็้แจงข็อเทจจรง็
เก่ยวกบกจการของกลมเกษตรกรหรอใหสงเอกสารเก่ยวกบการดาเนนกจการ็หรอรายงานการประชมของกลม
เกษตรกร
*หมวด

9/1
การพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา 128/1็ใหมคณะกรรมการพจารณาอทธรณ์ประกอบดวย
รองปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ่งปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ็ผแทนกระทรวงการคลง็ผแทนสานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา็ผแทนสานกงานปลดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ็ และกรรมการผ ทรงค ณว ฒ คนหน่ ง ในคณะกรรมการพ ฒนาการสหกรณ์ แ ห งชาต ซ่ ง
คณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาตมอบหมายเป็นกรรมการ
ให อธ บดกรมส งเสร มสหกรณ์แ ตงต้งข าราชการในส งกดกรมส งเสรมสหกรณ์ เป็ นเลขานการและ
ผชวยเลขานการ
มาตรา 128/2็ใหคณะกรรมการพจารณาอทธรณ์มอานาจหนาท่็ ดงตอไปน้
(1)็พจารณาวนจฉยอทธรณ์คาส่งของนายทะเบยนสหกรณ์หรอรองนายทะเบยนสหกรณ์ท่อทธรณ์
ตามมาตรา็128/4
(2)็มหนงสอเรยกบคคลท่เก่ยวของมาใหถอยคาหรอส่งใหบคคลดงกลาวสงเอกสารหรอหลกฐานอ่น็็็
ท่เก่ยวของเพ่อประกอบการพจารณาวนจฉยอทธรณ์
(3)็แตงต้งคณะอนกรรมการเพ่อปฏบตการตามท่คณะกรรมการพจารณาอทธรณ์มอบหมาย
มาตรา 128/3็ใหนาความในมาตรา็13็มาใชบงคบแกการประชมของคณะกรรมการพจารณา
อทธรณ์โดยอนโลม
*

พ.ศ.็2562
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มาตรา 128/4็คาส่งตามมาตรา็20็มาตรา็22็(3)็และ็(4)็มาตรา็71็และมาตรา็89/3็วรรคสอง็
รวมถงคาส่งเลกกลมเกษตรกรตามพระราชกฤษฎกาท่ออกตามมาตรา็119็วรรคสอง็ใหอทธรณ์ตอคณะกรรมการ
พจารณาอทธรณ์ภายในสามสบวนนบแตวนท่ไดรบคาส่ง
คาส่งไมรบจดทะเบยนตามมาตรา็38็และคาส่งตามมาตรา็44็ใหอทธรณ์ตอคณะกรรมการพจารณา
อทธรณ์ภายในหกสบวนนบแตวนท่รบคาส่ง
การอทธรณ์ตามวรรคหน่ งและวรรคสองไมเป็นเหต ทเลาการบ งคบตามคาส่ ง็เว นแต คณะกรรมการ
พจารณาอทธรณ์จะเหนสมควรใหมการทเลาการบงคบตามคาส่งน้นไวช่วคราว
มาตรา 128/5็หล กเกณฑ์ ็ ว ธ การ็และเง่ อ นไขการอ ทธรณ์ แ ละว ธ พ จารณาอ ทธรณ์ ข อง
คณะกรรมการพจารณาอทธรณ์ใหเป็นไปตามระเบยบท่คณะกรรมการพจารณาอทธรณ์กาหนด
ใหคณะกรรมการพจารณาอทธรณ์มคาวนจฉยอทธรณ์ภายในหกสบวนนบแตวนท่ไดรบอทธรณ์แลว
แจงคาวนจฉยอทธรณ์พรอมดวยเหตผลเป็นหนงสอไปยงผอทธรณ์โดยไมชกชา
คาวนจฉยของคณะกรรมการพจารณาอทธรณ์ใหเป็นท่สด

