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ข้อบงัคบั 
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้  จาํกดั 

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

_______________________ 

หมวด 1 
ชือ  ประเภท และทีตงัสาํนักงาน 

 ข้อ 1  ชือ ประเภท และทีตงัสาํนักงาน  
 ชือ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้ จาํกดั 

      Royal Forest Department Savings and Credit  

 Cooperative, Limited 

 ประเภท สหกรณ์ออมทรพัย ์
 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
  กรงุเทพมหานคร 10900 
 ทีตงัสาํนักงานสาขา - 

 ท้องทีดาํเนินการ ทวัราชอาณาจกัร 
                    
 สหกรณ์อาจยา้ยทตีงัสํานักงานไดต้ามทคีณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็สมควร  
โดยแจง้ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ และใหปิ้ดประกาศ
ไวท้สีาํนกังานของสหกรณ์เดมิ สาํนกังานสว่นราชการ สหกรณ์ และทวี่าการอาํเภอแหง่ทอ้งทสีหกรณ์ตงัอยู่
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามสบิวนั และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรปูลกัษณะ ดงันี 
 

 ชอืสหกรณ์  

 ตรากรมปา่ไม ้     

 ปี พ.ศ. ทจีดัตงัสหกรณ์ 

หมวด  2 
วตัถปุระสงค ์

 ข้อ 2 วตัถปุระสงค ์สหกรณ์นีมวีตัถุประสงคเ์พอืส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
และสงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์ รวมทงั        
ในขอ้ต่อไปนี 
 (1)  สง่เสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์โดยชว่ยใหส้ามารถสงวนสว่นแหง่รายได้
ของตนไวใ้นทางอนัมนัคงและไดร้บัประโยชน์ตามสมควร 
 (2)  สง่เสรมิการชว่ยตนเองและชว่ยเหลอืซงึกนัและกนัในหมูส่มาชกิ 
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 (3)  รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณ์อนื 
 (4)  จดัหาทุนเพอืกจิการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (5)  ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
 (6)  ใหส้หกรณ์อนืกูย้มืเงนิ 
 (7)  ซอืหุน้ของธนาคารซงึมวีตัถุประสงคเ์พอืใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 
 (8)  ซอืหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์อนื 
 (9)  ซอืหุน้ของสถาบนัทปีระกอบธุรกจิอนัทาํใหเ้กดิความสะดวกหรอืสง่เสรมิ  
ความเจรญิแก่กจิการของสหกรณ์ 
 (10) ซอืหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 
 (11) ออกตวัสญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 
 (12) ฝากหรอืลงทุนอยา่งอนืตามกฎหมายและตามทคีณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตกิาํหนด 
 (13) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพอืการเคหะ 
 (14) ใหส้วสัดกิารและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 
 (15) ร่วมมอืกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และสหกรณ์อนื เพอืสง่เสรมิและปรบัปรงุกจิการของสหกรณ์ 
 (16) กระทําการต่าง ๆ ตามทีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพอืให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์กีล่าวขา้งตน้ รวมถงึ ซอื ถอืกรรมสทิธหิรอืทรพัยส์ทิธ ิครอบครอง กู ้ยมื เช่าหรอื
ใหเ้ชา่ เชา่ซอืหรอืใหเ้ชา่ซอื โอนหรอืรบัโอน สทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าซอื ขายหรอืจาํหน่าย จาํนองหรอื        
รบัจาํนอง จาํนําหรอืรบัจาํนํา ดว้ยวธิอีนืใด ซงึทรพัยส์นิแก่สมาชกิหรอืของสมาชกิ 
 (17) ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแกส่มาชกิ 
 (18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ   
ต่างประเทศ หรอืบุคคลอนืใด 
 (19) ดาํเนินกจิการอยา่งอนืบรรดาทเีกยีวกบัหรอืเนืองในการจดัใหส้าํเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด  3 
ทุน 

 ข้อ 3 ทีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพอืดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 
 (1) ออกหุน้ 
 (2) รบัฝากเงนิจากสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ หรอืสหกรณ์อนื 
 (3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตวัสญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอยา่งอนื 
 (4) สะสมทุนสาํรองและทุนอนื ๆ 
 (5) รบัเงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นิทมีผีูย้กให ้
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หุ้น 
 ข้อ 4 การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน มมีลูคา่หุน้ละสบิบาท 
   ข้อ 5  การถือหุ้น  สมาชกิทุกคนตอ้งชาํระคา่หุน้เป็นรายเดอืนตงัแต่เดอืนแรกทเีขา้เป็น 
 สมาชกิตามอตัราสว่นของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจํา และเงนิท ี 
จ่ายควบกบัเงนิเดอืน หรอืค่าจ้างประจํา ซึงสมาชกิได้รบัจากหน่วยงานต้นสงักดั และหมายถึงบํานาญ    
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ บาํนาญ ซงึสมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทสีงูกวา่อตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
หรอืจะขอซอืหุน้เพมิขนึอกีเมอืใดกไ็ด ้แต่ถ้ามูลค่าหุน้ทมีอียู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้านหา้แสนบาทถ้วน) แล้ว 
การถอืหุน้รายเดอืนและการขอซอืหุน้เพมิ ตอ้งเป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบว่าดว้ยหุน้ของสหกรณ์ 
ทงันี จาํนวนหุน้ทงัหมดทสีมาชกิถอืคนหนึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิหนึงในหา้ของหุน้ทสีหกรณ์ชาํระแลว้ทงัหมด  
 สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทตีนเป็นสมาชกิอยูไ่มไ่ด ้ 
 ในระหวา่งทสีมาชกิภาพของสมาชกิยงัไมส่นิสุด สหกรณ์ไมต่อ้งสง่เงนิค่าหุน้ของสมาชกิ
เพอืชาํระหนีแก่เจา้หนีของสมาชกินนั 
 (ขอ้ 5 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 6  การชาํระค่าหุ้นรายเดือน  การชําระค่าหุน้รายเดอืนนัน ใหช้ําระโดยวธิหีกัจาก
เงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจา่ยเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนนั ๆ ทุกเดอืน 
 เมอืสมาชิกมคีําขอเป็นหนังสอืและคณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบเห็นว่า
สมาชกินันตกอยู่ในพฤตกิารณ์อนัทําใหไ้ม่สามารถชําระค่าหุน้รายเดอืนได ้โดยมใิช่เกดิขนึดว้ยเจตนา
อนัไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนันมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือน       
ชวัระยะเวลาตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้
 ข้อ 7  การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกทีได้ชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดอืน หรอืเป็นจํานวนเงนิไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (หา้หมนืบาทถ้วน) และ  
ไม่มหีนีสนิกบัสหกรณ์จะงดชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้
โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 สมาชกิทมีหีนีสนิกบัสหกรณ์จะงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนไม่ได ้แต่อาจลดจํานวน
การชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนลงได้ ทงันีต้องไม่น้อยกว่าอตัราทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์       
เว้นแต่สมาชกินันมหีนีสนิไม่เกนิมูลค่าหุน้ หรอืเงนิฝากทเีป็นหลกัทรพัย์คําประกนัทมีอียู่ในสหกรณ์ 
สามารถงดชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนได ้
 สําหรบัสมาชกิทีโอนย้าย หรอืเกษียณ หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจํา และไม่มี
หนีสนิ หรอืมหีนีสนิไมเ่กนิคา่หุน้ทตีนมอียูใ่นสหกรณ์ อาจงดชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการ
ถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 (ขอ้ 7 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 8 การแจ้งยอดจาํนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจํานวนหุน้ทสีมาชกิชําระเต็ม
มลูคา่แลว้ใหส้มาชกิแต่ละคนทราบทุกสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
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หมวด 4 
การดาํเนินงาน 

 ข้อ 9 การรบัฝากเงิน สหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัย ์หรอืประเภทประจํา
จากสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ หรอืสหกรณ์อนื ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ขอ้กําหนดเกยีวกบัการฝาก ดอกเบยี การถอนเงนิฝากและอนื ๆ ใหเ้ป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ทไีดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทกีาํหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 
 ข้อ 10 การให้เงินกู้  เงนิกูน้นัอาจใหไ้ดแ้ก่ 
 (1) สมาชกิของสหกรณ์ 
 (2) สหกรณ์อนื 
 การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจพจิารณาวนิิจฉัยให้
เงนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบันี และตามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ขอ้กําหนดต่าง ๆ เกียวกบัหลกัเกณฑ์การพจิารณาวินิจฉัยให้เงนิกู้ ประเภทและ      
จาํกดัแหง่เงนิกู ้หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้ลําดบัแหง่การใหเ้งนิกู ้การกําหนดอตัราดอกเบยีเงนิกู ้การสง่
เงนิงวดชําระหนีสําหรบัเงนิกู้ การควบคุมหลกัประกนั การเรยีกคนืเงนิกู้และอนื ๆ ใหเ้ป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 การใหเ้งนิกู้แก่สหกรณ์อนืนัน คณะกรรมการดําเนินการจะพจิารณาใหกู้้ได้ต่อเมอื
สหกรณ์มเีงนิทุนเหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้ ตามระเบยีบของสหกรณ์ทไีดร้บัความเหน็ชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 สมาชกิหรอืสหกรณ์อนืซงึประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณ์นีตอ้งเสนอคําขอกูต้ามแบบ
และระเบยีบของสหกรณ์ทกีาํหนดไว ้
 ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงนิกูซ้งึใหแ้ก่สมาชกิไมว่า่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ด ้   
แต่เฉพาะเพอืการอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดสอ่ง และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตาม 
ความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 
 ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี 
 (1)  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน ในกรณทีสีมาชกิมเีหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอนัจาํเป็นรบีดว่น
และมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พอืเหตุนนัไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (2)  เงนิกูส้ามญั ในกรณีทสีมาชกิมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสาํหรบัใชจ้่ายเพอืการ
อนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกินนัไดต้าม
ระเบยีบของสหกรณ์ 
 (3)  เงนิกูพ้เิศษ เมอืสหกรณ์มฐีานะการเงนิกา้วหน้าพอทจีะช่วยเหลอืใหเ้งนิกูเ้พอื
สง่เสรมิฐานะ ความมนัคง หรอืเพอืการเคหะ หรอืก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชกิได ้คณะกรรมการดําเนินการ
อาจให้เงนิกู้พเิศษแก่สมาชิกนันได้ตามทเีหน็สมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงนิกู้
ประเภทนีตลอดจนเงอืนไขและวธิกีาร และตอ้งมหีลกัประกนัตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
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 ข้อ 13  ดอกเบียเงินกู้  ให้สหกรณ์เรยีกดอกเบียเงนิกู้ทุกประเภททใีห้แก่สมาชกิใน
อตัราตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 14 การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ และเมอืคณะกรรมการ
ดาํเนินการเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดบกพรอ่ง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาที
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ในกรณอียา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี ใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนด
สง่คนืโดยสนิเชงิ พรอ้มทงัดอกเบยีในทนัท ีโดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทใีหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
 (1) เมอืสมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เมอืปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมาย
ทใีหเ้งนิกูน้นั 
 (3) เมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกู้รายใดเกิด
บกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4) เมอืคา้งส่งเงนิงวดชําระหนีไม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนัเป็นเวลา
ถงึสองเดอืน หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 
 ในกรณีทีผู้คําประกันจะต้องรับผิดชําระหนีแทนผู้กู้ตามทีกล่าวในวรรคก่อน และ         
ไม่สามารถชําระหนีนันโดยสนิเชงิได ้เมอืผูค้ําประกนัรอ้งขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ํา
ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดอืนจนครบจาํนวนเงนิกู ้แต่ทงันีตอ้งไมเ่กนิจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ 
 ข้อ 15  ความผกูพนัของผูก้ ู้และผูค้าํประกนั  ผูกู้ ้หรอืผูค้าํประกนัตอ้งรบัผกูพนัวา่   
ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอนหรอืยา้ย หรอืลาออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) จะตอ้งแจง้เป็น
หนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชําระหนีสนิซงึตนมอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิเสยีก่อน (เวน้แต่กรณี
ทยีงัคงเป็นสมาชกิอยูต่ามขอ้ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 ข้อ 16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงนิของสหกรณ์นันสหกรณ์อาจฝาก
หรอืลงทุนไดต้ามทกีําหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และตามทคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาตกิําหนดภายใต้กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้ํานึงถงึความมนัคงและประโยชน์สูงสุดทสีหกรณ์
หรอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกู้ยืมเงินหรือการคาํประกนั 
 ข้อ 17  วงเงินกู้ยืมหรือการคาํประกนั  ทปีระชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงนิกูย้มืหรอื      
การคําประกนัสําหรบัปีหนึง ๆ ไวต้ามทจีําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงนิซงึกําหนดดงัว่านี
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ถ้าทปีระชุมใหญ่ยงัมไิดก้ําหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบ
วงเงนิกูย้มืหรอืการคาํประกนัสาํหรบัปีใด กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการคาํประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 18  การกู้ยืมเงินหรือการคาํประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงนิ หรอืออกตวัสญัญา
ใชเ้งนิ หรอืตราสารการเงนิ หรอืโดยวธิอีนืใด สําหรบัใชเ้ป็นทุนดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ไดต้ามที
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร ทงันี จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิกูย้มืหรอืคาํประกนัประจาํปีตามขอ้ 17 
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การเงินและการบญัชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 19  การลงลายมือชือแทนสหกรณ์  การลงลายมอืชอืเพอืใหม้ผีลผูกพนัสหกรณ์ 
ในกจิการอนัเกยีวกบับุคคลภายนอก เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบันี ใหป้ฏบิตัดิงันี 
  (1) หนังสอืกูย้มืซงึสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบกิ หรอืรบัเงนิกู ้การจํานอง
ซึงสหกรณ์เป็นผู้จํานอง หรือรบัจํานอง หรือการไถ่ถอนจํานอง หรือการให้ความยินยอมต่าง ๆ อัน
เกียวเนืองกบัทรพัย์สนิซึงสหกรณ์เป็นผู้รบัจํานอง การถอนเงนิฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอนื ๆ 
จะต้องลงลายมอืชอืของประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรอืเหรญัญิก 
หรอืกรรมการผูท้คีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย หรอืผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน 
 (2) การรบัฝากเงนิ ใบรบัเงนิ และเอกสารทงัปวง นอกจากทกีล่าวไวใ้น (1) 
ขา้งบนนีจะตอ้งลงลายมอืชอืของผูจ้ดัการ หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมาย 
 อนึง ในหนังสอืกู้ยมืซงึสหกรณ์เป็นผูกู้้ยมื ใบสงัจ่ายเงนิ ใบรบัเงนิ ตวัสญัญาใชเ้งนิและ
ตราสารการเงนิของสหกรณ์นนั ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 
 (ขอ้ 19 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี5) พ.ศ. 2553 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
25 กุมภาพนัธ ์2553) 

ข้อ 20 การเงินของสหกรณ์ การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิของสหกรณ์ ให้อยู่ใน
ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ ทงันีเป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์       
 ข้อ 21  การบญัชีของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จดัใหม้กีารทาํบญัชตีามแบบและรายการ
ทนีายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด และเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีวท้สีาํนักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวนัทีเกิดเหตุนัน 
สาํหรบัเหตุอนืทไีมเ่กยีวกบักระแสเงนิสด ใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัทมีเีหตุอนั
จะตอ้งบนัทกึรายการนนัและการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีสีมบรูณ์โดยครบถว้น 
 ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งน้อยครงัหนึงทุกรอบสบิสองเดอืนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ ซงึตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์หนีสนิ และทุนของสหกรณ์กบัทงับญัชกีําไรขาดทุน ตามแบบ
ทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ใหส้นิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ข้อ 22  การเสนองบดลุต่อทีประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล    
ซงึผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพอือนุมตัใินทปีระชุมใหญ่ ภายในหนึงรอ้ยหา้สบิวนันับแต่      
วนัสนิปีทางบญัช ี
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทปีระชุมใหญ่ดว้ยในคราวทเีสนองบดุล และใหส้ง่สาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทมีกีารประชุมใหญ่ 
 อนึง ใหเ้กบ็รกัษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พรอ้ม
ทงัขอ้บงัคบั ระเบยีบ และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์เพอืใหส้มาชกิขอตรวจดไูด้
โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียม 
 ข้อ 23  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้   
สมดุรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบยีนอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรใหม้ขีนึ 
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 ให้สหกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรอืทะเบียนหุ้น    
ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์     
ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญัชหีรอืทะเบยีนเกยีวกบัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิกูข้องสมาชกิรายอนื
ไมไ่ด ้นอกจากจะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินนั และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดแูลสหกรณ์ 
 ข้อ 24  การตรวจสอบบญัชี  บญัชขีองสหกรณ์นันตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างน้อย   
ปีละหนึงครงั ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีรีบัรองทวัไปและตามระเบยีบทนีายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด  
โดยผูส้อบบญัชซีงึนายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตงั 
 ข้อ 25  การกาํกบัดูแลสหกรณ์  นายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชหีรอืพนกังานเจา้หน้าทซีงึนายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมอีาํนาจออก
คําสงัเป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอนื ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ 
เจา้หน้าท ีหรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชแีจงขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัการดําเนินกจิการของสหกรณ์ หรอื
ให้ส่งเอกสารเกียวกบัการดําเนินงาน หรอืรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบใน
สาํนกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้
 ทงันี ใหผู้ซ้งึเกยีวขอ้งตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลอื
และใหค้าํชแีจงแก่ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 
 ข้อ 26  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรอืรายงานเกยีวกบั
กจิการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานทกีาํกบัดแูล ตามแบบและระยะเวลาทหีน่วยงานนนักาํหนด 

กาํไรสทุธิประจาํปี 
 ข้อ 27  การจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี  เมอืสนิปีทางบญัชีและได้ปิดบญัชีตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีรีบัรองโดยทวัไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มกีําไรสุทธ ิใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรอง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิและเป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกนิรอ้ยละหา้
ของกาํไรสทุธ ิแต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตกิาํหนด 
 กําไรสุทธปิระจําปีทเีหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน ทปีระชุมใหญ่
อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปนี 
 (1)  เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทชีาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิ แต่ตอ้งไม่เกนิอตัราทกีําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคดิใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)    
ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสําหรบัปีใดด้วยจํานวนเงนิปนัผลทงัสนิทจี่ายสําหรบัปีนันก็ต้องไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงนิปนัผลตามหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้ทสีมาชกิไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที
เจด็ของเดอืนมรีะยะเวลาสาํหรบัคาํนวณเงนิปนัผลตงัแต่เดอืนนนั สว่นหุน้ทสีมาชกิชาํระต่อสหกรณ์หลงั
วนัทเีจด็ของเดอืน สหกรณ์จะคดิเงนิปนัผลใหต้งัแต่เดอืนถดัไป 

(2)  เป็นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์        
ในระหว่างปี เวน้แต่สมาชกิทผีดินัดการส่งเงนิงวดชําระหนีไม่ว่าตน้เงนิหรอืดอกเบยีในปีใด มใิหไ้ดร้บั
เงนิเฉลยีคนืสาํหรบัปีนนั 



ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 12 

(3)  เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิ
 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามทมีอียู่ในวนัสนิปีนัน ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลนีจะถอนไดโ้ดยมตแิห่งทปีระชุมใหญ่ 
เพอืจา่ยเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ ตาม (1)  
 (5) เป็นทนุเพอืการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบ
ของสหกรณ์ 
 (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (7) เป็นทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั ไมเ่กนิ  
รอ้ยละยสีบิของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) เป็นทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิสมทบ ไม่เกนิรอ้ยละ
สบิของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (9)  เป็นทุนเพอืจดัตงัสาํนกังานหรอืทุนอนื ๆ เพอืเสรมิสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (10) กาํไรสทุธสิว่นทเีหลอื (ถา้ม)ี ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทงัสนิ 
 (ขอ้ 27 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

ทุนสาํรอง 
 ข้อ 28  ทีมาแห่งทุนสาํรอง  นอกจากจดัสรรจากกําไรสุทธติามขอ้ 27 แลว้ บรรดา   
เงนิอุดหนุนหรอืทรพัย์สนิทมีผีูย้กใหแ้ก่สหกรณ์ ถ้าผูย้กใหม้ไิด้กําหนดว่าใหใ้ช้เพอืการใด ใหจ้ดัสรร       
เงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นินนัเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 
 อนึง จาํนวนเงนิซงึสหกรณ์พงึจา่ยแก่บุคคลใดกต็าม ถา้ไมม่กีารเรยีกรอ้งจนพน้
กาํหนดอายคุวาม กใ็หส้มทบจาํนวนเงนินนัเป็นทุนสาํรอง 
 กาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ซงึคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ปีระชุมใหญ่
จดัสรรตามขอ้ 27 หากทปีระชุมใหญ่พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรอืตดัจํานวน         
ใหน้้อยลงกด็ ียอดเงนิจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรอง ทงัสนิ 
 ข้อ 29  สภาพแห่งทุนสาํรอง  ทุนสาํรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชกิ
จะแบ่งปนักนัไมไ่ด ้หรอืจะเรยีกรอ้งแมส้ว่นใดสว่นหนึงกไ็มไ่ด ้
 ทุนสาํรองนีจะถอนจากบญัชไีดเ้พอืชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกดิขนึ หรอืเพอืจดัสรร
เขา้บญัชทีุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหมท่ไีดจ้ดทะเบยีนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดมิ 

หมวด  5 
สมาชิก 

 ข้อ 30  สมาชิก  สมาชกิสหกรณ์นีคอื 
  (1)  ผูท้มีชีอืและลงลายมอืชอืในบญัชรีายชอืผูซ้งึจะเป็นสมาชกิเพอืขอจดัตงั
สหกรณ์ และไดช้าํระคา่หุน้ตามจาํนวนทจีะถอืครบถว้นแลว้ 
  (2)  ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั และไดช้าํระคา่หุน้ตามจาํนวน
ทจีะถอืครบถว้นแลว้ 
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 ข้อ 31  คณุสมบติัของสมาชิก สมาชกิตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี 
(1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 
(3)  ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสงักัดกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยาน

แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม หรอืส่วนราชการอืนในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สงิแวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทขีองสหกรณ์นี หรอื 
              ข. เคยเป็นขา้ราชการ หรอืลูกจา้งประจําสงักดักรมป่าไม ้หรอืกรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั หรอืสํานักงานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม หรอืส่วนราชการอืนในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สงิแวดล้อม หรอืเป็นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์นี  ซึงได้เกษียณอายุราชการหรอืออกจากราชการหรือ    
งานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ หรอื 
                ค. เป็นสมาชกิ หรอืผูเ้คยเป็นสมาชกิซงึไดโ้อนยา้ย หรอืออกจากราชการ
หรอืงานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ 

(4)  เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 
(5)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยอ์นืทมีวีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

 (ขอ้ 31 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี7) พ.ศ. 2556 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
28 กุมภาพนัธ ์2556) 
 ข้อ 32  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมคัรเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทงัสมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัยอ์นืซงึประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชกิ ตามขอ้ 36) ตอ้งยนืใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบ
ทกีําหนดไวโ้ดยตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตําแหน่งไมต่ํากว่าหวัหน้าฝา่ยหรอืเทยีบเท่าคนหนึง
รบัรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตําแหน่งไมต่ํากวา่ผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่ กไ็มต่อ้งมผีูร้บัรอง 
 เมอืคณะกรรมการดําเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นทพีอใจว่าผูส้มคัรมคีุณสมบตัิ
ถูกตอ้งตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ 31 ทงัเหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้กใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนันชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และชาํระค่าหุน้ตามจํานวนทจีะถอืใหค้รบถว้น แลว้เสนอเรอืงการรบัสมาชกิเขา้ใหม่
ใหท้ปีระชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรบัผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมือ
ผูส้มคัรรอ้งขอ กใ็หค้ณะกรรมการดําเนินการนําเรอืงเสนอทปีระชุมใหญ่เพอืวนิิจฉัยชขีาด มติแห่งที
ประชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิในกรณดีงัวา่นี ใหถ้อืเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทน
สมาชกิซงึมาประชุม 
 ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หนึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้นีใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณ์
จะเรยีกคนืไมไ่ด ้
 ข้อ 34  สิทธิหน้าทีในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และคา่หุน้ตามจาํนวนทจีะถอืครบถว้น เมอืไดป้ฏบิตัดิงันีแลว้จงึจะถอืวา่ไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิ 
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 สิทธิของสมาชิกมีดงันี 
 (1) เขา้รว่มประชมุใหญ่ เพอืเสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
 (2) เขา้ชอืเรยีกประชุมใหญ่วสิามญั 
 (3) เสนอหรอืไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรอืผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 
 (4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 (5) สทิธอินื ๆ ทกีาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ 

หน้าทีของสมาชิก มีดงันี 
 (1) ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
 (2) เขา้รว่มประชมุทุกครงัทสีหกรณ์นดัหมาย 
 (3) สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพอืใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทเีขม้แขง็ 
 (4) สอดสอ่งดแูลกจิการของสหกรณ์ 
 (5) รว่มมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุง่เรอืงและมนัคง 

ข้อ 35  สมาชิกย้ายสงักดั สมาชกิทยี้าย หรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอนื และ
ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัยซ์งึตงัขนึในสงักดันนั หากสหกรณ์นนัมขีอ้บงัคบั
ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิได ้และคณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ถา้สมาชกินันมี
ความประสงค์จะให้โอนเงนิค่าหุ้น และเงนิกู้ทีตนมอียู่ในสหกรณ์นีไปยงัสหกรณ์ทีตนได้ไปเข้าเป็น
สมาชกิใหม่ สหกรณ์กจ็ะจดัการโอนเงนิค่าหุน้ เงนิกู ้และเงนิฝาก ทสีมาชกินันมอียู่ต่อสหกรณ์ใหต้าม
วธิกีารทไีดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 36  การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อืน สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์นืซงึยา้ย หรอื
โอนมารบัราชการในสงักดัตามขอ้ 31 (3) หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ ก็ให้ยนืใบสมคัรถึง
สหกรณ์ เมอืไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดใน ขอ้ 32 ครบถ้วนแล้ว กจ็ะไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิตามขอ้ 34 
ทงันี เมอืสหกรณ์ทตีนเป็นสมาชกิอยูเ่ดมิไดโ้อนเงนิคา่หุน้ใหส้หกรณ์นีเสรจ็สนิแลว้ 

การรบัโอนเงนิค่าหุน้และการปฏบิตัเิกยีวกบัหนีสนิทมีอียู่ในสหกรณ์เดมินัน ใหเ้ป็นไป
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 37  การเปลียนแปลงชือ สญัชาติ และทีอยู่ สมาชกิคนใดมกีารเปลยีนแปลงชอื 
สญัชาตแิละทอียูต่อ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทมีกีารเปลยีนแปลง 

การตงัผูร้บัโอนประโยชน์ 
 ข้อ 38  การตงัผูร้บัโอนประโยชน์  สมาชกิจะทาํเป็นหนังสอืตงับุคคลหนึงหรอืหลายคน 
เพอืใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซงึตนมอียู่ในสหกรณ์ในเมอืตนตายนัน มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้หนังสอืตงั
ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่นีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลยีนแปลงการตงัผูร้บัโอนประโยชน์ทไีดท้าํไวแ้ลว้     
กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมอืสมาชกิตาย ให้สหกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลยีคนื และเงนิผลประโยชน์หรอืเงนิอนืใด
บรรดาทสีมาชกิผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทไีดต้งัไว ้หรอืถ้ามไิดต้งัไว ้กค็นืใหแ้ก่
บุคคลทไีดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทพีอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ
จํานวนดังกล่าวนัน ทังนี สําหรับเงินรับฝากทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้จนถึงวันที
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คณะกรรมการดาํเนินการมมีตริบัทราบการขาดสมาชกิภาพ สว่นเงนิค่าหุน้ เงนิปนัผล และเงนิเฉลยีคนื
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 44 วรรคแรก และขอ้ 45 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยนืคาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึงปีนับแต่วนัทสีมาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัรททีางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมอืคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตัิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสีสิบห้าวนั        
ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิผลประโยชน์ไม่ยนืคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้มีชีอืเป็นผูร้บัโอนประโยชน์  
ทสีมาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้มม่ตีวัอยูก่ด็ ีเมอืพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจาํนวน
เงนิดงักล่าว ยกเวน้คา่หุน้และเงนิรบัฝาก ไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทงัสนิ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39   การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปนี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
  (5) ถูกออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยมคีวามผดิ 
  (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 40  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชกิผูไ้มม่หีนีสนิอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอื     
ผูค้ําประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ      
เมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จงึให้
ถอืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรอืกรรมการดาํเนินการสอบสวนพจิารณา หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั กใ็หถ้อืว่า
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้แล้วใหเ้สนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถดัไปทราบดว้ย 
 ข้อ 41  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่ง
หนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 
 (1)  ขาดชําระค่าหุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนั หรอืขาดชําระรวมถงึหกงวด 
ทงันี โดยมไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (2)  นําเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 
 (3)  ไม่จดัการแก้ไขหลกัประกนัสําหรบัเงนิกู้ทเีกิดบกพร่องให้คนืดภีายในระยะ  
เวลาทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4)  ค้างส่งเงินงวดชําระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบียติดต่อกันเป็นเวลาถึง    
สองงวด หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 
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 (5)  ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกยีวกบัหนีสนิของตนแก่สหกรณ์เมอืสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
หรอืเมอืจะก่อความผกูพนัในหนีสนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้าํประกนั หรอืเมอืมคีวามผกูพนัในหนีสนิ
ต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
 (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคําสงัของ
สหกรณ์หรอืของทปีระชุมกลุ่มทตีนสงักดั หรอื ประพฤตกิารใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้หน็ว่าไมซ่อืสตัยส์ุจรติ 
แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์หรอืทาํใหเ้สอืมเสยีต่อสหกรณ์ ไมว่า่โดยประการใด ๆ 
 เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ 
ดงักล่าวข้างต้นนี และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวน
กรรมการดําเนินการทมีาประชุม กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกินันถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ เวน้แต่กรณีตาม (1) 
หรอื (4) หากปรากฏว่าสมาชกิมหีนีค้างชําระต่อสหกรณ์ หรอืมเีหตุสมควรอนืใด ให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการมอีาํนาจใหส้มาชกิ ผูน้นัยงัคงสมาชกิภาพต่อไปตามกําหนดระยะเวลาทเีหน็สมควร โดยมใิห้
นําความในขอ้ 5 มาใชบ้งัคบั 
 สมาชกิทถีูกใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธยินือุทธรณ์ต่อทปีระชุมใหญ่ โดยใหย้นือุทธรณ์
เป็นหนงัสอืต่อผูต้รวจสอบกจิการภายใน 60 วนั นับแต่วนัทไีดร้บัแจง้ใหอ้อกจากสหกรณ์ คําวนิิจฉยัของ       
ทปีระชุมใหญ่ใหเ้ป็นทสีดุ 
 ข้อ 42  การถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทสีมาชกิออกจาก
สหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชอืสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 
 อนึง ใหส้หกรณ์แจง้เรอืงสมาชกิออกใหป้ระธานกลุ่มซงึเกยีวขอ้งเสนอทปีระชุมกลุ่ม
ทราบโดยเรว็ 
 ข้อ 43  สมาชิกทีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํโดยไม่มี
ความผิด สมาชกิทโีอนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยไมม่คีวามผดิ   
เวน้แต่ออกเพราะตาย หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืตอ้งคําพพิากษา
ให้ล้มละลาย ถ้ามไิด้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชกิอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเมอื มหีนีสนิไมเ่กนิคา่หุน้ สมาชกิเชน่วา่นนัอาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 44  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที
สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (1) (2) และ (3) นนั สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ เงนิปนัผลและ
เงนิเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึงออกเพราะเหตุอืน      
พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกินันมอียู่ในสหกรณ์คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั 
โดยเฉพาะค่าหุน้นันผูม้สีทิธไิดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลยีคนื
สําหรบัปีทอีอกนัน หรอื จะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสนิปีทางบญัชทีอีอก โดยได้รบัเงนิปนัผลและ   
เงนิเฉลยีคนืสําหรบัปีทอีอกนันดว้ย ในเมอืทปีระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีนันแลว้กไ็ด้
สดุแต่จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบยีนนั สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุน้ทถีอนคนืเนืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเกนิรอ้ยละสบิ
แหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทมีอียูใ่นวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดําเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคนื  
ค่าหุน้ของสมาชกิทขีาดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนันไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม่ แต่เฉพาะสมาชกิที
ขาดจากสมาชกิภาพเนืองจากตนไดโ้อนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจําตามขอ้ 31 (3) 
โดยไมม่คีวามผดินนั คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพเิศษ 
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 ในกรณทีสีมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืกบัดอกเบยีค้างจ่าย บรรดาทสีมาชกินันมอียู่ในสหกรณ์คนืให้
ตามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณทีสีมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) และ (6) นนั สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล และเงนิเฉลียคืนกบัดอกเบียค้างจ่าย บรรดาทีสมาชิกนันมอียู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลียคืนตงัแต่ประจําปีทีออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ้่ายคา่หุน้ภายหลงัวนัสนิปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืในปีนัน
ภายหลงัททีปีระชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีกไ็ด ้สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบยีนนั สหกรณ์
จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 กรณีทสีหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้
แก่สมาชกิทพีน้จากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูค่าหุน้ทจีะจ่ายคนืแก่
สมาชกิ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงันี 

 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทงัหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หนีสนิทงัสนิ) 

     จาํนวนหุน้ทงัสนิ 

 ในการปรบัลดมลูค่าต่อหุน้ทจีะจ่ายคนืแก่สมาชกิ สหกรณ์ไมต่อ้งมกีารปรบัปรุงบญัชใีด ๆ 
แต่ต้องเปิดเผยการคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นทีจะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ สําหรบัส่วนต่างของมูลค่าหุน้ทกีําหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 4 และ 
ข้อ 44 วรรคหก ซึงอยู่ในบญัชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์
ขาดทุนสะสมใหนํ้าไปลดยอดบญัชขีาดทุนสะสม 
 เมอืสหกรณ์มกีารคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ตอ้งคาํนวณมลูคา่เงนิคา่หุน้จา่ยคนืต่อหุน้เป็นปจัจุบนัทุกปีและมลูคา่ดงักล่าวจะตอ้งไมส่งูกวา่มลูค่าต่อหุน้
ทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 4 จนกวา่สหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  
 ข้อ 45  การหกัจาํนวนเงินซึงสมาชิกต้องรบัผิดต่อสหกรณ์  ในการจา่ยคนืจาํนวนเงนิ
ของสมาชกิตามขอ้ 44 นนั สหกรณ์มอีาํนาจหกัจาํนวนเงนิซงึสมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
 ข้อ 46  กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจดัตงักลุ่มสมาชกิขนึ การจดักลุ่ม การประชุมกลุ่ม  
กจิกรรมของทปีระชุมกลุ่ม การเลอืกตงัจํานวนกรรมการบรหิารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่ง 
และการประชุมของคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ความรบัผิดเพือหนีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 47  ความรบัผิดของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สมาชกิและสมาชกิสมทบ     
มคีวามรบัผดิเพอืหนีสนิของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไมเ่กนิจาํนวนเงนิคา่หุน้ทยีงัสง่ใชไ้มค่รบมลูคา่หุน้ทตีนถอื 
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หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 48  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรบัสมาชกิสมทบไดต้ามทเีหน็สมควร โดยตอ้ง
สมคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นประจาํ 
 ข้อ 49 คณุสมบติัของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี 

   (1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (2) เป็นบุคคลธรรมดาทงับรรลุนิตภิาวะและยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ในกรณีท ี     

ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะจะตอ้งไดร้บัคาํยนิยอมจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   (3) ก. เป็นบุตร หรอืคูส่มรส หรอืบดิา มารดาของสมาชกิ หรอืบดิามารดา 

ของคูส่มรสสมาชกิ หรอื 
       ข. เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัวคราวรายเดือน หรือลูกจ้าง
ชวัคราวรายวนัหรอืพนักงานจ้างเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งทเีรยีกชอือย่างอนืทปีฏิบตัิงานในทํานอง
เดยีวกนัของกรมป่าไม ้หรอืกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุ์พชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั
หรอืสาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม หรอืส่วนราชการอนืในสงักดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม หรอืสหกรณ์นี หรอื 
      ค. เป็นสมาชกิสมทบซงึเป็นบุตร คู่สมรส หรอืบดิา มารดาของสมาชกิ 
หรือของคู่สมรสสมาชิก ซึงต่อมาสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเนืองจากเสียชีวิต หรือเป็นคน              
ไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอื  
         ง. เป็นสมาชกิสมทบ ซงึเป็นพนกังานราชการ หรอืลกูจา้งชวัคราวรายเดอืน 
หรอืลูกจา้งชวัคราวรายวนั หรอืพนักงานจา้งเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งทเีรยีกชอือย่างอนืทปีฏบิตังิาน
ในทาํนองเดยีวกนั หรอืซงึต่อมาพน้จากตําแหน่งดงักล่าว หรอื 
  จ. เป็นนิติบุคคลทีดําเนินกิจกรรมเกียวกับทรพัยากรธรรมชาติหรือ
สิงแวดล้อม หรือทีเกียวกับการออมทรัพย์ หรือทีมีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มเป็นสมาชกิ หรอื 
  ฉ. เป็นคณะบุคคลทดีําเนินกิจกรรมเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติหรอื
สิงแวดล้อม หรือทีเกียวกับการออมทรัพย์ หรือทีมีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มเป็นสมาชกิ ทงันี ใหม้บุีคคลหรอืคณะบุคคลกระทําการแทนชมรม 
สโมสร โครงการ หรอืกลุ่มบุคคลทเีรยีกชอือยา่งอนื 

(4)  เป็นผูท้มีคีวามประพฤตดิงีาม 
(5)  เป็นผูป้ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 

 ข้อ 50  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งยนื   
ใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบทกีาํหนดไว ้โดยใหส้มาชกิซงึทาํงานในแผนก หรอืฝา่ย หรอืกอง หรอืจงัหวดั 
หรอือําเภอ หรอืหน่วยเดยีวกนัไม่น้อยกว่าสองคนรบัรอง แลว้จงึผ่านใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรรบัรอง   
ในกรณีทผีูส้มคัรเป็นสมาชกิสมทบมคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบัสมาชกิ ใหส้มาชกิซงึเกยีวขอ้งเป็น
บดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตร เป็นผูร้บัรอง เมอืคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพจิารณาเหน็ว่า 
ผูส้มคัรมคีุณสมบตัถิูกตอ้งตามทกีาํหนดในขอ้ 49 ทงัเหน็เป็นการสมควรแลว้กใ็หร้บัเขา้เป็นสมาชกิสมทบได ้
และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่หุน้ตามทจีะถอืครบถว้น  
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 เมอืสมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัติามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดส้ทิธแิละหน้าทใีนฐานะสมาชกิสมทบ 
 สมาชกิสมทบทลีาออกจากการเป็นสมาชกิสมทบมาแล้วสองครงั จะสมคัรเขา้เป็น
สมาชกิสมทบอกีไมไ่ด ้
 ข้อ 51  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ในวนัทยีนืใบสมคัรเป็นสมาชกิจาํนวนเงนิ 100 บาท (หนึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้นี
ใหถ้อืวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรยีกคนืไมไ่ดไ้มว่า่ดว้ยกรณใีด ๆ 
 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบครงัท ี2 ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัทยีนืใบสมคัร
เป็นจาํนวนเงนิ 1,000 บาท (หนึงพนับาทถว้น)  
 ข้อ 52  การให้บริการสมาชิกสมทบ เมอืคณะกรรมการดําเนินการเหน็ว่าสมควร  
จดัใหบ้รกิารใดแก่สมาชกิสมทบตามสทิธขิองสมาชกิสมทบ ตามทคีณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควร 
แต่ทงันีตอ้งไมเ่กนิสทิธแิละหน้าทตีามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 53 
  ข้อ 53  สิทธิหน้าทีในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงันี 
 (1) มสีทิธเิขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในทปีระชุมใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์

แต่ไมม่สีทิธเิสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
 (2) มสีทิธซิอืหุน้เพมิเมอืใดหรอืงดซอืหุน้เมอืใดกไ็ด ้โดยสมาชกิสมทบรายหนึง

จะมทีุนเรอืนหุน้ในสหกรณ์ไดไ้ม่เกนิ 1,000,000 บาท (หนึงลา้นบาทถ้วน) 
เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรระงบัการซอืหุน้ในระยะเวลา
ทกีาํหนด  

 (3) จะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทตีนเป็นสมาชกิสมทบอยูไ่มไ่ด ้ 
 (4) มสีทิธฝิากเงนิกบัสหกรณ์ไดทุ้กประเภท โดยทสีหกรณ์อาจงดรบัฝากเงนิ

จากสมาชกิสมทบเมอืใดก็ได้ ทงันี สมาชกิสมทบรายหนึงจะมเีงนิฝาก 
ทุกประเภทในสหกรณ์รวมกนัไดไ้ม่เกนิ 30,000,000 บาท (สามสบิลา้น
บาทถว้น) ยกเวน้กรณ ีดงันี 

 ก. ดอกเบยีเงนิฝากทเีกดิขนึภายหลงัเงนิฝากครบจํานวนตามทกีําหนด
ในวรรคแรก 

 ข. เงนิทสีมาชกิสมทบไดร้บัโอนประโยชน์จากสมาชกิ ไม่ว่าจะเป็นเงนิ 
ค่าหุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลยีคนื เงนิสนิไหม เงนิสวสัดกิาร หรอื
เงนิอนืใดทสีมาชกิไดร้บัจากสหกรณ์ 

 (5) มสีทิธกิูเ้งนิและคาํประกนัเงนิกูไ้ดต้ามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ และ   
มสีทิธริบัโอนหนีและหลกัประกนัจากสมาชกิ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 (6) มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืตามมตทิปีระชุมใหญ่ 
 (7) มสีทิธริบับรกิารทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 (8) มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารจากทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหแ์ก่สมาชกิสมทบ 
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 หน้าทีของสมาชิกสมทบ มีดงันี 
 (1)  ตอ้งชาํระคา่หุน้เมอืแรกเขา้เป็นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 100 บาท          
  (หนึงรอ้ยบาทถว้น) 
 (2)  ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
 (3)  เขา้รว่มประชุมตามทสีหกรณ์นดัหมาย 
 (4)  สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพอืใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทเีขม้แขง็ 
 (5)  สมาชกิสมทบทเีป็นบุตร คูส่มรส บดิา มารดา ของสมาชกิ หรอื ของ 

คู่สมรสสมาชกิ ใหส้งักดักลุ่มเดยีวกบัสมาชกินันสงักดัอยู่ ส่วนสมาชกิ
สมทบทเีป็นพนักงานราชการ หรอืลูกจา้งชวัคราวรายเดอืน หรอืลูกจา้ง
ชวัคราวรายวนั หรอืพนักงานจา้งเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งทเีรยีกชอื
อย่างอนืทปีฏบิตัิงานในทํานองเดยีวกนั ต้องสงักดักลุ่มหน่วยงานทตีน
สงักดัอยู ่สาํหรบัสมาชกิสมทบตามขอ้ 49 (3)  จ .  และ  ฉ .  ให้สังกัดกลุ่ม
ตามทสีหกรณ์กาํหนด 

 การดําเนินกจิกรรมตามสทิธแิละหน้าทขีองสมาชกิสมทบใหเ้ป็นไปตามทกีําหนดไว้
ในระเบยีบของสหกรณ์ 
 (ขอ้ 53 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 54  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิสมทบยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ   
ดงัต่อไปนี  

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

 ข้อ 55  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชกิสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ไดโ้ดย
แสดงความจํานงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน
พจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 ข้อ 56  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  
ดงัต่อไปนี 

 (1) ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตแิละคาํสงัของสหกรณ์ 
 (2) แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์หรอืทาํใหเ้สอืมเสยีต่อสหกรณ์ไมว่า่โดยประการใด ๆ 

 ข้อ 57  การเปลียนแปลงชือ สญัชาติ และทีอยู่ สมาชกิสมทบคนใดมกีารเปลยีนแปลง   
ในเรอืงชอืสญัชาตแิละทอียู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทมีกีารเปลยีนแปลง 
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 ข้อ 58  การตงัผู้รบัโอนประโยชน์  สมาชกิสมทบจะทําเป็นหนังสอืตงับุคคลหนึง
หรอืหลายคนเพอืใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซงึตนมอียูใ่นสหกรณ์ในเมอืตนตายนนั มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้   
หนงัสอืตงัผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่นีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลยีนแปลงการตงัผูร้บัโอนประโยชน์ทไีด้
ทาํไวแ้ลว้ กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมอืสมาชกิสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลยีคนื และเงนิผลประโยชน์ หรอืเงนิอนืใด
บรรดาทสีมาชกิสมทบผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทไีดต้งัไว ้หรอืถ้ามไิดต้งัไว ้กค็นื
ใหแ้ก่บุคคลทไีดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทพีอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บั
เงนิจาํนวนดงักล่าวนนั ทงันี ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 59 วรรคแรก และขอ้ 60 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยนืคาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึงปีนบัแต่วนัทสีมาชกิสมทบตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณบตัร      
ททีางราชการออกให้แสดงว่าสมาชกิสมทบนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาด้วย                
เมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัแิลว้ สหกรณ์จะจา่ยเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน     
สีสิบห้าวนั ในกรณีผู้มีสิทธิรบัเงนิผลประโยชน์ไม่ยืนคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรือผู้ทีมีชือเป็นผู้รบั      
โอนประโยชน์ทสีมาชกิสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้มม่ตีวัอยูก่ด็ ีเมอืพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีห้
สหกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทงัสนิ 
 ข้อ 59  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี
ทสีมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1) (2) และ (4) นนั สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้    
เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกิสมทบมอียู่ในสหกรณ์ใหก้่อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบ
ซงึออกเพราะเหตุอนื พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกิสมทบนันมอียู่ในสหกรณ์
คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั โดยเฉพาะค่าหุน้นนัผูม้สีทิธไิดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผล
หรอืเงนิเฉลยีคนืสําหรบัปีทอีอกนัน หรอืจะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสนิปีทางบญัชทีอีอก โดยไดร้บั
เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืสาํหรบัปีทอีอกนนัดว้ย ในเมอืทปีระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีนนั
แลว้ กไ็ดส้ดุแต่จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบยีนนั สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทถีอนคนืเนืองจากสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิ
รอ้ยละสบิแหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทมีอียูใ่นวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อ
การจา่ยคนื คา่หุน้ของสมาชกิทขีาดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่
 ในกรณทีสีมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (3) สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืกบัดอกเบยีค้างจ่าย บรรดาทสีมาชกิสมทบนันมอียู่ใน
สหกรณ์ คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทสีมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) และ (6) นัน 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืกบัดอกเบยีค้างจ่าย บรรดาทสีมาชกิสมทบนันมอียู ่   
ในสหกรณ์คนืใหภ้ายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลยีคนืตงัแต่ประจําปีทอีอกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิสมทบขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสนิปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนื
ในปีนัน ภายหลงัททีปีระชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีกไ็ด ้ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบยีนัน 
สหกรณ์จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
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 กรณีทสีหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้
แก่สมาชกิสมทบทพีน้จากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูค่าหุน้ทจีะ
จา่ยคนืแก่สมาชกิสมทบ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงันี 

 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทงัหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หนีสนิทงัสนิ) 

     จาํนวนหุน้ทงัสนิ 

 ในการปรบัลดมลูคา่ต่อหุน้ทจีะจา่ยคนืแก่สมาชกิสมทบ สหกรณ์ไมต่อ้งมกีารปรบัปรุง
บญัชใีด ๆ แต่ต้องเปิดเผยการคํานวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ทจีะจ่ายคนืสมาชกิสมทบไว ้และให ้ 
ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ สาํหรบัสว่นต่างของมลูค่าหุน้ทกีําหนดในขอ้บงัคบั
ขอ้ 4 และขอ้ 59 วรรคหก ซงึอยู่ในบญัชทีุนเรอืนหุน้และเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แก่สมาชกิสมทบใน
กรณสีหกรณ์ขาดทุนสะสมใหนํ้าไปลดยอดบญัชขีาดทุนสะสม 
 เมอืสหกรณ์มกีารคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ตอ้งคาํนวณมลูคา่เงนิคา่หุน้จา่ยคนืต่อหุน้เป็นปจัจุบนัทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งไมส่งูกว่ามลูค่าต่อหุน้
ทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 4 จนกวา่สหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  
 ข้อ 60  การหกัจาํนวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคนื
จาํนวนเงนิของสมาชกิสมทบตามขอ้ 59 นนั สหกรณ์มอีาํนาจหกัจาํนวนเงนิซงึสมาชกิสมทบตอ้งรบัผดิ
ต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 ข้อ 61  การถอนชือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทสีมาชกิสมทบ   
ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชอืสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

หมวด  7 
การประชมุใหญ่ 

 ข้อ 62  การประชุมใหญ่สามญั  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมใหญ่สามญั   
ปีละหนึงครงัภายในหนึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 ข้อ 63  การประชุมใหญ่วิสามญั  เมอืมเีหตุอนัสมควรคณะกรรมการดําเนินการ  
จะเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเมอืใดกไ็ด ้แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหเ้รยีกประชุมใหญ่วสิามญั 
หรอืในกรณีทีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึงหนึงของจํานวนทุนเรอืนหุ้นทีชําระแล้ว ต้องเรยีกประชุมใหญ่
วสิามญัโดยมชิกัชา้ แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทสีหกรณ์ทราบ 
 สมาชกิซงึมจีาํนวนไม่น้อยกว่าหนึงในหา้ของจาํนวนสมาชกิทงัหมด หรอืไมน้่อยกว่า   
หนึงรอ้ยคน หรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมจีาํนวนไมน้่อยกว่าหนึงในหา้ของจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด หรอื    
ไมน้่อยกว่าหา้สบิคนลงลายมอืชอืทําหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้รยีกประชุม
ใหญ่วสิามญักไ็ด ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบั
แต่วนัทรีบัคาํรอ้งขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไมเ่รยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว นายทะเบยีนสหกรณ์มอีาํนาจเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาทเีหน็สมควร 
 ข้อ 64  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีทสีหกรณ์มสีมาชกิเกนิกว่าหา้พนัคน    
ใหก้ารประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเทา่นนั 
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   ข้อ 65  การเลือกตงัและการดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 
 (1)  สมาชกิเทา่นนัมสีทิธไิดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  ใหท้ปีระชุมกลุ่มดําเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราส่วนจํานวน
สมาชกิ 50 คนต่อผูแ้ทนสมาชกิหนึงคน ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกนิกงึหนึงใหเ้ลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
เพมิขนึอกีหนึงคน หากกลุ่มใดมจีาํนวนสมาชกิน้อยกว่า 50 คน ใหเ้ลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิไดห้นึงคน ทงันี
การกาํหนดกลุ่มใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ 
            อนึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หนึงรอ้ยคนไมไ่ด ้  
    (3)  วธิกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ปีระชุมกลุ่มดาํเนินการดงันี 

ก. ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ทีได้ร ับมอบหมายเป็นประธานการ
เลือกตงัผู้แทนสมาชกิ เว้นแต่กรณีประธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลือกตงัเป็นผูแ้ทน
สมาชกิ และทปีระชุมกลุ่มเลอืกตงัผูท้ําหน้าทปีระธานการเลอืกตงัแทน และใหท้ปีระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกี
ไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน 

ข. กรณีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกว่าจํานวนผูแ้ทนสมาชกิ
ทจีะมไีดข้องกลุ่ม ใหท้ปีระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตงัต่อไป  
            กรณีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจํานวน
ผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชอืผูส้มคัรรบัเลอืกตงั
ผูแ้ทนสมาชกิและใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนนั 

สาํหรบัจํานวนผูแ้ทนสมาชกิสว่นทขีาด ใหท้ปีระชุมกลุ่มเสนอชอืสมาชกิ
ทเีหน็ว่าเหมาะสม แลว้ดําเนินการเลอืกตงัเฉพาะส่วนทเีหลอืต่อไป เพอืใหค้รบตามจํานวนผูแ้ทนสมาชกิ 
ทจีะมไีดข้องกลุ่ม   
      กรณีไม่มผีู้สมคัรรบัเลือกตงัให้ทีประชุมกลุ่มเสนอชือสมาชิกทเีห็นว่า
เหมาะสมเทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม 

ค. การลงคะแนนเสยีงเลือกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหใ้ช้วธิกีารลงคะแนนลบั   
ซงึสมาชกิแต่ละคนมสีทิธลิงคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม 

ง. ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชอืผูไ้ดร้บัเลอืกตงัเป็น
ผูแ้ทนสมาชกิใหท้ปีระชุมทราบโดยเรยีงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่ม 

จ. ภายหลงัการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ กรณีทกีลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหนึงคน 
ใหผู้แ้ทนสมาชกินนัเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีทกีลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชกิเลอืกตงักนัเอง
เป็นประธานกลุ่มหนึงคนและเลขานุการกลุ่มหนึงคน  

ฉ. ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิมหีนังสอืแจง้รายชอืผูแ้ทนสมาชกิ
ทไีดร้บัเลอืกตงัของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบโดยเรว็ 
        (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์     
ถ้ายงัไม่มกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อนในปีใด      
ทมีกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหด้ําเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจําปี
ของสหกรณ์ไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั 
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 ข้อ 66  การพ้นจากตาํแหน่ง ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งเมอื 
(1)  ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม ่
(2)  ลาออกโดยยนืใบลาออกต่อทปีระชมุกลุ่มซงึตนสงักดั หรอืสหกรณ์ 
(3)  ยา้ยออกจากกลุ่มทตีนสงักดั และไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทผีูแ้ทนสมาชกิ 
      ของกลุ่มได ้
(4)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
(5) สมาชกิในกลุม่ซงึตนสงักดัเขา้ชอืจาํนวนเกนิกวา่กงึหนึงถอดถอน 

 ข้อ 67   ตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชกิ
พ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่งทีเหลืออยู่เกินกว่าเก้าสิบวนั        
ใหส้หกรณ์กําหนดใหม้กีารเลอืกตงัซ่อมแทนจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทวี่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิทไีดร้บั
เลอืกตงัอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทกีาํหนดเวลาทผีูซ้งึตนแทนนนัเหลอือยู ่ทงันี ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารที
สหกรณ์กาํหนด 
           กรณีผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามข้อ 66 มีจํานวน
มากกว่าสองในสามของจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทงัหมดตามประกาศของสหกรณ์  ใหถ้อืว่าผูแ้ทนสมาชกิ  
ทเีหลอือยูพ่น้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิ และใหส้หกรณ์ดาํเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหมท่งัหมดภายใน
กาํหนด  90 วนั และใหผู้แ้ทนสมาชกิทไีดร้บัเลอืกตงัอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทกีาํหนดเวลาทเีหลอือยู่
ของผูแ้ทนสมาชกิชุดนนั 
 ข้อ 68  การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่  เมอืมกีารประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์   
มหีนังสอืแจง้วนั เวลา สถานท ีและเรอืงทจีะประชุมใหบ้รรดาสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่าเจด็วนั แต่ถ้าการประชุมนันเป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหน้าไดต้ามสมควร ทงันี ใหป้ระธาน
กรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมอืชอืในหนังสอืนัน และต้องแจ้ง     
ใหเ้จา้หน้าทจีากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดยีวกนักบั   
ทแีจง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 
 ข้อ 69  องคป์ระชมุในการประชมุใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมสีมาชกิ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนสมาชกิทงัหมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึงรอ้ยคน ในกรณีเป็นการ
ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิต้องมผีูแ้ทนสมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนผูแ้ทนสมาชกิ
ทงัหมด หรอืไมน้่อยกวา่หนึงรอ้ยคนจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีททีปีระชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิทวัไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่
ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ได ้แต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงและแสดงความคดิเหน็หรอืไดร้บัเลอืกตงัใด ๆ ทงัสนิ 
 ในการประชุมใหญ่ สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้นืมาประชุมแทนตนไมไ่ด ้
 ข้อ 70  การนัดประชุมใหญ่ครงัทีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชกิ
หรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณี มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหน้ัดประชุมใหญ่อกีครงัหนึงภายในสบิสวีนั
นบัแต่วนัทนีัดประชุมใหญ่ครงัแรก ในการประชุมครงัหลงันี ถา้มใิช่การประชุมใหญ่วสิามญัทสีมาชกิหรอื
ผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมแลว้ เมอืมสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึงในสบิของจํานวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด หรอืไม่น้อยกว่าสามสบิคนกใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชุม 
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิามญัทสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม เมอืมสีมาชกิหรอื
ผูแ้ทนสมาชกิมาประชุมมจีาํนวนไมถ่งึทจีะเป็นองคป์ระชุมตามทกีล่าวในขอ้ 69 วรรคแรก กใ็หง้ดประชุม 
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 ข้อ 71 อํานาจหน้าทีของทีประชุมใหญ่ ทีประชุมใหญ่มอีํานาจหน้าทีพิจารณา
วนิิจฉยัเรอืงทงัปวงทเีกดิขนึเกยีวกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
 (1)  รบัทราบเรอืงการรบัสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบเขา้ใหม ่และออกจากสหกรณ์   
การเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซงึมไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ และสมาชกิ    
ทถีูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 (2)  พจิารณาเลอืกตงัและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ 
 (3)  พจิารณาอนุมตังิบดุลและจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 
 (4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการและของผูต้รวจสอบกจิการ 
  (5)  พจิารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการดาํเนินการ 
หรอืกรรมการอนื ๆ ผูต้รวจสอบกจิการ และผูส้อบบญัช ี
 (6)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซงึสหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคาํประกนั 
 (7)  อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 
 (8)  พจิารณาการแยกสหกรณ์ 
 (9)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชเีพอืเสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตงั 
 (10)  พจิารณาแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั 
 (11)  รบัทราบเรอืงการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และชุมนุมสหกรณ์ ทสีหกรณ์นีเป็นสมาชกิอยู ่ 
 (12)  พเิคราะห์และปฏบิตัิตามบนัทกึหรอืหนังสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบญัชี หรอืพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 
 (13)  กําหนดรูปการซงึสหกรณ์คดิจะทําเป็นเครอืงเกอืหนุนบรรดาสมาชกิ
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ 72  คณะกรรมการดาํเนินการ  ใหส้หกรณ์มคีณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึงคน และกรรมการดําเนินการอกีสบิสคีน ซงึทปีระชุมใหญ่เลอืกตงั
จากผูแ้ทนสมาชกิ 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตังในระหว่างกันเองขึนดํารงตําแหน่งรองประธาน
กรรมการหนึงคนหรอืหลายคน เลขานุการหนึงคน เหรญัญกิหนึงคน และจะใหม้ผีูช้่วยเลขานุการหรอื
ผูช้ว่ยเหรญัญกิดว้ยกไ็ด ้นอกนนัเป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทวักนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
 หา้มไมใ่หบุ้คคลซงึมลีกัษณะดงัต่อไปนีเป็นหรอืทาํหน้าทกีรรมการดาํเนินการ 
 (1) เคยได้ร ับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุกในความผิด
เกยีวกบัทรพัยท์กีระทาํโดยทุจรติ 
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 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องค์กร หน่วยงาน
ของรฐั หรอืเอกชน  ฐานทุจรติต่อหน้าท ี
 (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นทีสุดให ้    
พน้จากตําแหน่งกรรมการตามคาํสงันายทะเบยีนสหกรณ์ 
 (4) เคยถูกทปีระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจรติต่อหน้าท ี
 (5) สมาชิกซึงผดินัดการชําระเงนิงวดชําระหนี ไม่ว่าเงนิต้นหรอืดอกเบีย    
ในฐานะผูกู้ ้ในระยะเวลาสองปีทางบญัชนีบัแต่ปีทผีดินดัถงึปีทเีลอืกตงักรรมการดาํเนินการ   
 (6) ผูซ้งึเป็นเจา้หน้าทใีนสหกรณ์นี 
 ข้อ 73  อาํนาจหน้าทีของกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 
  (ก)   ประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทดีงันี 
   (1) เป็นประธานในทปีระชุมใหญ่และทปีระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ 
และควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
   (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทวัไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (3) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกําหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบันี 
   (4) ดําเนินการอนื ๆ  ตามทคีณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
  (ข)   รองประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทดีงันี 
   (1) ปฏบิตักิารในอาํนาจหน้าทขีองประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
เมอืประธานกรรมการไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทไีด ้หรอืเมอืตําแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
   (2) ปฏบิตักิารตามทปีระธานกรรมการมอบหมายให ้
   (3) ดําเนินการอืน ๆ  ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
  (ค)   เลขานุการ  มอีาํนาจหน้าทดีงันี 
        (1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการทุกครงั 
   (2) ดแูลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ยอยูเ่สมอ  
   (3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณ ี
   (4) ดาํเนินการอนื ๆ  ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
  (ง)   เหรญัญกิ มอีาํนาจหน้าทดีงันี 
   (1) ควบคุม ดแูล  ตรวจสอบการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิ
ของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
   (2) ดําเนินการอนื ๆ  ตามทคีณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
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 ข้อ 74  กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวีาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตัง ในวาระเริมแรกเมือครบหนึงปีนับแต่วันเลือกตัง             
ใหก้รรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ทังหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปดัขึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีต่อไป             
ใหก้รรมการดาํเนินการทอียูใ่นตําแหน่งจนครบวาระ หรอือยูน่านทสีดุ ออกจากตําแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ทียงัอยู่ในตําแหน่งตามวาระและยงัคงเป็นสมาชิก
สหกรณ์อยูแ่มจ้ะพน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิกย็งัคงอยู่ในตําแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อไป
จนกวา่ครบวาระ 
 เมอืครบกําหนดตามวาระแลว้ หากยงัไมม่กีารเลอืกตงัคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ่
กใ็หค้ณะกรรมการดําเนินการชุดเดมิรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตงัคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ่
แต่ตอ้ง ไมเ่กนิหนึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัชสีหกรณ์ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซงึพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตงัซําอกีได ้แต่ต้อง
ไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 
 ในกรณีทกีรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งทงัคณะ ใหก้รรมการดาํเนินการที
ไดร้บัเลอืกตงัใหม่อยู่ในตําแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบักรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนํ้าความในวรรคหนึง   
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 75  การพ้นจากตาํแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพน้จากตําแหน่งเพราะเหตุ
อยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 
  (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดําเนินการ  
หรอืลาออกเป็นหนงัสอืหรอืดว้ยวาจาต่อทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  (3)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
  (4) เขา้รบัตําแหน่งเป็นเจา้หน้าทปีระจาํในสหกรณ์นี 
  (5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนีไมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยีในฐานะผูกู้ ้
  (6) ทปีระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทงัคณะ หรอืรายตวั 
  (7) นายทะเบยีนสหกรณ์สงัใหอ้อกทงัคณะ หรอืรายตวั 
  (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามครงั โดยไมม่เีหตุอนัควร 
 ใหก้รรมการดําเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตไิดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทรีบัทราบคาํสงั คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตใิหเ้ป็นทสีดุ 
 กรณทีทีปีระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตําแหน่งทงัคณะ 
ใหท้ปีระชุมใหญ่เลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการใหมท่งัคณะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบั
คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 
 ข้อ 76  ตาํแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ตําแหน่งกรรมการดาํเนินการว่าง
ลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 75 (7)) ใหก้รรมการดาํเนินการทยีงัดํารงตําแหน่งอยู่
ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมกีารประชุมใหญ่ ซงึจะไดม้กีารเลอืกตงักรรมการดาํเนินการแทนในตําแหน่งทวี่าง 
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แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลอืน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการทดีํารง
ตําแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใดๆไมไ่ด ้นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัขนึโดยเรว็ 
 ในกรณีทตีําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความ  
ในวรรคก่อนนนัเป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไมม่รีองประธานกรรมการทาํหน้าทแีทนและยงัมไิด้
มกีารประชุมใหญ่เพอืเลอืกตงัใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพจิารณาเลอืกตงักรรมการดําเนินการ
อนืขนึทาํหน้าทแีทนชวัคราวจนกวา่จะมกีารเลอืกตงัใหม ่
 กรรมการดําเนินการซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัขนึแทนในตําแหน่งทีว่าง ให้อยู่ใน
ตําแหน่งไดเ้ทา่กบัวาระทเีหลอือยูข่องผูท้ตีนแทน 
 ข้อ 77  การประชมุและองคป์ระชมุ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราว     
ทมีกีจิธุระ แต่ตอ้งมกีารประชุมกนัเดอืนละหนึงครงัเป็นอยา่งน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ้ในกรณีทเีป็นการประชุมเกยีวกบัการเปลยีนแปลงแกไ้ขระเบยีบขอ้บงัคบั 
และเรอืงทสีําคญัอนื ๆ ของสหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หน้าทขีองกรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์
ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตอ้งมกีรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กงึหนึงของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ข้อ 78  อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ    
มอีํานาจหน้าทดีําเนินกจิการทงัปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มติ และ
คาํสงัของสหกรณ์ กบัทงัในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความจาํเรญิแก่สหกรณ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
 (1) พจิารณาในเรอืงการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดแูลใหส้มาชกิปฏบิตักิารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
 (2) พจิารณาในเรอืงการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้และการฝาก
หรอืลงทุนเงนิของสหกรณ์ 
 (3) กําหนดและดําเนินการเกียวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับ
รายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อทปีระชุมใหญ่ 
 (4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีต่อทปีระชุมใหญ่ 
 (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีใหท้ปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ
 (6) พจิารณากําหนดค่าเบยีเลยีง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทพีกั และค่าเบยีประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอนื คณะทํางาน ทปีรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบภายใน  
ผูส้อบบญัช ีและบุคคลอนืททีาํประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผูจ้ดัการตลอดจนควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
 (8) พจิารณาดาํเนินการแต่งตงั และกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
 (9) กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (10) จดัใหม้แีละดูแลใหเ้รยีบรอ้ยซงึบรรดาทะเบยีน สมุดบญัชเีอกสารต่าง ๆ 
ทรพัยส์นิ และบรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
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 (11) พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชุมนุมสหกรณ์และ
องคก์ารอนื 
 (12) พิจารณาดําเนินการแต่งตังและถอดถอนคณะกรรมการอืน หรือ
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน เพอืประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
 (13) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนังสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีน
สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทซีงึนายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (14) พิจารณาให้ความเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีสหกรณ์ 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลโดยทวัไป เพอืใหก้จิการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยด ี
 (15) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอนื ผูต้รวจสอบกจิการ ความเหน็
ของผูจ้ดัการและสมาชกิเกยีวกบักจิการของสหกรณ์ 
 (16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกทีเห็นสมควรเป็นทีปรึกษาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนดคา่ตอบแทนใหต้ามทเีหน็สมควร 
 (17) ฟ้ อง  ต่ อสู้  หรือดํ า เ นิ นคดี เ กีย วกับกิจการของสหกรณ์  หรือ
ประนีประนอม ยอมความ หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชขีาด 
 (18) พจิารณาดําเนินการต่างๆ เกยีวกบัทรพัยส์นิ ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
 (19) พจิารณาแต่งตงักรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพอืเขา้ประชุมใหญ่
และออกเสยีงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอนื 
ซงึสหกรณ์นีเป็นสมาชกิ ทงันี ใหเ้ป็นไปตามทขีอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
และองคก์ารนนักาํหนดไว ้
 (20) พจิารณามอบหมายอํานาจหน้าทใีนการดําเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรญัญกิ ผูจ้ดัการ และบุคคลทเีกยีวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 ข้อ 79  ความรบัผิดของคณะกรรมการดาํเนินการ ในกรณคีณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์กระทาํการ หรอืงดเวน้การกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าทขีองตน
จนทาํใหเ้สยีผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรอืสมาชกิ อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มขีอ้บกพรอ่งเกยีวกบัการเงนิ  
การบญัช ีหรอืกจิการ หรอืฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน 
 ข้อ 80  คณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการตงักรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการอาํนวยการ โดยใหม้ตีําแหน่งประธานกรรมการหนึงคน 
และเลขานุการหนึงคน นอกนนัเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่ากบักําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซงึตงัคณะกรรมการอาํนวยการนนั 
 ใหค้ณะกรรมการอํานวยการประชุมกนัตามคราวทมีกีจิธุระ แต่จะต้องมกีารประชุม
กนัเดอืนละหนึงครงัเป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กงึหนึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ขอ้วนิิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ  
ในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 81  อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการอํานวยการ
เป็นผูด้ําเนินกจิการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทไีดร้บัมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
  (1)  ควบคุมในเรอืงการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การสะสมเงนิ การฝาก หรอืการ
เกบ็รกัษาเงนิ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถว้นและเป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ 
  (3)  ควบคุมดูแล เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของ
สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั และพรอ้มทจีะใหผู้เ้กยีวขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรบัปรุง หรอืแกไ้ขการบรหิารงาน
ของสหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดแูลการจดัทาํงบดุล รวมทงับญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพอืเสนอต่อทปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ
  (6)  พจิารณาการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการพจิารณาเสนอใหท้ปีระชุมใหญ่พจิารณาอนุมตั ิ
  (7)  พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาและเสนอทปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ
  (8)  ทาํนิตกิรรมต่าง ๆ เกยีวกบัการดําเนินงานของสหกรณ์ตามทคีณะกรรมการ
ดาํเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 82  คณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการตงักรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จํานวนไม่เกนิหา้คน เป็นคณะกรรมการเงนิกู ้โดยใหม้ตีําแหน่งประธานกรรมการคนหนึง และ
เลขานุการคนหนึงนอกนนัเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงนิกูใ้หอ้ยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่ากบักําหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ
ซงึตงัคณะกรรมการเงนิกูน้นั 
 ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชุมกนัตามคราวทมีกีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุมกนัเดอืน
ละหนึงครงัเป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู ้ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชุมไมน้่อยกวา่กงึหนึง
ของจาํนวนกรรมการเงนิกูท้งัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ   
ในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 83  อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงนิกู้มอีํานาจ
หน้าทใีนการพจิารณาวนิิจฉัยอนุมตักิารใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มติ และ
คาํสงัของสหกรณ์รวมทงัขอ้ต่อไปนี 
 (1)  ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 
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 (2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบ
ของสหกรณ์และเมอืเหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่งกต็อ้งกําหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ข
ใหค้นืดภีายในระยะเวลาทกีาํหนด 
 (3) ดูแลและตดิตามการชําระหนีของสมาชกิผูกู้้ใหเ้ป็นไปตามทกีําหนดใน
สญัญาสอบสวนเบอืงตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณีสมาชกิผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงนิงวดชําระหนีเงนิกู ้หรอื
ผดินัดการส่งเงนิงวดชําระหนี เพอืเสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดําเนินการพจิารณาผ่อนผนั หรอื
เรยีกคนืเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 84  คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ  
ตังกรรมการดําเนินการสหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์    
โดยใหม้ตีําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง และเลขานุการคนหนึง นอกนนัเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ใหอ้ยู่ในตําแหน่งไดเ้ท่าทกีําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ซงึตงัคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธน์นั 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธป์ระชุมกนัตามคราวทมีกีจิธุระ แต่จะตอ้งมี
การประชุมกนัเดอืนละหนึงครงัเป็นอย่างน้อย และใหป้ระธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ หรอื
เลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ต้องมีกรรมการมาประชุม       
ไมน้่อยกวา่กงึหนึงของจาํนวนกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์งัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์รายงานผลการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 85  อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ให้
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหน้าทดีาํเนินกจิการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ในสว่นทเีกยีวขอ้ง ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
  (1)  ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ โดยใหก้ารศกึษาและอบรมแก่
สมาชกิ และผูท้สีนใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ์ หลกัวธิกีาร และการบรหิารงานของสหกรณ์ 
  (2)  ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรูเ้กยีวกบัลกัษณะประโยชน์ 
รวมทงัผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชกิและบุคคลภายนอก รบัทราบ 
  (3)  ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
  (4)  ใหก้ารศกึษาอบรมและเผยแพรแ่ก่สมาชกิถงึวธิกีารออมทรพัย ์และการ
ใชจ้า่ยเงนิอยา่งรอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี 
  (5)  ศกึษาและตดิตามขา่วความเคลอืนไหวดา้นการดําเนินงานของสหกรณ์
อนืทงัในและนอกประเทศ เพอืนําตวัอยา่งทดีมีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานํามาบรกิารแก่
สมาชกิตามความเหมาะสม 
 ข้อ 86  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการ
อาจมคีําสงัแต่งตงัอนุกรรมการต่าง ๆ เพอืมอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ์ โดยมอีํานาจหน้าที
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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ประธานในทีประชมุ 
 ข้อ 87 ประธานในทีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทปีระชุมกใ็ห ้    
รองประธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทปีระชุมดว้ยกใ็หท้ี
ประชุมเลอืกตงักรรมการดาํเนินการคนหนึงขนึเป็นประธานในทปีระชุมเฉพาะการประชุมคราวนนั 
 ในการประชุมคณะกรรมการอนื หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน ใหนํ้าความ
ในวรรคหนึงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 ในการประชุมกลุ่ม ใหป้ระธานของกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่ม เป็นประธานในทปีระชุม
ตามลาํดบั แต่ถา้ประธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มไมอ่ยูใ่นทปีระชุมกใ็หท้ปีระชุมเลอืกสมาชกิซงึเขา้ประชุม
คนหนึงขนึเป็นประธานในทปีระชุมเฉพาะการประชุมคราวนนั 
 ในการประชุมใหญ่วสิามญัทสีมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม ในกรณทีทีปีระชุมใหญ่ไดม้มีติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลยีนตวัประธานในทปีระชุมกใ็หก้ระทาํไดโ้ดยเลอืก
สมาชกิคนใดคนหนึงเป็นประธานในทปีระชุมเฉพาะคราวนัน หรอืจนเสรจ็การประชุม มตเิลอืกประธานในที
ประชุมในกรณนีีตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีประชมุ 
 ข้อ 88   การออกเสียง สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ กรรมการดาํเนินการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทํางาน หรอืกรรมการอนื ออกเสยีงในทปีระชุมใหญ่ หรอืทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรอื
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทํางาน หรอืทปีระชุมคณะกรรมการอืน แล้วแต่กรณีได้คนละหนึงเสยีง    
โดยจะมอบใหผู้อ้นืมาประชุมและออกเสยีงแทนตนไมไ่ด ้
 ถา้ปญัหาซงึทปีระชุมวนิิจฉยันนั ผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวั ผูน้นัจะออกเสยีง
ในเรอืงนนัไมไ่ด ้และทปีระชุมตอ้งเชญิผูน้นัออกจากทปีระชุมจนกวา่การวนิิจฉยัจะแลว้เสรจ็ 
 ข้อ 89   การวินิจฉัยปัญหา  การวินิจฉัยปญัหาต่าง ๆ ในทีประชุมใหญ่ หรือที
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน หรอืทปีระชุมคณะกรรมการอนื ๆ  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนึงเป็น
เสียงชีขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรอืผู้แทน
สมาชกิซงึมาประชุม 
 (1) การแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั 

 (2) การเลกิสหกรณ์ 

 (3) การควบสหกรณ์ 

 (4) การแยกสหกรณ์ 

 (5) การอนืใดทขีอ้บงัคบักาํหนดใหใ้ชเ้สยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวน
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมาประชุม 

รายงานการประชมุ 
 ข้อ 90  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรอืการประชุมคณะอนุกรรมการ หรอืการประชุมคณะทํางาน หรอืการประชุม
คณะกรรมการอนื นนั ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมอืชอืพรอ้มทงับนัทกึเรอืงทพีจิารณาวนิิจฉยัทงัสนิ
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ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในทีประชุมกบัเลขานุการ หรอืกรรมการดําเนินการ หรอื
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทํางาน หรอืกรรมการอนื ๆ แล้วแต่กรณี อกีคนหนึงทเีขา้ประชุมนัน ๆ    
ลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั 
 

หมวด  9 
ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ 

 ข้อ 91  การแต่งตงัผู้ทาํหน้าทีหรือจ้างผู้จดัการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทมีคีวามซอืสตัยส์จุรติ มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพอืแต่งตงัให้
ทําหน้าทหีรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลทมีลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72 (1) (2) 
(3) (4) ในการจ้างผู้จดัการสหกรณ์ ต้องทําหนังสอืสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตงัใหท้ําหน้าทหีรอืจา้งผูจ้ดัการ ต้องใหผู้จ้ดัการรบัทราบและรบัรองทจีะ
ปฏบิตัหิน้าทดีงักาํหนดไวใ้น ขอ้ 93 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจกําหนดระเบยีบของสหกรณ์เกยีวกบัการคดัเลอืก
หรอืสอบคดัเลอืก การแต่งตงัหรอืจา้ง การกําหนดอตัราเงนิเดอืน การใหส้วสัดกิาร และการใหอ้อกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 92  การดาํรงตาํแหน่งผู้จดัการสหกรณ์  สหกรณ์อาจแต่งตงัผูท้ําหน้าทหีรอื
จา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยกาํหนดระยะเวลาหรอืไมก่าํหนดระยะเวลากไ็ด ้ทงันีใหก้าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ 
 ข้อ 93  อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าที
ในการจดัการทวัไปและรบัผดิชอบเกยีวกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์ รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
 (1)   ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกต้องตลอดจนเป็นธุระ
จดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิคา่หุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิค่าหุน้รายเดอืน แจง้ยอดจํานวนหุน้ จ่ายคนืค่าหุน้ 
และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 
 (3)   รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์  
 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู ้จ่ายเงนิกู ้จดัทําเอกสารเกยีวกบัเงนิกู ้   
ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
 (5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกียวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู ้     
ทุกหกเดอืนพรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 
 (6) พจิารณาจดัจ้างเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดใน
ระเบยีบของสหกรณ์ รวมถงึกาํหนดหน้าทแีละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทเีหล่านนัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
 (7) เป็นธุระกวดขนัในเรอืงการออกใบรบั  เรยีกใบรบั  หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญั
โดยครบถว้น รบัผดิชอบในการรบัจา่ยเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ   
เกยีวกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทําบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 
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 (9)  ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนัดเรยีกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอนื ๆ 
 (10) รบัผดิชอบจดัทํางบดุลรวมทงับญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพอืเสนอต่อทปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ
 (11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการอาํนวยการพจิารณา 
 (12) จดัทําแผนปฏบิตังิานของเจา้หน้าทใีหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทไีดร้บัอนุมตัิ
จากทปีระชุมใหญ่ 
 (13) เขา้รว่มประชุมและชแีจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอนื ๆ เวน้แต่กรณซีงึทปีระชุมนนั ๆ มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 
 (14) ปฏบิตักิารเกยีวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
 (15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์และรบัผดิชอบตรวจตราดูแลทรพัยส์นิต่างๆ 
ของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั 
 (16) เสนอรายงานกจิการประจําเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
 (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาททีางราชการกาํหนด 
 (18) ปฏบิตังิานอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอนื ๆ  
ของสหกรณ์มอบหมาย หรอืตามทคีวรกระทาํ เพอืใหก้จิการในหน้าทลุีล่วงไปดว้ยด ี
 ข้อ 94  การพ้นจากตาํแหน่งของผู้จดัการ ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตําแหน่ง
ดว้ยเหตุอยา่งหนึงอยา่งใด  ดงัต่อไปนี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ์ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายสหกรณ์กาํหนด 
 (4)  อายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอืครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 
 (5) ถูกเลกิจา้ง 
 (6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรอืไล่ออก หรอืมพีฤตกิรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษ์ว่า 
ไดก้ระทําการ หรอืละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กดิความไม่สงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดี
แก่ประชาชน หรอืไมเ่หมาะสมกบัตําแหน่งหน้าทผีูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 95  การลาออก  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยนืหนงัสอืถงึสหกรณ์ก่อนวนัทจีะออกไมน้่อย
กว่าสามสบิวนัและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พจิารณาการลาออกนนั การยบัยงัการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้มเ่กนิหกสบิวนั 
 ข้อ 96  การมอบหมายงานในหน้าทีผูจ้ดัการให้กรรมการดาํเนินการ  ถา้สหกรณ์
ยงัมไิดม้กีารแต่งตงัผูท้าํหน้าทหีรอืจา้งผูจ้ดัการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหน้าทผีูจ้ดัการ
ใหก้รรมการดาํเนินการคนใดคนหนึงตามทเีหน็สมควร  
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 ข้อ 97  การแต่งตงัผู้รกัษาการแทนผู้จดัการ ถ้าตําแหน่งผู้จดัการว่างลง และ    
ยงัไม่ไดแ้ต่งตงัใหผู้ใ้ดดํารงตําแหน่ง หรอืเมอืผูจ้ดัการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าทไีด้เป็นครงัคราว   
ใหก้รรมการ  หรอืรองผูจ้ดัการหรอืผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ หรอืสมาชกิของสหกรณ์ 
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 
 ข้อ 98  การเปลียนผู้จดัการ  ในกรณีทีมกีารเปลียนผู้จดัการ ให้เป็นหน้าทีของ
คณะกรรมการดําเนินการต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิกบับรรดาทรพัยส์นิ
และหนีสนิ  ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพอืทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทจีะสง่มอบงาน 
 ข้อ 99   เจ้าหน้าทีสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและ
แต่งตงัเจ้าหน้าทอีนื โดยต้องไม่เป็นบุคคลทมีลีกัษณะต้องหา้มตามขอ้ 72 (1) (2) (3) และ (4) ตาม
ความจาํเป็นเพอืปฏบิตังิานในสหกรณ์ ทงันี ตามระเบยีบของสหกรณ์ ซงึคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ทีปรึกษา 
 ข้อ 100 ทีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอกซงึ
ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นทปีรกึษาได ้จาํนวนไม่เกนิหา้คน เพอืใหค้วามเหน็
แนะนําในการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณ์   

