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ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
พ.ศ. 2565 

Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited 
_______________________ 

ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565  

ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมด 
และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี ้

ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคบัสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565” 

ขอบังคบันี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่
ขอบังคบัฉบับนี้มีผลบังคับใช  

หมวด 1 
ชื่อ  ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน 

 ขอ 1  ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน  
 ชื่อ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด 
      Royal Forest Department Savings and Credit  
 Cooperative, Limited 
 ประเภท สหกรณออมทรัพย 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ   61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 
 ที่ตั้งสํานักงานสาขา - 
 ทองที่ดําเนินการ ทั่วราชอาณาจักร 
                    

 สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไว
ที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการ สหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปน
เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

   ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้ 
 
 ชื่อสหกรณ  

 ตรากรมปาไม  

   ป พ.ศ. ที่จัดตั้งสหกรณ 
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 ตรากรมปาไม  

   ป พ.ศ. ที่จัดตั้งสหกรณ 
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หมวด  2 
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

 ขอ 2 วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของบรรดาสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ 
รวมทั้ง ในขอตอไปนี ้

  (1) สงเสริมการออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

  (2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 (3) ใหบริการทางการเงิน 
 (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ือการดํารงชีพ 
 (5) รักษา ปกปอง และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
 (7) รวมมือกับสหกรณอ่ืน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ 
องคกร ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการ 
 ขอ 3 อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ 
ดังตอไปนี้ 
 (1) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณอ่ืน และนิติบุคคลตามที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด 
 (2) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (3) ใหเงนิกูแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
 (4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
 (5) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
 (6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ 
 (7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ
แกกิจการของสหกรณ 
 (8) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (9) ออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
 (10) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด 
 (11) ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ 
 (12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกครอบครัวสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ 
 (13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 (14) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานหรือบุคคลอ่ืนใด 

ทั้งภายในและตางประเทศ 
 (15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ์ ครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา 
เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง 
จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
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หมวด  3 
ทุน 

 ขอ 4  ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 (1) ออกหุนโดยวิธีการขายหุนใหแกสมาชิก 
 (2) รับฝากเงินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
 (3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
 (4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 

 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
 

หุน 
 ขอ 5  การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

 ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงนิไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่
จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานตนสังกัด และหมายถึงบํานาญ      
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได แตถามูลคาหุนที่มีอยูครบ 2,500,000 บาท (สองลาน
หาแสนบาทถวน) แลว การถือหุนรายเดือนและการขอซื้อหุนเพ่ิม ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ     
วาดวยหุนของสหกรณ ทั้งนี้ จํานวนหุนทั้งหมดที่สมาชิกถือคนหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่สหกรณ
ชําระแลวทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได  

 ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรยีกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตาม
มูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชกิผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปน
เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 
 ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนนั้น สมาชิกตองชําระดวยเงิน  
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่
เกษียณอายุหรือสมาชิกท่ีโอนยายสังกัดตามขอ 36 และไมสามารถหักเงินไดรายเดือนได ใหสมาชิกรายนั้น
ชําระคาหุนรายเดือนโดยวิธีการอ่ืนภายในทุกวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 
 เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 120 เดือน 
หรือเปนจํานวนเงนิไมนอยกวา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และไมมีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระเงิน
คาหุนรายเดือนหรือลดจํานวนการชําระเงินคาหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 

 สมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนไมได แตอาจลดจํานวนการ
ชําระเงนิคาหุนรายเดือนลงได ทั้งนี้ตองไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ เวนแตสมาชิกนั้นมี
หนี้สินไมเกินมูลคาหุนหรือมีหนี้สินที่ใชเงินฝากที่มีอยูในสหกรณเปนหลักประกันหรือหนี้สินที่ใชอสังหาริมทรัพย 
ค้ําประกัน สามารถงดหรือลดการชําระเงินคาหุนรายเดือนได 
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ทุน 
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หุน 
 ขอ 5  การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

 ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงนิไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่
จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานตนสังกัด และหมายถึงบํานาญ      
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได แตถามูลคาหุนที่มีอยูครบ 2,500,000 บาท (สองลาน
หาแสนบาทถวน) แลว การถือหุนรายเดือนและการขอซื้อหุนเพ่ิม ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ     
วาดวยหุนของสหกรณ ทั้งนี้ จํานวนหุนทั้งหมดที่สมาชิกถือคนหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่สหกรณ
ชําระแลวทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได  

 ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรยีกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตาม
มูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชกิผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปน
เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 
 ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนนั้น สมาชิกตองชําระดวยเงิน  
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่
เกษียณอายุหรือสมาชิกท่ีโอนยายสังกัดตามขอ 36 และไมสามารถหักเงินไดรายเดือนได ใหสมาชิกรายนั้น
ชําระคาหุนรายเดือนโดยวิธีการอ่ืนภายในทุกวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 
 เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 120 เดือน 
หรือเปนจํานวนเงนิไมนอยกวา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และไมมีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระเงิน
คาหุนรายเดือนหรือลดจํานวนการชําระเงินคาหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 

 สมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนไมได แตอาจลดจํานวนการ
ชําระเงนิคาหุนรายเดือนลงได ทั้งนี้ตองไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ เวนแตสมาชิกนั้นมี
หนี้สินไมเกินมูลคาหุนหรือมีหนี้สินที่ใชเงินฝากที่มีอยูในสหกรณเปนหลักประกันหรือหนี้สินที่ใชอสังหาริมทรัพย 
ค้ําประกัน สามารถงดหรือลดการชําระเงินคาหุนรายเดือนได 
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 ขอ 9  การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว
ใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

 ขอ 10  การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจํา   
จากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอ่ืน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายและระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ฎกระทรวงกําหนด 

 

การใหเงินกู 
 ขอ 11  การใหเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแก 
  (1) สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ 
 (2) สหกรณอ่ืน 
 การใหเงินกูแกสมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหง
เงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้
สําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
การทําธุรกรรมดานสินเชื่อหรือการใหเงนิกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อ
สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกและสมาชิกสมทบแลว ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 สมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี ้ตอง
เสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

 ขอ 12  วัตถุประสงคแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณอ่ืน  

ไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกและสมาชิก
สมทบหรือสหกรณอ่ืนใหตรงตามวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 
 ขอ 13 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 
 (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน
และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
 (2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพื่อการ
อันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตาม
ระเบียบของสหกรณ 
 (3) เงินกูพิเศษ เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพ่ือ
สงเสริมฐานะ ความมั่นคง หรือเพ่ือการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการ
อาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู
ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ 14  ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 15  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหถูกตองสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
 (1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย 
ที่ใหเงินกูนั้น 
 (3) เ ม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใด          
เกิดบกพรอง 
 (4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ 
เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และให
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอนและ          

ไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันให           
ผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกู หรือผูค้ําประกันตองรับภาระผูกพันวา 
ถาตนประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือ
ใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิก
อยูตามขอ 44 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

 ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุนไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
ทั้งนี้ การฝากหรือการลงทุนตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผน รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 
 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 
 ขอ 18  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปตามขอ 18 
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 ขอ 14  ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 15  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหถูกตองสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
 (1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย 
ที่ใหเงินกูนั้น 
 (3) เ ม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใด          
เกิดบกพรอง 
 (4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ 
เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และให
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอนและ          

ไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันให           
ผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกู หรือผูค้ําประกันตองรับภาระผูกพันวา 
ถาตนประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือ
ใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิก
อยูตามขอ 44 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

 ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุนไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
ทั้งนี้ การฝากหรือการลงทุนตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผน รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 
 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 
 ขอ 18  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปตามขอ 18 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
 ขอ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณ     
ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคบันี้ ใหปฏิบัติดังนี ้
  (1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง
ซึ่งสหกรณเปนผูจํานอง หรือรับจํานอง หรือการไถถอนจํานอง หรือการใหความยินยอมตาง ๆ อันเก่ียวเนื่อง
กับทรัพยสินซึ่งสหกรณเปนผูรับจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย กับผูจัดการ รวมเปนสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้
จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินของ
สหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 
 ขอ 21 การเงินของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการตองดําเนินกิจการในทาง         

อันสมควรเพ่ือใหการเงินของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยและเกิดประโยชนแกสหกรณ รวมทั้งกํากับดูแลการ
รับจายและเก็บรักษาเงนิของสหกรณทีอ่ยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ  
     ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่  
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับ
เหตุอ่ืนที่ไมเก่ียวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการนั้นและการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

 ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งอยางนอยตองมี
รายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด พรอมหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ อยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ ตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 
 ขอ 23 การเสนองบการเงินประจําปตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
เสนองบการเงินประจําป ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชี ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอตอที่ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบการเงินประจําป และใหสงสําเนารายงานประจําปกับ   

งบการเงินประจําปไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
 อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบการเงิน
ประจําป พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิก  

ขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 ขอ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน 
ซึ่งทะเบียนดังกลาวอยางนอยตองมีชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยูของสมาชิก และรายการ
เก่ียวกับการถือหุนของสมาชิก และจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และการประชุมคณะอนุกรรมการ ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดและที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

 ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอ   

นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
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 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกได ณ สํานักงานของสหกรณ           
ในระหวางเวลาทํางาน แตจะขอดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได 
นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 

การตรวจสอบบัญชแีละการกํากับดูแลสหกรณ 
 ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
โดยผูสอบบัญชีซึ่งอธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง 

 ขอ 26 การกํากับดูแลสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ สมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับสหกรณ ซึ่งไดรับ
คําสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือ  
เขามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณ 

 ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวยความสะดวกให    
ความชวยเหลือ รวมทั้งใหคําชี้แจงตามสมควร 
 ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน  คณะกรรมการดําเนินการตองกํากับดูแลใหสง
รายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานหรือผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลหรือตามที่
กฎหมายกําหนดไวใหครบถวนถูกตองตามแบบรายการ และภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

กําไรสุทธิประจําป 
 ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ         
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ ตามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้ 
  (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไม เ กินอัตราที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) 
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว
มาแลว 

  ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหคํานวณเปนรายวันตามสวนแหงระยะเวลา 
ตั้งแตวันที่สหกรณไดรับชําระเงินคาหุนจนถึงวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
  (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่ไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตผูที่ผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด อาจจะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 
  (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ 
  (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพ่ือจาย
เปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 
  (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
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 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกได ณ สํานักงานของสหกรณ           
ในระหวางเวลาทํางาน แตจะขอดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได 
นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 