หมวด ๑๐
บทกำหนดโทษ
*

มาตรา 129็ ผใดใชคาวา็"สหกรณ์"็หรอ็"กลมเกษตรกร"็ประกอบกบช่อหรอสวนหน่งของช่อ
ในทางธรกจ็โดยมไดเป็นสหกรณ์็หรอกลมเกษตรกรท่ไดจดทะเบยนตามพระราชบญญตน้็ตองระวางโทษจาคก
ไมเกนหกเดอน็หรอปรบไมเกนหาหม่นบาท็หรอท้งจาท้งปรบ็และปรบอ กวนละไมเกนหาพนบาทจนกวาจะได
เลกใช
*

มาตรา 130็ ผ ใดไมมาช้แจงขอเทจจรงหร อไมส งเอกสารเก่ยวกบการดาเนนงานหรอรายงานการ
ประชมของสหกรณ์หรอชมนมสหกรณ์ตามคาส่งของนายทะเบยนสหกรณ์็รองนายทะเบยนสหกรณ์็ ผตรวจการ
สหกรณ์็ผสอบบญช็หรอพนกงานเจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนสหกรณ์มอบหมายซ่งส่งการตามมาตรา็17็หรอไมมา
ช้แจงขอเทจจรงหรอไมสงเอกสารเก่ยวกบการดาเนนงานหรอรายงานการประชมของกลมเกษตรกรตามคาส่ง
ของนายทะเบยนกลมเกษตรกรหรอพนกงานเจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนกลมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา็128็
แลวแตกรณ็ตองระวางโทษจาคกไมเกนหน่งเดอน็หรอปรบไมเกนหน่งหม่นบาท็หรอท้งจาท้งปรบ
*

มาตรา 131็ ผ ใดข ดขวางหรอไมให ค าช้แ จงแกนายทะเบยนสหกรณ์็ รองนายทะเบ ยนสหกรณ์็
ผตรวจการสหกรณ์็ผสอบบญช็หรอพนกงานเจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา็18็หรอ
ขดขวางหรอไมใหคาช้แจงแกนายทะเบยนกลมเกษตรกรหรอพนกงานเจาหนาท่ซ่งนายทะเบยนกลมเกษตรกร
มอบหมายตามมาตรา็124็ตองระวางโทษจาคกไมเกนหน่งปี็หรอปรบไมเกนหน่งแสนบาท็หรอท้งจาท้งปรบ
*

มาตรา 132็ ผใดฝ่าฝืนหรอไมปฏบตตามท่นายทะเบยนสหกรณ์ส่งการตามมาตรา็22็ตองระวาง
โทษจาคกไมเกนหน่งปี็หรอปรบไมเกนหน่งแสนบาท็หรอท้งจาท้งปรบ
*

มาตรา 133็ กรรมการหร อผ จ ดการของสหกรณ์ผ ใดดาเน นก จการของสหกรณ์น อกขอบเขต
แหงการดาเนนกจการของสหกรณ์ท่จะพงดาเนนการไดตามกฎกระทรวงท่ออกตามความในมาตรา็33/1็วรรค
สอง็ตองระวางโทษจาคกไมเกนหน่งปี็ หรอปรบไมเกนหน่งแสนบาท็หรอท้งจาท้งปรบ
*

มาตรา็129็ถงมาตรา็133็แกไขโดยมาตรา็32็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ. 2562
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*

มาตรา 133/1็กรรมการหรอผจดการของสหกรณ์ผใดดาเนนกจการของสหกรณ์็โดยผดวตถประสงค์
ของสหกรณ์และการดาเนนกจการน้นเป็นภยนตรายตอความสงบสขของประชาชนหรอความม่นคงของรฐ็ตอง
ระวางโทษจาคกไมเกนหน่งปี็หรอปรบไมเกนหน่งแสนบาท็หรอท้งจาท้งปรบ
*