ผูต้รวจสอบกิจการ 
 ข้อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจการ ใหท้ปีระชุมใหญ่เลอืกตงัสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก   
ผูม้คีุณวุฒคิวามรูค้วามสามารถในดา้นธุรกจิ การเงนิ การบญัช ีการบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์การสหกรณ์ 
กฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัสหกรณ์ และมคีุณสมบตัเิป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจ
บญัชสีหกรณ์หรอืหน่วยงานอนืทไีดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และไมม่ลีกัษณะ
ตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกจิการ ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ จาํนวนหนึงนิตบุิคคล หรอืบุคคลธรรมดา
จาํนวน 5 คน เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
 ข้อ 101/1 ขนัตอนและวิธีการเลือกตังผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรบัสมคัรผูต้รวจสอบกจิการ และพจิารณาคดัเลอืกผูต้รวจสอบกจิการทมีคีุณสมบตั ิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด แลว้นําเสนอชอืผูต้รวจสอบกจิการ  
ทผีา่นการคดัเลอืกใหท้ปีระชุมใหญ่เลอืกตงัโดยวธิลีงคะแนนลบั และใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตงัทมีคีะแนนสงูสุด 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมคีะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสยีงเพมิอกีหนึงเสยีง และให้ผู้ทไีด้รบั
เลอืกตงัลําดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการสํารองกรณีนิตบุิคคลจํานวนหนึงนิตบุิคคล หรอื
กรณบุีคคลธรรมดา จาํนวน 5 คน 
      กรณผีูต้รวจสอบกจิการไดพ้น้จากตําแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 102/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผูต้รวจสอบกจิการสาํรองปฏบิตังิานไดท้นัทเีท่าระยะเวลาทผีูต้รวจสอบกจิการคนเดมิคงเหลอือยู่ หรอื
จนกวา่จะมกีารเลอืกตงัผูต้รวจสอบกจิการใหม ่
 ข้อ 102 การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในตําแหน่งได ้  
มกีําหนดเวลาหนึงปีทางบญัชสีหกรณ์ ถ้าเมอืครบกําหนดเวลาแลว้ยงัไม่มกีารเลอืกตงัผูต้รวจสอบกจิการ
คนใหม ่กใ็หผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าทไีปพลางก่อน 
 ผูต้รวจสอบกจิการทไีดร้บัเลอืกตงัไปนนั อาจไดร้บัเลอืกตงัซาํได ้
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 ข้อ 102/1 การพ้นจากตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งพน้จาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี 
               (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
               (2) ตาย 
               (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสอืยนืต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ
กจิการหรอืยนืต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณ ี
                (4) ทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการซงึเป็น
บุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคล ออกจากตําแหน่งทงัคณะหรอืรายบุคคล 
                (5) นายทะเบยีนสหกรณ์วนิิจฉยัว่าขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 103   อาํนาจหน้าทีของผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการมอีาํนาจหน้าที
ตรวจสอบการดาํเนินงานทงัปวงของสหกรณ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี คอื 
       (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจน
ทรพัยส์นิและหนีสนิทงัปวงของสหกรณ์ เพอืทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณ์ทเีป็นอยูจ่รงิ 
      (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพอืประเมนิผลและอาจใหข้อ้แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ดัการและ
เจา้หน้าทขีองสหกรณ์ ทงัทางวชิาการและทางปฏบิตัใินกจิการนนั ๆ 
  (3) ตรวจสอบการจดัจ้างและแต่งตังเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจน
หนงัสอืสญัญาจา้งและหลกัประกนั 
  (4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ
รายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 
       (5) ตดิตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพอืพจิารณา
หาทางปรบัปรงุแผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิตลอดจนคาํสงัต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
       (6) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ มต ิและคาํสงั
ของสหกรณ์ หรอืกจิการอนื ๆ เพอืใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
      การตรวจสอบกจิการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการต้องปฏบิตัิ
ตามแนวปฏบิตักิารตรวจสอบกจิการทกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 103/1 การรายงานผลการตรวจสอบ  ใหผู้้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดอืนและประจําปี รวมทงัขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วม
ประชุมเพอืแจง้ผลการตรวจสอบประจําเดอืนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดอืน
คราวถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบประจาํปีต่อทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
       กรณีทผีูต้รวจสอบกจิการพบว่ามเีหตุการณ์ทอีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สมาชกิ
ของสหกรณ์อยา่งรา้ยแรง หรอืสหกรณ์มกีารปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ คาํสงั ประกาศหรอื
คําแนะนําของทางราชการ รวมทงัขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตทิปีระชุมหรอืคําสงัของสหกรณ์จนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่สมาชกิและสหกรณ์อยา่งรา้ยแรง ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
ทนัทเีพอืดําเนินการแก้ไข และใหจ้ดัส่งสําเนารายงานดงักล่าว ต่อสํานักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ และ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั/สาํนกังานสง่เสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร ทกีาํกบัดแูลโดยเรว็ 
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 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแก้ไข และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์  
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั/สาํนกังานสง่เสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร ทกีาํกบัดแูล 
 ข้อ 104 ความรบัผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  กรณีผูต้รวจสอบกจิการปฏบิตัหิรอื 
ละเวน้การปฏบิตัติามอํานาจหน้าท ีหรอืประพฤตผิดิจรยิธรรมในการปฏบิตังิานจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์
ไดร้บัความเสยีหาย ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ หรอืหากตรวจพบ
ขอ้บกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเรว็ ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายอนัจะเกดิแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไมแ่จง้นนั 
       การพจิารณาความรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามมตทิปีระชุมใหญ่ 
 (ขอ้ 101 – ขอ้ 104 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี9) พ.ศ. 2561 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน 
ตงัแต่วนัท ี17 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

หมวด  10 
การแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบั 

 ข้อ 105 การแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบั  จะกระทําไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดงัต่อไปนี 
 (1)  ต้องกําหนดในระเบยีบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรอืงหนึงโดยเฉพาะ
และใหแ้จง้ไปยงัสมาชกิพรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชุมใหญ่ 
 (2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั
ไดต่้อเมอืมตใิหแ้กไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบันนั มเีสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการทมีาประชุม 
แต่ถ้าสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิไม่น้อยกว่าหนึงในสบิของจํานวนสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิทงัหมด 
หรอืไม่น้อยกว่าหา้สบิคน ลงลายมอืชอืทําหนังสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุม
ใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสบิวนัใหแ้ก้ไขเพมิเตมิขอ้บงัคบัก็ย่อมทําได ้โดยต้องระบุขอ้ความทจีะขอแก้ไข
เพมิเตมินนั พรอ้มดว้ยเหตุผล 
 (3)  การพจิารณาวาระการแก้ไขเพมิเตมิขอ้บงัคบั ใหก้ระทําไดแ้ต่เฉพาะ   
ในการประชุมใหญ่ทมีอีงคป์ระชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนสมาชกิ หรอืของผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด 
หรอืไมน้่อยกวา่หนึงรอ้ยคนแลว้แต่กรณ ี
 (4)  ขอ้ความใดซงึทปีระชุมใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพมิเตมิแลว้ หากปรากฏว่า
ขอ้ความนนัขดักบักฎหมาย หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรอืเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย   
นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนนั แลว้รบัจดทะเบยีน 
 (5)  ข้อบังคับทีนายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนแล้ว หากยงัไม่ได้
กําหนดระเบยีบ หรอืคําสงัใหส้อดคลอ้งกนั กใ็หนํ้าความทไีดก้ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นันมาบงัคบัใช ้
และใหผู้เ้กยีวขอ้งถอืปฏบิตั ิ
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หมวด  11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจหน้าทกีําหนด
ระเบยีบต่าง ๆ เพอืดําเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี และเพอืความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานของสหกรณ์รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์ 
(2)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อนื 
(3)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
(4)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อนื 
(5)  ระเบยีบวา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิและการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
(6)  ระเบยีบวา่ดว้ยการโอนสมาชกิระหวา่งสหกรณ์ 
(7)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิ 
(8)  ระเบยีบวา่ดว้ยเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ 
(9)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใชท้นุเพอืสาธารณประโยชน์ 

  (10) ระเบยีบอนืๆ ทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกาํหนดไวใ้หเ้ป็น 
แนวทางการปฏบิตัขิองสหกรณ์ 
                ระเบียบใน (1)  (2) และ (4) ต้องได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจงึจะใชบ้งัคบัได ้ส่วนระเบยีบอนืเมอืคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแ้ลว้ใหส้่งสาํเนา
ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 107 การดาํเนินคดีเกียวกบัความเสียหาย  ในกรณีททีรพัยส์นิของสหกรณ์     
ถูกยกัยอก หรอืเสยีหายโดยประการใด ๆ กด็ ีหรอืในกรณีทสีหกรณ์เรยีกคนืเงนิกูต้ามขอ้ 106 (3) (4)    
แต่มไิดร้บัชาํระตามเรยีกกด็ ีคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทุกข ์หรอืฟ้องคดภีายในกาํหนดอายคุวาม 
 การลงลายมอืชอืแทนสหกรณ์เกยีวกบัการดําเนินคดตีามความในวรรคแรก ใหนํ้าความ
ในขอ้ 19 (1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 108 การตีความในข้อบงัคบั ถ้ามีปญัหาเกียวกับการตีความในข้อบังคับ            
ให้สหกรณ์เสนอปญัหานันต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัต ิ            
ตามคาํวนิิจฉยันนั 
 ข้อ 109 ทรพัยสิ์นของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยข์องสหกรณ์ตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดําเนินการซงึมาประชุมเป็นเอกฉันท์ และต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากทปีระชุมใหญ่ดว้ย 
 การลงมตเิหน็ชอบของทปีระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของ
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมาประชุม 
 ข้อ 110 การจาํหน่ายทรพัย์สินเมือสหกรณ์ต้องเลิก เมอืสหกรณ์ต้องเลิกและ         
ไดจ้ดัการชําระบญัชโีดยจําหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดทงัจ่ายคนืเงนิรบัฝาก
พรอ้มดว้ยดอกเบยี และชาํระหนีสนิอนื ๆ ของสหกรณ์เสรจ็สนิแลว้ ปรากฏวา่มทีรพัยส์นิเหลอือยูเ่ท่าใด 
ใหผู้ช้าํระบญัชจีา่ยตามลาํดบัดงัต่อไปนี  
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 (1) จา่ยคนืเงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูคา่หุน้ทชีาํระแลว้ 
 (2) จ่ายเป็นเงินปนัผลตามหุ้นทีชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราทีนาย
ทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 (3) จา่ยเป็นเงนิเฉลยีคนืตามขอ้ 27 (2)  
 เงนิทจีา่ยตามขอ้ (2) และ (3) เมอืรวมทงัสนิตอ้งไมเ่กนิยอดรวมแหง่จาํนวนเงนิกําไรสุทธิ
ทสีหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีทเีลกิสหกรณ์กบัทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลทถีอนไปตามขอ้ 27 (4) ในปีนนั 
 ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอืยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อนื หรอืสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของทปีระชุมใหญ่ หรอืด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีทไีม่อาจเรยีก
ประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดอืนนบัแต่วนัทชีาํระบญัชเีสรจ็ 
 ข้อ 111 ในกรณีทีข้อบงัคบันีมิได้กําหนดข้อความเรืองใดไว้ ให้สหกรณ์นํา
บทบญัญตัทิกีาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสงั หรอืคาํแนะนําและระเบยีบปฏบิตัขิอง 
นายทะเบยีนสหกรณ์มาใชเ้ป็นสว่นหนึงแหง่ขอ้บงัคบันีดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 112 นับแต่วนัทีข้อบงัคบันีใช้บงัคบั 
 (1)  ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึงดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวนัที
ขอ้บงัคบันีถอืใช ้ใหด้าํรงตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
  (2)  ใหผู้แ้ทนสมาชกิซงึดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนทขีอ้บงัคบันีถอืใช ้ดาํรงตําแหน่ง
ต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
 ทีประชุมใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด เมือวันท ี       
8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 ได้ลงมติใหเ้ปลยีนแปลงใช้ขอ้บงัคบัขา้งต้นนีแทนขอ้บงัคบัเดมิซงึเป็นอนั
ยกเลกิทงัสนิ ทงันีตงัแต่วนัทนีายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนใหแ้ลว้ 
 

 (ลงชอื)       สทิธชิยั  องึภากรณ์ ประธานทปีระชุม 
 (นายสทิธชิยั   องึภากรณ์) 

 (ลงชอื)       เปรมพมิล พมิพพ์นัธุ ์ เลขานุการ 
  (นางเปรมพมิล พมิพพ์นัธุ)์ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรบัฝากเงินออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจาํสาํหรบัสมาชิก พ.ศ. 2564 

--------------------------- 
 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (1) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 44 ในคราวประชุมครงัที 11 เมือวนัท ี       
29 ตุลาคม 2564 จงึกําหนดระเบยีบว่าดว้ยการรบัฝากเงนิออมทรพัยแ์ละเงนิฝากประจาํสาํหรบัสมาชกิ 
พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการรบั
ฝากเงนิออมทรพัยแ์ละเงนิฝากประจาํสาํหรบัสมาชกิ พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทนีายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบเป็นตน้ไป  
 (นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบตามหนงัสอื ท ีกษ.1110/108 ลงวนัท ี17 มกราคม 2565) 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ดงันี 
  (1) ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิออมทรพัย์
และประจาํ พ.ศ. 2547  
  (2) ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการรบัเงนิฝากออมทรพัย์
พเิศษ พ.ศ. 2562  
 ขอ้ 4 บรรดาระเบยีบและประกาศอนืใด มตทิปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซงึขดั
หรอืแยง้กบัระเบยีบนีใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 5  ในระเบยีบนี 
  (1) “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  (2) “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  (3) “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายถงึ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั 
  (4) “ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  (5) “เจา้หน้าท”ี หมายถงึ เจา้หน้าทสีหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  (6) “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  (7) “สมาชกิสมทบ” หมายถงึ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั         
  (8) “เงนิฝาก” หมายถงึ เงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถ์ หรอืเงนิฝากออมทรพัย์
พเิศษหรอืเงนิฝากออมทรพัยเ์อนกประสงค ์หรอืเงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง หรอืเงนิฝากออมทรพัย์
เกษยีณเปียมสขุ หรอืเงนิฝากประจาํ แลว้แต่กรณ ี 
  (9) “สมุดคู่ฝาก” หมายถงึ สมุดคู่ฝากเงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถ ์หรอืสมุดคู่ฝาก
เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ หรอืสมุดคู่ฝากเงนิฝากออมทรพัยเ์อนกประสงค ์หรอืสมุดคู่ฝากเงนิฝากออมทรพัย์
ชวีติพอเพยีง หรอืสมดุคูฝ่ากเงนิฝากออมทรพัยเ์กษยีณเปียมสขุ หรอืสมดุคูฝ่ากเงนิฝากประจาํ แลว้แต่กรณ ี
  (10) “ใบฝากเงนิ” หมายถงึ ใบฝากเงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถ์ หรอืใบฝาก
เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ หรอืใบฝากเงนิฝากออมทรพัยเ์อนกประสงค ์หรอืใบฝากเงนิฝากออมทรพัย์
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ชวีติพอเพยีง หรอืใบฝากเงนิฝากออมทรพัยเ์กษยีณเปียมสุข หรอืใบฝากเงนิฝากประจํา หรอือนื ๆ 
ตามทสีหกรณ์กาํหนด แลว้แต่กรณี 
  (11) “ใบถอนเงนิ” หมายถงึ ใบถอนเงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถ์ หรอืใบถอน
เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ หรอืใบถอนเงนิฝากออมทรพัยเ์อนกประสงค ์หรอืใบถอนเงนิฝากออมทรพัย์
ชวีติพอเพยีง หรอืใบถอนเงนิฝากออมทรพัยเ์กษยีณเปียมสุข หรอืใบถอนเงนิฝากประจํา หรอือนื ๆ 
ตามทสีหกรณ์กาํหนด แลว้แต่กรณี  
  (12) “ธนาคาร” หมายถงึ ธนาคารทสีหกรณ์ทาํขอ้ตกลงเพอืใหบ้รกิารธุรกรรม
ทางการเงนิกบัสมาชกิ 
  (13) “ชุมนุมสหกรณ์” หมายถงึ ชุมนุมสหกรณ์ทสีหกรณ์ทําขอ้ตกลงเพอืให้
บรกิารธุรกรรมทางการเงนิกบัสมาชกิ 
  (14) “บตัร ATM” หมายถงึ บตัรบรกิารเงนิด่วนซงึธนาคาร หรอืชุมนุมสหกรณ์ 
หรอืสหกรณ์เป็นผูอ้อกให ้ผูถ้อืบตัรสามารถใชบ้รกิารกบับญัชเีงนิฝากทผีูน้ันมอียู่กบัสหกรณ์ไดต้าม
ขอ้ตกลงระหว่างสหกรณ์กบัธนาคาร หรอืชุมนุมสหกรณ์ แลว้แต่กรณี 
  (15) “ตู ้ATM” หมายถงึ เครอืงใหบ้รกิารฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ
  (16) “เครอืงปรบัสมุดคู่ฝาก” หมายถงึ เครอืงปรบัสมุดคู่ฝาก หรอืเครอืงปรบั
สมุดคู่ฝากอตัโนมตัขิองสหกรณ์ 
  (17) “ระบบการรบัชาํระเงนิ (Payment)” หมายถงึ ระบบการฝากเงนิโดยใช ้  
ใบฝากเงนิเฉพาะ ซงึจดัทาํสาํหรบัสหกรณ์ หรอืระบบการชาํระเงนิดว้ยแอพพลเิคชนัของธนาคารตาม
ขอ้ตกลงระหว่างสหกรณ์กบัธนาคาร  
  (18) “ระบบการฝากถอนแบบดจิทิลั” หมายถงึ ระบบการฝากเงนิหรอืการถอน
เงนิดว้ย แอพพลเิคชนั ซงึสหกรณ์ไดจ้ดัทาํขนึตามเงอืนไขขอ้ตกลงการใชบ้รกิารและประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะรบัเงนิฝากจากสมาชกิตามทสีหกรณ์เหน็สมควร 
 ขอ้ 7  ผูป้ระสงคเ์ปิดบญัชเีงนิฝากสามารถดาํเนินการ ดงันี 
  (1) เปิดบญัชดีว้ยเอกสารใหย้นืขอเปิดบญัชตีามแบบทสีหกรณ์กําหนด พรอ้ม
ตวัอย่างลายมอืชอืของตน และหรอืตวัแทนของตนซงึเป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิดงักล่าว 
   ผูเ้ปิดบญัชเีปิดบญัชชีือร่วมได ้โดยกําหนดใหม้กีารลงลายมอืชือถอนเงนิ
จากบญัชทีมีชีอืร่วม ดงันี 
   การถอนเงนิจาก “บญัชแีละ” จะตอ้งลงลายมอืชอืของผูม้ชีอืในบญัชทีงัหมดรว่มกนั 
   การถอนเงนิจาก “บญัชหีรอื” จะตอ้งลงลายมอืชอืของผูม้ชีอืในบญัชคีนใดคนหนึง 
   การถอนเงนิจาก “บญัชแีละหรอื” จะตอ้งลงลายมอืชอืของผูม้ชีอืในบญัชคีน
ใดคนหนึง หรอืผูม้ชีอืในบญัชทีงัหมดรว่มกนั หรอืลายมอืชอืของชอืในบญัชคีนใดคนหนึงเพยีงคนเดยีว 
   การถอนเงนิจาก “บญัชเีพอื” จะตอ้งลงลายมอืชอืเจา้ของบญัชเีพยีงคนเดยีว 
  (2) เปิดบญัชทีางระบบดจิทิลัผา่นแอพพลเิคชนั ใหด้าํเนินการตามประกาศสหกรณ์ 

 ขอ้ 8  การเปลยีนแปลงตวัอย่างลายมอืชอืทใีหไ้วก้บัสหกรณ์ จะมผีลเมอืผูเ้ปิดบญัชไีด้
แจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็วา่เป็นการถูกตอ้งแลว้ 

 ขอ้ 9  การเปิดบญัชเีงนิฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเงนิฝากประเภทนนั ใหผู้ฝ้ากยดึถอื
ไวบ้ญัชลีะหนึงเล่ม 
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  ผูฝ้ากต้องเก็บรกัษาสมุดคู่ฝากไว้ในทปีลอดภยั เพอืใหส้หกรณ์บนัทกึรายการ
เงนิฝาก เงนิถอน ดอกเบยี และเงนิคงเหลอืของบญัชนีนั บรรดาทจีะมขีนึทุกรายการ 

  การบนัทกึรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากจะกระทําได้โดยเจ้าหน้าทหีรอืจากเครอืง
ปรบัสมดุคูฝ่ากเทา่นนั 

  กรณีทผีูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลอืน ต้องแจง้ต่อสหกรณ์
เพอืแกไ้ข ทงันี จะแกไ้ขโดยประการอนืไมไ่ด ้

  ในการทสีหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครงัแรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหม่ใหต่้อจาก
เล่มก่อนทบีนัทกึรายการเตม็แลว้กด็ ีสหกรณ์จะไมค่ดิคา่ธรรมเนียม  

  สําหรบักรณีทีสมุดคู่ฝากสูญหายหรือชํารุด ผู้เปิดบญัชีต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์โดยมชิ้า เพอืสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท ทงันี      
การออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่เฉพาะกรณีนี ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูจ้ดัการหรอืผูไ้ดร้บัมอบอํานาจจากผูจ้ดัการ 
โดยผูอ้นุมตัติอ้งมใิชบุ่คคลคนเดยีวกบัเจา้หน้าทผีูอ้อกสมดุคูฝ่ากเล่มใหมด่งักล่าว 

 ขอ้ 10 การฝากเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก สามารถดาํเนินการได ้ดงันี 
   (1) การฝากเงนิ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ผูฝ้ากตอ้งนําสง่เงนิหรอืตวัเงนิพรอ้มใบฝาก

เงนิตามแบบทสีหกรณ์กําหนด โดยใหส้่งต่อเจา้หน้าท ีณ สํานักงานของสหกรณ์ เมอืเจา้หน้าทตีรวจสอบ
เป็นการถูกตอ้งแลว้จะบนัทกึรายการเกยีวกบัเงนิฝากทไีดร้บันนั  

   (2) การฝากเงนิด้วยระบบใบแจ้งการรบัชําระเงนิ (Payment) ผ่านธนาคาร หรอื
การฝากโดยการโอนเงนิจากตู ้ATM หรอืการฝากโดยการโอนเงนิผา่นระบบดจิทิลัดว้ยแอพพลเิคชนั หรอือนื 
ๆ ตามทสีหกรณ์กาํหนด จะมกีารบนัทกึรายการดว้ยระบบอตัโนมตัขิองสหกรณ์ 

   (3) การฝากเงนิโดยหกัจากเงนิได้รายเดอืน ณ ทจี่ายของผู้ฝาก ต้องมใีบแสดง
เจตจาํนงหรอืทาํรายการผา่นแอพพลเิคชนัตามทสีหกรณ์กาํหนด 

   (4) การฝากเงนิโดยหกัจากเงนิไดร้ายเดอืน ณ ทจีา่ยของสมาชกิอนื ตอ้งมใีบแสดง
เจตจาํนงของผูย้นิยอมใหห้กัเงนิไดร้ายเดอืนดงักล่าว หรอืทาํรายการผา่นแอพพลเิคชนัตามทสีหกรณ์
กาํหนด  

 ขอ้ 11 การฝากเงนิหรือเปลียนแปลงรายละเอียดการฝากเงนิเข้าบัญชีเป็นรายเดือน        
ใหผู้้ฝากเงนิทํารายการผ่านระบบดจิทิลัด้วยแอพพลเิคชนั หรอืแสดงความจํานงเป็นหนังสอืตามแบบที
สหกรณ์กําหนด ยกเวน้กรณีสหกรณ์หกัเงนิไดร้ายเดอืน ณ ทจี่ายของผูฝ้ากไดไ้มค่รบตามจาํนวน สหกรณ์
สามารถปรบัลดการฝากเงนิเขา้บญัชรีายเดอืนไดต้ามความเหมาะสม 

 ขอ้ 12 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝาก สามารถดาํเนินการได ้ดงันี 
  (1) การถอนเงนิ ณ สาํนกังานของสหกรณ์  
    1) ผูป้ระสงคถ์อนเงนิใหย้นืใบถอนเงนิ โดยลงลายมอืชอืตามตวัอยา่งทใีหไ้วก้บั

สหกรณ์ พรอ้มสมุดคู่ฝากนนัต่อเจา้หน้าทแีละแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรททีางราชการออกให้
ทีมีเลขประจําตัวประชาชน เมอืสหกรณ์ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะบนัทึกรายการจํานวนเงนิที
ประสงคจ์ะถอนนนัในสมดุคูฝ่ากและจา่ยเงนิจาํนวนดงักล่าวให ้ 

    2) การถอนเงนิครงัแรก ณ สํานักงานสหกรณ์ สําหรบัผูท้เีปิดบญัชทีางระบบ
ดจิทิลัผา่นแอพพลเิคชนั ใหย้นืตวัอยา่งลายมอืชอืของตนเองต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ 

    3) การถอนเงนิทมีอบอํานาจใหผู้อ้นืมาดําเนินการแทน ใหผู้ม้อบอํานาจและ
ผู้รบัมอบอํานาจลงลายมอืชอืให้ครบถ้วนในใบถอนเงนิตามทสีหกรณ์กําหนด และยนืสมุดคู่ฝากนันต่อ
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เจา้หน้าทพีรอ้มแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรททีางราชการออกใหท้มีเีลขประจาํตวัประชาชน ของ
ผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ  

  (2) การถอนเงนิผ่านตู้ ATM โดยใชบ้ตัร ATM ใหเ้ป็นไปตามวธิปีฏบิตัทิี
สหกรณ์ตกลงกบัธนาคาร หรอืชุมนุมสหกรณ์ 
    (3) การถอนเงนิโดยการโอนเงนิผา่นระบบดจิทิลัดว้ยแอพพลเิคชนั ใหเ้ป็นไปตาม
เงอืนไขและขอ้ตกลงทผีูฝ้ากเงนิทาํไวก้บัสหกรณ์  

   (4) การถอนเงนิโดยแจง้ความประสงคผ์า่นช่องทางตามทสีหกรณ์กําหนด ทงันี 
การถอนเงนิดว้ยวธินีีจะตอ้งเป็นการถอนเงนิ โดยโอนเงนิเขา้บญัชขีองสหกรณ์หรอืบญัชขีองธนาคารที
สหกรณ์กาํหนด ซงึเป็นชอืบญัชเีดยีวกบัผูถ้อนเงนิเทา่นนั 

 ขอ้ 13  อตัราดอกเบยีเงนิฝากของเงนิฝากแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
ทงันี ตอ้งไมเ่กนิอตัราทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ 14  กรณีทีสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากเงินรายใดและบัญชีใดฝ่าฝืนระเบียบนี หรือ        
ก่อความยุง่ยากใหส้หกรณ์ หรอืเหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทจีะไมร่บัเงนิฝากหรอืปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก
เงนิรายใดกด็ ีสหกรณ์โดยมตคิณะกรรมการดาํเนินการไมร่บัฝากเงนิของผูฝ้ากรายนนั และใหผู้ฝ้ากเงนิ
ถอนเงนิคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิฝากทมีอียู่กบัสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะแจง้เป็นหนังสอืไปยงั      
ผูฝ้ากดงักล่าว 

 ขอ้ 15  กรณีเจ้าของบญัชเีงนิฝากเสยีชวีติ สหกรณ์จะจ่ายคนืเงนิฝากและดอกเบยีท ี    
ผูฝ้ากพงึไดร้บั (ถ้าม)ี ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทผีูฝ้ากไดต้งัไว้ หากมไิดต้งัผูร้บัโอนประโยชน์จะจ่าย
ใหแ้ก่บุคคลทไีดนํ้าหลกัฐานมาแสดงต่อสหกรณ์ว่าเป็นทายาททมีสีทิธไิดร้บัเงนิจาํนวนดงักล่าว ทนัททีี
ผูม้สีทิธขิา้งต้นเรยีกใหส้หกรณ์จ่าย หรอืจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืเมอืครบกําหนดระยะเวลาการฝาก
สาํหรบัเงนิฝากประจาํกไ็ด ้สดุแต่จะเลอืก 

   กรณีทผีูฝ้ากมภีาระหนีสนิกบัสหกรณ์หรอืกรณีทผีูฝ้ากไดใ้ชเ้งนิฝากคาํประกนั
เงนิกู้ไว ้สหกรณ์จะหกักลบลบหนีทผีูฝ้ากผูกพนัต้องชําระหนีแก่สหกรณ์เสยีก่อน จงึจะจ่ายเงนิส่วนที
เหลอืใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ หรอืทายาทดงักล่าว 
  ขอ้ 16  ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมอืใดกไ็ด ้
ทงันี สหกรณ์จะคํานวณดอกเบยีใหจ้นถงึวนัก่อนวนัปิดบญัชหีรอืตามเงอืนไขการคํานวณดอกเบยีของ
แต่ละบญัช ีและนําเขา้บญัชขีองผูฝ้ากเพอืถอนจาํนวนรวมทงัหมด 
    การถอนเงนิตามวรรคแรก ใหป้ฏบิตัติามทกีําหนดไวใ้นขอ้ 12 (1) และใหผู้ม้ ี
อาํนาจถอนเงนิเขยีนขอ้ความไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิดว้ยว่า “เพอืปิดบญัช”ี เมอืสหกรณ์
ไดจ้า่ยเงนิคนืแลว้จะเรยีกเกบ็สมดุคูฝ่ากคนืไว ้ 

หมวด 2 
เงินฝากออมทรพัยสิ์นมธัยสัถ ์

 ขอ้ 17  สมาชกิทุกคนตอ้งเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถต์ามทสีหกรณ์กาํหนด 
และในระหวา่งทเีป็นสมาชกิจะไมส่ามารถปิดบญัชไีด ้
     การถอนเงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถ ์จะถอนเมอืใดจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
  ขอ้ 18  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบยีเงนิฝากออมทรพัยใ์หผู้ฝ้ากตามยอดเงนิฝากคงเหลอื
เป็นรายวนั โดยจะจ่ายดอกเบยีเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถ์ในวนัท ี30 มถุินายน และวนัท ี
31 ธนัวาคม ของปี  



1.1 ระเบยีบการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจาํสาํหรับสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด   44 

หมวด 3 
เงินฝากออมทรพัยพิ์เศษ 

  ขอ้ 19 สมาชิกเปิดบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์พิเศษได้ไม่เกิน 3 บญัชี ในการเปิดบญัช ี     
ครงัแรกตอ้งมเีงนิไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยจํานวนเงนิฝากในบญัชนีันตอ้งมยีอดคงเหลอืไม่ตํากว่า 
1,000 บาท และผูฝ้ากจะฝากเงนิเพมิขนึเมอืใดจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้ 
  ขอ้ 20 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบยีเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษตามยอดเงนิฝากคงเหลอื
เป็นรายวนั โดยจะจา่ยดอกเบยีเขา้บญัชดีงักล่าว หรอืตามบญัชทีผีูฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วก้บัสหกรณ์ 
ในวนัท ี31 มนีาคม วนัท ี30 มถุินายน วนัท ี30 กนัยายน และวนัท ี31 ธนัวาคม ของปี เวน้แต่ยอดเงนิ
ฝากตงัแต่ 1,000,000 บาท (หนึงลา้นบาทถว้น) ขนึไป จะจา่ยดอกเบยีทุกวนัสนิเดอืน 

 ขอ้ 21 การถอนเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษในบญัชหีนึง ๆ ใหถ้อนเมอืใดกไ็ดท้งันีถอน
ไดเ้ดอืนละสามครงัโดยไม่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม หากเดอืนใดมกีารถอนเงนิ ณ สาํนักงานสหกรณ์หรอื
โอนเงนิผ่านระบบดจิทิลัดว้ยแอพพลเิคชนั มากกว่าสามครงั สหกรณ์จะคดิค่าธรรมเนียมการถอนหรอื
โอนครงัต่อ ๆ ไป ในอตัรารอ้ยละ 1 ของจาํนวนเงนิทถีอนหรอืโอน ทงันี ตอ้งไมน้่อยกวา่ครงัละ 300 บาท 

หมวด 4 
เงินฝากออมทรพัยชี์วิตพอเพียง 

 ขอ้ 22 ผูเ้ปิดบญัชเีงนิฝากตอ้งเป็นสมาชกิ ในการเปิดบญัชคีรงัแรกตอ้งมเีงนิไม่น้อยกว่า 
100 บาท  

 ขอ้ 23 การฝากเงินฝากออมทรพัย์ชีวิตพอเพียง การฝากต้องแจ้งความประสงค์ให้
สหกรณ์หกัจากเงนิได้รายเดอืน หรอืหกัจากบญัชเีงนิฝากอนืของผูฝ้าก หรอืหกัจากเงนิได้รายเดอืนของ
สมาชกิกรณีผูฝ้ากเป็นสมาชกิสมทบทเีป็นบุคคลในครอบครวั เดอืนละเท่า ๆ กนัทุกเดอืน ขนัตําเดอืนละ 
100 บาท และสูงสุดไม่เกนิเดอืนละ 10,000 บาท โดยสามารถฝากเพมิหรอืลดจํานวนเงนิฝากรายเดอืนได ้
ทงันี ตอ้งเป็นจาํนวนเตม็รอ้ย 

 ขอ้ 24 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบยีเงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีงตามยอดเงนิฝาก
คงเหลอืเป็นรายวนั ใหปี้ละ 2 ครงั โดยจะจ่ายดอกเบยีเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีงในวนัท ี
30 มถุินายน และวนัท ี31 ธนัวาคม ของปี  

 ขอ้ 25 การถอนเงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง จะทาํการถอนเมอืใดกไ็ด ้ทงันี ตอ้งถอน
จาํนวนเงนิทงัหมดพรอ้มปิดบญัช ีเมอืปิดบญัชแีลว้มสีทิธเิปิดบญัชใีหมไ่ดอ้กี 2 ครงั 

หมวด 5  
เงินฝากออมทรพัยเ์กษียณเปียมสขุ 

 ขอ้ 26 สมาชกิคนหนึงใหเ้ปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์กษยีณเปียมสุขไดเ้พยีงบญัชเีดยีว 
และตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์ซงึเกษยีณอายุราชการ หรอืลาออกจากราชการ โดยจาํนวนเงนิฝากในบญัชนีัน
ตอ้งมยีอดคงเหลอืไมต่ํากวา่ 100 บาท  

 ขอ้ 27 การฝากเงนิออมทรพัย์เกษียณเปียมสุข ให้ฝากได้เฉพาะผู้ทีเป็นสมาชิกก่อน
เกษียณอายุราชการหรอืลาออกจากราชการ โดยฝากได ้100,000 บาท ต่ออายุการเป็นสมาชกิ 1 ปี หาก
ฝากครบแลว้จะไม่สามารถฝากเพมิได ้ยกเวน้ดอกเบยีเงนิฝากทเีกดิขนึภายหลงัเงนิฝากครบจํานวนตามที
กาํหนด ทงันี ยอดฝากทงัหมดตอ้งไมเ่กนิ 4,000,000 บาท (สลีา้นบาทถว้น) สาํหรบัดอกเบยีสว่นทเีกนิกว่า
นีตอ้งถอนออก โดยสหกรณ์จะไมค่าํนวณดอกเบยีใหใ้นสว่นทเีกนิดงักล่าว 
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    การนบัอายกุารเป็นสมาชกิตามวรรคหนึงใหน้บัตงัแต่วนัสมคัรเป็นสมาชกิถงึวนัที
อายคุรบ 60 ปี เศษของปีหากเกนิ 6 เดอืนใหน้บัเป็น 1 ปี 

 ขอ้ 28 การถอนเงนิฝากออมทรพัยเ์กษยีณเปียมสขุ 
 (1) จะถอนเงนิเมอืใดกไ็ด ้เดอืนละกคีรงักไ็ด ้

  (2) เมอืถอนเงนิแลว้หากประสงคจ์ะฝากเพมิ ใหฝ้ากเพมิไดไ้ม่เกนิตามทกีําหนด
ในขอ้ 27 

 ขอ้ 29 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบยีเงนิฝากออมทรพัยเ์กษียณเปียมสุขตามยอดเงนิฝาก
คงเหลอืเป็นรายวนั ใหปี้ละ 2 ครงั โดยจะจ่ายดอกเบยีเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์กษยีณเปียมสุขในวนัท ี
30 มถุินายน และวนัท ี31 ธนัวาคม ของปี 

หมวด 6  
เงินฝากออมทรพัยเ์อนกประสงค ์

 ขอ้ 30 สมาชกิเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์อนกประสงค์ไดม้ากกว่า 1 บญัช ีในการ
เปิดบญัชคีรงัแรกตอ้งมเีงนิไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยจํานวนเงนิฝากในบญัชนีันตอ้งมยีอดคงเหลอืไม่
น้อยกวา่ 100 บาท ผูฝ้ากจะฝากเงนิเพมิขนึเมอืใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้ 

 ขอ้ 31 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบยีเงนิฝากออมทรพัยเ์อนกประสงคต์ามยอดเงนิฝาก
คงเหลอืเป็นรายวนั ใหปี้ละ 2 ครงั โดยจะจา่ยดอกเบยีเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยเ์อนกประสงคใ์นวนัท ี
30 มถุินายน และวนัท ี31 ธนัวาคม ของปี  

หมวด 7  
เงินฝากประจาํ 

 ขอ้ 32 สมาชกิคนหนึงใหเ้ปิดบญัชเีงนิฝากประจาํไดต้ามทสีหกรณ์กําหนด การฝากเงนิ
ฝากประจาํรายหนึง ๆ ตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 500 บาท และระยะเวลาการฝากตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 เดอืน 

 ขอ้ 33 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบยีเงนิฝากประจําเป็นรายวนั ทงันี เงอืนไขการจ่าย
ดอกเบยีใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์  

 ขอ้ 34 ผูฝ้ากไม่มสีทิธถิอนเงนิฝากประจําก่อนถงึกําหนด แต่เมอืผูฝ้ากยนืคําขอเป็น
หนงัสอืโดยชแีจงความจาํเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝากก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้ 

หมวด 8  
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 35 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูก้ํากบัดแูลใหบ้รกิารการรบัฝากเงนิเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและ
เรยีบรอ้ย 

 ขอ้ 36 การฝากเงนิของสมาชกิทไีดด้ําเนินการอยู่ก่อนวนัทรีะเบยีบนีใชบ้งัคบัใหถ้ือว่า
เป็นการฝากเงนิตามระเบยีบฉบบันีต่อไป 

 ขอ้ 37 ในกรณีมปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัิตามระเบยีบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

 ขอ้ 38 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
  ประกาศ  ณ  วนัท ี1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรบัฝากเงินจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (2) แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์     
กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัท ี10 เมอืวนัท ี8 กนัยายน พ.ศ. 2560 ใหย้กเลกิ
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2553 และใหก้ําหนด
ระเบียบว่าด้วยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ดงัต่อไปนี 

หมวดที 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

  ขอ้  1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการ    
รบัฝากเงนิจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2560” 
  ขอ้  2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทนีายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ เป็นตน้ไป 
  (นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบตามหนงัสอื ท ีกษ 1110/3144 ลงวนัท ี27 ตุลาคม 2560) 
  ขอ้  3  ในระเบยีบนี 

“สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ผูฝ้าก”     หมายความวา่  สหกรณ์ผูฝ้ากเงนิ 

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

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 ขอ้  5 สหกรณ์ทปีระสงคจ์ะเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 4 ใหม้าตดิต่อกบัเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเองและตอ้งยนืหนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมรีายการ
ครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชนีนั 
 ขอ้  6 พรอ้มกบัหนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่งลายมอืชอืของตวัแทน
ซงึเป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ ตลอดจนใหเ้งอืนไขเกยีวกบัเงนิฝากทเีปิดบญัชนีนัไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลยีนแปลงเกยีวกบัตวัอยา่งลายมอืชอืทใีหไ้ว ้จะมผีลต่อเมอืผูฝ้ากไดแ้จง้    
เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 
 ลายมอืชอืทุกกรณีเกยีวกบัเงนิฝากใหใ้ชอ้กัษรไทย และเขยีนดว้ยหมกึ ทงัตอ้ง
เขยีนดว้ยลายมอืของผูนํ้าฝาก สหกรณ์จะไมร่บัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมอืชอื 

ขอ้  7  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากไดด้งันี 
   (1) เงนิฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหนึงอาจเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์นสหกรณ์

นีได้โดยจํานวนเงนิฝากในบัญชีนันในเวลาหนึงเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 
10,000 บาท และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพมิขนึเมอืใดโดยจาํนวนเทา่ไดก้ไ็ด ้

   (2) เงนิฝากประจาํรายหนึง ๆ ตอ้งมจีาํนวนไมน้่อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากตอ้งไมน้่อยกวา่  3 เดอืน 
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ขอ้  8  ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
     สมุดคู่ฝากนัน ผู้ฝากต้องรกัษาไว้เพือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก 

ดอกเบยี เงนิถอน และเงนิคงเหลอืบรรดาทจีะมขีนึทุกราย 
  การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่าย

สหกรณ์ ซงึประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ไีด้รบั
มอบหมายคนหนึงคนใดเป็นผูล้งลายมอืชอืย่อกํากบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็นไปตามทกีล่าวนี ย่อมไม่มผีลผูกพนัสหกรณ์ อนึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลอืนตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพอืแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอนืไมไ่ด ้
 สมุดคู่ฝากเล่มทใีชเ้ตม็แลว้หรอืชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้ใหนํ้ามายนืต่อสหกรณ์เพอื
จะไดย้กเลกิสมุดคู่ฝากเล่มนันและโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากใหม ่ซงึออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป
สมดุคูฝ่ากเล่มทยีกเลกินนัผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้

 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทปีลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากเล่มใหมซ่งึออก
ใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มทหีายใหย้กเลกิ 

 ในกรณีทสีหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครงัแรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อจาก
เล่มก่อนซงึลงรายการเต็มแล้วก็ด ีหรอืชํารุดใช้การไม่ได้ก็ด ีสหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม แต่กรณีทสีมุด      
คูฝ่ากของผูฝ้ากรายใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท 

ขอ้ 9 ในการส่งเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทุกครงั ใหท้ําใบส่งเงนิตามแบบพมิพ์ทสีหกรณ์
กําหนด ยนืพรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงนิฝากต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทงันี   
ผูฝ้ากหรอืผูอ้นืจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้

 เมือสหกรณ์ได้ลงบนัทึกรายการจํานวนเงนิฝากทีได้รบันันในสมุดคู่ฝากและ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 10 ถา้สง่เชค็เขา้บญัชเีงนิฝาก ตอ้งขดีครอ่มเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้งึสทิธทิจีะ  
ไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเชน่นนัจนกวา่จะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 

หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบีย ระยะเวลาการคิดดอกเบีย 

วิธีการคิดดอกเบียและการจ่ายดอกเบีย 
  ขอ้ 11  สหกรณ์จะใหด้อกเบยีเงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 4 ไมเ่กนิอตัราทนีายทะเบยีน
สหกรณ์กาํหนด โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ดอกเบียเงนิฝากออมทรพัย์ ให้คํานวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบยีทบเป็นเงนิตน้ เขา้บญัชเีงนิฝากในวนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรบียนื
สมดุคูฝ่าก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพอืสหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบยีให ้
 ดอกเบยีเงนิฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบยีใหเ้มอืถงึกําหนด
ระยะเวลาการฝากสาํหรบัเงนิฝากทถีอนก่อนกําหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์
จะจา่ยดอกเบยีใหต้ามจาํนวนเดอืนเตม็ 
 กรณถีอนเงนิฝากประจาํในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดอืน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบยีให ้
 ถา้ผูฝ้ากไมถ่อนเงนิฝากประจําเมอืครบกําหนดพรอ้มดอกเบยี จนพน้กําหนดไปอกี 
7 วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบยีต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 
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หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

  ขอ้  12  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงนิฝาก ผูม้อีํานาจถอนเงนิตามทไีด้ใหต้วัอย่างลายมอืชอืไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารบัเงนิทสีํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยนืใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชอื
ตามทใีหต้วัอยา่งไวน้นั พรอ้มกบัสมดุคูฝ่ากต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
  ถ้าผูม้อีํานาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงนิแทนกต็้องทําใบถอนเงนิฝาก
และต้องมอบอํานาจใหร้บัเงนิแทนเป็นหนังสอืตามแบบทกีําหนด ทงันี โดยลงลายมอืชอืตามทไีด้ให้
ตวัอย่างไว้แล้วมอบใหผู้ร้บัมอบอํานาจยนืใบถอนเงนิฝากนัน พรอ้มด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทขีอง
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ในการนีสหกรณ์จะเรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอาํนาจกไ็ด ้
  เมอืสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงนิถอนให้ และลงรายการเงนิถอน
พรอ้มทงัเงนิคงเหลอืในสมดุคูฝ่ากแลว้คนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
  อนึง การเขยีนใบถอนเงนิฝากให้เขยีนด้วยหมกึ ถ้ามกีารแก้ไขเปลียนแปลง      
ใด ๆ ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชอืตามทใีหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
  ขอ้  13  การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยน์นั จะถอนเมอืใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
  ส่วนการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจํานัน ผูฝ้ากย่อมไม่มสีทิธถิอนเงนิก่อน
ครบกําหนดแต่เมอืผูฝ้ากยนืคําขอ เป็นหนังสอืโดยชแีจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝาก
ก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้
  ขอ้  14  ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมอืใดกไ็ด ้      
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพอืปิดบญัช”ี 
  ขอ้  15  ในกรณีทคีณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เหน็ว่าผูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบนี
หรอืก่อใหเ้กดิความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรอืเหน็วา่มเีหตุอนัสมควรทจีะปิดบญัชเีงนิฝากของผูฝ้าก สหกรณ์
จะไมร่บัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกี และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิฝาก
ของตน ทงันี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้  16  การถอนเงนิฝากเพอืปิดบญัชตีามขอ้ 14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบยีให้ตามขอ้ 11    
ถงึวนัก่อนวนัถอน 1 วนั เว้นแต่การปิดบญัชเีงนิฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบตามขอ้ 15 สหกรณ์จะ
คาํนวณดอกเบยีใหถ้งึก่อนวนัทแีจง้ 1 วนั และ สหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบยีอกีไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมอืใด 
 เมอืสหกรณ์ไดจ้า่ยเงนิคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีนั 
  ขอ้  17  กรณทีจีาํนวนยอดเงนิรบัฝากในเวลาใดเวลาหนึง เมอืรวมกบัหนีการกูย้มืเงนิจาก
ภายนอกและหนีในฐานะผูค้าํประกนั จะเกนิวงเงนิกูย้มืหรอืคําประกนัประจําปีของสหกรณ์ทนีายทะเบยีน
สหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบไว ้สหกรณ์จะไมร่บัฝากเงนิ 
    กรณขีองผูฝ้ากทเีป็นสหกรณ์ออมทรพัยห์รอืสหกรณ์เครดติยเูนียนขนาดใหญ่ทมีี
สนิทรพัยม์ากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรบัฝากเงนิทุกประเภทเมอืรวมกบัเงนิกู้จากผูฝ้ากดงักล่าว 
(หากม)ี ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนสาํรองของผูฝ้าก 
  ขอ้  18  ในกรณทีมีคีวามจาํเป็น สหกรณ์สงวนสทิธทิจีะไมร่บัฝาก  
 ประกาศ  ณ  วนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560 
   (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรบัฝากเงินจากนิติบคุคล พ.ศ. 2562 

--------------------------- 
 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และ 108 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี42 ครงัท ี10 
เมอืวนัที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จงึได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วย     
การรบัฝากเงนิจากนิตบุิคคล พ.ศ. 2562 โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรบัฝากเงนิ
จากนิตบุิคคล พ.ศ. 2562”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทนีายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ เป็นตน้ไป 
  (นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบตามหนงัสอื ท ีกษ 1110/3173 ลงวนัท ี11 พฤศจกิายน 2563) 
 ขอ้ 3 ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “นิตบุิคคล” หมายความวา่ หน่วยงานหรอืองคก์รทมีฐีานะนิตบุิคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยห์รอืกฎหมายอนืซงึเป็นตน้สงักดัของสมาชกิสหกรณ์ 
 “ผูฝ้าก” หมายความวา่ นิตบุิคคลผูฝ้ากเงนิ 
 ขอ้ 4 สหกรณ์จะรบัฝากเงนิจากนิตบุิคคลไดเ้ฉพาะนิตบุิคคลซงึมบุีคลากรหรอืลูกจา้ง
ไมน้่อยกวา่กงึหนึงของนิตบุิคคลนนัเป็นสมาชกิของสหกรณ์ 
 ขอ้ 5 สหกรณ์รบัฝากเงนิจากนิตบุิคคลได ้2 ประเภท คอื 
 (1) เงนิฝากออมทรพัย ์
 (2) เงนิฝากประจาํ 

หมวด 2 
การเปิดบญัชีและการฝากเงิน 

 ขอ้ 6 นิติบุคคลทีประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 5 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง และตอ้งยนืหนงัสอืขอเปิดบญัชเีงนิฝากตามแบบของสหกรณ์ 
โดยมรีายการครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชนีนั 
 ขอ้ 7 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชือของ
ตวัแทนซงึเป็นผูม้อีาํนาจถอนเงนิ ตลอดจนใหเ้งอืนไขเกยีวกบัเงนิฝากทเีปิดบญัชนีนัไวต่้อสหกรณ์ 
 การเปลยีนแปลงเกยีวกบัตวัอย่างลายมอืชอืทใีหไ้ว ้จะมผีลต่อเมอืผูฝ้ากไดแ้จง้
เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ไดพ้จิารณาเหน็เป็นการถูกตอ้งและตอบรบัแลว้ 
 ลายมอืชอืทุกกรณีเกียวกบัเงนิฝากให้ใช้อกัษรไทยและเขยีนด้วยหมกึทงัต้อง
เขยีนดว้ยลายมอืของผูนํ้าฝาก สหกรณ์จะไมร่บัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมอืชอื 
 ขอ้ 8 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชเีงนิฝาก ไดด้งันี 
 (1) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึงอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใน
สหกรณ์นีไดโ้ดยจาํนวนเงนิฝากในบญัชนีนัในเวลาหนึงเวลาใดตอ้งไมน้่อยกว่า 10,000 บาท (หนึงหมนื
บาทถว้น) และผูฝ้ากจะสง่เงนิฝากเพมิขนึเมอืใดโดยจาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้
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 (2) เงนิฝากประจํา ต้องมจีํานวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึงลา้นบาทถ้วน) 
และระยะเวลาฝากตอ้งไมน้่อยกวา่ 12 เดอืน 
 ขอ้ 9 ในการเปิดบญัชเีงนิฝากตามขอ้ 7 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว ้
 สมุดคู่ฝากนันผู้ฝากต้องรักษาไว้เพือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก 
ดอกเบยี เงนิถอน และเงนิคงเหลอืบรรดาทจีะมขีนึทุกราย 
 การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่าย
สหกรณ์ ซงึประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ไีด้รบั
มอบหมายคนหนึงคนใด เป็นผูล้งลายมอืชอืย่อกํากบัไวเ้ป็นสําคญั การลงบนัทกึรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็นไปตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มีผลผูกพนัสหกรณ์ อนึง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดใน       
สมดุคูฝ่ากคลาดเคลอืน ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพอืแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอนืไมไ่ด ้
 สมุดคู่ฝากเล่มทใีชเ้ตม็แลว้หรอืชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้ใหนํ้ามายนืต่อสหกรณ์เพอื
จะไดย้กเลกิสมุดคู่ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงนิคงเหลอืเขา้สมุดคู่ฝากใหม่ ซงึออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไว้
ต่อไป สมดุคูฝ่ากเล่มทยีกเลกินนัผูฝ้ากจะรบัไปกไ็ด ้
 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาสมุดคู่ฝากของตนไวใ้นทปีลอดภยั ถา้สมุดคู่ฝากหายผูฝ้าก
ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ สหกรณ์จะตอ้งนํายอดเงนิคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากเล่มใหมซ่งึ
ออกใหผู้ฝ้ากยดึถอืไวต่้อไป สว่นสมดุคูฝ่ากเล่มทหีายใหย้กเลกิ 
 ในกรณทีสีหกรณ์ออกสมดุคูฝ่ากใหแ้ก่ผูฝ้ากครงัแรกกด็ ีหรอืออกเล่มใหมใ่หต่้อจาก
เล่มก่อน ซงึลงรายการเตม็แลว้กด็ ีหรอืชํารุดใชก้ารไม่ไดก้ด็ ีสหกรณ์จะไม่คดิค่าธรรมเนียม แต่กรณีที
สมดุคูฝ่ากรายใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากเล่มใหมใ่หโ้ดยคดิคา่ธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท 
 ขอ้ 10 ในการส่งเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทุกครงั ใหท้ําใบส่งเงนิตามแบบพมิพท์สีหกรณ์
กาํหนด ยนืพรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากและจาํนวนเงนิต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ทงันี ผูฝ้าก
หรอืผูอ้นืจะเป็นผูส้ง่เงนิกไ็ด ้
  เมอืสหกรณ์ได้ลงบนัทกึรายการจํานวนเงนิฝากทไีดร้บันันในสมุดคู่ฝาก และ
ตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้ สหกรณ์จะคนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 11 ถา้ส่งเชค็เขา้บญัชเีงนิฝาก ตอ้งขดีคร่อมเชค็ก่อน สหกรณ์สงวนไวซ้งึสทิธทิจีะ
ไมจ่า่ยเงนิถอนจากรายการเชน่นนั จนกวา่จะเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ไดแ้ลว้ 

หมวด 3 
การกาํหนดอตัราดอกเบีย ระยะเวลาการคิดดอกเบีย 

วิธีการคิดดอกเบียและการจ่ายดอกเบีย 
 ขอ้ 12 สหกรณ์จะใหด้อกเบยีเงนิฝากทุกประเภทตามขอ้ 5 ในอตัราดอกเบยีไม่เกนิ
อตัราทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ดอกเบียเงนิฝากออมทรพัย์ให้คํานวณเป็นรายวนัตามยอดเงนิคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนําดอกเบยีทบเป็นต้นเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากในวนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ใหผู้ฝ้ากรบียนื
สมดุคูฝ่าก ณ สาํนกังานสหกรณ์ เพอืสหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบยีให ้
 ดอกเบยีเงนิฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบยีใหเ้มอืถงึกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สาํหรบัเงนิฝากทถีอนก่อนกาํหนดโดยไดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์ตามขอ้ 14 สหกรณ์
จะจา่ยดอกเบยีใหต้ามจาํนวนเดอืนเตม็ 
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 กรณถีอนเงนิฝากประจาํในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดอืน สหกรณ์จะไมจ่า่ยดอกเบยีให ้
  ถ้านิติบุคคลไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้อมดอกเบีย จนพ้น
กาํหนดไปอกีเจด็วนั กเ็ป็นอนัถอืวา่ผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงนิฝากพรอ้มดอกเบยีต่อไปอกีเทา่ระยะเวลาเดมิ 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 ขอ้ 13 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากตอ้งใชใ้บถอนเงนิตามแบบของสหกรณ์ 
  ในการถอนเงนิฝาก ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตามทไีดใ้หต้วัอยา่งลายมอืชอืไวต่้อสหกรณ์ 
ควรมารบัเงนิทสีํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยนืใบถอนเงนิฝากโดยลงลายมอืชอืตามทใีห้
ตวัอยา่งไว ้พรอ้มกบัสมดุคูฝ่ากต่อเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
 ถ้าผูม้อีํานาจถอนเงนิฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงนิแทน กต็้องทําใบถอนเงนิฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบัเงนิแทนเป็นหนังสือตามแบบทีกําหนด ทงันี โดยลงลายมือชือตามทีให้
ตวัอย่างไว ้แลว้มอบใหผู้ร้บัมอบอํานาจยนืใบถอนเงนิฝากนัน พรอ้มดว้ยสมุดคู่ฝากต่อเจา้หน้าทขีอง
สหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ ในการนีสหกรณ์จะเรยีกหลกัฐานพสิจูน์ตวัผูร้บัมอบอาํนาจกไ็ด ้
 เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงนิถอนให้ และลงรายการเงนิถอน
พรอ้มทงัเงนิคงเหลอืในสมดุคูฝ่าก แลว้คนืสมดุคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
 อนึง การเขยีนใบถอนเงนิฝากใหเ้ขยีนดว้ยหมกึ ถา้มกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงใด ๆ 
ผูม้อีาํนาจถอนเงนิตอ้งลงลายมอืชอืตามทใีหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
 ขอ้ 14 การถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์จะถอนเมอืใด จาํนวนเทา่ใดกไ็ด ้ 
  ส่วนการถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากประจํา ผู้ฝากย่อมไม่มสีทิธิถอนเงนิก่อน
ครบกําหนดแต่เมอืผูฝ้ากยนืคําขอเป็นหนังสอืโดยชแีจงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมใหถ้อนเงนิฝาก
ก่อนครบกาํหนดกไ็ด ้
 ขอ้ 15 ผูฝ้ากจะถอนเงนิฝากคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชเีงนิฝากของตนเมอืใดกไ็ด ้
ใหผู้ม้อีาํนาจถอนเงนิจดแจง้ไวท้า้ยรายการจาํนวนเงนิในใบถอนเงนิฝากดว้ยวา่ “เพอืปิดบญัช”ี 
 ขอ้ 16 ในกรณีทคีณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เหน็ว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบยีบนี 
หรอืก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรอืเห็นว่ามเีหตุอนัสมควรทีจะปิดบญัชีเงนิฝากของผู้ฝาก 
สหกรณ์จะไม่รบัเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูฝ้ากอกี และใหผู้ฝ้ากถอนเงนิคงเหลอืทงัหมดเพอืปิดบญัชี
เงนิฝากของตน ทงันี สหกรณ์จะแจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 17 การถอนเงนิฝากเพอืปิดบญัชตีามขอ้ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบยีใหต้ามขอ้ 12 
ถงึวนัก่อนวนัถอนหนึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชเีงนิฝากในกรณีผูฝ้ากฝา่ฝืนระเบยีบตามขอ้ 16 สหกรณ์
จะคาํนวณดอกเบยีใหถ้งึก่อนวนัทแีจง้หนึงวนั และสหกรณ์จะไมใ่หด้อกเบยีอกีไมว่า่ผูฝ้ากจะถอนเงนิเมอืใด 
  เมอืสหกรณ์ไดจ้า่ยคนืผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคูฝ่ากสาํหรบับญัชนีนั 
 ขอ้ 18 ในกรณทีมีคีวามจาํเป็น สหกรณ์สงวนสทิธทิจีะไมร่บัฝากเงนิกไ็ด ้

 ประกาศ  ณ  วนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

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



2. ระเบยีบหุ้น 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 52 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 

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

     อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  

กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี43 ครงัท ี5 

เมอืวนัท ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยหุน้ 

พ.ศ. 2563 ดงันี 

 ขอ้ 1   ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2563” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ. 2561 และ

บรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสงั มต ิหรอืขอ้ตกลงอนืใดซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนี และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน                        

 ขอ้ 4  สมาชกิตอ้งส่งเงนิค่าหุน้เป็นรายเดอืนตงัแต่เดอืนแรกทเีขา้เป็นสมาชกิ และไม่

น้อยกวา่จาํนวนหุน้รายเดอืนตามเงนิไดร้ายเดอืน ดงัต่อไปนี 

เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 

ไมเ่กนิ 9,000 60 

เกนิกวา่    9,000  ถงึ  11,000 70 

เกนิกวา่  11,000  ถงึ  13,000 80 

เกนิกวา่  13,000  ถงึ  14,000 90 

เกนิกวา่  14,000  ถงึ  15,000 100 

เกนิกวา่  15,000  ถงึ  16,000 110 

เกนิกวา่  16,000  ถงึ  18,000 120 

เกนิกวา่  18,000  ถงึ  20,000 130 

เกนิกวา่  20,000  ถงึ  22,000 140 

เกนิกวา่  22,000  ถงึ  24,000 150 

เกนิกวา่  24,000  ถงึ  26,000 160 

เกนิกวา่  26,000  ถงึ  28,000 170 

เกนิกวา่  28,000  ถงึ  30,000 180 

เกนิกวา่  30,000  ถงึ  32,000 190 

เกนิกวา่  32,000  ถงึ  34,000 200 

เกนิกวา่  34,000  ถงึ  36,000 210 

เกนิกวา่  36,000  ถงึ  38,000 230 



2. ระเบยีบหุ้น 

 53 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

เงินได้รายเดือน (บาท)  ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) 

เกนิกวา่  38,000  ถงึ  40,000 240 

เกนิกวา่  40,000  ถงึ  42,000 250 

เกนิกวา่  42,000  ถงึ  44,000 260 

เกนิกวา่  44,000  ถงึ  46,000 270 

เกนิกวา่  46,000  ถงึ  48,000 280 

เกนิกวา่  48,000  ถงึ  50,000 290 

เกนิกวา่ 50,000 ขนึไป 300 

          สมาชกิทเีกษยีณหรอืลาออกจากราชการ จะสง่เงนิค่าหุน้รายเดอืนเท่าใดกไ็ดแ้ละ

สามารถระดมหุน้ได ้โดยแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ  

 ขอ้ 5 สมาชกิทเีคยลาออกจากสหกรณ์แลว้สมคัรเขา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงนิ
คา่หุน้รายเดอืนไดด้งันี 
        (1) กรณียงัรบัราชการอยูจ่ะส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนไดต้ามอตัราสว่นทกีําหนดไวใ้น 
ขอ้ 4 เทา่นนั และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
         (2) กรณเีกษยีณอายรุาชการหรอืลาออกจากราชการแลว้จะสง่เงนิค่าหุน้รายเดอืน
เกนิกวา่เดอืนละ 300 หุน้ไมไ่ด ้และไมส่ามารถระดมหุน้ได ้
         สมาชกิตาม (1) และ (2) ไดส้่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 24 งวดเดอืน 

สามารถสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนไดม้ากกวา่จาํนวนหุน้รายเดอืนทกีาํหนดใน ขอ้ 4 และสามารถระดมหุน้ได ้

 ขอ้ 6  การสง่เงนิคา่หุน้ใหด้าํเนินการ ดงันี 

      (1) ใหส้มาชกิส่งเงนิค่าหุน้โดยวธิหีกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจ่ายเงนิได้

รายเดอืนประจาํเดอืนนนั ๆ ทุกเดอืน โดยใหเ้จา้หน้าททีทีาํหน้าทเีบกิจา่ยเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิเป็น

ผูห้กัเงนิคา่หุน้สง่ใหส้หกรณ์ 

       (2) สมาชิกทีไม่มีเงินได้รายเดือน หรือสมาชิกซึงต่อมาได้โอนย้ายไปสงักัด 

กระทรวงอนื ใหส้ง่เงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ยวธิใีดวธิหีนึงตามทไีดท้าํความตกลงกบัสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

      1) ชาํระทสีาํนกังานสหกรณ์ 

       2) การหกัจากบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องสหกรณ์ 

        3) การโอนเงนิผา่นธนาคาร การสง่เงนิทางธนาณตั ิหรอืวธิอีนืทสีหกรณ์กาํหนด 

       (3) สมาชิกซึงเป็นข้าราชการบํานาญ อาจขอส่งเงินค่าหุ้นโดยวิธีหกัจากเงิน

บาํนาญประจาํเดอืนกไ็ด ้การหกัสง่เงนิตามขอ้นีใหถ้อืปฏบิตัติามวธิกีารทกีาํหนดใน (1) โดยอนุโลม 

 ขอ้ 7  สมาชกิทไีดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนมาแลว้ไมน้่อยกว่า 120 เดอืน หรอืเป็นจาํนวน

เงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมนืบาทถว้น) และไมม่หีนีสนิกบัสหกรณ์ จะงดชาํระเงนิค่าหุน้รายเดอืน

หรอืลดจาํนวนการถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 



2. ระเบยีบหุ้น 
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        สําหรบัสมาชกิทมีหีนีสนิกบัสหกรณ์จะลดจํานวนการถือหุน้รายเดอืนลงก็ได้ แต่

ทงันีตอ้งไมน้่อยกวา่อตัราทกีําหนดไวใ้น ขอ้ 4 เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี สามารถลดจาํนวนการถอืหุน้ราย

เดอืนหรอืงดชาํระคา่หุน้รายเดอืนได ้

  (1) มหีนีเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิมลูคา่หุน้ และ/หรอื 

  (2) มหีนีเงนิกูส้ามญัหรอืเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะทใีชอ้สงัหารมิทรพัยค์าํประกนั 

และ/หรอื 

  (3) มหีนีเงนิกูท้ใีชเ้งนิฝากทมีอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั และ/หรอื 

        สมาชกิทโีอน หรอืยา้ย หรอืเกษยีณ หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจําโดยไม่มี

ความผดิ และมหีนีสนิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ทตีนมอียู่ในสหกรณ์ ใหง้ดการเรยีกเกบ็เงนิค่าหุน้ เวน้แต่สมาชกิจะ

ไดแ้จง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืต่อสหกรณ์ 

  กรณมีภียัพบิตัหิรอืมเีหตุจาํเป็นทมีผีลกระทบต่อรายไดห้รอืชวีติความเป็นอยูข่อง

สมาชิก สหกรณ์อาจออกประกาศให้สมาชิกลดการชําระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้โดยมติคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ทงันี ตอ้งชาํระคา่หุน้รายเดอืนไมน้่อยกวา่ 500 บาท หรอืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 ข้อ 8  สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอตัราทีสูงกว่าอตัราทีกําหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์หรอืจะขอซอืหุน้เพมิขนึอกีเมอืใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุน้ทมีอียู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้าน    

หา้แสนบาทถ้วน) แลว้ จะส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนไดไ้ม่เกนิเดอืนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุน้

เพมิได ้

           สําหรบัสมาชกิทมีมีูลค่าหุน้ เกนิกว่า 2,500,000 บาท ก่อนทรีะเบยีบนีใช้บงัคบั    

ใหค้งหุน้ตามทมีอียู่ และจะส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนไดไ้ม่เกนิเดอืนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุน้

เพมิได ้    

   กรณสีมาชกิทโีอนสมาชกิภาพมาจากสหกรณ์อนืทมีมีลูคา่หุน้เกนิกวา่ 2,500,000 บาท 

ใหร้บัโอนมลูคา่หุน้ไดไ้มเ่กนิ 2,500,000 บาท สาํหรบัมลูคา่หุน้สว่นทเีกนิจาํนวนดงักล่าวใหส้หกรณ์นําฝาก

เขา้บญัชอีอมทรพัยข์องสมาชกิผูน้นัทมีอียูก่บัสหกรณ์    

 ขอ้ 9  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

 ขอ้ 10  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

           ประกาศ  ณ  วนัท ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
    

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



   3.1 ระเบยีบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 55                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 

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

           อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (3)  แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี42 ครงัท ี7 เมอืวนัท ี26 กรกฎาคม   
พ.ศ. 2562 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์    
พ.ศ. 2562 ดงันี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562”   
  ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี2 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสงั มต ิหรอืขอ้ตกลงอนืใด
ซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนี และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 4 ในระเบยีบนี สหกรณ์ใหเ้งนิกู ้ 3 ประเภท คอื 
          (1) เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน 
          (2) เงนิกูส้ามญั 
          (3) เงนิกูพ้เิศษ 
 ขอ้ 5 สหกรณ์จะใหเ้งนิกูไ้ดเ้ฉพาะสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 6 การให้เงนิกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณีเพอืการอนัจําเป็นหรอืมปีระโยชน์ตามที
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

หมวด 2 
เงินกู้เพือเหตฉุุกเฉิน 

 ขอ้ 7  สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน  
  กรณีบุคคลทีเคยเป็นสมาชิกสมทบมาก่อนซึงได้ส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือนต่อเนืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาทสี่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาทเีป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทงันี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณนีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบนีเทา่นนั 
 ขอ้ 8  เมอืสมาชกิมเีหตุฉุกเฉินและประสงคจ์ะขอกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินกใ็หย้นืคาํขอกูต้ามแบบ  
ทสีหกรณ์กาํหนดไว ้เพอืใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาอนุมตั ิ
 ขอ้ 9  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินทใีหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง ๆ นนั ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิ
ค่าหุ้น ทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์ และไม่เกิน 2 เท่าของรายได้รายเดือนของสมาชิกนัน สําหรับสมาชิก                
ทเีกษียณอายุราชการ หรอืออกจากราชการ ใหถ้อืว่ารายได้รายเดอืนเดอืนสุดท้ายเป็นรายได้รายเดอืนของ
สมาชกิผูน้นั 



3.1 ระเบยีบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
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  ในกรณีทสีมาชกินันยงัมเีงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินคา้งชําระอยู่ หากประสงคจ์ะกูเ้งนิเพอื
เหตุฉุกเฉินใหม่ จํานวนเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินครงัใหม่และเงนิกูท้คีา้งชําระอยู่รวมกนัจะมจีํานวนตน้เงนิกูเ้กนิ
กวา่จาํนวนทกีล่าวในวรรคก่อนไมไ่ด ้  

หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 ขอ้ 10  เงนิกูส้ามญัแบ่งเป็น 9 ประเภท ดงันี 
 (1) เงนิกูส้ามญัทวัไป    
 (2) เงนิกูส้ามญัเพอืการศกึษา   
 (3) เงนิกูส้ามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ    
 (4) เงนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
 (5) เงนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ 
 (6) เงนิกูส้ามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  
 (7) เงนิกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีว 
 (8) เงนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั 
 (9) เงนิกูส้ามญัทางดจิทิลั 
 ขอ้ 11 สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิสามญัตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบทกีาํหนดไว ้
 ขอ้ 12 คําขอกู้เงนิสามญัของสมาชิกนัน ต้องเสนอผ่านขา้ราชการตงัแต่ระดบัชํานาญการ หรอื
ชํานาญงาน หรอืเทยีบเท่าขึนไป หรอืผ่านหวัหน้าหน่วยงานซึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง ยกเวน้กรณี
จาํนวนเงนิกูไ้ม่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของเงนิคา่หุน้หรอืเงนิฝากทสีมาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ 
 ขอ้ 13 สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิกูส้ามญั ตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน  
    กรณีบุคคลทเีคยเป็นสมาชกิสมทบมาก่อนซงึไดส้่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนต่อเนืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาทสี่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาทเีป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทงันี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณนีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบนีเทา่นนั 
      กรณีสมาชกิทเีคยออกจากการเป็นสมาชกิมาแลว้ หากประสงคข์อกูเ้งนิสามญัจะตอ้ง
สง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกว่า 24 งวดเดอืน เวน้แต่การกูน้นัเป็นการกูเ้พอืชาํระหนีใหก้บัผูค้าํประกนัทเีคยชาํระ
หนีใหแ้ก่สหกรณ์แทนตน ใหข้อกูไ้ดเ้มอืสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 1 งวดเดอืน 
 ขอ้ 14 สมาชกิผูกู้เ้งนิกูส้ามญัจะตอ้งมหีุน้อยูก่บัสหกรณ์ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20 ของจาํนวนเงนิกู ้
 ขอ้ 15 จํานวนเงนิกูส้ามญัทใีหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง ๆ นัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงนิกู้
พิจารณาเห็นสมควร ทังนี จํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกันต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทและอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑร์ายไดร้ายเดอืนคงเหลอืของผูกู้ต้ามขอ้ 44  
              ขอ้ 16  เงนิกูส้ามญัใหกู้ไ้ดเ้พอืวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์นึงหรอืหลายวตัถุประสงค ์ดงันี 
 (1)  เงนิกูส้ามญัทวัไป เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัครอบครวัหรอืคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ  ของสมาชกิ 
      (2)  เงนิกู้สามญัเพอืการศกึษา เพอืเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชกิและหรอื      
คู่สมรส และหรอืบุตร และหรอืบุตรบุญธรรมของสมาชกิ ในระดบัการศกึษาตงัแต่ระดบัอนุบาลถงึปรญิญาเอก 
ดงัต่อไปนี 
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 1) เพือเป็นค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ซือคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ตามทสีถานศกึษากาํหนด และคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ ตามประกาศของสถานศกึษาเทา่ทจีา่ยจรงิ  
                  2) เพอืเป็นค่าใชจ้่ายอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการศกึษาอกีไม่เกนิ 10,000 บาท ของ
ขอ้ 1) ต่อรายต่อภาคการศกึษา 
           (3)  เงนิกูส้ามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีเสรมิ 
ของสมาชกิ ดงัต่อไปนี 
  1) เพอืการลงทุนประกอบอาชพีเสรมิของสมาชกิ 
   2) เพอืขยายกจิการหรอืเสรมิสภาพคล่องในกจิการเดมิของสมาชกิ 
 (4)  เงนิกูส้ามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน เพอืเป็นค่าใชจ้่ายในการประหยดั
พลงังาน หรอืสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทน โดยใหกู้ไ้ดใ้นวงเงนิกูไ้มเ่กนิจํานวนเงนิทเีป็นค่าใชจ้่ายจรงิ ทงันี 
จาํนวนเงนิกูส้งูสดุใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
          (5)  เงนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ เพอืเป็นค่าใชจ้่ายในการคุม้ครองชวีติ
และทรพัยส์นิ โดยใหกู้้ไดใ้นวงเงนิกู้ไม่เกนิจํานวนเงนิทเีป็นค่าใชจ้่ายจรงิ ทงันี จํานวนเงนิกู้สูงสุดใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของสหกรณ์            
 (6)  เงนิกูส้ามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสงเคราะหส์มาชกิ 
ผูป้ระสบอุทกภยั วาตภยั และอคัคภียั ดงันี 
   1) จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิมลูค่าความเสยีหายทเีกดิขนึจรงิ และมลูค่าความเสยีหาย
ไมน้่อยกวา่ 80,000 บาท  
  2) ผูกู้จ้ะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี 
                      - สาํเนาทะเบยีนบา้นทปีระสบภยัซงึสมาชกิมชีอือยู ่
                      - ภาพถ่ายทอียูอ่าศยัทแีสดงถงึความเสยีหายของทรพัยส์นิ 
                     - หนงัสอืรบัรองความเสยีหายและประเมนิมลูคา่ความเสยีหาย 
                     - ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืประธานกลุ่ม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอื
หนงัสอืรบัรองจากหน่วยราชการแหง่ทอ้งท ี 
           กรณเีอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นใหส้มาชกิแสดงเอกสารหลกัฐานอนือนัเชอืไดว้่า
เกดิความเสยีหายดงักล่าวจรงิและใหค้ณะกรรมการเงนิกูนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืพจิารณา เป็นกรณ ีๆ  ไป 
         (7)  เงนิกูส้ามญัเพอืการท่องเทยีว เพอืเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิใหส้มาชกิไดม้ี
โอกาสไปท่องเทยีวทงัในประเทศและต่างประเทศ สําหรบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืการท่องเทยีวให้
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
                 (8)  เงนิกู้สามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั เพอืเป็นการส่งเสรมิ สนับสนุนให้
สมาชกิเพมิหลกัประกนัความมนัคงของชวีติและครอบครวัในอนาคต สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญั
เพอืความมนัคงของครอบครวั ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
  (9)  เงนิกูส้ามญัทางดจิทิลั เพอืสนับสนุนใหส้มาชกิไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการกู ้
ทงันี จํานวนเงนิกู้เมอืรวมกบัเงนิกูฉุ้กเฉินต้องไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทผีูกู้้มอียู่กบัสหกรณ์ สําหรบั
หลกัเกณฑก์ารใหเ้งนิกูส้ามญัทางดจิทิลั ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์  
  (ขอ้ 16 (4) และ (5) แก้ไขเพมิเติมโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั    
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2563 ลงวนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563) 
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                ขอ้ 17   สมาชิกทีกู้เงินสามญัทุกประเภท หากกู้เกินกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นทีตนมีอยู่ใน
สหกรณ์จะต้องทําประกนัชวีติกลุ่มและหรอืประกนัชวีติเพอืคุ้มครองหนีรายบุคคลทสีหกรณ์จดัใหม้ขีนึตาม   
ทุนประกันทีสหกรณ์กําหนด ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมสหกรณ์จะนําเงินสินไหมทดแทนไปชําระหนีท ี      
คา้งชําระกบัสหกรณ์หรอืชําระคนืใหผู้ค้ําประกนัทไีดช้ําระหนีแทนผูกู้้ก่อนส่วนทเีหลอืจงึมอบใหแ้ก่ทายาท    
ในกรณทีบีรษิทัปฏเิสธการรบัทาํประกนัชวีติกลุ่มการใหเ้งนิกูใ้หอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการเงนิกู ้
    ขอ้ 18 สมาชกิตอ้งสง่เงนิกูส้ามญัคนืสหกรณ์แลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 3 งวดเดอืน จงึมสีทิธิ
ยนืกูส้ามญัใหมไ่ด ้เวน้แต่จาํนวนเงนิกูส้ามญัของสมาชกิผูกู้ย้งักูไ้มเ่ตม็สทิธติามวงเงนิทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 15 
 ขอ้ 19 ในการใหเ้งนิกู้สามญันัน ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเีงนิทุนทจีะใหกู้้ไดไ้ม่พอแก่การขอกู้
อนัมลีกัษณะพงึใหกู้น้นัทุกรายใหถ้อืลาํดบัในการพจิารณาใหเ้งนิกู ้ดงัต่อไปนี 
  (1) เงนิกูซ้งึไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของค่าหุน้หรอืเงนิฝากทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ พงึให้
ในลาํดบัก่อนเงนิกูป้ระเภทอนื  
  (2) ในระหว่างเงนิกูซ้งึอยู่ในลําดบัเดยีวกนัตามทกีล่าวในขอ้ 19 (1) นัน ใหถ้อืลําดบั
ก่อนหลงัตามทเีสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ 
     ทงันี เวน้แต่ในกรณทีคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็วา่มเีหตุผลพเิศษ จะวนิิจฉยัเป็นอยา่งอนืกไ็ด ้