การตรวจสอบบัญชแีละการกํากับดูแลสหกรณ 
 ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
โดยผูสอบบัญชีซึ่งอธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง 

 ขอ 26 การกํากับดูแลสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ สมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับสหกรณ ซึ่งไดรับ
คําสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือ  
เขามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณ 

 ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวยความสะดวกให    
ความชวยเหลือ รวมทั้งใหคําชี้แจงตามสมควร 
 ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน  คณะกรรมการดําเนินการตองกํากับดูแลใหสง
รายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานหรือผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลหรือตามที่
กฎหมายกําหนดไวใหครบถวนถูกตองตามแบบรายการ และภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

กําไรสุทธิประจําป 
 ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ         
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ ตามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้ 
  (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไม เ กินอัตราที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) 
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว
มาแลว 

  ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหคํานวณเปนรายวันตามสวนแหงระยะเวลา 
ตั้งแตวันที่สหกรณไดรับชําระเงินคาหุนจนถึงวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
  (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่ไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตผูที่ผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด อาจจะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 
  (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ 
  (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพ่ือจาย
เปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 
  (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
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  (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ

  (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ
  (8) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกสมทบ ไมเกิน    

รอยละสิบของกําไรสุทธิ 
  (9) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนขยายกิจการ เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ใหแกสหกรณ 
  (10) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
  การใชจายเงินทุนตาม (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณ และใหกําหนดระเบียบสําหรับแตละทุนเปนการเฉพาะ 
 

ทุนสํารอง 
 ขอ 29 ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพ่ือการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 
 อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนด
อายุความ ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ
จัดสรรตามขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ด ี
หรือปรากฏวาจํานวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปน   
ทุนสํารอง ทั้งสิ้น 
 ขอ 30 สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะ
แบงปนกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรร      

เขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

 ขอ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ 
  (1)  ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกเพ่ือขอจัดตั้งสหกรณ 
และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
  (2)  ผู ไดผานการพิจารณาเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อ          
ในทะเบียนสมาชิก และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
 ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้
  (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
  (2)  เปนบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
  (3)  เปนผูมีสถานะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
   ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมปาไม หรือกรมอุทยานแหงชาต ิ
สัตวป า  และพันธุ พืช  หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง  หรือสํ า นักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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   ข. เคยเปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมปาไม หรือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งไดเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
   ค. เปนเจาหนาที่ของสหกรณแหงนี ้
  (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

  (5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอ่ืนซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน หรือเทียบเทาคน
หนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน หรือเทียบเทา      
ไมตองมีผูรับรอง 

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 32 ใหรับเขาเปนสมาชิก แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญ       
คราวถัดไปทราบ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัคร
รองขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ     
ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณดีงัวานี ้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ขอ 34 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณคนละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
 ขอ 35 สิทธิหนาที่ของสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะ
ถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
  (1) เขารวมประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  (2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
  (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ 
  หนาที่ของสมาชิก มีดังนี ้
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
  (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
  (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
  (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และมั่นคง 
 ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน
สมาชิกได และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะให
โอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการ
โอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
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   ข. เคยเปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมปาไม หรือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งไดเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
   ค. เปนเจาหนาที่ของสหกรณแหงนี ้
  (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

  (5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอ่ืนซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน หรือเทียบเทาคน
หนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน หรือเทียบเทา      
ไมตองมีผูรับรอง 

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 32 ใหรับเขาเปนสมาชิก แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญ       
คราวถัดไปทราบ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัคร
รองขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ     
ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณดีงัวานี ้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ขอ 34 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณคนละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
 ขอ 35 สิทธิหนาที่ของสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะ
ถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
  (1) เขารวมประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  (2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
  (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ 
  หนาที่ของสมาชิก มีดังนี ้
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
  (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
  (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
  (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และมั่นคง 
 ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน
สมาชิกได และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะให
โอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการ
โอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
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 ขอ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยาย หรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อได
ปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ท้ังนี้ เมื่อสหกรณที่ตน
เปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงนิคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 
 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ และท่ีอยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและท่ีอยู    
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
 ขอ 39 การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตามแบบที่
สหกรณกําหนด โดยตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใด
จากสหกรณเมื่อถึงแกความตาย แลวมอบใหสหกรณเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว   
ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนและมอบใหสหกรณเก็บไวเปนหลักฐาน 
 เมื่อสมาชิกถึงแกความตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 
และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมหรือผูจัดการ
มรดกซึ่งเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินรับฝากทุกประเภท สหกรณจะคิดดอกเบี้ย
ใหจนถึงวันท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติรับทราบการขาดสมาชิกภาพ สวนเงินคาหุน เงินปนผล และ     

เงินเฉลี่ยคืนใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 45 วรรคแรก และขอ 46 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวใหภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมี
สิทธิ์รับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชน ที่สมาชิกไดจัดทํา
ใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน
ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น  
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังตอไปนี ้
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก  
  (3) อยูในระหวางเปนบุคคลลมละลาย 
  (4) ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (5) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร ความสามารถ 

  (6) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทํา
โดยประมาท 

  (7) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 เวนแตสมาชิกตามขอ 32 (3) ที่โอน หรือ
ยายหรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิดและมิไดลาออกจากสหกรณ 
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 ขอ 41 การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือ      
ผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการตรวจสอบพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ
ตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 ขอ 42 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด 
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
  (2) นําเงนิกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
  (3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหถูกตองสมบูรณ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
  (5) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก 
หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณทั้งในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณอยูแลว 

  (6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ หรือของท่ีประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต     
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนนี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมดท่ีมีอยูในขณะนั้น ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงใหออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญใหเปนที่สุด 
 ขอ 43 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ   
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุมซึ่งเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 
 ขอ 44 สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) หรืองานประจํา ถามิไดลาออก
จากสหกรณดวยก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู สมาชิกเชนวานั้นจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน 
สมาชิกเชนวานี้อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 45 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) และ(2) (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณคืนใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืนพรอมดวยเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน
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 ขอ 41 การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือ      
ผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการตรวจสอบพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ
ตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 ขอ 42 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด 
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
  (2) นําเงนิกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
  (3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหถูกตองสมบูรณ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
  (5) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก 
หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณทั้งในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณอยูแลว 

  (6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ หรือของท่ีประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต     
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนนี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมดท่ีมีอยูในขณะนั้น ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงใหออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญใหเปนที่สุด 
 ขอ 43 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ   
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุมซึ่งเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 
 ขอ 44 สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) หรืองานประจํา ถามิไดลาออก
จากสหกรณดวยก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู สมาชิกเชนวานั้นจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน 
สมาชิกเชนวานี้อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 45 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) และ(2) (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณคืนใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืนพรอมดวยเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน
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หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะ
จายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (3) สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย รวมถึงเงินอ่ืน ๆ บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใน
สหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
 กรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) นั้น สหกรณจะจายคาหุน 
เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหภายในเวลา
อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ท่ีประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเกินรอยละสิบแหง  
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เน่ืองจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิดนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

 กรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเปนปกติใหจายเงินคาหุนแกสมาชิกตามมูลคาหุนที่ปรากฏ
ในขอ 5 หากสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกที่พนจาก
สมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณมูลคาหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก 
 การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคกอนใหใชเกณฑคาํนวณ ดังนี ้
 มูลคาตอหุน =  ทุนเรือนหุนท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
จํานวนหุนทั้งสิ้น 
 ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมตองมีการปรับปรุงบัญชีใด ๆ 
แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกไว และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
แสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุนที่กําหนดในขอบังคับขอ 5 และ ขอ 45 วรรคหก     
ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุนแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไปลดยอด
บัญชีขาดทุนสะสม 
 เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไปสหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนเปนปจจุบันทุกปและมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนด
ไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 

 ขอ 46 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามขอ 45 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 