มาตรา 133/2็ผใดฝ่าฝืนไมจดการรกษาทรพย์สนของสหกรณ์็หรอไมสงมอบทรพย์สน็สมดบญช็
เอกสาร็และส่งอ่นของสหกรณ์ใหแกผชาระบญชตามมาตร็78็ตองระวางโทษปรบไมเกนหน่งแสนบาท
*มาตรา

133/3็ ผใดฝ่าฝืนไมปฏบตตามกฎกระทรวงท่ออกตามความในมาตรา็89/2็(4)็(5)็(6)็
(7)็(8)็(10)็(11)็(12)็หรอ็(13)็ตองระวางโทษปรบไมเกนหน่งแสนบาท
*มาตรา 133/4็

ผใดฝ่าฝืนไมแกไขขอบกพรองหรอระงบการดาเนนการตามท่นายทะเบยนสหกรณ์
ส่งการตามมาตรา็89/3็ตองระวางโทษจาคกไมเกนสองปี็หรอปรบไมเกนสองแสนบาท็หรอท้งจาท้งปรบ
*มาตรา

133/5็ ในกรณท่สหกรณ์กระทาความผดตามพระราชบญญตน้็กรรมการหรอผจดการของสหกรณ์
ซ่งเป็นผลงมตใหสหกรณ์ดาเนนการหรองดเวนการดาเนนการ็หรอเป็นผดาเนนการหรอรบผดชอบในการดาเนนการน้น็
ไดกระทาผดหนาท่ของตนดวยประการใด็ๆ็โดยทจรต็ตองระวางโทษจาคกต้งแตหน่งปีถงหาปี็และปรบไมเกน
หาแสนบาท

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๔ ให็ถ็อว็าบรรดาสหกรณ็์จำก็ด็ ช็มน็มสหกรณ์็ ส็นน็บาตสหกรณ็์แห็งประเทศไทย็ และ็
กล็มเกษตรกรตามพระราชบ็ญญ็ต็สหกรณ์็็พ.ศ.็็๒๕๑๑็็ท็่ม็อย็ในวนท็่พระราชบ็ญญ็ต็น็้ใช็บ็งคบเป็นสหกรณ็์
ชมนมสหกรณ์็สนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็และกลมเกษตรกร็ตามพระราชบญญตน้
ใหโอนเงนทนหมนเวยนสงเสรมการสหกรณ์มาเป็นของกองทนพฒนาสหกรณ์ตามมาตรา็๒๗
มาตรา ๑๓๕ ชมนมสหกรณ์ท่มอยในวนท่พระราชบญญตน้ใชบงคบ็แตมจานวนสหกรณ์เป็นสมาชก
ต่ากวาอตราท่กาหนดไวในมาตรา็๑๐๑็ใหเป็นชมนมสหกรณ์ตอไปได
มาตรา ๑๓๖ ข็อบ็งค็บของสหกรณ็์ท็่ใช็บ็งค็บอย็ในว็นท็่พระราชบ็ญญ็ต็น็้ใช็บ็งค็บ็ย็งคงใช็บ็งค็บต็อไป
เท็าท็่ไม็ข็ดหร็อแย็งก็บพระราชบ็ญญ็ต็น็้
ใหคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็คงดารงตาแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามท่กาหนดไวในขอบงคบ
ของสหกรณ็์น็้น็โดยให็ถ็อว็าเป็นการดารงตำแหน็งในวาระแรก
มาตรา ๑๓๗ สหกรณ์ไมจากดตามพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑็ท่มอยในวนท่พระราชบญญตน้
ใชบงคบ็ถาประสงค์จะจดต้งเป็นสหกรณ์ตามพระราชบญญตน้็ตองย่นคาขอจดทะเบยนตามหมวด็๓็สวนท่็๑็
ว็าด็วยการจ็ดต็้งและการจดทะเบ็ยนสหกรณ็์ภายในหน็่งร็อยแปดส็บว็นน็บแต็ว็นท็่พระราชบ็ญญ็ต็น็้ใช็บ็งค็บ็
ถาไมมการจดทะเบยนตามวรรคหน่ง็ใหนายทะเบยนสหกรณ์ส่งเลกสหกรณ์ไมจากดน้น็และต้งผชาระบญช
ข็้นทำการชำระบ็ญช็็โดยให็นำบทบ็ญญ็ต็ในหมวด็๔็ว็าด็วยการชำระบ็ญช็มาใช็บ็งค็บโดยอน็โลม