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

   ขอ้ 20 เงนิกูพ้เิศษแบ่งเป็น 5 ประเภท ดงันี 
           (1)  เงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะ 
           (2)  เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ 
           (3)  เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ 
           (4)  เงนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ 
  (5)  เงนิกูพ้เิศษเพอืการอนื      
           การพจิารณาเงนิกูใ้หถ้อืว่าเงนิกูพ้เิศษซงึไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้หรอืเงนิฝากที
สมาชกิมอียู่ในสหกรณ์อยู่ในลําดบัก่อนเงนิกูเ้พอืการเคหะ เงนิกูเ้พอืการประกอบกจิการ เงนิกูพ้เิศษเพอืการ
อนือยู่ในลําดบัสุดทา้ย สาํหรบัเงนิกูพ้เิศษซงึอยู่ในลําดบัเดยีวกนันัน ใหถ้อืลําดบัก่อนหลงัตามทเีสนอคําขอกู้
ต่อสหกรณ์ 
    ขอ้ 21 สมาชกิซงึอาจไดร้บัเงนิกูพ้เิศษไดต้้องส่งเงนิค่าหุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน และมมีูลค่าหุน้
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนเงนิกูย้กเวน้เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ 
ทงันีจาํนวนเงนิกูพ้เิศษทใีหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง ๆ นนั ยอ่มสดุแต่คณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาเหน็สมควร 
   กรณีบุคคลทเีคยเป็นสมาชกิสมทบมาก่อนซงึไดส้่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนต่อเนืองและ
ต่อมาไดเ้ป็นสมาชกิ ใหน้ับรวมระยะเวลาทสี่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนในช่วงระยะเวลาทเีป็นสมาชกิสมทบดว้ย 
ทงันี การนบัรวมระยะเวลาการสง่เงนิคา่หุน้ในกรณนีีใหใ้ชเ้ฉพาะสทิธใินการกูเ้งนิตามระเบยีบนีเทา่นนั 
    ขอ้ 22  สมาชกิซงึมหีนีเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินและหรอืหนีเงนิกูส้ามญั คณะกรรมการเงนิกูอ้าจ
พจิารณาใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกิผูน้ันอกีกไ็ด ้ทงันี ต้องสามารถหกัการชําระหนีไดจ้ากรายไดร้ายเดอืนของ   
ผูกู้ ้ณ ทจีา่ยเทา่นนั 
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   ขอ้ 23  ตราบใดทสีมาชกิยงัสง่เงนิชาํระหนีเงนิกูพ้เิศษไมค่รบ สมาชกิผูน้นัจะตอ้งยนิยอมและ
อํานวยความสะดวกใหค้ณะกรรมการเงนิกู ้หรอืบุคคลอนืซงึไดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์เขา้ตรวจทรพัยส์นิ
หรอืกจิการทใีชเ้งนิกูน้ัน ในเวลาอนัสมควรไดเ้สมอ และตอ้งชแีจงขอ้ความเกยีวกบัเรอืงทตีรวจใหท้ราบตาม
ความประสงค ์

เงินกู้พิเศษเพือการเคหะ 
    ขอ้ 24  เงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะ ให้กู้ได้เพอืวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หนึง หรอืหลาย
วตัถุประสงค ์ดงันี 
           (1)  เพอืซอืหอ้งชุด หรอืบา้น พรอ้มทดีนิ ทงันี เพอืเป็นกรรมสทิธขิองผูกู้ต้ามควรแก่ฐานะ  
          (2)  เพอืปลกูสรา้งบา้นในทดีนิกรรมสทิธขิองผูกู้ ้และหรอืคูส่มรส และหรอืบุตร 
          (3)  เพอืซอืทดีนิพรอ้มปลกูสรา้งบา้น  
          (4)  เพอืซอืหอ้งชุดขา้งเคยีงหรอืทดีนิขา้งเคยีงกบัทดีนิพรอ้มบา้นซงึสมาชกิผูกู้เ้ป็น 
เจา้ของกรรมสทิธเิพอืขยายบรเิวณ 
          (5)  เพอืไถ่ถอนจาํนองบา้นพรอ้มทดีนิหรอืหอ้งชุด โดยชาํระหนีเงนิกูเ้พอืการเคหะของ 
สถาบนัการเงนิอนื ๆ 
          (6)  เพอืไถ่ถอนจํานองทดีนิซงึเป็นกรรมสทิธขิองผูกู้้และหรอืคู่สมรส และหรอืบุตร 
โดยชาํระหนีเงนิกูเ้พอืการเคหะของสถาบนัการเงนิอนื ๆ พรอ้มปลกูสรา้งบา้นพกัอาศยั 
            (7)  เพอืต่อเตมิหรอืปรบัปรงุบา้นหรอืทอียูอ่าศยั  
    ขอ้ 25 สมาชกิผูป้ระสงคก์ูเ้งนิดงักล่าวในขอ้ 24 ตอ้งเสนอคาํขอกูต่้อสหกรณ์ตามแบบทกีําหนด
ไวร้วมทงัรายละเอยีดและหลกัฐานต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง เช่น รายการทรพัยส์นิและหนีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 
แบบรูปและรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงบ้าน หรอืหอ้งชุด รายละเอยีดและหลกัฐานแห่งทดีนิ 
หรอื บา้น หรอืหอ้งชุด ทีจะซือหรอืเช่าซือ กําหนดเวลา และราคาสญัญาทีทําไวห้รอืร่างสญัญาทีจะทํา 
รายละเอยีดแห่งความต้องการเงนิกู ้กําหนดการใชจ้่ายเงนิกู ้รายละเอยีดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิทเีสนอ
เป็นประกนั 
       กรณีสมาชิกซึงได้ซือหรือชําระราคาบ้านพร้อมทีดิน และโอนกรรมสิทธิเป็นของ
ตนเองและหรือคู่สมรส และหรือบุตรแล้ว สามารถยืนขอกู้เงนิพิเศษสินเชือเพือการเคหะได้ ทงันี การยืน          
ขอกูเ้งนินนัจะตอ้งมรีะยะเวลาไมเ่กนิ 180 วนั นบัจากวนัทสีมาชกิและหรอืคู่สมรส และหรอืบุตรไดถ้อืกรรมสทิธิ
บา้นพรอ้มทดีนินนั 
     ขอ้ 26   แบบรปูและรายการก่อสรา้งหรอืต่อเตมิหรอืปรบัปรงุบา้นหรอืหอ้งชุด นนั ตอ้งปฏบิตั ิ
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการเงนิกูด้ว้ย 
      การแก้ไขเปลียนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสิงทีเป็น
สาระสําคญัต้องไดร้บัความเหน็ชอบของบุคคลซงึได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการเงนิกู้เพอืการนี และต้อง
รายงานคณะกรรมการดาํเนินการทราบ 
    ขอ้ 27 จํานวนเงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะซึงอนุมตัิให้แก่สมาชกิผู้กู้คนหนึง ๆ นัน ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรทงันีไมเ่กนิ 8,000,000 บาท การพจิารณาจาํนวนเงนิกูจ้ะคาํนึงถงึลกัษณะของ
ทีอยู่อาศยั คุณสมบตัิของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชําระหนีของผู้กู้และมูลค่าของ
หลกัประกนั ดงันี 
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     (1)  หลกัประกนัซงึเป็นกรรมสทิธหิอ้งชุด   
 - จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,500,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
           - จาํนวนเงนิกูเ้กนิ 2,500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิ
รอ้ยละ 95 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
 - จํานวนเงนิกู้เกนิ 5,000,000 บาท ใหกู้้ได้ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
       (2)  หลกัประกนัซงึเป็นบา้นพรอ้มทดีนิ   
 - จํานวนเงนิกูไ้ม่เกนิ 4,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
           - จํานวนเงนิกู้เกิน 4,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมนิ
หลกัประกนั 
  เมอืคณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาใหผู้กู้้รายใดทําประกนัชวีติเพอืคุม้ครองหนี ใหผู้กู้้
สามารถกู้เงนิเกนิมูลค่าแห่งค่าอสงัหารมิทรพัย์นันได ้ทงันี ส่วนทเีกนินันใหกู้้ได้เฉพาะค่าเบยีประกนัชวีติ
เทา่นนั 
    ขอ้ 28  เงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะทไีดร้บัอนุมตัแิลว้ จะตอ้งดาํเนินการทาํนิตกิรรมจาํนองใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทไีดร้บัอนุมตั ิหากเกนิกาํหนดจะตอ้งนําเสนอคณะกรรมการเงนิกูเ้พอืพจิารณาใหม ่ 
    ขอ้ 29  การกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะ ตามขอ้ 24 (2) ขอ้ 24 (3) ขอ้ 24 (6) และขอ้ 24 (7) 
ผูกู้จ้ะตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 18 เดอืน นบัจากวนัทาํสญัญาเงนิกู ้หากพน้กําหนดดงักล่าว 
ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานพรอ้มเหตุผลความจาํเป็นเพอืขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเงนิกู ้ภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัครบกาํหนด 
    ขอ้ 30  สําหรบัสมาชกิทสี่งคนืเงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะยงัไม่ครบตามสญัญา และมคีวาม
ประสงคท์จีะขอกูเ้งนิพเิศษ เพอืซอืหอ้งชุดหรอืบา้นเพมิขนึ หรอืตามวตัถุประสงคข์อ้ 24 คณะกรรมการเงนิกู้
อาจพจิารณาใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะแก่สมาชกิเพมิขนึอกีกไ็ด ้โดยใหพ้จิารณาจาํนวนเงนิกู ้งวดการชาํระหนี 
จาํนวนรายไดร้ายเดอืนคงเหลอื และหลกัประกนัเป็นราย ๆ ไป     
     ขอ้ 31  ตราบใดทสีมาชกิยงัสง่คนืเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะไมค่รบผูกู้จ้ะขายหรอืโอน
ทรพัยส์นิทเีป็นหลกัประกนัเงนิกู ้นนั ไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดแก่ผูอ้นืไมไ่ด ้เวน้แต่ในกรณทีจีาํเป็นตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน  

        เงินกู้พิเศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าหุ้น 
ทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ 

    ขอ้ 32   เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิ
รอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทสีมาชกิผูกู้ม้อียู่ในสหกรณ์ ผูกู้ส้ามารถยนืคําขอกูไ้ดท้งัทางเอกสารหรอืทางดจิทิลั       
ทงันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
     ขอ้ 33 เงนิกู้พเิศษซงึไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้ทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ หากผูกู้้ผดินัด   
ไม่ชําระหนีตามสญัญาเงนิกู ้เมอืผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั ผูกู้ต้อ้งยนิยอมใหส้หกรณ์นําเงนิหรอืสทิธิ
ประโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์มาชาํระหนีตามจาํนวนทคีา้งชาํระต่อสหกรณ์ 
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เงินกู้พิเศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก 
ทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ 

     ขอ้ 34  เงนิกูพ้เิศษซงึไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากทมีอียูใ่นสหกรณ์ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 
ของจํานวนเงนิฝากทสีมาชกิผูกู้ห้รอืผูจ้ํานํามอียู่ในสหกรณ์ ผูกู้ส้ามารถยนืคําขอกูไ้ดท้งัทางเอกสารหรอืทาง
ดจิทิลั ทงันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
     ขอ้ 35 เงนิกู้พเิศษทีใช้เงนิฝากเป็นหลกัประกนั ผู้กู้หรือผู้จํานําต้องนําเงนิฝากทีมอียู่กบั
สหกรณ์จาํนํากบัสหกรณ์ตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด  
 ขอ้ 36 เงนิกู้พเิศษทใีชเ้งนิฝากเป็นหลกัประกนั หากผูกู้้ผดินัดไม่ชําระหนีตามสญัญาเงนิกู ้   
ผูกู้ห้รอืผูจ้ํานํายนิยอมใหส้หกรณ์ใชส้ทิธเิบกิถอนเงนิฝากของผูกู้ห้รอืผูจ้ํานําทไีดจ้ํานําไวก้บัสหกรณ์ชําระหนี
เงนิกูด้งักล่าวตามจาํนวนทคีา้งชาํระไดโ้ดยมติอ้งบอกกล่าว 

เงินกู้พิเศษเพือประกอบกิจการ 
      ขอ้ 37  เงนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการนนั เป็นเงนิกูพ้เิศษทสีหกรณ์กาํหนดขนึเพอืเป็นการ
สง่เสรมิฐานะ เพมิรายได ้และสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวั 
   การกาํหนดหลกัเกณฑ ์หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้เงนิงวดชาํระหนี และเงอืนไขอนื ๆ 
ของเงนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทงันี ประกาศดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํากวา่สามในสขีองจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

เงินกู้พิเศษเพือการอืน 
     ขอ้ 38  เงนิกูพ้เิศษเพอืการอนื เป็นเงนิกูพ้เิศษทสีหกรณ์กาํหนดใหม้ขีนึเพอืช่วยเหลอืสมาชกิ
ในเรอืงต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ โดยมกีาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการ 
       การกําหนดหลกัเกณฑ ์หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้เงนิงวดชําระหนี และเงอืนไขอนื ๆ 
ของเงนิกู้พเิศษเพอืการอนืตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทงันี ประกาศดงักล่าวต้องไดร้บั
คะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํากวา่สามในสขีองจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

หมวด 5 
หลกัประกนัสาํหรบัเงินกู้ 

    ขอ้ 39  การใหเ้งนิกูทุ้กประเภทนัน ตอ้งทําสญัญากูแ้ละสญัญาคาํประกนัตามแบบทสีหกรณ์
กาํหนด 
    ขอ้ 40  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ทผีูกู้ม้อียูใ่นสหกรณ์ 
ใหใ้ชเ้งนิและสทิธปิระโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั 
    ขอ้ 41  เงนิกูส้ามญั ใหม้หีลกัประกนัดงันี 
  (1) เงนิและสทิธปิระโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ หรอื 
  (2) อสงัหารมิทรพัย ์มาจํานองเป็นหลกัประกนัเตม็จํานวนเงนิกู ้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 80 
แห่งมลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน สาํหรบัเงอืนไขและรายละเอยีดการใหเ้งนิกูใ้หเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดย
ความเหน็ชอบคณะกรรมการดาํเนินการ หรอื      
  (3) บุคคลเป็นผูค้าํประกนั     
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   กรณียอดรวมเงนิกู้สามญัทงัหมดมจีํานวนเกินกว่ามูลค่าหุน้ นอกจากใช้เงนิและสทิธิ
ประโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนัแลว้ตอ้งมสีมาชกิเป็นผูค้าํประกนั ดงันี 
            1) จาํนวนเงนิกูส้ามญัและจาํนวนผูค้าํประกนั 
                        - จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท  ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
                                - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนั
ไมน้่อยกวา่ 4 คน  
                        - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนั  
ไมน้่อยกวา่ 5 คน   
 - จํานวนเงนิกู้สามญัเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องม ี    
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน   
 - จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ขนึไป ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน   
            2) ผูค้าํประกนัตอ้งมใิชส่มาชกิทเีป็นคูส่มรสของผูกู้ ้
 3) ผูค้าํประกนัตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ 6 งวดเดอืน 
        4) สมาชกิคนหนึงจะเป็นผูค้ําประกนัสําหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไม่ได ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด 
              5) ผูค้ําประกนัคนใดขาดจากสมาชกิสภาพ หรอืมเีหตุทคีณะกรรมการเงนิกู้เหน็ว่า  
ไมส่มควรหรอืไมอ่าจทจีะเป็นผูค้าํประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชกิอนืซงึคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเขา้
เป็นผู้คําประกนัแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลา 90 วนั นับจากวนัทีสหกรณ์มีหนังสือแจ้งไป หาก        
ไม่สามารถดําเนินการไดอ้าจถูกระงบัเงนิกู้ทุกประเภท และอาจถูกหกัเงนิกู้สามญัส่วนทเีกนิกว่ารอ้ยละ 90 
ของมลูคา่หุน้ภายในเวลาทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
              6) การทสีมาชกิผูค้ําประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ัน
หลุดพน้จากการคาํประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชกิอนืซงึคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเขา้เป็นผูค้าํประกนัแทน 
              7) เมอืคณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่ผูกู้ร้ายใดและกําหนดใหผู้กู้ท้ําประกนั
ชวีติเพอืคุม้ครองหนีเพมิเตมิ คณะกรรมการเงนิกูอ้าจพจิารณาอนุมตัใิหผู้กู้ส้ามารถกูเ้งนิเกนิกว่าทกีําหนดไว้
ในข้อ 15 ได้ ทงันี  ให้สามารถกู้เพิมได้เฉพาะค่าเบียประกนัชีวิตเท่านัน และเงนิกู้ส่วนทีเพิมนีให้ถือเป็น
รายการหกัของสหกรณ์ 
    ขอ้ 42  เงนิกูพ้เิศษ ใหม้หีลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึง ดงันี 
                          (1) กรณทีเีงนิกูพ้เิศษรวมกบัเงนิกูฉุ้กเฉิน และเงนิกูส้ามญัแลว้มจีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 
ของมลูคา่หุน้ทผีูกู้ม้กีบัสหกรณ์ ใหใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนั 
        (2) เงนิฝากของสมาชกิผูน้ัน หรอืเงนิฝากของสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบรายอนืใน
สหกรณ์ ซงึคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรเป็นหลกัประกนั โดยเงนิฝากทใีชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่าวใหล้ดลง
ตามสดัสว่นของจาํนวนหนีทคีงเหลอื 
   (3) อสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองเป็นหลกัประกนัเตม็จาํนวนเงนิกูร้ายนนั 
          ในกรณทีเีป็นหลกัประกนัอนืนอกเหนือจากทกีล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หลกัประกนันนัตอ้ง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
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หมวด 6 
เงินงวดชาํระหนีสาํหรบัเงินกู้ 

    ขอ้ 43  เงนิงวดชาํระหนีสาํหรบัเงนิกูน้นั กาํหนดไวด้งันี 
 (1) เงนิกู้เพอืเหตุฉุกเฉิน ใหผู้กู้้ส่งคนืเงนิกู้พรอ้มดอกเบยีเป็นงวดรายเดอืนเท่ากนั  
ทุกงวด (เวน้แต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 งวด  
 (2) เงนิกูส้ามญั ใหผู้กู้ส้่งคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีเป็นงวดรายเดอืน เท่ากนัทุกงวด 
(เวน้แต่งวดสุดทา้ย) ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 144 งวด เวน้แต่เงนิกูส้ามญัทมีจีาํนวนเงนิกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 
ของมลูคา่หุน้ใหผ้อ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 360 งวด และเงนิกูส้ามญับางประเภททสีหกรณ์มปีระกาศกาํหนดจาํนวน
งวดไว ้  
                              เงินงวดชําระหนีสําหรบัเงินกู้สามญัของสมาชิกคนหนึง ๆ นัน ให้ส่งชําระหนีได ้      
ไม่เกนิเกษียณอายุราชการ หากงวดชําระหนีเกนิกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมหีนีเหลอือยู่ไม่เกนิกว่า
รอ้ยละ 90 ของเงนิคา่หุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์    
  สําหรับสมาชิกผู้กู้ทีได้ร ับบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน และมีหนีต่อสหกรณ์
เหลอือยู่เกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของเงนิค่าหุน้ทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ แต่เงนิบํานาญหรอืบําเหน็จรายเดอืนที
ไดร้บัไม่เพยีงพอต่อเงนิงวดชําระหนีรายเดอืน และหรอืไม่เพยีงพอต่อการดํารงชพี  ใหส้ามารถยนืขอขยาย
งวดการชาํระหนีได ้ทงันี ใหค้ณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาขยายงวดการผอ่นชาํระหนีไดต้ามทเีหน็สมควร และ
มใิหนํ้ารายไดร้ายเดอืนคงเหลอืตามขอ้ 44 มาใชบ้งัคบัในกรณนีี 
           ในกรณมีเีหตุจาํเป็นและผูกู้ไ้ดข้อผอ่นผนัการชาํระหนีเงนิกูส้ามญั ผูกู้จ้ะตอ้งยนืหนงัสอื
ขอผ่อนผนัพร้อมกบัหนังสอืของผู้คําประกนัทุกคนทียินยอมให้ผ่อนผนัการชําระหนีดงักล่าว หรือกรณีที
คณะกรรมการเงนิกู้เหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรผ่อนผนัเป็นกรณีพเิศษ คณะกรรมการเงนิกู้จะผ่อนผนัการส่ง
เงนิงวดชําระหนีสาํหรบัเงนิกูส้ามญัทกีําหนดไวข้า้งตน้ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหนึงหรอืหลายเดอืนกไ็ด ้แต่การผ่อน
ผนัการชาํระหนีเชน่นีรวมกนัทงัหมดตอ้งไมเ่กนิหกเดอืนในแต่ละเหตุการณ์ทเีกดิขนึ  
           (3)  เงนิกูพ้เิศษ คณะกรรมการเงนิกูจ้ะพจิารณาใหผู้กู้ส้ง่คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีเป็นงวด
รายเดอืนเทา่กนัทุกงวด (เวน้แต่งวดสดุทา้ย) ตามทเีหน็สมควร โดยใหช้าํระภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 360 งวด 
โดยให้คณะกรรมการเงนิกู้พจิารณารายได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ทงัก่อนและหลงัเกษียณอายุราชการ    
เป็นเกณฑ ์
  สาํหรบัระยะเวลาการผอ่นชาํระของผูกู้ใ้หผ้อ่นชาํระไดไ้มเ่กนิอาย ุ70 ปี เวน้แต่กรณี
ดงัต่อไปนี 
  1) เงนิกู้พเิศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรอืเงนิฝากทีสมาชกิมอียู่ใน
สหกรณ์ 
  2) กรณผีูกู้นํ้าเงนิฝากมาเป็นหลกัประกนัรว่มกบัอสงัหารมิทรพัยแ์ละเงนิฝากนนั 
มจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 ของวงเงนิกู ้ใหผู้กู้ส้ามารถสง่งวดชาํระหนีไดถ้งึอาย ุ75 ปี 
  3) กรณีกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของราคาประเมนิหลกัประกนั ใหผู้กู้ส้ามารถส่งงวด
ชาํระหนีไดถ้งึอาย ุ75 ปี    
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   หมวด 7 
รายได้รายเดือนคงเหลือ 

       ขอ้ 44 สมาชกิผูกู้เ้งนิกบัสหกรณ์เมอืหกัเงนิทตีอ้งชําระหนีเงนิกูทุ้กประเภท ไดแ้ก่ เงนิกูฉุ้กเฉิน 
เงนิกู้สามญั และเงนิกู้พเิศษทสีมาชกิมอียู่กบัสหกรณ์แล้ว ต้องมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหนีรายเดอืนต่อ
รายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา  
   ความในวรรคก่อนมใิหใ้ช้บงัคบักบักรณีทสีมาชกิมหีนีเงนิกู้ทุกประเภทรวมกนัแล้ว  
ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงนิฝากทีผู้กู้มีอยู่กบัสหกรณ์ ทงันี ผู้กู้จะต้องมรีายได้รายเดือน
คงเหลอื เมอืหกัเงนิทตี้องชําระรายเดอืน (หนีเงนิกู้ ค่าหุน้ ประกนัชวีติ และอนื ๆ) กบัสหกรณ์ทงัหมดแล้ว    
ไมน้่อยกวา่ 2,500 บาท  
    สาํหรบัการกูเ้งนิพเิศษเพอืการเคหะ รายไดร้ายเดอืนของผูกู้ห้มายถงึ เงนิเดอืนของผูกู้้
รวมเงินรายได้รายเดือนของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดาของผู้กู้ และรายได้อืน ๆ ของผู้กู ้          
ทสีามารถแสดงหลกัฐานได ้  
   หลกัฐานซงึแสดงรายไดร้ายเดอืนประกอบคาํขอกูเ้งนิกูเ้พอืการเคหะของผูกู้ ้ของบุตร
และหรอืคู่สมรสและหรอืบดิามารดา ไดแ้ก่ หลกัฐานการรบัเงนิเดอืนสุทธ ิสําเนาสมุดบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ
ยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหลกัฐานอนืใดทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
 ขอ้ 45  การส่งเงนิงวดชําระหนีเงนิกูทุ้กประเภท ผูกู้ต้้องส่งต่อสหกรณ์โดยวธิหีกัจากรายได้
รายเดอืนของผูกู้ ้ณ ทจีา่ย  
   การสง่เงนิงวดชาํระหนีเงนิกูท้มีไิดเ้ป็นไปตามวรรคหนึง ใหผู้กู้ส้ง่ชาํระหนีโดยหกัจาก
บญัชเีงนิฝากของผูกู้ ้เฉพาะกรณดีงัต่อไปนี 
   (1) ผูกู้ไ้มม่รีายไดร้ายเดอืนทรีบัจากหน่วยราชการตน้สงักดั  
   (2) ผูกู้โ้อนยา้ยไปหน่วยงานอนืทสีหกรณ์ไมส่ามารถเรยีกหกั ณ ทจีา่ย  
                           (3) การกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะทผีูกู้ม้รีายไดร้ายเดอืนไมเ่พยีงพอในการหกัหนี
เงนิงวดจาํนวนเงนิงวดทหีกัจากบญัชเีงนิฝากจะตอ้งไมเ่กนิกงึหนึงของจาํนวนเงนิงวดทตีอ้งชาํระต่อสหกรณ์ 
   (4) กรณอีนื ๆ ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการเงนิกูเ้พอืพจิารณา 
  การส่งชําระหนีโดยการหกัจากบญัชเีงนิฝากนี ผูกู้้ต้องมเีงนิฝากไว้ในบญัชจีํานวนไม่
น้อยกวา่เงนิงวดชาํระหนี หากผูกู้ม้เีงนิฝากไวใ้นบญัชไีมเ่พยีงพอในวนัทคีรบกําหนดชาํระหนี สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้
ผดินดัชาํระหนี          

หมวด 8 
ดอกเบียเงินกู้ 

   ขอ้ 46  ใหส้หกรณ์เรยีกเกบ็ดอกเบยีเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญัทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษ
ทุกประเภทไดต้ามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบคณะกรรมการดาํเนินการ แต่ทงันีตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ต่อปี  
       การกําหนดอตัราดอกเบียเงนิกู้ให้ออกเป็นประกาศสหกรณ์ และให้มผีลใช้บงัคบั
ตงัแต่วนัแรกของเดอืนถดัจากเดอืนทมีกีารออกประกาศเป็นต้นไป สําหรบัสมาชกิทอียู่ในระหว่างการผ่อน
ชาํระหนีเงนิกู ้สหกรณ์จะปรบัอตัราดอกเบยีใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ดงักล่าวและอาจปรบัจํานวนเงนิที
ตอ้งผอ่นชาํระของผูกู้ซ้งึยงัคา้งชาํระอยูเ่ป็นอตัราใหมก่ไ็ด ้  
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                          สาํหรบัการกาํหนดอตัราดอกเบยีเงนิกูท้สีมาชกิรบัชาํระหนีในฐานะผูค้าํประกนัให้
เป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ ทงันี ตอ้งไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 4 ต่อปี 
     ขอ้ 47   ดอกเบยีเงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงนิคงเหลอื 

หมวด 9 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

    ขอ้ 48  ใหค้ณะกรรมการเงนิกูต้รวจตราควบคุมการใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามทกีําหนดไว้
ในระเบยีบนี และเมอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่ง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี 
    ขอ้ 49 ในกรณใีด ๆ  ดงัต่อไปนีใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถงึกาํหนดสง่คนืโดยสนิเชงิ
พรอ้มทงัดอกเบยีในทนัท ีโดยมติอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทใีหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงนิกูจ้ดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
        (1) เมอืผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
        (2) เมอืปรากฏต่อคณะกรรมการเงนิกูว้า่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 
        (3)  เมอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูเ้กดิบกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิด้
แกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี  
        (4)  เมอืคา้งส่งเงนิงวดชําระหนีเป็นเวลาสองงวดเดอืนตดิต่อกนั หรอืผดินัดการส่ง
เงนิงวดชาํระหนีถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 
     ขอ้ 50 ในกรณีทผีูกู้้ต้องส่งเงนิกู้คนืโดยสนิเชงิตามทกีล่าวแล้วในขอ้ 49 ถ้าผูค้ําประกนัซงึ
ตอ้งรบัผดิชาํระหนีแทนผูกู้ไ้มส่ามารถชาํระหนีนนัใหเ้สรจ็สนิในคราวเดยีวได ้คณะกรรมการเงนิกูอ้าจผอ่นผนั
ให้เรยีกเก็บเงนิจากผู้คําประกนัเป็นงวดรายเดอืนจนครบถ้วนตามหนีทคี้างชําระต่อสหกรณ์ก็ได้ สําหรบั
จํานวนงวดรายเดอืนทผี่อนชําระของผูค้ําประกนันัน ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีํานาจกําหนดจํานวนงวดผ่อน
ชาํระตามทเีหน็สมควร ทงันี ไมเ่กนิ 144 งวดเดอืน 
    ขอ้ 51   กรณีผู้กู้หรอืผู้คําประกนัเงนิกู้ได้โอนหรอืย้ายหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจํา     
แต่ยงัมหีนีค้างชําระหรอืภาระผูกพนัในฐานะผูค้ําประกนัต่อสหกรณ์ ใหผู้น้ันแจ้งเป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ
ภายในกาํหนด 30 วนั นับแต่วนัทโีอนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจาํ  
     ขอ้ 52 สมาชกิทไีดท้ําหนังสอืยนิยอม และหรอืบนัทกึขอ้ตกลงยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืนหรอื
เงนิไดอ้นืใดทไีดร้บัจากทางราชการเพอืชําระหนีใหแ้ก่ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลอนืเป็นลําดบั
แรกก่อนสหกรณ์  และสมาชกิทถีูกหมายบงัคบัคดหีรอืหนังสอืจากกรมบงัคบัคดหีรอืหน่วยราชการยดึหรอือายดั
เงินปนัผล เงินเฉลียคืน เงินฝาก ทุนเรือนหุ้น หรือเงินอืนใดทีสมาชิกมีอยู่หรือพึงได้ร ับจากสหกรณ์ 
คณะกรรมการเงนิกู้มีอํานาจระงบัสิทธิในการกู้เงนิ ทุกประเภทของสมาชิกผู้นัน รวมทงัมีอํานาจยกเลิก      
การระงบัสทิธใินการกูเ้งนิดงักล่าว 
    ขอ้ 53 กรณีต้องนํามูลค่าหุน้ทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์มาหกักลบลบหนีทสีมาชกิผูกพนัต้อง
ชาํระหนีแก่สหกรณ์ ซงึสหกรณ์ในฐานะเจา้หนีบุรมิสทิธพิเิศษเหนือค่าหุน้นนั สหกรณ์สามารถจดัลําดบัในการ
หกัหนีเงนิกูฉุ้กเฉิน หรอืหนีเงนิกูส้ามญั หรอืหนีเงนิกูพ้เิศษ หรอืหนีอนืใดทสีมาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ก่อนกไ็ด ้
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หมวด 10 
การลงโทษ 

   ขอ้ 54  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัทุกประเภท จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การ
ขอกูต้ามประเภทเงนิกูน้นั ๆ หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์หรอืกรณีมกีําหนดระยะเวลาใหร้ายงาน
ผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ไมร่ายงานผลภายในกาํหนดจะตอ้งถูกลงโทษ ดงันี 
       (1)  ปรบัอตัราดอกเบยีจากประกาศอตัราดอกเบยีเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 
เป็นระยะเวลาตามทคีณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
       (2)  ระงบัสทิธกิารกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี เงนิกูส้ามญั ทุกประเภท
และเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี  
       กรณีผูกู้ซ้งึถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าตน้เงนิและดอกเบยีทคีา้งชําระมาชําระต่อ
สหกรณ์ครบถ้วนแลว้ หรอืไดร้ายงานผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้             
ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจพจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
  ขอ้ 55  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะหรอืเพอืประกอบกจิการ จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใช้
ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การกู ้หรอืไมด่าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ตามกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ 29 หรอืตามประกาศสหกรณ์ หรอืตามเงอืนไขในสญัญาจะถูกลงโทษ ดงันี 
        (1)  ปรบัอตัราดอกเบยีจากประกาศอตัราดอกเบยีเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี    
เป็นระยะเวลาตามทคีณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
         (2)  ระงบัสิทธิการกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงินกู้สามัญ       
ทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี 
          กรณีผูกู้ซ้งึถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าตน้เงนิและดอกเบยีทคีา้งชําระ มาชาํระ
ต่อสหกรณ์ครบถว้นแลว้ หรอืไดร้ายงานผลการใชเ้งนิกูแ้ลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควร
แลว้ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจพจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
   ขอ้ 56  สมาชกิทใีชเ้อกสารหลกัฐานอนัเป็นเทจ็ประกอบคาํขอกูเ้งนิกูทุ้กประเภท หรอืรายงาน
ผลการใชเ้งนิกูอ้นัเป็นเทจ็จะถูกลงโทษ ดงันี 
       (1)  ปรบัอตัราดอกเบยีจากประกาศอตัราดอกเบยีเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ เป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 
เป็นระยะเวลาตามทคีณะกรรมการเงนิกูก้าํหนด และ 
        (2) ระงบัสิทธิการกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉินเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เงินกู้สามัญ       
ทุกประเภทและเงนิกูพ้เิศษเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 5 ปี และหรอื 
        (3) ถูกเรยีกคนืเงนิกู้ทงัหมดหรอืถูกหกัเงนิกู้ส่วนทเีกินกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
ภายในระยะเวลาทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควรหรอือาจถูกดาํเนินคดตีามกฎหมาย 
        กรณีผูกู้ซ้งึถูกลงโทษตาม (1) และ (2) ไดนํ้าต้นเงนิและดอกเบยีทคีา้งชําระมาชําระ
ต่อสหกรณ์ครบถว้นแลว้ หรอืผูกู้ไ้ดถู้กลงโทษมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแลว้ ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจ
พจิารณาผอ่นผนัการลงโทษดงักล่าวกไ็ด ้
 ขอ้ 57  สมาชกิผูกู้เ้งนิกูพ้เิศษทตีอ้งชําระเงนิงวดโดยวธิหีกัจากบญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้มีไีว้
กบัสหกรณ์ ถา้จํานวนเงนิฝากในบญัชดีงักล่าวมไีม่เพยีงพอต่อการหกัชําระหนีในวนัทคีรบกําหนดการชําระหนี 
สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้ผดินัดชําระหนี และสหกรณ์สามารถพจิารณาปรบัอตัราดอกเบยีเงนิกู้เพมิจากประกาศอตัรา
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ดอกเบยีเงนิกู้ประเภทนัน ๆ ขนึไม่เกนิรอ้ยละ 2 ต่อปี และหรอืพจิารณางดเงนิเฉลยีคนืได้ ทงันี ใหเ้ป็นไป
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร  
                ขอ้ 58 สมาชกิทกีระทําความผดิ หรอืเป็นตวัการ หรอืผู้สนับสนุน ใหม้กีารกระทําความผดิ 
ตามขอ้ 54 หรอืขอ้ 55 หรอืขอ้ 56 หากการกระทําดงักล่าวเป็นเหตุใหส้หกรณ์ได้รบัความเสยีหายรา้ยแรง     
ใหถ้อืว่าสมาชกิผูน้ันแสดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจใหส้มาชกิผูน้ันออก
จากสหกรณ์กไ็ด ้และหรอือาจดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

หมวด 11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

    ขอ้ 59  การกําหนดหลกัเกณฑห์รอื เงอืนไขเพมิเตมิหรอืนอกเหนือทกีําหนดไวใ้นระเบยีบนี       
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดโดยออกเป็นประกาศสหกรณ์    
 ขอ้ 60   สําหรบัสมาชกิทไีดกู้เ้งนิสหกรณ์ไปก่อนทรีะเบยีบฉบบันีมผีลใชบ้งัคบั การจะไดร้บั
สทิธติามระเบยีบฉบบันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 61 การใดทมีไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาและ
วนิิจฉยัการใหเ้งนิกูเ้ป็นกรณพีเิศษเฉพาะเรอืงนนั ๆ ได ้ทงันี ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่ตํากว่าสามในสี
ของจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุมเพอืการนนั 
   ขอ้ 62 ในกรณีทีมปีญัหาเกียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ      
มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
   ขอ้ 63 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

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

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือการศึกษา 

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

เพอืให้การดําเนินงานเกียวกบัการให้เงนิกู้สามญัเพอืการศึกษา เป็นไปตามทีกําหนด      
ไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562                
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี43 เมอืคราวการประชุมครงัท ี3 
เมอืวนัท ี28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั เรอืง 
การใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืการศกึษา ฉบบัลงวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญั
เพอืการศกึษา ดงันี 

1. วตัถปุระสงค ์
                        เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาทงัในและต่างประเทศ สาํหรบับุคคล ดงัต่อไปนี 
  1.1 สมาชกิ   
  1.2 บุตรหรอืบุตรบุญธรรมของสมาชกิ 
  1.3 คูส่มรสของสมาชกิ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
     2.2 จํานวนเงนิให้กู้เมอืรวมจํานวนเงนิกู้สามญัทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ        
  2.3 จาํนวนเงนิใหกู้ ้มดีงันี    
   2.3.1 กูเ้พอืจา่ยเป็นคา่บาํรงุการศกึษา คา่อุปกรณ์การศกึษา ซอืคอมพวิเตอรพ์รอ้ม
อุปกรณ์ตามทสีถานศกึษากาํหนด และคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ ตามประกาศของสถานศกึษาเทา่ทจีา่ยจรงิ 
   2.3.2 กูเ้พอืจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการศกึษาอกีไมเ่กนิ 10,000 บาท 
ของขอ้ 2.3.1 ต่อรายต่อภาคการศกึษา 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 งวด 
 4.  เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามญัเพือการศึกษา ต้องมีสดัส่วนของจํานวนเงินชําระหนี     
รายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
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 5. การคาํประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณเีงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ไมต่อ้งมบุีคคล
คาํประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํ
ประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จํานวนเงนิกู้สามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท ต้องม ี   
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมี
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชกิคนหนึงจะเป็นผูค้ําประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 สําเนาบตัรประจําตวัผู้เขา้รบัการศึกษาทสีถาบนัศึกษาออกให้ หรอืหลกัฐานที
แสดงวา่ไดเ้ขา้รบัการศกึษาในสถาบนัการศกึษาดงักล่าว 
  6.3 ใบเสร็จรบัเงินทีเกียวกบัค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือหลักฐานทีเกียวกบัค่าใช้จ่าย                
เพือการศึกษา เช่น ประกาศ  หนังสือ จดหมาย ระเบียบการ แผ่นพับ หรือหลักฐานอืนใดของ
สถาบนัการศกึษาทแีสดงรายการค่าใชจ้่ายเกยีวกบั ค่าบํารุงการศกึษา ค่าอุปกรณ์การศกึษา หรอืค่าใชจ้่ายอนื
ใดทสีถาบนัการศกึษาจะเรยีกเกบ็ (ตามขอ้ 2.3.1) ซงึมอีายไุมเ่กนิระยะเวลาภายใน 1 ปี 
  6.4 ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องเท่าทีจ่ายจริงอีกไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายต่อภาค
การศกึษา 
  6.5 สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั 
  6.6 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้แ้ละผูเ้ขา้รบัการศกึษา 
 7. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1 ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคําขอกู้เงนิสามญัเพอืการศกึษาครบถ้วน   
จะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 1 วนัทาํการ 
 8. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
 

 

 



3.1.1 ประกาศเงินกู้สามญัเพอืการศึกษา 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 70 

 9. การลงโทษ 
   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพอืการศกึษา จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การ

ขอกู้ หากผู้กู้ไม่นําเงนิไปใช้ตามวตัถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563 
   
  (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือประกอบอาชีพเสริม 

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

เพอืใหก้ารดําเนินงานเกยีวกบัการใหเ้งนิกู้สามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ เป็นไปตาม    
ทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์      
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ชุดท ี42 เมอืคราวการ
ประชุมครงัท ี 9 เมอืวนัท ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้
จํากดั เรอืง การใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ ฉบบัลงวนัท ี28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้
ประกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ ดงันี 

 1. วตัถปุระสงค ์
  1.1  เพอืการลงทุนประกอบอาชพีเสรมิของสมาชกิ 
  1.2  เพอืขยายกจิการหรอืเสรมิสภาพคล่องในกจิการเดมิของสมาชกิ  

 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้เพือประกอบอาชีพเสริม 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จํานวนเงนิใหกู้้เมอืรวมจํานวนเงนิกู้สามญัทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

  2.3  จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทรีะบุไว ้ตามแผนธุรกจิทเีสนอต่อสหกรณ์ 
 3.  ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 

  3.1  ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน  
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 

 4. เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้้องการกู้เงนิสามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ ต้องมสีดัส่วนของจํานวนเงนิ
ชาํระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคาํประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคาํประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จํานวนเงนิกู้สามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไม่เกนิ 600,000 บาท ต้องม ี  
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมี
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
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   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท     
ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชกิคนหนึงจะเป็นผูค้าํประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกวา่ 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
 6.  การรายงานผลการใช้เงินกู้ 

  6.1  หลงัจากสมาชกิไดร้บัเงนิกู้แล้วสมาชกิจะต้องรายงานผลการเรมิดําเนินกจิการให้
สหกรณ์ทราบภายใน 30 วนั ตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 

  6.2  หากสมาชกิไม่รายงานผลการเรมิดําเนินกจิการตามขอ้ 6.1 หรอืนําเงนิกูไ้ปใช้
ผดิวตัถุประสงคต์ามทแีจง้ไวจ้ะถูกปรบัอตัราดอกเบยีเพมิเป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 

  6.3  สมาชกิผูกู้ย้นิยอมใหผู้แ้ทนคณะกรรมการดาํเนินการเขา้ตรวจเยยีมกจิการได ้    
 7.  เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  7.1  คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
   7.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั 

   7.3  หลักฐานเกียวกับกิจการ (ถ้ามี) เช่นทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
อนุญาตจดัตงัโรงงาน (รง.4) 

  7.4  รายละเอยีดโครงการและแผนธุรกิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายเพอืการต่าง ๆ ที
เกยีวกบัการดาํเนินกจิการ พรอ้มภาพประกอบ 

  7.5  สาํเนาบญัชเีงนิฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารทุกบญัชขีองกจิการ 
 8.  ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 

  8.1  ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารประกอบไดท้สีหกรณ์ฯ 
  8.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้งนิสามญัเพอืการประกอบอาชพีเสรมิ

ครบถว้น จะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 30 วนั (นบัแต่วนัทยีนืเอกสาร หลกัฐานครบถว้น) 
   9.  การจ่ายเงินกู้ 
               สหกรณ์จะจ่ายเงนิกูท้งัหมดหรอืเป็นงวด ๆ ตามแต่กจิการทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 

 10.  อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
 11.  การลงโทษ 

   สมาชิกผู้ได้ร ับเงินกู้สามัญเพือการประกอบอาชีพเสริม จะต้องนําเงินกู้ไปใช ้             
ตามวตัถุประสงคแ์ห่งการขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดาํเนินการตามระเบยีบ
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
 ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
                    ประกาศ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 (ลงนาม) วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



3.1.3 ประกาศเงินกู้สามญัเพอืส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

---------------------------- 
เพือให้การดําเนินงานเกียวกบัการให้เงนิกู้สามญัเพือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

เป็นไปตามทกีําหนดไว้ในระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วย การใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี43 เมอืคราว
การประชุมครงัท ี3 เมอืวนัท ี28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั เรอืง การใหเ้งนิกู้สามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน ฉบบัลงวนัท ี30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพอืปรบัปรงุยานพาหนะในการตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG หรอืเพอื
ตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลส์าํหรบัอาคารบา้นเรอืน 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จํานวนเงนิใหกู้้เมอืรวมจํานวนเงนิกู้สามญัทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
 2.3  จาํนวนเงนิใหกู้ ้
   2.3.1 กรณตีดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG ตอ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทเีป็น
คา่ใชจ้า่ยจรงิ และไมเ่กนิ 120,000 บาท 
   2.3.2 กรณีตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลส์าํหรบัอาคารบา้นเรอืน ตอ้งไม่เกนิจํานวนเงนิที
เป็นคา่ใชจ้า่ยจรงิ และไมเ่กนิ 500,000 บาท 
 2.4 ผู้ยนืคําขอกู้จะต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รบัอนุมตัิเงนิกู้สามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดั
พลงังานมาก่อน 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 

3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 
 4.  เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชิกผู้ต้องการกู้เงนิสามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน ต้องมสีดัส่วนของ
จาํนวนเงนิชาํระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคาํประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคาํประกนั  
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  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 
   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  

   5.2.2 จํานวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท ต้องมผีู้
คาํประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 สมาชิกคนหนึงจะเป็นผู้คําประกนัสําหรบัผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดยีวกนัไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1  กรณกีูเ้พอืตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG ใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงันี 
   (1) คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
    (2) สาํเนาทะเบยีนรถยนต ์ของผูกู้ ้หรอืคู่สมรส หรอืบุตร หรอืบดิา มารดา ในฐานะ
เจา้ของกรรมสทิธหิรอืผูค้รอบครอง 
    (3) ใบเสนอราคาจากสถานบรกิารทจีะตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG 
ซงึระบุทะเบยีนรถยนตท์จีะตดิตงั วนัทนีดัตดิตงั รายละเอยีดชอืทอียู ่หมายเลขโทรศพัทข์องสถานบรกิาร  
    (4) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้าํประกนั 
  6.2  กรณีกู้เพือติดตงัระบบโซลาร์เซลล์สําหรบัอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสาร
หลกัฐาน ดงันี 
    6.2.1 การตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลแ์บบ Off-Grid 
    (1) คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
    (2) สาํเนาทะเบยีนบา้นหลงัทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล ์
    (3) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้าํประกนั 
    (4) ใบเสนอราคาจากสถานบรกิารทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล ์วนัทนีดัตดิตงั 
รายละเอยีดชอืทอียู ่หมายเลขโทรศพัทข์องสถานบรกิาร หรอืใบเสนอราคาอุปกรณ์ระบบโซลารเ์ซลล ์
    (5) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรอืนทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล์ ประกอบดว้ย
ภาพทถ่ีายใหเ้หน็บา้นเลขทซีงึตรงกบัในทะเบยีนบา้น และภาพบรเิวณทจีะตดิตงัแผงโซลารเ์ซลล ์
    6.2.2 การตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลแ์บบ On-Grid 
    (1) คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
    (2) สาํเนาทะเบยีนบา้นหลงัทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล ์
    (3) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้าํประกนั 
    (4) สาํเนาใบอนุญาตใหเ้ชอืมต่อกระแสไฟฟ้าของทางการไฟฟ้า ออกโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) 
    (5) ใบเสนอราคาจากสถานบรกิารทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล์ วนัทนีัด
ตดิตงั รายละเอยีดชอืทอียู ่หมายเลขโทรศพัทข์องสถานบรกิาร 
    (6) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรอืนทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล์ ประกอบดว้ย
ภาพทถ่ีายใหเ้หน็บา้นเลขทซีงึตรงกบัในทะเบยีนบา้น และภาพบรเิวณทจีะตดิตงัแผงโซลารเ์ซลล ์
    (7) ประมาณการรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้า  
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 7. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1  ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคําขอกู้สามญัตามวตัถุประสงคเ์พอืการ
สง่เสรมิการประหยดัพลงังานครบถว้น จะทราบผลการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 15 วนั (นบัแต่วนัทยีนืเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น) 
 8. การรายงานผลการใช้เงินกู้ 
  8.1 ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานผลตามแบบฟอรม์ทสีหกรณ์กาํหนดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที
ไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ ซงึแบบรายงานผลมรีายละเอยีด ดงันี 
    8.1.1 กรณีกูเ้พอืตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG ใหแ้นบเอกสาร
หลกัฐานการรายงานผล ดงันี 
    (1) ภาพถ่ายรถยนตซ์งึแสดงใหเ้หน็ตําแหน่งทไีดท้าํการตดิตงัถงัก๊าซแลว้
และแผ่นป้ายทะเบยีนรถยนต์ (ในภาพเดยีวกนั)   
    (2) ใบเสรจ็รบัเงนิจากสถานบรกิารทตีดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV 
หรอื LPG 
    (3) กรณีผูกู้ย้นืคาํขอกูต้ดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV แต่ไดด้าํเนินการ
ตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ LPG ถอืว่าผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ห่งการกู ้
   8.1.2 กรณกีูเ้พอืตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลส์าํหรบัอาคารบา้นเรอืน ใหแ้นบเอกสาร
หลกัฐานการรายงานผล ดงันี 
    (1) ภาพถ่ายอาคารบา้นเรอืน ประกอบดว้ยภาพทถ่ีายใหเ้หน็บา้นเลขที
ซงึตรงกบัในทะเบยีนบา้น และภาพบรเิวณทไีดต้ดิตงัแผงโซลารเ์ซลล์เรยีบรอ้ยแลว้ 
    (2) ใบเสรจ็รบัเงนิจากสถานบรกิารทตีดิตงัระบบโซลารเ์ซลล ์หรอืใบเสรจ็
ชาํระค่าอุปกรณ์โซลารเ์ซลล์   
  8.2  กรณีผูกู้ย้นืคาํขอกูต้ดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV แต่ไดด้าํเนินการตดิตงัระบบ
การใชเ้ชอืเพลงิ LPG ถอืวา่ผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การกู ้
 9. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์    
 10. การลงโทษ 

   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกู้สามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน จะต้องนําเงนิกู้ไปใช้
ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบ    
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
                    ประกาศ ณ วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน สาํหรบัซือรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 

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

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั มคีวามประสงค์จะส่งเสรมิใหส้มาชกิประหยดั
พลงังานและลดการใชเ้ชอืเพลงิในรปูแบบเดมิทเีป็นตน้กําหนด PM 2.5 จงึไดร้่วมกนัพจิารณาเกยีวกบั
การให้เงนิกู้สามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน เป็นไปตามทกีําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออม
ทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ย การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี43 เมอืคราวการประชุมครงัท ี4 เมอืวนัท ี20 มนีาคม พ.ศ. 2563 
จงึมมีตใิหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน สาํหรบัซอืรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า 
ดงันี  
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพอืซอืรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1  ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2  จํานวนเงนิใหกู้เ้มอืรวมจํานวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยู่ภายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
  2.3  จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทเีป็นคา่ใชจ้า่ยจรงิ และไมเ่กนิ 100,000 บาท
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 
 4.  เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชิกผู้ต้องการกู้เงนิสามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน ต้องมสีดัส่วนของ
จาํนวนเงนิชาํระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคาํประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคาํประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 

   5.2.1 ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน 
   5.2.2 สมาชิกคนหนึงจะเป็นผู้คําประกนัสําหรบัผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดยีวกนัไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
  



3.1.4 ประกาศเงินกู้สามญัเพอืประหยัดพลังงาน สาํหรับซือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

 77        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 ใบเสนอราคารถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าจากผูจ้ดัจําหน่าย ซงึระบุชอืทอียู่ หมายเลข
โทรศพัทข์องผูจ้ดัจาํหน่าย 
  6.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้าํประกนั  
 7. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1 ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกู้สามญัตามวัตถุประสงค์เพือ     
การสง่เสรมิการประหยดัพลงังานครบถว้น จะทราบผลการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 15 วนั (นบัแต่วนัทยีนืเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น) 
 8. การรายงานผลการใช้เงินกู้ 
  ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์กําหนดภายใน 15 วนั นับแต่วนัที
ไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ ซงึแบบรายงานผลมรีายละเอยีด ดงันี 
  8.1 สาํเนาสญัญาซอืขาย  
  8.2 ใบเสรจ็รบัเงนิและใบกาํกบัภาษี 
  8.3 หนังสอืแสดงการจดทะเบยีนรถ    
 9. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์    
 10. การลงโทษ 

   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกู้สามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน จะต้องนําเงนิกู้ไปใช้
ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบ    
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี23 มนีาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี23 มนีาคม พ.ศ. 2563 

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

 

 

 



3.1.5 ประกาศเงินกู้สามญัเพอืคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 78 

   
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือคุ้มครองชีวิตและทรพัยสิ์น 

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

เพอืใหก้ารดําเนินงานเกยีวกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ เป็นไป
ตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิสหกรณ์ 
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี43 เมอืคราวการ
ประชุมครงัท ี3 เมอืวนัท ี28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้
จาํกดั เรอืง การใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ ฉบบัลงวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ
ใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการซืออาวุธปืนและหรือเครืองกระสุนปืน หรือเพือซือ     
อุปกรณ์รกัษาความปลอดภัยสําหรบัอาคารบ้านเรือนในการคุ้มครองชีวิตและทรพัย์สินของสมาชิก
สหกรณ์ ครอบครวัสมาชกิ หรอืทางราชการ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 กูเ้พอืเป็นค่าใชจ้่ายในการซอือาวุธปืน จํานวนไม่เกนิ 1 กระบอก และหรอืรวม
เครอืงกระสนุปืน หรอืเพอืซอือุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัสาํหรบัอาคารบา้นเรอืน 
  2.3 จํานวนเงนิใหกู้้เมอืรวมจํานวนเงนิกู้สามญัทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ ทงันี จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิ 120,000 บาท 
  2.4  ผู้ยนืคําขอกู้จะต้องไม่เคยเป็นผูไ้ด้รบัอนุมตัิเงนิกู้สามญัเพอืคุ้มครองชวีติและ
ทรพัยส์นิมาก่อน 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 
 4. เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ ตอ้งมสีดัสว่นของจาํนวน
เงนิชาํระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคาํประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคาํประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนัตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  



3.1.5 ประกาศเงินกู้สามญัเพอืคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 

 79 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

  5.3 สมาชกิคนหนึงจะเป็นผูค้ําประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนัไมไ่ด ้
โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 สาํเนาเอกสารการขอซอือาวุธปืน (ป.3) และหรอืสาํเนาเอกสารการขอซอืเครอืง
กระสนุปืน ของผูกู้ ้  
  6.3 ใบเสนอราคา หรอืเอกสารโฆษณาสนิคา้ หรอืสญัญาซอืขายซงึระบุราคาอาวุธปืน 
หรอืใบเสนอราคาอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัสาํหรบัอาคารบา้นเรอืน   
  6.4  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั  
 7. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1 ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูส้ามญัตามวตัถุประสงคเ์พอื
คุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิครบถว้น จะทราบผลการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 15 วนั (นบัแต่วนัทยีนืเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น) 
 8. การรายงานผลการใช้เงินกู้ 
  ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์กําหนดภายใน 15 วนั นับแต่วนัที
ไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ ซงึแบบรายงานผลมรีายละเอยีด ดงันี 
  8.1 สาํเนาเอกสารการมอีาวุธปืนไวใ้นครอบครอง (ป.4) และหรอืสาํเนาเอกสารการมี
เครอืงกระสนุปืนไวใ้นครอบครอง 
  8.2 สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิจากผูจ้าํหน่ายอาวุธปืนและหรอืเครอืงกระสุนปืน หรอืสาํเนา
ใบเสรจ็รบัเงนิการซอือุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัสาํหรบัอาคารบา้นเรอืน 
  8.3 ภาพถ่ายอาคารบา้นเรอืนทตีดิตงัอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัเรยีบรอ้ยแลว้  
 9. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
 10.  การลงโทษ 

  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ จะต้องนําเงนิกูไ้ปใชต้าม
วตัถุประสงคแ์ห่งการขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบว่า
ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 
 (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  



3.1.6 ประกาศเงินกู้สามญัเพอืสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 80   

   
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 

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

เพอืใหก้ารดําเนินงานเกยีวกบัการใหเ้งนิกู้สามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เป็นไปตามที
กําหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี42 เมอืคราวการประชุม ครงัท ี9 
เมอืวนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั เรอืง 
การใหเ้งนิกู้สามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั ฉบบัลงวนัที 27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศ
การใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั ดงันี 

1. วตัถปุระสงค ์
เพอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของสมาชกิผูป้ระสบภยั เชน่ อุทกภยั วาตภยั อคัคภียั

หรอืภยัอนื ๆ 
 2.  หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
     2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จํานวนเงนิใหกู้้เมอืรวมจํานวนเงนิกู้สามญัทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
  2.3  ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากการประสบภยั และมลูค่าความเสยีหายไมน้่อยกว่า 
80,000 บาท ทงันี จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิมลูคา่ความเสยีหายทเีกดิขนึจรงิ 
 3.  เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั ตอ้งมสีดัส่วนของจํานวนเงนิ
ชาํระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 4.  ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  4.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน 
  4.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 งวด 
 5. การคาํประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคาํประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งม ี
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
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   5.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งม ี
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   5.2.4 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ตอ้ง
มผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชิกคนหนึงจะเป็นผู้คําประกนัสําหรบัผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดยีวกนัไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 ภาพถ่ายทอียูอ่าศยัทแีสดงถงึความเสยีหายของทรพัยส์นิ 
  6.3  หนงัสอืรบัรองความเสยีหายและประเมนิมลูคา่ความเสยีหาย 
  6.4 สาํเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทปีระสบภยั ซงึสมาชกิมชีอือยู ่ 
  6.5 ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา หรอืประธานกลุ่ม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอืหนังสอื
รบัรองจากหน่วยราชการแหง่ทอ้งท ี
  6.6 สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั 
 7. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1 ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     7.2  สหกรณ์จะอนุมตัิเงนิกู้ภายใน 10 วนัทําการ หากรายละเอียดและหลกัฐาน
ประกอบคาํขอกูค้รบถว้น 
 8. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 9.  การลงโทษ 

   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงค์
แห่งการขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบว่าดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

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

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือการท่องเทียว 

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

เพอืใหก้ารดาํเนินงานเกยีวกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืการท่องเทยีว เป็นไปตามทกีําหนดไว้
ในระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และ
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ชุดท ี42 เมอืคราวการประชุม ครงัท ี9 เมอื
วนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั เรอืง การให้
เงนิกูส้ามญัเพอืการท่องเทยีว ฉบบัลงวนัท ี28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญั
เพอืการทอ่งเทยีว ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพือสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ได้มีโอกาสไปท่องเทียวทังในประเทศและ
ต่างประเทศ สาํหรบัสมาชกิและผูร้ว่มเดนิทางซงึเป็น คูส่มรส บดิา มารดา และบุตรของสมาชกิเทา่นนั 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 หากผูกู้ม้หีนีเงนิกูส้ามญัทใีชบุ้คคลคําประกนั จะตอ้งมหีนีไม่เกนิ 50 % ของวงเงนิกู้
สงูสดุตามระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
     2.3 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มอืรวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิตามที
กาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ    
  2.4  จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทจีา่ยจรงิและคา่ใชจ้า่ยอนือกีไมเ่กนิคนละ 10,000 บาท 
 3. เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้้องการกู้เงนิสามญัเพอืการท่องเทยีว ต้องมสีดัส่วนหนีสนิรายเดอืนต่อเงนิได้
รายเดอืนไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 4. การคาํประกนัเงินกู้ 
  4.1 กรณีเงนิกูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุน้หรอืเงนิฝากทีสมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ 
ไม่ต้องมบุีคคลคาํประกนั  
  4.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 

   4.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   4.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนั
ไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   4.2.3 จํานวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท ตอ้งม ี   
ผูค้าํประกนัไม่น้อยกว่า 5 คน  
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   4.2.4 จาํนวนเงนิกู้สามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,500,000 บาท ต้องม ี   
ผูค้าํประกนัไม่น้อยกว่า 6 คน 
   4.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   4.2.6 สมาชกิคนหนึงจะเป็นผูค้ําประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกว่า 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
 5. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  5.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทกุเดอืน 
  5.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 งวด 
 6. วิธีการชาํระเงินกู้ 

6.1  หกัจากเงนิไดร้ายเดอืน หรอื 
6.2  หกัจากบญัชเีงนิฝากทสีมาชกิมอียู่กบัสหกรณ์ (ทงันี สามารถหกัจากเงนิฝากหรอื

ดอกเบยีเงนิฝากกไ็ด)้ 
 7. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  7.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  7.2 โปรแกรมการท่องเทียวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเทียวของผู้กู้หรอืของ
บรษิทันําเทยีว 
  7.3 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืเอกสารทเีกยีวขอ้งของผูกู้แ้ละผูร้ว่มเดนิทางสาํหรบักรณี
ทอ่งเทยีวต่างประเทศ 
  7.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้แ้ละผูร้ว่มเดนิทาง 
  7.5 กรณมีคีูส่มรสหรอืบุตรหรอืบดิามารดา รว่มเดนิทางดว้ย ใหม้บีนัทกึเพมิเตมิแนบทา้ย
คาํขอกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีวเพอืแสดงคา่ใชจ้า่ยของผูร้ว่มเดนิทาง 
 8. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  8.1 ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     8.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้งนิสามญัเพอืการท่องเทยีวครบถว้น
จะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 7 วนัทาํการ 
 9. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
 10.  เงือนไข 
   10.1  เพอืประโยชน์ในการประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่เพอืนสมาชกิ สหกรณ์จงึขอใหส้มาชกิ   
ผู้ได้รบัเงนิกู้สามญัเพอืการท่องเทยีวส่งภาพถ่ายการท่องเทยีว จํานวน 2 - 5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพ       
ใหส้หกรณ์ภายใน 15 วนั นบัจากกลบัจากการทอ่งเทยีว  
  10.2  กรณมีเีหตุจาํเป็นไมส่ามารถไปทอ่งเทยีวตามทกีาํหนดได ้ผูกู้ต้อ้งนําเงนิมา
ชาํระคนืสหกรณ์ภายในกาํหนด 7 วนั นบัแต่วนักาํหนดเดนิทาง 
  10.3  กรณไีมนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคจ์ะถูกลงโทษตามระเบยีบของสหกรณ์ 
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 11.  การลงโทษ 
  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพอืการท่องเทยีว จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ห่งการ

ขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดาํเนินการตามระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ
สหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                         ประกาศ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 
 

 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือความมนัคงของครอบครวั 

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

เพอืใหก้ารดําเนินงานเกยีวกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั เป็นไป
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
และมตคิณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี42 เมอืคราวการประชุมครงัท ี 9 
เมอืวนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั เรอืง การให้
เงนิกู้สามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั ฉบบัลงวนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศการให้
เงนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพอืส่งเสรมิสนับสนุนให้สมาชกิได้ออมเงนิสะสมระยะยาว บรรเทาความเดอืดร้อน   
เมอืประสบภยั รวมทงัเพมิหลกัประกนัความมนัคงของชวีติและครอบครวัในอนาคต โดยการซอืกรมธรรม์
ประกนัชวีติแบบต่าง ๆ หรอืประกนัวนิาศภยั เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัเมอืประสบภยั
ธรรมชาต ิหรอืประกนัภยัรถยนต ์หรอืเพอืเป็นคา่รกัษาพยาบาล เป็นตน้ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 เพอืซอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืประกนัวนิาศภยัสาํหรบัผูกู้ ้และหรอืคูส่มรส และ
หรอืบุตร และหรอืบดิามารดา 
  2.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกให้แก่บริษัทประกนัฯ โดยจ่ายเป็นงวดรายปี 
ตามทกีาํหนดไวใ้นแบบกรมธรรมฯ์  
  2.4  เพอืเป็นคา่รกัษาพยาบาล 
  2.5 จาํนวนเงนิกูส้งูสดุรายปี เป็นไปตามเงอืนไข ดงันี 
   2.5.1 ใหกู้ไ้ดเ้ท่าทจี่ายจรงิตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืประกนัวนิาศภยั หรอื
ค่ารกัษาพยาบาล 
   2.5.2 จํานวนเงนิกู้สามญัเพือความมนัคงของครอบครวัเมอืรวมกบัสิทธิเงนิกู้
ฉุกเฉินเตม็สทิธแิลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้  
   2.5.3 จํานวนเงนิกู ้สามญัเพือความมนัคงของครอบครวัเมือรวมจํานวนเงนิกู้
สามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยู่ภายในวงเงนิตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ  
  2.6 ผูกู้จ้ะตอ้งมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
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 3. การจ่ายเงินกู้และการชาํระคืนเงินกู้ 
  3.1 การจ่ายเงนิกู้ สหกรณ์จะจ่ายเงนิกู้ของสมาชกิในนามบรษิทัประกนัฯ แทนผูกู้้ตามที
กําหนดไวใ้นคําขอซอืกรมธรรม์ฯ หรอืจ่ายเงนิกู้ตามใบเสนอราคาค่ารกัษาพยาบาล หรอืใบเสรจ็รบัเงนิ     
คา่รกัษาพยาบาล   
  3.2 การชําระเงนิกู ้ใหผู้กู้ช้ําระคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีเป็นงวดรายเดอืนเท่ากนัทุกงวด 
(เวน้แต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลา 12 งวดเดอืน 
 4. การคืนเงินกู้กรณีพ้นจากสมาชิกภาพ 
  กรณีผูกู้้พน้จากสมาชกิภาพด้วยเหตุใดก็ตาม สหกรณ์จะนําทุนเรอืนหุน้หกัชําระหนี
เงนิกูฉุ้กเฉิน หนีเงนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั และเงนิกูอ้นื ๆ ตามลาํดบั 
 5. เอกสารประกอบคาํขอกู้ 
  5.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  5.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ 
  5.3 สาํเนาคําขอซอืกรมธรรมฯ์ หรอืใบแจง้การชําระค่าเบยีประกนั ทรีะบุชอืผูกู้ ้หรอื
ใบเสนอราคาคา่รกัษาพยาบาล หรอืใบเสรจ็รบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล 
 6. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศสหกรณ์  

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  

                                   ประกาศ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 
               (ลงนาม)      วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัดิจิทลั 

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

 เพอืใหก้ารดาํเนินงานเกยีวกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัดจิทิลั เป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการประชุมครังที 11 เมือวันท ี           
22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัดจิทิลั ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
        เพอือาํนวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชกิในการกูเ้งนิสามญั    
 2.  หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
     2.2 จํานวนเงนิใหกู้้เมอืรวมจํานวนเงนิกู้สามญัทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ        
  2.3 จาํนวนเงนิใหกู้ ้มดีงันี  
   2.3.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัดจิทิลั ยอดจา่ยจรงิไมเ่กนิเดอืนละ 30,000 บาท  
   2.3.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัดจิทิลั สงูสุดตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของค่าหุน้ทสีมาชกิมี
อยู่ในสหกรณ์ และจํานวนเงนิกูส้งูสุดไม่เกนิ 300,000 บาท ทงันี เมอืรวมกบัเงนิกูฉุ้กเฉินแลว้ต้องไม่เกนิ
รอ้ยละ 90 ของคา่หุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์  
  2.4  กรณีกู้เงนิสามญัดิจทิลั สหกรณ์จะหกักลบลบหนีเงนิกู้ฉุกเฉินและเงนิกู้สามญั
ดจิทิลัเดมิ 
  2.5  กรณีกู้เงนิสามญัทวัไป สหกรณ์จะหกักลบลบหนีเงนิกู้สามญัดจิทิลัเดมิทคีา้งอยู่
 3.  ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  3.1 ผ่อนชาํระเงนิต้นและดอกเบยีในอตัราคงทเีท่ากนัทุกเดอืน 
  3.2 ผ่อนชาํระไดไ้ม่เกนิ 144 งวดเดอืน  
 4. เงือนไขเงินคงเหลือ 
    สมาชิกผู้ต้องการกู้เงนิสามญัดิจิทลั ต้องมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหนีรายเดือนต่อ
รายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
  5.  การคาํประกนัเงินกู้ 
  เนืองจากเงินกู้สามญัดิจิทัล กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ จงึไมต่อ้งมบุีคคลคาํประกนั 
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 6.  เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้สามญัทางดิจิทลั 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญาเงนิกูส้ามญัดจิทิลั 
  6.2 สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้ ้
  6.3 สลปิเงนิเดอืน 
 7.  ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 

 7.1 ในการกูส้ามญัดจิทิลัครงัแรก ใหย้นืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารตามขอ้ 6 ทสีหกรณ์ฯ  
     7.2 กรณรีายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้งนิสามญัดจิทิลัครบถว้น 
คณะกรรมการเงนิกูพ้จิารณาอนุมตั ิและสหกรณ์จะเปิดระบบใหส้มาชกิผูน้นัสามารถทาํรายการกูเ้งนิสามญั
ดจิทิลั ผา่น Application ไดต่้อไป  
 8.  อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์   
 9. การเปิดให้บริการ 
  ดว้ยขณะนีสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั อยู่ในระหว่างการพฒันาและทดสอบ
ระบบการใหเ้งนิกูส้ามญัดจิทิลัผา่น Mobile Application ซึงจะแล้วเสรจ็ประมาณเดือนมีนาคม 2563 
แต่เพือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก สหกรณ์จึงเปิดให้บริการเงินกู้สามญัดิจิทัลผ่าน
เคาน์เตอรส์หกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย ์เป็นการชวัคราวไปก่อน โดยสมาชิกสามารถยืนคาํขอกู้ได้
ตงัแต่วนัที 1 ธนัวาคม 2562 จนกว่า Mobile Application จะแล้วเสรจ็ สาํหรบัสมาชกิทยีนืคาํขอกูแ้ละ
สญัญาเงนิกูส้ามญัดจิทิลัครงันีสามารถใชบ้รกิารเงนิกูส้ามญัดจิทิลัผา่น Application Forest CO-OP ได้
ต่อเนืองทนัท ีโดยไมต่อ้งยนืเอกสารคาํขอกูใ้หม ่

  ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                      ประกาศ ณ วนัท ี25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัโดยใช้อสงัหาริมทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั 

---------------------------- 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู ้      
แก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ขอ้ 41 (2) และมตคิณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ชุดท ี42 ในการประชุมครงัท ี9 เมอืวนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์
ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เรอืง การใหเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั ฉบบั
ลงวนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็น
หลกัประกนั ดงันี 
 1. วตัถปุระสงคก์ารขอกู้ 
  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้สามญัโดยไม่ใช้หุ้น เงินฝาก หรือบุคคลคําประกัน 
สามารถยนืคาํขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนัได ้สาํหรบัเงนิกูส้ามญัประเภท
ต่าง ๆ ดงันี 

  (1) เงนิกูส้ามญัทวัไป    
  (2) เงนิกูส้ามญัเพอืการศกึษา   
  (3) เงนิกูส้ามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ    
  (4) เงนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
  (5) เงนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ 
  (6) เงนิกูส้ามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  
  (7) เงนิกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีว 

   (8) เงนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั 
   (9) เงนิกูส้ามญัทางดจิทิลั 
 2. วงเงินกู้ 
 วงเงนิกูใ้หอ้ยู่ภายในวงเงนิทกีําหนดตามประเภทเงนิกู้สามญัตามระเบยีบสหกรณ์
ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์  
 ทงันี จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 80 แหง่มลูคา่อสงัหารมิทรพัยท์นํีามาเป็นหลกัประกนั 
 3.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ หุ้น ระยะเวลาการผอ่นชาํระเงินกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือ 
 คุณสมบตัขิองผูกู้ ้ หุน้ ระยะเวลาการผ่อนชาํระเงนิกู ้และรายไดร้ายเดอืนคงเหลอื   
ใหเ้ป็นไปตามทกีําหนดสาํหรบัผูกู้ป้ระเภทเงนิกูส้ามญั ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั 
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์  
 4. อสงัหาริมทรพัยที์เป็นหลกัประกนั 

            (1) โฉนดทดีนิ หรอื นส.3ก. พรอ้มสงิปลกูสรา้ง ตอ้งมทีางเขา้-ออก และไมเ่ป็นทดีนิ
ทหีา้มจาํหน่ายจา่ยโอน (เอกสารสทิธหิลงัแดง) หรอื 
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 (2) หนงัสอืกรรมสทิธหิอ้งชุด (อ.ช.2)  
 ทังนี อสังหาริมทรพัย์ดังกล่าวต้องเป็นกรรมสิทธิของผู้กู้หรือคู่สมรสหรือบุตร 

(ยกเวน้บุตรบุญธรรม)  
 5. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  (1) ใบคาํขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั  
  (2) เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ตามทกีาํหนดไวใ้นประกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัแต่ละประเภท  
                         (3) สาํเนาบตัรประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ ผูกู้/้คู่สมรส ทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คู่สมรส 
และสาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบเปลยีนชอื หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี  
     (4) กรณกีรรมสทิธเิป็นของบุตรตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น ของบุตร 
                            (5) สลปิเงนิเดอืนเดอืนสดุทา้ยของผูกู้ ้

            (6) สาํเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิหรอืหอ้งชุดขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
      (7) แผนททีตีงัอสงัหารมิทรพัยโ์ดยสงัเขป 
 6. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
   (1) ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้ง 
                        (2) ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย ดงันี 
  - ค่าประเมนิหลกัทรพัย์ตามทจี่ายจรงิ พรอ้มนัดหมายตรวจสอบและประเมนิ
หลกัประกนั  
  - คา่ใชจ้า่ยในการจดจาํนอง  
    กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล    จาํนวน 1,000 บาท 
    ต่างจงัหวดั        จาํนวน 3,000 บาท 
                          (3) สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยนืคาํขอ 
  (4) กรณไีดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้สหกรณ์จะนดัหมายวนัทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัทอีนุมตัเิงนิกู ้     
 7. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีของเงนิกูส้ามญัแต่ละประเภทเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
           8.   การประกนัชีวิต 
        ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติ และประกนัอคัคภียัตามทสีหกรณ์กาํหนด 

ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                  ประกาศ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

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

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  เงินกู้พิเศษเพือการเคหะกรณีใช้สิทธิตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 

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

 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั พจิารณาแลว้ เพอืเป็นการช่วยเหลอืสมาชกิทกีูเ้งนิ  
กูพ้เิศษเพอืการเคหะไปก่อนระเบยีบว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบัใหส้มาชกิ
ไดร้บัสทิธเิกยีวกบัจํานวนงวดการชําระหนี ตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบดงักล่าว คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี42 ในการประชุมครงัท ี9 เมอืวนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2562     
จงึใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั เรอืง เงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะกรณีใช้สทิธติาม
ระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ พ.ศ. 2561 ฉบบัลงวนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศเงนิกูพ้เิศษ
เพอืการเคหะกรณใีชส้ทิธติามระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ พ.ศ. 2562 ดงันี 
     1. วตัถปุระสงค ์
            เพอืใหส้มาชกิผูกู้เ้งนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะไดใ้ชส้ทิธเิกยีวกบัจาํนวนงวดการชาํระหนี 
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
    2. คณุสมบติัของผูก้ ู้ 

  ต้องเป็นสมาชกิทมีหีนีเงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะก่อนระเบยีบว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบั 
     3. จาํนวนเงินกู้ 
    ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิภาระหนีเงนิตน้คงเหลอืของเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะ 
     4.  การผอ่นชาํระเงินกู้ 

        ใหม้รีะยะเวลาการผ่อนชําระหนีไมเ่กนิ 30 ปีนบัแต่วนัทาํสญัญาใหม่ และอายุของผูกู้ ้
ไม่เกนิ 70 ปี  
     5.  เงินได้รายเดือนคงเหลือ  

         ผู้กู้จะต้องมเีงนิได้รายเดือนคงเหลือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่
สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
      6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 

    6.1 คาํขอเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะ  
    6.2  สาํเนาบตัรประชาชนของผูกู้/้คูส่มรส  
      6.3  ทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คูส่มรส 
    6.4 สาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลยีนชอืหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
     6.5 สลปิเงนิเดอืนฉบบัเดอืนล่าสดุ  
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    7. การขอกู้และการพิจารณาอนุมติัเงินกู้ 
           7.1 สมาชกิผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะใหย้นืคําขอกูต้ามแบบทสีหกรณ์
กาํหนด พรอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้ง 
     7.2 สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยนืคาํขอ 
     7.3 กรณีไดร้บัอนุมตั ิสหกรณ์จะนัดหมายวนัจดนิตกิรรมภายใน 30 วนั นับแต่วนัที
ไดร้บัอนุมตั ิ

ทงันี  ตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

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

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้พิเศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธรุกิจ 

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

  เพอืเป็นการเพมิรายได ้ส่งเสรมิฐานะ และสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวั 
เป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ชุดท ี42 เมอืคราวการประชุม
ครงัท ี9 เมอืวนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
เรอืง การใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ฉบบัลงวนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพือเป็นการให้เงนิกู ้พเิศษแก่สมาชิกในการประกอบกิจการ ประเภทอาคาร
ธุรก ิจซึงได้แก่ หอพกั บ้านเรือนแถว อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านรีสอร์ท และอาคารอืนๆ ทีมี
วตัถุประสงคเ์พอืประกอบธุรกจิ 
 2.  ประเภทของการให้เงินกู้ 
  2.1   ซอือาคารธุรกจิ พรอ้มทดีนิ  

  2.2   ซอืทดีนิเปล่าพรอ้มปลกูสรา้งอาคารธุรกจิ 
  2.3   ปลูกสร้างอาคารธุรกิจ บนทีดินกรรมสิทธิของผู้กู้ หรือคู่สมรส สําหรบักรณ ี  

ปลกูสรา้งแลว้อาคารธุรกจิตอ้งก่อสรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
  2.4   การต่อเตมิ การปรบัปรุง ซ่อมแซมอาคารธุรกจิบนทดีนิกรรมสทิธขิองผูกู้ ้หรอื 

คูส่มรส  
  2.5   ไถ่ถอนจํานองอาคารธุรกจิพรอ้มทดีนิจากสถาบนัการเงนิ ใหกู้้ไม่เกนิยอดหนี

เงนิตน้คงเหลอื และตอ้งเป็นหนีเงนิกูท้ไีมม่ปีญัหาการผอ่นชาํระหนีกบัสถาบนัการเงนิเดมิ  
  2.6  ไถ่ถอนจํานองทีดินเปล่าจากสถาบันการเงิน พร้อมปลูกสร้างอาคารธุรกิจ       

บนทดีนิของตนเอง 
 3. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 

 3.1  อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว       
ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน และมหีุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนเงนิกู ้ 

  3.2  จาํนวนเงนิกู ้สหกรณ์จะใหเ้งนิกูร้ายละตงัแต่ 500,000 บาท (หา้แสนบาท) และ
ไมเ่กนิ 15,000,000 บาท (สบิหา้ลา้นบาท) ตามเงอืนไข ดงันี 
  3.2.1 จํานวนเงนิกูไ้ม่เกนิ 2,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 80 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั 
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 3.2.2 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000  บาท ใหกู้ไ้ด้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.3 จาํนวนเงนิกูเ้กนิกว่า 5,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ด ้  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.4 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ
ราคาประเมนิหลกัประกนั 
 3.3  ระยะเวลาการผ่อนชําระเงนิกู ้ระยะเวลาใหกู้ส้งูสุด 30 ปี  ทงันี อายุของผูกู้ร้วม
กบัระยะเวลาผอ่นชาํระหนี ตอ้งไมเ่กนิ 70 ปี 

 3.4  การชําระหนีเงินกู้ ผู้กู้ต้องมีรายได้รวมเพียงพอต่อการชําระหนีในแต่ละ        
งวดเดอืน โดยเงนิงวดผอ่นชาํระหนี ตอ้งสามารถหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้ 

  กรณีเงนิได้รายเดือนไม่เพยีงพอต่อการชําระหนีรายเดือน ให้คณะกรรมการ
เงนิกูม้อีํานาจพจิารณาหกัเงนิไดร้ายเดอืนรวมกบับญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้มีอียูก่บัสหกรณ์ไดเ้ป็นกรณี ๆ ไป  
ทงันี ตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนใหห้กัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของการชาํระหนีในแต่ละงวดเดอืน 
  3.5  สมาชกิผูต้อ้งการกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ตอ้งมสีดัสว่น
ของจาํนวนเงนิชาํระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 4. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์   
 5. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  5.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ  

  5.2  แผนธุรกจิตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 
  5.3  สาํเนาบตัรประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ ผูกู้/้คูส่มรส  ทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คูส่มรส 
และสาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลยีนชอื หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

    5.4  ใบแจง้ยอดเงนิเดอืน (สลปิเงนิเดอืน) ของผูกู้/้คูส่มรส   
   5.5  เอกสารการเดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน (บญัชสีะสมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั 
หรอืเงนิฝากประจาํ โดยถ่ายเอกสารตงัแต่หน้าบญัชแีรก ถงึวนัทปีจัจุบนั) 
  5.6  เอกสารเกยีวกบัทดีนิและอาคารธุรกจิ 
  5.6.1  กรณซีอืขายทดีนิพรอ้มอาคารธุรกจิ 

(1)  สําเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิขนาดเท่า
 ตน้ฉบบั 

(2)  สญัญาจะซอืจะขาย พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
 ผูข้าย 

(3)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

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

  (4)  รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย ในการปลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร
 พรอ้มทงัสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง(ถา้ม)ี 

  (5)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

  5.6.3  กรณไีถ่ถอนจาํนอง 
    (1)  สาํเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิขนาดเทา่

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

 หนีและยอดหนีจากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารทแีสดง
 ยอดหนีคงเหลอืก่อนยนืกู ้

 (4)  หลกัฐานการเป็นเจา้ของกรรมสทิธใินอาคาร เชน่ สญัญาซอืขายซงึ
 จดัทาํทสีาํนกังานทดีนิ (ท.ด.13) คาํขอเลขทบีา้น 

    (5)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

 6. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  6.1  ยนืคาํขอกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ 
 6.2  ชาํระเงนิค่าประเมนิหลกัทรพัย ์โดยผูกู้เ้ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการประเมนิ
หลกัทรพัยท์งัหมด พรอ้มนดัหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 
  6.3  สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยนืคาํขอ 
  6.4  กรณไีดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้สหกรณ์จะนดัหมายวนัทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้    
 7. หลกัประกนัทีดิน        
  ตอ้งเป็นทดีนิทมีกีรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิ 
 8. การทาํประกนัชีวิต 
  ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติคุม้ครองหนีตามทสีหกรณ์กาํหนด 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