กลุมสมาชิก 
 ขอ 47 กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุม        
กลุมกิจกรรมของท่ีประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง 
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 
 ขอ 48 ความรับผิดของสมาชิกและสมาชิกสมทบ สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความรับผิด
เพ่ือหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนประจํา 
 ขอ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบตองมีคณุสมบัติดังนี ้
  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (2) เปนบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เปนผูมีสถานะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  ก. เปนบุตร หรือคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก  
 ข. เปนพนักงานราชการ หรือลูกจางชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราว
รายวันหรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันของกรมปาไม 
หรือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
   ค. เปนพนักงานชั่วคราวรายเดือน หรือพนักงานชั่วคราวรายวัน หรือลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราวรายวัน หรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันของสหกรณแหงนี ้
 (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 (5)  เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 ขอ 51 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสมาชิกหรือมีคุณสมบัติตามขอ 50 (3) 
และตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวา 
ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และ
ตองจัดใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 
 เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิและหนาท่ีที่กําหนด 
 สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 55 (2) (4) มาแลวสองครั้ง จะสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบอีกไมได 
 ขอ 52 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียม
แรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 
 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตั้งแตครั้งที่ 2 ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่น       
ใบสมัครเปนจํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
 ขอ 53 การใหบริการสมาชิกสมทบ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสมควรจัด
ใหบริการใดแกสมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตทั้งน้ีตอง
ไมเกินสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ 54 
 ขอ 54 สิทธิหนาทีข่องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับ
กฎหมายสหกรณ โดยสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบมดีังนี้ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1) มีสิทธิ์เขารวมสังเกตการณในที่ประชุมใหญสามัญ  ประจําปของสหกรณแตไมมี
สิทธิ์เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนประจํา 
 ขอ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบตองมีคณุสมบัติดังนี ้
  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (2) เปนบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เปนผูมีสถานะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  ก. เปนบุตร หรือคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก  
 ข. เปนพนักงานราชการ หรือลูกจางชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราว
รายวันหรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันของกรมปาไม 
หรือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
   ค. เปนพนักงานชั่วคราวรายเดือน หรือพนักงานชั่วคราวรายวัน หรือลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราวรายวัน หรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันของสหกรณแหงนี ้
 (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 (5)  เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 ขอ 51 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสมาชิกหรือมีคุณสมบัติตามขอ 50 (3) 
และตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวา 
ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และ
ตองจัดใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 
 เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิและหนาท่ีที่กําหนด 
 สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 55 (2) (4) มาแลวสองครั้ง จะสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบอีกไมได 
 ขอ 52 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียม
แรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 
 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตั้งแตครั้งที่ 2 ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่น       
ใบสมัครเปนจํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
 ขอ 53 การใหบริการสมาชิกสมทบ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสมควรจัด
ใหบริการใดแกสมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตทั้งน้ีตอง
ไมเกินสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ 54 
 ขอ 54 สิทธิหนาทีข่องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับ
กฎหมายสหกรณ โดยสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบมดีังนี้ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1) มีสิทธิ์เขารวมสังเกตการณในที่ประชุมใหญสามัญ  ประจําปของสหกรณแตไมมี
สิทธิ์เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
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  (2) มีสิทธิ์ซื้อหุนเพ่ิมเมื่อใดหรืองดซื้อหุนเมื่อใดก็ได โดยสมาชิกสมทบรายหนึ่ง  
จะมีทุนเรือนหุนในสหกรณไดไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เวนแตคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรระงับการซื้อหุนในระยะเวลาที่กําหนด 
  (3) จะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชกิสมทบอยูไมได 
  (4) มีสิทธิ์ฝากเงินกับสหกรณไดทุกประเภท โดยท่ีสหกรณอาจงดรับฝากเงินจาก
สมาชิกสมทบเม่ือใดก็ได ทั้งนี้ สมาชิกสมทบรายหนึ่งจะมีเงินฝาก ทุกประเภทในสหกรณรวมกันไดไมเกิน 
30,000,000  บาท (สามสิบลานบาทถวน) ยกเวนกรณ ีดังนี ้
  ก. ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามที่กําหนดในวรรคแรก 
  ข. เงินที่สมาชิกสมทบไดรับโอนประโยชนจากสมาชิก ไมวาจะเปนเงิน คาหุน 
เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกไดรับจากสหกรณ 
  (5) มีสิทธิ์กูเงินและค้ําประกันเงินกูไดตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ และมีสิทธิ์
รับโอนหนี้และหลักประกันจากสมาชิก โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

  (6) มีสิทธิไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนตามมติท่ีประชุมใหญและในอัตรา
เดียวกับสมาชิก 

  (7) มีสิทธิ์รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ 
  (8) มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการจากทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหแกสมาชิกสมทบ 
  หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
  (1) ตองชําระคาหุนเมื่อแรกเขาเปนสมาชิกไมนอยกวา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 
และถือหุนตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
  (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (3) เขารวมประชุมตามที่สหกรณนัดหมาย 

  (4) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
  (5) ใหสังกัดกลุมกิจกรรมสมาชิก ตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
 การดําเนินกิจกรรมตามสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 
  สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี ้
  (1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 
  (2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ 
  (3) เปนกรรมการดําเนินการ 
  (4) กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากและทุนเรือนหุนของตนเองจากสหกรณ  
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ขอ 55 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังตอไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) อยูระหวางเปนบุคคลลมละลาย 
  (4) ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (5) เปนสมาชิกสมทบซึ่งเก่ียวของกับสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพตามขอ 40 (2) ลาออก 
 ขอ 56 การถือหุน สมาชิกสมทบตองถือหุนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกสมทบ    
การถือหุนรายเดือน การชําระคาหุน หรือการงดสงคาหุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
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 ขอ 57 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
ตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
 ขอ 58 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจาก
สหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้
  (1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
 (2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 (3) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ 59 การเปล่ียนแปลงชื่อ และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ 60 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําหนังสือตั้งผูรับ
โอนประโยชนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน 
เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อถึงแกความตาย แลวมอบใหสหกรณเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทํา
ไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการใหเห็นวาเปนทายาทผูมีสิทธิ์ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้   
ตามขอกําหนดในขอ 61 วรรคแรก และขอ 62 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิ์
รับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําให
สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน 

ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 ขอ 61 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (1) และ (2) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและ 

เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน     
พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ 
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้นดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก
และดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคนืใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน  
รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการ
จายคืน คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
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 ขอ 57 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
ตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
 ขอ 58 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจาก
สหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้
  (1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
 (2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 (3) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ 59 การเปล่ียนแปลงชื่อ และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ 60 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําหนังสือตั้งผูรับ
โอนประโยชนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน 
เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อถึงแกความตาย แลวมอบใหสหกรณเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทํา
ไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการใหเห็นวาเปนทายาทผูมีสิทธิ์ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้   
ตามขอกําหนดในขอ 61 วรรคแรก และขอ 62 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิ์
รับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําให
สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน 

ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 ขอ 61 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (1) และ (2) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและ 

เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน     
พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ 
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้นดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก
และดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคนืใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน  
รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการ
จายคืน คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
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 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (3) สหกรณจะจาย   
คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ให ตามกฎหมายลมละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (4) นั้น สหกรณจะจาย     

คาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายใน
เวลา อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น ภายหลังที่ที่ประชุม
ใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 
 ในกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุน
แกสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณมูลคาหุนจายคืน 

ตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกสมทบ 

 การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคกอนใหใชเกณฑคาํนวณ ดังนี ้
 มูลคาตอหุน =  ทุนเรือนหุนท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
จํานวนหุนทั้งสิ้น 
 ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบ สหกรณไมตองมีการปรับปรุง
บัญชีใด ๆ แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกสมทบไว และใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุนที่กําหนดในขอบังคับขอ 5 และ ขอ 61 
วรรคหก ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุนแกสมาชิกสมทบในกรณีสหกรณขาดทุนสะสม
ใหนําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
   เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไปสหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนด
ไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 ขอ 62 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ 61 นั้น ใหสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 ขอ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบ  
ขาดจากสมาชิกภาพไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

 ขอ 64 การประชมุใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 ขอ 65 การประชุมใหญวิสามัญ เม่ือมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการ จะเรียก
ประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีท่ี
สหกรณขาดทุนเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญ
วิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา   

หนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
หาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได 
และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ 
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 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว หรือเห็นสมควรไมเรียกประชุมใหญวิสามัญตามที่ไดรับคํารองขอ ใหคณะกรรมการดําเนินการแจง
นายทะเบียนสหกรณทราบพรอมเหตุผล หากนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณมอบหมายแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญได
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ 66 กรณีมีเหตุจําเปนอันเนื่องมาจากทางราชการกําหนดทําใหไมอาจประชุมใหญ
สามัญหรือประชุมใหญวิสามัญตามปกติได ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมใหญสามัญหรือการ
ประชุมใหญวิสามัญโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได โดยดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
 ขอ 67 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชกิ กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหาพันคนใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

 ขอ 68 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
  (1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกใหดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ 
  (2) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิก 50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวาหาสิบคน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน ทั้งนี้ 
การกําหนดกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
  อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
  (3) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการดังนี้ 
  ก. ตั้งประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ซึ่งประธานการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกตองมิใชผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และกรณีมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเลือก
สมาชิกอีกไมเกิน 3 คน เปนกรรมการนับคะแนน 
  ข. กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทนสมาชิก
ที่จะมีไดของกลุม ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งตอไป 
  กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวน
ผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกและใหถือวาผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมนั้น 
  สําหรับจํานวนผูแทนสมาชิกสวนที่ขาด ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่
เห็นวาเหมาะสม แลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพ่ือใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิก ที่จะมี
ไดของกลุม 
  กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นวา
เหมาะสมเทากับจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
  ค. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหใชวิธีการลงคะแนนลับ      
ซึ่งสมาชิกแตละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 

  ง. ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม 
  จ. ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหนึ่งคน   
ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผูแทนสมาชิกเลือกตั้งกันเองเปน
ประธานกลุมหนึ่งคนและเลขานุการกลุมหนึ่งคน 
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 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว หรือเห็นสมควรไมเรียกประชุมใหญวิสามัญตามที่ไดรับคํารองขอ ใหคณะกรรมการดําเนินการแจง
นายทะเบียนสหกรณทราบพรอมเหตุผล หากนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณมอบหมายแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญได
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ 66 กรณีมีเหตุจําเปนอันเนื่องมาจากทางราชการกําหนดทําใหไมอาจประชุมใหญ
สามัญหรือประชุมใหญวิสามัญตามปกติได ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมใหญสามัญหรือการ
ประชุมใหญวิสามัญโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได โดยดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
 ขอ 67 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชกิ กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหาพันคนใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

 ขอ 68 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
  (1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกใหดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ 
  (2) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิก 50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวาหาสิบคน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน ทั้งนี้ 
การกําหนดกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
  อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
  (3) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการดังนี้ 
  ก. ตั้งประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ซึ่งประธานการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกตองมิใชผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และกรณีมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเลือก
สมาชิกอีกไมเกิน 3 คน เปนกรรมการนับคะแนน 
  ข. กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทนสมาชิก
ที่จะมีไดของกลุม ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งตอไป 
  กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวน
ผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกและใหถือวาผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมนั้น 
  สําหรับจํานวนผูแทนสมาชิกสวนที่ขาด ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่
เห็นวาเหมาะสม แลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพ่ือใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิก ที่จะมี
ไดของกลุม 
  กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นวา
เหมาะสมเทากับจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
  ค. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหใชวิธีการลงคะแนนลับ      
ซึ่งสมาชิกแตละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 

  ง. ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม 
  จ. ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหนึ่งคน   
ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผูแทนสมาชิกเลือกตั้งกันเองเปน
ประธานกลุมหนึ่งคนและเลขานุการกลุมหนึ่งคน 
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  ฉ. ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกมีหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาชิก
ที่ไดรับเลือกตั้งของกลุมใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณทราบโดยเร็ว 

  (4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน ในปใดที่มีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก ใหกําหนดวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณไมนอยกวา
เกาสิบวัน 