*

มาตรา็133/1็ถงมาตรา็133/5็เพ่มเตมโดยมาตรา็32็แหงพระราชบญญตสหกรณ์็(ฉบบท่็3) พ.ศ. 2562
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มาตรา ๑๓๘ ให็บรรดาพระราชกฤษฎ็กา็ กฎกระทรวง็ ประกาศ็ ระเบ็ยบหร็อค าส็่งท็่ออกตาม็
กฎหมายว็าด็วยสหกรณ์็ ท็่ใช็บ็งค็บอย็ในว็นท็่พระราชบ็ญญ็ต็น็้ใช็บ็งคบย็งคงใช็บ็งค็บต็อไปเท็าท็่ไม็ข็ดหร็อแย็ง็
ก็บบทแห็งพระราชบญญ็ต็น็้็ จนกว็าจะม็พระราชกฤษฎ็กา็ กฎกระทรวง็ ประกาศ็ ระเบ็ยบ็ หร็อคาส็่งท็่ออก็
ตามพระราชบ็ญญต็น็้ใช็บงคบ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหต็:-็เหตผลในการประกาศใชพระราชบญญตฉบบน้็คอ็โดยท่พระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕๑๑็ได ใชบ งค บ
มาเป็นเวลานานแลว็ทาใหมบทบญญตหลายประการไมเอ้อประโยชน์ตอการพฒนาการสหกรณ์ใหทนตอสภาพการแขงขนกบ็
ระบบธรกจในปัจจบน็ประกอบกบพระราชบญญตดงกลาวไดรวมบทบญญตเก่ยวกบกลมเกษตรกร็ซ่งสมควรปรบปรงใหเหมาะสมยง่ ข้น
เช นเด ยวก น็ด งน้น ็จ งเห นสมควรปร บปร งกฎหมายวาด วยสหกรณ์ท่ใ ช บ งค บอย เด มท้งฉบ บ็โดยจ ดระบบสหกรณ์ใ ห
สหกรณ์มชนดเดยวคอสหกรณ์ท่สมาชกมความรบผดจากดเทาจานวนหนท่ถอ็เพ่อใหสหกรณ์พฒนาไปดวยความม่นคง็ในดาน
การกากบและสงเสรมกจการสหกรณ์็ไดกาหนดใหมคณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์แหงชาตข้น็เพ่อทาหนาท่็เสนอความเหน
ตอรฐบาลเก่ยวกบนโยบายและแนวทางในการสงเสรมและพฒนาสหกรณ์็จดใหมกองทนเพ่อพฒนาสหกรณ์็เพ่อใหความชวยเหลอ
ดานการเงนแกบรรดาสหกรณ์็ปรบปรงองค์ประกอบและวาระการดารงตาแหนงของคณะกรรมการ็ดาเนนการสนนบาตสหกรณ์
แหงประเทศไทย็นอกจากน้ไดปรบปรงบทบญญตเก่ยวกบกลมเกษตรกร็เพ่อใหมการพฒนาไปส็การจดต้งสหกรณ์อยางเป็นระบบ็
ตลอดจนปรบปรงบทกาหนดโทษให เหมาะสมย่งข้น็จงจาเป็นตองตราพระราชบญญตน้
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พระราชกฤษฎกาแกไขบทบญญตใหสอดคลองกบการโอนอานาจหนาท่ของสวนราชการใหเป็นไปตาม
พระราชบญญตปรบปรงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็พ.ศ.็2545 (ราชกจจานเบกษา็เลม็119็ตอนท่็
102็ก็หนา็66็วนท่็8็ตลาคม็2545)
มาตรา็122็ในพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ใหแกไขคาวา็“ปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็
เป็น็“อธบดกรมสงเสรมสหกรณ์”็และคาวา็“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”็เป็น็“กรมสงเสรมสหกรณ์”