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



3.1.13 ประกาศเงินกู้พเิศษเพอืการอืนกรณีซือทีดิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 96 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้พิเศษเพือการอืนกรณีซือทีดิน 

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

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พิจารณาแล้ว เพือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก         
มีสินทรพัย์และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน อาศยัอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด         
ว่าดว้ยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ พ.ศ. 2562 ขอ้ 38 และมตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี43 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี24 เมษายน พ.ศ. 2563 และใหม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการอนืกรณซีอืทดีนิ ดงันี  
 1. วตัถปุระสงค ์
        1.1  เพอืใหเ้งนิกูซ้อืทดีนิ โดยมอีสงัหารมิทรพัยน์นัเป็นหลกัประกนั  
 1.2  เพอืไถ่ถอนจาํนองทดีนิกบัสถาบนัการเงนิอนื ๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์ดมิเป็นการ
กูเ้งนิเพอืซอืทดีนิแปลงหลกัทรพัยป์ระกนัเทา่นนั 
 2.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ 

  เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และมหีุน้ไม่น้อยกว่า 5% ของจํานวนเงนิกู ้
(ระดมหุน้เพมิได)้ 
 3.  หลกัประกนั 

 ตอ้งเป็นทดีนิ ซงึเป็น โฉนดทดีนิ (น.ส.4จ.) หรอื นส.3ก. และตอ้งมทีางสาธารณะเขา้-ออก 
ไมเ่ป็นทดีนิทหีา้มจาํหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสทิธหิลงัแดง) ไมม่กีารรอนสทิธใิดๆ หากมกีารรอนสทิธภิายหลงั
จาํนองกบัสหกรณ์ เชน่ ใหเ้ชา่ หรอืบุกรกุ ผูถ้อืกรรมสทิธริบัผดิชอบเอง และสงวนสทิธบิงัคบัจาํนองทนัท ี
 4. วงเงินกู้ 
    จํานวนเงนิกูพ้เิศษเพอืการอนืกรณีซอืทดีนิซงึอนุมตัใิหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง ๆ ไม่เกนิ 
5,000,000 บาท โดยมเีงอืนไขดงัต่อไปนี 
  4.1  กูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืกรณีซอืทดีนิ จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,000,000.00 บาท 
   4.1.1 กรณีขอกู้เพือซือทีดิน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
หลกัประกนั ทงันี ไมเ่กนิราคาซอืขาย  
   4.1.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงนิอนื ๆ ใหกู้้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั แต่ไมเ่กนิภาระหนีเงนิตน้จากสถาบนัการเงนิเดมิ 
  4.2 กูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืกรณซีอืทดีนิ จาํนวนเงนิกูเ้กนิ 2,000,000.00 บาท 
   4.2.1 กรณีขอกู้เพือซือทีดิน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
หลกัประกนั ทงันี ไมเ่กนิราคาซอืขาย  
   4.2.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงนิอนื ๆ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั แต่ไมเ่กนิภาระหนีเงนิตน้จากสถาบนัการเงนิเดมิ 
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  หากผูกู้้รายใดประสงค์ทําประกนัชวีติ คณะกรรมการเงนิกู้อาจอนุมตัใิหผู้กู้้สามารถ   
กูเ้งนิเกนิกวา่ขอ้ 4.1 หรอื 4.2 ได ้ทงันี สว่นทเีกนินนัใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะคา่เบยีประกนัชวีติเทา่นนั 
   5.  เงินเดือนคงเหลือ 
   สําหรับเงินกู้พิเศษเพือการอืนกรณีซือทีดิน เมือหักเงินทีต้องชําระหนีเงินกู ้          
ทุกประเภท ตอ้งมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้ม่เกนิรอ้ยละ 70 
ตลอดอายสุญัญา  
  สําหรบัการกู้เงนิพิเศษเพอืการอืนกรณีซือทีดิน รายได้รายเดือนของผู้กู้หมายถึง 
เงนิเดอืนของผูกู้ร้วมเงนิรายไดร้ายเดอืนของบุตรและหรอืคู่สมรสและหรอืบดิามารดาของผูกู้ ้และรายได้
อนื ๆ ของผูกู้ท้สีามารถแสดงหลกัฐานได ้ 
  หลกัฐานซงึแสดงรายไดร้ายเดอืนประกอบคําขอกู้เพอืการอนืกรณีซอืทดีนิ ของผูกู้้
ของบุตรและหรอืคู่สมรสและหรอืบดิามารดาของผูกู้ ้ไดแ้ก่ หลกัฐานการรบัเงนิเดอืนสุทธ ิสําเนาสมุดบญัชี
เงนิฝากสถาบนัการเงนิยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหลกัฐานอนืใดทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
 6.  การผอ่นชาํระเงินกู้ 

          ระยะเวลาใหกู้ส้งูสดุ 30 ปี ทงันี อายขุองผูกู้ร้วมกบัระยะเวลาผอ่นชาํระหนีไมเ่กนิ  70 ปี  
 7.  เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
 7.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการอนืกรณีซอืทดีนิ 
  7.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการของ ผูกู้/้คูส่มรส  
  7.3  ทะเบยีนบา้นของ ผูกู้/้คูส่มรส  
  7.4  สาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลยีนชอื หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
 7.5  ใบรบัรองเงนิเดอืนผูกู้ ้รายไดอ้นื สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน หรอืเอกสาร
การเดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน   
 7.6  สาํเนาเอกสารสทิธ ิ(โฉนดทดีนิ น.ส.4จ. หรอื น.ส.3ก.) ขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
         7.7  แผนผงัหรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัยป์ระกนั โดยสงัเขป 
   7.8 หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิจากสาํนกังานทดีนิ 
         7.9  หลกัฐานอนืใดทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
 กรณหีลกัประกนัตดิจาํนองกบัสถาบนัการเงนิตอ้งมเีอกสารเพมิ ดงันี 
 - สญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และสญัญาจาํนอง 
  - หลกัฐานการผอ่นชาํระหนี (STATEMENT) และหนงัสอืรบัรองประเภทหนี และยอด
หนีจากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารทแีสดงยอดหนีคงเหลอืก่อนยนืกู ้ 
 8.  การพิจารณาอนุมติัเงินกู้ 
 8.1  สมาชกิผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งนิตามประกาศนี ใหย้นืคาํขอกูต้ามแบบทสีหกรณ์กําหนด 
พรอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งตงัแต่วนัท ี1 มถุินายน พ.ศ. 2563 ถงึ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 8.2  นดัหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 
 8.3  สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 60 วนั นบัแต่วนัยนืคาํขอกู ้กรณี

ไดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้หกรณ์จะนดัหมายทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้ 
 
 



3.1.13 ประกาศเงินกู้พเิศษเพอืการอืนกรณีซือทีดิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 98 

  9. อตัราดอกเบีย  
            อตัราดอกเบยีเงนิกูพ้เิศษเพอืการอนืกรณซีอืทดีนิเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ 
  10.  ค่าประเมินหลกัประกนั 
          ค่าประเมนิหลกัประกนั ผูกู้้เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการประเมนิหลกัทรพัยต์ามที
จา่ยจรงิ  
  11.  การทาํประกนัชีวิต 
          ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติตามทสีหกรณ์กาํหนด  
    

  ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 มถุินายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
 

                    ประกาศ ณ วนัท ี27 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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 99  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

 

  
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้พิเศษเพือการอืนในการพฒันาคณุภาพชีวิต 

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

 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั พจิารณาแลว้ เพอืเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิ 
อาศยัอาํนาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
ขอ้ 38 และมตคิณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี43 ในการประชุมครงัท ี10 
เมอืวนัท ี26 มถุินายน พ.ศ. 2563 จงึใหม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ย การใหเ้งนิกู้
พเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ ดงันี  
 1. วตัถปุระสงค ์
        เพอืใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินําไปใชจ้่ายตามความจําเป็นในการพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีนึ 
โดยมอีสงัหารมิทรพัยซ์งึเป็นทดีนิพรอ้มสงิปลกูสรา้งหรอืหอ้งชุดหรอืทดีนิเปล่าเป็นหลกัประกนั  
 2.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ 
  2.1 ต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และมหีุน้ไม่น้อยกว่า 5% 
ของจาํนวนเงนิกู ้(ระดมหุน้เพมิได)้ และ 
  2.2 ต้องมีหนีเงนิกู้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั หรอืสถาบนัการเงนิอืน    
โดยใชอ้สงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั หรอื 
  2.3 ต้องมอีสงัหารมิทรพัย์ซงึเป็นทดีนิพร้อมสงิปลูกสร้างหรอืหอ้งชุดหรอืทดีนิเปล่า
เป็นหลกัประกนั 
 3.  หลกัประกนั 

 ตอ้งเป็นทดีนิพรอ้มสงิปลูกสรา้งหรอืหอ้งชุดหรอืทดีนิเปล่า ซงึเป็น โฉนดทดีนิ (น.ส.4จ.) 
หรอื นส.3ก. หรอืเอกสทิธหิอ้งชุด ซงึกรรมสทิธขิองผูกู้ ้หรอืคู่สมรส หรอืบุตร (ยกเวน้บุตรบุญธรรม) และ
ตอ้งมทีางสาธารณะเขา้-ออก, ไมเ่ป็นทดีนิทหีา้มจําหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสทิธหิลงัแดง), ไม่มกีารรอน
สทิธใิด ๆ หากมกีารรอนสทิธขิอสงวนสทิธบิงัคบัจาํนองทนัท ี
 4. วงเงินกู้ 
    จาํนวนเงนิกูพ้เิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ ซงึอนุมตัใิหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง 
ๆ ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท โดยมเีงอืนไขดงัต่อไปนี 
  4.1 สมาชิกทีมีหนีเงนิกู้เพอืการเคหะกบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั หรือ
สถาบนัการเงนิอนืใหกู้ไ้ดร้วมเงนิกูพ้เิศษวนาเคหะไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของราคาประเมนิ กรณ ีมดีอกเบยีคา้ง
ชาํระจากสถาบนัการเงนิอนื ใหผู้กู้ช้าํระใหเ้สรจ็สนิก่อนรบัเงนิกู ้
  4.2 สมาชกิทมีอีสงัหารมิทรพัยซ์งึเป็นทดีนิพรอ้มสงิปลกูสรา้งหรอืหอ้งชุดอนัปลอดจาก
ภาระจาํนอง ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ของราคาประเมนิ     
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 100 

  4.3 สมาชกิทมีอีสงัหารมิทรพัยซ์งึเป็นทดีนิเปล่าอนัปลอดจากภาระจํานอง มเีสน้ทาง
คมนาคมและสาธารณูปโภคเขา้ถงึ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิ    
  หากผูกู้้รายใดประสงคท์ําประกนัชวีติ ใหผู้กู้้สามารถกูเ้งนิเกนิกว่าขอ้ 4.1 ถงึ 4.3 ได ้
ทงันี สว่นทเีกนินนัใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะคา่เบยีประกนัชวีติเทา่นนั 
   5.  เงินเดือนคงเหลือ 
  การชําระหนีเงนิกู้พเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ เมอืรวมกบัเงนิทตี้อง
ชาํระหนีเงนิกูทุ้กประเภทแลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ต้ลอดอายสุญัญา  
  สําหรบัการกูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ รายไดร้ายเดอืนของผูกู้้
หมายถงึ เงนิเดอืนของผูกู้ร้วมเงนิรายไดร้ายเดอืนของบุตรและหรอืคูส่มรสและหรอืบดิามารดาของผูกู้ ้และ
รายไดอ้นื ๆ ของผูกู้ท้สีามารถแสดงหลกัฐานได ้  
  หลกัฐานซึงแสดงรายได้รายเดอืนประกอบคําขอกู้เพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพ
ชวีติของผูกู้้และหรอืของบุตรและหรอืคู่สมรสและหรอืบิดามารดา ได้แก่ หลกัฐานการรบัเงนิเดอืนสุทธ ิ
สําเนาสมุดบญัชีเงนิฝากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอืนใดทีคณะกรรมการเงินกู้
เหน็สมควร 
 6.  การผอ่นชาํระเงินกู้ 
        ระยะเวลาใหกู้ส้งูสุด 30 ปี และอายุของผูกู้ร้วมกบัระยะเวลาผ่อนชําระหนีไม่เกนิ 70 ปี 
โดยระยะเวลาผ่อนชําระหนีก่อนเกษียณอายุราชการตอ้งมไีม่น้อยกว่ากงึหนึงของระยะเวลาผ่อนชําระหนี
ทงัหมด ยกเวน้จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,000,000 บาท ไมนํ่าระยะเวลาผอ่นชาํระหนีก่อนเกษยีณอายุราชการ
ดงักล่าวมาบงัคบัใช ้  
 7.  เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
 7.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ 
  7.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการของ ผูกู้/้คูส่มรส/ผูเ้ป็นเจา้ของ
หลกัประกนั 
  7.3  ทะเบยีนบา้นของ ผูกู้/้คูส่มรส  
  7.4  สาํเนาทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, ใบเปลยีนชอื หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
  7.5 ใบรบัรองเงนิเดอืนผูกู้/้คูส่มรส, รายไดอ้นื ๆ ทสีามารถแสดงหลกัฐานได ้
 7.6  สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน  
 7.7 เอกสารการเดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน   
 7.8  สาํเนาเอกสารสทิธ ิ(เอกสารสทิธหิอ้งชุด, โฉนดทดีนิ, น.ส.3ก.) ขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
         7.9  แผนผงัหรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัยป์ระกนั โดยสงัเขป 
   7.10 หนงัสอืยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเครดติบโูร 
 กรณหีลกัประกนัตดิจาํนองกบัสถาบนัการเงนิ ตอ้งมเีอกสารเพมิ ดงันี 
 - สญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และสญัญาจาํนอง 
  - หลกัฐานการผ่อนชําระหนี (STATEMENT) และหนังสอืรบัรองประเภทหนี และยอดหนี
จากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารทแีสดงยอดหนีคงเหลอืก่อนยนืกู ้ 
  - หลกัฐานการเป็นเจ้าของกรรมสทิธิในอาคาร เช่น สําเนาสญัญาซือขายซงึจดัทําที
สาํนกังานทดีนิ (ท.ด.13) หรอืคาํขอเลขทบีา้น 
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 101  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

 

 

 8.  การพิจารณาอนุมติัเงินกู้ 
 8.1  สมาชกิผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติตามประกาศนี 
ใหย้นืคําขอกู้ตามแบบทสีหกรณ์กําหนด พรอ้มยนิยอมใหส้หกรณ์ตรวจสอบขอ้มูลเครดติบูโร และเอกสารที
เกยีวขอ้งตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 มถุินายน พ.ศ. 2565 

 8.2  นดัหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 
 8.3  สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคําขอกู้ภายใน 60 วนั นับแต่วนัยนืคําขอกู้ กรณี

ไดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้หกรณ์จะนดัหมายทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้ 
         ทงันี ใหค้ณะกรรมการเงนิกู้เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพอืพจิารณาอนุมตัิ ซงึอาจ    

ไมอ่นุมตัเิงนิกูห้รอืลดจาํนวนเงนิกูไ้ดต้ามทเีหน็สมควร 
  9. อตัราดอกเบีย  
            อตัราดอกเบยีเงนิกู้พเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ เป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์ 
  10.  ค่าธรรมเนียม 
   10.1 คา่ประเมนิหลกัประกนั สมาชกิตอ้งชาํระคา่ประเมนิหลกัประกนัตามทจีา่ยจรงิ  
   10.2 คา่ใชจ้า่ยในการจดนิตกิรรม 
    - กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จาํนวน 1,000.00 บาท 
    - ต่างจงัหวดั    จาํนวน 3,000.00 บาท 
   10.3 การกูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติครงัต่อไป ถา้หลกัประกนั
ทมีอีายกุารประเมนิเกนิกวา่ 5 ปี ตอ้งประเมนิหลกัประกนัใหม ่   
  11.  การทาํประกนัชีวิต 
          ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติตามทสีหกรณ์กาํหนด  

  ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี29 มถุินายน พ.ศ. 2563 
 
 (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



3.1.15 ประกาศประมวลจริยธรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 102 

  
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ทีปรึกษา  

และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ 
----------------------------------- 

 ตามทกีฎกระทรวงว่าดว้ยการดําเนินงานและกํากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละสหกรณ์
เครดติยูเนียน กําหนดใหส้หกรณ์ต้องจดัทําประมวลจรยิธรรม เพอืกําหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ทปีรกึษาของสหกรณ์ ผู้จดัการและฝ่ายจดัการของสหกรณ์ โดยมี
กลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 เพอืใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั จงึไดอ้อกประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมของสหกรณ์ไวด้งันี 

หมวด 1 
บททวัไป 

 ขอ้ 1  ประมวลนีเรยีกวา่ “ประมวลสหกรณ์ วา่ดว้ย ประมวลจรยิธรรมของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษา และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ พ.ศ. 2564”   
 ขอ้ 2  ประมวลนีใหใ้ชบ้งัคบัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ในประมวลนี 
   “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
   “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
   “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

   “ทปีรกึษาของสหกรณ์”  หมายความวา่ บุคคลซงึไดร้บัแต่งตงัทาํหน้าทใีนการให้
ความเหน็หรอืคาํแนะนําแก่สหกรณ์โดย
อาจมคีา่ตอบแทนหรอืไมก่ไ็ด ้ 

   “เจา้หน้าทขีองสหกรณ์”  หมายความวา่ เจา้หน้าทสีหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั
และเจา้หน้าทตีามสญัญาจา้ง 

หมวด 2 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

ส่วนที 1 ค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม 

 ขอ้ 4  คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษาของสหกรณ์และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์
ทุกคนมหีน้าทโีดยยดึคา่นิยมตามหลกั 9 ประการ ดงันี 
   (1) การยดึมนัในคุณธรรมและจรยิธรรม 
   (2) การมจีติสาํนึกทดี ีซอืสตัย ์สจุรติ และรบัผดิชอบ 
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   (3) การยดึถอืประโยชน์สหกรณ์เหนือกวา่ประโยชน์สว่นตวั และไมม่ปีระโยชน์ทบัซอ้น 
   (4) การยนืหยดัทาํในสงิถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5) การใหบ้รกิารแก่สมาชกิของสหกรณ์ดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
   (6) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่สมาชกิของสหกรณ์อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไมบ่ดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิ 
   (7) การมุง่ผลสมัฤทธขิองงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
   (8) การยดึมนัในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
   (9) การยดึมนัในหลกัจรรยาบรรณของสหกรณ์ 

ส่วนที 2 มาตรฐานจริยธรรมขององคก์ร 
 ขอ้ 5 คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษาของสหกรณ์และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์
ทุกคนตอ้งจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์
 ขอ้ 6  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษาของสหกรณ์และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์
ทุกคนตอ้งเป็นแบบอยา่งทดีใีนการรกัษาไว ้และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายทุกประการ 
 ขอ้ 7  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษาของสหกรณ์และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์
ทุกคนตอ้งยดึมนัและปฏบิตัติามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษาของสหกรณ์และเจา้หน้าที
ของสหกรณ์ 

หมวด 3 
กลไกและระบบการบงัคบัใช้ 

 ขอ้ 8  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษาของสหกรณ์และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์
ทุกคนต้องประพฤติปฏิบตัิและวางตนอยู่ในกรอบระเบียบว่าด้วยประมวล จรยิธรรมของสหกรณ์ ทงันี ให้
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทําหน้าทีกํากบัดูแลการประพฤติปฏิบตัิของผู้จดัการ ทีปรกึษาของ
สหกรณ์และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามประมวลจรยิธรรมนี 
 ขอ้ 9  กรณีการรอ้งเรยีนหรอืปรากฏเหตุว่ามกีรรมการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษาของสหกรณ์และ
เจา้หน้าทขีองสหกรณ์ประพฤตปิฏบิตัฝิ่าฝืนประมวลจรยิธรรมนี ใหย้นืเรอืงต่อประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์เพอืพจิารณาดาํเนินการ 
   เมอืประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไดร้บัเรอืงรอ้งเรยีนแลว้ จะต้องนําเสนอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการเพอืขออนุมตัแิต่งตงัคณะอนุกรรมการขนึชุดหนึงจาํนวนไมน้่อยกว่า 3 คน แต่ไมเ่กนิ 
5 คน เพอืดาํเนินการสอบสวนจรยิธรรมในเรอืงดงักล่าว โดยผูท้ไีดร้บัการเสนอชอืนนัจะตอ้งไมม่สีว่นเกยีวขอ้ง
กบัเรอืงทรีอ้งเรยีนและไมอ่ยูใ่นสงักดัฝา่ยหรอืสายงานเดยีวกนักบัผูถู้กรอ้งเรยีน อกีทงัตอ้งไมเ่คยเป็นผูเ้คยถูก
ลงโทษทางวนิยัหรอืถูกพจิารณาวา่กระทาํผดิทางวนิยั แมว้า่จะไมต่อ้งไดร้บัโทษทางวนิยักต็าม 
 ขอ้ 10 การดาํเนินการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์ 
   หากดําเนินการสอบสวนตามข้อ 10 เสร็จสินลง ให้รายงานต่อประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ หากไม่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่ามกีารฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม ใหยุ้ตเิรอืง แต่หากปรากฏว่า    
มมีลูอนัควรดาํเนินการทางวนิยั ใหพ้จิารณาดาํเนินการทางวนิยัผูน้นั ตามขอ้บงัคบัและระเบยีบสหกรณ์ต่อไป  
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หมวด 4 
ขนัตอนการลงโทษ 

 ขอ้ 11 การประพฤตปิฏบิตัฝิา่ฝืนประมวลจรยิธรรมนี ในกรณทีมีใิชเ่ป็นความผดิทางวนิยั
หรอืความผดิทางอาญา ใหด้าํเนินการตามสมควรแก่กรณเีพอืใหม้กีารแกไ้ขหรอืดาํเนินการทถีูกตอ้งหรอื
ตกัเตอืน หรอืสงัการใหผู้ฝ้า่ฝืนนนัปรบัปรุงตนเอง หรอืไดร้บัการพฒันาแลว้แต่กรณี 
 ขอ้ 12  การประพฤตปิฏบิตัฝิา่ฝืนประมวลจรยิธรรมนี ในกรณเีป็นความผดิทางวนิยัหรอื
ความผดิทางอาญา ใหด้าํเนินการตามขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 13  กรณเีกดิปญัหาในการตคีวามหรอืดาํเนินการตามประมวลจรยิธรรมนี ใหป้ระธาน
กรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาด 

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทวักนั     

                    ประกาศ ณ วนัท ี1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 
 (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  จรรยาบรรณของคณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ทีปรึกษา  

และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ 
----------------------------------- 

 เพือให้บุคลากรของสหกรณ์ ซึงประกอบด้วย คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จ ัดการ          
ทีปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ได้ตระหนักรู้ว่า ในการปฏิบัติหน้าทีตามความ
รบัผิดชอบ มีข้อควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติใดบ้างทีต้องยึดถืออย่างเคร่งครดั เพือให้องค์กรทีตน
ปฏบิตังิานอยูไ่ดร้บัยกยอ่งในเกยีรตศิกัดศิร ีจงึกาํหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์ 
 มตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี44 ในการประชุม
ครงัท ี11 เมอืวนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั เรอืง     
การกําหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ฉบับลงวันท ี             
25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และให้ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ ทปีรกึษา และเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ ดงันี 

หมวด 1 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

(1) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 
 1. ปฏบิตัหิน้าทดีว้ยจติสํานึกทดี ีมคีวามซอืสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบ เพอืประโยชน์สูงสุด
ของสหกรณ์และสมาชกิโดยรวม 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ปฏบิตัหิน้าทดี้วยความรบัผดิชอบ ละเอยีดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าที
ความรบัผดิชอบของตนอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคํานึงถงึประโยชน์ และหลกีเลยีงโอกาสทจีะก่อใหเ้กดิ
ความเสยีงแก่สหกรณ์ 
 2. ปฏิบัติหน้าทีโดยประยุกต์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการอย่างสุด
ความสามารถในทุกกรณ ีดว้ยความระมดัระวงัและไตรต่รอง ผา่นการพจิารณาอยา่งรอบดา้น 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ปฏิบตัิหน้าทีด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที ตามหลกัวิชาชีพ ศึกษาหา
ความรู ้เพมิพนูความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ปฏบิตังิานอย่างเตม็กําลงัดว้ยความ
รอบคอบ รวดเรว็ ใหก้้าวทนัต่อการเปลยีนแปลงเพอืใหก้ารปฏบิตัหิน้าทมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ยงิขนึ 
 3. รกัษาความลบัของสหกรณ์โดยไมแ่จง้แก่บุคคลภายนอกดว้ยวธิกีารใด ๆ เวน้แต่ขอ้มลูที
ตอ้งรายงานใหแ้ก่หน่วยงานกาํกบัของรฐัทมีอีาํนาจและหน้าทตีามกฎหมาย 
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 แนวทางปฏบิตั ิ
 มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเกียวกับข้อมูลของสหกรณ์          
ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของสหกรณ์ รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของสมาชกิ เวน้แต่ขอ้มูลทตีอ้งรายงานแก่
หน่วยงานกาํกบัของรฐัทมีอีาํนาจและหน้าทตีามกฎหมาย 
  4. จดัการดูแลมใิหส้นิทรพัย ์อุปกรณ์ อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ของสหกรณ์เสอืมคา่หรอืสญูหายโดยมชิอบ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ไมนํ่าทรพัยส์นิทเีป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกจิการสว่นตวั และช่วยกนัรกัษาและใชท้รพัยส์นิ
ของสหกรณ์อย่างเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึการนําทรพัยส์นิทสีหกรณ์ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ไปบรจิาคเพอื
ประโยชน์   ต่อสมาชกิโดยรวม 
  5. รายงานสถานภาพขององคก์รโดยสมาํเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ต้องเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทงัขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทวัไปของสหกรณ์แก่สมาชกิ
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทวัถงึเทา่เทยีม และทนัต่อเวลาตามกาํหนด 
  6. มุ่งมนัดําเนินงานสหกรณ์ใหม้คีวามมนัคง สามารถสรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนือง โดย
ดาํเนินงานดว้ยความรอบคอบและโปรง่ใส เสรมิสรา้งความเป็นอยูท่ดีขีองสมาชกิ  
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ปฏบิตัิหน้าทอีย่างเต็มกําลงัความสามารถ ไม่ประมาทเลนิเล่อและกระทําการใด ๆ โดย
คาํนึงถงึประโยชน์สว่นรวมเป็นสาํคญั กําหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดําเนินการที
ชดัเจนเป็นไปตามขนัตอนของกระบวนงาน พรอ้มทงัตดิตามการดาํเนินงานอยา่งใกลช้ดิ ปฏบิตัหิน้าทดีว้ย
ความขยนั อดทน อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลเพอื
สรา้งประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหส้หกรณ์ยงัยนืต่อไป 
  7. ไมด่าํเนินการใด ๆ ในลกัษณะทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ทุ่มเทกําลงักายและกําลงัความคดิในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ เพอืใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพ ห้ามมใิห้ทําธุรกิจทีเป็นการแข่งขนักบั
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของสหกรณ์ หา้มทาํกจิกรรมอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของสหกรณ์ ไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์จากการใชช้อื สถานท ียานพาหนะ ขอ้มลูทเีป็นความลบั หรอืทรพัยส์นิอนืใดของสหกรณ์เพอื
ประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลในครอบครวั ทงันี ใหพ้งึระวงักบัการจดัการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์สว่นรวม 

(2) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อฝ่ายจดัการสหกรณ์ 
 1. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน และสนับสนุนใหม้ี
ความก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถอย่างทวัถึง เพือเพิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการ
ใหบ้รกิารสมาชกิโดยรวมและทวัถงึ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ผู้บรหิารต้องให้ความสําคญั และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานได้มโีอกาสเขา้มาได้รบัการ
พฒันาเสรมิสรา้งความรูร้วมถงึสนบัสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานมโีอกาสเจรญิกา้วหน้าอยา่งทวัถงึและเป็นธรรม 
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  2. ปฏบิตัิและควบคุมใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอ้บงัคบัและ
กฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ผูบ้รหิารกาํกบั ดแูล ใหผู้ป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัสหกรณ์ กฎระเบยีบที
เกยีวขอ้ง เป็นตน้ อยา่งเครง่ครดั 
  3. รบัฟงัขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนของผูป้ฏบิตังิาน 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  รับฟงัพร้อมแลกเปลียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เพือนํามา
ปรบัเปลยีนการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขนึ ตลอดจนรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนของผูป้ฏบิตังิาน โดยปราศจาก
อคตใิด ๆ เพอืนํามาปรบัปรงุการทาํงานใหม้ปีระสทิธผิล 
  4. ปฏิบตัิต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและ
ศกัดศิรขีองความเป็นมนุษยแ์ละหลกีเลยีงการดาํเนินการใด ๆ ทไีมเ่ป็นธรรม ซงึอาจคุกคามและสรา้งความ
กดดนัต่อสภาพจติใจของผูป้ฏบิตังิาน 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ใชว้าจาทสีุภาพ ไม่ใชค้ําพดูหยาบคาย ใหค้วามเคารพต่อสทิธสิ่วนบุคคลและศกัดศิรขีอง
ความเป็นมนุษยโ์ดยการระมดัระวงัการกระทําและการปฏบิตัใิด ๆ ต่อผูป้ฏบิตัิงานทไีม่เป็นธรรมซงึอาจ
คุกคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของผูป้ฏบิตังิาน 
  5. ใหค้วามมนัใจในเรอืงสวสัดภิาพ สวสัดกิาร รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนทเีป็นธรรมแก่
ผูป้ฏบิตังิาน การแต่งตงัและโยกยา้ย การเลอืนตําแหน่ง รวมถงึการใหร้างวลั และการลงโทษผูป้ฏบิตังิาน     
ตอ้งกระทาํดว้ยความยตุธิรรม ความสจุรติใจ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ดูแลผูป้ฏบิตังิานในเรอืงเงนิเดอืน ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์อนื ๆ ใหอ้ยู่
ในระดบัทเีหมาะสม สรา้งความเขา้ใจและมนัใจใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน โดยการชแีจงและใหค้ําปรกึษาในเรอืง
สวสัดภิาพ สวสัดกิาร รวมถึงการให้ผลตอบแทนทเีป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบตัิงาน มกีระบวนงานในเรอืงการ
แต่งตงัและโยกยา้ย การเลอืนตําแหน่ง รวมถึงการใหร้างวลั และการลงโทษพนักงานดว้ยความยุตธิรรม 
ความสจุรติใจภายใตก้รอบมาตรฐานเดยีวกนั 
  6. ใหค้วามสาํคญัในการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของผูป้ฏบิตังิานอยู่เสมอ มกีารกําหนดมาตรการความปลอดภยัทตีอ้งดําเนินการ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบของสหกรณ์ และใหผู้ป้ฏบิตังิานตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรทมีอียูอ่ยา่งจาํกดั ให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อสหกรณ์ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ดูแล รกัษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานไม่ใหเ้กดิความเสยีง เออืต่อการ
ปฏบิตังิานเพอืใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของผูป้ฏบิตังิาน พรอ้มทงัมกีารกํากบัดูแลไม่นํา
ทรพัยส์นิทเีป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกจิการส่วนตวั โดยช่วยกนัรกัษาและใชท้รพัยส์นิของสหกรณ์ใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด รวมถงึใหค้วามร่วมมอืสนับสนุนกจิกรรมทจีดัทําขนึ เพอืการสง่เสรมิรกัษาสภาพแวดลอ้ม     
สรา้งประโยชน์ต่อสมาชกิ ผูป้ฏบิตังิานและสงัคม โดยใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง 
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  7. เน้นยําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในเรืองจรรยาบรรณและบทบาท เพือส่งเสริมให้เกิด
พฤตกิรรมทอียูใ่นกรอบของจรรยาบรรณทวัทงัสหกรณ์ 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  สอืสารให้ผู้ปฏิบตัิงานเขา้ใจ อาท ิจดัประชุมเพอืทบทวนเรอืงจรรยาบรรณและบทบาท
หน้าทขีองผูป้ฏบิตังิานทพีงึปฏบิตั ิรวมทงัประพฤตตินใหเ้ป็นตวัอย่างทดีแีก่ผูป้ฏบิตังิาน เพอืส่งเสรมิให้
เกดิพฤตกิรรมทอียูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทวัทงัสหกรณ์ 

(3) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อการรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อืนใด 
 ไม่รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนืใดจากบุคคลอนืซงึมใิช่ญาต ิทอีาจมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางธุรกิจในนามธนาคาร หรือเพือหวงัผลความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบประจาํปี 
  แนวทางปฏบิตั ิ
  ไมเ่รยีกรอ้ง หรอืรบัสนิบน รวมทงัสงิตอบแทนในรปูแบบใด ๆ เพอืใหไ้ดร้บัการปฏบิตัเิป็น
พเิศษ ละเวน้การใหข้องกํานลั ไมร่บัหรอืขอเรยีไรของขวญั เช่น การสนบัสนุนทางการเงนิ การเลยีงรบัรอง 
การเดนิทาง ต้อนรบั หรอืเงนิรางวลัอนืใด การรบัของขวญัเนืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติามธรรมเนียม
ประเพณหีรอืวฒันธรรม ในแต่ละโอกาส 

(4) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 1. ไมใ่ชโ้อกาสหรอืตาํแหน่งหน้าทกีารงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้นื 
 2. ไมท่าํการใด ๆ ทขีดัแยง้กบัการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
 3. ตดัสนิใจในการดาํเนินธุรกจิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของสมาชกิและสหกรณ์ 
 4. ทาํหน้าทดีว้ยความซอืสตัยส์จุรติ เทยีงธรรม 
 5. ไมนํ่าผลประโยชน์สว่นตนหรอืบุคคลในครอบครวัมามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจททีาํให้
เบยีงเบนไปจากหลกัการขา้งตน้ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ทุ่มเทกําลงักาย และกําลงัความคดิในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ เพอืใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพ ห้ามมใิห้ทําธุรกิจทีเป็นการแข่งขนักบั
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของสหกรณ์ หา้มทาํกจิกรรมอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของสหกรณ์ ไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์จากการใชช้อื สถานท ียานพาหนะ ขอ้มลูทเีป็นความลบัหรอืทรพัยส์นิอนืใดของสหกรณ์เพอื
ประโยชน์สว่นตนหรอืบุคคลในครอบครวั 

หมวด 2 
จรรยาบรรณของทีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ 

(1) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ต่อสหกรณ์ 
 1. ปฏบิตังิานดว้ยความซอืสตัยส์จุรติ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ปฏิบตัิหน้าทดี้วยความรบัผดิชอบ ละเอยีดรอบคอบอย่างเต็มความสามารถตามหน้าที
ความรบัผดิชอบของตนอย่างมปีระสทิธภิาพโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ และหลกีเลยีงโอกาสทจีะก่อใหเ้กดิ
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ความเสยีงแก่สหกรณ์ ซงึการปฏบิตัหิน้าทตีอ้งโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้มคีวามถูกตอ้งแมน่ยาํเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสงันายทะเบยีนสหกรณ์และคูม่อืปฏบิตังิานกาํหนดอยา่งเครง่ครดั 
 2. ประพฤตตินเหมาะสมกบัการเป็นผูป้ฏบิตังิานสหกรณ์ ทงักรยิามารยาท การวางตวั และ    
การแต่งกาย 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 สหกรณ์จะประสบความสาํเรจ็ไดด้ว้ยความรว่มมอืจากผูป้ฏบิตังิานทกุคนดงันนัภาพลกัษณ์
และการวางตวัของผูป้ฏบิตังิานจงึเป็นสงิสําคญั ผูป้ฏบิตังิานตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพเรยีบรอ้ย ตามระเบยีบ
ของสหกรณ์ การพูดสอืสารกบัสมาชกิ ผูบ้งัคบับญัชา หรอืเพอืนร่วมงาน ควรใช้ภาษา นําเสยีงทสีุภาพ 
ระมดัระวงัวาจา กรยิาและการกระทาํต่าง ๆ ทอีาจนําไปสูก่ารกระทบกระทงัซงึกนัและกนั 
 3. รกัษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไมก่ระทาํการใด ๆ ทจีะทาํใหส้หกรณ์สญูเสยีประโยชน์
และไมเ่บยีดบงัประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้นื 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ทุ่มเทกําลงักาย กําลงัความคดิในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ โดยผูป้ฏบิตังิาน
หา้มทาํธุรกจิอนืใดทไีม่เกยีวขอ้งกบัธุรกจิของสหกรณ์ในระหว่างปฏบิตัหิน้าท ีไมแ่สวงหาผลประโยชน์จาก
การทใีชช้อื เครอืงหมาย สญัลกัษณ์ สถานท ียานพาหนะ ขอ้มูลทเีป็นความลบั หรอืทรพัยส์นิอนื ๆ ของ
สหกรณ์ในการทาํงานสว่นตนหรอืกจิกรรมทไีมเ่กยีวขอ้งกบักจิกรรมของสหกรณ์ 
 4. ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์นิของสหกรณ์ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากร
และสงิแวดลอ้มอนัเป็นจุดมุง่หมายทสีาํคญัของสหกรณ์ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ไมนํ่าทรพัยส์นิทเีป็นของสหกรณ์ไปใชใ้นกจิการสว่นตวั และช่วยกนัรกัษาและใชท้รพัยส์นิ
ของสหกรณ์อย่างเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึใหค้วามร่วมมอื และสนับสนุนกจิกรรมของสหกรณ์ทจีดัขนึ
เพอืการสง่เสรมิ และสรา้งประโยชน์ต่อสมาชกิและชุมชน 
 5. รกัษาชอืเสยีงและภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ โดยดาํรงไวซ้งึชอืเสยีงอนัดงีามของสหกรณ์ 
โดยไมใ่หร้า้ยหรอืใหข้อ้มลูขา่วสาร อนัจะก่อใหเ้กดิความเสอืมเสยีแก่สหกรณ์ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ประพฤตตินใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และคําสงัต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพอืเป็น
แบบอยา่งทดีต่ีอบุคคลอนื เพอืรกัษาชอืเสยีงและเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ไมก่ระทาํ หรอืมวีาจาท ี   
ไม่สุภาพกบับุคคลอนืและไม่บดิเบอืนขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ ใหค้ําชแีจงแนะนําและแกไ้ขขอ้มูลในสงิทถีูกต้อง
เมอืมบุีคคลอนืวพิากษ์วจิารณ์สหกรณ์ในทางทเีสยีหาย 
 6. รกัษาขอ้มลูของสหกรณ์ไวเ้ป็นความลบั โดยไมเ่ปิดเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารของสหกรณ์ที
ยงัไมค่วรเปิดเผยและไมใ่หข้า่วสารหรอืขอ้มลูใด ๆ ทคีณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ยงัไมอ่นุญาต 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเกียวกับข้อมูลของสหกรณ์          
ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของสหกรณ์ เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัจิากสหกรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึขอ้มูล
สว่นบุคคลของสมาชกิ และผูป้ฏบิตังิาน 
 7. ตระหนกัถงึความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ รกัษาความปลอดภยัของระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศของสหกรณ์ 
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 แนวทางปฏบิตั ิ
 ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และคาํสงัต่าง ๆ ของสหกรณ์ ทเีกยีวขอ้งกบัความมนัคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คํานึงถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาท ิ
ผูป้ฏบิตังิานต้องหลกีเลยีงการใช้งานอนิเตอร์เน็ต เวบ็ไซต์ต่าง ๆ ทจีะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อขอ้มูล
ทรพัยส์นิ หรอืการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

(2) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดัการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ต่อการรบัทรพัยสิ์นหรือ
ประโยชน์อืนใด 
 ไม่รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนืใดจากบุคคลอนืซงึมใิช่ญาต ิทอีาจมผีลต่อการตดัสนิใจ
ทางธุรกิจในนามสหกรณ์หรือเพือหวังผลความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบประจาํปี 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ไมเ่รยีกรอ้ง หรอืรบัสนิบน รวมทงัสงิตอบแทนในรปูแบบใด ๆ เพอืใหไ้ดร้บัการปฏบิตัเิป็น
พเิศษละเวน้การใหข้องกํานัล ไม่รบัหรอืขอเรยีไรของขวญั เช่น การสนับสนุนทางการเงนิ การเลยีงรบัรอง
การเดนิทาง ต้อนรบั หรอืเงนิรางวลัอนืใด การรบัของขวญัเนืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกตติามธรรมเนียม
ประเพณหีรอืวฒันธรรม ในแต่ละโอกาส  
(3) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดัการสหกรณ์ และฝ่ายจดัการของสหกรณ์ต่อความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 1. ไมใ่ชโ้อกาสหรอืตําแหน่งหน้าทกีารงาน แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรอืผูอ้นื 
 2. ไมท่าํการใด ๆ ทขีดัแยง้กบัการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
 3. ตดัสนิใจในการดาํเนินธุรกจิ โดยคาํนึงประโยชน์สงูสดุของสมาชกิและสหกรณ์ 
 4. ทาํหน้าทดีว้ยความซอืสตัยส์จุรติ เทยีงธรรม 
 5. ไม่นําผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครวัมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที
เบยีงเบนไปจากหลกัการขา้งตน้ 
 แนวทางปฏบิตั ิ
 ทุ่มเทกําลงักาย และกําลงัความคดิในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ เพอืใหบ้รรลุ
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพ ห้ามมใิห้ทําธุรกิจทีเป็นการแข่งขนักบั
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของสหกรณ์ หา้มทาํกจิกรรมอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของสหกรณ์ ไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ชอื สถานท ียานพาหนะ ขอ้มูลทีเป็นความลบัหรอืทรพัย์สนิอนืใดของสหกรณ์     
เพอืประโยชน์สว่นตนหรอืบุคคลในครอบครวั 

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทวักนั     

                    ประกาศ ณ วนัท ี1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 
 (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการป้องกนัการซือขายเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2545 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครงัท ี9/2545 เมอืวนัท ี2 สงิหาคม พ.ศ. 2545 จงึมมีติ
ใหก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการป้องกนัการซอืขายเงนิกูข้องสมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดงันี 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการป้องกนั

การซอืขายเงนิกูข้องสมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2545”   

 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี5 สงิหาคม พ.ศ. 2545  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  กรณทีคีณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบ หรอืสบืสวน หรอืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏวา่มพียานหลกัฐานหรอืมเีหตุอนัเชอืไดว้า่สมาชกิผูเ้สนอคาํขอกูเ้งนิต่อสหกรณ์ไดข้ายเงนิกูด้งักล่าว
ใหแ้ก่ผูห้นึงผูใ้ด ใหถ้อืวา่สมาชกิผูข้ายเงนิกูน้นัเป็นผูท้มีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมและไมป่ฏบิตัติาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 ขอ้ 4  กรณทีคีณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบ หรอืสบืสวน หรอืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏว่ามพียานหลกัฐาน หรอืมเีหตุอนัเชอืไดว้่าสมาชกิผูใ้ดซอืเงนิกูจ้ากสมาชกิทไีดเ้สนอคําขอกูเ้งนิ      
ต่อสหกรณ์ ให้ถือว่าสมาชิกผู้ซือเงินกู้นันเป็นผู้ทีมีความประพฤติและนิสยัไม่ดีงาม และเป็นผู้ท ี         
ไม่เหน็ชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์อนัถอืไดว้่าเป็นผูแ้สดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์ และทําให้
เสอืมเสยีต่อสหกรณ์ และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม 
 ขอ้ 5  กรณีทคีณะกรรมการดําเนินการได้ตรวจสอบ หรอืสบืสวน หรอืสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 
ปรากฏว่ามพียานหลกัฐานหรอืมเีหตุอนัเชอืได้ว่าสมาชกิหรอืบุคคลใดได้กระทําการปลอมแปลงเอกสาร      
คําขอกู้ หรอืปลอมแปลงลายมอืชอืผูกู้้หรอืผูค้ําประกนัหรอืพยานหรอืผูบ้งัคบับญัชา สหกรณ์จะดําเนิน
คดอีาญาตามกฎหมาย และรายงานใหห้น่วยงานต้นสงักดัทราบเพอืดําเนินการสอบสวนทางวนิัยต่อไป 
และใหถ้อืว่าสมาชกิผูน้ันเป็นผูท้มีคีวามประพฤตแิละนิสยัไม่ดงีาม และเป็นผูท้ไีม่เหน็ชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ อนัถอืไดว้่าเป็นผูแ้สดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อสหกรณ์และทําใหเ้สอืมเสยีต่อสหกรณ์ และศลีธรรม
อนัดงีามของสงัคม 
 ขอ้ 6  สมาชกิผูก้ระทําผดิตามขอ้ 3 ใหล้งโทษระงบัการใหเ้งนิกู้เป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปี       
ในกรณกีระทาํผดิตงัแต่ 2 ครงั ขนึไป ใหล้งโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 7  สมาชกิผูก้ระทําผดิ ตามขอ้ 4 ใหล้งโทษโดยระงบัการใหเ้งนิกูเ้ป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 3 ปี หรอืใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 8  สมาชกิผูก้ระทาํผดิ ตามขอ้ 5 ใหล้งโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 9  การลงโทษระงบัการใหเ้งนิกูใ้หใ้ชค้ะแนนเสยีงมากกว่ากงึหนึงแหง่จาํนวนกรรมการ
ดําเนินการทมีาประชุม สาํหรบัการลงโทษใหอ้อกจากสหกรณ์ใหใ้ชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
แหง่จาํนวนกรรมการดาํเนินการทมีาประชุม 
 



3.2 ระเบยีบการป้องกันการซือขายเงินกู้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 112

 ขอ้ 10 สมาชกิทถีูกระงบัการใหเ้งนิกู้มสีทิธิยนือุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
โดยใหย้นือุทธรณ์เป็นหนังสอืต่อประธานกรรมการดําเนินการภายใน 60 วนั นับแต่วนัทไีดร้บัแจง้การ
ระงบัการใหเ้งนิกู ้คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการดาํเนินการใหเ้ป็นทสีดุ 
 ข้อ 11 สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ โดยให ้       
ยนือุทธรณ์เป็นหนังสอืต่อผูต้รวจสอบกจิการภายใน 60 วนั นับแต่วนัทไีด้รบัแจง้ใหอ้อกจากสหกรณ์      
คาํวนิิจฉยัของทปีระชุมใหญ่ใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี  13  สงิหาคม พ.ศ. 2545 

  (ลงนาม)     จรนิทร ์  อฐิรตัน์ 
 (นายจรนิทร ์  อฐิรตัน์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (4) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์
ออมทรพัย์      กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัท ี10 เมอืวนัท ี8 กนัยายน 
พ.ศ. 2560 มมีตใิห ้ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูส้หกรณ์อนื 
พ.ศ. 2555 และระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใหเ้งนิกู้แก่สหกรณ์อนื พ.ศ. 
2555 แก้ไขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2560 และใหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อนืกูย้มืเงนิ 
พ.ศ. 2560 โดยความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อนืกูย้มืเงนิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในระเบยีบนี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งนิ 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งนิ 
  “สหกรณ์ผูข้อกู”้ หมายความวา่ สหกรณ์รวมถงึชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 4 สหกรณ์ผูข้อกู ้จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี 
  (1) ไมม่ขีอ้บกพรอ่งทางการเงนิและการบญัช ีหรอืถา้มตีอ้งไดร้บัการแกไ้ขจนเป็น
ทพีอใจของสหกรณ์แลว้ 
  (2) มคีวามมนัคงทางการเงนิ และมคีวามสามารถในการชาํระหนี 
  (3) มีความสามารถในการจดัการทีดี และได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
ระเบยีบของสหกรณ์และระเบยีบของทางราชการโดยเครง่ครดัสมาํเสมอ 
  (4) มคีุณสมบตัอินื ๆ ตามหลกัเกณฑท์สีหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 5 สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ทีมีว ัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพือเป็นทุน
หมุนเวยีนใหส้มาชกิกู้หรอืดําเนินธุรกจิอนืของสหกรณ์ตามวตัถุประสงค์ทกีําหนดไว้ในขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบอนัเหมาะสมเทา่นนั 

ขอ้ 6 จํานวนเงินกู้ทีให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึง ๆ เมือรวมกับจํานวนเงินฝากที
สหกรณ์ผูใ้หกู้ฝ้ากไวก้บัสหกรณ์ผูข้อกู ้(หากม)ี แลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนสาํรอง
ของสหกรณ์ผูใ้หกู้้เงนิ แต่เมอืรวมกบัหนีเงนิกู้ทุกรายและเงนิรบัฝากของสหกรณ์ผูข้อกู้แล้ว จะต้องไม่เกนิ
วงเงนิกูย้มืและคาํประกนัประจาํปีทสีหกรณ์ผูข้อกูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ขอ้ 7 หลกัประกนัเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้งัคณะคําประกนั
เป็นรายบุคคลและใหจ้ดัหาอสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยท์มีมีลูค่าไมน้่อยกว่าจาํนวนเงนิกูจ้าํนองเป็น
หลกัประกนั เวน้แต่ในกรณีจําเป็นทสีหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มหีลกัทรพัยห์รอืไม่สามารถหาหลกัทรพัยม์าใชเ้ป็น
หลกัประกนัเงนิกูไ้ด ้ใหค้ณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้อกู้ทงัคณะเป็นผูค้ําประกนัเงนิกู้ และใน
กรณีผูค้ําประกนัคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนทสีหกรณ์ผูข้อกูจ้ะชําระหนีเสรจ็สนิ ใหส้หกรณ์ผูข้อกูจ้ดัให้
คณะกรรมการดาํเนินการคนใหมเ่ป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดมิ 
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 ขอ้ 8 กําหนดระยะเวลาชําระคนืเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการพจิารณากําหนดใหส้หกรณ์ที
ขอกูเ้งนิชาํระคนืตน้เงนิและดอกเบยีใหเ้สรจ็สนิภายในระยะเวลาทกีําหนดไวใ้นแผนการใชเ้งนิกู ้แต่ตอ้ง
ไมเ่กนิหกสบิเดอืน 
 ขอ้ 9 อตัราดอกเบยีเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ําหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะ
การเงนิโดยประกาศเป็นคราวๆ ไป การคดิดอกเบยีเงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนั โดยนบัถดัจากวนัรบัเงนิกู ้
 ขอ้ 10  ในกรณีทมีเีหตุสุดวสิยัหรอืความจําเป็นเกดิขนึ อนัทําใหส้หกรณ์ผูกู้ไ้ม่สามารถ
ชาํระคนืเงนิกูไ้ดต้ามกาํหนด ใหส้หกรณ์ผูกู้ย้นืคาํรอ้งขอผอ่นผนัเลอืนกําหนดเวลาชาํระคนืเงนิกูต่้อสหกรณ์ 
เพอืใหค้ณะกรรมการพจิารณาการผอ่นผนัใหข้ยายเวลาชาํระคนืเงนิกู ้และระงบัการเสยีเบยีปรบัในช่วง
ระยะเวลาทไีดร้บัการผอ่นผนัไดต้ามทเีหน็สมควร 
 ขอ้ 11 สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชําระคืนเงินกู้เมือถึงกําหนด โดยไม่ได้ร ับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการ หรอืไมม่เีหตุผลอนัสมควร จะตอ้งเสยีเบยีปรบัผดินดัชาํระหนีเป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ 
15 ต่อปี ของต้นเงนิทผีดินัด โดยนับถดัจากวนัทถีึงกําหนดชําระจนถงึวนัทสีหกรณ์ผูข้อกู้ชําระเงนิกู้
เสรจ็สนิ 
 ขอ้ 12  การขอกู ้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้นืหนังสอืแสดงความจํานงระบุวตัถุประสงคใ์นการ
ใชเ้งนิกู ้จาํนวนเงนิทขีอกู ้ระยะเวลาชาํระหนี พรอ้มดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปนี 
  (1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัทมีกีารพจิารณา
เรอืงขอกูเ้งนิจากสหกรณ์ 
   (2) งบการเงนิและรายงานการสอบบญัชีประจําปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงาน
กจิการประจาํปี 
   (3) งบทดลอง ณ วนัสนิสุดเดอืน ก่อนวนัยนืหนังสอืแสดงความจํานงขอกูแ้ละ
ยอ้นหลงัอกี 2 เดอืน 
   (4) สาํเนาหลกัฐานการจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ 
   (5) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทงัระเบยีบการเงนิของสหกรณ์ 
   (6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการ
และตําแหน่งในหน่วยงานทสีงักดั (ถา้ม)ี พรอ้มทงัวาระของการดาํรงตําแหน่งของกรรมการดาํเนินการ 
   (7) สําเนาหนังสอืใหค้วามเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในการกําหนด
วงเงนิกูย้มืหรอืคาํประกนัประจาํปี 
   (8) เอกสารทสีหกรณ์ผูกู้จ้ดัทําขนึเพอืแสดงรายละเอยีดภาระการกูย้มืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิ ชุมนุมสหกรณ์ หรอืสหกรณ์อนื ซงึสหกรณ์ได้กู้ยมืไว้และยงัมภีาระผูกพนัอยู่พร้อม
รายละเอยีดแสดงจํานวนเงนิกู้ทงัหมด ยอดเงนิกู้คงเหลอื อตัราดอกเบยีเงนิกู้ และจํานวนเงนิทผี่อน
ชําระต่อเดอืน รวมทงัเงนิรบัฝากจากนิตบุิคคล หรอืสหกรณ์อนื พรอ้มรายละเอยีดแสดงจํานวนเงนิรบั
ฝาก และอตัราดอกเบยีเงนิรบัฝาก 
   (9) เอกสารอนื ๆ ทสีหกรณ์กาํหนด 
   (ข้อ 12 (8) แก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด       
ว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อนืกูย้มืเงนิ พ.ศ. 2560 (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2564 นายทะเบยีนเหน็ชอบตามหนังสอื 
ท ีกษ 1110/2707 ลงวนัท ี20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ) 
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 ขอ้ 13 ให้ผู้จ ัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมันคง
ความสามารถในการชาํระหนีและการจดัการ เสนอผลการวเิคราะหพ์รอ้มทงัความเหน็ต่อคณะกรรมการ 
เพอืพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
 ขอ้ 14 ถา้สหกรณ์ผูกู้จ้ะกูเ้งนิจากผูอ้นื ในระหว่างทยีงัมหีนีเงนิกูอ้ยู่ต่อสหกรณ์ตอ้งแจง้  
ใหส้หกรณ์ทราบ 
 ขอ้ 15 ในกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี ใหส้หกรณ์เรยีกคนืเงนิกู้และใหส้หกรณ์ผูข้อกู้
ชาํระคนืตน้เงนิพรอ้มทงัดอกเบยีแก่สหกรณ์โดยทนัท ีแมย้งัไมถ่งึกาํหนดตามสญัญาเงนิกูก้ต็าม 
  (1) เมอืสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลกิสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด 
  (2) เมอืปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ้า่ฝืนขอ้กาํหนดตามขอ้ 14 แหง่ระเบยีบนี 
  (3) เมอืปรากฏว่าสหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งนิกูไ้ม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท์รีะบุไวใ้น
สญัญาเงนิกู ้
  (4) เมอืสหกรณ์ผูข้อกูผ้ดินัดไม่ชําระเงนิกูต้ามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้
ผอ่นเวลาให ้
  (5) เมอืมเีหตุผลทีคณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นันไม่สมควรกู้เงนิสหกรณ์
ต่อไป 
 ขอ้ 16 เมอืคณะกรรมการอนุมตัเิงนิกูแ้ลว้ ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์แจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูท้ราบ
โดยเรว็เพอืจดัทาํสญัญากู ้และจดัทาํหลกัประกนัใหเ้รยีบรอ้ย แลว้จงึจดัสง่เงนิกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 
 ขอ้ 17 การทําสัญญากู้ ให้จัดทําตามแบบทีสหกรณ์กําหนด และให้ผู้มีอํานาจ          
ลงลายมือชือแทนสหกรณ์ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชือในสญัญากู้ทีทํากบั
สหกรณ์ 
 ขอ้ 18 การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูโ้ดยใชต้วัสญัญาใชเ้งนิเป็นหลกัฐานแทนการทํา
สญัญากู ้ใหส้ามารถกระทําได ้โดยจํานวนเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 6 ของระเบยีบนี สําหรบัหลกัเกณฑ์
และวธิปีฏบิตัอินื ๆ ใหค้ณะกรรมการพจิารณากําหนดขนึไดต้ามความเหมาะสม และไมก่่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่สหกรณ์ 

    ประกาศ ณ วนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560 

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

พ.ศ. 2564 

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

  โดยทสีมควรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการเรอืงรอ้งเรยีนของสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ให้เป็นมาตรฐาน ซงึเป็นองค์ประกอบทสีําคญัอนัหนึง ของการสรา้งมาตรฐานความ
โปร่งใส การป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และเป็นการส่งเสรมิ คุม้ครองคุณธรรม
จรยิธรรมของกรรมการและเจา้หน้าท ีสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ใหเ้ป็นทเีชอืถอืไวว้างใจ และ
ไดร้บัความรว่มมอืจากสมาชกิ 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี44 ในคราวประชุม
ครงัท ี11 เมอืวนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบวา่ดว้ยการตรวจสอบและแกไ้ขปญัหา
หรอืขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิ ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิ พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3 ในระเบยีบนี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้
จาํกดั  

  “เจา้หน้าท”ี  หมายความวา่ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้
จาํกดั 

  “สมาชกิ”  หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้
จาํกดั 

  “ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน” หมายความวา่ ปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีนทสีมาชกิได้รบั
ความเดือดร้อนและแจ้งให้สหกรณ์
ทราบเพือแก้ไขและให้หมายความ
รวมถึง  ข้อ เ สนอแนะ  ข้อคิด เห็น        
คําชมเชย การสอบถาม การขอขอ้มูล 
ทผีูร้อ้งเรยีนได้ยนืหรอืส่งต่อเจ้าหน้าท ี
ณ สาํนกังานสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ตามระเบยีบนี 
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  “ผูร้อ้งเรยีน” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้
จาํกดั รวมถงึผูท้ไีดร้บัมอบอาํนาจจาก
สมาชกิใหร้อ้งเรยีนแทน หรอืผูจ้ดัการ
แทนสมาชกิผูร้อ้งเรยีน 

ส่วนที 1 
การเสนอปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

  ขอ้ 4  สมาชกิผูใ้ดได้รบัความเดอืดรอ้นเสยีหายหรอือาจไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย 
หรอืไม่ไดร้บัความสะดวกจากการปฏบิตังิานของสหกรณ์ หรอืจําเป็นต้องใหส้หกรณ์ช่วยเหลอื เยยีวยา 
ปลดเปลอืงทุกข ์หรอืตอ้งการเสนอแนะใหข้อ้คดิเหน็ชมเชย สอบถาม ขอขอ้มลู มสีทิธเิสนอขอ้รอ้งเรยีน
ต่อสหกรณ์ฯ ได ้
  ขอ้ 5  ผู้ร้องเรียนจะต้องร้องเรียนด้วยตนเองตามช่องทางทีสหกรณ์ กําหนด เว้นแต่
สมาชกิเจบ็ปว่ยหรอืไมส่ามารถรอ้งเรยีนดว้ยตนเองไดเ้พราะเหตุจาํเป็นอนื สมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้นื
รอ้งเรยีนแทนกไ็ด ้ 
  ขอ้ 6  ขอ้รอ้งเรยีนตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและมรีายการ ดงัต่อไปนี 
  (1) ชอื และทอียูผู่ร้อ้งเรยีน 
  (2) หมายเลขประจาํตวัสมาชกิ (ถา้ม)ี 
  (3) เบอรโ์ทรศพัทข์องผูร้อ้งเรยีน (ถา้ม)ี 
  (4) วนัทแีจง้ปญัหาขอ้รอ้งเรยีน 
   (5) ระบุเรอืงอนัเป็นเหตุทตี้องรอ้งเรยีนพรอ้มทงัขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ตาม
สมควรเกยีวกบัเรอืงทรีอ้งเรยีนและคาํขอใหส้หกรณ์ชว่ยเหลอืเยยีวยาหรอืปลดเปลอืงทุกข ์
   (6) ใชถ้อ้ยคาํสภุาพ  
   (7) ลงลายมอืของผูร้อ้งเรยีน หรอืผูร้บัมอบอาํนาจ 
   (8) กรณมีอบอาํนาจใหผู้อ้นืรอ้งเรยีนแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบอาํนาจ 
  ขอ้รอ้งเรยีนใดมรีายการไม่ครบตามวรรคหนึงหรอืไม่ชดัเจนหรอืไม่อาจเขา้ใจได ้
ใหเ้จา้หน้าทใีหค้ําแนะนําแก่ผูร้อ้งเรยีน เพอืดําเนินการแกไ้ขเพมิเตมิคํารอ้งเรยีนนันใหถู้กต้อง เวน้แต่  
ขอ้รอ้งเรยีนทเีป็นลกัษณะเป็นขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ คาํชมเชย การสอบถาม การขอขอ้มลู อาจไมต่อ้ง
มรีายการครบตามวรรคหนึงกไ็ด ้
 ขอ้ 7  ในกรณทีผีูร้อ้งเรยีนไมส่ามารถทาํขอ้รอ้งเรยีนเป็นหนงัสอืได ้อาจแจง้ต่อเจา้หน้าที
หรอืกรรมการดว้ยวาจา ทางโทรศพัท ์หรอืทางอนิเตอรเ์น็ตกไ็ด ้ทงันี กรณีดงักล่าวจะมอบอาํนาจใหผู้อ้นื
กระทําแทนมไิด ้หลงัจากนันใหบ้นัทกึการรอ้งเรยีนโดยใหม้รีายการหรอืเอกสารแนบตามขอ้ 6 และวนั
เดอืนปีทรีบัคาํรอ้งเรยีน พรอ้มกบัพสิจูน์ตวัตนของผูร้อ้งเรยีนดว้ย 
 ขอ้ 8  การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนสามารถดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึง ดงันี 
  (1) การแจง้เป็นหนงัสอืโดย 
   (ก) นําสง่ดว้ยตนเอง 
   (ข) สง่ทางไปรษณยี ์
   (ค) สง่ทางโทรสาร 
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   (ง) บุคคลหรอืองคก์รผูร้บัมอบหมายเป็นผูส้ง่ 
  (2) การแจง้ดว้ยวาจาโดย 
   (ก) แจง้ทางโทรศพัท ์เบอรส์หกรณ์ 02-579-7070 
   (ข) แจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าทขีณะปฏบิตัหิน้าท ี
   (ค) แจง้ต่อกรรมการ 
  (3) การแจง้ผา่นอนิเตอรเ์น็ตโดย 
   (ก) Web site : www.025798899.com 
   (ข) E-mail : forestcoop.complaint@gmail.com  
   (ค) Line@ : @forestcoop 
  (4) การแจง้ดว้ยวธิอีนืตามทสีหกรณ์กาํหนด 

ส่วนที 2 
การรบัปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

 ขอ้ 9  ในกรณีการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 8 (1) (ก) ใหเ้จา้หน้าทอีอกใบรบัขอ้รอ้งเรยีน
ใหแ้ก่ ผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นหลกัฐาน ใบรบัขอ้รอ้งเรยีนจะตอ้งมวีนัเดอืนปีทรีบัขอ้รอ้งเรยีนและลงลายมอืชอื
เจา้หน้าท ี 
 ขอ้ 10 ในกรณทีสีหกรณ์ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 8 (1) (ข) (ค) (ง), ขอ้ 8 (2) และ ขอ้ 8 (3) 
ให้สหกรณ์ตอบแจ้งการรับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์ตามสถานทีอยู่ทีปรากฏใน            
คําร้องเรียน หรือกระทําในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีได้รบัข้อ
รอ้งเรยีน 

ส่วนที 3 
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

 ขอ้ 11 การกาํหนดระดบัของการแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนใหแ้บ่งออกเป็น 4 ระดบั 
ดงันี 
   ระดบัท ี1 ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทอียู่ในอํานาจของเจ้าหน้าทสีหกรณ์ ได้แก่ 
ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกยีวกบั ขอ้สอบถาม หรอืการรอ้งขอขอ้มูล ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ คําชมเชย   
ทผีูร้อ้งเรยีนไมไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น   
   ระดับที 2 ปญัหาหรือข้อร้องเรียนทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของผู้จ ัดการ ได้แก่ 
ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกยีวกบัการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทสีหกรณ์ โดยแบ่งตามระยะเวลาการแกไ้ข
ปญัหาได ้ดงันี 
     ระดบัท ี2 (ก) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทสีามารถแก้ไขใหแ้ล้วเสรจ็ได้
ภายใน 1 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง  
     ระดบัท ี2 (ข) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทสีามารถแก้ไขใหแ้ล้วเสรจ็ได้
ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง  
     ระดบัท ี2 (ค) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทไีม่สามารถแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็
ไดภ้ายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง  
   ระดับที 3 ปญัหาหรือข้อร้องเรียนทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ไดแ้ก่ ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทผีูจ้ดัการไมอ่าจแกไ้ขไดห้รอือยูน่อกเหนืออาํนาจของผูจ้ดัการ 
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การแกไ้ขปญัหาดงักล่าวตอ้งอาศยัมตคิณะกรรมการดําเนินการ การแกไ้ขเพมิเตมิหรอืกําหนดระเบยีบ
สหกรณ์ขนึใหม ่
   ระดับที 4  ปญัหาหรือข้อร้อง เ รียนทีอยู่นอกเหนืออํ านาจหน้าทีของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ไดแ้ก่ ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทคีณะกรรมการดาํเนินการไมม่อีาํนาจหรอืมอิาจ
แก้ไขได ้การแก้ไขปญัหาดงักล่าวต้องอาศยัมตขิองทปีระชุมใหญ่ การแก้ไขเพมิเตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
ระเบยีบ คาํสงั ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ กฎกระทรวง หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

ส่วนที 4 
การดาํเนินการพิจารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

  ขอ้ 12  ปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีนทเีสนอต่อสหกรณ์แล้ว ให้เจ้าหน้าทีลงทะเบียนใน
สารบบปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีน แล้วให้ผู้จดัการตรวจสอบปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีนดงักล่าวในเบืองต้น     
ถา้เหน็ว่าเป็นปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทสีมบูรณ์ครบถว้นใหร้บีดําเนินการตามอํานาจหน้าทขีองผูจ้ดัการ 
หากไมส่ามารถดาํเนินการไดใ้หเ้สนอประธานกรรมการเพอืพจิารณาดาํเนินการต่อไป  
    ถา้เหน็วา่ขอ้รอ้งเรยีนนนัไมส่มบรูณ์ครบถว้น ไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ ใหผู้จ้ดัการ
แนะนําใหผู้ร้อ้งเรยีนแกไ้ขภายในระยะเวลาทกีําหนด ถ้าเหน็ว่าขอ้ทไีม่สมบูรณ์ครบถ้วนนันเป็นกรณีท ี 
ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรอืเป็นข้อร้องเรยีนทีไม่อยู่ในอํานาจหน้าทีของสหกรณ์ หรอืผู้ร้องเรยีน       
ไม่แก้ไขข้อร้องเรยีนภายในระยะเวลา 30 วนัให้บนัทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรยีนดงักล่าวต่อประธาน
กรรมการ เพอืดาํเนินการต่อไป  
  ขอ้ 13 ในการพจิารณาเพอืดําเนินการแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิ หาก
เป็นการรอ้งเรยีนกรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าท ีหรอืปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่ามกีรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที
เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรอืงทสีมาชกิแจง้ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน หา้มมใิหก้รรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าทผีูน้ัน
รว่มอยูใ่นกระบวนการตรวจสอบและพจิารณาทุกขนัตอน รวมถงึเขา้รว่มประชุมพจิารณาในเรอืงดงักล่าว 
และสหกรณ์ตอ้งเกบ็รกัษาพยานหลกัฐานทงัหมดเป็นความลบั 

ส่วนที 5 
การจดัการปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

  ขอ้ 14 เมอืผูจ้ดัการไดร้บัปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน ใหพ้จิารณาดาํเนินการ ดงันี 
    (1) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนระดบัท ี1 ใหเ้จ้าหน้าทหีรอืผูจ้ดัการดําเนินการ
ชแีจงใหบ้รกิารใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 วนัทาํการนบัจากวนัทไีดร้บัเรอืง 
    (2) ปญัหาหรือข้อร้องเรียนระดับที 2 ให้ผู้จ ัดการตรวจสอบแสวงหา
ขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ ดงันี  
    ระดบัท ี2 (ก) แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน 1 วนัทําการนบัแต่วนัทไีดร้บั
เรอืง แลว้รวบรวมปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนแจง้เจา้หน้าทสีหกรณ์ไดร้บัทราบในการประชุมประจาํเดอืน 
    ระดบัท ี2 (ข) ไม่สามารถแก้ไขใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 1 วนัทําการ แต่ยงั
สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน 10 วนัทําการนับแต่วนัทีได้รบัเรือง ให้รวบรวมปญัหาหรือข้อ
รอ้งเรยีนแจง้ประธานกรรมการทราบ 
    ระดบัท ี2 (ค) ไม่สามารถแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน 10 วนัทําการนับ
แต่วนัทไีด้รบัเรอืง ให้รวบรวมปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีนแจ้งประธานกรรมการเพอืเสนอคณะกรรมการ
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ดาํเนินการพจิารณา ทงันี คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการอนืเป็นผูพ้จิารณากไ็ด ้
ทงันี แจง้ผลการพจิารณาใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 60 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง 
    (3) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนระดบัท ี3 ใหผู้จ้ดัการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผลการดาํเนินการทเีกยีวขอ้งนําเสนอประธานกรรมการเพอืเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา 
หรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการอนืดําเนินการพจิารณา หรอืแต่งตงัคณะอนุกรรมการชุดใหม่พจิารณา 
ทงันี ใหแ้จง้ผลการพจิารณาใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 90 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง 
    (4) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนระดบัท ี4 ใหผู้จ้ดัการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผลการดาํเนินการทเีกยีวขอ้งนําเสนอประธานกรรมการเพอืเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา 
หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการอืนดําเนินการพิจารณา หรือแต่งตังคณะอนุกรรมการชุดใหม่
พจิารณา ทงันี ใหแ้จง้ผลการพจิารณาใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 60 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง 

ส่วนที 6 
ข้อเบด็เสรจ็ 

  ขอ้ 15 คณะกรรมการดําเนินการต้องใหค้วามคุม้ครองสมาชกิอย่าใหต้้องรบัภยัหรอื
ความไมช่อบธรรมอนัเนืองมาจากการแจง้ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน เนืองจากเป็นสทิธใินการตรวจสอบการ
บรหิารกจิการหรอืการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หน้าท ีว่ามกีารปฏบิตัิ
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์กาํหนด 
  ขอ้ 16 ให้ผู้จดัการรายงานสรุปสถิติผลการดําเนินการเกียวกบัการตรวจสอบและ
แก้ไขปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิตามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดําเนินการทราบในวนัประชุม
ประจาํเดอืน  
  ขอ้ 17 กรณีมปีญัหาเกยีวกบัการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการมอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

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

------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดที 40   
ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยสวสัดกิารเพอืวนัเกดิสมาชกิ 
พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยสวสัดกิาร
เพอืวนัเกดิสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
เพอืวนัเกดิสมาชกิ พ.ศ. 2557 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รม 
     ปา่ไม ้จาํกดั หรอืผูท้าํหน้าท ี  
     ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์          
     กรมปา่ไม ้จาํกดั 

 “สมาชกิ”   หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั 

 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืวนัเกดิสมาชกิใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
(1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
(2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ  

 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีใหแ้ก่สมาชกิปีละ 2 ครงั โดยจ่ายให้
ในวนัคลา้ยวนัเกดิของสมาชกิ และวนัคลา้ยวนัก่อตงัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ซงึตรงกบัวนัท ี
28 กนัยายนของทุกปี หรอืก่อนวนัดงักล่าวไม่เกนิ 1 เดอืน เวน้แต่กรณีมเีหตุจาํเป็นและคณะกรรมการ
ดาํเนินการมมีตเิหน็ชอบ ตามรายละเอยีด ดงันี 
 (1)  วนัคลา้ยวนัเกดิสมาชกิ  จา่ย 100 บาท 
 (2)  วนัคลา้ยวนัก่อตงัสหกรณ์ตามอายกุารเป็นสมาชกิ 
   1) อายกุารเป็นสมาชกิ 1-15 ปี  จา่ย 100 บาท 
   2) อายกุารเป็นสมาชกิ 15 ปีขนึไป      จา่ย 200 บาท 
   3) อายกุารเป็นสมาชกิ 30 ปีขนึไป      จา่ย 300 บาท 
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 ขอ้ 7  การนับอายุการเป็นสมาชกิตามขอ้ 6 (2) ใหน้ับตงัแต่วนัเขา้เป็นสมาชกิถงึวนั
คลา้ยวนัก่อตงัสหกรณ์ (28 กนัยายน) เศษของปีใหต้ดัทงิ 

 ขอ้ 8  สมาชกิทรีบัโอนมาจากสหกรณ์อนื ใหน้ับอายุการเป็นสมาชกิตามระเบยีบนีตงัแต่
วนัทสีหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้นัเป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงนิตามขอ้ 6 โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของสมาชกิทมีอียู่กบั
สหกรณ์ 
  สาํหรบัเงนิทจี่ายตามวรรคหนึงใหถ้อืว่าเป็นเงนิของสมาชกิผูน้ันนับตงัแต่วนัโอนเงนิ 
โดยไมม่กีารเรยีกเงนิคนืแต่อยา่งใด 

ขอ้ 10 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืวนัเกดิสมาชกิใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 

ขอ้ 11 ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

           (ลงนาม)    อารยา   บุญยะศรินินัท ์

 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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 123  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 

ว่าด้วยสวสัดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมปา่ไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี42 ครงัท ี9 เมอืวนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2562 
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร   
เพอืส่งเสรมิการศกึษาของสมาชกิ พ.ศ. 2562” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใช้ทุนสวสัดกิาร
เพอืสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิ พ.ศ. 2561 ลงวนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ 
คาํสงั มต ิหรอืขอ้ตกลงอนืใดซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนี และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน   
 ขอ้ 4  ระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “การศกึษา” หมายความวา่ การศกึษาตงัแต่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัตน้ขนึไป 
จากสถาบนัการศกึษาของรฐัหรอืเอกชนททีางราชการรบัรอง 
 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพอืสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
 (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
 (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 (3) เงนิบรจิาค 
 ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
 ขอ้ 7 สมาชกิผูม้คีวามประสงคข์อรบัสวสัดกิารเพอืส่งเสรมิการศกึษาใหย้นืคําขอตาม
แบบทสีหกรณ์กาํหนดพรอ้มแนบสาํเนาประกาศนียบตัร หรอืปรญิญาบตัร หรอืหนังสอืรบัรองการสาํเรจ็
การศกึษา ภายในกาํหนดเวลา 1 ปีนับแต่วนัทสีาํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัตน้หรอื
ชนัสงู หรอืไดร้บัอนุมตัปิรญิญาบตัร 
 ขอ้ 8 สวสัดกิารเพอืส่งเสรมิการศกึษาตามระเบยีบนีสหกรณ์จะจ่ายใหแ้ก่ผูส้าํเรจ็
การศกึษาต่อหนึงประกาศนียบตัรหรอืหนึงปรญิญาบตัร ดงันี  
 (1) ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัตน้ ถงึระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน   1,000  บาท 
 (2) ระดบัปรญิญาโท จาํนวน   2,000  บาท 
 (3) ระดบัปรญิญาเอก จาํนวน   3,000  บาท 
 ขอ้ 9  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูอ้นุมตัจิา่ยเงนิสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบในการประชุมคราวถดัไป  
 ขอ้ 10 ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 
 



4.2 ระเบยีบสวัสดิการเพอืส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 124 

 

 ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 

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



4.3 ระเบยีบสวัสดิการเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด   125

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560    
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืสง่เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
สง่เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
เพอืสง่เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ พ.ศ. 2555 
  ขอ้ 4  ระเบยีบนี   

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

เกยีวกบัความรูทุ้กสาขาวชิาการทหีน่วยงานของรฐั องคก์รในกาํกบัของรฐั หรอืสหกรณ์เป็นผูจ้ดัขนึ  
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืสง่เสรมิการเรยีนรูข้องสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 

 (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
ขอ้ 7 สมาชกิผูม้คีวามประสงคข์อรบัสวสัดกิารเพอืส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หย้นืคําขอตาม

แบบทสีหกรณ์กาํหนดพรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ ภายในกาํหนดเวลา 90 วนั นบัแต่วนัชาํระเงนิ 
ขอ้ 8 สวสัดกิารเพอืส่งเสรมิการเรยีนรูต้ามระเบยีบนีสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามทจี่ายจรงิ

แต่ไมเ่กนิ 500 บาท  
ขอ้ 9 สมาชกิคนหนึง ๆ มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารไม่เกนิ 3 ครงัตลอดอายุการเป็นสมาชกิ 

โดยการนบัจาํนวนครงัใหน้บัตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  
ขอ้ 10 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ป็นผูอ้นุมตัจิา่ยเงนิตามระเบยีบนี 
ขอ้ 11 ในกรณีมปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ

เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

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



4.4 ระเบยีบสวัสดิการเพอือุปสมบทหรือประกอบพธีิฮัจญ์ 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพืออปุสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ ์พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีติ
ใหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยสวสัดกิาร  
เพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
สมาชกิเพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2555 
 ขอ้ 4 ในระเบยีบนี 
   “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
   “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
   “อุปสมบท” หมายถงึ บวชเป็นภกิษุในพระพทุธศาสนา 
   “พธิฮีจัญ”์ หมายถงึ พธิปีฏบิตัศิาสนกจิทสีาํคญัในศาสนาอสิลาม  
      ซงึจะตอ้งกระทาํทนีครมกักะฮ ์ประเทศซาอุดอีาระเบยี 
 ขอ้ 5 สวสัดกิารเพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 ขอ้ 7 สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีใหแ้ก่สมาชกิทอุีปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์
และไดล้าสกิขาบทหรอืกลบัจากการเดนิทางประกอบพธิฮีจัญ ์รายละ 2,000 บาท เพยีงครงัเดยีว 
 ขอ้ 8 ใหส้มาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ์ ยนืคําขอ  
ตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด พรอ้มทงัแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี 

(1) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าอุปสมบท ตามระเบยีบของทางราชการ หรอื
สาํเนาใบสทุธทิแีสดงวา่ไดอุ้ปสมบท หรอื 

(2) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าไปประกอบพธิฮีจัญ ์ตามระเบยีบของทางราชการ 
หรอืหลกัฐานอนืทแีสดงวา่ไดเ้ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ ์

ขอ้ 9 ใหย้นืคําขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นับจากวนัท ี 
ลาสกิขาบท หรอืวนัทเีดนิทางกลบัจากการประกอบพธิฮีจัญ์ หากพน้กําหนดนีแลว้เป็นอนัหมดสทิธใินการ
ขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร 
 ขอ้ 10 ใหผู้จ้ดัการเป็นผู้มอีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์    
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 
 ขอ้ 11 ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัิตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 



4.4 ระเบยีบสวัสดิการเพอือุปสมบทหรือประกอบพธีิฮัจญ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 127

 

 ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

     ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 

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



4.5 ระเบยีบสวัสดิการเพอืการมงคลสมรส 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด 128

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือการสมรส พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560  
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืการสมรส พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
การสมรส พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
สมาชกิเพอืการมงคลสมรส พ.ศ. 2555 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

  “สมรส”     หมายความวา่ จดทะเบยีนสมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืการสมรส ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ  
  ขอ้ 6  สมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 7  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืการสมรสใหแ้ก่สมาชกิทสีมรส รายละ 1,000 บาท 
เพยีงครงัเดยีว    
  ขอ้ 8  ใหส้มาชกิทจีดทะเบยีนสมรสแลว้ ยนืคําขอตามแบบทสีหกรณ์กําหนดพรอ้มทงั 
แนบสาํเนาทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นับแต่วนัทจีดทะเบยีนสมรส หากพน้กําหนดนี
แลว้เป็นอนัหมดสทิธใินการขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี 
  ขอ้ 9  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืการสมรสใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี
แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 
  ขอ้ 10  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

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



4.6 ระเบยีบสวัสดิการเพอืบา้นหลังใหม ่
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือบา้นหลงัใหม่ พ.ศ. 2563 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั พ.ศ. 2547 ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี43 ครงัท ี12 เมอืวนัท ี28 สงิหาคม พ.ศ. 2563    
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืบา้นหลงัใหม ่พ.ศ. 2563 ไวด้งัต่อไปนี 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
บา้นหลงัใหม ่พ.ศ. 2563” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี1 กนัยายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารสมาชกิ
เพอืบา้นหลงัใหม ่พ.ศ. 2560 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืบา้นหลงัใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 