 ขอ 69 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 
   (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด หรือสหกรณ 
   (3) ยายออกจากกลุมที่ตนสังกัด และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูแทนสมาชิกของกลุมได 
   (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (5) สมาชิกในกลุมซึ่งตนสังกัดเขาชื่อจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งถอดถอน 
 ขอ 70 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสหกรณ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งซอมแทนจํานวนผูแทนสมาชิกที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู ทั้งนี้ ใหเปนไปตามวิธีการท่ีสหกรณกําหนด 

 กรณีผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือ  

ไมถึงหน่ึงรอยคน หรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู 
 ขอ 71 การแจงกําหนดการประชมุใหญ เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

 ขอ 72 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิก       

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุม
ใหญโดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือ    

ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกที่มิใชผูแทนสมาชิกสามารถเขารวม
ประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุมหรือออกเสียงแสดงความคิดเห็นและ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ  
 ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตน
ไมได 
 ขอ 73 การเรียกประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุมขอ 72 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายใน 

สิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสบิ
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม ในกรณีเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุม
มีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 72 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม  
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 ขอ 74 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขาใหม และออกจากสหกรณ
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่   
ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (2) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของ
คณะกรรมการดําเนินการรวมถึงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณ  ในรอบปบัญชีท่ีผานมา 
  (3) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปของผูตรวจสอบกิจการ 
  (4) รับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลอง  ดานตลาด ดานการลงทุน ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอื่น ๆ 

  (5) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
  (6) รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญมีมต ิ     

ใหเปดเผยแกสมาชิก หรือรายการอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 

  (7) รับทราบขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน 
และการถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา รวมท้ังแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหสหกรณ     
ถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 
  (8) รับทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาและการเยียวยาหรือชดเชยรวมทั้ง
กําหนดระยะเวลาและปจจัยในการพิจารณาใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เปนความผิดพลาดจากระบบงาน
หรือเจาหนาที่ของสหกรณ 
  (9) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณ 
  (10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรับ รายจายประจําปของ
สหกรณ 
  (11) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ และ
ผูสอบบัญชี 
  (12) พิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ     

คาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา 
  (13) พิจารณาการควบ การแยก หรือการเลิกสหกรณ 
  (14) พิจารณาเขารวมจัดต้ัง การเขาเปนสมาชิกหรือออกจากการเปนสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ หรือองคกรอ่ืน 

  (15) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ 
  (16) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
  (17) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
  (18) พิจารณาเห็นชอบกอนการขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของสหกรณ 
แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และ
การรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จากบุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
  (19) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของ
สหกรณ 
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 ขอ 74 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขาใหม และออกจากสหกรณ
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่   
ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (2) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของ
คณะกรรมการดําเนินการรวมถึงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณ  ในรอบปบัญชีท่ีผานมา 
  (3) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปของผูตรวจสอบกิจการ 
  (4) รับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลอง  ดานตลาด ดานการลงทุน ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอื่น ๆ 

  (5) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
  (6) รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญมีมต ิ     

ใหเปดเผยแกสมาชิก หรือรายการอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 

  (7) รับทราบขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน 
และการถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา รวมท้ังแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหสหกรณ     
ถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 
  (8) รับทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาและการเยียวยาหรือชดเชยรวมทั้ง
กําหนดระยะเวลาและปจจัยในการพิจารณาใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เปนความผิดพลาดจากระบบงาน
หรือเจาหนาที่ของสหกรณ 
  (9) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณ 
  (10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรับ รายจายประจําปของ
สหกรณ 
  (11) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ และ
ผูสอบบัญชี 
  (12) พิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ     

คาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา 
  (13) พิจารณาการควบ การแยก หรือการเลิกสหกรณ 
  (14) พิจารณาเขารวมจัดต้ัง การเขาเปนสมาชิกหรือออกจากการเปนสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ หรือองคกรอ่ืน 

  (15) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ 
  (16) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
  (17) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
  (18) พิจารณาเห็นชอบกอนการขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของสหกรณ 
แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และ
การรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จากบุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
  (19) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของ
สหกรณ 
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  (20) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมเงิน
จากสหกรณอื่นและสถาบันการเงนิและกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 
  (21) พิจารณากําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดา
สมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
  (22) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ขอบังคับไมไดกําหนดใหเปนอํานาจของผูใด
เปนการเฉพาะ 

 
หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 75 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิก โดยจะตองมีกรรมการอยางนอยสามคน ท่ีมีคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด ทั้งนี้วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเปนไปตามระเบียบซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการไมวาเปนการลงคะแนนดวย
บัตรเลือกตั้งหรือลงคะแนนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับเทานั้น เวนแตมีเหตุอันจําเปน
และสําคัญไมอาจลงคะแนนลับไดก็ใหลงคะแนนโดยวิธีเปดเผยดวยการยกมือ ระหวางเวลาท่ีผูแทนสมาชิกใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหถือเปนวาระหนึ่งของการประชุมใหญ 
 ใหผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการจัดทําหนังสือพรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณ
เพ่ือรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และแนบ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับเลือกตั้ง 
 ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และจะใหมีผูชวยเลขานุการหรือผูชวยเหรัญญิก
ดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 
 ขอ 76 ลักษณะตองหามของคณะกรรมการดําเนินการ หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
  (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
  (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดให
พนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ 
  (5) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอน
จากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใต
การกํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว หรือ
ไดรับการยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแลแลวแตกรณ ี
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  (6) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 
  (7) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  (8) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณแหงนี้เปนสมาชิกไมเกินหนึ่งแหง 
  (9) เปนผูพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป  
  (10) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิก
ของบริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือในขณะดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
  (11) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลา 

สองปทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่
ดํารงตําแหนงนั้น 

  (12) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  (13) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  (14) เปนผูซึ่งเคยถูกสหกรณแหงนี้ฟองดําเนินคดี และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหชดใชคาเสียหายใหกับสหกรณ 
  (15) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 
  (16) ผูซึ่ งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟอง
ดําเนินคดีในทางแพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหชดใชคาเสียหายแกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 
  (17) ลักษณะตองหามอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณหรือกฎกระทรวงกําหนด 
  ในกรณีที่ปรากฏวาผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการใหคณะกรรมการดําเนินการ แจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เปนกรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหนาที่และพนจากตําแหนงทันที 

 ขอ 77 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
  (1)  ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (ก) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   (ข) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี ้
   (ง) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2)  รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (ก) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เม่ือประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
   (ข) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
   (ค) ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
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  (6) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 
  (7) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  (8) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณแหงนี้เปนสมาชิกไมเกินหนึ่งแหง 
  (9) เปนผูพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป  
  (10) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิก
ของบริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือในขณะดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
  (11) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลา 

สองปทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่
ดํารงตําแหนงนั้น 

  (12) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  (13) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  (14) เปนผูซึ่งเคยถูกสหกรณแหงนี้ฟองดําเนินคดี และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหชดใชคาเสียหายใหกับสหกรณ 
  (15) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 
  (16) ผูซึ่ งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟอง
ดําเนินคดีในทางแพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหชดใชคาเสียหายแกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 
  (17) ลักษณะตองหามอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณหรือกฎกระทรวงกําหนด 
  ในกรณีที่ปรากฏวาผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการใหคณะกรรมการดําเนินการ แจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เปนกรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหนาที่และพนจากตําแหนงทันที 

 ขอ 77 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
  (1)  ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (ก) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   (ข) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี ้
   (ง) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2)  รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (ก) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เม่ือประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
   (ข) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
   (ค) ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
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  (3)  เลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   (ก) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้ง 
   (ข) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ  
   (ค) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 
   (ง) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (4)   เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   (ก) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ
สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
   (ข) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 ขอ 78 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะ 
ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ
ท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระในปตอไป ให
กรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรืออยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม
แทนตําแหนงท่ีวางลงตามวาระ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงตามวาระรักษาการไปจนกวา
จะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวัน
สิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 
 กรณีตําแหนงประธานกรรมการวางลง หากกรรมการดําเนินการที่ยังอยูในตําแหนง
ประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงดังกลาวจะตองลาออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการเดิมของตน
เสียกอน และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการดําเนินการที่
ไดรับเลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคแรก 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 79 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี ้
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการหรือ
ลาออกเปนหนังสือหรือดวยวาจาตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 
  (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (4) เขารับตําแหนงเปนเจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้ 
  (5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในฐานะผูกู 
  (6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว  
  (7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว  
  (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร  
  (9) มีลักษณะตองหามตามขอ 76 
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  ใหคณะกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตามขอ (7) อุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ใหเปนที่สิ้นสุด 

  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาปรากฏวา 
กรรมการดําเนินการมีเหตุตามขอ (8) และไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการดําเนินการท่ีมีอยู ท้ังหมดในขณะนั้นโดยไมนับรวมผูที่ ถูกสอบสวน ก็เปนอันถือวากรรมการ
ดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง 

  กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ 
ใหที่ประชุมใหญครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะและอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก 

 ขอ 80 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 79 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง 
แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็วเพ่ือ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงท่ีวางลง 
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความ       

ในวรรคกอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการ
ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทํา
หนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 
 กรรมการดําเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนง
ไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
 ขอ 81 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับ และ
เรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ดวยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 กรรมการดําเนินการอาจลาประชุมได โดยทําเปนหนังสือ หรือแจงขอความลาประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประธานกรรมการทราบกอนการประชุมและใหประธานกรรมการแจงที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบ การลาประชุมติดตอกันสามครั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
สอบสวนวา การลาแตละครั้งมีเหตุอันสมควรหรือไม กรณีพิจารณาวาไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวากรรมการ
ดําเนินการผูนั้นขาดประชุม กรรมการดําเนินการผูใดไมเขารวมประชุมโดยมิไดทําเปนหนังสือ หรือไมแจง
ขอความลาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประธานกรรมการทราบกอนการประชุม ใหถือวากรรมการ
ดําเนินการผูนั้นขาดประชุม สําหรับประธานกรรมการใหถือปฏิบัติเชนเดียวกัน เพียงแตการลาใหแจง
เลขานุการทราบกอนการประชุม และใหเลขานุการแจงที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 กรณี มีเหตุจําเปนในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ       
อาจกําหนดใหเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ก็ได ทั้งน้ี ใหดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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  ใหคณะกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตามขอ (7) อุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ใหเปนที่สิ้นสุด 