หมายเหต็็:-็เหตผลในการประกาศใชพระราชบญญตฉบบน้็คอ็โดยท่พระราชบญญตปรบปรงกระทรวง็ทบวง็กรม็พ.ศ.็2545็
ได็บญญตใหจดต้งสวนราชการข้นใหมโดยมภารกจใหม็ซ่งไดมการตราพระราชกฤษฎกาโอนกจการบรหารและอานาจหนาท่ของ
สวนราชการใหเป็นไปตามพระราชบญญตปรบปรงกระทรวง็ทบวง็กรม็น้นแลว็และเน่องจากพระราชบญญตดงกลาวไดบญญต
ใหโอนอานาจหนาท่ของสวนราชการ็รฐมนตรผดารงตาแหนงหรอผซ่งปฏบตหนาท่ในสวนราชการเดมมาเป็นของสวนราชการใหม ็
โดยใหมการแกไขบทบญญตตางๆ็ใหสอดคลองกบอานาจหนาท่ท่โอนไปดวย็ฉะน้น็เพ่ออนวตใหเป็นไปตามหลกการท่ปรากฏใน
พระราชบญญตและพระราชกฤษฎกาดงกลาว็จงสมควรแกไขบทบ็ญญ็ต็ของกฎหมายใหสอดคลองกบการโอนสวนราชการ็
เพ่อใหผเก็่ยวของมความชดเจนในการใชกฎหมายโดยไม ตองไปคนหาในกฎหมายโอนอานาจหน าท่วาตามกฎหมายใดได ม
การโอนภารกจของสวนราชการหรอผรบผดชอบตามกฎหมายน้นไปเป็นของหนวยงานใดหรอผใดแลว็โดยแกไขบทบญญต
ของกฎหมายใหมการเปล่ยนช่อสวนราชการ็รฐมนตรผดารงตาแหนงหรอผซ่งปฏบตหนาท่ของสวนราชการใหตรงกบการ
โอนอานาจหนาท่็และเพ่มผแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกจท่มการตดโอนจากสวนราชการเดมมาเป็นของ
สวนราชการใหม็รวมท้งตดสวนราชการเดมท่มการยบเลกแลว็ซ่งเป็นการแกไขใหตรงตามพระราชบญญตและพระราชกฤษฎกา
ดงกลาว็จงจาเป็นตองตราพระราชบญญตน้
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
หมายเหต็:-็เหตผลในการประกาศใชพระราชบญญตฉบบน้็คอ็โดยท่พระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็มบทบญญตบางประการ
ไมเหมาะสมกบสภาพการณ์ในปัจจบน็และไมเอ้อประโยชน์ตอการดาเนนกจการของสหกรณ์็สมควรปรบปรงบทบญญตเก่ยวกบ
องค์ประกอบและการดารงตาแหนงของคณะกรรมการ็ลกษณะตองหามของกรรมการหรอผจดการ็หลกเกณฑ์การพนจาก
ตาแหนงของกรรมการดาเนนการสนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทย็การแตงต้งรองนายทะเบยนสหกรณ์็เงนคาหน็การต้งผรบโอน
ประโยชน์ของสมาชกผตาย็อานาจหนาท่ของสหกรณ์ในการรบฝากเงน็หลกเกณฑ์ในการกาหนดอตราการเกบคาบารงสนนบาต
สหกรณ์แหงประเทศไทย็อานาจของรฐมนตรในการเรยกประชมใหญวสามญและแนวทางการแกปัญหาการดาเนนการของ
สนนบาตสหกรณ์แหงประเทศไทยใหครอบคลมและเหมาะสมย่งข้น็เพ่อใหการดาเนนกจการของสหกรณ์สามารถลลวงไปได็จ็ง
จาเป็นต็องตราพระราชบ็ญญ็ต็น็้
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~็32็~