 ขอ้ 6  สมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

 ขอ้ 7  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืบ้านหลงัใหม่ให้แก่สมาชกิ โดยจ่ายให้ครอบครวัละ 
1,000 บาท เพยีงครงัเดยีว 
  กรณีซอืบ้านหรอืหอ้งชุดหรอืเพอืปลูกสรา้งบ้านโดยกู้เงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะจาก
สหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืบ้านหลงัใหม่ใหแ้ก่สมาชกิโดยจ่ายใหค้รอบครวัละ 2,000 บาท    
ต่อบา้นหนึงหลงั 
   ขอ้ 8  ใหส้มาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิาร ยนืคาํขอตามแบบทสีหกรณ์กําหนดพรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานตาม (1) และ (2) ดงันี 

 (1)  หลกัฐานแสดงสทิธแิละการอยูอ่าศยั 
  1) สําเนาทะเบยีนบา้นหลงัใหม่ทมีชีอืสมาชกิผูข้อรบัสวสัดกิาร ไม่ว่าในฐานะ   
เจา้บา้นหรอืผูอ้ยูอ่าศยั และ 

       2) สาํเนาเอกสารแสดงสทิธใินทดีนิทมีชีอืของสมาชกิ หรอืหลกัฐานอนืทแีสดง
วา่เป็นเจา้ของกรรมสทิธใินบา้นดงักล่าว 

 (2)  หลกัฐานของสมาชกิทแีสดงวา่เป็นบา้นหลงัใหม ่
       1) สาํเนาสญัญาซอืขายทดีนิพรอ้มสงิปลกูสรา้งของกรมทดีนิ  
      (ทด.13 หรอื อช.16) หรอื 
       2) สาํเนาสญัญาเงนิกูเ้พอืการเคหะของสถาบนัการเงนิ หรอื 

       3) สาํเนาใบอนุญาตปลกูสรา้งอาคารจากทางราชการ หรอื 

       4) สาํเนาใบอนุญาตใหเ้ลขหมายประจาํบา้น 
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  ทงันี เอกสารตาม (1) และ (2) มใิหใ้ชบ้งัคบักบัการกูเ้งนิพเิศษวนาเคหะจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 9  ใหส้มาชกิยนืขอรบัสวสัดกิารตามระเบยีบนี ภายในกาํหนดเวลา 120 วนั นบัจาก
วนัทมีกีรรมสทิธใินบา้นหลงัดงักล่าว โดยพจิารณาจากหลกัฐาน ดงันี 

  (1) กรณซีอืขายหรอืยกให ้พจิารณาจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธ ิ     
  (2) กรณปีลกูสรา้งบา้นเอง พจิารณาจากวนัทไีดร้บัเลขทบีา้นแต่ทงันีวนัทไีดร้บัเลขที
บา้นตอ้งไมเ่กนิ 2 ปี นบัแต่วนัไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้ง 
 ขอ้ 10  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ป็นผูม้อีาํนาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืบา้น
หลงัใหมใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 

 ขอ้ 11  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

 ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี 31 สงิหาคม  พ.ศ. 2563 

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

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560  
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหม ่พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
รบัขวญัทายาทใหม ่พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดกิาร
สมาชกิเพอืรบัขวญัทายาทใหม ่พ.ศ. 2555 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี  

 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
        “สมาชกิ”  หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
                       “ทายาท”   หมายความวา่ บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายแต่ไมร่วมถงึบุตรบุญธรรม 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
    (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
    (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  สมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ปี 
 ขอ้ 7  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหมค่รอบครวัละ 1,000 บาทต่อทายาท
ใหม ่1 คน 
 ขอ้ 8  ใหส้มาชกิทมีทีายาทใหม่ ยนืคําขอตามแบบทสีหกรณ์กําหนดพรอ้มทงัแนบสําเนา  
สตูบิตัรและทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นับแต่วนัทคีลอด หากพน้กําหนดนีแลว้เป็นอนั
หมดสทิธใินการขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี 
 ขอ้ 9  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหม่ ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 
 ขอ้ 10  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น  
ผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

  ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

                                                             (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
        (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
              ประธานกรรมการดาํเนินการ 
               สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือการศึกษาของบตุรสมาชิก พ.ศ. 2563 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี43 ครงัท ี18 เมอืวนัท ี27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 มมีตใิห้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
การศกึษาของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2563” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืการศกึษา
ของบุตรสมาชกิ พ.ศ. 2560 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

  “บุตร” หมายความวา่ บุตรทชีอบดว้ยกฎหมาย และหมายความรวมถงึ 
    บุตรบุญธรรมดว้ย 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
         (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
         (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
         (3) เงนิบรจิาค 

หมวดที 1 
บททวัไป 

ขอ้ 6  สวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิม ี3 ประเภท คอื 
 (1)  ทุนสง่เสรมิการศกึษา 
 (2)  ทุนเรยีนด ี 
 (3)  ทุนสง่เสรมิการศกึษากรณพีเิศษ 
ขอ้ 7  สมาชกิผู้มสีทิธิขอรบัสวสัดกิารเพอืการศึกษาของบุตรสมาชกิ ต้องเป็นสมาชกิมาแล้ว      

ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
ข้อ 8  บุตรสมาชิกทีขอรบัสวสัดิการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 

ยกเวน้การศกึษาในระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี ทมีหีลกัสตูรเกนิกว่า 4 ปี ใหข้อรบัสวสัดกิารไดไ้มเ่กนิอาย ุ
27 ปีบรบิรูณ์ 

หมวดที 2 
ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ขอ้ 9  ทุนสง่เสรมิการศกึษาเป็นทุนทจีดัใหแ้ก่บุตรสมาชกิ เพอืชว่ยเหลอืครอบครวัสมาชกิ    
โดยในแต่ละปีสมาชกิคนหนึง ๆ มสีทิธยินืคาํขอรบัทุนสง่เสรมิการศกึษาสาํหรบับุตรของตนไดเ้พยีง 1 ทุน  
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  กรณีทสีมาชกิและคู่สมรสเป็นสมาชกิสหกรณ์ และมบุีตรมากกว่า 1 คน มสีทิธยินื  
คาํขอรบัทุนสง่เสรมิการศกึษาสาํหรบับุตรของตนไดไ้มเ่กนิ 2 ทุน 

ขอ้ 10  การกําหนดจํานวนเงนิและจาํนวนทุนสง่เสรมิการศกึษาในแต่ละระดบัชนัการศกึษา    
ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทงันี จาํนวนเงนิของทุนหนึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิ 600 บาท 

หมวดที 3 
ทุนเรียนดี 

ขอ้ 11  ทุนเรยีนดเีป็นทุนทจีดัใหแ้ก่บุตรของสมาชกิทมีผีลการเรยีนด ีดงันี 
 (1) ทุนทใีหร้ะหวา่งการศกึษา  

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

ขอ้ 12  ในแต่ละปีสมาชกิคนหนึง ๆ มสีทิธยินืคาํขอรบัทุนเรยีนดสีาํหรบับุตรของตนไดเ้พยีง 
1 ทุน   

กรณีทสีมาชกิและคู่สมรสเป็นสมาชกิสหกรณ์ และมบุีตรมากกว่า 1 คน มสีทิธยินื
คาํขอรบัทุนเรยีนดสีาํหรบับุตรของตนไดไ้มเ่กนิ 2 ทุน   

บุตรสมาชกิทไีดร้บัทุนเรยีนดจีะไมม่สีทิธไิดร้บัทุนสง่เสรมิการศกึษา 
ขอ้ 13  วธิกีารพจิารณาผลการศกึษา จํานวนเงนิและจํานวนทุนเรยีนดใีนแต่ละระดบัชนั   

ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของระดบัชนัการศึกษา ทงันี ไม่เกิน 3,500 บาท โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ 

ขอ้ 14  บุตรสมาชกิทไีดร้บัทุนส่งเสรมิการศกึษาหรอืทุนเรยีนดแีล้ว เมอืสําเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) มสีทิธขิอรบัทุนสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิเพมิ ดงันี 

(1) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 ไดร้บัทนุเพมิอกี 2,500 บาท 
(2) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 ไดร้บัทนุเพมิอกี 1,000 บาท 

หมวดที 4 
ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 

ขอ้ 15  ทุนส่งเสรมิการศกึษากรณีพเิศษเป็นทุนทีจดัใหบุ้ตรสมาชกิทีศกึษาในโรงเรยีน   
สอนคนพกิาร หรอืเป็นเดก็ทตีอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษในสถานศกึษา ทงันี โรงเรยีนและสถานศกึษา
ดงักล่าวตอ้งไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร  

ขอ้ 16  การกําหนดจํานวนเงนิและจํานวนทุนส่งเสรมิการศกึษากรณีพเิศษใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ ทงันี จาํนวนเงนิของทุนหนึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิ 3,500 บาท 

ข้อ 17  ในแต่ละปีสมาชิกคนหนึง ๆ มีสทิธิยนืคําขอรบัทุนส่งเสรมิการศึกษากรณีพิเศษ
สาํหรบับุตรของตนไดต้ามจาํนวนบุตรทมีสีทิธไิดร้บัทุนนี 
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หมวดที 5 
เบด็เตลด็ 

ข้อ 18  สมาชิกผู้ประสงค์ขอรบัสวสัดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกต้องยืนคําขอ  
พรอ้มหลกัฐานต่าง ๆ ตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 19  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์ป็นผูม้อีํานาจพจิารณาตดัสนิการขอรบั
สวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิ แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 

ขอ้ 20  กรณีมสีมาชกิขอรบัสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิมากกว่าจํานวนทุนที
สหกรณ์กําหนดไว ้สหกรณ์อาจใชว้ธิกีารจบัฉลากหรอืวธิอีนืใดทเีหมาะสม ทงันี ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์ 

ขอ้ 21  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิ โดยนําฝากเขา้บญัช ี
เงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถท์สีมาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ 

ขอ้ 22  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัิตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 23  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 
                                                      (ลงนาม)         วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือสมาชิกทีไม่มีบตุรหรือเป็นโสด พ.ศ. 2561 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์     
กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี41 ครงัท ี11 
เมอืวนัท ี26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มมีติใหก้ําหนดระเบียบว่าด้วยสวสัดกิารเพอืสมาชกิทไีม่มบุีตรหรอื    
เป็นโสด พ.ศ. 2561 เพอืเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืแก่สมาชกิทไีม่มบุีตรหรอืเป็นโสด ในการเสรมิสรา้ง
คุณภาพชวีติของตนเองและครอบครวั ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
สมาชกิทไีมม่บุีตรหรอืเป็นโสด พ.ศ. 2561” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดกิาร
สาํหรบัสมาชกิทไีม่มบุีตรหรอืเป็นโสด พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสงั มต ิหรอืขอ้ตกลง
อนืใดซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนี และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน                                                                               
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “บุตร” หมายความวา่ บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชกิและ 
     หมายความรวมถงึบุตรบุญธรรมดว้ย   
 “โสด” หมายความวา่  สมาชกิทไีมม่กีารสมรสตามกฎหมาย และหมายความ 
     รวมถงึผูท้หียา่รา้งแลว้ 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืสมาชกิทไีมม่บุีตรหรอืเป็นโสดใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี  
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
  (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6 สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารจาํนวน 3,000 บาท ใหแ้กส่มาชกิทไีมม่บุีตรหรอืเป็นโสด
และไมม่บุีตร ทมีอีายตุงัแต่ 50 ปี ขนึไป และมอีายกุารเป็นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 15 ปี  
 ขอ้ 7 สมาชกิทรีบัโอนมาจากสหกรณ์อนื ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชกิตามระเบยีบนี ตงัแต่
วนัทสีหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้นัเป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 8 กรณสีมาชกิและคูส่มรสเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารตามขอ้ 6 สหกรณ์จะจา่ย
เงนิทุนสวสัดกิารใหท้งั 2 คน 
 ขอ้ 9  สมาชกิมสีทิธริบัสวสัดกิารตามระเบยีบนีเพยีงครงัเดยีว และเมอืสมาชกิไดใ้ชส้ทิธ ิ 
รบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีไปแลว้ไมม่สีทิธริบัสวสัดกิารเพอืการศกึษาของบุตรสมาชกิอกี 
 ขอ้ 10  ใหส้มาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนียนืหนงัสอืตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 11  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจ่ายเงนิสวสัดกิารใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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 ขอ้ 12  ในกรณีมปีญัหาเกียวกบัการปฏบิตัิตามระเบียบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้มี
อาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 13  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

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

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  
กรมป่าไม้ จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั 40 ครงัท ี6      
เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยสวสัดกิารเพอืการประกนัชวีติสมาชกิ 
พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เพอืการประกนัชวีติสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชเ้งนิเพอื
สวสัดกิารเพอืการประกนัชวีติสมาชกิ พ.ศ. 2549  
   ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 5  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบักบัสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เทา่นนั ไมร่วมถงึ
ผูท้าํประกนัชวีติสมทบและสมาชกิสมทบ 
 ขอ้ 6  สวสัดกิารเพอืการประกนัชวีติสมาชกิ ใหจ้า่ยจากเงนิ ดงันี 

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

 ขอ้ 7  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพอืการประกนัชวีติสมาชกิอยา่งใดอยา่งหนึง ดงันี 
  (1) สนับสนุนค่าเบียประกนัชีวิตทงัหมด ให้กบัสมาชิกทีมคีวามประสงค์จะทํา
ประกนัชวีติในวงเงนิสนิไหมทดแทนไมเ่กนิ 100,000 บาท กรณเีสยีชวีติหรอืทุพพลภาพ  
  (2) สนับสนุนค่าเบียประกนัชวีติบางส่วน ให้กบัสมาชกิทมีคีวามประสงค์จะทํา
ประกนัชวีติในวงเงนิสนิไหมทดแทนเกนิกว่า 100,000 บาท กรณีเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพ ทงันี จํานวน
เงนิทสีนบัสนุนใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

ขอ้ 8  การจา่ยเงนิสนิไหมทดแทน เมอืสมาชกิเสยีชวีติใหด้าํเนินการ ดงันี   
(1) ให้ผู้มสีทิธิได้รบัเงนิหรอืทายาทแจ้งเป็นหนังสอืพร้อมแนบหลกัฐานเอกสาร    

ใบมรณะบตัร สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสอืหลกัฐานอืนใดทีจําเป็นถึงสหกรณ์เพอืขอรบัเงนิภายใน
กาํหนด 180 วนั นบัตงัแต่วนัเสยีชวีติ  

(2) กรณีสมาชิกผู้นันมีหนีค้างชําระอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะนําเงินสินไหม
ทดแทนทีได้รบัมาชําระหนีทีค้างชําระอยู่กบัสหกรณ์ ส่วนเงนิทีเหลือสหกรณ์จะจ่ายให้กบัผู้รบัโอน
ประโยชน์หรอืทายาทตามกฎหมายต่อไป 
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 ขอ้ 9 ให้ผู้จ ัดการเป็นผู้มีอํานาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพือการประกันชีวิตสมาชิก       
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 

ขอ้ 10  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 
           (ลงนาม)      อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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 ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือสงเคราะหส์มาชิกประสบภยั พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีตใิห้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืสงเคราะหส์มาชกิประสบภยั พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบียบนีเรยีกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยสวสัดกิารเพอื
สงเคราะหส์มาชกิประสบภยั พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบวา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพอืสงเคราะหส์มาชกิประสบภยั พ.ศ. 2558 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพอืสงเคราะหส์มาชกิประสบภยั ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
   (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
   (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  ประสบภยั หมายถงึ ความเสยีหายทเีกดิขนึแก่ทอียูอ่าศยัของสมาชกิ อนัเนืองมาจาก
ภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั วาตภยั ธรณีพบิตัิภยั อคัคภียั เป็นต้น และใหห้มายความรวมถึงอุบตัิภยั   
อนื ๆ ทเีกดิแก่ทอียูอ่าศยัดว้ย 
 ขอ้ 7  ความเสยีหายทจีะไดร้บัการสงเคราะหต์ามระเบยีบนี หมายถงึ ความเสยีหายต่อบา้น
ทีอยู่อาศัยและทรพัย์สินทีอยู่ภายในบ้านหลังดงักล่าว แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรพัย์สินทีอยู่
ภายนอกบา้น 
 ขอ้ 8  สมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนี ตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน 
การนบัอายกุารเป็นสมาชกิใหน้บัตงัแต่วนัแรกเขา้เป็นสมาชกิจนถงึวนัประสบภยั 
 ขอ้ 9  จาํนวนเงนิสงเคราะหแ์ก่สมาชกิผูป้ระสบภยั ใหจ้า่ยดงันี 
  (1)  ทีอยู่อาศัยเสียหายทงัหมดไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้จ่ายตามทีเสียหายจริงแต่      
ไมเ่กนิรายละ  

   1) กรณเีป็นเจา้บา้นตามทะเบยีนบา้น 40,000 บาท 
   2) กรณเีป็นผูอ้าศยัและมชีอืในทะเบยีนบา้น 30,000 บาท 
   3) กรณเีป็นผูอ้าศยัแต่ไมม่ชีอืในทะเบยีนบา้น 10,000 บาท 
  (2)  ทอียูอ่าศยัเสยีหายบางสว่น ใหจ้า่ยตามทเีสยีหายจรงิแต่ไมเ่กนิรายละ 
   1) กรณเีป็นเจา้บา้นตามทะเบยีนบา้น 4,000 บาท 
   2) กรณเีป็นผูอ้าศยัและมชีอืในทะเบยีนบา้น 3,000 บาท 
   3) กรณเีป็นผูอ้าศยัแต่ไมม่ชีอืในทะเบยีนบา้น 1,000 บาท 
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 ขอ้ 10  กรณทีอียูอ่าศยัเป็นบา้นพกัของทางราชการ ไมว่่าจะมชีอือยูใ่นทะเบยีนบา้นหรอืไม่
กต็าม ใหจ้า่ยเฉพาะทรพัยส์นิทเีสยีหายซงึอยูใ่นทอียูอ่าศยัและเป็นกรรมสทิธขิองสมาชกิผูน้นั ตามมลูค่า
ทเีสยีหายจรงิแต่ไมเ่กนิรายละ 3,000 บาท 
 ขอ้ 11  กรณีทอียู่อาศยัมสีมาชกิพกัอาศยัอยู่มากกว่า 1 คน ใหย้นืคาํขอรบัเงนิสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัตามระเบยีบนีไดทุ้กคนต่อการประสบภยัในแต่ละครงั 
 ข้อ 12  สมาชิกคนหนึง ๆ มีสิทธิขอรบัเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย อนัเนืองมาจากภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อคัคีภัย เป็นต้น ตามระเบียบนีได้เพียงปีละ 1 ครงั 
นอกจากในปีนัน ๆ สมาชิกรายดังกล่าวได้ประสบภัยธรรมชาติอีก ให้มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัตามหลกัเกณฑ ์ดงันี     

(1)  ผูไ้ดร้บัเงนิสวสัดกิารตามขอ้ 9 (2) ซงึเป็นกรณีท ีทอียู่อาศยัเสยีหายบางส่วนแลว้ 
และต่อมาเกิดประสบภยัทีอยู่อาศัยเสียหายทงัหมดไม่อาจซ่อมแซมได้ สามารถขอรบัทุนสวสัดิการ
เพมิเตมิตามขอ้ 9 (1) ได ้ 

(2)  ผูไ้ดร้บัเงนิทุนสวสัดกิารตามขอ้ 9 (1) ซงึเป็นกรณีท ีทอียูอ่าศยัเสยีหายทงัหมด
ไม่อาจซ่อมแซมแลว้ และต่อมาเกดิประสบภยัทอียู่อาศยัเสยีหายบางส่วน ไม่สามารถขอรบัทุนสวสัดกิาร
เพมิเตมิตามขอ้ 9 (2)  
 ขอ้ 13  เมอืสมาชกิประสบภยั ใหส้มาชกิแจง้เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี  

(1)  สําเนาทะเบียนบ้านทีประสบภัยซึงสมาชิกมีชืออยู่ สําหรับผู้อยู่อาศัยแต่        
ไมม่ ีชอืในทะเบยีนบา้น จะตอ้งมพียานหลกัฐานอนัควรเชอืไดว้า่ เป็นผูอ้ยูอ่าศยั ในบา้นหลงัดงักล่าวจรงิ  

กรณตีามขอ้ 10 ใหม้หีนงัสอืรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาวา่สมาชกิผูน้นัไดอ้ยูอ่าศยั
และทรพัยส์นิไดร้บัความเสยีหายจรงิ 

(2) รายการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทเีสยีหาย 
(3)  รปูถ่ายดงันี 

 1) รปูถ่ายทอียูอ่าศยัทเีสยีหายและปรากฏเลขทบีา้น 
 2) รปูถ่ายรายการทรพัยส์นิทไีดร้บัความเสยีหายตาม (2)  

ขอ้ 14  ใหย้นืคาํขอรบัเงนิสงเคราะหต์ามระเบยีบนี ภายในกาํหนด 60 วนั นบัแต่วนัทสีนิสุดการ
ประสบภยั หากพน้กาํหนดนีแลว้เป็นอนัหมดสทิธใินการขอรบัเงนิสงเคราะห ์
 ขอ้ 15  ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์อีาํนาจพจิารณาและอนุมตัจิา่ยเงนิสงเคราะห์
สมาชกิผูป้ระสบภยัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี  
 ขอ้ 16  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น  
ผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 17  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

                                           ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 
 

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

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

  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี40 ครงัท ี6 
เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วย
สวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืสมาชกิเนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ พ.ศ. 2560  ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิารเพอื
ชว่ยเหลอืสมาชกิเนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ พ.ศ. 2560”  
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบว่าด้วยการใชทุ้นสวสัดกิารเพอืช่วยเหลอืสมาชกิเนืองมาจาก
การปฏบิตัหิน้าทรีาชการ พ.ศ. 2552 
  ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 “สมาชกิ”  หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ” หมายความว่า การปฏบิตัหิน้าทรีาชการ   

ตามอํานาจหน้าทรีบัผดิชอบหรอืตามทไีดร้บั
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วย
ราชการ 

  “ทุพพลภาพ”   หมายความวา่  ไดร้บัอนัตรายจนไมส่ามารถประกอบอาชพี 
       ใด ๆ  ไดห้รอืสญูเสยีอวยัวะ ดงัต่อไปนี 
   1. สญูเสยีตาหนึงขา้ง 

   2. สญูเสยีมอืหนึงขา้งหรอืเทา้หนึงขา้ง 
         3. สญูเสยีการไดย้นิโดยสนิเชงิและไมม่ ี    

ทางรกัษาใหห้ายได ้  
                              “บาดเจบ็สาหสั” หมายความวา่ ไดร้บัอนัตรายอยา่งหนึงอยา่งใด     

ดงัต่อไปนี 
 1. ลนิขาด เสยีอวยัวะอนืใดหรอืเสยี 
     ความสามารถในการดมกลนิ 
 2. หน้าเสยีโฉมอยา่งตดิตวั 
 3. แทง้ลกู 
 4. จติพกิารอยา่งตดิตวั 
 5. ปว่ยเจบ็เรอืรงัซงึอาจถงึตลอดชวีติ 
 6. ปว่ยเจบ็ซงึตอ้งใชเ้วลารกัษาหรอืจนประกอบ

กรณยีกจิตามปกตไิมไ่ด ้
  ไมน้่อยกวา่ 20 วนั 



4.12 ระเบยีบสวัสดิการเพอืช่วยเหลือสมาชิกปฏิบติัหน้าทีราชการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 142

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพอืช่วยเหลอืสมาชกิเนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ ใหใ้ช้
จากเงนิ ดงันี 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  (3) เงนิบรจิาค 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืช่วยเหลอืสมาชกิเนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าที
ราชการ ดงันี 
 (1) กรณสีมาชกิถงึแก่กรรม    จา่ยใหร้ายละ   20,000 บาท 
 (2) กรณสีมาชกิทุพพลภาพ   จา่ยใหร้ายละ   20,000 บาท 
 (3) กรณสีมาชกิบาดเจบ็สาหสั   จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ 10,000 บาท 
 ขอ้ 7 เมอืสมาชิกถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรอืบาดเจ็บสาหสั เนืองจากการปฏิบตัิ
หน้าทรีาชการ ให้คู่สมรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืผู้แทนสมาชกิ หรอืผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงาน       
ทสีมาชกินนัสงักดัอยู ่แจง้เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี 
 (1) หนังสือแสดงว่าถึงแก่กรรมหรือเอกสารหลกัฐานอืนใดอนัพึงเชือได้ว่าได ้    
ถงึแก่กรรม หรอืแนบหนังสอืของสถานพยาบาลหรอืแพทยท์รีบัรองว่า ทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั 
แลว้แต่กรณ ี 
 (2) หนงัสอืรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาหรอืของหน่วยงานทสีมาชกินนัสงักดัอยู ่หรอื
พยานหลกัฐานอนืใดอนัเชอืได้ว่าการถึงแก่กรรมหรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสันันเนืองมาจากการ
ปฏบิตัหิน้าทรีาชการแลว้แต่กรณ ี 
 โดยยืนต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม หรือได้ร ับ
อนัตรายจนถงึทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั 
  ขอ้ 8  การจ่ายเงนิตามขอ้ 6 ใหค้ณะกรรมการอํานวยการพจิารณาวนิิจฉยั จากหนังสอื
รบัรองของผู้บงัคบับญัชาของหน่วยงานทสีมาชิกนันสงักดัอยู่ หรอืพยานหลกัฐานอืนใดอนัเชือได้ว่า     
ถงึแก่กรรม ทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ และใหม้อีํานาจอนุมตัิ
จา่ยเงนิตามระเบยีบนี 
  ขอ้ 9  กรณีสมาชกิไดร้บับาดเจบ็สาหสัเนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ และไดร้บั
เงนิช่วยเหลอืตามระเบยีบนีไปแล้ว ต่อมาได้ทุพพลภาพหรอืถึงแก่กรรม อนัสบืเนืองมาจากการได้รบั
บาดเจบ็สาหสัดงักล่าว ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในสว่นทยีงัขาดอยู ่ 
  ขอ้ 10  การจ่ายเงนิตามระเบยีบนี ใหจ้า่ยแก่บุคคล ดงันี 
   (1) กรณีถงึแก่กรรม ใหจ้่ายแก่คู่สมรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืตามหนังสอื  
ตงัผูร้บัประโยชน์  
   (2) กรณีทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั ใหจ้่ายแก่สมาชกิผู้นัน หรอืผูร้บัมอบ
อาํนาจ หรอืคูส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม 
   โดยใหผู้ร้บัเงนิทําหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่สหกรณ์และนําเสนอใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการ เพอืทราบต่อไป 
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 ขอ้ 11  สาํหรบัเจา้หน้าทสีหกรณ์ซงึเป็นสมาชกิไดถ้งึแก่กรรม หรอืทุพพลภาพ หรอื
บาดเจบ็สาหสั เนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทตีามอาํนาจหน้าทรีบัผดิชอบหรอืตามทไีดร้บัมอบหมายจาก
สหกรณ์ ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีโดยอนุโลม  
 ขอ้ 12  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 13  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ ณ วนัท ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

                                                           (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์

 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 

ว่าด้วยสวสัดิการเพือบาํเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560 
------------------------------------- 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี    
23 มถุินายน พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืบาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 

ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
บาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2560” 

ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพอื

บาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2557 
ขอ้ 4 ในระเบยีบนี 

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

ไม่น้อยกว่า 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิก
ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

 ขอ้ 5 เงนิสวสัดกิารเพอืบาํเหน็จสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
  (1)  งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2)  เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6 การนับอายุของสมาชกิ และอายุการเป็นสมาชกิ ใหน้ับถงึวนัท ี30 กนัยายนของทุกปี        
เศษของปีใหต้ดัทงิ 
 ขอ้ 7 สมาชกิทรีบัโอนมาจากสหกรณ์อนื ใหน้ับอายุการเป็นสมาชกิตามระเบยีบนี ตงัแต่วนัที
สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้นัเป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 8 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืบําเหน็จสมาชกิ ในเดอืนตุลาคมของทุกปี หรอืตามที
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร ทงันี สมาชกิมสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารบําเหน็จตามระเบยีบนี เพยีง
ครงัเดยีว 

ขอ้ 9 การคดิคํานวณเงนิสวสัดกิารเพอืบําเหน็จสมาชกิ ใหค้ํานวณจากจํานวนปีทเีป็นสมาชกิ  
คณูดว้ยจาํนวนหุน้ทมีอียูใ่นสหกรณ์หารดว้ยหนึงรอ้ย 

ขอ้ 10 จาํนวนเงนิสวสัดกิารเพอืบาํเหน็จสมาชกิทคีาํนวณไดต้ามขอ้ 9 หากตํากวา่ 2,000 บาท 
ใหจ้า่ย 2,000 บาท แต่ทงันีจาํนวนเงนิสวสัดกิารเพอืบาํเหน็จตอ้งไมเ่กนิ 10,000 บาท 

ขอ้ 11 กรณีทสีมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเพอืบําเหน็จสมาชกิยงัมหีนีคา้งชําระอยู่กบั
สหกรณ์ เกนิกวา่รอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ทสีมาชกิผูน้นัมอียูใ่นสหกรณ์ ใหส้หกรณ์นําเงนิทคีาํนวณไดต้าม
ขอ้ 9 และขอ้ 10 มาหกัชาํระหนีของสมาชกิทคีา้งชาํระอยูท่งัหมดก่อน  

  ความในวรรคหนึง มใิหใ้ชบ้งัคบักบัหนีเงนิกูพ้เิศษ 
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ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจจ่ายเงนิสวสัดกิารบําเหน็จสมาชกิใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบนี โดยจ่ายเข้าบญัชีเงนิฝากทีสมาชิกผู้นันมอียู่กบัสหกรณ์ และเมอืดําเนินการเสร็จสนิแล้วให้
นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบต่อไป 

ขอ้ 13 ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเป็น
ผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 14 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

                                                           (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์

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

------------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ทปีระชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน 
พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืเกอืกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยสวสัดกิารเพอื
เกอืกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพอื
เกอืกลูสมาชกิอาวโุส พ.ศ. 2557 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

 “สมาชกิอาวโุส”  หมายความว่า สมาชกิทมีอีายตุงัแต่ 61 ปีขนึไป และมอีาย ุ
    การเป็นสมาชกิตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี 

 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพอืเกอืกลูสมาชกิอาวโุส ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
  (1) งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
  (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6  การนบัอายขุองสมาชกิ และอายกุารเป็นสมาชกิ ใหน้บัถงึวนัท ี30 กนัยายนของทุกปีเศษของปีใหต้ดัทงิ 
 ขอ้ 7  สมาชกิทรีบัโอนมาจากสหกรณ์อนื ใหน้ับอายุการเป็นสมาชกิตามระเบยีบนี ตงัแต่วนัที
สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้นัเป็นสมาชกิสหกรณ์  
 ขอ้ 8  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนี ใหแ้ก่สมาชกิอาวโุสตามรายละเอยีด ดงันี 
  1)  สมาชกิอาวโุสทมีอีายกุารเป็นสมาชกิไมน้่อยกว่า 10 ปี จา่ย 1,000 บาท 
  2)  สมาชกิอาวโุสทมีอีายกุารเป็นสมาชกิตงัแต่ 20 ปี จา่ย 1,500 บาท 
  3)  สมาชกิอาวโุสทมีอีายกุารเป็นสมาชกิตงัแต่ 30 ปี จา่ย 2,000 บาท 
 ขอ้ 9  สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพอืเกอืกลูสมาชกิอาวโุสตามขอ้ 8 ในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
หรอืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร  
 ขอ้ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการ มีอํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพือเกือกูลสมาชิกอาวุโส          
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี โดยจ่ายเขา้บญัชเีงนิฝากทสีมาชกิผูน้ันมอียู่กบัสหกรณ์ และเมอืดําเนินการเสรจ็สนิแลว้   
ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบต่อไป 
 ขอ้ 11  ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูม้ ี
อาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 
                                                            (ลงนาม)      อารยา บุญยะศรินินัท ์
  (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือสงเคราะหส์มาชิกเมือทุพพลภาพ พ.ศ. 2564 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ชุดท ี44 ครงัท ี
12 เมอืวนัท ี26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยสวสัดกิารเพอืสงเคราะหส์มาชกิ
เมอืทุพพลภาพ พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
สงเคราะหส์มาชกิเมอืทุพพลภาพ พ.ศ. 2564”     
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
สงเคราะหส์มาชกิเมอืทุพพลภาพ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสงั มต ิหรอืขอ้ตกลงอนื
ใดซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนี และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
  “สหกรณ์”      หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  “สมาชกิ”       หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “ทุพพลภาพ”  หมายความวา่ สมาชกิทอียูใ่นสภาพดงัต่อไปนี 
  (1) เจบ็ปว่ยถงึขนัหยอ่นความสามารถ จนไมส่ามารถประกอบหน้าทกีารงานใด ๆ 
ในอาชพีประจาํ ซงึตอ้งออกจากราชการ หรอืบุคคลทอีอกจากราชการแลว้ และเจบ็ป่วยหย่อนความสามารถ 
ทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัภิารกจิในการช่วยเหลอืตนเองได ้จนอยู่ในสภาพเป็นผูป้่วยตดิเตยีง โดยสภาพ
หยอ่นความสามารถทงัสองกรณนีีตอ้งเกดิขนึต่อเนืองเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 180 วนั หรอื 
  (2) เจบ็ปว่ยถงึขนัหยอ่นความสามารถ จนไมส่ามารถประกอบหน้าทกีารงานใด ๆ 
ในอาชพีประจาํ ซงึตอ้งออกจากราชการ หรอืบุคคลทอีอกจากราชการแลว้ และเจบ็ป่วยหย่อนความสามารถ 
แต่ยงัช่วยเหลอืตนเองได ้เช่น แขน ขา อ่อนแรงขา้งใดขา้งหนึง เป็นตน้ โดยเกดิขนึต่อเนืองเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 180 วนั หรอื 
  (3) สูญเสยีตาหนึงขา้ง หรอืมอืหนึงขา้งหรอืเทา้หนึงขา้ง หรอืสูญเสยีการไดย้นิ
โดยสนิเชงิและไมม่ทีางรกัษาใหห้ายได ้  
 ขอ้ 5  เงนิสวสัดกิารเพอืสงเคราะหส์มาชกิเมอืทุพพลภาพ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี  
   (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
   (2) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  ขอ้ 6  สมาชกิผูม้สีทิธไิด้รบัสวสัดกิารตามระเบยีบนีต้องเป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 7 สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารเพอืสงเคราะหส์มาชกิเมอืทุพพลภาพ ดงันี 
 (1) เจบ็ป่วยถงึขนัหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าทกีารงาน
ใด ๆ ในอาชพีประจํา ซงึตอ้งออกจากราชการ หรอืบุคคลทอีอกจากราชการแลว้ และเจบ็ป่วยหย่อน
ความสามารถ ทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตัภิารกจิในการช่วยเหลอืตนเองได ้จนอยู่ในสภาพเป็นผูป้่วยตดิเตยีง 
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ใหค้ํานวณตามอายุการเป็นสมาชกิ ปีละ 8,000 บาท เศษของปีเกนิกว่า 6 เดอืนใหน้บัเป็น 1 ปี ทงันี ไม่
เกนิ 80,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 6 งวดเดอืน งวดแรกจ่ายครงึหนึงของจํานวนเงนิทไีดร้บั สว่นที
เหลอืแบ่งจา่ยเทา่ ๆ กนั 
  (2) เจบ็ป่วยถงึขนัหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าทกีารงาน
ใด ๆ ในอาชพีประจํา ซงึตอ้งออกจากราชการ หรอืบุคคลทอีอกจากราชการแลว้ และเจบ็ป่วยหย่อน
ความสามารถ แต่ช่วยเหลอืตนเองได ้เช่น แขน ขา อ่อนแรงขา้งใดขา้งหนึง เป็นตน้ ใหค้าํนวณตามอายุ
การเป็นสมาชกิ ปีละ 8,000 บาท เศษของปีเกนิกว่า 6 เดอืนใหน้ับเป็น 1 ปี ทงันี ไม่เกนิ 40,000 บาท 
โดยแบ่งจา่ยออกเป็น 6 งวดเดอืน งวดแรกจา่ยครงึหนึงของจาํนวนเงนิทไีดร้บั สว่นทเีหลอืแบ่งจา่ยเทา่ ๆ กนั 
 (3) สญูเสยีตาหนึงขา้ง หรอืมอืหนึงขา้งหรอืเทา้หนึงขา้ง หรอืสญูเสยีการไดย้นิ
โดยสนิเชงิและไม่มทีางรกัษาใหห้ายได ้ใหค้ํานวณตามอายุการเป็นสมาชกิ ปีละ 8,000 บาท เศษของปี
เกนิกว่า 6 เดอืนใหน้ับเป็น 1 ปี ทงันี ไม่เกนิ 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 6 งวดเดอืน งวดแรก
จา่ยครงึหนึงของจาํนวนเงนิทไีดร้บั สว่นทเีหลอืแบ่งจา่ยเทา่ ๆ กนั 
   กรณีสมาชกิผูไ้ด้รบัเงนิสวสัดกิารเพอืสงเคราะห์สมาชกิเมอืทุพพลภาพตาม
วรรคหนึง หากเสยีชวีติก่อนไดร้บัเงนิครบตามจาํนวนดงักล่าว ใหก้ารจา่ยเงนิตามสวสัดกิารนีเป็นอนัสนิสดุ  
  ขอ้ 8 การขอรบัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีใหส้มาชกิหรอืทายาทหรอืผูร้บัประโยชน์     
มหีนังสอืแจง้ใหส้หกรณ์ทราบพรอ้มใบรบัรองแพทยห์รอืหลกัฐานอนื ๆ และภาพถ่ายทเีกยีวขอ้งภายใน 
180 วนั นบัตงัแต่วนัทมีสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารในกรณนีนั ๆ  
  ขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการอํานวยการเป็นผูอ้นุมตัเิงนิสวสัดกิารสงเคราะหส์มาชกิเมอื
ทุพพลภาพตามระเบยีบนี 
  ขอ้ 10 ผู้ททีุพพลภาพก่อนเป็นสมาชกิไม่มสีทิธิได้รบัเงนิสวสัดกิารเพอืสงเคราะห์
สมาชกิตามระเบยีบนี 
  ขอ้ 11 กรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจในการวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

บทเฉพาะกาล 
  ขอ้ 13  ผูข้อรบัสวสัดกิารเพอืสงเคราะหส์มาชกิเมอืทุพพลภาพทยีงัไดร้บัเงนิสวสัดกิาร
ไม่ครบตามระเบยีบเดมิก่อนระเบยีบนีใช้บงัคบั ใหจ้่ายเงนิสวสัดกิารเพอืสงเคราะหส์มาชกิเมอืทุพพล
ภาพตามระเบยีบเดมิโดยอนุโลม 
 
                ประกาศ  ณ  วนัท ี29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564  
        
              (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส  

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี    
23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าด้วยสวสัดกิารเพอืช่วยเหลอืงานศพบดิา มารดา      
คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิารเพอื
ชว่ยเหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ พ.ศ. 2560” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชเ้งนิทุนสวสัดกิาร

เพอืสงเคราะหก์ารศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ พ.ศ. 2551 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

 “บดิา มารดา คูส่มรส บุตร” หมายถงึ  บดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ  
 ขอ้ 5 เงนิสวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิ ใหใ้ชจ้าก
เงนิ ดงันี 
  (1)  งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
  (2)  เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
 ขอ้ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ
สมาชกิ ใหศ้พละ 2,000 บาท เพอืมอบเป็นสงิของแสดงการไวอ้าลยัและหรอืเงนิรว่มทาํบุญงานศพบดิา มารดา 
คูส่มรส และบุตรของสมาชกิในนามสหกรณ์ 
 ขอ้ 7  เมอืสหกรณ์ทราบวา่ บดิา มารดา คูส่มรส หรอืบุตรสมาชกิ ถงึแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการ
เบกิเงนิจากสหกรณ์จาํนวน 2,000 บาท เพอืมอบใหแ้ก่ผูแ้ทนสมาชกิ หรอืสมาชกิ โดยการเบกิเงนิดงักล่าว
ใหเ้บกิไดภ้ายใน 60 วนั นับตงัแต่วนัทถีงึแก่กรรม ทงันี เมอืดําเนินการเสรจ็สนิแลว้ ใหส้ง่สาํเนา ใบมรณะ
บตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัเบกิจา่ยเงนิ 
 ขอ้ 8  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 9  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

       ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 
                                                           (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
     (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
     ประธานกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   



4.17 ระเบยีบสวัสดิการเพอืสงเคราะห์การศพสมาชิกทีมไิด้ทาํประกันชีวิต 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือสงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชิกทีมิได้ทาํประกนัชีวิต พ.ศ. 2560 

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

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์
กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี40 ครงัท ี6 
เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีติให้กําหนดระเบยีบว่าด้วยสวสัดกิารเพอืสงเคราะห์การศพสําหรบั
สมาชกิทมีไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี  
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เพอืสงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทมีไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2560”  
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพอื
สงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทมีไิดป้ระกนัชวีติ พ.ศ. 2549 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

  ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืสงเคราะหก์ารศพสาํหรบัสมาชกิทมีไิดป้ระกนัชวีติ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
  (1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
  (2) ทุนสวสัดกิารสมาชกิ 
  (3) เงนิรบับรจิาค 
  ขอ้ 6  สมาชกิทมีสีทิธไิดร้บัเงนิสงเคราะหต์ามระเบยีบนีตอ้งเป็นผูท้มีไิดร้บัเงนิสวสัดกิาร
ตามระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืการประกนัชวีติสมาชกิ หรอืทาํประกนัชวีติกลุ่มแลว้ แต่ไดร้บัการปฏเิสธ
การจา่ยเงนิสนิไหมจากบรษิทัผูร้บัประกนัดว้ยเหตุหนึงเหตุใด 
  ข้อ 7  สหกรณ์จะจ่ายเงินเพือสงเคราะห์การศพสําหรบัสมาชิกทีมิได้ทําประกันชีวิต     
ตามอายุการเป็นสมาชกิปีละ 10,000 บาท หากเศษของปีเกนิกว่า 6 เดอืนใหน้ับเป็น 1 ปี ทงันี ต้องไม่เกนิ 
100,000 บาท    

ขอ้ 8  เมอืสมาชกิเสยีชวีติใหด้าํเนินการ ดงันี     
(1) ให้ผู้มสีทิธิได้รบัเงนิหรอืทายาทแจ้งเป็นหนังสอืพร้อมแนบหลกัฐานเอกสาร    

ใบมรณะบตัร สาํเนาทะเบยีนบา้น และหนงัสอืหลกัฐานอนืใดทจีาํเป็นถงึสหกรณ์เพอืขอรบัเงนิภายในกําหนด 
180 วนั นบัตงัแต่วนัเสยีชวีติ เมอืพน้กาํหนดนีแลว้เป็นอนัหมดสทิธใินการขอรบัเงนิ 

(2) กรณีสมาชิกผู้นันมีหนีค้างชําระอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะนําเงินตามข้อ 7      
มาชําระหนีทคีา้งชําระอยู่กบัสหกรณ์ ส่วนเงนิทเีหลอืสหกรณ์จะจ่ายใหก้บัผูร้บัโอนประโยชน์หรอืทายาท
ตามกฎหมายต่อไป    

ขอ้ 9  กรณีทสีหกรณ์ทราบว่าสมาชกิผูใ้ดเสยีชวีติ ใหส้หกรณ์ติดต่อผูม้สีทิธริบัเงนิตาม
กฎหมายเพอืดาํเนินการตามขอ้ 8 (1) โดยเรว็    



4.17 ระเบยีบสวัสดิการเพอืสงเคราะห์การศพสมาชิกทีมไิด้ทาํประกันชีวิต 
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ขอ้ 10  ใหผู้จ้ดัการมอีาํนาจพจิารณาและอนุมตัจิ่ายเงนิสงเคราะหเ์กยีวกบัการศพสมาชกิ
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี โดยตอ้งใหผู้ร้บัเงนิทาํหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่สหกรณ์ และนําเสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพอืทราบต่อไป 
  ขอ้ 11  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

                                                           (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์

   (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
   ประธานกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
 



4.18 ระเบยีบเพอืการศึกษาอบรม 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทนุเพือการศึกษาอบรม  พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม้ จํากัด และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เพือพัฒนาสหกรณ์ ทีประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560 จงึมมีตใิหก้าํหนดระเบยีบ
วา่ดว้ยการใชทุ้นเพอืการศกึษาอบรม พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1 ระเบียบนีเรยีกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการใช้ทุน    
เพอืการศกึษาอบรม พ.ศ. 2560”   
 ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้นเพอืการศกึษา
อบรม พ.ศ. 2551 
      ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
  “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  “สมาชกิ”  หมายความว่า  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่   สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  ขอ้ 5  เงนิทุนเพอืการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ ใหจ้่ายไดใ้นกรณี ดงันี 
 (1)  เพอืการฝึกอบรม การสมัมนา การศกึษาดงูาน และการจดักจิกรรมทเีกยีวกบัสหกรณ์ 
 (2)  เพอืสง่เสรมิการศกึษาวชิาการสหกรณ์ในสถาบนัการศกึษา 
 (3)  เพอืสง่เสรมิการศกึษาวจิยัเกยีวกบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 6  ผูม้สีทิธไิดร้บัทุนเพอืการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ ไดแ้ก่ 
  (1)  สมาชกิ สมาชกิสมทบ  
  (2)  นิสติ นกัศกึษา และบุคคลทวัไปทศีกึษา หรอืทาํการวจิยัเกยีวกบัสหกรณ์ 
 ขอ้ 7  แหล่งทมีาของเงนิทุนเพอืการศกึษาอบรมใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 

(1) งบประมาณรายจา่ยประจาํปี  
    (2)  ทุนเพอืการศกึษาอบรมทางสหกรณ์  
 (3)  เงนิรบับรจิาค 
 ขอ้ 8  การยนืขอรบัทุนเพอืการศกึษาอบรม ใหย้นืเป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารทเีกยีวขอ้ง 
 ขอ้ 9  สหกรณ์จะพจิารณาจา่ยเงนิทุนเพอืการศกึษาอบรมใหต้ามความเหมาะสม 
 ขอ้ 10  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูอ้นุมตักิารจา่ยเงนิตามระเบยีบนี 

ขอ้ 11  กรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ      
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 มถุินายน พ.ศ. 2560 

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



4.19 ระเบยีบสวัสดิการเพอืช่วยเหลืองานศพสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2560 
จงึมมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพอืชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  บรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสงั มต ิและขอ้ตกลงอนืใดซงึขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี 
ใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 
  ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ” หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 5  สวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิ ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
 (1)  งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
 (2)  ทุนสวสัดกิารสมาชกิ  
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจา่ยสวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิ จาํนวน 3,000 บาท เพอืมอบ
เป็นสงิของแสดงการไวอ้าลยัและหรอืเงนิรว่มทาํบุญงานศพสมาชกิในนามสหกรณ์     
 ขอ้ 7  เมอืสหกรณ์ทราบว่าสมาชกิผูใ้ดถึงแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการเบกิเงนิจากสหกรณ์เพอื
มอบให้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกผู้นันเพือ
ดําเนินการตามขอ้ 6 โดยการเบกิเงนิดงักล่าวใหเ้บกิไดภ้ายใน 60 วนั นับตงัแต่วนัทถีงึแก่กรรม ทงันี 
เมอืดาํเนินการเสรจ็สนิแลว้ ใหส้ง่สาํเนาใบมรณะบตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัเบกิจา่ยเงนิ 
 ขอ้ 8  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 9  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 

      ประกาศ  ณ  วนัท ี26 มถุินายน  พ.ศ. 2560 

                                                       (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์

 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



4.20 ระเบยีบสวัสดิการสมาชิกเพอืช่วยเหลือผูติ้ดเชือไวรัสโคโรนา 2019  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการสมาชิกเพือช่วยเหลือผูติ้ดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

พ.ศ. 2564 
------------------------------------- 

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์ 
กรมปา่ไม ้จาํกดั และเพอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของสมาชกิทไีดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณ์โรคโควดิ 19      
ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 44 ครงัที 12 เมือวนัท ี         
26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยสวสัดกิารสมาชกิเพอืช่วยเหลอืผูต้ดิเชอืไวรสั    
โคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี 
  ข้อ 1  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย
สวสัดกิารสมาชกิเพอืชว่ยเหลอืผูต้ดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) พ.ศ. 2564” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ช้บงัคบัตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัท ี31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 หรอืเมอืสหกรณ์อนุมตัคิรบวงเงนิตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 4 แลว้แต่กรณใีดถงึกาํหนดก่อน 
  ขอ้ 3  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม้

จํากดัหรอืผู้ทําหน้าทผีู้จดัการสหกรณ์
ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

  “สมาชกิ”  หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั  

 ขอ้ 4 สวสัดกิารสมาชกิตามระเบยีบนีใหใ้ชจ้ากเงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิ วงเงนิไม่เกนิ 
10,000,000 บาท (สบิลา้นบาทถว้น)  
  กรณีสมาชกิยนืคําขอรบัทุนสวสัดกิารนีหลงัจากทสีหกรณ์อนุมตัคิรบจํานวนเงนิ
ตามวงเงนิทกีาํหนดไวด้งักล่าวแลว้ ใหค้าํขอนนัเป็นอนัตกไป 
  สมาชกิทตีดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนทรีะเบยีบนีใชบ้งัคบัใหม้สีทิธิ
ไดร้บัเงนิสวสัดกิารนี   
 ขอ้ 5 สหกรณ์จะจา่ยเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีใหแ้ก่สมาชกิเมอืไดร้บัการวนิิจฉยัโรค
จากแพทยว์า่ตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจาํนวนเงนิ 10,000 บาท (หนึงหมนืบาทถว้น) 
เพยีงครงัเดยีว 
 ขอ้ 6 สมาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
1 ปี สําหรบัสมาชกิทรีบัโอนมาจากสหกรณ์อนื ให้นับอายุการเป็นสมาชกิตามระเบยีบนี ตงัแต่วนัที
สหกรณ์ไดร้บัโอนผูน้นัเป็นสมาชกิสหกรณ์  



4.20 ระเบยีบสวัสดิการสมาชิกเพอืช่วยเหลือผูติ้ดเชือไวรัสโคโรนา 2019  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 155

 ขอ้ 7 ใหส้มาชกิผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิาร ยนืคําขอตามแบบทสีหกรณ์กําหนดพรอ้ม
แนบเอกสารหลกัฐานใบรบัรองแพทยห์รอืผลการตรวจวนิิจฉยัจากโรงพยาบาลว่าตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภายใน 120 วนั นับแต่วนัทไีดร้บัทราบผลการวนิิจฉัยจากแพทยห์รอืโรงพยาบาล ทงันี    
ใหร้วมถงึหลกัฐานใบรบัรองแพทยห์รอืผลการตรวจวนิิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทรีะบุวนัทกี่อนวนัทรีะเบยีบนีมผีลใชบ้งัคบัดว้ย 
 ขอ้ 8 ใหผู้จ้ดัการตรวจสอบคําขอรบัสวสัดกิารสมาชกิเพอืช่วยเหลอืผูต้ดิเชอืไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) พรอ้มเอกสารหลกัฐานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนีแลว้เสนอประธานกรรมการดาํเนินการเพอื
พจิารณาอนุมตัิ และให้ผู้จดัการนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพอืทราบในคราวทมีกีารประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการคราวถดัไป 
 ขอ้ 9 ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 10  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564  

 (ลงนาม)   วชิติ สนธวิณชิ 

 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพือการกศุลหรือเพือประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2558 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (9) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี38 ครงัท ี14
เมอืวนัท ี25 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ไดก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพอืการกุศล
หรอืเพอืประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1 ระเบยีบนี เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชทุ้น
สาธารณประโยชน์เพอืการกุศลหรอืเพอืประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2558” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี28 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์
เพอืการกุศลหรอืเพอืประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2552 ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ย
การใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพอืการกุศลหรอืเพอืประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี1) 
พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสงั มต ิหรอืขอ้ความอนืใดซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนีใหใ้ชร้ะเบยีบ
นีแทน 
 ขอ้ 4 การใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพอืการกุศล ใหจ้า่ยในกรณดีงัต่อไปนี 
  (1)  บาํรงุการศาสนา และการศกึษา 
  (2)  สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั เชน่ อคัคภียั อุทกภยั วาตภยัและประสบภยั อนัเนือง        
มาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ เป็นตน้ 
  (3)  สงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส   
 ขอ้ 5 การใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพอืประโยชน์สว่นรวมใหจ้า่ยในกรณดีงัต่อไปนี 
  (1)  เป็นทุนในการก่อสรา้ง หรอืซ่อมแซม หรอืต่อเตมิสถานทอีนัเป็นสาธารณประโยชน์
ทวัไป เชน่ ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อนํา และสาธารณสถานต่าง ๆ 

(2)  เป็นเงนิสมทบร่วมกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการ และ
หน่วยงานอนืทมีสีมาชกิสหกรณ์สงักดัอยู ่
  (3)  เป็นเงนิสมทบรว่มกจิกรรม หรอืสนบัสนุนใหแ้ก่หน่วยงาน หรอืบุคคล ทเีกยีวขอ้ง
กบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ หรอืขบวนการสหกรณ์ 

ขอ้ 6 การใหทุ้นสาธารณประโยชน์ ตามระเบยีบนี 
  (1)  ให้หน่วยงานหรอืบุคคลทีขอทุนสาธารณประโยชน์ ยนืหนังสอืต่อสหกรณ์     
พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐาน (ถา้ม)ี 

  (2)  คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควร   
ขอ้ 7 การพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ ใหถ้อืหลกัความสาํคญัตามลาํดบั ดงัต่อไปนี 

  (1)  เป็นการก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สมาชกิโดยทวัไป 
  (2)  เป็นการก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สมาชกิบางสว่น 
  (3)  นอกจากทกีล่าวขา้งตน้ ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
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  การพิจารณาอนุมตัิให้พิจารณาภายในวงเงินทุนสาธารณประโยชน์ทีมีอยู่ใน
ขณะนันเท่านัน และเมอืไดพ้จิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์เพอืการใดในคราวหนึง ๆ ไปแลว้ใหถ้อืว่า
การพจิารณาสาํหรบัเรอืงนนั ๆ เป็นอนัยตุ ิ
 ขอ้ 8 ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้มอีํานาจจ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ตาม    
ขอ้ 4 และขอ้ 5 ไม่เกินกิจกรรมละ 10,000 บาท และจํานวนกิจกรรมต้องไม่เกินทรีะบุไว้ในแผนงาน
ประจาํปีของสหกรณ์ทงันีใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบดว้ย 

 ในกรณีทจีํานวนกจิกรรมเกนิกว่าทรีะบุไวใ้นแผนงานประจําปีของสหกรณ์ และ
หรอืจาํนวนเงนิทเีหน็ควรสนบัสนุนเกนิกวา่กจิกรรมละ 10,000 บาทใหค้ณะกรรมการอาํนวยการนําเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการเพอืพจิารณาเป็นกรณ ีๆ ไป  
 ขอ้ 9 มตขิองคณะกรรมการดําเนินการในการพจิารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์ตามขอ้ 
7 (3) และขอ้ 8 วรรคสองใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการที
เขา้ประชุม 
 ขอ้ 10 กรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัิตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 
 ประกาศ ณ วนัท ี28 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
 (ลงนาม)     สทิธชิยั องึภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั องึภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



6.1 ระเบยีบกลุ่มสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 

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

  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (5) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี35 ครงัท ี4 เมอืวนัท ี5 เมษายน พ.ศ. 2555    
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยกลุ่มสมาชกิ
พ.ศ. 2555” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชต้งัแต่วนัท ี18 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ. 2551
ระเบยีบหรอืขอ้ความอนืใดทขีดัแยง้กบัระเบยีบนี ใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 

หมวดที 1 
การกาํหนดกลุ่มสมาชิกและการสงักดักลุ่มสมาชิก 

  ขอ้ 4  การกาํหนดใหเ้ป็นกลุ่มสมาชกิ มหีลกัเกณฑด์งันี 
 (1)  หน่วยงานระดบัสาํนกั กอง หรอืเทยีบเท่าทมีสีาํนกังานตงัอยูใ่นพนืทสีว่นกลาง
และมสีมาชกิตงัแต่ 25 คนขนึไป  
 (2)  หน่วยงานทมีสีาํนกังานตงัอยูใ่นพนืทจีงัหวดัอนืนอกจากกรงุเทพมหานครและ
มสีมาชกิตงัแต่ 25 คนขนึไปเวน้แต่กรณตีามขอ้ 29 

(3)  กลุ่มทสีมาชกิตงัแต่ 50 คนขนึไปขอจดัตงัและสหกรณ์ได้ประกาศใหเ้ป็น
กลุ่มสมาชกิ  
 ขอ้ 5  สมาชกิทุกคนตอ้งสงักดักลุ่มสมาชกิตามหน่วยงานทตีนสงักดัหรอืกลุ่มทจีดัตงัขนึ  
หรอืกลุ่มทสีมาชกิไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรอืกลุ่มทสีหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 6  สมาชกิทเีป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจาํทเีกษยีณอายุราชการ หรอืสมาชกิซงึ
ได้โอนย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ให้สังกัดกลุ่มทีสมาชิกผู้นันดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานครงัสุดทา้ย เวน้แต่กลุ่มสมาชกินนัไดถู้กยกเลกิไปแลว้ สหกรณ์จะกําหนดใหส้มาชกิดงักล่าว
สงักดักลุ่มสมาชกิกลุ่มใดกลุ่มหนึงตามทเีหน็สมควร 
 ขอ้ 7  สมาชกิทไีดร้บัการแต่งตงั หรอืโอนยา้ยไปปฏบิตังิานยงัหน่วยงานอนื ใหถ้อืว่า
สมาชกิผูน้นัอยูใ่นสงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหส้มาชกิผูน้นัไปสงักดักลุ่มใหม ่

หมวดที 2 
การขอจดัตงักลุ่มสมาชิก 

  ขอ้ 8  สมาชกิซึงรวมกนัไม่น้อยกว่า 50 คน และมคีวามประสงคจ์ดัตงักลุ่มใหม่ให้
สมาชกิดงักล่าวมหีนงัสอืแสดงเหตุผล หรอืความจาํเป็นตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด โดยม ี2 กรณ ีดงันี 
 (1)  ก่อนวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิจะตอ้งแจง้ความประสงคข์อจดัตงักลุ่ม
ใหมภ่ายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศรายชอืกลุ่มและสมาชกิทสีงักดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ 11(1) ซงึการจดัตงั
กลุ่มใหมข่องสมาชกิดงักล่าวนีมผีลต่อการเพมิหรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทมีอียูข่องแต่ละกลุ่ม 
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 (2)  หลงัจากเลอืกตงัผู้แทนสมาชกิ สมาชกิยงัมสีทิธขิอจดัตงักลุ่มใหม่ได้ตาม
ความประสงค ์แต่การขอจดัตงักลุ่มใหมข่องสมาชกิดงักล่าวนีไม่มผีลต่อการเพมิหรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ
ทมีอียู่เดมิของแต่ละกลุ่ม และกลุ่มทจีดัตงัขนึใหม่นีไม่สามารถมผีูแ้ทนสมาชกิไดจ้นกว่าผูแ้ทนสมาชกิเดมิจะ
ครบวาระ 
 ขอ้ 9  สมาชกิทแีจง้ความประสงคจ์ดัตงักลุ่มใหม่ ตามขอ้ 8 ใหถ้อืว่าสมาชกินันอยู่ใน
สงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหจ้ดัตงักลุ่มใหมแ่ละใหส้มาชกิดงักล่าวไปสงักดักลุ่มใหมไ่ด ้
 ขอ้ 10  เมอืมปีระกาศสหกรณ์ใหจ้ดัตงักลุ่มใหมแ่ลว้ใหส้มาชกิซงึสงักดักลุ่มทจีดัตงัขนึใหมนี่
อยู่ในกลุ่มดงักล่าว จนกว่าจะแจง้ความประสงคย์า้ยสงักดักลุ่มและมปีระกาศสหกรณ์ใหย้า้ยสงักดักลุ่มได้
หรอืมปีระกาศสหกรณ์ใหย้กเลกิกลุ่ม 

หมวดที 3 
การประกาศชือกลุ่ม รายชือสมาชิกทีสงักดั และจาํนวนผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 11  สหกรณ์จะประกาศชอืกลุ่ม รายชอืสมาชกิทสีงักดั และจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ ดงันี 
 (1)  การประกาศครงัแรก สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชอืกลุ่ม และรายชอื
สมาชกิทสีงักดัแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชกิทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
โดยจะยงัไมม่กีารประกาศจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  การประกาศครงัทีสอง สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชือกลุ่ม รายชือ
สมาชกิทสีงักดัแต่ละกลุ่ม และจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชกิทราบภายในเวลาไมน้่อยกว่า 
30 วนั ก่อนวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 

กรณีทมีกีารขอจดัตงักลุ่มใหม่หรอืขอย้ายสงักดักลุ่ม ภายหลงัจากประกาศ  
ครงัทสีองแลว้สหกรณ์จะประกาศชอืกลุ่มและรายชอืทสีมาชกิสงักดักลุ่มตามระยะเวลาทเีหน็สมควร 
  ขอ้ 12  การประกาศชอืกลุ่มตามขอ้ 11 ใหใ้ชช้อืหน่วยงาน หรอืชอืจงัหวดั หรอืชอืทสีหกรณ์
เหน็สมควร 

หมวดที 4 
การย้ายสงักดักลุ่มสมาชิก 

 ขอ้ 13 สมาชกิทมีคีวามประสงค์จะยา้ยสงักดักลุ่ม สามารถดําเนินการไดโ้ดยสมาชกิ
จะตอ้งมหีนงัสอืแสดงเหตุผลหรอืความจาํเป็นตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด ซงึการยา้ยสงักดักลุ่มม ี2 กรณ ีดงันี 
   (1)  ก่อนวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิจะตอ้งแจง้ความประสงคย์า้ยสงักดั
กลุ่มภายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศชอืกลุ่มและรายชอืสมาชกิทสีงักดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ 11 (1) ซงึการยา้ย
สงักดักลุ่มของสมาชกิดงักล่าวนีมผีลต่อการเพมิหรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทมีอียูข่องแต่ละกลุ่ม 
   (2)  หลงัวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิยงัมสีทิธยิ้ายสงักดักลุ่มได้ตามความ
ประสงคแ์ต่การยา้ยสงักดักลุ่มของสมาชกิดงักล่าวนีไม่มผีลต่อการเพมิหรอืลดจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทมีอียู่
ของแต่ละกลุ่ม 
  ขอ้ 14  สมาชกิทแีจง้ความประสงคจ์ะยา้ยสงักดักลุ่ม ตามขอ้ 13 ใหถ้อืว่าสมาชกิผูน้ัน
อยูใ่นสงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหส้มาชกิผูน้นัไปสงักดักลุ่มใหม ่
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หมวดที 5 
ประธานการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 15  ใหห้วัหน้าหน่วยงานทเีป็นสมาชกิสหกรณ์ หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากหวัหน้า
หน่วยงาน หรอืสมาชกิสหกรณ์คนใดคนหนึงทไีด้รบัมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธานการเลอืกตงั
ผูแ้ทนสมาชกิ 
 สําหรบักลุ่มทจีดัตงัขนึใหม่ตามขอ้ 9 ให้ผู้ทขีอจดัตงักลุ่มใหม่ลําดบัแรกเป็น
ประธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิในกรณีผูท้ขีอจดัตงักลุ่มใหม่ลําดบัแรกไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที
ไดใ้หผู้ท้ขีอจดัตงักลุ่มใหมใ่นลาํดบัถดัไปทาํหน้าทปีระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิตามลาํดบั 
 ขอ้ 16 สําหรบักรณีทหีวัหน้าหน่วยงานมไิดเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ ใหส้มาชกิทมีอีาวุโส
ในหน่วยงานดงักล่าว หรอืสมาชกิสหกรณ์คนใดคนหนึงทไีด้รบัมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธาน    
การเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ  

หมวดที 6 
การเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 17  การเลอืกตงัและการดาํรงตําแหน่งผูแ้ทนสมาชกิ 
 (1)  สมาชกิเทา่นนัมสีทิธไิดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  ใหท้ปีระชุมกลุ่มดําเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราส่วนจํานวน
สมาชกิ 50 คนต่อผู้แทนสมาชกิหนึงคน ถ้าเศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึงหนึงใหเ้ลือกตงัผู้แทน
สมาชกิเพมิขนึอกีหนึงคนหากกลุ่มใดมจีาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 50 คนใหเ้ลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิไดห้นึงคน 

 อนึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หนึงรอ้ยคนไมไ่ด ้
(3)  วธิกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ปีระชุมกลุ่มดาํเนินการ ดงันี 
 1)  ให้ประธานการเลือกตงัผู้แทนสมาชกิดําเนินการเลอืกตงัเว้นแต่กรณี

ประธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ปีระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิคน
ใดคนหนึงทาํหน้าทปีระธานการเลอืกตงัแทน 

 2)  ใหท้ปีระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกีไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน 
 3)  กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกว่าจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ  

ทจีะมไีดข้องกลุ่มใหท้ปีระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตงัต่อไป 
กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิเทา่กบัหรอืน้อยกวา่จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ

ทจีะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชอืผูส้มคัรรบัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
และใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนนั 

สาํหรบัจํานวนผูแ้ทนสมาชกิส่วนทขีาด ใหท้ปีระชุมกลุ่มเสนอชอืสมาชกิทเีหน็
ว่าเหมาะสมแลว้ดําเนินการเลอืกตงัเฉพาะส่วนทเีหลอืต่อไป เพอืใหค้รบตามจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีด้
ของกลุ่ม 

กรณไีมม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตงั ใหท้ปีระชุมกลุ่มเสนอชอืสมาชกิทเีหน็วา่เหมาะสม
เทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม 

 4)  การลงคะแนนเสยีงเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหใ้ชว้ธิกีารลงคะแนนลบั ซงึ
สมาชกิแต่ละคนมสีทิธลิงคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม 
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 5)  ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ประกาศรายชอืผูไ้ดร้บัเลอืกตงั
เป็นผูแ้ทนสมาชกิใหท้ปีระชุมทราบ โดยเรยีงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่ม 

 6)  ภายหลงัการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ กรณีทกีลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหนึงคน 
ใหผู้แ้ทนสมาชกินันเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีทกีลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชกิเลอืกตงั
กนัเองเป็นประธานกลุ่มหนึงคน และเลขานุการกลุ่มหนึงคน 

 7)  ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิมหีนงัสอืแจง้รายชอืผูแ้ทนสมาชกิที
ไดร้บัเลอืกตงัของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบโดยเรว็ 

(4)  ใหผู้แ้ทนสมาชกิอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ถา้ยงั
ไม่มกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน ในปีใดทมีี
การเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหด้ําเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจําปีของ
สหกรณ์ไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั 
 ขอ้ 18  การพน้จากตําแหน่ง ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งเมอื 
  (1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม ่

(2)   ลาออกโดยยนืใบลาออกต่อทปีระชุมกลุ่มซงึตนสงักดัหรอืสหกรณ์ 
(3)   ยา้ยออกจากกลุ่มทตีนสงักดั และไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทผีูแ้ทนสมาชกิ 
 ของกลุ่มได ้
(4) ขาดจากสมาชกิภาพ 
(5) สมาชกิในกลุ่มซงึตนสงักดัเขา้ชอืจาํนวนเกนิกวา่กงึหนึงถอดถอน  

 ขอ้ 19  ตําแหน่งผูแ้ทนสมาชกิว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชกิพน้จาก
ตําแหน่งไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่งทเีหลอือยู่เกนิกว่าเก้าสบิวนั ใหส้หกรณ์
กําหนดใหม้กีารเลอืกตงัซ่อมแทนจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทวี่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิทไีดร้บัเลอืกตงัอยู่
ในตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทกีาํหนดเวลาทผีูซ้งึตนแทนนนัเหลอือยู ่ทงันีใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทสีหกรณ์กาํหนด 

หมวดที 7 
สิทธิและหน้าทีของผูแ้ทนสมาชิก 

 ขอ้ 20  ผูแ้ทนสมาชกิมสีทิธแิละหน้าท ีดงันี 
  (1)  มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ 
  (2)  เป็นคณะทาํงานหรอืคณะอนุกรรมการตามทคีณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงั 
เพอืประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
  (3)  มหีน้าทเีขา้รว่มประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์และมอีาํนาจหน้าที
ตามอาํนาจหน้าทขีองทปีระชุมใหญ่ ดงันี 
  1)  รบัทราบเรอืงรบัสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์ 
และการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
  2)  วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมคัรซึงมิได้รบัเลือกเข้าเป็นสมาชิกหรือ
สมาชกิสมทบ หรอืสมาชกิทถีูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
  3)  พจิารณาเลอืกตงัหรอืถอดถอนกรรมการดําเนินการทงัคณะ หรอืบางคน 
และผูต้รวจสอบกจิการ 
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  4)  รบัทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 

5)  พจิารณาอนุมตังิบดุลของสหกรณ์ 
6)  พจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 

  7)  พจิารณากาํหนดบาํเหน็จและคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบ
กจิการและกาํหนดคา่ธรรมเนียมการตรวจบญัชขีองผูส้อบบญัช ี
  8)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีเพอืเสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตงั 
  9)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซงึสหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคาํประกนั 
  10) พจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ 
  11) พจิารณาแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

12) พจิารณาระเบยีบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
13) รบัทราบเรอืงการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

และหรอืชุมนุมสหกรณ์ หรอืองคก์ารอนืทสีหกรณ์นีเป็นสมาชกิ และหรอืถอืหุน้อยู ่
  14) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 
  15) พจิารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะนําให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการนําไปพจิารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
  (4)   ประสานงานระหวา่งสมาชกิกบัสหกรณ์ และดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม ตามขอ้ 21  
  (5)   ปฏบิตังิานอนืตามทไีดร้บัมอบหมายจากทปีระชุมใหญ่หรอืคณะกรรมการดาํเนินการ 
  (6) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสหกรณ์ใหส้มาชกิทราบ 
  (7) รบัฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิเพอืนําเสนอต่อทปีระชุมใหญ่ 

หมวดที 8 
ประธานกลุ่มและกิจกรรมกลุ่ม 

 ขอ้ 21  ภายหลงัการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหผู้แ้ทนสมาชกิเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีที
กลุ่มมีผู้แทนสมาชิกหลายคนให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึงเลือกตังกันเองจากผู้แทนสมาชิก 
ประกอบดว้ยประธานกลุ่มคนหนึง และเลขานุการกลุ่มอกีคนหนึง นอกนนัเป็นกรรมการ 
 ขอ้ 22  ประธานกลุ่มมหีน้าทเีป็นประธานทปีระชุมกรรมการกลุ่มและทปีระชุมกลุ่มสมาชกิ
เป็นตวัแทนตดิต่อระหวา่งสหกรณ์กบักลุ่มสมาชกิ และปฏบิตักิจิการอนื ๆ ตามทสีหกรณ์มอบหมาย 
  เลขานุการกลุ่มมหีน้าทเีป็นผูช้่วยประธานกลุ่มและปฏบิตัหิน้าทแีทนประธานกลุ่ม
ในเมอืประธานกลุ่มไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทไีด ้ 
  ใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มมอีาํนาจลงลายมอืชอืแทนทปีระชุมกลุ่ม 
           ประธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มออกจากตําแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี 

  (1)  ลาออกจากตําแหน่งโดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อประธานกรรมการ
ดาํเนินการ 

  (2)  ขาดจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
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 ขอ้ 23  การประชุมกลุ่มใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มนัดเรยีกบรรดาสมาชกิใน
กลุ่มมาประชุมกนัเพอืจดักจิกรรมกลุ่มดงัระบุในขอ้ 24 
           บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมหีน้าทีเข้าประชุมกลุ่มซึงตนสงักดันัน โดยพร้อม
เพรยีงกนัทุกคราวทนีดัเรยีก 
           ในการประชุมกลุ่มต้องมสีมาชกิประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนสมาชกิ
ทงัหมดในกลุ่มนนั หรอืไมน้่อยกวา่สบิคนจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
           การประชุมกลุ่มในคราวใดทีสมาชิกประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้นัดเรยีก
ประชุมใหมอ่กีคราวหนึงภายในสบิสวีนั และในการประชุมคราวหลงันีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
          ใหถ้อืวา่มตขิองทปีระชุมกลุ่มมผีลผกูมดับรรดาสมาชกิในกลุ่มนนั ๆ 
          การประชุมกลุ่มควรจดัใหม้ขีนึก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ทุกครงั
เพอืวนิิจฉยัเรอืงราวทจีะพจิารณาและวนิิจฉยัในทปีระชุมใหญ่แต่ละครงัดว้ย 
 ขอ้ 24 กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มสมาชกิมหีน้าทดีําเนินกจิกรรมทงัปวงของกลุ่มเพอืสมาชกิ 
รวมทงักจิกรรมดงัต่อไปนี 
  (1) เลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
  (2) รายงานผลการประชุมใหญ่และผลการดําเนินกจิการประจําปีของสหกรณ์
ใหส้มาชกิทราบ  
  (3)  สง่เสรมิการออมทรพัยข์องสมาชกิ 
  (4)   แนะนําการใชเ้งนิกู้ของสมาชกิผูกู้้ และทําความเขา้ใจเกยีวกบัการชําระ
หนีและเรอืงอนื ๆ ซงึอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  (5)   เผยแพร่ความรูเ้กยีวกบัสทิธหิน้าทขีองสมาชกิตามขอ้บงัคบัและระเบยีบ
ของสหกรณ์ตลอดจนอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
  (6)   ให้การศึกษาอบรมความรู้เกียวกบัสหกรณ์ การอบรมวิชาชีพเสริมแก่
สมาชกิและเรอืงอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 
  (7)   พิเคราะห์และร่วมมือปฏิบัติตามมติของทีประชุมใหญ่  หรือของ
คณะกรรมการดาํเนินการ รวมทงัเสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการดาํเนินการหรอืทปีระชุมใหญ่ 
  (8)   พจิารณาและดําเนินการเรอืงอืน ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ 
หรอืการสงัคมในหมูส่มาชกิ 
           ในการดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม ใหก้ลุ่มเสนอขอรบัเงนิสนบัสนุนจากสหกรณ์ได ้
 ขอ้ 25  การออกเสยีงลงคะแนน สมาชกิออกเสยีงคะแนนในทปีระชุมกลุ่มไดเ้พยีงคนละ
หนึงเสยีง และจะมอบใหผู้อ้นืออกเสยีงลงคะแนนแทนตนไมไ่ด ้
            ถา้เรอืงซงึทปีระชุมกลุ่มวนิิจฉยันัน สมาชกิผูม้สี่วนไดเ้สยี จะออกเสยีงลงคะแนน
ในเรอืงนนัไมไ่ด ้
 ขอ้ 26  การวนิิจฉยัเรอืงต่าง ๆ ในทปีระชุมกลุ่ม ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์  
ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงลงคะแนนเพมิขนึอกีหนึงเสยีงเป็นเสยีงชขีาด 
 ขอ้ 27  ในการประชุมกลุ่มใหจ้ดัทํารายงานการประชุม โดยใหส้มาชกิทเีขา้รว่มประชุม
และประธานลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั และสง่สาํเนารายงานการประชุมใหส้หกรณ์ทราบ 
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หมวดที 9 
การยกเลิกกลุ่มสมาชิก 

 ขอ้ 28  กรณีกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (1) มสีมาชกิน้อยกว่า 25 คน สหกรณ์จะประกาศ
ยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน และกําหนดให้สมาชิกดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึงตามที
เหน็สมควร 
 ขอ้ 29  กรณีกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (2) มสีมาชกิน้อยกว่า 25 คน และในพนืทจีงัหวดั
นันมีกลุ่มสมาชิกทีจดัตังขนึแล้ว สหกรณ์จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน และกําหนดให้สมาชิก
ดงักล่าวสงักดักลุ่มสมาชกิทจีดัตงัขนึในจงัหวดันนั เวน้แต่ ในพนืทจีงัหวดันนัไมม่กีลุ่มสมาชกิทจีดัตงัขนึ
กใ็หก้ลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (2) ยงัคงเป็นกลุ่มสมาชกิต่อไป 
 ขอ้ 30  กลุ่มทจีดัตงัขนึตามขอ้ 9 และสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นกลุ่มสมาชกิแลว้  
ใหย้งัคงมสีถานภาพเป็นกลุ่มสมาชกิ เวน้แต่เมอืถงึกําหนดประกาศรายชอืกลุ่มและสมาชกิแต่ละกลุ่ม 
ตามขอ้ 11 (2) หากกลุ่มทจีดัตงัขนึนันมจีํานวนสมาชกิน้อยกว่า 50คน ใหส้หกรณ์ประกาศยกเลกิกลุ่ม
สมาชกิดงักล่าว 
 ขอ้ 31  เมอืมปีระกาศสหกรณ์ยกเลกิกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 30 แลว้ ใหส้มาชกิในกลุ่มทถีูก
ยกเลิกไปสงักัดกลุ่มตามทีสมาชิกแจ้งความประสงค์ย้ายไปสงักัดหรือตามทีตนดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานตามขอ้4 

หมวดที 10 
บทเบด็เสรจ็ 

 ขอ้  32  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้  33  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี6  เมษายน พ.ศ. 2555 
 
 (ลงนาม)    จงเจรญิ  กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ  กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยวิธีปฏิบติัเกียวกบัการเลือกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ  

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

   อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั มตทิปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี14 เมอืวนัท ี22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
โดยความเหน็ชอบของทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 เมอืวนัท ี4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 จงึใหก้ําหนด
ระเบยีบว่าดว้ยวธิกีารปฏบิตัเิกยีวกบัการเลอืกตงัประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยวธิกีารปฏบิตัิ
เกยีวกบัการเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. 2561” 
  ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบยีบนีตงัแต่ วนัท ี5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยวธิกีารสรรหา
กรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คําสงั มต ิหรอืขอ้ตกลงอนืใดซงึขดัแยง้กบั
ระเบยีบนี และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 
  ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “ประธานกรรมการเลอืกตงั” หมายความวา่ ผูแ้ทนสมาชกิทไีด้รบัการเลือกตงัจาก  
ทีประชุมใหญ่สหกรณ์ให้เป็นประธาน
กรรมการเลอืกตงั  

 “กรรมการ” หมายความวา่ ผูแ้ทนสมาชกิทไีด้รบัการเสนอชอืโดย
ผูแ้ทนสมาชกิและทปีระชุมใหญ่สหกรณ์
รบัรองใหเ้ป็นกรรมการเลอืกตงั 

 “เจา้หน้าท”ี หมายความว่า เจา้หน้าทสีหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้
จํากดั ทไีด้รบัการแต่งตงัจากประธาน
กรรมการเป็นเจ้าหน้าทีดําเนินการ
เลอืกตงั 

 ขอ้ 5 ใหม้คีณะกรรมการเลอืกตงัคณะหนึง ประกอบดว้ยประธานกรรมการเลอืกตงัหนึงคน
และกรรมการอกีไมน้่อยกวา่ 13 คน แต่ไมเ่กนิ 16 คน เพอืดาํเนินการเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและ
กรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ในการประชุมใหญ่ทมีกีารเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย บรสิทุธ ิและยตุธิรรม 
           กรรมการจะเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ในการประชุมใหญ่ครงัเดยีวกนันนัไมไ่ด ้
           ประธานกรรมการดําเนินการหรอืกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเป็นกรรมการ    
ในการประชุมใหญ่ครงัเดยีวกนันนัไมไ่ด ้
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  ขอ้ 6  ใหท้ปีระชุมคณะกรรมการเลอืกตงัพจิารณามอบหมายหน้าทแีละความรบัผดิชอบให้
กรรมการ ดงันี 

(1)  เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน เพอืตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 

(2)  เป็นกรรมการตรวจรายชอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัจาํนวนไมน้่อยกวา่ 3 คน เพอืตรวจสอบ
รายชือผู้มสีทิธิเลือกตงัและจ่ายบตัรเลือกตงัให้ผู้มสีทิธิเลือกตงัทีตรวจสอบ
ถูกตอ้งแลว้ 

(3)  เป็นกรรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตงัจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพอืควบคุมตรวจสอบ
ความเรยีบรอ้ยของหบีบตัรเลอืกตงั และจาํนวนบตัรเลอืกตงัในหบีบตัรเลอืกตงั 

(4)  เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพอืตรวจนับคะแนน
จากบตัรเลอืกตงั 