  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาปรากฏวา 
กรรมการดําเนินการมีเหตุตามขอ (8) และไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการดําเนินการท่ีมีอยู ท้ังหมดในขณะนั้นโดยไมนับรวมผูที่ ถูกสอบสวน ก็เปนอันถือวากรรมการ
ดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง 

  กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ 
ใหที่ประชุมใหญครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะและอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก 

 ขอ 80 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 79 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง 
แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็วเพ่ือ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงท่ีวางลง 
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความ       

ในวรรคกอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการ
ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทํา
หนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 
 กรรมการดําเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนง
ไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
 ขอ 81 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับ และ
เรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ดวยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 กรรมการดําเนินการอาจลาประชุมได โดยทําเปนหนังสือ หรือแจงขอความลาประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประธานกรรมการทราบกอนการประชุมและใหประธานกรรมการแจงที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบ การลาประชุมติดตอกันสามครั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
สอบสวนวา การลาแตละครั้งมีเหตุอันสมควรหรือไม กรณีพิจารณาวาไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวากรรมการ
ดําเนินการผูนั้นขาดประชุม กรรมการดําเนินการผูใดไมเขารวมประชุมโดยมิไดทําเปนหนังสือ หรือไมแจง
ขอความลาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสใหประธานกรรมการทราบกอนการประชุม ใหถือวากรรมการ
ดําเนินการผูนั้นขาดประชุม สําหรับประธานกรรมการใหถือปฏิบัติเชนเดียวกัน เพียงแตการลาใหแจง
เลขานุการทราบกอนการประชุม และใหเลขานุการแจงที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 กรณี มีเหตุจําเปนในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ       
อาจกําหนดใหเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ก็ได ทั้งน้ี ใหดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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 ขอ 82 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให
สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือ
ลงทุนเงนิของสหกรณ 
  (3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบการเงิน
ประจําป และกับรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
  (4)  กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ
เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (5)  จัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 
  (6)  รับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลอง  ดานตลาด ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ 
  (7)  กํากับดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และ
ดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

  (8)  จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ   
  (9)  กํากับดูแลใหฝายจัดการรายงานเรื่องที่สําคัญของสหกรณตอคณะกรรมการ
อยางรวดเร็วและมีกระบวนการนําเสนอขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดอยางสมบูรณ 
  (10)  กําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณ
อ่ืนและสถาบันการเงิน และการค้ําประกันเพ่ือเสนอตอทีป่ระชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ
  (11)  จัดทํารายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูก
รองเรียน และการถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา พรอมทั้งแผนหรือแนวทางการปองกันไมให
สหกรณถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาว เสนอตอที่ประชุมใหญ 
  (12) จัดทํารายงานผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผู จัดการ              
ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปบัญชีท่ีผานมา โดยใหแสดง
รายละเอียดดังกลาวเปนรายบุคคลในรายงานประจําปเพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ 
  (13) เสนอใหที่ประชุมใหญเห็นชอบกอนการดําเนินการเก่ียวกับการขาย ให หรือ
ใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของสหกรณ แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่ง
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และการรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จากบุคคลดังกลาวหรือ ผูซึ่งเกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว ตองเปนการดําเนินการตามมูลคาของทรัพยสินนั้นโดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพยสินของ
สหกรณหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพยสนินั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
  (14) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได 
  (15) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดสงขอมูลและรายงานตาง ๆ ตามกฎหมาย   

วาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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  (16) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
  (17) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคําชี้แจง 
ตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

  (18) กําหนดระเบียบวาระการรายงานผลการตรวจสอบกิจการในการประชุม
ประจําเดือนและประชุมใหญ และทําหนังสือเชิญผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมเพ่ือใหผูตรวจสอบกิจการ
เขาชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมถึงจัดพิมพรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปไวใน
รายงานกิจการประจําปดวย 

  (19) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 
  (20) พิจารณากําหนดใหเจาหนาที่ของสหกรณรักษาการแทน หรือปฏิบัติหนาท่ี
แทนผูจัดการ 
  (21) พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญเพื่อใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและ
ออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกรอ่ืน 
  (22) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
  (23) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
  (24) เสนอที่ประชุมใหญพิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบภายใน 
ผูสอบบัญชี และบุคคลอ่ืนที่ทําประโยชนใหแกสหกรณ 
  (25) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
  (26)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
  (27) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
  (28) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ 
ทรัพยสิน และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
  (29) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ 
  (30) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  (31) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจน
สอดสองดูแลโดยทั่วไป เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี
  (32) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผูจัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
  (33) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ 
ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 
  (34) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม 
ยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

  (35) พิจารณาดําเนินการตางๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 
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  (16) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
  (17) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคําชี้แจง 
ตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

  (18) กําหนดระเบียบวาระการรายงานผลการตรวจสอบกิจการในการประชุม
ประจําเดือนและประชุมใหญ และทําหนังสือเชิญผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมเพ่ือใหผูตรวจสอบกิจการ
เขาชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมถึงจัดพิมพรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปไวใน
รายงานกิจการประจําปดวย 

  (19) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 
  (20) พิจารณากําหนดใหเจาหนาที่ของสหกรณรักษาการแทน หรือปฏิบัติหนาท่ี
แทนผูจัดการ 
  (21) พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญเพื่อใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและ
ออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกรอ่ืน 
  (22) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
  (23) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
  (24) เสนอที่ประชุมใหญพิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบภายใน 
ผูสอบบัญชี และบุคคลอ่ืนที่ทําประโยชนใหแกสหกรณ 
  (25) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
  (26)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
  (27) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
  (28) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ 
ทรัพยสิน และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
  (29) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ 
  (30) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  (31) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจน
สอดสองดูแลโดยทั่วไป เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี
  (32) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผูจัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
  (33) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ 
ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 
  (34) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม 
ยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

  (35) พิจารณาดําเนินการตางๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 
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  (36)  พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพ่ือเขาประชุมใหญและ
ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน ซึ่งสหกรณ
นี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้น
กําหนดไว 
  (37) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการ และบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 
  (38) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

 ขอ 83 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณกระทําการ หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทํา
ใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
หรือกิจการ หรือฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับ
ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
 

คณะอนุกรรมการ 
 ขอ 84 คณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการการลงทุนจํานวนสิบคน และตองไมมีกรรมการดําเนินการที่ เปน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง 
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน นั้น 

 ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ขอ 85 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะอนุกรรมการการลงทุน  
มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ 
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจําปให
สอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอ
ใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
  (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการลงทุน ภายใตขอบเขตที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด   
  (3) พิจารณาการนําเงินสหกรณไปฝาก การใหเงินกูแกสหกรณอื่นและการนําเงิน
ไปลงทุนตามกฎหมายสหกรณ  
  (4) ประเมิน ติดตาม และกํากับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม 

  (5) กํากับดูแลธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน 
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  (6) รายงานการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจําป 
  (7) เชิญที่ปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอื่นรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 
  (8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 ขอ 86 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนหาคน และตองไมมีกรรมการดําเนินการที่เปน
คณะอนุกรรมการการลงทุนเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ   
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยู ในตําแหนงได เทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ขอ 87 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และ        

กรอบนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัต ิ

  (2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของ ภายใตขอบเขตความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  (3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  (4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มี
นัยสําคัญใหแกคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 
  (5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการและตอที่ประชุมใหญ
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจําป 
  (7) เชิญที่ปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอื่นรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 

  (8) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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  (6) รายงานการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจําป 
  (7) เชิญที่ปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอื่นรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 
  (8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 ขอ 86 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนหาคน และตองไมมีกรรมการดําเนินการที่เปน
คณะอนุกรรมการการลงทุนเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ   
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยู ในตําแหนงได เทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ขอ 87 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเสี่ยงดานตลาด ความเส่ียงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และ        

กรอบนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัต ิ

  (2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของ ภายใตขอบเขตความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  (3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  (4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มี
นัยสําคัญใหแกคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 
  (5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการและตอที่ประชุมใหญ
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจําป 
  (7) เชิญที่ปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอื่นรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 

  (8) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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 ขอ 88  คณะอนุกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการอํานวยการจํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง 
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ   
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 89 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการอํานวยการ ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการ
เปนผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
  (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บ
รักษาเงนิ ใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
  (2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันท ี
  (4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของ
สหกรณ 
  (5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําป รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และ
รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่
ประชุมใหญอนุมัติ 
  (6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ  
  (7) ติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
  (8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
  (9) เชิญท่ีปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอ่ืนรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตามเห็นสมควร 
  (10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  
 ขอ 90 คณะอนุกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการ
เปนคณะอนุกรรมการเงินกูจํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่งนอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
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 คณะอนุกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน  
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการเงนิกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได  
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ตองมีอนุกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 91 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการเงินกู ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงนิกูแกสมาชิก สมาชิกสมทบ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก สมาชิกสมทบ ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 
  (2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณและเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหถูกตอง
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ผูกูใหเปนไปตามที่
กําหนดในสัญญา ตรวจสอบพิจารณาใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือพิจารณาลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
  (4) ตรวจสอบพิจารณาใหไดขอเท็จจริงและรายงานพรอมเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีสมาชิก สมาชิกสมทบผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือพิจารณาลงโทษใหสมาชิก สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ หรือพิจารณาวาผูกูรายใดเปนผูผิดนัด
ชําระหนี้ โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดือน 
  (5) เชิญท่ีปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอ่ืนรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 

  (6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 92 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปน
ประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีอนุกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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 คณะอนุกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน  
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการเงนิกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได  
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ตองมีอนุกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 91 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการเงินกู ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงนิกูแกสมาชิก สมาชิกสมทบ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก สมาชิกสมทบ ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 
  (2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณและเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหถูกตอง
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ผูกูใหเปนไปตามที่
กําหนดในสัญญา ตรวจสอบพิจารณาใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือพิจารณาลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
  (4) ตรวจสอบพิจารณาใหไดขอเท็จจริงและรายงานพรอมเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีสมาชิก สมาชิกสมทบผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือพิจารณาลงโทษใหสมาชิก สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ หรือพิจารณาวาผูกูรายใดเปนผูผิดนัด
ชําระหนี้ โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดือน 
  (5) เชิญท่ีปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอ่ืนรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 