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
*มาตรา

เป็นตนไป

2็พระราชบญญตน้ใหใชบงคบเม่อพนกาหนดหกสบวนนบแตวนประกาศในราชกจจานเบกษา

มาตรา 37็บรรดาคาอทธรณ์ท่ไดย่นและยงอยในระหวางการพจารณาของคณะกรรมการพฒนาการ
สหกรณ์แห งชาตกอนว นท่พระราชบญญตน้ใช บงคบ็ให คณะกรรมการดงกล าวมอานาจพจารณาตอไปตาม
พระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็กอนการแกไขเพ่มเตมโดยพระราชบญญตน้จนกวาจะแลวเสรจ็แตตองไมเกน
หน่งรอยแปดสบวนนบแตวนท่พระราชบญญตน้ใชบงคบ
มาตรา 38็บรรดากฎหรอคาส่งท่ออกตามพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ท่ใชบงคบอยในวนกอน
วนท่พระราชบญญตน้ใชบงคบ็ใหยงคงใชบงคบไดตอไปเทาท่ไมขดหรอแยงกบพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็
ซ่งแกไขเพ่มเตมโดยพระราชบญญตน้็จนกวาจะมกฎหรอคาส่งท่ออกตามพระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็
ซ่งแกไขเพ่มเตมโดยพระราชบญญตน้ใชบงคบ
มาตรา 39็ในการด าเน นการออกกฎกระทรวงและระเบ ยบ็เพ่ อ ปฏ บ ต การให เป็ น ไปตาม
พระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็2542็ซ่งแกไขเพ่มเตมโดยพระราชบญญตน้็ใหดาเนนการใหแลวเสรจภายในสองปี
นบแตวนท่พระราชบญญตน้ใชบงคบ็หากไมสามารถดาเนนการได็ใหรฐมนตรรายงานเหตผลท่ไมอาจดาเนนการ
ไดตอคณะรฐมนตรเพ่อทราบ

หมายเหต็็:-็เหตผลในการประกาศใชพระราชบญญตฉบบน้็คอ็โดยท่พระราชบญญตสหกรณ์็พ.ศ.็๒๕42็ไดใชบงคบมาเป็น
เวลานานแลว็ทำให็ม็บทบ็ญญ็ต็หลายประการไม็เอ็้อ ประโยชน็์ต ็อการพ็ฒนาและคมครองระบบสหกรณ็์สมควรปร บปร ง
บทบญญตของพระราชบญญตดงกลาวเพ่อการพฒนา็คมครอง็และสรางเสถยรภาพแกระบบสหกรณ์ใหมประสทธภาพยง่ ข้น็โดย
เพ่มการกาหนดคณสมบตของสมาชกสหกรณ์็การกาหนดคณสมบตของกรรมการผทรงคณวฒในคณะกรรมการพฒนาการสหกรณ์
แหงชาต็แกไขเพ่มเตมอานาจหนาท่ของนายทะเบยนสหกรณ์เพ่อใหมความเหมาะสมย่งข้น็กาหนดประเภท็ลกษณะของสหกรณ์็
วตถประสงค์และขอบเขตแหงการดาเนนกจการของสหกรณ์็ปรบปรงบทบญญตเก่ยวกบสมาชกสมทบของสหกรณ์็กาหนดหนาท่
และความรบผดของคณะกรรมการดาเนนการสหกรณ์็กรรมการ็ผจดการ็และเจาหนาท่ของสหกรณ์เก่ยวกบการดาเนนกจการ
ของสหกรณ์็แกไขเพ่มเตมบทบญญตเก่ยวกบผตรวจสอบกจการ็บทบญญตเก่ยวกบงบการเงน็และบทบญญตเก่ยวกบการสอบบญช็
เพ่มบทบญญตเก่ยวกบการดาเนนงานและการกากบดแลสหกรณ์ออมทรพย์และสหกรณ์เครดตยเน่ยนท่ดาเนนกจการในทานอง
เดยวกบสถาบนการเงนไวเป็นการเฉพาะ็และกาหนดใหม คณะกรรมการพจารณาอทธรณ์เพ่อใหการพจารณาวนจฉยอทธรณ์
สะดวกรวดเรวย่งข้น็รวมถงกาหนดใหสหกรณ์จงหวดเป็นนายทะเบยนกลมเกษตรกรประจาจงหวดเพ่อประสทธภาพในการกากบ
ดแลกลมเกษตรกร็และปรบปรงบทกาหนดโทษใหเหมาะสมย่งข้น็จงจาเป็นตองตราพระราชบญญต น้