  ขอ้ 7  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงักาํกบัดูแลการดาํเนินการเลอืกตงัประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 
  ขอ้ 8  ประธานกรรมการเลอืกตงัอาจเชญิบุคคลภายนอกทเีขา้รว่มประชุม เช่น ผูแ้ทนจาก
สว่นราชการทเีกยีวขอ้งเป็นสกัขพียานในการเลอืกตงั 
  ขอ้ 9  ใหเ้จา้หน้าทจีดัหาอุปกรณ์ เครอืงมอืเครอืงใชใ้นการลงคะแนนและการตรวจนบัคะแนน
ไวใ้หพ้รอ้มก่อนดาํเนินการเลอืกตงั 
  ขอ้ 10  ผูแ้ทนสมาชกิของสหกรณ์และมคีุณสมบตัไิม่ต้องหา้ม ตามมาตรา 52 แห่ง
พระราชบญัญตั ิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จงึมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ 
 ใหผู้แ้ทนสมาชกิทปีระสงค์จะสมคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดําเนินการ 
หรอืสมคัรรบัเลอืกตงัเป็นกรรมการดําเนินการ เลอืกสมคัรตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงเพยีงตําแหน่งเดยีว 
โดยยนืใบสมคัรดว้ยตนเองต่อเจา้หน้าทตีามแบบทสีหกรณ์กําหนด ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ของวนัที
กาํหนดใหม้กีารประชุมใหญ่สหกรณ์ 
  ขอ้ 11  ในระหว่างการเปิดรบัสมคัร เจา้หน้าทรีว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัิ
ตามขอ้ 6 (1) ทาํการตรวจสอบคุณสมบตัแิละหลกัฐานของผูส้มคัรใหเ้สรจ็สนิก่อนเวลาปิดรบัสมคัร และจดั
ใหห้มายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตงัเรยีงตามลาํดบัการสง่ใบสมคัรก่อนหรอืหลงั หากมผีูส้มคัรรบัเลอืกตงั
สง่ใบสมคัรพรอ้มกนั ใหเ้จา้หน้าทจีดัใหผู้ส้มคัรทสีง่ใบสมคัรพรอ้มกนัจบัฉลากหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัร
รบัเลอืกตงัเรยีงตามลาํดบัต่อเนืองจากหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตงัทไีดอ้อกใหแ้ลว้ 
  ขอ้ 12  การประกาศรายชอืและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตงัประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ ใหป้ระกอบดว้ย ชอื – นามสกุล กลุ่มสงักดัของผูส้มคัรรบัเลอืกตงั โดย
จดัติดป้ายประกาศไว้ในห้องประชุมใหญ่ในทีอันเหมาะสมทีผู้มีสิทธิเลือกตังจะมาตรวจดูรายชือและ
หมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตงัไดโ้ดยสะดวกและชดัเจน 
  ขอ้ 13  ในกรณผีูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรบัเลอืกตงั โดยทาํเป็นหนงัสอืยนืต่อประธาน
กรรมการเลอืกตงั ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัประกาศถอนการสมคัรรบัเลอืกตงัของคนนนัและใหเ้จา้หน้าที
ลบหรอืถอนชอืและเลขประจาํตวัออกทนัท ี
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 ขอ้ 14 ใหเ้จา้หน้าทสี่งมอบบตัรเลอืกตงัและหบีบตัรเลอืกตงั สาํหรบัเลอืกประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ทเีตรยีมไวใ้หแ้ก่ประธานกรรมการเลอืกตงัและกรรมการทเีกยีวขอ้ง
ก่อนเรมิดาํเนินการลงคะแนนเลอืกตงั 
 ขอ้ 15 ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัลงชอื หรอืประทบัตราเครอืงหมายของตนลงบนบตัร
เลอืกตงัทุกฉบบั 
 ขอ้ 16 บตัรเลอืกตงัต่อไปนีใหถ้อืวา่เป็นบตัรเสยี 

(1) บตัรปลอม 
(2) บตัรททีาํเครอืงหมายเลอืกตงัเกนิจาํนวนประธานกรรมการดาํเนินการ หรอื

กรรมการดาํเนินการทจีะพงึเลอืกตงัในคราวนนั 
(3) บตัรทมีไิดท้าํเครอืงหมาย 
(4) บตัรทปีรากฏวา่มกีารพบัซอ้นกนัมากกวา่หนึงบตัร 
(5) บตัรทมีเีครอืงสงัเกตหรอืขอ้ความอนืใดนอกเหนือจากทมีอียูต่ามปกต ิ

ขอ้ 17 ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัชแีจงวธิกีารลงคะแนนโดยใชบ้ตัรเลอืกตงั และวธิกีาร
ตรวจนบัคะแนนรวมทงักาํหนดเวลาสนิสดุของการลงคะแนนต่อทปีระชุมใหญ่สหกรณ์ 
 ขอ้ 18 ให้เปิดการลงคะแนนเลือกตังทันทีหลังจากคณะกรรมการเลือกตังได้มีการ
มอบหมายหน้าท ีตามขอ้ 6 เจา้หน้าทไีดด้าํเนินการตามขอ้ 12 และขอ้ 14 และประธานกรรมการเลอืกตงั
ไดด้าํเนินการตามขอ้ 15 แลว้  
 ขอ้ 19 ใหผู้แ้ทนสมาชกิมาแสดงตนพรอ้มแสดงบตัรประจาํตวัต่อกรรมการตรวจรายชอื
ผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตงัเพอืรบับตัรลงคะแนนเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการเมอื
เจา้หน้าทตีรวจบญัชรีายชอืและหลกัฐานถูกตอ้งและจดัใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตงัลงลายมอืชอืแลว้ จงึมอบบตัร
เลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการอยา่งละ 1 ฉบบั เพอืใชล้งคะแนนตามวธิกีาร
ทปีระธานกรรมการเลอืกตงัชแีจง 
  ในกรณทีไีมม่บีตัรประจาํตวั หรอืมผีูท้กัทว้ง หรอืกรณีเป็นทสีงสยัว่าผูแ้สดงตนนนั
มใิช่ผูม้สีทิธเิลอืกตงัตามบญัชรีายชอืผูม้สีทิธเิลอืกตงั กรรมการตรวจรายชอืผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตงัประจําหน่วย      
จะขอใหผู้น้ันแสดงหลกัฐานแสดงตวัประกอบการวนิิจฉัยจนเป็นทพีอใจก่อนทจีะมอบบตัรเลอืกตงัใหแ้ก่ผูน้ัน 
และใหบ้นัทกึคําวนิิจฉัยพรอ้มด้วยเหตุผลไว้ในบญัชรีายชอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัทงัในกรณีทมีอบและไม่มอบบตัร
เลอืกตงั 
 ขอ้ 20 เมอืผูแ้ทนสมาชกิไดร้บับตัรเลอืกตงัแล้วใหท้ําเครอืงหมายในบตัรเลอืกตงัได้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทปีระธานกรรมการเลอืกตงัชแีจง แลว้นําบตัรเลอืกตงัไปสง่ใหก้รรมการควบคุมหบีบตัร
เลอืกตงัเพอืหยอ่นบตัรลงในหบีบตัรเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการทจีดัไว ้
  การใชส้ทิธเิลอืกตงัเป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูแ้ทนสมาชกิจะมอบหมายใหบุ้คคลอนื
ใชส้ทิธแิทนตนไมไ่ด ้
 ขอ้ 21 ในระหว่างเปิดการลงคะแนน หา้มมใิหเ้ปิดหบีบตัรเลอืกตงั เวน้แต่เมอืมคีวามจําเป็น
อนัหลกีเลยีงไมไ่ด ้และตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการเลอืกตงั และการเปิดจะตอ้งกระทาํโดยเปิดเผย 
 ขอ้ 22 เมอืหมดเวลาลงคะแนนเลอืกตงั ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัประกาศปิดการ
ลงคะแนน 
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 ขอ้ 23 เมอืปิดการลงคะแนนแล้ว ใหค้ณะกรรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตงัเปิดหบีบตัร
เลอืกตงัเพอืนับคะแนนโดยเปิดเผยในทปีระชุมใหญ่โดยไม่ชกัชา้ โดยก่อนนับคะแนนใหน้ับจํานวนบตัร
เลอืกตงัทลีงคะแนนในหบีบตัรเลอืกตงัว่ามจีํานวนบตัรเลอืกตงัตรงตามจํานวนผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตงัหรอืไม่ 
และนับจาํนวนบตัรเลอืกตงัทยีงัไม่ไดล้งคะแนน เมอืปรากฏว่าถูกตอ้งตรงกนั จงึดําเนินการนับคะแนนได้
และตอ้งนบัคะแนนใหเ้สรจ็ในรวดเดยีวจะเลอืนหรอืประวงิเวลาไมไ่ด ้
  ขอ้ 24  ในการนบัคะแนนใหก้รรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตงัปฏบิตั ิดงันี 

(1) หา้มมใิหเ้ทบตัรเลอืกตงัออกจากหบีบตัรเลอืกตงั 
(2) ให้หยิบบตัรเลือกตังออกจากหีบบตัรเลือกตังจนหมดแล้วให้ควําหีบบตัร

เลอืกตงัต่อหน้าผูส้มคัรและผูม้สีทิธเิลอืกตงั เพอืแสดงว่าไม่มบีตัรเลอืกตงัอยู่
ในหบีบตัรเลอืกตงัอกีแลว้ และใหน้บัจาํนวนบตัรเลอืกตงัจนหมด แลว้แจง้ผล
ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัทราบโดยไมช่กัชา้ 

(3) มอบบตัรเลือกตงัแก่กรรมการตรวจนับคะแนน เพอืทําการประมวลผลนับ
คะแนน 

ขอ้ 25  ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด 
ขอ้ 26  บตัรเสยีใหจ้ดัแยกไวโ้ดยใหก้รรมการตรวจนับคะแนนลงลายมอืชอืกํากบัไว ้    

ไม่น้อยกวา่ 2 คน 
  ขอ้ 27  การวนิิจฉยัว่าเป็นบตัรเสยีหรอืไม่ ใหเ้ป็นอาํนาจของกรรมการตรวจนับคะแนน  
ไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการตรวจนบัคะแนนทงัหมด ใหถ้อืวา่คาํวนิิจฉยัของกรรมการตรวจ
นบัคะแนนเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 28  เมอืการนับคะแนนสนิสุดลง ใหก้รรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจง้
ผลการนับคะแนนแล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกตงัเพอืประกาศผล และให้กรรมการและเจ้าหน้าที
ผูด้าํเนินการเลอืกตงัสง่มอบสงิต่อไปนีใหแ้ก่ประธานกรรมการเลอืกตงั 

(1) รายงานผลการนบัคะแนน 
(2) หบีบตัรเลอืกตงัพรอ้มกุญแจ 
(3) บญัชรีายชอืผูส้มคัรรบัเลอืกตงัชุดทใีชต้รวจสอบการลงคะแนนเลอืกตงั 
(4) บตัรเลอืกตงัทยีงัไมไ่ดใ้ช ้

ขอ้ 29  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัประกาศรายชอืผูไ้ดร้บัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ แก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตงัและผูม้สีทิธเิลอืกตงัทราบโดยทวักนั 
  ขอ้ 30  ผูไ้ดร้บัการเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
เรยีงตามลําดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยและใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ในกรณีที
มผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัไดค้ะแนนลาํดบัสดุทา้ยของผูม้สีทิธไิดร้บัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการหรอื
กรรมการดาํเนินการสหกรณ์มคีะแนนเทา่กนัหลายคนใหใ้ชว้ธิจีบัฉลาก  
  ขอ้ 31  กรรมการดําเนินการทดีํารงตําแหน่งยงัไม่ครบวาระการเป็นกรรมการดําเนินการ
ในปีทมีกีารเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการ หากประสงคจ์ะลงสมคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการ
ดําเนินการจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการดําเนินการให้เสร็จสินเสียก่อน จึงมีสิทธิยืนใบสมคัร       
รบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ  
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 กรณีกรรมการดําเนินการลาออกเพอืประสงค์สมคัรรบัเลือกตงัเป็นประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรอืลาออกดว้ยวตัถุประสงคอ์นืใดกต็าม ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัแจง้จํานวนกรรมการที
วา่งลงโดยรวมจาํนวนกรรมการดาํเนินการทลีาออกดว้ยใหท้ปีระชุมใหญ่ทราบ 
  ขอ้ 32  กรณีมผีู้สมคัรรบัเลือกตงัเป็นประธานกรรมการดําเนินการเพยีงคนเดยีวหรอื      
มผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นกรรมการดําเนินการเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจํานวนกรรมการดําเนินการทวี่างลงใน     
ปีนัน ให้นํารายชือผู้สมคัรเสนอให้ทีประชุมใหญ่เลือกตังโดยวิธีเปิดเผย และให้ประธานการเลือกตัง
ประกาศรายชอืบุคคลดงักล่าวเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตงั  
  ขอ้ 33  การประชุมใหญ่ปีใดทปีระธานกรรมการดําเนินการยงัอยู่ในวาระ ไม่ต้องจดัให ้    
มกีารเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการในการประชุมใหญ่ปีนนั 
  ขอ้ 34  ในการดาํเนินการเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ตามระเบยีบนี ใหท้ปีระชุมใหญ่สหกรณ์ทมีกีารเลอืกตงัพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาหรอือุปสรรคทงัปวง
ทอีาจเกดิขนึเพอืใหก้ารเลอืกตงัดาํเนินการไปดว้ยความถูกตอ้งเรยีบรอ้ยบรสิทุธ ิและยตุธิรรม 
  ขอ้ 35  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 5 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2561 
  
  (ลงนาม)    จงเจรญิ  กจิสาํราญกุล 
    (นายจงเจรญิ  กจิสาํราญกุล) 
            ประธานกรรมการดาํเนินการ 
              สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของคณะกรรมการดาํเนินการ  

และบคุคลทีเกียวข้อง พ.ศ. 2560 
---------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั  ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัท1ี4 เมอืวนัท ี22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ได้
กําหนดระเบยีบว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลทเีกยีวขอ้ง 
ไวด้งัต่อไปนี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย         
ในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดาํเนินการ และบุคคลทเีกยีวขอ้ง พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท2ี5 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิตังิานพ.ศ. 2560 ลงวนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560  
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ”    หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการ 
        สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม   
     ทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “ทปีรกึษาสหกรณ์” หมายความวา่ ทปีรึกษาสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้
จํากดั ซึงคณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตงั 

 “ผูต้รวจสอบภายใน” หมายความวา่ บุคคลหรอืคณะบุคคลซงึคณะกรรมการ
ดาํเนินการแต่งตงั 

 “คณะกรรมการอนื” หมายความวา่  คณะกรรมการอาํนวยการ  
    คณะกรรมการเงนิกู ้ 
    คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
    และคณะอนุกรรมการ ซงึคณะกรรมการ 
    ดาํเนินการแต่งตงั 
 “คณะทาํงาน” หมายความวา่ บุคคลซึงคณะกรรมการดําเนินการ

แต่งตงั 
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“บุคคลอนื” หมายความวา่ บุคคลนอกเหนือทกีล่าวไวข้า้งตน้และ
มิได้เป็นสมาชิก ผู้แทนสมาชิกหรือ
เจา้หน้าทสีหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้
จาํกดั 

 “การปฏบิตังิาน” หมายความวา่ การเดนิทางออกจากทพีกัหรอืสาํนักงาน
สหกรณ์ เพอืปฏบิตังิานตามทสีหกรณ์
มอบหมายเกยีวกบัภารกจิในสาํนักงาน
สหกรณ์หรือนอกสํานักงานสหกรณ์
ทงัภายในประเทศหรอืต่างประเทศ  

 ขอ้ 5  การเดนิทางภายในประเทศ คอื การเดนิทางภายในราชอาณาจกัรเพอืไปปฏบิตังิาน
ต่างๆ ของบุคคล ดงัต่อไปนี  

(1)  กรรมการ ทปีรกึษาสหกรณ์ คณะกรรมการอนื และคณะทาํงาน  
(2)  ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอนืทไีด้รบัการมอบหมายใหป้ฏบิตัิงานเพอื

ประโยชน์ของสหกรณ์  
 ขอ้ 6  การเดินทางไปปฏิบตัิงานต่างประเทศให้คณะกรรมการดําเนินการพจิารณา  
คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 7  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 
 (1) คา่เบยีเลยีง 
 (2) คา่ทพีกั 
 (3) คา่พาหนะ รวมถงึคา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชอืเพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ

 ยานพาหนะ คา่ระวางบรรทุกสงิของ และอนื ๆ ทาํนองเดยีวกนั 
 (4) คา่เบยีประชุม 
 (5) คา่ตอบแทน 
 (6) คา่ใชจ้า่ยอนื  
 ขอ้ 8 การเดนิทางไปปฏบิตัิงานของกรรมการและทปีรกึษาสหกรณ์ ใหผู้้เดนิทางไป
ปฏบิตังิานยนืคาํขออนุมตัต่ิอประธานกรรมการ ยกเวน้กรณกีารเดนิทางไปปฏบิตังิาน ดงัต่อไปนี 
 (1)  การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอนื คณะทาํงาน
ซงึคณะกรรมการหรอืคณะทาํงานชุดนนัๆ กาํหนด  
 (2)  การลงนามเอกสารสหกรณ์ของกรรมการตามทไีดร้บัแจง้จากฝา่ยจดัการ 
 (3)  การไปปฏบิตังิานของกรรมการตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
 (4)  การไปปฏบิตังิานของบุคคลตามขอ้ 5 (2)  
 (5)  การไปปฏบิตังิานของประธานกรรมการ 
 ขอ้ 9  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิานของบุคคลตามขอ้ 5 (2) ใหฝ้า่ยจดัการเป็น
ผูด้าํเนินการเบกิจา่ยตามระเบยีบ 
 ขอ้ 10 การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถ้าหยุดพกั ณ ทใีดโดยไม่มคีวามจําเป็นแก่งานของ
สหกรณ์จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัทหียดุพกัดงักล่าวมไิด ้
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ในกรณีทีผู้ไปปฏิบัติงานต้องหยุดพกัเพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรบัรองแพทย ์     
ใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางสาํหรบัวนัทหียดุพกัไดต่้อเมอืไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ   

หมวด 2 
ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และค่าพาหนะ 

 ขอ้ 11  ค่าเบียเลียงกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอนื คณะทํางาน ทีปรกึษา     
ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอนืทปีฏบิตังิานเพอืประโยชน์ของสหกรณ์ ใหเ้บกิไดใ้นลกัษณะเหมาจ่าย
ตามอตัราวนัละ 800 บาท 
  การเบกิจ่ายค่าเบยีเลยีงในการปฏบิตังิานเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการ
หรอืคณะทาํงานแต่ละคณะ ใหม้สีทิธเิบกิจ่ายไดไ้มเ่กนิ 1 วนั ในการประชุมแต่ละครงั และตอ้งมใิช่วนัที
มกีารเบกิจา่ยคา่เบยีประชุม  
 กรณทีมีไิดเ้บกิจา่ยคา่เบยีประชุมใหม้สีทิธเิบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงไดทุ้กวนัทปีฏบิตังิาน  
 การเบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงตามวรรคหนึงใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีาร 
จดัเลยีงอาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 12 การเบกิคา่เบยีเลยีง ใหเ้บกิไดต้ามจาํนวนวนัทไีดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิาน 
 ขอ้ 13 ค่าทพีกัในการไปปฏิบตัิงานทีจําเป็นต้องพกัแรม ให้เบิกค่าทพีกัในลกัษณะ 
เหมาจ่ายวนัละ1,500 บาท ยกเวน้สหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอนืไดจ้ดัทพีกัใหแ้ลว้ หรอือยู่
ในยานพาหนะขณะเดนิทาง   

  กรณีมีความจําเป็นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึงได ้      
ใหนํ้าเสนอประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 

 ขอ้ 14  คา่พาหนะใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะใดลกัษณะหนึง ดงันี 
(1)  เบกิตามความเป็นจรงิ 
(2)  เบกิในลกัษณะเหมาจา่ย 

  ขอ้ 15  การเบกิจ่ายค่าพาหนะตามความเป็นจรงิในขอ้ 14 (1) ใหย้นืคาํขอตามแบบที
สหกรณ์กําหนด หรอืแนบใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิ เช่น ตวัหรอืหลกัฐานการโดยสาร
เครอืงบนิ ใบเสรจ็ค่านํามนัเชอืเพลงิ ใบเสรจ็ค่าทางด่วน ใบสําคญัจ่ายค่าโดยสารรถยนต์รบัจา้ง หรอื
ยานพาหนะอนื ๆ เป็นตน้ 
   ขอ้ 16  การเบกิจา่ยคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยตาม ขอ้ 14 (2) ใหเ้หมาจา่ย ดงันี 
 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัรวมทงักรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
 (2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
   ขอ้ 17  การคํานวณระยะทางในการเบกิค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ใหน้ับระยะทางจาก
อาํเภอของจงัหวดัทอีอกเดนิทางถงึอาํเภอของจงัหวดัปลายทางยกเวน้กรงุเทพมหานคร  
 ผูท้รีบัราชการอยู่ใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากสถานทตีามทไีดม้กีารลง
ลายมอืชอืปฏบิตัริาชการ ถงึสหกรณ์ เวน้แต่ในวนัหยดุทาํการใหน้บัจากบา้นพกัถงึสหกรณ์ 
 ผูท้ไีม่ได้รบัราชการใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากบ้านพกัทตีนอาศยัอยู่
ตามปกตถิงึสหกรณ์ 
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     สาํหรบับุคคลตามขอ้ 5 (2) ใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากสถานทปีฏบิตังิาน 
หรอืบา้นพกัทตีนอาศยัอยูต่ามปกตขิองบุคคลดงักล่าวถงึสหกรณ์ 
  ในกรณีมคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสอง วรรคสาม 
หรอืวรรคสไีด ้ใหนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 18  ในกรณีทสีหกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้ําหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสาํนักงาน
และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยุดทาํการ ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะจากทพีกัไปยงัสถานที
ทสีหกรณ์จดัยานพาหนะให ้
 ขอ้ 19  การปฏบิตังิานทมีวีนัต่อเนืองกนัหลายวนั ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทาง
ไปปฏบิตังิานและวนัเสรจ็สนิการปฏบิตังิาน สาํหรบัวนัอนื ๆ ทปีฏบิตังิานใหเ้บกิไดเ้ฉพาะค่าทพีกัหรอื
คา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัอยา่งใดอยา่งหนึง  
 กรณีการปฏบิตังิานทมีวีนัไม่ต่อเนืองกนั โดยมวีนัเวน้ช่วงการปฏบิตังิานไม่เกนิ 2 วนัให้
เบกิคา่พาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทางไปปฏบิตังิานและวนัเดนิทางกลบั สาํหรบัวนัอนื ๆ ทปีฏบิตังิานและวนั
เวน้ชว่งใหผู้น้นัเบกิคา่ทพีกัหรอืคา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง 
 ขอ้ 20  สทิธใินการเบกิคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และค่าพาหนะ ตามขอ้ 11 ขอ้ 12 และ ขอ้ 13 
หากคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็ว่าเพอืความเหมาะสมในการบรหิารเงนิงบประมาณของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจปรบัลดหรอืไมอ่นุมตัใิหเ้บกิเงนิคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวกไ็ด ้

หมวด 3 
ค่าเบียประชมุ ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 

  ขอ้ 21 คา่เบยีประชมุใหเ้บกิได ้ดงันี 
    (1)การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คนละ 1,000 บาทต่อครงั 

     (2)การประชุมคณะกรรมการอนื และคณะทาํงานคนละ 800 บาทต่อครงั 
   สําหรบัผู้ทีคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน หรอืคณะทํางาน มี
หนงัสอืเชญิเขา้รว่มประชุมใหเ้บกิเบยีประชุมไดต้าม (1) หรอื (2)แลว้แต่กรณ ี
 การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และการประชุมใหญ่วสิามญัมใิหเ้บกิคา่เบยีประชุม 
  กรณีการประชุมทางไกล ผ่านสอือเิล็กทรอนิกส ์ใหเ้บกิค่าเบยีประชุมได้ตาม
ระเบยีบนี 
  ขอ้ 22  ค่าตอบแทนในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเลอืกตงัซงึได้รบัการแต่งตงั
จากทปีระชุมใหญ่ใหเ้บกิได ้ดงันี 
 (1) ประธานกรรมการเลอืกตงั และเลขานุการ คนละ 1,000 บาทต่อครงั 
 (2) กรรมการเลอืกตงั  คนละ   800 บาทต่อครงั 
 ขอ้ 23  ผูเ้ดนิทางไปปฏบิตังิานจะเบกิคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานของ
สหกรณ์ไดเ้ท่าทจี่ายจรงิ เช่น ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีน ค่าเครอืงเขยีนแบบพมิพ ์ค่าใชจ้่ายในการ
สอืสาร คา่จา้งเหมายานพาหนะในการขนสง่สงิของเครอืงใชห้รอืสมัภาระอนืๆ เป็นตน้ 

หมวด 4 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 24   ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
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 ขอ้ 25  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี  
หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 26  ก่อนทีประชุมใหญ่สามญัประจําปีอนุมตัิแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ดงันี 

(1)  คา่เบยีเลยีง ใหเ้บกิจา่ยได ้ดงันี 
 1)  ประธานกรรมการ  วนัละ  600 บาท 
 2)  กรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอนื      
  คณะทาํงาน ทปีรกึษา ผูต้รวจสอบกจิการ ผูส้อบบญัช ี
  ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอนืท ี    
  ปฏบิตังิานเพอืประโยชน์ของสหกรณ์ วนัละ  500  บาท 
 (2)  คา่ทพีกั ใหเ้บกิคา่ทพีกัในลกัษณะเหมาจา่ย วนัละ 1,200 บาท  
 (3)  คา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ใหเ้บกิไดด้งันี 
 1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 400  บาท 
 2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 3 บาท กบัอกี 400  บาท 
 ทงันี เมอืทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดอ้นุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปี 2561 แลว้ 
ใหเ้บกิจ่ายค่าเบยีเลยีง ค่าทพีกั และค่าพาหนะไดต้ามระเบยีบนี ตงัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
เป็นตน้ไป 
 กรณีทปีระชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 ไม่เหน็ชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 
ในสว่นคา่ใชจ้า่ยเกยีวกบัคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ทเีพมิขนึตามระเบยีบนีแลว้ ใหใ้ชอ้ตัราค่า
เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 26 (1) - (3) ต่อไป 

 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

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

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัท ี14 เมอืวนัท ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ได้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิไวด้งัต่อไปนี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยค่าใชจ้่าย
ในการปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดัว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิพ.ศ.2560 ลงวนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560  
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์
   กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ”   หมายความวา่ สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ผูแ้ทนสมาชกิ”  หมายความวา่ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “การปฏบิตังิาน” หมายความวา่ การเดินทางเพอืไปประชุม อบรมสมัมนาหรอื

ปฏบิตังิานอนืตามทสีหกรณ์มอบหมาย 
 ขอ้ 5  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 

 (1) คา่เบยีเลยีง 
 (2) คา่ทพีกั 
 (3) คา่พาหนะ รวมถงึ คา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชอืเพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ

ยานพาหนะ คา่ระวางบรรทุกสงิของ และอนื ๆ ทาํนองเดยีวกนั 
 (4) คา่ตอบแทน 
 (5) คา่ใชจ้า่ยอนื 

 ขอ้ 6  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิ ผูเ้ดนิทางไปปฏบิตังิาน
ตอ้งไดร้บัหนงัสอืแจง้จากสหกรณ์ 
  ขอ้ 7  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ ใหฝ้า่ยจดัการ
เป็นผูด้าํเนินการเบกิจา่ยตามระเบยีบนี 
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 ขอ้ 8  การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถา้หยุด ณ ทใีดโดยไมม่คีวามจําเป็นแก่งานของสหกรณ์
จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัทหียดุดงักล่าวมไิด ้

 ในกรณีทีผู้ไปปฏิบตัิงานต้องหยุดพกัเพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรบัรองแพทย์ ให้เบิก
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางสาํหรบัวนัหยดุไดต่้อเมอืไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ   

หมวด 2 
ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และค่าพาหนะ 

 ขอ้ 9  คา่เบยีเลยีงของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ ใหเ้บกิ วนัละ 800 บาท  
   การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงในการปฏิบตัิงานเฉพาะการประชุมของสมาชิก หรอื
ผูแ้ทนสมาชกิใหม้สีทิธเิบกิจ่ายไดไ้มเ่กนิ 1 วนั ในการประชุมแต่ละครงั และตอ้งมใิช่วนัทมีกีารเบกิจ่าย
คา่เบยีประชุม  
   กรณีทีมิได้เบิกจ่ายค่าเบียประชุมให้มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเบียเลียงได้ทุกวันที
ปฏบิตังิาน  
   การเบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงตามวรรคหนึงใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่่าจะมกีารจดัเลยีง
อาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 10  การเบกิคา่เบยีเลยีง ใหเ้บกิไดต้ามจาํนวนวนัทไีดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิาน 
 ขอ้ 11  ค่าทพีกัในการไปปฏบิตังิานทจีําเป็นตอ้งพกัแรม ใหเ้บกิค่าทพีกัในลกัษณะ
เหมาจ่ายวนัละ 1,500 บาท ยกเวน้สหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอนืไดจ้ดัทพีกัใหแ้ลว้ หรอือยู่
ในยานพาหนะขณะเดนิทาง   
  สําหรบัจํานวนวนัพกัแรมตามวรรคหนึง กรณีเดินทางจากทีพกัถึงสถานที
ปฏบิตังิานมรีะยะทางเกนิกวา่ 200 กโิลเมตร ใหเ้บกิคา่ทพีกัก่อนวนัปฏบิตังิานไดอ้กีหนึงวนั 

 กรณีมคีวามจําเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึงหรอื
วรรคสองได ้ใหนํ้าเสนอประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 12 คา่พาหนะ ใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะเหมาจา่ย ดงันี 
 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัรวมทงักรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
 (2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
 ขอ้ 13  การคํานวณระยะทางในการเบกิค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ใหน้ับระยะทางจาก
อาํเภอของจงัหวดัทอีอกเดนิทาง ถงึ อาํเภอของจงัหวดัปลายทางยกเวน้กรุงเทพมหานครใหเ้บกิในลกัษณะ
เหมาจา่ยตามขอ้ 12 
  ผู้ทีรบัราชการอยู่ให้นับระยะทางในการเดินทางจากสถานทีตามทีได้มีการ     
ลงลายมอืชอืปฏบิตัริาชการ ถงึสหกรณ์ เวน้แต่ในวนัหยดุทาํการใหน้บัจากบา้นพกัถงึสหกรณ์ 
  ผูท้ไีม่ได้รบัราชการใหน้ับระยะทางในการเดนิทางจากบ้านพกัทตีนอาศยัอยู่
ตามปกตถิงึสหกรณ์ 

 ในกรณีมคีวามจําเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสอง หรอื
วรรคสาม ได ้ใหนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 14 ในกรณีทสีหกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้ําหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสํานักงาน
สหกรณ์และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยุดทําการ ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะจากทพีกัไปยงั
สถานททีสีหกรณ์จดัยานพาหนะให ้
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 ขอ้ 15  การปฏบิตังิานทมีวีนัต่อเนืองกนัหลายวนั ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทาง
ไปปฏบิตังิานและวนัเสรจ็สนิการปฏบิตังิาน สาํหรบัวนัอนื ๆ ทปีฏบิตังิานใหเ้บกิไดเ้ฉพาะคา่ทพีกัหรอื 
คา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัอยา่งใดอยา่งหนึง  
  กรณกีารปฏบิตังิานทมีวีนัไมต่่อเนืองกนั โดยมวีนัเวน้ชว่งการปฏบิตังิานไมเ่กนิ  
2 วนั ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไปปฏิบัติงานและวนัเดินทางกลับ สําหรบัวันอืน ๆ ที
ปฏบิตังิานและวนัเวน้ชว่งใหผู้น้นัเบกิคา่ทพีกัหรอืคา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง 
 ขอ้ 16  สทิธใินการเบกิค่าเบยีเลยีง ค่าเบยีประชุม ค่าทพีกั และค่าพาหนะ ตามขอ้ 9
ขอ้ 11 และขอ้ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็ว่าเพอืความเหมาะสมในการบรหิารเงนิ
งบประมาณของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจปรบัลดหรอืไม่อนุมตัใิหเ้บกิเงนิค่าใชจ้่าย
ดงักล่าวกไ็ด ้
 ขอ้ 17  สมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิทเีป็นกรรมการดาํเนินการมใิหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานตามระเบยีบนี  

หมวด 3 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 18  ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 19  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 20  ก่อนทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ดงันี 
 (1)  คา่เบยีเลยีงของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ ใหเ้บกิ วนัละ 400 บาท 

 (2)  คา่ทพีกั ใหเ้บกิคา่ทพีกัในลกัษณะเหมาจา่ย วนัละ 1,200 บาท  
 (3)  คา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ใหเ้บกิไดด้งันี 

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

ทงันี เมอืทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดอ้นุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปี 2561 แลว้ 
ใหเ้บกิจ่ายค่าเบยีเลยีง ค่าทพีกั และค่าพาหนะไดต้ามระเบยีบนี ตงัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
เป็นตน้ไป 

กรณีทปีระชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 ไม่เหน็ชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 
ในส่วนค่าใชจ้่ายเกยีวกบัค่าเบยีเลยีง ค่าทพีกั และค่าพาหนะ ทเีพมิขนึตามระเบยีบนีแลว้ ใหใ้ชอ้ตัราค่า
เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 20 (1) - (3) ต่อไป 
 ประกาศ  ณ  วนัท ี 25 ธนัวาคม พ.ศ.2560 
  (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั  ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัท ี14 เมอืวนัท ี22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ได้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าท ีพ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยค่าใชจ้่ายใน
การปฏบิตังิานของเจา้หน้าท ีพ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดัว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการ
ปฏบิตังิานพ.ศ. 2560 ลงวนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการ

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

     ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เจา้หน้าท”ี  หมายความวา่  บุคคลซงึสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
       จาํกดัจา้งใหท้าํงานประจาํของสหกรณ์ 
       ตามระเบยีบสหกรณ์  
 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้

จาํกดั  
 “การปฏบิตังิาน”  หมายความวา่  การปฏบิตังิานภายในประเทศ และ 

      ต่างประเทศ 
 ขอ้ 5  การปฏบิตังิานภายในประเทศ คอื การเดนิทางในราชอาณาจกัรของผูจ้ดัการและ
เจา้หน้าท ีเพอืไปประชุม อบรม สมัมนา หรอืปฏบิตังิานอนืตามทสีหกรณ์มอบหมาย 
 ขอ้ 6  การปฏบิตังิานต่างประเทศใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาค่าใชจ้่ายในการ
ปฏบิตังิานเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 7  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 

(1) คา่เบยีเลยีง 
(2) คา่ทพีกั 
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(3) คา่พาหนะ รวมถงึคา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชอืเพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ
 ยานพาหนะ คา่ระวางบรรทุกสงิของ และอนื ๆ ทาํนองเดยีวกนั 

(4)  คา่ตอบแทนพเิศษ 
(5) คา่ใชจ้า่ยอนื  

 ขอ้ 8  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ใหย้นืคําขออนุมตัต่ิอประธานกรรมการ
สาํหรบัเจา้หน้าทใีหย้นืคาํขออนุมตัต่ิอผูจ้ดัการ 
  ข้อ 9  การเดินทางไปปฏิบตัิงาน ถ้าหยุด ณ ทีใดโดยไม่มคีวามจําเป็นแก่งานของ
สหกรณ์จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัทหียดุดงักล่าวมไิด ้
 ในกรณีทผีูไ้ปปฏบิตัิงานต้องหยุดพกัเพราะเจบ็ป่วยโดยมใีบรบัรองแพทย์ ให้เบิก
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางสําหรบัวนัหยุดได้ต่อเมือได้รบัอนุมตัิจากประธานกรรมการหรือผู้ทีได้รบั
มอบหมาย 

หมวด 2 
ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และค่าพาหนะ 

 ขอ้ 10  คา่เบยีเลยีงใหเ้บกิไดใ้นลกัษณะเหมาจา่ยตามอตัรา ดงัต่อไปนี 
 (1)  ผูจ้ดัการ วนัละ 800 บาท 
 (2)  เจา้หน้าท ี วนัละ 600 บาท 
 การเบกิจ่ายค่าเบยีเลยีงตามวรรคหนึงใหเ้บกิไดเ้ต็มจํานวนไม่ว่าจะมกีารจดั
เลยีงอาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 11 ค่าทพีกัในการไปปฏิบตัิงานทีจําเป็นต้องพกัแรม ให้เบิกค่าทพีกัในลกัษณะ
เหมาจา่ย ดงันี 

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

 กรณีทีสหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองค์กรอืนได้จดัทีพกัให้แล้ว หรอือยู่ใน
ยานพาหนะขณะเดนิทางจะเบกิคา่ทพีกัมไิด ้
 ในกรณีมคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหนึงไดใ้ห้
นําเสนอประธานกรรมการดาํเนินการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 12  คา่พาหนะใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะใดลกัษณะหนึง ดงันี 
 (1)  เบกิตามความเป็นจรงิ 
 (2)  เบกิในลกัษณะเหมาจา่ย 
 ขอ้ 13  การเบกิจ่ายค่าพาหนะตามความเป็นจรงิในขอ้ 12 (1) ใหย้นืคําขอตามแบบที
สหกรณ์กําหนดพรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิ เช่น ตวัหรอืหลกัฐานการ
โดยสาร ใบเสรจ็ค่านํามนัเชอืเพลงิ ใบเสรจ็ค่าทางด่วน  ใบสําคญัจ่ายค่าโดยสารรถยนต์รบัจา้ง หรอื
ยานพาหนะอนื ๆ เป็นตน้  
  กรณีมคีวามจําเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีม่สามารถปฏบิตัติามวรรคหนึงได้ให้
นําเสนอประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
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  การเบกิค่าพาหนะในการโดยสารเครอืงบนิจะกระทาํไดใ้นกรณีทมีคีวามจาํเป็น
เรง่ดว่นเพอืประโยชน์ของสหกรณ์ และตอ้งไดร้บัอนุมตักิ่อนการเดนิทางจากประธานกรรมการ  
  ขอ้ 14 การเบกิจา่ยคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยตาม ขอ้ 12 (2) ใหเ้หมาจา่ย ดงันี 

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

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

และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยุดทําการ ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะจากทพีกัไปยงัสถานททีี
สหกรณ์จดัยานพาหนะใหเ้ป็นจาํนวนเงนิ 500 บาท 

 ขอ้ 16  การนบัระยะเวลาเดนิทางและระยะทางในการเดนิทางไปปฏบิตังิานเพอืเบกิ ค่า
เบยีเลยีงและคา่พาหนะ ใหค้าํนวณ ดงันี 
 (1)  การเบกิค่าเบยีเลยีงใหน้บัตงัแต่เวลาออกจากทพีกัหรอืสาํนักงาน ถงึเวลา
เดนิทางกลบัถึงทพีกัหรอืสํานักงาน โดยให้นับ 24 ชวัโมงเป็น 1 วนั เศษของวนัหากเกิน 8 ชวัโมง      
ใหถ้อืเป็น 1 วนั และหากเกนิ 4 ชวัโมง ใหถ้อืเป็นครงึวนั 
 (2)  การเบกิคา่พาหนะใหค้าํนวณจากระยะทางจากอาํเภอของจงัหวดัถงึอาํเภอ
ของจงัหวดั ยกเวน้กรงุเทพมหานคร สาํหรบัภายในจงัหวดัเดยีวกนัการเบกิคา่พาหนะ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 14 (1) 
  ในกรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติาม (1) หรอื (2) 
ไดใ้หนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการ เพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ ไป 
 ขอ้ 17  สทิธใินการเบกิคา่เบยีเลยีง ค่าทพีกั และค่าพาหนะ ตามขอ้ 10 ขอ้ 11 และ ขอ้ 12 
หากคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็ว่าเพอืความเหมาะสมในการบรหิารเงนิงบประมาณของ
สหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจปรบัลดหรอืไมอ่นุมตัใิหเ้บกิเงนิคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวกไ็ด ้

หมวด 3 
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 

 ขอ้ 18  สหกรณ์จะจ่ายค่าตอบแทนพเิศษในกรณีทไีม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าเบียเลียง     
ค่าพาหนะ ในการปฏิบัติกิจกรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ในสํานักงานสหกรณ์ เช่น กิจกรรม
เกยีวกบัการประชุมใหญ่สามญัประจําปี การจดัส่งเอกสาร การจดัส่งของขวญัปีใหม่ใหก้บัสมาชกิ และ
งานอนืๆ ทํานองเดยีวกนันี  หรอืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกําหนด โดยใหม้สีทิธเิบกิค่าตอบแทน
พเิศษ ดงันี 

  (1) เวลาปฏบิตังิานไมเ่กนิ 2 ชวัโมง ใหเ้บกิได ้200 บาท  
  (2) เวลาปฏบิตังิานเกนิ 2 ชวัโมง แต่ไมเ่กนิ 4 ชวัโมง ใหเ้บกิได ้400 บาท 
  (3) เวลาปฏบิตังิานเกนิ 4 ชวัโมง แต่ไมเ่กนิ 6 ชวัโมง ใหเ้บกิได ้ 600 บาท 
  (4) เวลาปฏบิตังิานเกนิกวา่ 6 ชวัโมง ใหเ้บกิได ้800 บาท 
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 ขอ้ 19 การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการและเจา้หน้าท ีใหเ้บกิค่าใชจ้่ายอนื ๆ ที
เกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานของสหกรณ์ไดเ้ท่าทจี่ายจรงิ เช่น ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนียม ค่าเครอืง
เขยีนแบบพมิพ์ ค่าใช้จ่ายในการสือสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการขนส่งสงิของเครืองใช้หรือ
สมัภาระอนื ๆ เป็นตน้     
  ขอ้ 20  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการและเจา้หน้าท ีใหม้สีทิธขิอยมืเงนิทดรอง
สําหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิานไดต้ามจํานวนทเีหมาะสม โดยยนืใบยมืเงนิทดรอง
ตามระเบยีบสหกรณ์วา่ดว้ยเงนิยมืทดรองจา่ย 

หมวด 4 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 21  ในกรณีมปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาด และใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 22  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี   

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 23  ก่อนทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ดงันี 
 (1)  คา่เบยีเลยีง ใหเ้บกิจา่ยได ้ดงันี 
 1)  ผูจ้ดัการ  วนัละ  500  บาท 
 2)  เจา้หน้าท ี  วนัละ  300  บาท 
 (2)  คา่ทพีกั ใหเ้บกิได ้ดงันี 

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

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

ทงันี เมอืทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดอ้นุมตัแิผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 
แลว้ ใหเ้บกิจ่ายค่าเบยีเลยีง ค่าทพีกั และค่าพาหนะไดต้ามระเบยีบนี ตงัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
เป็นตน้ไป 

กรณีทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 ไมเ่หน็ชอบแผนงานและงบประมาณประจาํปี 2561 
ในส่วนค่าใชจ้่ายเกยีวกบัค่าเบยีเลยีง ค่าทพีกั และค่าพาหนะ ทเีพมิขนึตามระเบยีบนีแลว้ ใหใ้ชอ้ตัราค่า
เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 23 (1) - (3) ต่อไป 
 ประกาศ ณ วนัท ี 25 ธนัวาคมพ.ศ. 2560 
 (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 36 ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (6) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี37 ครงัท ี11
เมอืวนัท ี21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์ 
พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปนี 

หมวด  1 
บททวัไป 

 ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการโอนสมาชกิ
ระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2557” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการโอนสมาชกิ
ระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2547 
 ขอ้ 4 ในระเบยีบนี 

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

 “สมาชกิ”  หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
 จาํกดั 

หมวด  2 
การให้โอนสมาชิก 

 ขอ้ 5 สมาชกิทไีดร้บัคาํสงัยา้ยโอนไปรบัราชการในส่วนราชการอนืประสงคจ์ะขอโอนสภาพ
การเป็นสมาชกิไปยงัสหกรณ์ออมทรพัย์ทตีนย้ายไปรบัราชการใหม่ ให้เสนอเรอืงราวถึงคณะกรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์  
 ขอ้ 6 ใหส้หกรณ์ระงบัการเรยีกเกบ็เงนิค่าหุน้ หรอืเงนิงวดชําระหนี หรอืเงนิอนื (ถ้าม)ี 
ซงึสมาชกินนัจะตอ้งสง่ต่อสหกรณ์ไวช้วัคราว จนกวา่จะทราบผลการพจิารณารบัสมาชกิของสหกรณ์ออม
ทรพัยท์สีมาชกินนัขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหม ่แต่ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั 
  ถ้าสหกรณ์ไม่ได้ร ับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทีจะรับโอนภายใน
กาํหนดเวลาตามความในวรรคก่อน ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาสภาพการเป็นสมาชกิ และการ
เรยีกคนืเงนิกู ้โดยดําเนินการใหเ้ป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบยีบสหกรณ์เป็นราย ๆ ไป 
สดุแต่กรณ ี
 ขอ้ 7 ถา้สหกรณ์ไดร้บัการตดิต่อจากสหกรณ์ออมทรพัยท์รีบัโอนเพอืขอรบัโอนสภาพ
การเป็นสมาชกิ โดยขอรบัโอนเงนิคา่หุน้และขอชาํระหนีเงนิกูข้องสมาชกินนั (ถา้ม)ี และหรอืขอผอ่นผนั
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การชําระหนีเงนิกู้ให้คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจทจีะตกลงเงอืนไขเกียวกบัวธิีปฏิบตัิในเรอืง
ดงักล่าวไดต้ามทเีหน็สมควร 
 ขอ้ 8  นบัจากวนัทสีหกรณ์ไดโ้อนเงนิค่าหุน้ และไดร้บัชาํระหนี (ถา้ม)ี และหรอืไดต้กลง
เงอืนไขในการชําระหนีเป็นหนังสอืไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยท์รีบัโอน ใหถ้อืว่าสมาชกินันพน้สภาพการ
เป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั นบัแต่วนัทไีดโ้อนเงนิคา่หุน้ 

หมวด  3 
การรบัโอนสมาชิก 

 ขอ้  9  การรบัโอนสมาชกิ หากสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์นืทยีา้ยหรอืโอนเขา้มารบัราชการ
ในสงักดัส่วนราชการตามทกีําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเกยีวกบัคุณสมบตัขิองสมาชกิ มคีวามประสงคจ์ะสมคัร
เขา้เป็นสมาชกิโดยการโอนสภาพการเป็นสมาชกิระหวา่งสหกรณ์ ใหด้าํเนินการ ดงันี 
                              (1)  ใหย้นืใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบทกีําหนดไว ้โดยตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาใน
ตําแหน่งไม่ตํากว่าหวัหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าคนหนึงรบัรอง แต่ถ้าเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํากว่า
ผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่กไ็มต่อ้งมผีูร้บัรอง 
           (2)  เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพจิารณาปรากฏว่าผู้สมคัรมี
คุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ทงัเหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ใหส้หกรณ์
ตดิต่อทาํความตกลงกบัสหกรณ์ออมทรพัยเ์ดมิเพอืขอรบัโอนเงนิคา่หุน้และชาํระเงนิกู ้(ถา้ม)ี และหรอืผอ่นผนั
การชาํระหนีเงนิกูแ้ทนผูส้มคัรตามเงอืนไขและวธิกีารทคีณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควร 
           (3)  ให้ผู้สมคัรชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบงัคบัและลงลายมอืชือใน
ทะเบยีนสมาชกิ 
 ขอ้ 10  เมอืสหกรณ์ไดร้บัเงนิค่าหุน้จากสหกรณ์เดมิแลว้ ใหอ้อกใบรบัเงนิใหแ้ก่สมาชกิ
ยดึถอืไวเ้ป็นหลกัฐาน ถา้ผูส้มคัรมหีนีสนิอยูก่บัสหกรณ์เดมิและสหกรณ์จะตอ้งชาํระหนีแทนตามจาํนวนทผีู้
นนัเป็นหนีอยู ่จะตอ้งใหผู้ส้มคัรทาํหนงัสอืเงนิกูแ้ละจดัทาํหลกัประกนัเงนิกูใ้หไ้วแ้ก่สหกรณ์  
 ขอ้ 11  เมอืผูส้มคัรไดป้ฏบิตัติามทกีล่าวในขอ้ 9 และขอ้ 10 โดยครบถว้นแลว้ ใหถ้อืวา่
สมาชกิผูน้นัเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
 ขอ้ 12  สทิธใิด ๆ ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์หากมเีงอืนไขเกยีวกบัเวลาการเป็นสมาชกิ
กใ็หม้สีทิธนิบัเวลาการเป็นสมาชกิในสหกรณ์เดมิรวมดว้ยไดเ้วน้แต่ระเบยีบเกยีวกบัสวสัดกิารสมาชกิใน
เรอืงนันๆ ไดก้ําหนดเงอืนไขเกยีวกบัเวลาการเป็นสมาชกิและสทิธทิจีะไดร้บัทุนสวสัดกิารดงักล่าวไวโ้ดย
แจง้ชดัแลว้ 
 ขอ้ 13  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 14  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 24  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2557 

 (ลงนาม)   สทิธชิยั  องึภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั  องึภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั   
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้เงินทนุขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 

------------------------------- 
  อาศยัอํานาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ขอ้ 78 (9) และ
ขอ้ 106 (11) ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ครงัท ี15/2545 เมอืวนัท ี      
6 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใชเ้งนิทุนขยายกจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใชเ้งนิทุน
ขยายกจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี9 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใชเ้งนิทุนขยายกจิการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2541 
  ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

“เงนิทุนขยายกจิการ” หมายความวา่ เงินทุนเพือจัดตังสํานักงาน หรือ
เงินทุนเพือเสริมสร้างความมันคง
ใหแ้ก่สหกรณ์ 

 “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
  ออมทรพัยก์รมปา่ไมจ้าํกดั                              

“ทรพัยส์นิถาวร” หมายความวา่ ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนทีใช้ใน
 การดําเนินกจิการและใชไ้ดน้านกว่า
 หนึงปีทางบญัชขีองสหกรณ์ตามปกติ
 ซงึมไิดม้ไีวเ้พอืขาย 

  ขอ้ 5  เงนิทจีะนําเขา้บญัชเีงนิทุนขยายกจิการ คอื 
 (1)  เงนิทสีหกรณ์จดัสรรจากกาํไรสทุธใินทปีระชุมใหญ่ตามขอ้บงัคบั 
 (2)  เงนิอุดหนุน เงนิบรจิาค เงนิชว่ยเหลอื หรอืเงนิอนืใดทไีดร้บัจากบุคคล 
   องคก์าร หรอืสถาบนัทมีวีตัถุประสงคเ์พอืเป็นเงนิทุนขยายกจิการ 

ขอ้ 6  เงนิทุนขยายกจิการใหจ้า่ยตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 
 (1)  เพอืจดัใหม้สีาํนกังานของสหกรณ์ 
 (2)  เพอืจดัใหม้ทีรพัยส์นิถาวรในการดาํเนินกจิการสหกรณ์ 
 (3)  เพอืปรบัปรุง ซ่อมแซม หรอืต่อเตมิสาํนกังาน หรอืทรพัยส์นิถาวรของสหกรณ์ 
 (4)  เป็นกองทุนต่าง ๆ เพอืเสรมิสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (5)  เพอืจดัทํากจิการต่าง ๆ ทเีกยีวกบัหรอืเนืองในการจดัใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์อง
การพฒันากจิการของสหกรณ์ และเพอืความมนัคงของสหกรณ์ 

ขอ้ 7  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจในการอนุมตัจิ่ายเงนิตามระเบยีบนี โดยใหถ้อื
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนคณะกรรมการทเีขา้ประชุม 
 ขอ้ 8 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 ประกาศ  ณ วนัท ี 9  ธนัวาคม  พ.ศ. 2545 
 (ลงนาม)       จรนิทร ์  อฐิรตัน์ 
 (นายจรนิทร ์  อฐิรตัน์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2555 
--------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (11) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครงัท ี12 เมอืวนัท ี23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 มมีตใิห้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี 

หมวด  1 
บททวัไป 

 ขอ้ 1   ระเบยีบนีเรยีกวา่”ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ. 2555” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไมจ้าํกดั วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2545 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม้

จาํกดั  
 “เจา้หน้าท”ี  หมายความวา่ เจา้หน้าทแีละลกูจา้งทสีหกรณ์จา้งไว ้
   ปฏบิตังิานประจาํของสหกรณ์ 
 “การพสัดุ”  หมายความวา่ การจดัทําเอง การซือ การจ้าง การ

จ้างทีปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลยีน การเช่า 
การควบคุม การจําหน่าย และการ
ดํา เ นินการอืน  ๆ  ทีกําหนดไว้ใน
ระเบยีบนี 

 “พสัดุ” หมายความวา่ วสัดุ ครภุณัฑ ์ทดีนิ สงิก่อสรา้ง 
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 “การซอื” หมายความวา่ การซือพสัดุทุกชนิดทงัทมีกีารติดตงั 

ทดลอง และบรกิารทเีกยีวเนืองอนื ๆ 
แ ต่ ไม่ ร วมถึ ง ก า ร จัดหาพัสดุ ใ น
ลกัษณะการจา้ง 

 “การจา้ง”  หมายความวา่ การจ้างทุกชนิด รวมถึงการจ้างทํา

ของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการ
จา้งเหมาบรกิาร 

หมวด  2 
การซือหรือการจ้าง 

 ขอ้ 5  การซอืหรอืการจา้งม ี4 วธิดีงันี 
  (1) ตกลงราคา 
  (2) สอบราคา 
  (3) ประกวดราคา 
  (4) วธิพีเิศษ 
 ข้อ 6  วิธีตกลงราคา เป็นการซือหรือการจ้างในวงเงนิครงัละไม่เกิน 30,000 บาท      
ใหผู้จ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการตกลงราคาและอนุมตั ิ
 ข้อ 7  วิธีสอบราคา เป็นการซือหรือการจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าครงัละ 30,000 บาท        
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้มกีารสอบราคาจากผู้ขายหรอืผู้รบัจ้างอย่างน้อย 3 ราย หรอืให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เพอืสอบราคา แลว้เสนอประธานกรรมการเพอือนุมตั ิ
 ขอ้ 8  วธิปีระกวดราคา เป็นการซอืหรอืการจา้งทมีวีงเงนิเกนิกว่าครงัละ 500,000 บาท 
ขนึไป โดยใหม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เพอืประกวดราคา แลว้เสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพอือนุมตั ิ
 ขอ้ 9  วธิพีเิศษ เป็นการซอืหรอืการจา้ง กรณีทมีคีวามจําเป็น หรอืเพอืประโยชน์ของ
สหกรณ์ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดวธิกีารและอนุมตักิารซอืหรอืการจา้ง เป็นกรณ ีๆ ไป 
 ขอ้ 10  การซอืหรอืการจ้าง ตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตงักรรมการอยา่งน้อย 3 คน แต่ไมเ่กนิ 5 คน เป็นคณะกรรมการจดัซอืจดัจา้ง 
 ขอ้ 11  ในการจดัซือจดัจ้าง คณะกรรมการจดัซือจดัจ้างอาจเชญิผู้เชยีวชาญเฉพาะ
กรณเีขา้รว่มประชุมดว้ยกไ็ด ้

หมวด  3 
การตรวจรบั 

 ขอ้ 12  การซอืหรอืการจา้ง ตามขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหม้กีารตรวจรบัพสัดุหรอื
ตรวจการจา้งแต่ละครงั ดงันี 
 (1)  การซอืหรอืการจา้ง ตามขอ้ 6 ใหผู้จ้ดัการแต่งตงัเจา้หน้าทเีป็นผูต้รวจรบั
ตามความเหมาะสม 
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  (2)  การซอืหรอืการจา้ง ตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตงักรรมการอยา่งน้อย3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจรบั 
 ขอ้ 13  ในการตรวจรบั คณะกรรมการตรวจรบัอาจเชญิผูเ้ชยีวชาญเฉพาะกรณีเขา้รว่ม
ประชุมดว้ยกไ็ด ้
 ขอ้ 14  ในการตรวจรบัพสัดุทมีลีกัษณะพเิศษเป็นการเฉพาะคณะกรรมการดําเนินการ
อาจแต่งตงัผูเ้ชยีวชาญเฉพาะเป็นทปีรกึษา หรอืร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรบัพสัดุในคราวนัน ๆ 
ดว้ยกไ็ด ้

หมวด  4 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 15  ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 16  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 
 ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2555 
 

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

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) ขอ้ 91 และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์  
ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั      
ชุดท ี40 ครงัท ี2 เมอืวนัท ี24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ให้กําหนดระเบยีบว่าด้วยการแต่งตงัหรอืจ้าง
ผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการแต่งตงั
หรอืจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 มนีาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการแต่งตงัผูท้ําหน้าที
หรอืจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ พ.ศ. 2545 
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เจา้หน้าท”ี หมายความวา่ เจ้าหน้าที ลูกจ้างและบุคคลทีสหกรณ์
   จา้งไวป้ฏบิตังิานประจาํสหกรณ์ 
   ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 5  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาสรรหาผูจ้ดัการสหกรณ์ได ้2 วธิ ีดงันี 

(1) การแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
(2) การจา้งจากบุคคลภายนอก 

หมวด  1 
การแต่งตงัจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ 

 ขอ้ 6 การแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหา
เจ้าหน้าทสีหกรณ์ทมีคีวามซือสตัย์ สุจรติ มคีวามรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมปีระสบการณ์
เกยีวกบังานสหกรณ์ออมทรพัยไ์ม่น้อยกว่า 10 ปี เพอืแต่งตงัใหเ้ป็นผูจ้ดัการ และกําหนดใหม้หีลกัประกนั
ตามสมควร 

หมวด  2 
การจ้างจากบคุคลภายนอก 

 ขอ้ 7  การจา้งจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการดําเนินการอาจพจิารณาสรรหาบุคคลทมีี
ความซอืสตัยส์จุรติ มคีวามรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมปีระสบการณ์เกยีวกบังานสหกรณ์ออมทรพัย์
เพอืจา้งเป็นผูจ้ดัการ 
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  ในการจ้างผู้จ ัดการสหกรณ์ต้องทําหนังสือสญัญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใหม้หีลกัประกนัตามสมควร 
  ใหนํ้าความตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยเจา้หน้าทขีอง
สหกรณ์พ.ศ. 2545 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 มาใชบ้งัคบักบัผูจ้ดัการทไีดร้บั
การจา้งตามวรรคหนึงโดยอนุโลม 
 ขอ้ 8  หา้มมใิหบุ้คคลซงึมลีกัษณะดงัต่อไปนีทาํหน้าทผีูจ้ดัการ 

(1) เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรบั
ความผดิทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การ หรอืหน่วยงาน
ของรฐั หรอืเอกชน  ฐานทุจรติต่อหน้าท ี

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

(4) เคยถูกทปีระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจรติต่อหน้าท ี

ขอ้ 9  ผูจ้ดัการตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี 
(1) มสีญัชาตไิทย 
(2) มอีายไุมต่ํากวา่ 40 ปีบรบิรูณ์ 
(3) เป็นผู้เลือมใสในการปกครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยด้วย

ความบรสิทุธใิจ 
(4) ไมเ่ป็นผูม้กีายทุพพลภาพ ไรค้วามสามารถ เสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืจติ

ฟนัเฟือนไมส่มประกอบ 
(5) ไม่เป็นโรคเรือน วณัโรค ในระยะอนัตราย โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏ

อาการเป็นทรีงัเกยีจแก่สงัคม โรคยาเสพตดิใหโ้ทษ โรคพษิสุราเรอืรงั หรอืโรค
อยา่งอนืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(6) ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัด ี
(7) ไมเ่ป็นผูม้หีนีสนิลน้พน้ตวั 
(8) ไมเ่ป็นบุคคลตอ้งหา้มตามขอ้ 8 

หมวด 3 
คณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการ 

 ขอ้ 10  การแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ หรอืการจา้งจากบุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัการ
สหกรณ์นนั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการ ซงึประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธาน
กรรมการเงนิกู้ ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ และเลขานุการ เป็นกรรมการ เพอืสรรหา
บุคคลทมีคีวามซอืสตัย ์มคีวามรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม  
  สําหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา ใหเ้ป็นไปตามทคีณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการ
กาํหนด 
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 ขอ้ 11  เมอืคณะกรรมการสรรหาผูจ้ดัการได้ดําเนินการสรรหาเจา้หน้าทสีหกรณ์หรอื
บุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์เสรจ็สนิแลว้ ใหนํ้าเสนอชอืบุคคลทเีหน็ว่าเหมาะสมเพยีงหนึงคนต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเพอืแต่งตงัหรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์  
  กรณีคณะกรรมการดาํเนินการไมเ่หน็ชอบทจีะแต่งตงัหรอืจา้งบุคคลตามวรรคหนึง
เป็นผู้จ ัดการให้คณะกรรมการสรรหาผู้จ ัดการดําเนินการสรรหาใหม่เพือนําเสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการต่อไป 

      หมวด  4 
เงินค่าจ้าง เงินประจาํตาํแหน่งและสวสัดิการ  

 ขอ้ 12  ผูจ้ดัการทมีาจากการแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ ใหไ้ดร้บัเงนิประจําตําแหน่ง
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด และให้ได้รบัเงินเดือนและสวสัดิการตามระเบียบเกียวกับ
เจา้หน้าทสีหกรณ์ 
  สาํหรบัการเลอืนขนัเงนิเดอืนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบเกยีวกบัเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
 ขอ้ 13  ผูจ้ดัการทมีาจากการจา้งจากบุคคลภายนอก ใหไ้ดร้บัเงนิประจําตําแหน่ง และเงนิ
ค่าจ้าง ตามทคีณะกรรมการดําเนินการกําหนด และใหไ้ด้รบัสวสัดกิารตามระเบยีบเกยีวกบัเจา้หน้าที
สหกรณ์ 
   สาํหรบัการเพมิเงนิคา่จา้ง คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเพมิเงนิคา่จา้ง 
โดยคํานึงถงึความรู ้ความสามารถ ความประพฤต ิและการประเมนิผลงานในรอบปีบญัชทีผี่านมา และ
อนื ๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

หมวด  5 
การดาํรงตาํแหน่ง 

 ขอ้ 14 ผูจ้ดัการทมีาจากการแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ ใหอ้ยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี
เมอืครบกาํหนดและมผีลการปฏบิตังิานผา่นเกณฑก์ารประเมนิ อาจไดร้บัการแต่งตงัอกีได ้ทงันี ใหอ้ยูใ่น
ตําแหน่งไดไ้มเ่กนิอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ 
   เจ้าหน้าททีพีน้จากตําแหน่งผูจ้ดัการตามวรรคหนึง ใหไ้ปดํารงตําแหน่งเจา้หน้าที
อาวุโส และปฏบิตัหิน้าทตีามระเบยีบสหกรณ์หรอืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 15  ผูจ้ดัการทมีาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
โดยใหม้กีารทดลองการปฏบิตังิานเป็นเวลา 6เดอืน 
   เมอืครบกาํหนดเวลา 4 ปีตามสญัญาจา้งและมผีลการปฏบิตังิานผา่นเกณฑก์าร
ประเมนิ อาจไดร้บัการจา้งอกีได ้ทงันีใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดไ้มเ่กนิอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์   
  ขอ้ 16  ก่อนผูจ้ดัการครบวาระตามขอ้ 14 และขอ้ 15 ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ซงึประกอบดว้ยประธานกรรมการดาํเนินการ รองประธานกรรมการดาํเนินการทุก
ท่าน ประธานกรรมการอาํนวยการ ประธานกรรมการเงนิกู ้ประธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์และ
เลขานุการ เป็นกรรมการและใหส้รุปผลการประเมนิเพอืเสนอคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาก่อน
ผูจ้ดัการครบวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดอืน 
    สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานและหลกัเกณฑก์ารทดลองการ
ปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นไปตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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  ขอ้ 17  เมอืตําแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตงัใหผู้ใ้ดดํารงตําแหน่ง หรอืเมอื
ผูจ้ดัการไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทไีดเ้ป็นครงัคราวใหร้องผูจ้ดัการหรอืผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืเจา้หน้าที
ของสหกรณ์ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 

หมวด  6 
การพ้นจากตาํแหน่งผูจ้ดัการ 

  ขอ้ 18  ผูจ้ดัการทมีาจากการแต่งตงัจากเจา้หน้าทสีหกรณ์ พน้จากตําแหน่งเมอื 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 9 
 (4) อยูค่รบวาระตามขอ้ 14  
 (5) คณะกรรมการดาํเนินการมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 
 ขอ้ 19  ผูจ้ดัการทมีาจากการจา้งจากบุคคลภายนอกพน้จากตําแหน่งเมอื 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 9 
 (4) อยูค่รบวาระตามขอ้ 15 
 (5) คณะกรรมการดาํเนินการมมีตใิหเ้ลกิจา้ง 
 ขอ้ 20  เมอืผู้จดัการพ้นจากตําแหน่ง ใหผู้้จดัการส่งมอบงานในหน้าทผีูจ้ดัการให้กบั
ผูจ้ดัการคนใหม ่หรอืผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  

หมวด  7 
อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบ 

 ขอ้ 21  อํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีํานาจหน้าทใีนการ
จดัการทวัไป และรบัผดิชอบเกยีวกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจดัให ้   
ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิคา่หุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิคา่หุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จา่ยคนืคา่หุน้ 
และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จา่ยเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกยีวกบัเงนิกู ้ให้

เป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
(5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกยีวกบัเงนิคา่หุน้และเงนิใหกู้ทุ้ก 6 เดอืน 

พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีทีกําหนดใน

ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้าทแีละวธิีปฏิบตัิงานของบรรดา
เจา้หน้าทขีองสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดูแลการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าทเีหล่านนัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
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(7) เป็นธุระกวดขนัในเรอืงการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญัโดย
ครบถ้วน รบัผิดชอบในการรบัจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ เกยีวกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และ
เกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

(8) รบัผดิชอบและดูแลในการจดัทําบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 

(9) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอนื ๆ  

(10) รบัผิดชอบจดัทํางบดุลรวมทังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พจิารณา เพอืเสนอต่อทปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ

(11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการอาํนวยการพจิารณา 

(12) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หน้าทใีหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทไีดร้บัอนุมตัิ
จากทปีระชุมใหญ่ 

(13) เขา้ร่วมประชุมและชแีจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอนื ๆ  เวน้แต่กรณซีงึทปีระชุมนนั ๆ  มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 

(14) ปฏบิตักิารเกยีวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดแูลทรพัยส์นิต่าง ๆ 

ของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั 
(16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(17) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ

ระยะเวลาททีางราชการกาํหนด 
(18) ปฏบิตังิานอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอนื ๆ 

ของสหกรณ์มอบหมาย หรอืตามทคีวรกระทาํ เพอืใหก้จิการในหน้าทลุีลว่ง
ไปดว้ยด ี

 ขอ้ 22  ก่อนการปฏบิตัหิน้าทใีนตําแหน่งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ และรบัรองที
จะปฏบิตัหิน้าทตีามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 21 

หมวด 8 
ข้อเบด็เสรจ็ 

ขอ้ 23  ในกรณีมปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 24  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 ประกาศ  ณ วนัท ี 13  มนีาคม  พ.ศ. 2560 
 (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 



8.4 ระเบยีบการเก็บและทาํลายเอกสารของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 193

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการเกบ็รกัษา การยืม และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบั
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี28 ครงัท ี12 เมอืวนัท ี  
28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการเกบ็รกัษา การยมื และการทําลายเอกสาร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1   ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการเกบ็รกัษา 
การยมื และการทาํลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548” 
 ขอ้ 2   ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ใหย้กเลกิบรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสงั มตทิปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
หรอืหลกัเกณฑอ์นืใด ซงึมขีอ้กาํหนดขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนีเสยีทงัสนิ และใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน  
 ขอ้ 4   การเกบ็รกัษาเอกสารในระหวา่งปฏบิตังิาน คอื การเกบ็รกัษาบรรดาเอกสารทงัปวง
ทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานทยีงัไมแ่ลว้เสรจ็ ใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทผีูป้ฏบิตังิานในเรอืงนนั ๆ  
 ขอ้ 5  การเกบ็รกัษาเอกสารทปีฏบิตังิานเสรจ็แลว้ ใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบเอกสารในเรอืง
นัน ๆจดัเก็บรกัษาเอกสาร เย็บเขา้เล่มหรอืเก็บเข้าแฟ้ม หรอืจดัเก็บเป็นหบีห่อ พร้อมทงัจดัทําสารบญั
เอกสารประจาํเล่ม หรอืแฟ้ม หรอืหบีหอ่ สาํหรบัเอกสารใดซงึไมส่ามารถเกบ็โดยวธิดีงักล่าวได ้ใหจ้ดัเกบ็
ตามความเหมาะสม และเมอืผูต้รวจสอบกิจการ และผูส้อบบญัช ีได้ตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วให้
เจา้หน้าทเีกบ็รกัษาเอกสารดงักล่าวไวใ้นทปีลอดภยัหรอืทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 6  การเกบ็รกัษาขอ้มลูของสหกรณ์ในรปูสอือเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบ
จดัเกบ็รกัษาใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการของสอือเิลก็ทรอนิกสน์นั ๆ ทงันี เพอืป้องกนัความสญูหาย
เสยีหาย และเสอืมสลายของขอ้มลูดงักล่าว 
 ขอ้ 7  การยมืเอกสารทไีดจ้ดัเกบ็ไวแ้ลว้ ใหป้ฏบิตัดิงันี 
 (1)  ผูย้มืจะต้องยนืคําขอตามแบบทสีหกรณ์กําหนด โดยแจ้งความประสงค์ใน
การยมืเอกสารดงักล่าววา่จะนําไปใชป้ระโยชน์ในเรอืงใด  

(2)  การยมืเอกสารของสหกรณ์ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการสหกรณ์ 
(3)  การยมืเอกสารสําคญั หรอืเอกสารลบัของสหกรณ์ ต้องได้รบัอนุญาตจาก

ประธานกรรมการดาํเนินการ หรอืผูท้ปีระธานกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
 ขอ้ 8  การคดัสาํเนาหรอืตรวจสอบเอกสาร ใหป้ฏบิตัดิงันี 

(1)  สมาชิกมีสิทธิขอคดัสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสาร เกียวกับทะเบียน
สมาชกิ ทะเบียนหุ้น เงนิฝาก เงนิกู้ เงนิปนัผล เงนิเฉลียคนื หรอืเงนิอนืใดทเีป็นสทิธิประโยชน์ของ
สมาชิกได้เฉพาะของตนเองเท่านัน ในกรณีเป็นเอกสารเกียวกบัสมาชิกรายอืนจะต้องได้รบัความ
ยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสมาชกิผูน้นั ทงันี ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการสหกรณ์ 

(2)  สมาชกิจะขอคดัสําเนาหรอืขอตรวจสอบเอกสารอนื ๆ นอกจากขอ้ 8 (1) ได้
ต่อเมอืไดร้บัอนุญาตจากประธานกรรมการดาํเนินการ หรอืผูท้ปีระธานกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
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 (3)  การขอคดัสาํเนาหรอืขอตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 8 (1) และ ขอ้ 8 (2) หาก
มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขนึผูข้อคดัสาํเนาหรอืผูข้อตรวจสอบเอกสารตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยตามทสีหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 9  ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาเอกสารของสหกรณ์จาํแนกตามประเภทของเอกสารดงันี 
(1)  เอกสารทตีอ้งเกบ็รกัษาไวต้ลอดไป ไดแ้ก่ 

1) เอกสารเกยีวกบัการจดัตงัสหกรณ์ 
2) หนงัสอืสาํคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ 
3) ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
4) ระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
5) ประกาศและคาํสงัของสหกรณ์ 
6) รายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
7) ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
8) ทะเบยีนสมาชกิ 
9) หนงัสอืตงัผูร้บัโอนประโยชน์ 
10) ทะเบยีนครภุณัฑ ์
11) เอกสารการบญัชแีละหลกัฐานการตรวจบญัช ี
12) รายงานกจิการประจาํปี 
13) เอกสารสทิธทิเีกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์และทรพัยส์นิของสหกรณ์ 
14) หนงัสอืทเีป็นหลกัฐานทางอรรถคดขีองสหกรณ์ 
15) เอกสารเกยีวกบัการบรรจุแต่งตงัและประวตัขิองเจา้หน้าทสีหกรณ์ 
16)  เอกสารอนืทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
17) หนงัสอืขอลาออกจากการเป็นสมาชกิ 

 (แกไ้ขเพมิเตมิโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการเกบ็รกัษา 
การยมื และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2557 ลงวนัท ี   
23 มถุินายน พ.ศ. 2557) 

(2) เอกสารทตีอ้งเกบ็รกัษาไวไ้มน้่อยกวา่ 10 ปี ไดแ้ก่ 
1) เอกสารทเีป็นหลกัฐานทางการเงนิ เชน่ ใบสาํคญัรบัจา่ยเงนิ ใบเสรจ็รบัเงนิ  
2) เอกสารการใหเ้งนิกูส้ามญั และเงนิกูพ้เิศษ 
3) เอกสารนิตกิรรมสญัญาของสหกรณ์  เชน่ สญัญาจา้ง หรอืสญัญาบาํรงุรกัษา
 ทรพัยส์นิ หรอืสญัญาเชา่ทรพัยส์นิ 
4) สอืบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์
5) เอกสารอนืทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

 (3) เอกสารทตีอ้งเกบ็รกัษาไวไ้มน้่อยกวา่ 5 ปี ไดแ้ก่ 
 1) หนงัสอืขอเปลยีนแปลงคา่หุน้รายเดอืน 
 2) สาํเนาคูฉ่บบัหนงัสอืสง่ออกของสหกรณ์ 
 3) วารสารสหกรณ์ 
 4) เอกสารอนืทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
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 (แกไ้ขเพมิเตมิโดยระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการเกบ็
รกัษา การยมื และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพมิเติม (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2557      
ลงวนัท ี23 มถุินายน พ.ศ. 2557) 
 (4) เอกสารทตีอ้งเกบ็รกัษาไวไ้มน้่อยกวา่ 1 ปี ไดแ้ก่ 

  1) เอกสารกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินทผีูกู้ไ้ดพ้น้ภาระผกูพนัแลว้ และตอ้งผา่นการ 
ตรวจสอบบญัชปีระจาํปีจากผูต้รวจสอบบญัช ี

  2) ทะเบยีนวสัดปุระจาํปี 
  3) รายการเคลอืนไหวการเรยีกเกบ็หุน้และหนีประจาํเดอืน 
  4) รายชอืผูท้าํประกนัชวีติประจาํเดอืน 
  5) รายงานรายละเอยีดการฝากและถอนเงนิประจาํวนั 
  6) รายงานสรปุบญัชยีอดคงเหลอืประจาํเดอืน 
  7) เอกสารอนืทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ขอ้ 10  ภายในเดอืนพฤษภาคมของทุกปีใหเ้จา้หน้าทผีูร้บัผดิชอบเอกสารดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารของปีทางบญัชทีลี่วงมาแลว้ทอียูใ่นความรบัผดิชอบของตนซงึสมควรจะทาํลายจดัทาํ
บญัชเีอกสารทสีมควรทําลายเสนอต่อผูจ้ดัการเพอืพจิารณา และใหผู้จ้ดัการแต่งตงัเจา้หน้าทสีหกรณ์
เป็นคณะทาํงานคดัเลอืกเอกสารทคีวรทาํลายขนึไมน้่อยกวา่ 3 คน มหีน้าทดีงันี 
 (1) ดําเนินการคดัเลอืกเอกสารทพีน้ระยะเวลาการเกบ็รกัษาไวต้ามขอ้ 9 (1) ถงึ
ขอ้ 9(4) และเป็นเอกสารทคีวรทาํลายได ้
 (2) จดัทาํรายงานและบญัชรีายชอืเอกสารทสีมควรทาํลายเสนอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการเพอือนุมตั ิ
 (3) ดําเนินการทําลายเอกสารตามทีได้รบัอนุมตัิในข้อ10 (2) ด้วยวิธีการที
ผูจ้ดัการสหกรณ์เหน็สมควร 
 (4) รายงานผลการดาํเนินการทาํลายเอกสารใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

ขอ้ 11  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์มหีน้าทรีบัผดิชอบในการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี   
ขอ้ 12  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาด และใหถ้อืเป็นทสีดุ 
ขอ้ 13  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี  

 ประกาศ  ณ  วนัท ี 1  ธนัวาคม  พ.ศ. 2548 

 (ลงนาม)       สทิธชิยั  องึภากรณ์ 
 (นายสทิธชิยั  องึภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชมุ และอตัราเรียกเกบ็ค่าบาํรงุ  พ.ศ. 2558 

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

เพอือํานวยความสะดวกในการใช้หอ้งประชุมของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั 
แก่สมาชิก ชมรม สมาคม มูลนิธิ ทีดําเนินกิจกรรมเกียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สงิแวดลอ้ม การสวสัดกิารขา้ราชการและพนกังาน เครอืขา่ยสหกรณ์ หน่วยงานอนื และหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม การใชห้อ้งประชุมต้องมภีาระค่าใชจ้่ายในดา้นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยงิค่ากระแสไฟฟ้า ดงันนั เพอืใหผู้ใ้ชห้อ้งประชุมไดม้สีว่นสนบัสนุนค่าใชจ้่ายเกยีวกบัค่า
กระแสไฟฟ้า และเพอืใหก้ารใชห้อ้งประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึอาศยัอาํนาจตามความ ในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี38   
ครงัท ี10 เมอืวนัท ี21 สงิหาคม พ.ศ. 2558 กําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการ
ขออนุญาตใชห้อ้งประชุม และอตัราเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ พ.ศ. 2558 ไว ้ดงันี 

ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดัว่าดว้ยการขออนุญาต
ใชห้อ้งประชุม และอตัราเรยีกเกบ็คา่บาํรงุ พ.ศ. 2558” 

ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 กนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3  สหกรณ์จะอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชมุเฉพาะกจิกรรม ดงัต่อไปนี 

(1) ประชุม สมัมนา ฝึกอบรม หรอืกจิกรรมอนื ๆ ทเีป็นการสง่เสรมิกจิการสหกรณ์  
(2) กจิกรรมทเีกยีวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม  
(3) กจิกรรมทสีง่เสรมิความสามคัค ีและความสมัพนัธข์องสมาชกิ 

  ขอ้ 4  ผูม้สีทิธขิอใชห้อ้งประชุมไดแ้ก่ สมาชกิ ชมรมของสมาชกิ หรอืชมรม สมาคม มลูนิธิ
ทดีําเนินกจิกรรมเกยีวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม สหกรณ์ เครอืข่ายสหกรณ์ และ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม  
 ขอ้ 5  ผูจ้ะขออนุญาตใชห้อ้งประชุมเพอืกจิกรรมตามขอ้ 3 ใหย้นืคําขอตามแบบขอใช้
หอ้งประชุมต่อสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั โดยใหย้นืคําขอล่วงหน้าก่อนจดักจิกรรมไม่น้อยกว่า  
5 วนัทาํการ พรอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งกบัการจดักจิกรรมดงักล่าวเพอืประกอบการพจิารณา 
 หากผูข้ออนุญาตใชห้อ้งประชุมจะขอใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์และเครอืงใชอ้นัจําเป็นแก่
การจดัประชุม หรอืการจดักจิกรรม ใหก้รอกรายละเอยีดแบบขอใชห้อ้งประชุม ตามทสีหกรณ์กาํหนด 
 ทงันี ผูข้ออนุญาตใชห้อ้งประชุมตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมบุคลากรสาํหรบัการจดัเตรยีม
สถานท ีการใหบ้รกิาร และดาํเนินการต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง 

ขอ้ 6  ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชห้อ้งประชุมและใชว้สัดุ ครุภณัฑ ์และเครอืงใชต้ามทรีะบุไวใ้น 
ข้อ 5 จะต้องดูแลรกัษาทรพัย์สินทงัหมดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้เกิดการชํารุดเสียหายตลอด
ระยะเวลาแห่งการใช้ห้องประชุม และเมอืได้จดัประชุมหรอืจดักิจกรรมเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ให้ส่งคืนแก่
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ผู้ได้รบัมอบหมายให้ดูแลรบัผิดชอบจนให้ครบจํานวน ทงันีไม่อนุญาตให้นําวสัดุ 
ครภุณัฑ ์เครอืงใชต่้างๆ ออกไปใชน้อกหอ้งประชุมทงัในขณะประชุมและหลงัประชุมโดยเดด็ขาด 