  (6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 92 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปน
ประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีอนุกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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 ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอ 93 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก สมาชิกสมทบ โดยใหการศึกษา
และอบรมแกสมาชิก สมาชิกสมทบ และผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักการ วิธีการ และการบริหารงาน
ของสหกรณ 
  (2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน 
รวมทั้งผลงานของสหกรณใหสมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอก รับทราบ 
  (3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปน
สมาชิก สมาชิกสมทบ 

  (4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิก สมาชิกสมทบ ถึงวิธีการออมทรัพย 
และการใชจายเงินอยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
  (5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้ง
ในและนอกประเทศ เพ่ือนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก 
และสมาชิกสมทบ ตามความเหมาะสม 
  (6) เชิญท่ีปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอ่ืนรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 
  (7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 94  คณะอนุกรรมการอื่น ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 
ประธานในท่ีประชุม 

 ขอ 95 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งมาบังคบัใชโดยอนุโลม 
 ในการประชุมกลุมสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม 
เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือก
สมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่
ประชุมใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหนงประธานกรรมการ ใหผูตรวจสอบกิจการ
เปนประธานในที่ประชุม 
 ประธานในที่ประชุมจะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระไมได เวนแตเกิดเหตุการณที่     
ไมอาจควบคมุใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 ถาประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระ และไมใชกรณีที่ไมอาจควบคุมให
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยโดยตอเนื่องกัน สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการแลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการแลวแตกรณี ที่มีอยูในที่ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป ก็ใหดําเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยใหรองประธานเปนประธานในที่
ประชุม ถารองประธานไมอยูในท่ีประชุมใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้นแทน 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 
 ขอ 96 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ     
ใหออกเสียงในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมกลุม หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ  แลวแตกรณ ีไดคนละหนึ่งเสียง โดยจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
 ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไมได และที่ประชุมตองเชิญผูนั้นออกจากที่ประชุมจนกวาการวินิจฉัยจะแลวเสร็จ 
 ขอ 97 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตใน
กรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม    
  (1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคบั 
  (2) การเลิกสหกรณ 
  (3) การควบสหกรณ 
  (4) การแยกสหกรณ 
  (5) การอ่ืนใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

รายงานการประชมุ 
 ขอ 98 รายงานการประชุม ในการประช ุมใหญ การประชุมกลุ ม การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะอนุกรรมการ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อพรอมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือ
กรรมการดําเนินการ หรืออนกุรรมการ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

 ขอ 99 การแตงตั้งผูทําหนาท่ีหรือจางเปนผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมโดยตองไมเปนผูพน
จากตําแหนงกรรมการสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป และไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการตามขอ 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) และ (16) เพ่ือแตงตั้งให       
ทําหนาที่หรือจางเปนผูจัดการสหกรณ ทั้งนี้ ในการแตงตั้งหรือการจางผูจัดการสหกรณ ตองทําหนังสือสัญญา
จางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมายอันสมควร 
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 ถาประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระ และไมใชกรณีที่ไมอาจควบคุมให
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยโดยตอเนื่องกัน สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการแลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการแลวแตกรณี ที่มีอยูในที่ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป ก็ใหดําเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยใหรองประธานเปนประธานในที่
ประชุม ถารองประธานไมอยูในท่ีประชุมใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้นแทน 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 
 ขอ 96 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ     
ใหออกเสียงในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมกลุม หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ  แลวแตกรณ ีไดคนละหนึ่งเสียง โดยจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
 ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไมได และที่ประชุมตองเชิญผูนั้นออกจากที่ประชุมจนกวาการวินิจฉัยจะแลวเสร็จ 
 ขอ 97 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตใน
กรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม    
  (1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคบั 
  (2) การเลิกสหกรณ 
  (3) การควบสหกรณ 
  (4) การแยกสหกรณ 
  (5) การอ่ืนใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

รายงานการประชมุ 
 ขอ 98 รายงานการประชุม ในการประช ุมใหญ การประชุมกลุ ม การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะอนุกรรมการ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อพรอมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือ
กรรมการดําเนินการ หรืออนกุรรมการ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

 ขอ 99 การแตงตั้งผูทําหนาท่ีหรือจางเปนผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมโดยตองไมเปนผูพน
จากตําแหนงกรรมการสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป และไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการตามขอ 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) และ (16) เพ่ือแตงตั้งให       
ทําหนาที่หรือจางเปนผูจัดการสหกรณ ทั้งนี้ ในการแตงตั้งหรือการจางผูจัดการสหกรณ ตองทําหนังสือสัญญา
จางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมายอันสมควร 
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 ในกรณีผูไดรับการแตงตั้งผูทําหนาที่หรือจางเปนผูจัดการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามของผูจัดการใหคณะกรรมการดําเนินการ แจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเปน
ผูจัดการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหนาที่และพนจากตําแหนงทันที 

 ในการแตงตั้งใหทําหนาที่หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวใน ขอ 101 เปนลายลักษณอักษร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน การใหสวัสดิการ การพนจาก
ตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 100 การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจแตงตั้งผูทําหนาที่หรือจาง
ผูจัดการสหกรณ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
 ขอ 101 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีใน
การจัดการทั่วไปและรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตองตลอดจนเปนธุระจัด
ใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ 
  (2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน 
และชักชวนการถือหุนในสหกรณ 
  (3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
  (4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู     
ใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
  (5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน
พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
  (6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดใน
ระเบียบของสหกรณ รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
  (7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ  หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเงนิไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
  (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
  (9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะอนุกรรมการ 
  (10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําป รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และ
รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุม
ใหญอนุมัติ 
  (11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอ
คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
  (12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ 
  (13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะอนุกรรมการ เวนแตกรณซีึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 
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  (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
  (15) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ 
ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

  (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 

  (18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ   
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยด ี

 ขอ 102 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย
เหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายหรือขอบังคับสหกรณ 
  (4) อายุครบ 60 ป และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 
ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจางสุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน  
  (5) ถูกเลิกจาง 
  (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษ
วาไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 103 การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการ
ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

 ขอ 104  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ กรณตีําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมได
แตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ หรือรองผูจัดการหรือ
เจาหนาที่ของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ เปนผูรักษาการแทน ทั้งนี้ การแตงตั้งใหบุคคลใดรักษาการ
แทนผูจัดการ ใหปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูจัดการไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 กรณีผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งรองผูจัดการ 
หรือเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ 
 ขอ 105 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและ
หนี้สินตลอดจนจัดทํางบการเงนิประจําปของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ 106 เจาหนาที่สหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ
แตงตั้งเจาหนาที่สหกรณตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม 
ตามขอ 76 (1) (2) (3) และ (4) ตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ 
 

ที่ปรึกษา 
 ขอ 107 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู
ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาได จํานวนไมเกินหาคน เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ 
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  (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
  (15) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ 
ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

  (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 

  (18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ   
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยด ี

 ขอ 102 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย
เหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายหรือขอบังคับสหกรณ 
  (4) อายุครบ 60 ป และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 
ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจางสุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน  
  (5) ถูกเลิกจาง 
  (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษ
วาไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 103 การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการ
ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

 ขอ 104  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ กรณตีําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมได
แตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ หรือรองผูจัดการหรือ
เจาหนาที่ของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ เปนผูรักษาการแทน ทั้งนี้ การแตงตั้งใหบุคคลใดรักษาการ
แทนผูจัดการ ใหปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูจัดการไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 กรณีผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งรองผูจัดการ 
หรือเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ 
 ขอ 105 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและ
หนี้สินตลอดจนจัดทํางบการเงนิประจําปของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ 106 เจาหนาที่สหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ
แตงตั้งเจาหนาที่สหกรณตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม 
ตามขอ 76 (1) (2) (3) และ (4) ตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ 
 

ที่ปรึกษา 
 ขอ 107 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู
ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาได จํานวนไมเกินหาคน เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ 
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 ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่นของที่ปรึกษาที่
จะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตอท่ีประชุมใหญและจะตองแสดงไวในรายงาน
ประจําปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 
 

ผูเชี่ยวชาญของสหกรณ 
 ขอ 108 คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญผูมีความรูความสามารถ และเหมาะสมเปน

ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ของสหกรณเพ่ือใหคําแนะนําในการดําเนินการของสหกรณได จํานวนไมเกินหาคน 

 ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายที่มีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืนของผูเชี่ยวชาญที่
จะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตอท่ีประชุมใหญและจะตองแสดงไวในรายงาน
ประจําปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 

ผูตรวจสอบกิจการ 
 ขอ 109 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและระเบียบนายทะเบียนสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ จํานวนหนึ่งนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดากลุมหนึ่งจํานวนหาคนและตองมีอยางนอยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิ
การศกึษาระดับปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร 

 ขอ 110 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและประกาศรับสมัครใหสมาชิกทราบกอนวันประชุม
ใหญไมนอยกวาสามสิบวัน 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามกฎหมายและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ แลวนําเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่
ประชุมใหญเลือกตั้ง โดยผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย 

 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหกระทําโดยวิธลีงคะแนนลับ และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งท่ีมี
คะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมใหญออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองกรณี
นิติบุคคลจํานวนหนึ่งนิติบุคคล หรือกรณบีุคคลธรรมดากลุมหนึ่งจํานวนหาคน 

 กรณีผูตรวจสอบกิจการเปนบุคคลธรรมดา ใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญเลือกผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใด ทําหนาที่ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 

 กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 112 (2) (3) (4) (5) ใหผูตรวจ
สอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันที และใหดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคง
เหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม 
 ขอ 111 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีวาระการดํารงตําแหนง
หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ เม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
 ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกได 
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 ขอ 112 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจาก
ตําแหนงเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
   (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
   (2) ตาย 
   (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ 
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   (4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 
   (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ขอ 113 อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการ
ในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมถึงประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้
  (1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนไปตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคบั และระเบียบของสหกรณ 
  (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมถึงคําสั่งของสวนราชการที่กํากับดูแล
กําหนดใหตองปฏิบัต ิ
  (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 
วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไป
อยางเหมาะสมและคุมคา 
  (5) ตรวจสอบการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเพื่อใหรายงาน
ทางการเงินเปนไปโดยถูกตอง และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (6) ตรวจสอบการจัดทําและเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 
  (7) ตรวจสอบการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  (8) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดานตลาด ดานการลงทุน 
ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงสอดคลองนโยบายและการวาง
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง 
  (9) ตรวจสอบการบริหารสินเชื่อโดยตรวจสอบการใหสินเชื่อ การวางกลยุทธ
และระบบปฏิบัติการใหสินเชื่อเพ่ือใหการบริหารสินเชื่อเปนไปตามนโยบายสินเชื่อและหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง 
  (10) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน เพ่ือใหการลงทุนเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน และการบริหารความเสีย่งดานการลงทุน รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย และไดดําเนินการภายใตเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (11) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง เพ่ือใหการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ของสหกรณเปนไปตามนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของสหกรณ
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (12) ตรวจสอบการขัดกันของผลประโยชน 
  (13) ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
  (14) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
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   (4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 
   (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ขอ 113 อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการ
ในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมถึงประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้
  (1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนไปตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคบั และระเบียบของสหกรณ 
  (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมถึงคําสั่งของสวนราชการที่กํากับดูแล
กําหนดใหตองปฏิบัต ิ
  (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 
วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไป
อยางเหมาะสมและคุมคา 
  (5) ตรวจสอบการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเพื่อใหรายงาน
ทางการเงินเปนไปโดยถูกตอง และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (6) ตรวจสอบการจัดทําและเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 
  (7) ตรวจสอบการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  (8) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดานตลาด ดานการลงทุน 
ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงสอดคลองนโยบายและการวาง
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง 
  (9) ตรวจสอบการบริหารสินเชื่อโดยตรวจสอบการใหสินเชื่อ การวางกลยุทธ
และระบบปฏิบัติการใหสินเชื่อเพ่ือใหการบริหารสินเชื่อเปนไปตามนโยบายสินเชื่อและหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง 
  (10) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน เพ่ือใหการลงทุนเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน และการบริหารความเสีย่งดานการลงทุน รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย และไดดําเนินการภายใตเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (11) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง เพ่ือใหการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ของสหกรณเปนไปตามนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของสหกรณ
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (12) ตรวจสอบการขัดกันของผลประโยชน 
  (13) ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
  (14) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
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  (15) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภท
ของสหกรณ เพ่ือประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของ
สหกรณ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

  (16) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจางและหลักประกัน 
  (17) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปของสหกรณ 
  (18) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 
  (19) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั  ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
  (20) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ตามขอ 83 
  (21) ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณเมื่อมีการยื่นขอ
กลาวหาขอใหถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการ 
 การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณตามวรรคกอน ผูตรวจสอบกิจการ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการท่ีสวนราชการที่กํากับดูแลสหกรณกําหนด 
 ขอ 114 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําเดือนและประจําป รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพ่ือแจงผล
การตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผล
การตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 
 หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ 
แกไขโดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 
 กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของ
สหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนํา
ของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหาย    
แกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการ
แกไข และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาว ตอสวนราชการที่กํากับดูแลสหกรณ 
 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงาน
ผลการแกไข และผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ตอสวนราชการที่กํากับดูแลสหกรณทราบดวย 
 ขอ 115 ความรับผดิของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานหรือตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณซึ่งตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็วแตไมแจง จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับ
ความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดแกสหกรณ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หรือไมแจงขอบกพรองของ
สหกรณที่ตรวจพบใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขนั้นดวย 

 การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ 
 ขอ 116 หนาที่ของสหกรณตอผูตรวจสอบกิจการ สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบ
กิจการ ดังนี ้
  (1) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคํา
ชี้แจงตอขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ 
เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 
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  (2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําเดือน และจัดทําหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทุกครั้ง 

  (3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 
 

หมวด 10 
การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 

 ขอ 117 การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ จะกระทําไดโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
  (1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและ
ใหแจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
  (2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น        
ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น 

   กรณีเสนอโดยผูแทนสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละสามสิบของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือเสนอโดยสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของสมาชิกทั้งหมด ลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน ใหแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคบัก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 
  (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการ
ประชุมใหญท่ีมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณ ี
  (4) ขอความใดซึ่งที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวา
ขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย       
นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 
  (5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนด
ระเบียบ หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และให
ผูเก่ียวของถือปฏิบัติ 
  

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 118 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
   (1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิก 
   (2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 
   (3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 
   (4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
   (5) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการ 
   (6) ระเบียบวาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ  
   (7) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
   (8) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิกและการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
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  (2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําเดือน และจัดทําหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทุกครั้ง 

  (3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 
 

หมวด 10 
การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 
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  (2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการ
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   กรณีเสนอโดยผูแทนสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละสามสิบของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือเสนอโดยสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของสมาชิกทั้งหมด ลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน ใหแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคบัก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 
  (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการ
ประชุมใหญท่ีมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณ ี
  (4) ขอความใดซึ่งที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวา
ขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย       
นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 
  (5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนด
ระเบียบ หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และให
ผูเก่ียวของถือปฏิบัติ 
  

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 118 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
   (1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิก 
   (2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 
   (3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 
   (4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
   (5) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการ 
   (6) ระเบียบวาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ  
   (7) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
   (8) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิกและการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
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   (9) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
   (10) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
   (11) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 
   (12) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 
   (13) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อ
สะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
 ระเบียบใน (1) (2) (3) และ (7) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึง
จะใชบังคับได 
 ระเบียบใน (5) และ (6) ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอน คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงกําหนดการใชบังคับและสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณทราบ 
 สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลว ใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณทราบ 
 ขอ 119 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณ         
ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 และขอ 118 (4) 
(7) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 
 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณเก่ียวกับการดําเนินคดีตามความในวรรคแรก ใหนําความ
ในขอ 20 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 120 การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับใหสหกรณ
เสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
 ขอ 121 ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการซึ่งมาประชุมเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจาก      
ที่ประชุมใหญดวย 
 การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของ
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ขอ 122 การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการ
ชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย 
และชําระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจาย
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
  (1) จายคนืเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

  (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
  (3) จายเปนเงินเฉลี่ยคนืตามขอ 28 (2) 
 เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธ ิ     
ที่สหกรณหาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในปนั้น 
 ถายังมีทรัพยสินเหลือยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 ขอ 123 ในกรณีที่ขอบงัคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณนําบทบัญญัติที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่ง หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 
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บทเฉพาะกาล 
 ขอ 124 นับแตวันท่ีขอบงัคับนี้ใชบังคับ 
  (1) ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนที่ขอบังคับนี้ถือใช และไมขัดกับขอบังคับ 
ใหถือตามระเบียบนั้นไปพลางกอนจนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใช 
  (2)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับ
นี้ถือใช ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  (3)  ใหผูแทนสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนที่ขอบังคับนี้ถือใช ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบวาระ 
 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด เมื่อวันที่  5 
กุมภาพันธ 2565 ไดลงมติใหเปลี่ยนแปลงใชขอบังคับขางตนนี้แทน ขอบังคับเดิมซึ่งเปนอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว 
 
 
                                               ลงชื่อ           วิชิต สนธิวณิช  ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                              (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
 
  
                                             ลงชื่อ          มาลี ศรีรัตนธรรม          เลขานุการ 
                                                          (นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม) 
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บทเฉพาะกาล 
 ขอ 124 นับแตวันท่ีขอบงัคับนี้ใชบังคับ 
  (1) ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนที่ขอบังคับนี้ถือใช และไมขัดกับขอบังคับ 
ใหถือตามระเบียบนั้นไปพลางกอนจนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใช 
  (2)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับ
นี้ถือใช ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  (3)  ใหผูแทนสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนที่ขอบังคับนี้ถือใช ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบวาระ 
 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด เมื่อวันที่  5 
กุมภาพันธ 2565 ไดลงมติใหเปลี่ยนแปลงใชขอบังคับขางตนนี้แทน ขอบังคับเดิมซึ่งเปนอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว 
 
 
                                               ลงชื่อ           วิชิต สนธิวณิช  ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                              (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
 
  
                                             ลงชื่อ          มาลี ศรีรัตนธรรม          เลขานุการ 
                                                          (นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม) 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการรับฝากเงินออมทรัพยและเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 