*

็ราชกจจานเบกษา็เลม็136็ตอนท่็34็ก็หนา็28็วนท่็20็มนาคม็2562
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จรรยาบรรณ

หลักส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จ…

จรรยาบรรณ (Ethics) ถือเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรในปัจจุบัน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด จึงก�ำหนดจรรยาบรรณของสมาชิก เพื่อให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมป่ า ไม้ จ� ำ กั ด เป็ น องค์ ก รซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งยังเป็น
สหกรณ์ทไี่ ด้รบั รางวัลพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2550
จึ ง ควรมี ก รอบความประพฤติ การปฏิ บั ติ ต น เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง เกี ย รติ ภู มิ
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด ได้ก�ำหนด
จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์ไว้ดังนี้

จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์
l
l
l
l
l
l
l

l
l

l

มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
มุ่งมั่น ด�ำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อย่างสม�่ำเสมอ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ผลประโยชน์ หรือสัญญาต่างตอบแทนเพื่อการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการ
ด�ำเนินการ หรือการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์
พึงให้ข้อมูลของตนในการขอรับสวัสดิการหรือท�ำธุรกรรมอื่นใด กับสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดา
สมาชิกด้วยกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ไม่หาประโยชน์จากสมาชิกด้วยกัน โดยอาศัยการท�ำธุรกรรมหรือกิจกรรมอืน่ ใดของสหกรณ์เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน

ภาพปกหน้า
การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 25 ปี 2562
ประเภท		
ภาพสัตว์
“เพื่อนกันตลอดไป”
ชื่อภาพ			
ผู้ถ่ายภาพ		
นายวรางค์กูล ขุนสาร
ภาพเข้ารอบ
ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลผลงานนวัตกรรม รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
Best Of the Best
ประจ�ำปี 2550
ประจ�ำปี 2555

คณะผู้จัดท�ำ

ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

ภาพปกหลัง
การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 25 ปี 2562
ประเภท		
ภาพสัตว์
“รวมฝูงไล่ล่า”
ชื่อภาพ
ผู้ถ่ายภาพ
นายไอศูรย์ เทพสาสน์กุล
ภาพเข้ารอบ
ระดับบุคคลทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด

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�ำกัด  
โทร. 0-2282-6033-4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอนุชิต  แตงอ่อน
นายณรงค์  ทองขจร
นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์
นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี
นายสุภาพ  ค�ำแฝง
นายกัณฑ์พงษ์  ดวงสินกุลศักดิ์

ขอขอบคุณ ส�ำนักอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพปกหน้า - ปกหลัง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จ�ำกัด
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

ข้อบังคับและระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จ�ำกัด 2563 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

ประหยัดอดออม
เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน

ข้อบังคับและระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จ�ำกัด

2563

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