ขอ้ 7  กรณวีสัดุ ครภุณัฑ ์เครอืงใชท้ผีูไ้ดร้บัอนุญาตใหใ้ชต้ามขอ้ 5 เกดิชาํรดุ เสอืมสภาพ หรอื
สญูหายอนัเนืองจากการใชง้านของผูไ้ดร้บัอนุญาต ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตดาํเนินการดงัต่อไปนี 
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 (1) กรณีทีสหกรณ์เห็นว่าสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้ผู้ได้รบัอนุญาตเป็น
ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยดงัเดมิ 
  (2) กรณีสูญหายหรอืสหกรณ์เหน็ว่าไม่สามารถซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยู่สภาพเดมิได ้
ใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตชดใชว้สัดุ ครภุณัฑ ์เครอืงใช ้ทมีปีระเภท ชนิด และคุณลกัษณะเชน่เดยีวกนั หรอืชดใช้
เงนิตามราคาทสีหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 8  กาํหนดเวลาและคา่บาํรงุสาํหรบัการใชห้อ้งประชุมมดีงันี 
  (1) การกาํหนดเวลาสาํหรบัการใชห้อ้งประชุม 
 1) วนัราชการ หมายถงึ วนัจนัทร ์– วนัศุกร ์วนัหยดุราชการ หมายถงึ วนั
เสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตามทรีาชการกาํหนด 
 2) การขอใชห้อ้งประชุม ตอ้งขอใชค้รงัละไม่น้อยกว่าครงึวนั สามารถใชห้อ้ง
ประชุมไดร้ะหว่างเวลา 08.00-12.00 น. หรอื 13.00-17.00 น. หากขอใชเ้ตม็วนั สามารถใชห้อ้งประชุม
ไดร้ะหวา่งเวลา08.00-17.00 น. ทงันี เวลาสว่นทเีกนิกว่าทกีําหนด ใหน้บัเป็นชวัโมง เศษของชวัโมงถา้เกนิ 
30 นาท ีใหค้ดิเป็น 1 ชวัโมง 
 3) นอกเวลาปฏบิตังิานในวนัราชการหมายถงึ เวลา 17.30 น. เป็นตน้ไป  

 (2) อตัราคา่บาํรงุสาํหรบัการใชห้อ้งประชุม 

ห้อง  วนั 
อตัราค่าบาํรงุ (บาท) 

เตม็วนั ครึงวนั ส่วนทีเกินชวัโมงละ 

ห้องประชมุ 1 
(รองรบัไดป้ระมาณ 300 คน) 

วนัราชการ 8,000 4,000 1,500 
วนัหยดุราชการ 10,000 5,000 2,000 

ห้องประชมุ 2 
(รองรบัไดป้ระมาณ 40 คน) 

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

ห้องประชมุ 301 
(รองรบัไดป้ระมาณ 10 คน) 

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

ห้องประชมุ 302 
(รองรบัไดป้ระมาณ 10 คน) 

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

 

ขอ้ 9  การอนุญาต และเรยีกเกบ็คา่บาํรงุใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี 
 (1) กรณีขออนุญาตตามขอ้ 3 (1) และ (2) และเรยีกเกบ็ค่าบํารุงการขอใชห้อ้ง
ประชุม ตามอตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์มอีาํนาจพจิารณาอนุญาต  

 (2) กรณีส่วนราชการในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม ขอใช้
หอ้งประชุมเพอืประโยชน์ของทางราชการ โดยขอลดหยอ่น หรอืยกเวน้คา่บาํรงุตามระเบยีบนี และมหีวัหน้า
สว่นราชการเป็นผูล้งนามขอใชห้อ้งประชุม ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาอนุญาต  
 (3) กรณีสมาชกิขอใชห้อ้งประชุม เพอืดาํเนินกจิกรรมเกยีวกบัการส่งเสรมิความ
สามคัคแีละความสมัพนัธข์องสมาชกิ ตามขอ้ 3 (3) ใหป้ฏบิตั ิดงันี 
 1) การเรยีกเกบ็ค่าบํารุงการขอใชห้อ้งประชุม ตามอตัราทกีําหนดไวใ้นระเบยีบนี 
ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์มอีาํนาจพจิารณาอนุญาต 
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 2) การขอลดหยอ่น ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาอนุญาต 
 3) การยกเวน้คา่บาํรงุตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาอนุญาต 

ขอ้ 10  กรณหีน่วยงานหรอืองคก์รใด ซงึเชา่สถานทขีองสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
การขอใชห้อ้งประชุม ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของการเชา่สถานท ี 

ขอ้ 11  กรณีเรยีกเกบ็ค่าบาํรุงตามระเบยีบนีใหผู้จ้ดัการสหกรณ์เป็นผูม้อีาํนาจออก
หลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาต 

ถา้ผูไ้ดร้บัอนุญาตไม่มาใชห้อ้งประชุมตามทไีดร้บัอนุญาต ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 
สหกรณ์จะไม่คนืเงนิค่าบํารุงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัอนุญาต เวน้แต่สหกรณ์ยกเลกิการอนุญาต ดว้ยเหตุจําเป็น
ของสหกรณ์  

ขอ้ 12  เงนิคา่บาํรงุหอ้งประชุมตลอดจนเงนิชดใชค้า่เสยีหายถอืเป็นรายไดข้องสหกรณ์ 
ขอ้ 13  การขอใช ้การอนุญาต การกําหนดค่าบํารุง การลดหย่อน หรอืการยกเวน้ค่าบํารุง 

ในการใชห้อ้งประชุมทไีม่เป็นไปตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเป็นผูม้อีํานาจวนิิจฉยัชขีาด 
และใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 14  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี  
 
 ประกาศ ณ วนัท ี 24  สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 
 (ลงนาม)     สทิธชิยั  องึภากรณ์                      
 (นายสทิธชิยั  องึภากรณ์) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี42 ครงัท ี9 เมอืวนัท ี
27 กนัยายน พ.ศ. 2562 พจิารณาแลว้เหน็ว่า เพือใหก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ม ี   
ความมนัคง ปลอดภยั และสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไดก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์    
ออมทรพัยก์รมป่าไม ้ว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2562 ดงันี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการรกัษา
ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2562”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ในระเบยีบนี 

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

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

สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที สมาชิก สมาชิกสมทบ 
รวมถงึบุคคลภายนอก ทไีดร้บัอนุญาตจากสหกรณ์  

“เครอืงคอมพวิเตอร”์ หมายถงึ เครอืงคอมพวิเตอรท์งัหลาย เครอืงเซริฟ์เวอร ์
หรืออุปกรณ์อืนใด ทีทําหน้าทีได้เสมือนเครือง
คอมพวิเตอร์ ทงัทใีช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรอื
ภายนอกแลว้เชอืมต่อเขา้กบัระบบเครอืขา่ย  

“ระบบเครอืขา่ย”  หมายถงึ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีสหกรณ์สร้างขึน 
รวมถึงเครอืข่ายทีเชือมโยงออกไปสู่ภายนอกทงั
แบบมสีาย และไรส้าย 

“ขอ้มลู”  หมายถงึ  สงิทสีอืความหมายใหรู้เ้รอืงราว ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มูล 
หรือสิงใด ๆ ไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปแบบของ 
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท ี
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบนัทกึภาพหรอืเสยีง 
การบนัทกึโดยเครอืงคอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีนืใดททีํา
ใหส้งิทบีนัทกึไวป้รากฏได ้
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 “ระบบงานสหกรณ์” หมายถงึ  โปรแกรมและขอ้มูลทเีกยีวกบัการบรหิารงานและ      
การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทสีหกรณ์ ไดแ้ก่ ระบบ
ทะเบยีนสมาชกิ ระบบเงนิฝาก ระบบเงนิกู ้ระบบบญัช ี
ระบบสวสัดกิาร และระบบงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กบัขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชกิสหกรณ์ 

หมวด 1  
การรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ 

 ขอ้ 4 สหกรณ์ต้องจดัตงัเครอืงคอมพวิเตอร์ไว้ในททีเีหมาะสม และห้ามผู้ไม่มหีน้าที
รบัผดิชอบ เขา้มาใชเ้ครอืงคอมพวิเตอร ์ของสหกรณ์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
 ขอ้ 5 สหกรณ์ต้องจดัให้มีการติดตังอุปกรณ์ดบัเพลิงไว้ในทีทีเหมาะสมและสะดวก       
ต่อการใช้งาน และจัดทําแผนผงัการขนย้ายเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทังเอกสาร            
ทเีกยีวขอ้ง เมอืมเีหตุฉุกเฉิน 
 ขอ้ 6 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้รีะบบการควบคุมอุณหภูม ิใหแ้ก่อุปกรณ์เครอืงคอมพวิเตอร์
แม่ขา่ยและอุปกรณ์ทเีกยีวขอ้งอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัสถานท ีรวมทงัจดัตงัเครอืงคอมพวิเตอร์
ใหอ้ยูใ่นสถานททีมีอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ตลอดจนจดัใหม้รีะบบสาํรองไฟ เพอืใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
ต่อเนือง  

หมวด 2   
การกาํกบัดแูล 

 ขอ้ 7 ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการเกบ็รกัษาคู่มอืและเอกสารที
เกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหอ้ยูใ่นทปีลอดภยั และผูร้บัผดิชอบตอ้งตดิตามการปฏบิตัติามระเบยีบนี 
 ขอ้ 8 ใหส้หกรณ์ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กยีวกบัระบบงานและ
การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ คณะกรรมการ ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าทสีหกรณ์   
 ขอ้ 9 การว่าจ้างให้มกีารพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ สหกรณ์ต้องกําหนดให้
ผูร้บัจา้งจดัทาํคู่มอืการใชโ้ปรแกรมและเอกสารดา้นฐานขอ้มลู โครงสรา้งขอ้มลู (Data Structure) หรอื
พจนานุกรมขอ้มลู (Data Dictionary) และอนื ๆ ตามความเหมาะสม 
 ขอ้ 10 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้กีารทําหรอืทบทวนแผนฉุกเฉินของระบบงานสหกรณ์ และ            
การประเมนิผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอยา่งน้อยปีละ 1 ครงั 

หมวดที 3 
การพิสจูน์ตวัตน 

 ขอ้ 11  ผูใ้ชง้านแต่ละคนตอ้งมชีอืผูใ้ชง้าน (USERNAME) และรหสัผา่น (PASSWORD) 
ของตนเอง และมหีน้าทใีนการป้องกนั ดแูลรกัษาขอ้มลูชอืผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นของตน ทงันี หา้มมใิห้
ใชร้ว่มกบัผูอ้นื รวมทงัหา้มเผยแพร ่แจกจา่ย หรอืกระทาํการใด ๆ อนัทาํใหผู้อ้นืล่วงรูร้หสัผา่นของตน 
 ขอ้ 12  ผูใ้ชง้านตอ้งรบัผดิชอบต่อการกระทาํใด ๆ ทเีกดิจากผูใ้ชง้าน (USERNAME) 
ไมว่า่การกระทาํนนัจะเกดิจากผูใ้ชง้านหรอืไมก่ต็าม 
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 ขอ้ 13  ผูใ้ชง้านต้องตงัรหสัผ่านใหเ้กดิความปลอดภยั โดยรหสัผ่านต้องประกอบดว้ย
ตวัเลขและหรอืตวัอกัษรรวมกนัไมน้่อยกวา่ 8 ตวั 
 ขอ้ 14  การใชง้านในระบบงานสหกรณ์ ผูใ้ชง้านซงึเป็นเจา้หน้าทตีอ้งเปลยีนรหสัผา่น ทุก ๆ 
120 วนัหรอืทกุครงัทมีกีารแจง้เตอืนใหเ้ปลยีนรหสัผา่น 
 ขอ้ 15 ใหผู้จ้ดัการสอบทานสทิธกิารใชง้านของเจา้หน้าทสีหกรณ์ในระบบงานสหกรณ์
ใหส้อดคลอ้งกบัหน้าทคีวามรบัผดิชอบในแต่ละตําแหน่งเป็นประจาํทุกปี 

หมวดที 4 
การบริหารจดัการอปุกรณ์และข้อมลูคอมพิวเตอร ์

 ขอ้ 16  ผูใ้ชง้านตอ้งไมเ่ขา้ไปในหอ้งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (SERVER) ของสหกรณ์ เวน้แต่
ไดร้บัอนุญาตจากผูด้แูลระบบ 
 ขอ้ 17  ผู้ใช้งานต้องไม่นําอุปกรณ์หรอืชินส่วนใดออกจากห้องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
(SERVER)    เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากผูด้แูลระบบ 
 ขอ้ 18  ผูใ้ชง้านตอ้งไมนํ่าเครอืงมอื หรอือุปกรณ์อนืใดเชอืมต่อเขา้กบัเครอืงคอมพวิเตอร์
หรอืเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องสหกรณ์เพอืประโยชน์สว่นตน 

 ขอ้ 19  ผูใ้ชง้านตอ้งไมใ่ช ้หรอืลบแฟ้มขอ้มลูของผูอ้นืไมว่า่กรณใีด ๆ 
 ขอ้ 20  ผูใ้ชง้านตอ้งไมค่ดัลอกหรอืทาํสาํเนาแฟ้มขอ้มลูทมีลีขิสทิธกิํากบัการใชง้าน ก่อน
ไดร้บัอนุญาต 
 ขอ้ 21  หา้มมใิหผู้ใ้ช้งานกระทําการเผยแพร่ เปลยีนแปลง ทําซําหรอืทําลาย ขอ้มูล
ระบบงานสหกรณ์ และระบบเครอืขา่ย เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ  
 ขอ้ 22  หา้มตดิตงัอุปกรณ์หรอืกระทําการใดเพอืใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากประธานกรรมการ 

หมวดที 5 
ซอฟตแ์วรแ์ละลิขสิทธิ 

 ขอ้ 23  หา้มมใิหผู้ใ้ชง้านตดิตงัหรอืใชซ้อฟต์แวรอ์นืใดทไีม่มลีขิสทิธิในคอมพวิเตอร์
ของสหกรณ์ 
 ขอ้ 24  หา้มมใิหผู้ใ้ช้งานทําการติดตงั ถอดถอน เปลยีนแปลง แก้ไขโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ หากมคีวามจาํเป็นใหผู้ด้แูลระบบเป็นผูด้าํเนินการโดยตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการ  
 ขอ้ 25  หา้มมใิหผู้ใ้ชง้านและผูดู้แลระบบทําสําเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ใหแ้ก่
บุคคลภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ 

หมวดที 6 
การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูและระบบเครอืข่าย 

 ขอ้ 26  ผูดู้แลระบบต้องควบคุมและกําหนดหลกัเกณฑผ์ูม้สีทิธเิขา้ใชง้านระบบเครอืข่าย
ของสหกรณ์ใหม้คีวามปลอดภยั และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 ขอ้ 27 ผู้ดูแลระบบต้องจัดทําแผนผงัระบบเครือข่ายและการเชือมต่อทังภายในและ
ภายนอก โดยจดัทาํขนึ จาํนวน 2 ชุด เกบ็ไวท้หีอ้งสารสนเทศ 1 ชุด สว่นอกี 1 ชุด มอบใหผู้จ้ดัการเกบ็
ไวใ้นทปีลอดภยั 
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 ขอ้ 28 หา้มมใิหนํ้าเครอืงคอมพวิเตอรท์ใีชง้านระบบงานสหกรณ์เชอืมต่อกบัเครอืขา่ย
ภายนอก (INTERNET)  
 ขอ้ 29 การนําอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูลมาเชือมต่อกับเครืองคอมพิวเตอร์ ต้องได้รบั     
การตรวจสอบและอนุญาตจากผูด้แูลระบบ 
 ขอ้ 30 กรณีมปีญัหาเกียวกบัความปลอดภยัของระบบงานสหกรณ์ ให้ผู้ดูแลระบบทํา    
การตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไ้ขแลว้รายงานใหป้ระธานกรรมการทราบโดยดว่น  

หมวดที 7 
การสาํรองข้อมลู 

 ขอ้ 31 สหกรณ์ตอ้งจดัใหม้กีารสาํรองขอ้มลูแบบ REALTIME ไปยงัศูนยส์าํรองขอ้มลู 
(DR SITE) เพอืสาํเนาขอ้มลูสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
 ขอ้ 32 ใหผู้ด้ ูแลระบบดูแลและตรวจสอบการทํางานของระบบสํารองขอ้มูลแบบ 
REALTIME โดยใหส้ามารถสาํรองขอ้มูลไดค้รบถ้วน ในทุกวนัทาํการ 
 ขอ้ 33 ใหผู้ดู้แลระบบร่วมกบัเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งทําการทดสอบการสํารองขอ้มูล
แบบ REALTIME โดยมกีารทดลองปฏบิตังิาน ณ ศูนยส์าํรองขอ้มูล อย่างน้อยปีละ 1 ครงั 
 ขอ้ 34 ใหผู้ดู้แลระบบจดัทําสําเนาขอ้มูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เป็น
การภายใน ณ สนิวนัทําการ โดยจดัทําสําเนาจํานวน 2 ชุด เก็บไวท้หีอ้งสารสนเทศของสหกรณ์ 1 ชุด 
ส่วนอกี 1 ชุด ส่งใหบ้รษิทัจดัเกบ็เอกสารและขอ้มูลสปัดาหล์ะ 1 ครงั  

 ขอ้ 35 ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 
 

                ประกาศ  ณ  วนัท ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
        
                                                               (ลงนาม)        วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์

กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี43 ครงัท ี4 เมอืวนัท ี20 มนีาคม พ.ศ. 2563 

ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการประชุม

ผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563” 

 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี23 มนีาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  บรรดาระเบยีบและประกาศอนืใด มตทิปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซงึขดั

หรอืแยง้กบัระเบยีบนีใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 

 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 

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

 คณะกรรมการเงนิกู ้ 
     คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
     และคณะอนุกรรมการ ซงึคณะกรรมการ 
     ดาํเนินการแต่งตงั  
  “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
    ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

  “ทปีรกึษาสหกรณ์” หมายความวา่ ทปีรกึษาสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
 จาํกดั ซงึคณะกรรมการดาํเนินการ
 แต่งตงั 

  “สอือเิลก็ทรอนิกส”์ หมายความวา่ สอืบนัทกึขอ้มูลหรอืสารสนเทศใด ๆ 
ทใีชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยการ
ประยกุตใ์ชว้ธิกีารทางอเิลก็ตรอนไฟฟ้า 
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอืนใดใน
ลักษณะคล้ายกัน  และให้หมาย
รวมถงึการประยกุตใ์ชว้ธิกีารทางแสง 
วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที
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เกยีวขอ้งกบัการประยุกต์ใชว้ธิต่ีาง ๆ 
เชน่วา่นนั  

  “ระบบควบคุมการประชุม”  หมายความวา่  ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์และหรอื
อุปกรณ์สอืสารอเิลก็ทรอนิกสใ์ด ๆ ทงั
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทเีชอืมโยง
กันเป็นเครือข่ายและมีการสือสาร
ขอ้มลูกนั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื อ ส า ร  แ ล ะห รื อ ก า ร
โทรคมนาคม เพือให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึง และใช้งานสําหรับ
การประชุม ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยเสยีง หรอื
ทงัเสยีงและภาพ 

  “ผูค้วบคมุระบบ” หมายความวา่   เจ้าหน้าทีสหกรณ์ผู้ทําหน้าทีดูแล
และบรหิารจดัการระบบการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ตังแต่เริมทํา
การประชุม จนเสร็จสินการประชุม
แต่ละครงั  

  ขอ้ 5  การประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกสจ์ะทาํไดโ้ดยมตคิณะกรรมการดาํเนินการไมน้่อยกวา่ 

2 ใน 3 ของคณะกรรมการดาํเนินการทมีาประชุม ทงันีมตคิณะกรรมการดาํเนินการจะตอ้งกาํหนด ดงันี  

  (1) เหตุผล และความจาํเป็น ทจีะตอ้งจดัการประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์

  (2) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดใดทีสามารถจัดประชุมผ่านสือ

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้  

  (3) ชว่งเวลาหรอืเดอืนทสีมควรใหม้กีารประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์

 ขอ้ 6 เมอืผูท้ําหน้าทปีระธานในทปีระชุมคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ คณะใด

กําหนดใหม้กีารประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นการประชุมครงัใดตามมตคิณะกรรมการดําเนินการแล้ว 

ผูจ้ดัการจะตอ้งจดัใหม้ผีูค้วบคุมระบบทสีามารถบรหิารจดัการระบบ เพอืตรวจสอบการทํางานและแกไ้ข

ปญัหาใหผู้ร้ว่มประชุมสามารถเขา้ถงึระบบก่อนเรมิการประชุม 

 ขอ้ 7  ในการประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกสผ์ูม้หีน้าทจีดัการประชุม ตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

  (1) แจง้เชญิการประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์

  (2) จดัทาํเอกสารประกอบการประชุมและนําขอ้มลูเขา้สูร่ะบบเพอืใหผู้เ้ขา้รว่ม

ประชุมทุกคน สามารถอา่นเอกสารไดก้่อนการประชุม 

  (3) จดัใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมแสดงตนและนบัองคป์ระชุม  

  (4) จดัทาํรายงานการประชมุเป็นหนงัสอื  
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  (5) จดัใหม้กีารบนัทกึเสยีงหรอืทงัเสยีงและภาพแลว้แต่กรณีของผูร้่วมประชุมทุกคน 

ตลอดระยะเวลาทมีกีารประชุม เวน้แต่เป็นการประชุมลบั  

 ขอ้ 8 ในการจดัการประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ

คณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ จะตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกสไ์มน้่อยกว่า

กงึหนึงของคณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้ 9  ประธานกรรมการหรอืประธานอนุกรรมการ มหีน้าทดีําเนินการประชุม หากประธาน

กรรมการ หรอืประธานอนุกรรมการไมอ่ยูใ่นทปีระชุม หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหร้องประธานกรรมการ

ทาํหน้าทแีทน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืรองประธานอนุกรรมการใหก้รรมการ หรอือนุกรรมการ

ทมีาประชุม เลอืกกรรมการหรอือนุกรรมการคนหนึงทาํหน้าทแีทน 

 ขอ้ 10  การลงมตขิองทปีระชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์และระเบยีบทเีกยีวขอ้งใน

แต่ละกรณ ี 

 ขอ้ 11  ผูเ้ขา้ประชุมและผูเ้ขา้รว่มประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมใิหบุ้คคลอนืรว่มรบั

ฟงัหรอืบนัทกึเสยีงหรอืบนัทกึภาพในการประชุมผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์

 ขอ้ 12  ในการประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์ ใหจ้่ายเบียประชุมใหแ้ก่ผู้เขา้ประชุมและ

ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ ทงันี ใหจ้่ายเบยีประชุมแก่ผูเ้ขา้ประชุมและผูเ้ขา้รว่มประชุม

ซงึไดแ้สดงตนผา่นสอือเิลก็ทรอนิกสเ์ทา่นนั  

 ขอ้ 13  ในกรณีมปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัิตามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดําเนินการ

เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

 ขอ้ 14  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี  

                                    ประกาศ  ณ  วนัท ี 23 มนีาคม พ.ศ. 2563  

   
  (ลงนาม) วฑิรูย ์ไชยเพมิ 
 (นายวฑิรูย ์ไชยเพมิ) 
 รองประธานกรรมการดาํเนินการ 
 รกัษาการแทนประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้บริการสาํหรบัสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี44 ครงัท ี11 เมอืวนัท ี29 ตุลาคม 2564 จงึ
ใหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใหบ้รกิารสาํหรบัสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี 

หมวด 1 
บททวัไป 

 ขอ้ 1  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
ใหบ้รกิารสาํหรบัสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2564” 

 ขอ้ 2  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหบ้รกิาร
สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2554 
 ขอ้ 3  ใหใ้ชร้ะเบยีบนีตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

การซือหุ้น 
 ขอ้ 4  สมาชกิสมทบตอ้งซอืหุน้เมอืแรกเขา้เป็นสมาชกิไมน้่อยกว่า 100 บาท (หนึงรอ้ย
บาทถว้น)  
 ขอ้ 5  การซอืหุน้รายเดอืนของสมาชกิสมทบใหก้ระทําไดโ้ดยชําระเป็นเงนิสด หรอืหกั
จากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ทสีมาชกิสมทบมอียู่ในสหกรณ์ หรอืหกัจากเงนิได้รายเดอืนของสมาชกิ
สมทบ หรอืหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิโดยไดร้บัความยนิยอมจากสมาชกิผูน้นั  
 ขอ้ 6  สมาชกิสมทบจะขอซอืหุน้เพมิขนึอกีเมอืใดกไ็ดโ้ดยแสดงความจํานงเป็นหนังสอื  
ต่อสหกรณ์ ทงันีสมาชกิสมทบรายหนึงจะมทีุนเรอืนหุน้ในสหกรณ์ไดไ้มเ่กนิ 1,000,000 บาท (หนึงลา้น
บาทถว้น) เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการไดม้ปีระกาศใหร้ะงบัการซอืหุน้ 
 ขอ้ 7  คณะกรรมการดาํเนินการอาจกาํหนดใหส้มาชกิสมทบทกีูเ้งนิสหกรณ์ตอ้งซอืหุน้
รายเดอืนหรอืซอืหุน้เพมิขนึตามจาํนวนทกีาํหนดตามประกาศสหกรณ์ 

หมวด 2 
การฝากเงิน 

 ขอ้ 8  สมาชกิสมทบมสีทิธฝิากเงนิในบญัชอีอมทรพัยส์นิมธัยสัถ ์บญัชอีอมทรพัยพ์เิศษ 
บญัชอีอมทรพัย์ชวีติพอเพยีง บญัชอีอมทรพัย์เอนกประสงค์ และบญัชเีงนิฝากประจําได ้ทงันี ใหนํ้า
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั เกยีวกบัการรบัฝากเงนิสําหรบัสมาชกิ มาบงัคบัใช้โดย
อนุโลม 
  การฝากเงนิของสมาชกิสมทบตามวรรคหนึง อาจใหห้กัจากเงนิไดร้ายเดอืนของ
สมาชกิทเีป็นบดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของสมาชกิสมทบ หรอืหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิ
สมทบผูน้นั ทงันี ตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบผูน้นั 
 ขอ้ 9  หากคณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรใหส้มาชกิสมทบมสีทิธฝิากเงนิประเภท
อนืยอ่มกระทาํไดโ้ดยประกาศสหกรณ์ 
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 ขอ้ 10  สมาชกิสมทบมสีทิธฝิากเงนิประเภทใดประเภทหนึง และหรอืทุกประเภทตาม
ขอ้ 8 และขอ้ 9 รวมกนัไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) ยกเว้นดอกเบียเงนิฝากที
เกิดขนึภายหลงัเงนิฝากครบจํานวนตามทีกําหนด และเงนิทีสมาชิกสมทบได้รบัโอนประโยชน์จาก
สมาชกิ ไม่ว่าจะเป็นเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลยีคนื เงนิสนิไหม เงนิสวสัดกิาร หรอืเงนิอนื
ใดทสีมาชกิไดร้บัจากสหกรณ์ 

หมวด 3 
การให้เงินกู้ 

 ขอ้ 11  สมาชกิสมทบมสีทิธกิูเ้งนิได ้3 ประเภท ดงันี 
   (1)  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน 
   (2)  เงนิกูส้ามญั  
   (3)  เงนิกูพ้เิศษ   
   ทงันี  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ 

หมวด 4 
การรบัโอนหนีจากสมาชิก 

 ขอ้ 12 ในกรณีทีสมาชิกมหีนีต่อสหกรณ์ และต่อมาสมาชกิผู้นันได้ขาดจากสมาชิก
ภาพ หากสมาชกิสมทบผูใ้ดประสงคข์อรบัโอนหนีของสมาชกิผูน้ัน ใหย้นืหนังสอืแสดงความจํานงต่อ
สหกรณ์ 
  การรบัโอนหนีตามวรรคหนึง ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
ทงันี คณะกรรมการดาํเนินการอาจกาํหนดเงอืนไขในการรบัโอนหนีดงักลา่วตามทเีหน็สมควร 
 ขอ้ 13 สาํหรบัเงนิงวดชาํระหนีทรีบัโอนจากสมาชกิ ดอกเบยีหนีทรีบัโอน การควบคุม
หลกัประกนั และการเรยีกคนืหนี ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
โดยอนุโลม หรอืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 

หมวด 5 
การประกนัชีวิตกลุ่ม 

 ขอ้ 14  สหกรณ์จดัใหม้กีารประกนัชวีติกลุ่มใหก้บัสมาชกิสมทบในวงเงนิผลประโยชน์
คุม้ครองตามทสีหกรณ์กาํหนด โดยสมาชกิสมทบผูท้าํประกนัเป็นผูจ้า่ยเงนิคา่เบยีประกนัชวีติ  

หมวด 6 
การบริการทางวิชาการ 

 ขอ้ 15  สมาชกิสมทบมสีทิธไิดร้บับรกิารทางวชิาการเกยีวกบัการฝึกอบรม การสมัมนา  
การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือกิจกรรมอืน ทงันีต้องเป็นบริการทางวิชาการทีสหกรณ์จดัให้มีขนึหรือที
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็ชอบ 
 ข้อ 16  การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 15 ให้สหกรณ์เป็น
ผูด้าํเนินการเกยีวกบัคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว ทงันี สมาชกิสมทบไมม่สีทิธริบัเงนิคา่ใชจ้า่ยแต่อยา่งใด 
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หมวด 7 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 17  ในกรณีมปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดําเนินการ  
เป็นผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 18  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการรกัษาการตามระเบยีบนี 
 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี1 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564     

 

 (ลงนาม)        วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี 42 ครงัท ี 4 
เมอืวนัท ี26 เมษายน พ.ศ. 2562 จงึไดก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2562 ดงันี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกู้
แก่สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2562”   
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชกิสมทบ พ.ศ. 2559 ฉบบัลงวนัท ี22 มกราคม พ.ศ. 2559 และบรรดาประกาศ มตทิปีระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการอนืใด ทอียู่ก่อนวนัใช้ระเบยีบนี ซงึมขีอ้ความขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนีเสยีทงัสนิ และใหใ้ช้
ระเบยีบนีแทน 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี สหกรณ์ใหเ้งนิกู ้ 3 ประเภท คอื 
 (1)  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน 
 (2)  เงนิกูส้ามญั 
 (3)  เงนิกูพ้เิศษ 

 ขอ้ 5  สหกรณ์จะใหเ้งนิกูเ้ฉพาะสมาชกิสมทบทเีป็นสมาชกิสมทบมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน 
 ขอ้ 6  การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบจะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณเีพอืการอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ขอ้ 7  สมาชกิสมทบทมีคีวามประสงคจ์ะขอกูเ้งนิตามระเบยีบนี ใหย้นืคาํขอกูต้ามแบบและ
วธิกีาร ทสีหกรณ์กาํหนด  

หมวด 2 
เงินกู้เพือเหตฉุุกเฉิน 

 ขอ้ 8  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินทใีหแ้ก่สมาชกิสมทบผูกู้ค้นหนึง ๆ ใหม้จีาํนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 90 
ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิสมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์ ทงันี ไมเ่กนิ 40,000 บาท 

หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 ขอ้ 9  สมาชกิสมทบสามารถกูเ้งนิกูส้ามญัไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์  
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หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

 ขอ้ 10  เงนิกูพ้เิศษแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี 
                    (1)  เงนิกู้พเิศษหุน้ ซงึเป็นการกู้ไม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์  
                         (2)  เงนิกูพ้เิศษเงนิฝาก ซงึเป็นการกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของเงนิฝากของสมาชกิ
สมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์ 

หมวด 5 
เงินงวดชาํระหนีสาํหรบัเงินกู้ 

 ขอ้ 11 เงนิงวดชาํระหนีสาํหรบัเงนิกูทุ้กประเภทนนั ใหช้าํระไดไ้มเ่กนิจาํนวนงวด ดงันี 
       (1)  เงนิกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงนิกู้พร้อมดอกเบียเป็นงวดรายเดือน
เทา่กนัทุกงวด (เว้นแต่งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 งวด  
  (2)  เงนิกูส้ามญั จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้ของสมาชกิสมทบ
ผู้กู้ทีมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงนิกู้พร้อมดอกเบียเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวด
สดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 120 งวด  
  (3)  เงนิกูพ้เิศษ จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้หรอืเงนิฝากของ
สมาชกิสมทบผูกู้ท้มีอียูใ่นสหกรณ์ ใหผู้กู้ส้ง่คนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีเป็นงวดรายเดอืนเทา่กนัทุกงวด (เวน้แต่
งวดสดุทา้ย) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 360 งวด  
 ขอ้ 12  การชําระหนีเงนิกูทุ้กประเภทของสมาชกิสมทบ ใหห้กัจากเงนิไดร้ายเดอืนและ
หรอืบญัชเีงนิฝากของสมาชกิสมทบผูกู้ท้มีอียูก่บัสหกรณ์  
  กรณีผูกู้้มเีงนิได้รายเดอืน การชําระหนีเงนิกู้ทุกประเภทใหห้กัจากเงนิได้ราย
เดอืนก่อน หากเงนิไดร้ายเดอืนไมเ่พยีงพอต่อการหกัชาํระหนีรายเดอืน จงึใหห้กัจากบญัชเีงนิฝากของผูกู้ ้ 
  สําหรบัการหกัจากบญัชเีงนิฝากของผู้กู้ต้องมเีงนิฝากไว้ในบญัชไีม่น้อยกว่า
เงนิงวดชาํระหนี หากผูกู้ม้เีงนิฝากไวใ้นบญัชไีม่เพยีงพอในวนัทคีรบกําหนดชาํระหนี สหกรณ์ถอืว่าผูกู้้
ผดินดัชาํระหนี 
 ขอ้ 13 หากผู้กู้ผดินัดไม่ชําระหนีตามสญัญาเงนิกู้ ผู้กู้ยนิยอมให้สหกรณ์ใช้สทิธิเบิก  
ถอนเงนิฝากของผูกู้้ทไีดจ้ํานําไวก้บัสหกรณ์เพอืชําระหนีเงนิกู้ดงักล่าวตามจํานวนทคีา้งชําระไดโ้ดยมติ้อง
บอกกล่าว  
 ขอ้ 14 หากผูกู้ผ้ดินดัไมช่าํระหนีตามสญัญาเงนิกู ้เมอืผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั
ผู้กู้ต้องยนิยอมให้สหกรณ์นําเงนิหรอืสิทธิประโยชน์ทีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์มาชําระหนีตาม
จาํนวนทคีา้งชาํระต่อสหกรณ์ 

หมวด 6 
ดอกเบียเงินกู้ 

 ขอ้ 15  ใหส้หกรณ์เรยีกเกบ็ดอกเบยีเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญัและเงนิกูพ้เิศษได้
ตามประกาศสหกรณ์โดยมตคิณะกรรมการดาํเนินการ  
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           การกําหนดอตัราดอกเบยีเงนิกูใ้หอ้อกเป็นประกาศสหกรณ์และใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ตงัแต่วนัแรกของเดอืนถดัจากเดอืนทมีกีารออกประกาศเป็นต้นไป สําหรบัสมาชกิทอียู่ในระหว่างการ
ผ่อนชําระหนีเงนิกู้ สหกรณ์จะปรบัอตัราดอกเบยีใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ดงักล่าวและอาจปรบั
จาํนวนเงนิทตีอ้งผอ่นชาํระของผูกู้ซ้งึยงัคา้งชาํระอยูเ่ป็นอตัราใหมก่ไ็ด ้
  ขอ้ 16  ดอกเบยีเงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนัตามจาํนวนเงนิตน้คงเหลอื 

หมวด 7 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 17 ใหค้ณะกรรมการเงนิกูต้รวจตราควบคุมการใหเ้งนิกูทุ้กรายมหีลกัประกนัตามที
กําหนดไวใ้นระเบยีบนี และเมอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่อง ผูกู้้
จะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาตามทสีหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 18 ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนีใหถ้อืว่าเงนิกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกําหนดส่งคนื
โดยสนิเชงิพรอ้มทงัดอกเบยีในทนัท ีโดยมติ้องคํานึงถงึกําหนดเวลาทใีหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการเงนิกู้
จดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
      (1)  เมอืผูกู้พ้น้จากการเป็นสมาชกิสมทบไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
      (2)  เมอืปรากฏต่อคณะกรรมการเงนิกูว้า่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทใีห้
เงนิกูน้นั 
      (3)  เมอืคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกูเ้กดิบกพร่อง และผูกู้้
มไิดแ้กไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทสีหกรณ์กาํหนด  
      (4)  เมอืคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนีเป็นเวลาสองงวดเดอืนตดิต่อกนั หรอืผดินดัการ
สง่เงนิงวดชาํระหนีถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 
  ขอ้ 19  กรณีผูกู้เ้งนิกู้ไดโ้อนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจํา แต่ยงัมหีนี
คา้งชําระหรอืภาระผูกพนัต่อสหกรณ์ ใหผู้น้ันแจ้งเป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทราบภายในกําหนด 7 วนั นับแต่
วนัทโีอนหรอืยา้ยหรอืลาออกจากราชการหรอืงานประจาํ  

หมวด 8 
การรบัโอนหนีจากสมาชิก  

             ขอ้ 20  กรณีทสีมาชกิเสยีชวีติ หรอืขาดจากสมาชกิภาพ หรอืเป็นบุคคลทศีาลมคีําสงัให้
เป็นบุคคลไรค้วามสามารถ หรอืกรณีอนืใด ใหส้มาชกิสมทบผูซ้งึเป็นบดิามารดา คู่สมรส หรอืบุตร สามารถ
รบัโอนหนีเงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะจากสมาชกิได้ ทงันี ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
 ขอ้ 21  สมาชกิสมทบทยีงัสง่คนืเงนิกูพ้เิศษเพอืการเคหะกรณีรบัโอนหนีจากสมาชกิไมค่รบ       
สมาชกิสมทบผูน้นัจะขายหรอืโอนทรพัยส์นิทเีป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดแก่ผูอ้นืไมไ่ด ้

หมวด 9 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 22  การใหเ้งนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญั เงนิกูพ้เิศษ ใหส้มาชกิสมทบผูกู้ย้นืคําขอกู ้    
เป็นเอกสารหรอืกูผ้า่นทางระบบดจิทิลั ตามทสีหกรณ์กาํหนด 
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                 ขอ้ 23  การกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืเงอืนไขเพมิเตมิหรอืนอกเหนือทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี 
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดโดยออกเป็นประกาศสหกรณ์ 
 ขอ้ 24  การใดทมีไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณา
และวนิิจฉยัการใหเ้งนิกูเ้ป็นกรณพีเิศษเฉพาะเรอืงนนั ๆ ได ้ทงันี ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไมต่ํากว่า
สามในสขีองจาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้รว่มประชุมเพอืการนนั  
 ขอ้ 25  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 26  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

หมวด 10 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 27  การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสมทบทมีมีาก่อนระเบยีบนีใชบ้งัคบั ใหม้ผีลบงัคบัใช้
จนกวา่จะครบอายสุญัญาและหมดภาระผกูพนัทมีอียูก่บัสหกรณ์ 

                ประกาศ  ณ  วนัท ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
             (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี7 เมอืวนัท ี27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
จงึมมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยสวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดกิาร
เพอืชว่ยเหลอืงานศพสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

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

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

 ขอ้ 4  สวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืงานศพของสมาชกิสมทบใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
   (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
   (2) เงนิบรจิาค  

 ขอ้ 5  สหกรณ์จะจ่ายสวสัดกิารเพอืช่วยเหลอืงานศพสมาชกิสมทบจํานวน 1,500 บาท 
เพอืมอบเป็นสงิของแสดงการไวอ้าลยัและหรอืเงนิรว่มทาํบุญงานศพสมาชกิสมทบในนามสหกรณ์ 
   กรณีสมาชกิสมทบเป็นบดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตรของสมาชกิ สหกรณ์จะจ่าย
สวสัดกิารเพอืช่วยเหลอืงานศพตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั ว่าด้วยสวสัดกิารเพอื
ชว่ยเหลอืงานศพบดิา มารดา คูส่มรส และบุตรของสมาชกิเพยีงอยา่งเดยีว 
 ขอ้ 6 เมอืสหกรณ์ทราบว่าสมาชกิสมทบผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ผู้จดัการเบกิเงนิจากสหกรณ์ 
เพอืมอบใหแ้ก่ผูแ้ทนสมาชกิ หรอื บดิา มารดา คู่สมรส บุตร หรอืทายาทโดยธรรมของสมาชกิสมทบผูน้ัน
เพอืดําเนินการตามขอ้ 5 โดยการเบกิเงนิดงักล่าวใหเ้บกิไดภ้ายใน 60 วนั นับตงัแต่วนัทถีงึแก่กรรม ทงันี 
เมอืดาํเนินการเสรจ็สนิแลว้ ใหส้ง่สาํเนาใบมรณบตัรภายใน 60 วนันบัแต่วนัเบกิจา่ยเงนิ 
 ขอ้ 7  ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

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

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี42 ครงัท ี7 
เมอืวนัท ี26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหก้ําหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ย
สวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืสมาชกิสมทบเนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
เพอืชว่ยเหลอืสมาชกิสมทบเนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ พ.ศ. 2562”  
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

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

 “สมาชกิสมทบ”  หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
    กรมปา่ไม ้ จาํกดั 
 “เนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ” หมายความวา่ การปฏบิตัหิน้าทรีาชการ

ตามอาํนาจหน้าทรีบัผดิชอบหรอืตามที
ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาหรอื
หน่วยราชการ 

  “ทุพพลภาพ” หมายความวา่  ไดร้บัอนัตรายจนไมส่ามารถประกอบอาชพี 
      ใด  ๆไดห้รอืสญูเสยีอวยัวะ ดงัต่อไปนี 
   1. สญูเสยีตาหนึงขา้ง 

   2. สญูเสยีมอืหนึงขา้งหรอืเทา้หนึงขา้ง 
   3. สญูเสยีการไดย้นิโดยสนิเชงิและไม่

มทีางรกัษาใหห้ายได ้  
 “บาดเจบ็สาหสั” หมายความวา่ ไดร้บัอนัตรายอยา่งหนึงอยา่งใด 

ดงัต่อไปนี 
 1. ลนิขาด เสยีอวยัวะอนืใดหรอืเสยี 
  ความสามารถในการดมกลนิ 
 2. หน้าเสยีโฉมอยา่งตดิตวั 
 3. แทง้ลกู 
 4. จติพกิารอยา่งตดิตวั 
 5. ปว่ยเจบ็เรอืรงัซงึอาจถงึตลอดชวีติ 
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 6. ปว่ยเจบ็ซงึตอ้งใชเ้วลารกัษาหรอืจน
ประกอบกรณยีกจิตามปกตไิมไ่ดไ้ม่
น้อยกวา่ 20 วนั 

 ขอ้ 4  เงนิสวสัดกิารเพอืชว่ยเหลอืสมาชกิสมทบใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
  (1) เงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
  (2) เงนิบรจิาค 
 ขอ้ 5  สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืช่วยเหลอืสมาชกิสมทบเนืองมาจากการปฏบิตัิ
หน้าทรีาชการ ดงันี 
 (1) กรณถีงึแก่กรรม จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ 10,000 บาท 
 (2) กรณทีุพพลภาพ จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ 10,000 บาท 
 (3) กรณบีาดเจบ็สาหสั จา่ยใหร้ายละไมเ่กนิ   5,000 บาท 
  ขอ้ 6  เมอืสมาชกิสมทบถงึแก่กรรม หรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เนืองจากการ
ปฏบิตัหิน้าทรีาชการ ใหคู้ส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืผูแ้ทนสมาชกิ หรอืผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน
ทสีมาชกิสมทบนนัสงักดัอยู ่แจง้เป็นหนงัสอืพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี 
 (1) หนังสอืแสดงว่าถงึแก่กรรมหรอืเอกสารหลกัฐานอนืใดอนัพงึเชอืไดว้่าไดถ้งึ
แก่กรรม หรอืแนบหนังสอืของสถานพยาบาลหรอืแพทยท์รีบัรองว่าทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั แลว้แต่
กรณ ี
 (2) หนงัสอืรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาหรอืของหน่วยงานทสีมาชกิสมทบนนัสงักดั
อยูห่รอืพยานหลกัฐานอนืใดอนัเชอืไดว้า่การถงึแก่กรรมหรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสันนัเนืองมาจาก
การปฏบิตัหิน้าทรีาชการแลว้แต่กรณ ี
 โดยยนืต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วนั นบัแต่วนัถงึแก่กรรม หรอืไดร้บัอนัตราย
จนถงึทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั 
 กรณียนืต่อสหกรณ์เกิน 180 วนั การพจิารณาให้อยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการ
อาํนวยการ 
 ขอ้ 7  การจ่ายเงนิตามขอ้ 5 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการพจิารณาวนิิจฉยั จากหนงัสอื
รบัรองของผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทสีมาชกิสมทบนนัสงักดัอยู ่หรอืพยานหลกัฐานอนืใดอนัเชอืไดว้่า
ถงึแก่กรรม หรอืทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสัเนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทรีาชการ และใหม้อีํานาจ
อนุมตัจิา่ยเงนิตามระเบยีบนี 
  ขอ้ 8  กรณีสมาชกิสมทบได้รบับาดเจ็บสาหสัเนืองมาจากการปฏิบตัิหน้าทรีาชการ 
และไดร้บัเงนิช่วยเหลอืตามระเบยีบนีไปแล้ว ต่อมาไดทุ้พพลภาพหรอืถงึแก่กรรม อนัสบืเนืองมาจาก
การไดร้บับาดเจบ็สาหสัดงักล่าว ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิชว่ยเหลอืในสว่นทยีงัขาดอยู ่ 
  ขอ้ 9  การจา่ยเงนิตามระเบยีบนี ใหจ้า่ยแก่บุคคล ดงันี 
  (1) กรณีถงึแก่กรรม ใหจ้่ายแก่คู่สมรส หรอืทายาทโดยธรรม หรอืตามหนังสอื
ตงัผูร้บัประโยชน์  
    (2) กรณีทุพพลภาพหรอืบาดเจบ็สาหสั ใหจ้่ายแก่สมาชกิสมทบผูน้ัน หรอืผูร้บั
มอบอาํนาจ หรอืคูส่มรส หรอืทายาทโดยธรรม 
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  ขอ้ 10  สําหรบัลูกจ้างชวัคราวของสหกรณ์ซงึเป็นสมาชกิสมทบได้ถึงแก่กรรม หรอื
ทุพพลภาพ หรอืบาดเจบ็สาหสั เนืองมาจากการปฏบิตัหิน้าทตีามอํานาจหน้าทรีบัผดิชอบหรอืตามที
ไดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์ ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารตามระเบยีบนีโดยอนุโลม 
  ขอ้ 11  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

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

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รม
ปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี7 เมอืวนัท ี27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มมีติ
ให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 
ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใช้
ทุนสวสัดกิารเพอืสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิสมทบ พ.ศ.2560” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ระเบยีบนี 

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

 “ผูจ้ดัการ”   หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทผีูจ้ดัการ 
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
   กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “การศกึษา” หมายความวา่ การศกึษาตงัแต่ระดบัประกาศนียบตัร 
   วชิาชพีชนัตน้ขนึไป จากสถาบนั 
   การศกึษาของรฐัหรอืเอกชนททีาง

   ราชการรบัรอง 
ขอ้ 4  สวสัดกิารเพอืสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิสมทบใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 

  (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
  (2) เงนิบรจิาค  

ขอ้ 5  สมาชิกสมทบผู้มีสิทธิได้รบัทุนตามระเบียบนีต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว    
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

ขอ้ 6  สมาชกิสมทบผูม้คีวามประสงคข์อรบัทุนเพอืส่งเสรมิการศกึษาใหย้นืคําขอตาม
แบบทสีหกรณ์กําหนดพรอ้มแนบสาํเนาประกาศนียบตัร หรอืปรญิญาบตัร หรอืหนังสอืรบัรองการสาํเรจ็
การศกึษา ภายในกําหนดเวลา 1 ปีนับแต่วนัทสีําเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัต้นหรอื
ชนัสงู หรอืไดร้บัอนุมตัปิรญิญาบตัร 

ขอ้ 7  สหกรณ์จะจ่ายทุนเพอืส่งเสรมิการศกึษาตามระเบยีบนีใหแ้ก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา
ตงัแต่ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัต้นขนึไป จํานวน 1,000 บาทต่อหนึงประกาศนียบตัรหรอืหนึง
ปรญิญาบตัร 
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ขอ้ 8  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจา่ยเงนิทุนสวสัดกิารเพอืสง่เสรมิการศกึษาของสมาชกิ
สมทบใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 

ขอ้ 9  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธไิดร้บัทุนตามระเบยีบนี ต้องเป็นผูส้ําเรจ็การศกึษาตงัแต่
วนัทรีะเบยีบนีมผีลบงัคบัใช ้

ขอ้ 10 ในกรณีมปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
  

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

------------------------------------- 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี7 เมอืวนัท ี27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มมีติให้
กาํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพอืการมงคลสมรสของสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี 
  ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิาร
เพอืการมงคลสมรสของสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ระเบยีบนี 

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

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทผีูจ้ดัการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 “สมาชกิสมทบ”  หมายความว่า สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์    
    กรมปา่ไม ้จาํกดั 

  “สมรส”              หมายความว่า จดทะเบยีนสมรสโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ขอ้ 4  สวสัดกิารเพอืการมงคลสมรส ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 

 (1)  ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2)  เงนิบรจิาค  

  ข้อ 5 สมาชิกสมทบผู้มีสิทธิได้รบัทุนสวสัดิการตามระเบียบนีต้องเป็นสมาชิกสมทบ
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพือการมงคลสมรสให้แก่สมาชิกสมทบท ี          
จดทะเบยีนสมรสถกูตอ้งตามกฎหมาย ตงัแต่วนัทรีะเบยีบนีมผีลบงัคบัใช ้รายละ 1,000 บาท เพยีงครงัเดยีว  
  ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบทีจดทะเบียนสมรสแล้ว ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนด   
พร้อมทงัแนบสําเนาทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นับแต่วนัทจีดทะเบยีนสมรส หากพ้น
กาํหนดนีแลว้เป็นอนัหมดสทิธใินการขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร  
  ขอ้ 8 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารเพอืการมงคลสมรสของสมาชกิสมทบ 
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 
  ขอ้ 9 ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 10 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
   ประกาศ  ณ  วนัท ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
                                                                  (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
     (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
     ประธานกรรมการดาํเนินการ 
       สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการสมาชิกสมทบเพืออปุสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ ์พ.ศ. 2560 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10)  แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์    
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 7 เมือวันที 27 กรกฎาคม        
พ.ศ. 2560 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพอือุปสมบทหรอืประกอบ
พธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี 
  ขอ้ 1 ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารสมาชกิสมทบเพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2 ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์”   หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

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

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทผีูจ้ดัการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิสมทบ”   หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
      กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “อุปสมบท”   หมายความวา่ บวชเป็นภกิษุในพระพทุธศาสนา 
 “พธิฮีจัญ”์   หมายความวา่ พธิปีฏบิตัศิาสนกจิทสีาํคญัในศาสนา 
      อสิลาม ซงึจะตอ้งกระทาํทนีคร 
      มกักะฮ(์เมกกะ) ประเทศ  
      ซาอุดอิาระเบยี 

ขอ้ 4 สวสัดกิารเพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
 (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2) เงนิบรจิาค  

  ขอ้ 5 สมาชกิสมทบผูม้สีทิธิได้รบัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนีต้องเป็นสมาชกิสมทบ
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
  ขอ้ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนีให้แก่สมาชกิสมทบทอุีปสมบท
หรือประกอบพิธีฮจัญ์ และได้ลาสิกขาบทหรือกลับจากการเดินทางประกอบพิธีฮจัญ์หลงัจากวนัที
ระเบยีบนีมผีลบงัคบัใช ้รายละ 2,000 บาท เพยีงครงัเดยีว 
  ขอ้ 7 ใหส้มาชกิสมทบผูม้สีทิธิได้รบัเงนิสวสัดกิารเพอือุปสมบทหรอืประกอบพธิฮีจัญ ์  
ยนืคาํขอตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด พรอ้มทงัแนบเอกสารหลกัฐาน ดงันี 

(1) สาํเนาหลกัฐานการอนุญาตใหล้าอุปสมบท ตามระเบยีบของทางราชการหรอื
สาํเนาใบสทุธทิแีสดงวา่ไดอุ้ปสมบท หรอื 
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(2) สําเนาหลกัฐานการอนุญาตให้ลาไปประกอบพธิีฮจัญ์ ตามระเบียบของทาง
ราชการ หรอืหลกัฐานอนืทแีสดงวา่ไดเ้ดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ ์

ขอ้ 8 ใหย้นืคาํขอรบัเงนิทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นบัจาก 
วนัทลีาสกิขาบท หรอืวนัทเีดนิทางกลบัจากการประกอบพธิฮีจัญ ์หากพน้กาํหนดนีแลว้เป็นอนัหมดสทิธิ
ในการขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร 
  ขอ้ 9 ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพอือุปสมบทหรอื
ประกอบพธิฮีจัญใ์หเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 
  ขอ้ 10 ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 11 ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

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



10.6 ระเบยีบทนุสวัสดิการเพอืบา้นหลังใหมข่องสมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 222

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพือบา้นหลงัใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี7 เมอืวนัท ี27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   
มมีติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพอืบ้านหลงัใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560        
ไวด้งัต่อไปนี 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยการใชทุ้น
สวสัดกิารเพอืบา้นหลงัใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3   ในระเบยีบนี 
“สหกรณ์” หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“ประธานกรรมการ” หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั

 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 
“ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทผีูจ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
“สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
    กรมปา่ไม ้จาํกดั 

ขอ้ 4  สวสัดกิารเพอืบา้นหลงัใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
(1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
(2) เงนิบรจิาค  

 ขอ้ 5  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธไิดร้บัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนีต้องเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

 ข้อ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดิการบ้านหลงัใหม่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธใินบา้นและมชีอืในทะเบยีนบา้น โดยจา่ยใหค้รอบครวัละ 1,000 บาท เพยีงครงัเดยีว 
   กรณีซอืบ้านหรอืหอ้งชุดหรอืเพอืปลูกสรา้งบ้านโดยกู้เงนิกู้พเิศษเพอืการเคหะ
จากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารเพอืบา้นหลงัใหม่ใหแ้ก่สมาชกิสมทบผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสทิธ ิโดย
จา่ยใหค้รอบครวัละ 2,000 บาท ต่อบา้นหนึงหลงั 
 ขอ้ 7  ใหส้มาชกิสมทบผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิาร ยนืคาํขอตามแบบทสีหกรณ์กําหนด
พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตาม (1) และ (2) ดงันี 

  (1)  หลกัฐานแสดงสทิธแิละการอยูอ่าศยั 
  1) สาํเนาทะเบยีนบา้นหลงัใหมท่มีชีอืสมาชกิสมทบผูข้อรบัทุน ไมว่า่ในฐานะ
เจา้บา้นหรอืผูอ้ยูอ่าศยัเวน้แต่กรณตีามขอ้ 6 วรรคสอง และ 

  2) สาํเนาเอกสารแสดงสทิธใินทดีนิทมีชีอืของสมาชกิสมทบหรอืหลกัฐานอนื
ทแีสดงวา่เป็นเจา้ของกรรมสทิธใินบา้นดงักล่าว 
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 (2)  หลกัฐานของสมาชกิสมทบทแีสดงวา่เป็นบา้นหลงัใหม ่
  1) สาํเนาสญัญาซอืขายทดีนิพรอ้มสงิปลกูสรา้งของกรมทดีนิ  
        (ทด.13 หรอื อช.16)หรอื 
  2) สาํเนาสญัญาเงนิกูเ้พอืการเคหะของสถาบนัการเงนิหรอื 

  3) สาํเนาใบอนุญาตปลกูสรา้งอาคารจากทางราชการ หรอื 

  4) สาํเนาใบอนุญาตใหเ้ลขหมายประจาํบา้น 
 ขอ้ 8  ใหส้มาชกิสมทบยนืขอรบัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนี ภายในกาํหนดเวลา 120 วนั
นบัจากวนัทมีกีรรมสทิธใินบา้นหลงัดงักล่าว โดยพจิารณาจากหลกัฐาน ดงันี 

  (1) กรณชีอืขายหรอืยกให ้พจิารณาจากวนัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธ ิ     
  (2) กรณีปลูกสรา้งบา้นเอง พจิารณาจากวนัทไีดร้บัเลขทบีา้นแต่ทงันีวนัทไีดร้บั
เลขทบีา้นตอ้งไมเ่กนิ 2 ปี นบัแต่วนัไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้ง 
 ขอ้ 9  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูม้อีาํนาจจา่ยเงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพอืบา้นหลงัใหมใ่ห้
เป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 

 ขอ้ 10  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 

 ขอ้ 11  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี31 กรกฎาคมพ.ศ. 2560 
 
 (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพือรบัขวญัทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี7 เมอืวนัท ี27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
มมีตใิหก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560 
ไวด้งัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการใช ้  
ทุนสวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหมข่องสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทผีูจ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
   กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ทายาทใหม”่ หมายความวา่ บุตรทถีูกตอ้งตามกฎหมายของ 
   สมาชกิสมทบทคีลอดในระหวา่งท ี
   ระเบยีบนีมผีลบงัคบัใช ้

ขอ้ 4  สวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหม ่ใหใ้ชจ้ากเงนิ ดงันี 
 (1) ทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
 (2) เงนิบรจิาค  

 ขอ้ 5  สมาชกิสมทบผูม้สีทิธไิดร้บัทุนสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 ขอ้ 6  สหกรณ์จะจ่ายเงนิทุนสวสัดกิารเพอืรบัขวญับุตรของสมาชกิสมทบทถีูกตอ้งตาม
กฎหมาย ซงึเป็นทายาทใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ทคีลอดตงัแต่วนัทรีะเบยีบนี    
มผีลบงัคบัใชค้รอบครวัละ 1,000 บาท  
 ขอ้ 7  ใหส้มาชกิสมทบทมีทีายาทใหม่ ยนืคําขอตามแบบทสีหกรณ์กําหนดพรอ้มทงั
แนบสาํเนาสตูบิตัรและทะเบยีนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วนั นบัแต่วนัทคีลอด หากพน้กําหนดนี
แลว้เป็นอนัหมดสทิธใินการขอรบัเงนิทุนสวสัดกิาร  
 ข้อ 8  ให้ผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจจ่ายเงนิทุนสวสัดิการเพือรบัขวญัทายาทใหม่ของ
สมาชกิสมทบใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี แลว้นําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบ 
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  ขอ้ 9  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 10  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
 

                                                          (ลงนาม)    อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยสวสัดิการสมาชิกสมทบเพือช่วยเหลือผูติ้ดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

พ.ศ. 2564 
--------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั และเพอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของสมาชกิสมทบทไีดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณ์
โรคโควดิ 19 ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี44 ครงัท ี12 
เมอืวนัที 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  มมีติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวสัดิการสมาชิกสมทบเพือ
ชว่ยเหลอืผูต้ดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยสวสัดกิาร
สมาชกิสมทบเพอืชว่ยเหลอืผูต้ดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ช้บงัคบัตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัท ี31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2565 หรอืเมอืสหกรณ์อนุมตัคิรบวงเงนิตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 4 แลว้แต่กรณใีดถงึกาํหนดก่อน 
 ขอ้ 3  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการ หรอืผูท้าํหน้าทผีูจ้ดัการ 
   สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิสมทบ” หมายความวา่ สมาชกิสมทบสหกรณ์ออมทรพัย ์
   กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 ขอ้ 4 สวสัดกิารสมาชกิสมทบตามระเบยีบนีใหใ้ชจ้ากเงนิทุนสวสัดกิารสมาชกิสมทบ 
วงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (หนึงลา้นบาทถว้น)  
  กรณีสมาชิกสมทบยืนคําขอรบัทุนสวสัดิการนีหลังจากทีสหกรณ์อนุมตัิครบ
จาํนวนเงนิตามวงเงนิทกีาํหนดไวด้งักล่าวแลว้ ใหค้าํขอนนัเป็นอนัตกไป 
  สมาชกิสมทบทตีดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนทรีะเบยีบนีใชบ้งัคบั 
ใหม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารนี 
 ขอ้ 5 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดิการตามระเบียบนีให้แก่สมาชิกสมทบเมอืได้รบัการ
วนิิจฉัยโรคจากแพทยว์่าตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจํานวนเงนิ 5,000 บาท (หา้พนั
บาทถว้น) เพยีงครงัเดยีว 
 ขอ้ 6 สมาชกิสมทบผูม้สีทิธไิดร้บัสวสัดกิารตามระเบยีบนีตอ้งเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้
ไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

 ขอ้ 7 ใหส้มาชกิสมทบผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิาร ยนืคาํขอตามแบบทสีหกรณ์กําหนด
พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานใบรบัรองแพทย์หรอืผลการตรวจวนิิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าติดเชอืไวรสั    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 120 วนั นับแต่วนัทีได้รบัทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย์หรือ
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โรงพยาบาลทงันี ใหร้วมถงึหลกัฐานใบรบัรองแพทยห์รอืผลการตรวจวนิิจฉยัจากโรงพยาบาลว่าตดิเชอื
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทรีะบุวนัทกี่อนวนัทรีะเบยีบนีมผีลใชบ้งัคบัดว้ย 
 ขอ้ 8 ให้ผู้จดัการตรวจสอบคําขอรบัสวสัดกิารสมาชกิสมทบเพอืช่วยเหลือผู้ติดเชือ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมเอกสารหลกัฐานให้เป็นไปตามระเบียบนีแล้วเสนอประธาน
กรรมการดาํเนินการเพอืพจิารณาอนุมตั ิและใหผู้จ้ดัการนําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเพอืทราบใน
คราวทมีกีารประชุมคณะกรรมการดาํเนินการคราวถดัไป 
 ขอ้ 9 ในกรณีทมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 10   ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 

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

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒  

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด ็จพระปรม ินทรมหาภ ูม ิพลอด ุลยเดช ม ีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให ประกาศว า 
โดยท ีเ่ป ็นการสมควรปร ับปรงกฎหมายว าด วยสหกรณ  
พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ม ีบทบ ัญญ ัต ิบางประการเก ี่ยวก ับการจำก ัดส ิทธ ิและเสร ีภาพของบ ุคคล ซ ึ่งมาตรา ๒๙

ประกอบก ับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของร ัฐธรรมน ูญแห งราชอาณาจ ักรไทย บ ัญญ ัต ิให กระทำได โดยอาศ ัย
อำนาจตามบทบ ัญญ ัต ิแห งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้เร ียกว า “พระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

         * มาตรา ๒   พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ให ใช บ ังค ับต ั้งแต ว ันถ ัดจากว ันประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา เป ็นต นไป 
มาตรา ๓  ให ยกเล ิก 
(๑) พระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
(๒) ประกาศของคณะปฏ ิว ัต ิ ฉบ ับท ี่ ๑๔๐ ลงว ันท ี่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) ประกาศของคณะปฏ ิว ัต ิ ฉบ ับท ี่ ๒๔๗ ลงว ันท ี่ ๙ พฤศจ ิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
มาตรา ๔  ในพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 

              ** “สหกรณ” หมายความว า  คณะบ ุคคลซ ึ่งร วมก ันดำเน ินก ิจการเพ ื่อประโยชน ทางเศรษฐก ิจและส ังคม 
ของสมาชิกสหกรณผูมีสัญชาติไทย โดยช วยตนเองและช วยเหล ือซ ึ่งก ันและก ัน และได จดทะเบ ียนตาม
พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 

“สมาชิก”  หมายความว า สมาช ิกของสหกรณ หร ือสมาช ิกกล ุมเกษตรกร 
“พนักงานเจ าหนาที่” หมายความว า ผ ูซ ึ่งรัฐมนตร ีแต งต ั้งให ปฏ ิบ ัต ิการตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว า ร ัฐมนตร ีผ ูร ักษาการตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้  
มาตรา ๕  ให ร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร ักษาการตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ และให มี

อํานาจแต งต ั้งพน ักงานเจ าหน าท ี่ ก ับออกกฎกระทรวงเพ ื่อปฏ ิบ ัต ิการตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 
กฎกระทรวงน ั้น เม ื่อได ประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษาแล วให ใช บ ังค ับได  

 

  * ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 30 ก หนา 1 วันที่ 23 เมษายน 2542 
    ** มาตรา 4 ใหแกไขบทนิยามคําวา “สหกรณ” โดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่  3) พ.ศ.  2562

หมายเหตุ :- มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กําหนดวา “มาตรา 36 สหกรณที่มีสมาชิกซึ่งมิไดมีสัญชาติไทย
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหสหกรณดําเนินการ ปรับปรุง แกไข ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่ง แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” 
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หมวด ๑ 
บทท ั่วไป 

 

มาตรา ๖  ถ าสหกรณ เก ี่ยวของในก ิจการใดท ี่กฎหมายกำหนดให จดทะเบ ียนสำหร ับการได มา การ 
จําหน าย การยกขึ้นเป ็นขอต อสู หรือการย ึดหน วงซ่ึงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธ ิอ ันเก ี่ยวก ับ 
อส ังหาร ิมทร ัพย  การจดทะเบ ียนเช นว าน ั้นให ได ร ับยกเว นไม ต องเส ียค าธรรมเน ียม 

มาตรา ๗  หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณ และสันนิบาตสหกรณ แหงประเทศไทย ใช คําว า “สหกรณ”  
เป ็นช ื่อหร ือส วนหน ึ่งของช ื่อในทางธ ุรก ิจ 
                * มาตรา  ๘  ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดตามมาตรา 61 (2) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  
พ.ศ. ๒๕๑๑ ให กรมส งเสร ิมสหกรณ * จ ัดการฝากไว ท ี่ธนาคารออมส ิน ธนาคารกร ุงไทย จำก ัด (มหาชน) หร ือ
ธนาคารเพ ื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร หร ือฝากไว ท ี่สถาบ ันการเง ินอ ื่นใดโดยได ร ับความเห ็นชอบจาก 
คณะกรรมการพ ฒันาการสหกรณ แห งชาต  ิหร อืลงท ุนตามระเบ ียบท ี่กรมส งเสร ิมสหกรณ *กําหนด 

ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหกรมสงเสริมสหกรณ*มีอํานาจจายขาดใหแกสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย เพ ื่อใช จ ายในก ิจการตามท ีกํ่าหนดไว ในมาตรา ๑๑๐ 

 

หมวด ๒  
การกำก ับและสงเสร ิมสหกรณ  

ส วนท ี่ ๑ 
คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ

** มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
ปล ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป ็นรองประธานกรรมการ ปล ัดกระทรวงการพ ัฒนาส ังคมและความม ั่นคงของ
มน ุษย  ปล ัดกระทรวงพาณ ิชย  ปล ัดระทรวงศ ึกษาธ ิการ ปล ัดกระทรวงอ ุตสาหกรรม เลขาธ ิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูจัดการใหญธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งเปนกรรมการดําเนินการ ประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน  ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร
ระดับประเทศหนึ่งคน เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคนเปนกรรมการ 

ให อธ ิบด ีกรมสงเสร มิสหกรณ เป น็กรรมการและเลขาน ุการ ผ ูอำนวยการส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทย 
เป ็นผ ูช วยเลขาน ุการ 

 *** ผ ูทรงค ุณว ุฒ ิตามวรรคหน ึ่ง ให คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิซ ึ่งเป ็นกรรมการโดยตำแหน ง 
ค ัดเล ือกผ ูท ี่ม ีความเช ี่ยวชาญในดานการบริหารสหกรณ การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเสนอใหรัฐมนตรีแตงตั้ง 

 
 

 
 

                      * มาตรา 8 และมาตรา 9 ให แก ไขคําว า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ ” เป ็น “กรมส งเสร ิมสหกรณ ” และคำว า “ปล ัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ” เป ็น “อธ ิบด ีกรมส งเสร ิมสหกรณ ” โดยมาตรา 122 แห งพระราชกฤษฎ ีกาแก ไขบทบ ัญญ ัต ิให สอดคล องก ับการโอนอำนาจ
หน าท ี่ของส วนราชการให เป ็นไปตามพระราชบ ัญญ ตั ิปร ับปร ุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545  

                     ** มาตรา 9 วรรคหน ึ่ง แก ไขโดยมาตรา 3 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 2) พ.ศ. 2553  
     *** มาตรา 9 วรรคสาม แก ไขโดยมาตรา 4  แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3 ) พ.ศ. 2562  

หมายเหต ุ :- มาตรา 33 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3 ) พ.ศ. 2562 กําหนดว า “มาตรา 33 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.  2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้ งนี้ ตองดําเนินการแตงตั้ง              
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” 
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มาตรา ๑๐  คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิม ีอำนาจหน าท ี่ ด ังต อไปน ี้ 
(๑) เสนอความเห ็นต อคณะร ัฐมนตร ีในเร ื่องนโยบายและแนวทางในการพ ัฒนาการสหกรณใหสอดคล อง

ก ับภาวะเศรษฐก ิจและส ังคมของประเทศ 
(๒) กำหนดนโยบายและแผนพ ัฒนาการสหกรณ  ให สอดคล องก ับระยะเวลาของแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจ

และส ังคมแห งชาต ิ 
(๓) กำหนดแนวทางในการส งเสร ิมและสน ับสนุนการขยายธ ุรก ิจและก ิจการของสหกรณ  รวมท ั้งการ

ร วมม ือก ับภาคเอกชนให ม ีส วนในการพ ัฒนาการสหกรณ 
(๔) กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว างส วนราชการ ร ัฐว ิสาหก ิจ หรือภาคเอกชน เพ ื่อให การ 

ส งเสร ิมสน ับสน ุนก ิจการของสหกรณ  
(๕) พ ิจารณาแก ไขป ัญหาและอ ุปสรรคตลอดจนข อข ัดข องท ี่ทําให นโยบายและแผนการพ ัฒนาการสหกรณ 

ไม อาจบรรล เุป าหมาย 
(๖) พ ิจารณาเร ื่องอ ืน่ใดท ี่เก ี่ยวก ับสหกรณ ตามท ี่คณะร ัฐมนตร ีมอบหมาย 
(๗) ม ีอำนาจและหน าท ี่ตามท ีบ่ ัญญ ัต ิไว ในพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 
มาตรา ๑๑  ให กรรมการซ ึ่งร ัฐมนตร ีแต งต ั้งอย ูในตำแหน งคราวละสองป ี  
ในกรณ ีม ีการแต งต ั้งกรรมการในระหวางท ี่กรรมการซ ึ่งแต งต ั้งไว แล วย ังม ีวาระอย ูในตำแหน งไม ว าจะเป ็น

การแต งต ั้งเพ ิ่มข ึ้นหร อืแต งต ัง้ซ อม ให ผ ูได รับแต งต ัง้น ั้นอย ูในตำแหน งเท าก ับวาระท ี่เหล ืออย ูของกรรมการซ ึ่งได  
แต งต ั้งไว แล วน ั้น 

มาตรา ๑๒  นอกจากการพ นจากตำแหน งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผ ูทรงค ุณว ุฒ ิพ นจาก
ตําแหน งเม ื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๓  การประช ุมคณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิ ต องม ีกรรมการมาประช ุมไม น อย 

กว าก ึ่งหน ึ่งของจำนวนกรรมการท ั้งหมด จ ึงจะเป ็นองค ประช ุม 
ในการประช ุมคร ั้งใดถ าประธานกรรมการไมมาประช ุมหร ือไม อาจปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ได  ให รองประธาน 

กรรมการเป ็นประธานในท ี่ประช ุม ในกรณ ีท ี่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม มาประช ุมหร ือไม อาจ
ปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ได  ให กรรมการท ี่มาประช ุมเล ือกกรรมการคนหน ึ่งเป ็นประธานในท ี่ประช ุม 

การว ิน ิจฉ ัยช ี้ขาดของท ี่ประช ุมให ถ ือเส ียงข างมาก กรรมการคนหน ึ่งให มีเส ียงหน ึ่งในการลงคะแนน          
ถ าคะแนนเส ียงเท าก ัน ให ประธานในท ี่ประช ุมออกเส ียงเพ ิ่มข ึ้นอ ีกเส ียงหน ึ่งเป ็นเส ียงช ี้ขาด 

ในกรณ ีท ี่ประธานออกเส ียงช ี้ขาด ต องให ม ีบ ันท ึกเหต ุผลท ั้งสองฝายไว ด วย 
* ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสี่ครั้ง 

               ** มาตรา  ๑๔ ใหคณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิแต งต ั้งคณะอน ุกรรมการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ คณะอนุกรรมการการลงทุน และอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความจําเปนโดยคํานึงถึงความ
เชี่ยวชาญในแตละดาน เพ่ือพิจารณาหรือกระทําการใด  ๆ ตามที่คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิ
มอบหมาย 
 
 

                  * มาตรา 13 วรรคหา เพ ิ่มเต ิมโดยมาตรา 5 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562  
              **มาตรา 14 แก ไขโดยมาตรา 6 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3 ) พ.ศ. 2562  
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การประช ุมของคณะอน ุกรรมการตามวรรคหน ึ่งให นำความในมาตรา ๑๓ มาใช บ ังค ับโดยอน ุโลม 
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการดําเนินงานอื่นของ

คณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 

ส วนท ี่ ๒  
นายทะเบ ียนสหกรณ 

 
    * มาตรา ๑๕  ให อธ ิบด ีกรมส งเสร ิมสหกรณ เป ็นนายทะเบ ียนสหกรณ   
 ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา

ผ ูอำนวยการกองหร ือเท ียบเท าเป ็นรองนายทะเบ ียนสหกรณม ีอํานาจหน าท ี่ตามท ี่บ ัญญ ัต ิไว ในพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 
หร ือตามท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ มอบหมาย 

การแต งต ั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา 
มาตรา ๑๖  ให นายทะเบ ียนสหกรณ ม ีอำนาจหน าท ี่ ด ังต อไปน ี้ 
(1) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณให เปนไปตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
      **(๒) กําหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานตางๆ ที่สหกรณตองยื่นตอนายทะเบียน

สหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอ่ืนๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
    ** (๓) แตงตั้งผูสอบบัญชีตามมาตรา 80 ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี 
    ** (๔) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบหรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของ

สหกรณ หรือใหจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ 
(๕) สั่งใหระงับการดําเนินงานท้ังหมดหรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ ถาเห็นวาสหกรณ

กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก 
(๖) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ 
(๗) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
(๘) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพ่ือใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพ่ือประโยชนในการ 

ดําเนินกิจการของสหกรณ 
(๙) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณหรือ

ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการดําเนินการอ่ืนใดตาม 

พระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหปฏิบัติการแทนได 

การมอบอำนาจตามวรรคสองให ประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา 
 

สวนที่ ๓ 
การกํากับดูแลสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        * มาตรา 15 ให แก ไขคำว า “ปล ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ” เป ็น “อธ ิบด ีกรมส งเสร ิมสหกรณ ” และคำว า “กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ” เป ็น “กรมส งเสร ิมสหกรณ ” โดยมาตรา 122 แห งพระราชกฤษฎ ีกาแก ไขบทบ ัญญ ัต ิให สอดคล องก ับการโอนอำนาจหน าท ี่ของ 
ส วนราชการให เป ็นไปตามพระราชบ ัญญ ัต ิปร ับปร ุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 คร ั้งส ุดท าย แก ไขโดยมาตรา 4 แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

       **มาตรา 16 (2) (3) และ (4) แกไขโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
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 * มาตรา ๑๗  นายทะเบ ียนสหกรณ  รองนายทะเบ ียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบ ัญช ี หร ือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ ผ ูตรวจสอบก ิจการ  ผ ูจ ัดการ  เจ าหน าท ี่ สมาช ิกของสหกรณ  หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณมาช ี้แจง
ข อเท ็จจร ิงเก ี่ยวก ับก ิจการของสหกรณ  หร ือให สงเอกสารเก ี่ยวก ับการดำเน ินงาน หร ือรายงานการประช ุมของ
สหกรณ ได  

มาตรา ๑๘  เพ ื่อปฏ ิบ ัต ิการตามพระราชบ ัญญัตินี้ ใหนายทะเบ ียนสหกรณ  รองนายทะเบ ียนสหกรณ   
ผ ูตรวจการสหกรณ  ผ ูสอบบ ัญช ี หร ือพน ักงานเจ าหน าท ี่ซ ึ่งนายทะเบ ียนสหกรณ มอบหมาย ม ีอํานาจเข าไปตรวจสอบ
ในสําน ักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได  และใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกหรือช วยเหลือ
หรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 

ให ผ ูปฏ ิบ ัต ิการตามวรรคหน ึ่ง แสดงบ ัตรประจำต ัวต อผ ูซ ึ่งเก ี่ยวข อง  
บ ัตรประจำต ัวตามวรรคสอง ให เป ็นไปตามแบบท ี่ร ัฐมนตร ีกำหนด 
มาตรา ๑๙  ให ผ ูตรวจการสหกรณ ม ีอำนาจหน าท ี่ตรวจสอบก ิจการและฐานะการเง ินของสหกรณตามท ี่

นายทะเบ ียนสหกรณ กําหนด เม ื่อตรวจสอบแล วให เสนอรายงานการตรวจสอบต อนายทะเบ ียนสหกรณ 
 มาตรา ๒๐  ถาที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอันเปนการฝาฝน

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได 

  **มาตรา ๒๑  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่ของสหกรณ 
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทําใหสหกรณเสียหาย ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือ      
รองนายทะเบียนสหกรณรองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณได โดยสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณารับวาตาง
ใหสหกรณ และใหสหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกับการรองทุกข ฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ 
รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี 

   **มาตรา ๒๒  ในกรณ ีท ี่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณกระทำการหร ืองดเว นกระทําการในการ 
ปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ของตนอันอาจทำให เส ื่อมเส ียผลประโยชน ของสหกรณ หร ือสมาช ิก หร ือสหกรณ ม ีข อบกพร องเก ี่ยวก ับ 
การเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ 
ใหนายทะเบ ียนสหกรณ ม ีอำนาจออกคําส ั่งเป ็นหน ังส ือให ปฏ ิบ ัต ิการ ด ังต อไปน ี้ 

(๑) ให คณะกรรมการดําเน ินการสหกรณ แก ไขข อบกพร องตามว ิธ ีการและระยะเวลาท ี่นายทะเบ ียน 
สหกรณ กําหนด 

(๒) ให คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ ระง ับการปฏ ิบ ัต ิท ี่เป ็นเหต ุให เก ิดข อบกพร องหร ืออาจทําให
เส ื่อมเส ียผลประโยชน ของสหกรณ หร ือสมาช ิก 

(๓) ให คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ หย ุดปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่เป น็การช ั่วคราว จนกวาจะมีการแกไข
ขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จ 

(๔) ให คณะกรรมการดําเน ินการสหกรณ พ นจากตำแหน งท ั้งคณะ หร ือให กรรมการซ ึ่งเก ีย่วข องก ับ 
การน ั้นพ นจากตำแหน งกรรมการ 

มาตรา ๒๓ สหกรณใดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นยังไมเกินสามปหรือมีผลการดําเนินงานขาดทุนติดตอกัน 
เกินสองป  เมื่อสหกรณรองขอ หรือนายทะเบียนสหกรณหรือคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นวา
จําเปนตองแกไข นายทะเบียนสหกรณจะสั่งใหผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายเขาชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 
 

 

  * มาตรา 17 แกไขโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
      ** มาตรา 21 และมาตรา 22 แกไขโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

 * มาตรา 23/1 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งตามมาตรา 22 (3) ใหนายทะเบียนสหกรณ
สั่งใหผูตรวจการสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายดําเนินการแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเพ่ือแกไขขอบกพรองใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด และดําเนินกิจการแทนสหกรณนั้น โดยใหถือวาผูไดรับมอบหมายดังกลาวเปนผูแทนสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกวาจะแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการไดเทาที่จําเปน 

มาตรา ๒๔ ในกรณ ีท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ ส ั่งให คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ พนจากตําแหน ง 
ท ั้งคณะ ให นายทะเบ ียนสหกรณ ต ั้งคณะกรรมการช ั่วคราว ม ีอํานาจหน าท ี่และสิทธ ิเช นเด ียวก บัคณะกรรมการ 
ดำเน ินการสหกรณ  และให อย ูในตำแหน งไม เก ินหน ึ่งร อยแปดส ิบว ันน ับแต ว ันท ี่แต งต ั้ง 

ก อนท ี่จะพ นจากตำแหน งให คณะกรรมการช ั่วคราวจ ัดให ม ีการประช ุมใหญ เพ ื่อเล ือกต ั้งกรรมการข ึ้นใหม 
ท ั้งคณะตามว ิธ ีการท ี่กำหนดในข อบ ังค ับ 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนง ใหคณะกรรมการ 
สวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจาก 
ตําแหนง ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลาใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปน
กรรมการแทน ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของ         
ผูซึ่งตนแทน 

  ** มาตรา ๒๖ (ยกเลิก) 
 

ส วนท ี่ ๔  
กองท ุนพ ัฒนาสหกรณ 

 
  *** มาตรา ๒๗  ใหจัดต ั้งกองทุนพ ัฒนาสหกรณขึ้นในกรมส งเสร ิมสหกรณ *เรียกโดยย อว า “กพส.” เพ ื่อ
เป ็นท ุนส งเสริมก ิจการของสหกรณ  ประกอบด วยเง ินและทร ัพย ส ินตามมาตรา ๒๘ 

มาตรา ๒๘  กพส. ประกอบด วย 
(๑) เง ินอ ุดหน ุนท ี่ได ร ับจากงบประมาณแผ นด ิน 
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(๓) เง ินและทร ัพย ส ินท ี่ตกเป ็นของ กพส. 
(๔) เง ินท ี่ได จากการจ ําหน ายทร ัพย ส ินท ี่ได ร ับมาตาม (๒) และ (๓) 
(๕) ดอกผล รายได  หร ือประโยชน อ ื่นใดของ กพส. 

  เงินและทรัพยสินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งใหนําสงเขาบัญชี กพส. โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
มาตรา ๒๙  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน การจัดการและการ 

จําหนายทรัพยสินของ กพส. ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ 
 

 

   *มาตรา 23/1 เพ่ิมเตมิโดยมาตรา 10 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3 ) พ.ศ.2562 
  **มาตรา 26 ยกเ ลิกโดยมาตรา 11  แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3 ) พ.ศ.2562 

 ***มาตรา 27 ให แก ไขคําว า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ ” เป ็น “กรมส งเสร ิมสหกรณ ” โดยมาตรา 122 แห งพระราชกฤษฎ ีกา 
แก ไขบทบ ัญญ ัต ิให สอดคล องก ับการโอนอำนาจหน าท ี่ของส วนราชการให เป ็นไปตามพระราชบ ัญญ ัต ิปร ับปร ุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2545  
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                * มาตรา ๓๐  ให ม ีคณะกรรมการบร ิหาร กพส. ประกอบด วย อธ ิบด ีกรมส งเสร ิมสหกรณ เป ็นประธาน 
กรรมการ อธิบดีกรมตรวจบ ัญช ีสหกรณ อธ ิบด ีกรมประมง อธ ิบด ีกรมปศ ุส ัตว  อธ ิบด ีกรมส งเสร ิมการเกษตร 
ผ ูแทนกรมบ ัญช ีกลาง ผ ูแทนสําน ักงบประมาณ เป ็นกรรมการโดยตําแหน ง กรรมการอ ื่นซ ึ่งรัฐมนตรีแต งต ัง้จาก
ผ ูแทนของสหกรณ ประเภทละหน ึ่งคน และผ ูแทนกล ุมเกษตรกรหน ึ่งคน เป ็นกรรมการ 
 ให รองอธ ิบด ีกรมส งเสร ิมสหกรณ ซ ึ่งอธ ิบด ีกรมส งเสร ิมสหกรณ มอบหมายเป ็นกรรมการและเลขาน ุการ
 การเลือกผูแทนของสหกรณ และผูแทนกลุมเกษตรกรเพ ื่อให ร ัฐมนตรีแต งต ั้งตามวรรคหน ึ่ง ให เปนไปตาม
หล ักเกณฑ ท ี่คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิก ําหนด 
 ใหคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหนาท่ีบริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมิ น
ผลงานของสหกรณที่ไดรับการส งเสริมก ิจการจาก กพส. ตามหล ักเกณฑ ทีก่ําหนดในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ 

      **มาตรา ๓๑ ใหนําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงของ
กรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุมเกษตรกรโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒  ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพส. โดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
สหกรณ 

  ส วนท ี่ ๑ 
การจ ัดต ั้งและการจดทะเบ ียนสหกรณ 

 

 มาตรา ๓๓  สหกรณจะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และตองมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ และตอง 

(๑)  มีก ิจการรวมก ันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบ ียน 
(๒)  ม ีสมาช ิกเป ็นบ ุคคลธรรมดาและบรรล ุน ิต ิภาวะ 
(๓)  มีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน แตไมเกิน

หน ึ่งในห าของห ุนท ี่ชําระแล วท ั้งหมด 
(๔)  มีสมาช ิกซ่ึงมีค ุณสมบ ัต ิตามทก ี่กําหนดในข อบ ังค ับภายใต บทบ ัญญ ัต ิมาตรา ๔๓ (๗) 

              ***วรรคสอง  (ยกเลิก)          
          ****มาตรา ๓๓/1  สหกรณท่ีจะรับจดทะเบียนตามมาตรา 33 แบงประเภทได ดังตอไปนี้ 
 (1) สหกรณการเกษตร 
 (2) สหกรณประมง 
 (3) สหกรณนิคม 
 

   *มาตรา 30 ให แก ไขคําว า “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ” และคําวา “กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ” เปน “กรมสงเสริมสหกรณ” โดยมาตรา 122 แหงพระราชกฤษฎีกา แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  2545 พ.ศ. 2545 ครั้งสุดทาย แกไขโดยมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
                         ** มาตรา 31 แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   
                        *** มาตรา 33 วรรคสอง ยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
                      **** มาตรา 33/1 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562             
 หมายเหต ุ :- มาตรา 34 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562 กําหนดว า “มาตรา 34 ในกรณีที่ขอบังคับของสหกรณใดไม
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 33/1 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหสหกรณนั้นแกไขขอบังคับของสหกรณใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ” 
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 (4) สหกรณรานคา 
 (5) สหกรณบริการ 
 (6) สหกรณออมทรัพย 
 (7) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  
 (8) สหกรณอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ลักษณะของสหกรณที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค และขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึง
ดําเนินการไดของสหกรณแตละประเภทตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔  ผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้งขึ้น ตองประชุมกันเพ่ือคัดเลือกผูที่ 
มาประช ุมให เป ็นคณะผ ูจ ัดต ั้งสหกรณ จํานวนไม น อยกว าส ิบคน เพ ื่อดําเน ินการจ ัดต ั้งสหกรณ โดยให คณะผ ูจ ัดต ั้ง 
สหกรณ ดําเน ินการ ด ังต อไปน ี้ 

(๑)  พ ิจารณาเล ือกประเภทของสหกรณ ท ี่จะจ ัดต ั้งตามท ี่กําหนดในกฎกระทรวงและพ ิจารณากําหนด 
ว ัตถ ุประสงค ของสหกรณ ท ี่จะจ ัดต ั้งน ั้น 

(๒)  กําหนดแผนดําเน ินการเก ี่ยวก ับธ ุรก ิจหร ือก ิจกรรมของสหกรณ ท ี่จะจ ัดต ั้งข ึ้นตามหล ักเกณฑ และ 
ว ิธ ีการท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ กําหนด 

(๓)  ทําบ ัญช ีรายช ื่อผ ูซ ึ่งจะเป ็นสมาช ิกพร อมด วยจํานวนห ุนท ี่แต ละคนจะถ ือเม ื่อจ ัดต ั้งสหกรณ แล ว 
(๔)  ดำเน ินการรางข อบ ังคับภายใต บ ังค ับบทบ ัญญัต ิมาตรา ๔๓ และเสนอใหที่ประช ุมผูซึ่งจะเป ็นสมาช ิก

พ ิจารณากําหนดเป ็นข อบ ังค ับของสหกรณ ท ี่จะจ ัดต ั้งข ึ้น 

มาตรา ๓๕  การขอจดทะเบ ียนสหกรณ  ให คณะผ ูจ ัดต ั้งสหกรณ ลงลายม ือช ื่อในคําขอจดทะเบ ียนตาม 
แบบท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ กําหนด ย ื่นต อนายทะเบ ียนสหกรณ พร อมเอกสาร ด ังต อไปน ี้ 

(๑)  สําเนารายงานการประช ุมตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองช ุด 
(๒)  แผนดําเน ินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จํานวนสองช ดุ 
(๓)  บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมลายมือชื่อและจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณแลว

จํานวนสองช ุด 
(๔)  ข อบ ังค ับตามมาตรา ๓๔ (๔) จํานวนส ีช่ ุด 
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียน

สหกรณมอบหมาย ม ีอํานาจออกคําส ั่งเป ็นหน ังส ือให บ ุคคลใด ๆ ซ ึ่งเก ี่ยวข องมาช ี้แจงข อเท ็จจร ิง หร ือให ส ง
เอกสารมาเพ ื่อประกอบการพ ิจารณาเก ี่ยวก ับการร ับจดทะเบ ียนสหกรณ ได  

ในการพ ิจารณารายการท ี่เก ี่ยวก ับคําขอ หร ือรายการในข อบ ังค ับของสหกรณ ท ี่จะจ ัดต ั้งข ึ้น ถ า 
นายทะเบียนสหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง หรือยังมิไดดําเนินการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียนสหกรณ 
ม ีอํานาจส ั่งให คณะผ ูจ ัดต ั้งสหกรณ แก ไขหรือดําเน ินการให ถ ูกต องได  

มาตรา ๓๗  เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค 
ตามมาตรา ๓๓ คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา ๓๕ และการจดต้ังสหกรณตามท่ีขอจดทะเบียน
จะไมเสียหายแกระบบสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณนั้น 

ใหสหกรณท่ีไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 มาตรา ๓๘  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน ใหแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล
เปนหนังสือไปยังคณะผูจัดตั้งสหกรณโดยไมชักชา 
           *วรรคสอง  (ยกเลิก) 
           *วรรคสาม  (ยกเลิก)  

             * มาตรา 38 วรรคสอง และวรรคสาม ยกเลิกโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
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 มาตรา ๓9  เม ื่อนายทะเบ ียนสหกรณ รับจดทะเบ ียนสหกรณ แล ว ให คณะผ ูจ ัดต ั้งสหกรณ ม ีอํานาจ
หนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนั้นจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณตามมาตรา 40 
 ใหผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกตามมาตรา ๓๔ (๓) เปนสมาชิกสหกรณตั้งแตวันที่นายทะเบียน
สหกรณรับจดทะเบียนสหกรณและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

 ในกรณีท่ีมีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ ใหถือวา
เปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

มาตรา ๔๐  ให คณะผ ูจ ัดต ั้งสหกรณ น ัดสมาช ิกมาประช ุมก ันเป ็นการประช ุมใหญสามัญคร ั้งแรกภายใน 
เก าส ิบว ันน ับแต ว ันท ี่จดทะเบ ียนสหกรณ  เพ ื่อต ั้งคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณ และมอบหมายการท ั้งปวง 
ให แก คณะกรรมการดําเน ินการสหกรณ  

     *มาตรา ๔๑  สหกรณตามมาตรา 33/1 อาจรับสมาชิกสมทบได 
 สมาชิกสมทบตองเปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เวนแตสหกรณตามมาตรา 33/1 (4) (6) หรือ (7) 
ที่ตั้งอยูในสถานศึกษาอาจรับผูศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะเปนสมาชิกสมทบได 
 สมาชิกสมทบตองมีความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิกสหกรณตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณ
ประกาศกําหนด 
 คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบ 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ 
 หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการ
ประชุมใหญ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเปนกรรมการดําเนินการ หรือกูยืมเงินเกินกวาเงินฝาก และทุนเรือนหุน
ของตนเองจากสหกรณ  

มาตรา ๔๒  ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมไดและสมาชิกมีความรับผิด
เพ ียงไม เก ินจํานวนเง ินค าห ุนท ี่ย ังส งใช ไม ครบม ูลค าห ุนท ี่ตนถ ือ 
   ** ในระหว างที่สมาช ิกภาพของสมาช ิกย ังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรือ
อายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่
สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 
              ***มาตรา ๔๒/๑ เม ื่อสมาช ิกได ทำความย ินยอมเป ็นหน ังส ือไว ก ับสหกรณ  ให ผ ูบ ังค ับบ ญัชาในหน วยงาน 
ของร ัฐ หร ือนายจ างในสถานประกอบการ หร ือหน วยงานอ ื่นใดท ี่สมาช ิกปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่อย ูห ักเง ินเด ือนหร ือค าจ าง 
หรือเงินอ่ืนใดที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวน
ที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้น
ใหแกสหกรณโดยพลัน 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม 
 การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุน
ที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

             * มาตรา 41 แกไขโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   
      ** มาตรา 42 วรรคสอง แกไขโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   
      *** มาตรา 42/1 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553    

หมายเหต ุ :- มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กําหนดวา “มาตรา 35 ใหสหกรณแกไขขอบังคับของสหกรณ
ที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบใหเปนไปตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”  
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                 * มาตรา 42/2  สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน

เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน 

 
ส วนท ี่ ๒  

ข อบ ังค ับและการแก ไขเพ ิ่มเต ิม 
 

มาตรา ๔๓  ข อบ ังค ับของสหกรณ อย างน อยต องม ีรายการ ด ังต อไปน ี้ 
(๑)  ช ื่อสหกรณ  ซ ึ่งต องม ีคำว า “จำก ัด” อย ูท ายช ื่อ 
(๒)  ประเภทของสหกรณ  
(๓)  ว ัตถ ุประสงค 
(๔)  ท ี่ต ั้งสำน ักงานใหญและท ี่ต ั้งสําน ักงานสาขา 

  (๕)  ทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอ่ืน การขายและการโอนหุน 
ตลอดจนการจายคืนคาหุน 

(๖)  ข อกำหนดเก ี่ยวก ับการดำเน ินงาน การบ ัญช ี และการเง ินของสหกรณ 
(๗)  ค ุณสมบ ัต ิของสมาช ิก ว ิธ ีร ับสมาช ิก การขาดจากสมาช ิกภาพ ตลอดจนส ิทธ ิหน าท ี่ของสมาช ิก 
(๘)  ข อกำหนดเก ี่ยวก ับการประช ุมใหญ  

 (๙)  การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 (๑๐)  การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

ของผูจัดการ 

มาตรา ๔๔  การแก ไขเพ ิ่มเต ิมข อบ ังค ับ จะกระทำได ก ็แต โดยมต ิของท ี่ประช ุมใหญ  และต องนำข อบ ังค ับ 
ท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อ
นายทะเบ ียนสหกรณ ได จดทะเบ ียนแลวใหมีผลใชบังคับได 

ในกรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ ใหสหกรณคืนใบสําคัญรับจดทะเบียน
และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแกสหกรณดวย  

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิด
ใด ๆ ของสหกรณ  

ใหนําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕  ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียน
สหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

 
ส วนท ี่ ๓ 

การดำเน ินงานของสหกรณ 
 

มาตรา ๔๖  เพ ื่อปฏ ิบ ัต ิให เป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค ให สหกรณ ม ีอำนาจกระทำการ ด ังต อไปน ี้ได  
(๑)  ดำเน ินธ ุรก ิจ การผล ิต การค า การบร ิการ และอ ุตสาหกรรมเพ ื่อประโยชน ของสมาช ิก 
(๒)  ให สว ัสด ิการหร ือการสงเคราะห ตามสมควรแก สมาช ิกและครอบคร ัว 
(๓)  ให ความช วยเหล ือทางว ิชาการแก สมาช ิก 
(๔)  ขอหร ือร ับความช วยเหล ือทางว ิชาการจากทางราชการ หน วยงานของต างประเทศหร ือบ ุคคลอ ื่นใด 

             * มาตรา 42/2 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
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   * (5)  ร ับฝากเง ินประเภทออมทร ัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ อ่ืน หร ือสมาคมฌาปนก ิจ

สงเคราะห ซ ึ่งม ีสมาช ิกของสมาคมน ั้นไม น อยกว าก ึ่งหน ึ่งเป ็นสมาช ิกของสหกรณ ผ ูร ับฝากเง ิน หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน ท ั้งน ี้ ตามระเบ ียบ 
ของสหกรณ ท ี่ได ร ับความเห ็นชอบจากนายทะเบ ียนสหกรณ    

 

(๖)  ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
(๗)  จ ัดให ได มา ซ ื้อ ถ ือกรรมสิทธ ิ์หร ือทร ัพยส ิทธ ิครอบครอง ก ู ย ืม เช า เช าซ ื้อ ร ับโอนส ิทธ ิการเช า 

หร ือส ิทธ ิการเช าซ ื้อ จำนองหร ือจำนำ ขายหร ือจำหน ายด วยว ิธ ีอ ื่นใดซ ึ่งทร ัพย ส ิน 
(๘)  ให สหกรณ อ ื่นก ูย ืมเง ินได ตามระเบ ียบของสหกรณ ท ี่ได ร ับความเห ็นชอบจากนายทะเบ ียนสหกรณ  
(๙)  ดำเน ินก ิจการอย างอ ื่นบรรดาท ี่เก ี่ยวก ับ หร อืเน ื่องในการจ ัดให สำเร ็จตามว ัตถ ุประสงค ของสหกรณ 
มาตรา ๔๗ การก ูย ืมเง ินหร ือการค้ําประก ันของสหกรณ จะต องจำก ัดอย ูภายในวงเง ินท ี่นายทะเบ ียน 

สหกรณ เห ็นชอบ 
มาตรา  ๔๘ ให สหกรณ ดำรงส ินทร ัพย สภาพคล องตามหล ักเกณฑ และว ิธ ีการท ี่กำหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา  ๔๙   การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด 

ถาการใหเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นกําหนดไวเพื่อการใดใหใชเพื่อการนั้น แตถามิไดกําหนดไวใหจัดสรรเงิน
อ ุดหน ุนหร อืทร ัพย ส ินน ัน้เป ็นทุนสำรองของสหกรณ  

มาตรา ๕๐ ให สหกรณ มีคณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ  ประกอบด วย ประธานกรรมการหน ึ่งคน 
และกรรมการอ ื่นอ ีกไม เก ินส ิบส ี่คนซ ึ่งท ี่ประช ุมใหญ เล ือกต ั้งจากสมาช ิก 
 คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ มีวาระอย ูในตำแหน งคราวละสองป ีน ับแต ว ันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เม ื่อครบหน ึ่งป ีน ับแต ว ันเล ือกต ั้ง ให กรรมการดำเน ินการสหกรณ ออกจากตำแหน งเป ็นจำนวนหน ึ่งในสองของ
กรรมการดำเน ินการสหกรณทั้งหมดโดยว ิธ ีจ ับสลาก และให ถ ือว าเป ็นการพ นจากตำแหน งตามวาระ 

กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ในกรณ ีท ี่ม ีการเล ือกต ั้งกรรมการดำเน ินการสหกรณ แทนตำแหน งท ี่ว าง ให กรรมการดำเน ินการสหกรณ 

ท ี่ได ร ับเล ือกต ั้งอย ูในตำแหน งเท าก ับวาระท ี่เหล ืออย ูของผ ูท ี่ตนแทน 
มาตรา ๕๑  ให คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ เป ็นผ ูดำเน ินก ิจการและเป ็นผ ูแทนสหกรณ ในก ิจการ 

อ ันเก ี่ยวก ับบ ุคคลภายนอก เพ ื่อการน ี้คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณจะมอบหมายให กรรมการคนหน ึ่งหร ือ
หลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได 

              **มาตรา ๕๑/1 ในการดําเนินกิจการของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการหรือ
ผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการ
ไดของสหกรณ ขอบังคับของสหกรณ และมติที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 
              ** มาตรา 51/2 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการตองรับผิดรวมกันในความ
เสียหายตอสหกรณในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
(2)  ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 
(3)  ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการไดของสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

              * มาตรา 46 (5) แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 คร้ังสุดทายแกไขโดยมาตรา 16 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
            ** มาตรา 51/1 และมาตรา 51/2 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   
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            เจาหนาที่ของสหกรณผูใดมีสวนรวมในการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการหรือ
ผูจัดการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ เจาหนาที่ของสหกรณผูนั้นตองรับผิดรวมกันกับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการ ในความเสียหายตอสหกรณ     
                * มาตรา 51/3 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการไมตองรับผิดตามมาตรา 
51/2 ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ 
(2)   ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือไดทํา

คําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม 
 มาตรา 52 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ 

    **(1)  เคยได รับโทษจำคุกโดยคําพ ิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เว นแต เป ็นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหร ือความผ ิดลหุโทษ 

 (๒)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริต
ต อหน าท ี่ 
 (๓)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) 
 (๔)  เคยถ ูกท ี่ประช ุมใหญ ม ีมต ิให ถอดถอนออกจากตำแหน งกรรมการเพราะเหต ุท ุจร ิตต อหน าท ี่ 
  *** (5)  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
  *** (6)  เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
  *** (7)  เปนบุคคลทีมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 มาตรา 53 ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ 
            **** จํานวน คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ
ตลอดจนอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยอาจ
กําหนดใหแตกตางกันตามขนาดและประเภทของสหกรณก็ได 

 มาตรา ๕๔  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น 
 มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได
แต ถานายทะเบ ียนสหกรณ มีหน ังสือแจงใหเรียกประช ุมใหญว ิสามัญ หร ือในกรณ ีท ี่สหกรณ ขาดท ุนเก ินก ึ่งของ
จํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
 สมาช ิกซ ึ่งม ีจำนวนไม น อยกว าหน ึ่งในห าของจำนวนสมาช ิกท ั้งหมด หรือไม น อยกว าหน ึ่งร อยคน หร ือ
ผูแทนสมาช ิกในกรณ ีที่มีผูแทนสมาช ิกตามมาตรา ๕๖ ซ ึ่งม ีจำนวนไม น อยกว าหน ึ่งในห าของจำนวนผ ูแทนสมาช ิก
ท ั้งหมด หร ือไม น อยกว าห าส ิบคนลงลายม ือช ื่อทำหน ังส ือร องขอต อคณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ  ให เร ียก
ประช ุมใหญ ว ิสาม ัญก ็ได  
 ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนบแตวันที่รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการ 
ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

                           * มาตรา 51/3 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
                         ** มาตรา 52 (1) แกไขโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

   *** มาตรา 52 (5) (6) (7) เพ่ิมเติมโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
                      **** มาตรา 53 วรรคสอง แกไขโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   
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มาตรา ๕๖  สหกรณใดมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน จะกําหนดในขอบังคับใหมีการประชุมใหญโดย 
ผูแทนสมาชิกก ็ได  จำนวนผ ูแทนสมาช ิกจะม ีน อยกว าหน ึ่งร อยคนไม ได  

วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิก และการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนด
ในขอบังคับ 

มาตรา ๕๗  การประช ุมใหญของสหกรณ ต องม ีสมาช ิกมาประช ุมไม น อยกว าก ึ่งหน ึ่งของจำนวนสมาช ิก 
ท ั้งหมดหร ือไม น อยกว าหน ึ่งร อยคน ในกรณ ีเป ็นการประช ุมใหญ โดยผ ูแทนสมาช ิก ต องม ีผ ูแทนสมาช ิกมาประช ุม 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรอผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 
มาตรา ๕๘  ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมครบ

องคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้  
ถามิใช การประช ุมใหญ ว ิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาช ิกร องขอให เร ียกประช ุมแล ว เม ื่อม ีสมาช ิกหร ือผ ูแทน
สมาช ิก แล วแตกรณี มาประช ุมไม น อยกว าหน ึ่งในส ิบของจำนวนสมาช ิกหร ือผ ูแทนสมาช ิกท ั้งหมด หร ือไม น อยกว า
สามส ิบคน ก ็ให ถ ือว าเป ็นองค ประช ุม 

มาตรา ๕๙  สมาช ิกหร ือผ ูแทนสมาช ิกคนหน ึ่งให ม ีเส ียงหน ึ่งในการลงคะแนน ถ าคะแนนเส ียงเท าก ัน 
ให ประธานในท ี่ประช ุมออกเส ียงเพ ิ่มข ึ้นอ ีกเส ียงหน ึ่งเป ็นเส ียงช ี้ขาด การว ิน ิจฉ ัยช ี้ขาดของท ี่ประช ุมใหญให ถ ือเสียง
ขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(๑)  การแก ไขเพ ิ่มเต ิมข อบ ังค ับ 
(๒)  การควบสหกรณ 
(๓)  การแยกสหกรณ 
(๔)  การเล ิกสหกรณ 
(๕) การอ ื่นใดท ี่ข อบ ังค ับกำหนดให ใช เส ียงไม น อยกว าสองในสามของจำนวนสมาช ิกหร ือผ ูแทนสมาช ิก 

ซ ึ่งมาประช ุม 
                * มาตรา ๖๐ การจ ัดสรรกำไรส ุทธ ิประจำป ีของสหกรณ  ให จ ัดสรรเป ็นทุนสำรองไม น อยกว าร อยละส ิบ 
ของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกิน
ร อยละห าของกำไรส ุทธ ิ 

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้ 

(๑)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ
แตละประเภท 

(๒)  จ ายเป ็นเง ินเฉล ี่ยค ืนใหแก สมาช ิกตามส วนธ ุรก ิจท ี่สมาช ิกได ทำไว ก ับสหกรณ ในระหว างป ี 
(๓)  จ ายเป ็นเง ินโบน ัสแก กรรมการและเจ าหน าท ี่ของสหกรณ ไม เก ินร อยละสิบของกำไรส ุทธ ิ 
(๔)  จายเป ็นทุนสะสมไว  เพ ื่อดำเน ินการอย างหน ึ่งอย างใดของสหกรณ ตามที่กําหนดในขอบังคับ 
มาตรา ๖๑  ทุนสำรองตามมาตรา ๖๐ วรรคหน ึ่ง จะถอนจากบ ัญช ีท ุนสำรองได เพ ื่อชดเชยการขาดท ุน

หรือเพ ื่อจัดสรรเขาบ ัญช ีทนุสํารองให แก สหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบ งแยกจากสหกรณ เด ิมตามมาตรา ๑๐๐ 
มาตรา ๖๒  เง ินของสหกรณ น ั้น สหกรณ อาจฝากหร ือลงทุนได  ด ังต อไปน ี้ 
(๑)  ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(๒)  ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(๓)  ซ ื้อหล ักทร ัพย ของร ัฐบาลหรือรัฐว ิสาหก ิจ 
 

 

                      *มาตรา 60 วรรคหน ึ่ง แก ไขโดยมาตรา 11 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 2) พ.ศ. 2553  

ื
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(๔)  ซ ื้อห ุนของธนาคารท ี่ม ีว ัตถ ุประสงค เพ ื่อให ความช วยเหล ือทางการเง ินแก สหกรณ 
(๕)  ซ ื้อห ุนของช ุมน ุมสหกรณ หรือสหกรณ อ ื่น 
(๖)  ซ้ือห ุนของสถาบนัทีป่ระกอบธ ุรก ิจอ ันทําใหเก ิดความสะดวกหรือสงเสร ิมความเจร ิญแกกิจการของ

สหกรณโดยได รับความเห็นชอบจากนายทะเบ ียนสหกรณ  
(๗)  ฝากหร ือลงท ุนอย างอ ื่นตามท ี่คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิกำหนด 
มาตรา ๖๓ ใหสหกรณท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตขึ้น

พ ิจารณาซ ื้อหร ือรวบรวมผล ิตผลจากสมาช ิกก อนผ ูอ ื่น 
มาตรา ๖๔  ให สหกรณ จ ัดทําทะเบ ียน ด ังต อไปน ี้ 
(๑)  ทะเบ ียนสมาช ิกซ ึ่งอย างน อยต องม ีรายการ 

(ก) ช ื่อ ประเภท และท ี่ต ั้งสำน ักงานของสหกรณ  
(ข) ช ื่อ ส ัญชาต ิ และท ี่อย ูของสมาช ิก 
(ค) ว ันท ี่เข าเป ็นสมาช ิก 

(๒)  ทะเบ ียนห ุนซ ึ่งอย างน อยต องม ีรายการ 
(ก) ช ื่อ ประเภท และท ี่ต ั้งสำน ักงานของสหกรณ  
(ข) ช ื่อของสมาช ิกซ ึ่งถ ือห ุน ม ูลค าห ุน จำนวนห ุน และเง ินค าห ุนท ี่ชำระแล ว 
(ค) ว ันท ี่ถ ือห ุน 

ให สหกรณ เก ็บร ักษาทะเบ ียนตาม (๑) และ (๒) ไว ท ี่สำน ักงานของสหกรณ และให ส งสําเนาทะเบ ียนน ั้น 
แก นายทะเบ ียนสหกรณ ภายในเก าส ิบว ันน ับแต ว ันท ี่จดทะเบ ียน 

ให สหกรณ รายงานการเปล ี่ยนแปลงรายการในทะเบ ียนต อนายทะเบ ียนสหกรณ ภายในสามส ิบว ันน ับแต  
ว ันส ิ้นป ีทางบ ัญช ีของสหกรณ 

มาตรา ๖๕  ให สหกรณ จ ัดให ม ีการทำบ ัญช ีตามแบบและรายการท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ กำหนดให 
ถ ูกต องตามความเป ็นจร ิง และเก ็บรักษาบ ัญช ีและเอกสารประกอบการลงบ ัญช ีไว ท ี่สำน ักงานสหกรณ ภายใน
ระยะเวลา ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

เม ื่อม ีเหต ุต องบ ันท ึกรายการในบ ัญช ีเก ี่ยวก ับกระแสเง ินสดของสหกรณให บ ันท ึกรายการในว ันท ี่เก ิดเหต ุน ั้น 
สำหร ับเหต ุอ ื่นท ี่ไม เก ี่ยวก ับกระแสเง ินสด ให บ ันท ึกรายการในสม ุดบ ัญช ีภายในสามว ันน ับแต ว ันท ี่ม ีเหต ุอ ันจะต อง 
บ ันท ึกรายการน ั้น 

การลงรายการบ ัญช ีต องม ีเอกสารประกอบการลงบ ัญช ีท ี่สมบ ูรณ โดยครบถวน 
    * มาตรา 66  ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ 
 งบการเงินประจําปตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 งบการเงินประจําปนั้นตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติ
ในที่ประชุมใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
      * มาตรา 67  ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอตอท่ีประชุมใหญ
ในคราวที่เสนองบการเงินประจําป และใหสงสําเนารายงานประจําปและงบการเงินประจําปไปยังนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม 
                *มาตรา 68  ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและงบการเงิน
ประจําป พรอมทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ เพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได 

 

 
 

                      * มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68  แกไขโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
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ส วนท ี่ ๔ 
การสอบบัญช ี

 

     * มาตรา 69  ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนผูสอบบัญชีของสหกรณ ในการนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
อาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนเปนผูสอบบัญชีของสหกรณ ตามขนาดของสหกรณก็ได ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
 การสอบบัญชีนั้น ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
 

ส วนท ี่ ๕ 
การเล ิกสหกรณ 

 

 มาตรา ๗๐  สหกรณ ย อมเล ิกด วยเหต ุหน ึ่งเหต ุใด ด ังต อไปน ี้ 
 (๑)  ม ีเหต ุตามท ี่กำหนดในข อบ ังค ับ 

(๒)  สหกรณ ม ีจำนวนสมาช ิกน อยกว าส ิบคน 
 (๓)  ท ี่ประช ุมใหญลงมต ิให เล ิก 
 (๔)  ล มละลาย 
 (๕)  นายทะเบ ียนสหกรณ ส ั่งให เลิกตามมาตรา ๗๑  

 ใหสหกรณที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่เลิก 
 ให นายทะเบ ียนสหกรณ ป ิดประกาศการเล ิกสหกรณ ไว ท ี่สำน ักงานของสหกรณ  ท ี่ทำการสหกรณ อำเภอ
หรือหน วยสงเสร ิมสหกรณ  และที่ว าการอำเภอหร ือสําน ักงานเขตแห งทองที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยู 

มาตรา ๗๑ นายทะเบ ียนสหกรณ มอีำนาจสั่งเลิกสหกรณได เมือ่ปรากฏว า 
 (๑)  สหกรณไมเริ่มดำเน ินก ิจการภายในหน ึ่งป ีน ับแต ว ันท ี่จดทะเบ ียนหร ือหย ุดดำเน ินก ิจการต ิดต อก ัน
เป ็นเวลาสองป นี ับแต ว ันท ี่หย ุดดำเน ินก ิจการ 
             ** (๒)  สหกรณไมสงสําเนารายงานประจำป ีและงบการเงินประจําปต อนายทะเบ ียนสหกรณ เป ็นเวลาสามป ี
ต ิดต อก ัน 

(๓)  สหกรณ ไม อาจดำเน ินก ิจการให เป ็นผลด ี หร ือการดำเน ินก ิจการของสหกรณ กอให เก ิดความเส ียหาย
แก สหกรณ หร ือประโยชน ส วนรวม 

          *** มาตรา ๗๒ (ยกเลิก) 
มาตรา ๗๓  เม ื่อสหกรณใดเล ิกไปด วยเหต ุหน ึ่งเหต ุใดตามท ี่ระบ ุไว ในมาตรา ๗๐ ให จัดการชำระบ ัญช ี 

ตามบทบ ัญญ ัติในหมวด ๔ ว าด วยการชำระบ ัญช ี 
 

หมวด ๔ 
การชำระบญัช ี

 

 มาตรา ๗๔  การชําระบัญชีสหกรณท่ีลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
 

 

  * สวนที่  4 การสอบบัญชี  มาตรา 69 แก ไข โดยมาตรา 21 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562 
                     ** มาตรา 71 (2)  แกไขโดยมาตรา 22 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562  
                    *** มาตรา 72  ยกเลิก โดยมาตรา 23 แห งพระราชบ ัญญ ตั ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562 
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                *มาตรา 75  การชําระบัญชีสหกรณท่ีเลิกเพราะเหตุอ่ืนนอกจากลมละลาย ใหที่ประชุมใหญตั้งผูชําระบัญชี
โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณข้ึนทําการชําระบัญชีสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกสหกรณ 
หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําสั่งใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือนายทะเบียนสหกรณ 
ไมใหความเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี
สหกรณได 
 เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกท้ังหมด
รองขอตอนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีซึ่งไดรับ 
เลือกตั้งหรือซึ่งไดตั้งไวก็ได 
 ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 
หรือผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของ
สหกรณนั้น สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ 
ที่สหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี 
 ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

มาตรา ๗๖  สหกรณ น ั้นแมจะได เล ิกไปแลวก ็ให พ ึงถ ือว าย ังคงดำรงอย ูตราบเท าเวลาท ี่จำเป ็นเพ ื่อการ 
ชำระบ ัญช ี 

 มาตรา ๗๗  ให ผ ูชำระบ ัญช ีม ีหน าท ี่ชำระสะสางก ิจการของสหกรณ  จ ัดการชำระหน ี้และจำหน าย
ทร ัพย ส ินของสหกรณ น ั้นให เสร ็จไป 

มาตรา ๗๘   เม ื่อสหกรณ เล ิก  ให คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ และเจ าหน าท ี่ของสหกรณ ม ีหน าท ี่
จ ัดการร ักษาทร ัพย ส ินท ั้งหมดของสหกรณ ไว จนกว าผ ูชำระบ ัญช ีจะเร ียกให ส งมอบ 

ผูชำระบัญช ีจะเร ียกใหคณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ หรือเจ าหนาที่ของสหกรณสงมอบทรัพยสินตาม
วรรคหนึ่งพร อมด วยสม ุดบ ัญช ี เอกสาร และส ิ่งอ ื่นเม ื่อใดก ็ได  

 มาตรา ๗๙  ภายในสามส ิบว ันน ับแต ว ันท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ จดทะเบ ียนผ ูชำระบ ัญช ี ให ผ ูชำระบ ัญช ี 
ประกาศโฆษณาทางหน ังส ือพ ิมพ รายว ันอย างน อยสองว ันต ิดต อก ัน หร ือประกาศโฆษณาทางอ ื่นว าสหกรณ ได เล ิก 
และแจ งเป ็นหน ังส ือไปย ังเจ าหน ี้ท ุกคน ซ ึ่งม ีช ื่อปรากฏในสม ุดบ ัญช ี เอกสารของสหกรณ หร ือปรากฏจากทางอ ื่น
เพ ื่อใหทราบว าสหกรณนั้นเลิก และให เจ าหน ี้ย ื่นคำทวงหน ี้แก ผ ูชำระบ ัญช ี 

 **มาตรา 80  ผูชําระบัญชีตองทํางบการเงินของสหกรณ ณ วันที่เลิกสหกรณโดยไมชักชา  และให 
นายทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงินนั้น 
 เมื่อผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญเพ่ือ
อนุมัติ แลวเสนองบการเงินนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ 
 ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผูชําระบัญชีเสนองบการเงินตอนายทะเบียนสหกรณ
เพ่ืออนุมัติ 
 มาตรา ๘๑  ผูชําระบ ัญช ีม ีอำนาจหน าท ี่ ด ังต อไปน ี้ 

(๑)  ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพ่ือระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางที่ยังชําระบัญชี
ไม เสร ็จ 

(๒)  ดำเน ินก ิจการของสหกรณ เทาท ี่จำเป ็นเพ ื่อชำระสะสางก ิจการให เสร ็จไปด วยด ี 
(๓)  เร ียกประช ุมใหญ 
  

 

 * มาตรา 75 วรรคหนึ่ ง  แกไขโดยมาตรา 24 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562 
                    ** มาตรา 80 แกไขโดยมาตรา 25 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562   
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(๔)  ดำเน ินการท ั้งปวงเก ีย่วก ับคด ีแพ งหร ือคด ีอาญา และประน ีประนอมยอมความในเร ื่องใด ๆ ในนาม 
ของสหกรณ  

(๕)  จำหน ายทร ัพย ส ินของสหกรณ 
(๖)  เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของหุนทั้งหมด 
(๗)  ร องขอต อศาลเพ ื่อส ั่งให สหกรณ ล มละลายในกรณ ีท ี่เง ินค าห ุนหร ือเง ินลงท ุนได ใช เสร ็จแล ว แต 

ทร ัพย ส ินก ็ย ังไม เพ ียงพอแก การชําระหน ี้ส ิน 
(๘)  ดำเน ินการอย างอ ื่นเท าท ี่จำเป ็นเพ ื่อให การชำระบ ัญช ีเสร ็จส ิ้น 
มาตรา ๘๒  ข อจำก ัดอำนาจของผ ูชำระบ ัญช ีอย างใด ๆ ห ามม ิให ยกข ึ้นเป ็นข อต อส ูบ ุคคลภายนอก 

ผ ูกระทำการโดยส ุจร ิต 
มาตรา ๘๓  ค าธรรมเน ียม  ค าภาระต ิดพ ัน  และค าใช จายท ี่ต องเส ียตามสมควรในการชำระบ ัญช ีน ั้น 

ผ ูชำระบ ัญช ีต องจ ัดการชำระก อนหน ี้รายอ ื่น 
มาตรา ๘๔  ถ าเจ าหน ี้คนใดม ิได ทวงถามให ชำระหน ี้ ผ ูชำระบ ัญช ีต องวางเง ินสำหร ับจำนวนหน ี้นั้นไว  

ต อนายทะเบ ียนสหกรณ เพ ื่อประโยชน แก เจ าหน ี้ และให ผ ูชำระบ ัญช ีม ีหน ังส ือแจ งการท ี่ได วางเง ินไปย ังเจ าหน ี้ 
โดยไม ช ักช า 

ถ าเจ าหน ี้ไม ร ับเง ินไปจนพ นกำหนดสองป ีน ับแต ว ันท ี่ผ ูชำระบ ัญช ีวางเง ินไว ต อนายทะเบ ียนสหกรณ  
เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนน้ัน และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยให เสร ็จภายในเวลาอ ันสมควร 

มาตรา ๘๕  ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหกเดือนวาไดจัดการไป 
อยางใดบางและแสดงให เห ็นความเป ็นไปของบ ัญช ีท ี่ชำระอย ูน ั้น รายงานด ังกล าวน ี้ให ทำตามแบบท ี่นายทะเบ ียน
สหกรณ กำหนด 

รายงานตามวรรคหน ึ่งให สมาช ิก ทายาทของสมาช ิกผ ูตาย และเจ าหน ี้ท ั้งหลายของสหกรณ ตรวจด ูได  
โดยไม ต องเส ียค าธรรมเน ียม 

ถ าปรากฏข อบกพร องในการชำระบ ัญช ี  นายทะเบ ียนสหกรณ ม ีอำนาจส ั่งให ผ ูชำระบ ัญชีแก ไขข อบกพรอง 
และรายงานต อนายทะเบ ียนสหกรณ ภายในเวลาท ี่กำหนด 

มาตรา ๘๖  เมื่อไดชําระหนี้ของสหกรณแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ 
ด ังต อไปน ี้ 

(๑)  จ ายค ืนเง ินค าห ุนให แกสมาช ิกไม เก ินม ูลค าห ุนท ี่ชำระแล ว 
(๒)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิสำหร ับสหกรณแต ละประเภท 
(๓)  จ ายเป ็นเง ินเฉล ี่ยค ืนใหแก สมาช ิกตามส วนธ ุรก ิจท ี่สมาช ิกได ทำไว ก ับสหกรณ ในระหว างป ีตามท ี่ 

กำหนดในข อบ ังค ับ 
ถ าย ังม ีทรัพย สินเหลืออย ูอ ีก ให ผ ูชำระบัญช ีโอนใหแกสหกรณ อ ื่น หร ือส ันน บิาตสหกรณแห งประเทศไทย

ตามมต ิของที่ประช ุมใหญ หรือด วยความเห ็นชอบของนายทะเบ ียนสหกรณ  ในกรณีที่ไมอาจเรียกประช ุมใหญได 
ภายในสามเด ือนน ับแต ว ันท ี่ชำระบ ัญช ีเสร ็จ  

มาตรา ๘๗  เม ื่อได ชำระบ ัญช ีก ิจการของสหกรณ เสร็จแล ว ให ผ ูชำระบ ัญช ีทำรายงานการชำระบ ัญช ี 
พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชีและจัดการทรัพยสินของสหกรณ
ไปอย างใด รวมท ั้งค าใช จ ายในการชําระบ ัญช ีและจํานวนทร ัพย ส ินท ี่จ ายตามมาตรา ๘๖ เสนอต อผ ูสอบบ ัญช ี 
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เม ื่อผ ูสอบบ ัญช ีตรวจสอบและร ับรองบ ัญช ีท ี่ชำระน ั้นแล ว ให ผ ูชําระบ ัญช ีเสนอต อนายทะเบ ียนสหกรณ
ภายในสามส ิบว ันน ับแต ว ันท ี่ผูสอบบัญช ีรับรองบ ัญช ีที่ชำระน ั้นเมื่อนายทะเบ ียนสหกรณเห ็นชอบด วยแล วใหถือวา
เป ็นท ี่ส ุดแห งการชําระบ ัญช ี และให นายทะเบ ียนสหกรณถอนช ื่อสหกรณ ออกจากทะเบ ียน 

มาตรา ๘๘  เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แลว ใหผูชําระบัญชี
มอบบรรดาสม ุดบ ัญช ีและเอกสารท ั้งหลายของสหกรณ ท ี่ได ชำระบ ัญช ีเสร ็จแล วน ั้นแก นายทะเบ ียนสหกรณ ภายใน
สามส ิบว ันน บัแต ว ันท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ ให ความเห ็นชอบ 

ให นายทะเบ ียนสหกรณ ร ักษาสม ุดบ ัญช ีและเอกสารเหล าน ี้ไว อ ีกสองป ีน ับแต ว ันท ี่ถอนช ื่อสหกรณ น ั้น 
ออกจากทะเบ ียน 

สมุดบ ัญช ีและเอกสารตามวรรคหน ึ่ง ใหผูมีสวนได เส ียตรวจด ูได โดยไม ต องเส ียค าธรรมเน ียม 
มาตรา ๘๙  ในคด ีฟ องเร ียกหน ี้สินที่สหกรณ สมาช ิก หรือผูชำระบ ัญช ีเป ็นลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น

ห ามม ิให ฟ องเม ื่อพ นกำหนดสองป ีน ับแต ว ันท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ ถอนช ื่อสหกรณ ออกจากทะเบ ียน 
 

* หมวด 4/1 
การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 
มาตรา 89/1  เวนแตจะไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะในหมวดนี้ ใหการดําเนินงานและการกํากับดูแล

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นดวย 
มาตรา 89/2  การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

ในเรื่องดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อาจกําหนดให
แตกตางกันไปตามขนาดของสหกรณก็ได 

(1) การกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
(2) การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณ และผูจัดการ 
(3) การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
(4) การใหกูและการใหสินเชื่อ 
(5) การรับฝากเงิน การกอหนี้ และการสรางภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 
(6) การดํารงเงินกองทุน 
(7) การบริหารสินทรัพยและการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง 
(8) การฝากเงินหรือการลงทุน 
(9) การกํากับดูแลดานธรรมาภิบาล 
(10) การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง 
(11) การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
(12) การจัดเก็บและรายงานขอมูล  
(13) เรื่องอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานและการกํากับดูแล 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณหารือรวมกับกระทรวงการคลัง

และธนาคารแหงประเทศไทย 
มาตรา 89/3  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณเห็นวาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ 

หรือผูจัดการของสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใดฝายฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา 89/2 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหแกไขขอบกพรองหรือระงับการดําเนินการนั้นได 
                           * หมวด 4/1 การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มาตรา 89/1 ถึง มาตรา 89/4 
เพ่ิมเติมโดยมาตรา 26 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562  
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ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณเห็นวาการกระทําตามวรรคหนึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอสหกรณหรือสมาชิก ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจส่ังใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือ
ผูจัดการนั้น พนจากตําแหนง หรือสั่งใหเลิกสหกรณดังกลาวได แลวแตกรณี และใหนําความในมาตรา 24 
มาตรา 25 และมาตรา 73 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา 89/4  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใหมี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการที่ปรึกษาการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน” 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งไดรับมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย และผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมีอํานาจหนาที่
ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอมาตรการปองกันและแกไขปญหา และเสนอใหปรับปรุงระเบียบหรือคําสั่ง เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแกนายทะเบียนสหกรณ 

ใหนําความในมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการกํากับดูแลสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕  

การควบสหกรณ เข าก ัน 
 

มาตรา ๙๐ สหกรณ ต ั้งแตสองสหกรณ อาจควบเข าก ันเป ็นสหกรณ เด ียวได  โดยมต ิแห งท ี่ประช ุมใหญ 
ของแต ละสหกรณ และต องได ร ับความเห ็นชอบจากนายทะเบ ียนสหกรณ  

ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณที่  
ลงมต ิให ควบเข าก ันไปด วย 

มาตรา ๙๑  เม ื่อนายทะเบ ียนสหกรณ ให ความเห ็นชอบตามมาตรา ๙๐ แล วให สหกรณแจ งเป ็น 
หน ังส ือไปย ังเจ าหน ี้ท ั้งปวงของสหกรณ เพ ื่อให ทราบรายการท ี่ประสงค จะควบสหกรณ เขาก ัน และขอให เจ าหน ี้ผูมี
ขอคัดคานในการควบสหกรณเขากันนั้น สงคําคัดคานไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ใหถือวาไมมีคําคัดคาน 
ถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากันมิได จนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้น 
มาตรา ๙๒  ใหคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณ ของแต ละสหกรณที่ควบเขากัน ตั้งผูแทนขึ้นสหกรณ

ละไมเกินสามคนเพ ื่อดำเน ินการจดทะเบ ียนตามมาตรา ๙๓ 
มาตรา ๙๓  สหกรณท่ีตั้งขึ้นใหมโดยควบเขากันนั้น ตองจดทะเบียนเปนสหกรณใหม โดยยื่นคําขอจดทะเบียน

ต อนายทะเบ ียนสหกรณ ตามแบบท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ กำหนด 
ในคำขอจดทะเบ ียนสหกรณ ใหม ต องม ีผ ูแทนของสหกรณ ท ี่ควบเข าก ันลงลายม ือช ื่ออย างน อยสหกรณ 

ละสองคนท ุกสหกรณ  
คำขอจดทะเบ ียนสหกรณ ใหม ต องม ีเอกสารด ังต อไปน ี้ย ื่นพร อมก ับคําขอด วย 
(๑) หน ังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากันน ั้นร บัรองว าได แจ งไปย ังเจ าหน ี้ท ั้งปวงตามมาตรา ๙๑ วรรคหน ึ่ง

และไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนด หรือในกรณีท่ีมีเจาหนี้คัดคานสหกรณไดชําระหนี้ หรือไดใหประกันเพ่ือหนี้รายนั้นแลว 
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(๒)  ข อบ ังค ับของสหกรณ ใหม ท ี่ขอจดทะเบ ียนส ี่ฉบ ับ 
(๓)  สําเนารายงานการประช ุมผ ูแทนของสหกรณ ท ี่ควบเข าก ันหน ึง่ฉบ ับ 
เอกสารตาม (๒) และ (๓) น ั้น ผ ูแทนของสหกรณ ต องลงลายม อืช ื่อร ับรองสองคน 
มาตรา 94  เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณใหมแลว ให

นายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน 
ใหผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐ 

มาตรา ๙๕  สหกรณใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณเดิมที่ได
ควบเขากันนั้นทั้งสิ้น 

 
หมวด ๖  

การแยกสหกรณ 
 

มาตรา ๙๖  การแยกสหกรณ จะกระทำมิได  แต ถ ามีการเปล ี่ยนแปลงเขตการปกครองท องท ี่ หร ือแบ ง
หนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการ ดําเนินงาน 

การแยกสหกรณ ตามวรรคหน ึ่งจะกระทำได โดยสมาช ิกของสหกรณ น ั้นจํานวนไม น อยกว าหน ึ่งในห าของ
จำนวนสมาช ิกท ั้งหมด หร ือไม น อยกว าห าร อยคนลงลายม ือช ื่อทําหนังส ือร องขอแยกสหกรณ ต อคณะกรรมการ 
ดำเน ินการสหกรณ  

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอตาม
วรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบใหแยกสหกรณ ใหพิจารณาแบงแยก
ทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องตาง ๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของ 
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหนายทะเบียน 
สหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๙๗  ในกรณีที่ที่ประชุมประชุมใหญไดมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณ ถาสมาชิกซึ่งลงลายมือชื่อ
ทําหน ังส ือร องขอแยกสหกรณ ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พ ิจารณาแล วไม เห ็นด วยก ับมต ิท ี่ประช ุมใหญ น ั้น ให
สมาชิกดังกลาวทุกคนลงลายมือชื่อทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญลงมติ เพ่ือใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรแยกสหกรณหรือไม และเมื่อ
นายทะเบ ียนสหกรณ ว ิน ิจฉ ัยช ี้ขาดเป ็นอย างไรแล วให แจ งคําว ิน ิจฉ ัยให สหกรณ ทราบ 

คำว ิน ิจฉัยของนายทะเบ ียนสหกรณ ใหเปนที่สุด 
มาตรา ๙๘ เม ื่อท ี่ประช ุมใหญ ได ม ีมต ิเห ็นชอบตามมาตรา ๙๖ หร ือนายทะเบ ียนสหกรณ ว ิน ิจฉ ัยช ี้ขาด

ใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลว ใหสหกรณแจงมติที่ประชุมใหญ หร ือคำว ิน ิจฉ ัยของนายทะเบ ียนสหกรณ 
เปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือใหทราบรายการที่ประสงคจะแยกสหกรณ และใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคาน
ในการแยกสหกรณ นั้นส งคําค ัดค านไปย ังสหกรณ ภายในหกส ิบว ันน ับแต ว ันท ี่ได ร ับแจ ง 

มาตรา ๙๙ สหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการแยกจากสหกรณเดิมนั้นใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ 
สวนที่ ๑ วาดวยการจดทะเบียนสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม  
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คําขอจดทะเบ ียนสหกรณ ใหม ต องย ื่นพร อมเอกสาร ด ังต อไปน ี้ 
(๑) สำเนาหน ังสือรองขอแยกสหกรณ  และสําเนารายงานการประช ุมใหญที่ไดมีมติเห็นชอบใหแยก

สหกรณตามมาตรา 96 วรรคสี่ หรือสำเนาหน ังสือนายทะเบ ียนสหกรณ ซึ่งว ิน ิจฉัยชี้ขาดใหแยกสหกรณมาตรา 
๙๗ แลวแต กรณ ี
 (๒) สําเนาหน ังส ือของสหกรณ ทุกฉบ ับท ี่แจ งไปย ังเจ าหน ี้ท ั้งปวงของสหกรณ ตามมาตรา ๙๘ 
 (๓) หน ังส ือของสหกรณ ท ี่ร ับรองว าไม ม ีเจ าหน ี้ค ัดค านภายในกำหนดหร ือสำเนาคําค ัดค านของเจ าหน ี้ 
พร อมท ั้งหล ักฐานท ี่แสดงว าสหกรณ ได ชําระหน ี้หร ือได ให ประก ันเพ ื่อหน ี้รายน ั้นแล ว 
 มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณเดิมที่ที่ประชุมใหญ
ได ม ีมต ิให แบ งแยกตามมาตรา ๙๖ หร ือนายทะเบ ียนสหกรณ ได ม ีคำว ิน ิจฉ ัยช ี้ขาดให แบ งแยกตามมาตรา ๙๗ 
แลวแต กรณ ีย อมโอนไปให แก สหกรณ ใหม ต ั้งแต ว ันท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ รับจดทะเบ ียน 

 
หมวด ๗ 

ช ุมน ุมสหกรณ 
 

มาตรา 101   สหกรณตั้งแตหาสหกรณขึ้นไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการเพ่ือใหเกิดประโยชน
ตามวัตถุประสงคของสหกรณท่ีเขารวมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณได 
                * ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ จะตองตั้งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ืออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เปนสหกรณประเภทเดียวกันหรือ
ตางประเภทกัน เพ่ือประกอบธุรกิจของสหกรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๑๐๒  การจัดตั้งชุมนุมสหกรณจะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมใหญของสหกรณแตละสหกรณไดมี
มติใหเขารวมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณนั้นได 

มาตรา ๑๐๓ ในการดําเน ินการจ ัดต ั้งช ุมน ุมสหกรณ ให คณะกรรมการดําเน ินการของแต ละสหกรณ 
ตั้งผูแทนขึ้นสหกรณละหนึ่งคน ประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณเพ่ือดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ 

การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๔  การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณอยางนอยหาคน ลงลายมือชื่อ

ยื่นคําขอตอนายทะเบียนสหกรณ 
มาตรา 105   ใหชุมนุมสหกรณท่ีไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตามมาตรา 46 และตามที่กําหนดไว

ในกฎกระทรวง 
**ใหนําความในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 4/1 หมวด 5 และหมวด 6 มาใชบังคับกับชุมนุมสหกรณโดย

อนุโลม 
 ***มาตรา 105/1 เพ่ือสงเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณ

ระดับประเทศมีอํานาจรวมกับสหกรณสมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกสหกรณและ
ครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

                  *มาตรา 101 วรรคสอง  แกไขโดยมาตรา 27  แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562  
                 **มาตรา 105 วรรคสาม  เพ่ิมเตมิโดยมาตรา 28  แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562  
               *** มาตรา 105/1 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 29  แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562  
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มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุม

สหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นสหกรณละหนึ่งคน ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณ
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี จึงจะเปนองคประชุม 

 
 
 
 
 
 

 ผูแทนสหกรณคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะใหมีเสียงเพ่ิมขึ้นตามระบบสัดสวน
ตามท่ีกําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนั้นก็ได 

 มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเน ินการช ุมน ุมสหกรณ ใหที่ประช ุมใหญ ช ุมน ุมสหกรณ 
เลือกตั้งจากผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปนกรรมการ ตามจํานวนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในข อบ ังค ับของช ุมน ุมสหกรณ 
 

หมวด ๘ 
ส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทย 

 
 มาตรา ๑๐๘ ใหมี “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” ประกอบดวยสมาชิกที่เปนสหกรณ มีวัตถุประสงค

เพ ื่อส งเสร ิมก ิจการสหกรณ ทุกประเภทท ั่วราชอาณาจ ักร ให ม ีความเจร ิญก าวหน าอ ันม ิใช เป ็นการหาผลกำไร หร ือ
รายได มาแบ งป ันก ัน 

 มาตรา ๑๐๙ ให ส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทยเป ็นน ิต ิบ ุคคล  
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ณ 

ที่อ่ืนใดก็ได 
 มาตรา ๑๑๐ ส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทย ม ีอำนาจกระทําการต าง ๆ ภายในขอบว ัตถ ุประสงค  

ตามท ี่ระบ ุไว ในมาตรา ๑๐๘ และอำนาจเช นว าน ี้ให รวมถ ึง 
 (๑)  ส งเสร ิมและเผยแพร ก ิจการสหกรณ  ตลอดจนทําการว ิจ ัยและรวบรวมสถ ิต ิเก ี่ยวก ับก ิจการสหกรณ  
 (๒)  แนะนำช วยเหล ือทางว ิชาการแก สหกรณ และอํานวยความสะดวกในการต ิดต อประสานงาน 

ระหว างสหกรณ ก ับส วนราชการหร ือบ ุคคลอ ื่น 
 (๓)  ให การศ กึษาฝกอบรมว ิชาการเก ี่ยวก ับก ิจการของสหกรณ  
 (๔)  ส งเสร ิมสัมพ ันธภาพระหว างสหกรณ ท ั้งภายในประเทศและต างประเทศ หร ือส ันน ิบาตสหกรณ  

ของต างประเทศ หร ือองค การต างประเทศ หร ือองค การระหว างประเทศท ี่ม ีว ัตถ ุประสงค ทํานองเด ียวก ัน 
 (๕)  ซ ือ้ จ ัดหา จําหน าย ถ ือกรรมส ิทธ ิ์ ครอบครอง หร ือทำน ิต ิกรรมเก ี่ยวก ับทร ัพย ส ินใด ๆ 
 (๖)  ส งเสร ิมธ ุรก ิจการค า อ ุตสาหกรรม หร ือบร ิการของสหกรณ  
 (๗)  สน ับสน ุนและช วยเหล ือสหกรณ เพ ื่อแก ไขอ ุปสรรคข อข ัดข องท ี่เก ี่ยวก ับก ิจการของสหกรณ ซ ึ่งเป ็น 

การกระทำเพ ื่อประโยชน ส วนรวม 
 (๘) เป ็นต ัวแทนของสหกรณ เพ ื่อร ักษาผลประโยชน อ ันพ ึงม ีพ ึงได จากการสน ับสนนของร ัฐ องค การ 

ระหว างประเทศ หร อืภาคเอกชนอ ื่น 
 (๙)  ร วมม ือก ับร ัฐบาลในการส งเสร ิมสหกรณ เพ ื่อให เก ิดประโยชน แก บรรดาสหกรณ อย างแท จร ิง 
 (๑๐)  ดําเน ินการอ ืน่เพ ื่อให เป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค หร ือตามท ี่คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ 

แห งชาต มิอบหมาย 
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 มาตรา ๑๑๑ ส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทยอาจม ีรายได  ด ังต อไปน ี้ 
 (๑)  ค าบำร ุงส ันน บิาตสหกรณ แหงประเทศไทย 
 (๒)  เง ินอ ุดหน ุนจากร ัฐบาล 
 (๓)  ดอกผลท ี่เก ิดจากท ุนกลางของสหกรณ ไม จำก ัดตามมาตรา ๘ 
 (๔)  เง ินหรือทรัพย สินที่มีผูอุทิศให  
 (๕)  เง ินหร อืทร ัพย ส ินท ี่เหล ือจากการชําระบ ัญช ีสหกรณ ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ วรรคสอง 
(๖)  เง ินท ี่ได จากการจําหน ายหน ังส ือว ิชาการ เอกสาร หร ือส ิ่งอ ื่น 
(๗)  เง ินหร อืทร ัพย ส ินท ี่ได ร ับเป ็นค าตอบแทนในการให บร ิการ 
(๘)  ผลประโยชน ท ี่ได จากทร ัพย ส ินของส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทย 

  *มาตรา ๑๑๒ ให ม ีคณะกรรมการดําเนินการส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทย ประกอบด วย ประธาน 
กรรมการดําเน ินการช ุมน ุมสหกรณ ระด ับประเทศประเภทละหน ึ่งคน ในกรณ ีท ี่สหกรณ ประเภทใดไม ม ีช ุมน ุม 
สหกรณ ระด ับประเทศ ให ม ีผ ูแทนจากสหกรณ ประเภทน ั้นจำนวนหน ึ่งคนเป ็นกรรมการโดยตำแหน ง และ 
กรรมการอ ื่นซึ่งทีป่ระช ุมใหญของสันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทยเลือกต ั้งจากผูแทนสหกรณซึ่งเป ็นกรรมการ 
ดําเน ินการ ม ีจำนวนเท าก ับกรรมการโดยตำแหน งเป ็นกรรมการ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเปนประธานกรรมการ 
คนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้งผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศใหเปนไปตามระเบียบ
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

การกําหนดสัดสวนผูแทนสหกรณที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบในมาตรา ๑๑๓ (๓) 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

และผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๑๓ ให คณะกรรมการดําเน ินการส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทย ม ีหน าท ี่บร ิหารก จิการ 

ตลอดจนม อีำนาจออกระเบ ียบเพ ื่อปฏ ิบ ัต ิการตามว ัตถ ุประสงค ของส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทย 
การออกระเบ ียบเก ี่ยวก ับเร ื่องด ังต อไปน ี้ ต องได ร ับความเห ็นชอบจากท ี่ประช ุมใหญ ของส ันนิบาต 

สหกรณ แห งประเทศไทยก อนจ ึงใช บ ังค ับได  
(๑)   ระเบ ียบว าด วยการใช จ ายและการเก ็บร ักษาเง ิน 
(๒)   ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหลักเกณฑการจัดสง

ผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ 
(๓)   ระเบ ียบว าด วยการเล ือกต ั้ง การประช ุม และการดำเน ินก ิจการของคณะกรรมการดําเน ินการ 

ส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทย 
มาตรา ๑๑๔  ใหกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
เมื่อครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก 

ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่  
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 
 

                      * มาตรา 112 แก ไขโดยมาตรา 12 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 2) พ.ศ. 2553  
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    *มาตรา ๑๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการดําเนินการสันนิบาต

สหกรณแห งประเทศไทยพ นจากตําแหน ง เม ื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เป ็นบ ุคคลล มละลาย 
(๔)  เป ็นคนไร ความสามารถหร ือคนเสม ือนไร ความสามารถ 
(๕)  ได ร ับโทษจำค ุกโดยคําพ ิพากษาถ ึงท ี่ส ุดให จําค ุก เว นแต เป ็นโทษสําหรับความผ ิดท ี่ได กระทำโดย 

ประมาทหร ือความผ ิดลห ุโทษ 
(๖)  พ นจากการเป ็นสมาช ิกของสหกรณ 
ภายใต บ ังคับตามวรรคหน่ึง กรรมการดําเน ินการส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทยซ ึ่งท ี่ประช ุมใหญ

เลือกต ั้งพ นจากตำแหน งเมือ่ทีป่ระช ุมใหญมีมติให ถอดถอนออกจากตําแหน งด วยคะแนนเส ียงไม น อยกว าสองในสาม
ของจํานวนผ ูแทนสหกรณ ซ ึ่งมาประช ุม 

เม ื่อม ีกรณ ีตามวรรคหน ึ่งหร ือวรรคสอง ให กรรมการเท าท ี่เหล ืออย ูปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ต อไปได  และให ถ ือว า 
คณะกรรมการดําเน ินการส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทยประกอบด วยกรรมการเทาท ี่ม ีอย ูเว นแต ม ีกรรมการ 
เหล ืออย ูไม ถ ึงสองในสาม 

ในกรณ ีที่กรรมการดำเน ินการส ันน ิบาตสหกรณ แหงประเทศไทยซ่ึงที่ประชุมใหญ เลือกต ั้งพ นจากตําแหนง
ก อนวาระ ใหที่ประช ุมใหญ สันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทยเลือกผูแทนสหกรณเปนกรรมการแทน เวนแตวาระ
ของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได 
และให ผ ูได ร ับเล ือกต ั้งอย ูในตําแหน งเท าก ับวาระท ี่เหล ืออย ูของกรรมการซ ึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๑6  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดใหมีการประชุมใหญ
สามัญปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดก็ได หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเรียกประชุมใหญวิสามัญในหนังสือรองขอนั้น ตอง
ระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพ่ือการใด 

ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ 
              ** ในกรณ ีท ี่คณะกรรมการดําเน ินการส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทยไม เร ียกประช ุมใหญ ว ิสาม ัญตาม 
วรรคสาม สมาช ิกจำนวนไม น อยกว าหน ึ่งในส ิบของจํานวนสมาช ิกท ั้งหมดอาจทําหน ังส ือร องขอภายในหกส ิบว ัน 
น ับแต ว ันพ นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพ ื่อให รัฐมนตรีเร ียกประช ุมใหญ ว ิสามัญได  ในกรณ ีเช นน ี้ให ร ัฐมนตรีเร ียก
ประช ุมใหญ ว ิสามัญภายในสามส ิบว ันน บัแต ว ันท ี่ได ร ับหน ังส ือร องขอ 

มาตรา ๑๑๗ ใหผูอำนวยการส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทยม ีหนาท ี่บร ิหารก ิจการของส ันน ิบาต
สหกรณ แห งประเทศไทยตามระเบ ียบและนโยบายท ี่คณะกรรมการดำเน ินการส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทย
กําหนด และมีอํานาจบ ังค ับบ ัญชาเจ าหน าท ี่ของส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทย 

ในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนตัวแทน
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพ่ือการนี้ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะมอบอํานาจให 
บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
กําหนดก็ได                       

                      * มาตรา 115 แก ไขโดยมาตรา 13 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี ่2) พ.ศ. 2553  

                     ** มาตรา 116 วรรคส ี่ เพ ิ่มเต ิมโดยมาตรา 14 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 2) พ.ศ. 2553 
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                 *  มาตรา ๑๑๗/๑  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ใหประธานกรรมการดําเน ินการส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทย หร ือกรรมการดําเน ินการส ันน บิาตสหกรณ แห ง
ประเทศไทยจาํนวนไม น อยกว าหน ึ่งในสามของกรรมการดําเน ินการส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทย หร ือสหกรณ 
ท ี่เป ็นสมาช ิกไม น อยกว าหน ึ่งร อยสหกรณ ร องขอให คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แห งชาต ิว ิน ิจฉ ัยได  

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
มาตรา ๑๑๘  ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ สวนที่ ๔ วาดวยการสอบบัญชีมาใชบังคับแกสันนิบาตสหกรณ

แห งประเทศไทยโดยอน ุโลม 
 

 
หมวด ๙  

กล ุมเกษตรกร 
 

มาตรา ๑๑๙ ในกรณ ีท ี่คณะบ ุคคลผ ูประกอบอาช ีพเกษตรกรรม ซ ึ่งร วมก ันดําเน ินก ิจการโดยมี 
ว ัตถ ุประสงค เพ ื่อช วยเหล ือซ ึ่งก ันและก ันในการประกอบอาช ีพเกษตรกรรมแต ย ังไม อาจรวมก ันจ ัดต ั้งเป ็นสหกรณ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได จะจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได 

พระราชกฤษฎ ีกาตามวรรคหน ึ่ง ให กำหนดการดําเน ินการของกล ุมเกษตรกร การกําก ับกล ุมเกษตรกร
การเลิกกลุมเกษตรกร และการควบกลุมเกษตรกรเขากัน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลุม

เกษตรกรดวย 
มาตรา ๑๒๐  กล ุมเกษตรกรท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ให ม ีฐานะเป ็นน ติ ิบ ุคคล 
มาตรา ๑๒๑  ใหนายทะเบ ียนสหกรณ เป ็นนายทะเบ ียนกลุมเกษตรกรและมีอำนาจหน าที่ตามท ี่

บัญญัติไว ในพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ และม ีรองนายทะเบ ียนสหกรณ เป ็นผ ูช วย ม ีอำนาจหน าท ี่ตามท ี่นายทะเบ ียนสหกรณ 
มอบหมาย 
               * ใหสหกรณจังหวัดเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดที่กลุมเกษตรกรตั้งอยู และมีอํานาจ
หนาที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
                * สําหรับกรุงเทพมหานครใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ
ผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุ งเทพมหานคร พ้ืนที่  2 เปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๑๒๒  ในกรณ ีท ี่กล ุมเกษตรกร โดยมต ิของท ี่ประช ุมใหญ ไม น อยกว าก ึ่งหน ึ่งของจํานวนสมาช ิก 
ท ี่มาประช ุม แสดงความจํานงขอเปล ี่ยนฐานะเป ็นสหกรณ เม ื่อนายทะเบ ียนสหกรณ พ ิจารณาเห ็นว าข อบ ังค ับของ
กล ุมเกษตรกรม ีรายการถ ูกต องตามมาตรา ๔๓ ให นายทะเบ ียนสหกรณ ร ับจดทะเบ ียนและดำเน ินการตาม 
พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 

มาตรา ๑๒๓ เม ื่อนายทะเบ ียนสหกรณ รับจดทะเบ ียนกล ุมเกษตรกรเป ็นสหกรณ   ให คณะกรรมการ 
กลุมเกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่ง
ที่ประช ุมใหญ ได เล ือกต ั้งข ึ้นใหม ตามบทแหงพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 

สหกรณ ตามวรรคหน ึ่งย อมได ไปท ั้งทร ัพย ส ิน หน ี้ส ิน ส ิทธ ิ และความร ับผ ิดของกล ุมเกษตรกรเด ิม 
 

                           * มาตรา 117/1 เพ ิ่มเต ิมโดยมาตรา 15 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 2) พ.ศ. 2553    

                          ** มาตรา 121 วรรคสอง และวรรคสาม    แกไขโดยมาตรา 30 แห งพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562  
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มาตรา ๑๒๔ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนักงาน

เจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของกลุมเกษตรกร
ในเวลาทํางานของกลุมเกษตรกร ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ และใหคําชี้แจงแกผูเขาไป
ตรวจสอบตามสมควร 

ให ผ ูเข าไปตรวจสอบตามวรรคหน ึ่ง แสดงบ ัตรประจําต ัวต อผ ูซ ึ่งเก ี่ยวข อง  
บ ัตรประจำต ัวตามวรรคสอง ให เป ็นไปตามแบบท ี่ร ัฐมนตร ีกำหนด 

 มาตรา ๑๒๕ ในคด ีฟ องเร ียกหน ี้ท ี่กล ุมเกษตรกร สมาช ิก หร ือผ ูชําระบ ัญช ีเป ็นล ูกหน ี้อย ูในฐานะเช นน ั้น 
หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรถอนชื่อกลุมเกษตรกรออกจากทะเบียน 

 

มาตรา ๑๒๖ ถ ากล ุมเกษตรกรเก ี่ยวข องในก ิจการใดท ี่กฎหมายกำหนดให จดทะเบ ียนสำหร ับการได มา 
การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อส ังหาร ิมทร ัพย  ในการจดทะเบ ียนเช นว าน ั้นให กล ุมเกษตรกรได ร ับยกเว นไม ต องเส ียค าธรรมเน ียม 

มาตรา ๑๒๗  หามมิใหผูใดใชคําวา “กล ุมเกษตรกร” เป ็นช ื่อหร ือส วนหน ึ่งของช ื่อในทางธ ุรก ิจ เว นแต 
กล ุมเกษตรกรท ี่ได จดทะเบ ียนตามพระราชกฤษฎ ีกาท ี่ออกตามมาตรา ๑๑๙ 
 มาตรา ๑๒๘ ให นายทะเบ ียนกล ุมเกษตรกรและพน ักงานเจ าหน าท ี่ซ ึ่งนายทะเบ ียนกล ุมเกษตรกร 
มอบหมาย ม ีอํานาจออกคําส ั่งเป ็นหน ังส ือให กรรมการ สมาช ิกและเจ าหน าท ี่ของกล ุมเกษตรกรมาช ี้แจงข อเท็จจริง 
เกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกรหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุม
เกษตรกร 

 
*หมวด 9/1 

การพิจารณาอุทธรณ 
 

  มาตรา 128/1 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวย 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายเปนประธาน

กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซ่ึง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมายเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 

  มาตรา 128/2 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณที่อุทธรณ

ตามมาตรา 128/4 
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน   

ที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย 

  มาตรา 128/3 ใหนําความในมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณโดยอนุโลม 

 
 

                           * หมวด 9/1 การพิจารณาอุทธรณ  มาตรา 128/1 ถึงมาตรา 128/5   เพ่ิมเติมโดยมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562                           
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   มาตรา 128/4 คําสั่งตามมาตรา 20 มาตรา 22 (3) และ (4) มาตรา 71 และมาตรา 89/3 วรรคสอง 

รวมถึงคําสั่งเลิกกลุมเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 119 วรรคสอง ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 

คําสั่งไมรับจดทะเบียนตามมาตรา 38 และคําสั่งตามมาตรา 44 ใหอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคําสั่ง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมเปนเหตุทุเลาการบั งคับตามคําสั่ง เวนแตคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 

  มาตรา 128/5  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณและวิธี พิจารณาอุทธรณของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกําหนด 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลว
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณโดยไมชักชา 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๑๐ 
บทกำหนดโทษ 

 
                * มาตรา 129  ผูใดใชคําวา "สหกรณ" หรือ "กลุมเกษตรกร" ประกอบกับชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อ
ในทางธุรกิจ โดยมิไดเปนสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทจนกวาจะได
เลิกใช 
                 *มาตรา 130  ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการ
ประชุมของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายซึ่งส่ังการตามมาตรา 17 หรือไมมา
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกรตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนกลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา 128 
แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
                * มาตรา 131  ผูใดขัดขวางหรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ 
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายตามมาตรา 18 หรือ
ขัดขวางหรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเ กษตรกร
มอบหมายตามมาตรา 124 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
                        * มาตรา 132  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณส่ังการตามมาตรา 22 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
                  * มาตรา 133  กรรมการหรือผูจัดการของสหกรณผู ใดดําเนินกิจการของสหกรณนอกขอบเขต
แหงการดําเนินกิจการของสหกรณท่ีจะพึงดําเนินการไดตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 33/1 วรรค
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

 

                       * มาตรา 129 ถึงมาตรา 133 แกไขโดยมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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                 * มาตรา 133/1 กรรมการหรือผูจัดการของสหกรณผูใดดําเนินกิจการของสหกรณ โดยผิดวัตถุประสงค
ของสหกรณและการดําเนินกิจการนั้นเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
                 * มาตรา 133/2 ผูใดฝาฝนไมจัดการรักษาทรัพยสินของสหกรณ หรือไมสงมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี 
เอกสาร และสิ่งอ่ืนของสหกรณใหแกผูชําระบัญชีตามมาตร 78 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
                          * มาตรา 133/3  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 89/2 (4) (5) (6) 
(7) (8) (10) (11) (12) หรือ (13) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
              *มาตรา 133/4  ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองหรือระงับการดําเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณ
สั่งการตามมาตรา 89/3 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
              *มาตรา 133/5  ในกรณีท่ีสหกรณกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรือผูจัดการของสหกรณ
ซึ่งเปนผูลงมติใหสหกรณดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการ หรือเปนผูดําเนินการหรือรับผิดชอบในการดําเนินการนั้น 
ไดกระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับไมเกิน
หาแสนบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๑๓๔  ให ถ ือว าบรรดาสหกรณ จำก ัด ช ุมน ุมสหกรณ ส ันน ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทย และ 
กล ุมเกษตรกรตามพระราชบ ัญญ ัต ิสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ท ี่ม ีอย ูในวันท ี่พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ใช บ ังคับเป ็นสหกรณ 
ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และกลุมเกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหโอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณมาเปนของกองทุนพัฒนาสหกรณตามมาตรา ๒๗ 
มาตรา ๑๓๕  ชุมนุมสหกรณที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตมีจํานวนสหกรณเปนสมาชิก

ต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๑ ใหเปนชุมนุมสหกรณตอไปได 
มาตรา ๑๓๖  ข อบ ังค ับของสหกรณ ท ี่ใช บ ังค ับอย ูในว ันท ี่พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ใช บ ังค ับ ย ังคงใช บ ังค ับต อไป

เท าท ี่ไม ข ัดหร ือแย งก ับพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

ของสหกรณ น ั้น โดยให ถ ือว าเป ็นการดํารงตำแหน งในวาระแรก 
มาตรา ๑๓๗  สหกรณไมจํากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ ถาประสงคจะจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ ตองยื่นคําขอจดทะเบียนตามหมวด ๓ สวนที่ ๑ 
ว าด วยการจ ัดต ั้งและการจดทะเบ ียนสหกรณ ภายในหน ึ่งร อยแปดส ิบว ันน ับแต ว ันท ี่พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ใช บ ังค ับ  

ถาไมมีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกสหกรณไมจํากัดนั้น และตั้งผูชําระบัญชี
ข ึ้นทำการชำระบ ัญช ี โดยให นำบทบ ัญญ ัต ิในหมวด ๔ ว าด วยการชำระบ ัญช ีมาใช บ ังค ับโดยอน ุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

                       * มาตรา 133/1 ถึงมาตรา 133/5 เพ่ิมเติมโดยมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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มาตรา ๑๓๘  ให บรรดาพระราชกฤษฎ ีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบ ียบหร ือคําส ั่งท ี่ออกตาม 

กฎหมายว าด วยสหกรณ ท ี่ใช บ ังค ับอย ูในว ันท ี่พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ใช บ ังคับย ังคงใช บ ังค ับต อไปเท าท ี่ไม ข ัดหร ือแย ง 
ก ับบทแห งพระราชบัญญ ัต ิน ี้ จนกว าจะม ีพระราชกฤษฎ ีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบ ียบ หร ือคําส ั่งท ี่ออก 
ตามพระราชบ ัญญัต นิ ี้ใช บังคับ 
 
 

 

ผ ูร ับสนองพระบรมราชโองการ    
   ชวน หล ีกภ ัย 
   นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดใชบังคับ
มาเปนเวลานานแลว ทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอื้อประโยชนตอการพัฒนาการสหกรณใหทันตอสภาพการแขงขันกับ 
ระบบธุรกิจในปจจบุัน ประกอบกับพระราชบัญญัตดิังกลาวไดรวมบทบัญญตัิเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร ซึ่งสมควรปรับปรงุใหเหมาะสมยิง่ขึ้น
เชนเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณที่ใชบังคับอยูเดิมทั้งฉบับ โดยจัดระบบสหกรณใหสหกรณ  
มีชนิดเดียวคือสหกรณที่สมาชิกมีความรับผิดจํากัดเทาจํานวนหุนท่ีถือ เพื่อใหสหกรณพัฒนาไปดวยความมั่นคง ในดานการกํากับ
และสงเสริมกิจการสหกรณ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณเพื่อใหความชวยเหลือดานการเงิน
แกบรรดาสหกรณ ปรับปรุงองคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย นอกจากนี้ไดปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร เพื่อใหมีการพัฒนาไปสูการจัดตั้งสหกรณอยางเปนระบบ ตลอดจน
ปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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   พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนที่ 
102 ก หนา 66 วันที่ 8 ตุลาคม 2545) 

 
 มาตรา 122 ในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ใหแกไขคําวา “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ” 
เปน “อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ” และคําวา “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “กรมสงเสริมสหกรณ” 
 
 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
ได บัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติ
ใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม 
โดยใหมีการแกไขบทบัญญัตติางๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบ ัญญ ัต ิของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ 
เพื่อใหผูเก ี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมี
การโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการ
โอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของ
สวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการ
ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอื้อประโยชนตอการดําเนินกิจการของสหกรณ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องคประกอบและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ลักษณะตองหามของกรรมการหรือผูจัดการ หลักเกณฑการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย การแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ เงินคาหุน การตั้งผูรับโอน
ประโยชนของสมาชิกผูตาย อํานาจหนาที่ของสหกรณในการรับฝากเงิน หลักเกณฑในการกําหนดอัตราการเก็บคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย อํานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญวิสามัญและแนวทางการแกปญหาการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยใหครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนินกิจการของสหกรณสามารถลุลวงไปได จ ึงจําเป ็นต องตรา
พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ 
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พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
               มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา 37 บรรดาคําอุทธรณที่ไดยื่นและยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจพิจารณาตอไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะแลวเสร็จ แตตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 38 บรรดากฎหรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎหรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 39 ในการดําเนินการออกกฎกระทรวงและระเบียบ เ พ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการ
ไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕42 ไดใชบังคับมา
เปนเวลานาน ทำให ม ีบทบ ัญญ ัต ิบางประการไม เอ ื้อประโยชน ต อการพ ัฒนาและคุมครองระบบสหกรณ  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อการพัฒนา คุมครอง และสรางเสถียรภาพแกระบบสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการ
กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณเพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กําหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ 
วัตถุประสงคและขอบเขตแหงการดําเนินกิจการของสหกรณ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ กําหนดหนาที่
และความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของสหกรณเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน และบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่ดําเนินกิจการในทํานอง
เดียวกันกับสถาบันการเงินไวเปนการเฉพาะ และกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมถึงกําหนดใหสหกรณจังหวัดเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพในการกํากับ
ดูแลกลุมเกษตรกร และปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราโทษใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 34 ก หนา 28 วันที่ 20 มีนาคม 2562 
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