--------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (1) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย    
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 44 ในคราวประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 
2564 จึงกําหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงินออมทรัพยและเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก พ.ศ. 2564 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝาก
เงินออมทรัพยและเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก พ.ศ. 2564” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบเปนตนไป  
 (นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบตามหนังสือ ที่ กษ.1110/108 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565) 
 ขอ 3  ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ดังนี ้
  (1) ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝากเงินออมทรัพยและ
ประจํา พ.ศ. 2547  
  (2) ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
พ.ศ. 2562  
 ขอ 4 บรรดาระเบียบและประกาศอ่ืนใด มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 5  ในระเบียบนี ้
  (1) “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
  (2) “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  (3) “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด 
  (4) “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  (5) “เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
  (6) “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  (7) “สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด         
  (8) “เงินฝาก” หมายถึง เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ หรือเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
หรือเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค หรือเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง หรือเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 
หรือเงินฝากประจํา แลวแตกรณ ี 
  (9) “สมุดคูฝาก” หมายถึง สมุดคูฝากเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ หรือสมุดคูฝาก    
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ หรือสมุดคูฝากเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค หรือสมุดคูฝากเงินฝากออมทรัพย
ชีวิตพอเพียง หรือสมุดคูฝากเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข หรือสมุดคูฝากเงินฝากประจํา แลวแตกรณ ี
  (10) “ใบฝากเงิน” หมายถึง ใบฝากเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ หรือใบฝากเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษ หรือใบฝากเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค หรือใบฝากเงินฝากออมทรัพยชีวิต
พอเพียง หรือใบฝากเงินฝากออมทรัพยเกษียณเป ยมสุข หรือใบฝากเงินฝากประจํา หรืออื่น ๆ ตามท่ี
สหกรณกําหนด แลวแตกรณี 
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  (11) “ใบถอนเงิน” หมายถึง ใบถอนเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ หรือใบถอนเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษ หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพยชีวิต
พอเพียง หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพยเกษียณเป ยมสุข หรือใบถอนเงินฝากประจํา หรืออื่น ๆ ตามท่ี
สหกรณกําหนด แลวแตกรณี  
  (12) “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารที่สหกรณทําขอตกลงเพื่อใหบริการธุรกรรมทาง
การเงินกับสมาชิก 
  (13) “ชุมนุมสหกรณ” หมายถึง ชุมนุมสหกรณที่สหกรณทําขอตกลงเพื่อใหบริการ
ธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก 
  (14) “บัตร ATM” หมายถึง บัตรบริการเงินดวนซึ่งธนาคาร หรือชุมนุมสหกรณ 
หรือสหกรณเปนผูออกให ผูถือบัตรสามารถใชบริการกับบัญชีเงินฝากที่ผูนั้นมีอยูกับสหกรณไดตามขอตกลง
ระหวางสหกรณกับธนาคาร หรือชุมนุมสหกรณ แลวแตกรณี 
  (15) “ตู ATM” หมายถึง เครื่องใหบริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
  (16) “เครื่องปรับสมุดคูฝาก” หมายถึง เคร่ืองปรับสมุดคูฝาก หรือเครื่องปรับสมุด 
คูฝากอัตโนมัติของสหกรณ 
  (17) “ระบบการรับชําระเงิน (Payment)” หมายถึง ระบบการฝากเงินโดยใช     
ใบฝากเงินเฉพาะ ซึ่งจัดทําสําหรับสหกรณ หรือระบบการชําระเงินดวยแอพพลิเคชั่นของธนาคารตาม
ขอตกลงระหวางสหกรณกับธนาคาร  
  (18) “ระบบการฝากถอนแบบดิจิทัล” หมายถึง ระบบการฝากเงินหรือการถอนเงิน
ดวย แอพพลิเคชั่น ซึ่งสหกรณไดจัดทําขึ้นตามเงื่อนไขขอตกลงการใชบริการและประกาศสหกรณ 
 ขอ 6  สหกรณจะรับเงินฝากจากสมาชิกตามที่สหกรณเห็นสมควร 
 ขอ 7  ผูประสงคเปดบัญชีเงินฝากสามารถดําเนินการ ดังนี ้
  (1) เปดบัญชีดวยเอกสารใหยื่นขอเปดบัญชีตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมตัวอยาง
ลายมือชื่อของตน และหรือตัวแทนของตนซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงินดังกลาว 
   ผูเปดบัญชีเปดบัญชีชื่อรวมได โดยกําหนดใหมีการลงลายมือชื ่อถอนเงินจาก
บัญชีท่ีมีชื่อรวม ดังนี้ 
   การถอนเงินจาก “บัญชีและ” จะตองลงลายมือชื่อของผูมีชื่อในบัญชีทั้งหมดรวมกัน 
   การถอนเงินจาก “บัญชีหรือ” จะตองลงลายมือชื่อของผูมีชื่อในบัญชีคนใดคนหนึ่ง 
   การถอนเงินจาก “บัญชีและหรือ” จะตองลงลายมือชื่อของผูมีชื่อในบัญชีคนใด
คนหนึ่ง หรือผูมีชื่อในบัญชีทั้งหมดรวมกัน หรือลายมือชื่อของชื่อในบัญชีคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
   การถอนเงินจาก “บัญชีเพ่ือ” จะตองลงลายมือชื่อเจาของบัญชีเพียงคนเดียว 
  (2) เปดบัญชีทางระบบดิจิทัลผานแอพพลิเคชั่น ใหดําเนินการตามประกาศสหกรณ 

 ขอ 8  การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชื่อท่ีใหไวกับสหกรณ จะมีผลเมื่อผูเปดบัญชีไดแจง
เปนหนังสือตอสหกรณและสหกรณไดพิจารณาเห็นวาเปนการถูกตองแลว 

 ขอ 9  การเปดบัญชีเงินฝาก สหกรณจะออกสมุดคูฝากเงินฝากประเภทนั้น ใหผูฝากยึดถือไว
บัญชีละหนึ่งเลม 

  ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากไวในที่ปลอดภัย เพ่ือใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก 
เงินถอน ดอกเบี้ย และเงินคงเหลือของบัญชีนั้น บรรดาที่จะมีข้ึนทุกรายการ 

  การบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากจะกระทําไดโดยเจาหนาที่หรือจากเครื่องปรับสมุด
คูฝากเทานั้น 

  กรณทีี่ผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไข 
ทั้งนี้ จะแกไขโดยประการอื่นไมได 
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  (11) “ใบถอนเงิน” หมายถึง ใบถอนเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ หรือใบถอนเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษ หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพยชีวิต
พอเพียง หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพยเกษียณเป ยมสุข หรือใบถอนเงินฝากประจํา หรืออื่น ๆ ตามท่ี
สหกรณกําหนด แลวแตกรณี  
  (12) “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารที่สหกรณทําขอตกลงเพื่อใหบริการธุรกรรมทาง
การเงินกับสมาชิก 
  (13) “ชุมนุมสหกรณ” หมายถึง ชุมนุมสหกรณที่สหกรณทําขอตกลงเพื่อใหบริการ
ธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก 
  (14) “บัตร ATM” หมายถึง บัตรบริการเงินดวนซึ่งธนาคาร หรือชุมนุมสหกรณ 
หรือสหกรณเปนผูออกให ผูถือบัตรสามารถใชบริการกับบัญชีเงินฝากที่ผูนั้นมีอยูกับสหกรณไดตามขอตกลง
ระหวางสหกรณกับธนาคาร หรือชุมนุมสหกรณ แลวแตกรณี 
  (15) “ตู ATM” หมายถึง เครื่องใหบริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
  (16) “เครื่องปรับสมุดคูฝาก” หมายถึง เครื่องปรับสมุดคูฝาก หรือเครื่องปรับสมุด 
คูฝากอัตโนมัติของสหกรณ 
  (17) “ระบบการรับชําระเงิน (Payment)” หมายถึง ระบบการฝากเงินโดยใช     
ใบฝากเงินเฉพาะ ซึ่งจัดทําสําหรับสหกรณ หรือระบบการชําระเงินดวยแอพพลิเคชั่นของธนาคารตาม
ขอตกลงระหวางสหกรณกับธนาคาร  
  (18) “ระบบการฝากถอนแบบดิจิทัล” หมายถึง ระบบการฝากเงินหรือการถอนเงิน
ดวย แอพพลิเคชั่น ซึ่งสหกรณไดจัดทําขึ้นตามเงื่อนไขขอตกลงการใชบริการและประกาศสหกรณ 
 ขอ 6  สหกรณจะรับเงินฝากจากสมาชิกตามที่สหกรณเห็นสมควร 
 ขอ 7  ผูประสงคเปดบัญชีเงินฝากสามารถดําเนินการ ดังนี ้
  (1) เปดบัญชีดวยเอกสารใหยื่นขอเปดบัญชีตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมตัวอยาง
ลายมือชื่อของตน และหรือตัวแทนของตนซึ่งเปนผูมีอํานาจถอนเงินดังกลาว 
   ผูเปดบัญชีเปดบัญชีชื่อรวมได โดยกําหนดใหมีการลงลายมือชื ่อถอนเงินจาก
บัญชีท่ีมีชื่อรวม ดังนี้ 
   การถอนเงินจาก “บัญชีและ” จะตองลงลายมือชื่อของผูมีชื่อในบัญชีทั้งหมดรวมกัน 
   การถอนเงินจาก “บัญชีหรือ” จะตองลงลายมือชื่อของผูมีชื่อในบัญชีคนใดคนหนึ่ง 
   การถอนเงินจาก “บัญชีและหรือ” จะตองลงลายมือชื่อของผูมีชื่อในบัญชีคนใด
คนหนึ่ง หรือผูมีชื่อในบัญชีทั้งหมดรวมกัน หรือลายมือชื่อของชื่อในบัญชีคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
   การถอนเงินจาก “บัญชีเพ่ือ” จะตองลงลายมือชื่อเจาของบัญชีเพียงคนเดียว 
  (2) เปดบัญชีทางระบบดิจิทัลผานแอพพลิเคชั่น ใหดําเนินการตามประกาศสหกรณ 

 ขอ 8  การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชื่อท่ีใหไวกับสหกรณ จะมีผลเมื่อผูเปดบัญชีไดแจง
เปนหนังสือตอสหกรณและสหกรณไดพิจารณาเห็นวาเปนการถูกตองแลว 

 ขอ 9  การเปดบัญชีเงินฝาก สหกรณจะออกสมุดคูฝากเงินฝากประเภทนั้น ใหผูฝากยึดถือไว
บัญชีละหนึ่งเลม 

  ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากไวในที่ปลอดภัย เพ่ือใหสหกรณบันทึกรายการเงินฝาก 
เงินถอน ดอกเบี้ย และเงินคงเหลือของบัญชีนั้น บรรดาที่จะมีข้ึนทุกรายการ 

  การบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากจะกระทําไดโดยเจาหนาที่หรือจากเครื่องปรับสมุด
คูฝากเทานั้น 

  กรณทีี่ผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพื่อแกไข 
ทั้งนี้ จะแกไขโดยประการอื่นไมได 



1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพยและเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   46

  ในการที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก     
เลมกอนที่บันทึกรายการเต็มแลวก็ดี สหกรณจะไมคดิคาธรรมเนียม  

  สําหรับกรณทีี่สมุดคูฝากสูญหายหรือชํารุด ผูเปดบัญชีตองแจงเปนหนังสือตอสหกรณ
โดยมิชา เพ่ือสหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมให โดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 20 บาท ทั้งนี้ การออกสมุด   
คูฝากเลมใหมเฉพาะกรณีนี้ ตองไดรับอนุมัติจากผูจัดการหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูจัดการ โดยผูอนุมัติตอง
มิใชบุคคลคนเดียวกับเจาหนาที่ผูออกสมุดคูฝากเลมใหมดังกลาว 

 ขอ 10 การฝากเงนิเขาบัญชีเงินฝาก สามารถดําเนินการได ดังนี้ 
   (1) การฝากเงิน ณ สํานักงานสหกรณ ผูฝากตองนําสงเงินหรือตั๋วเงินพรอมใบฝาก

เงินตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยใหสงตอเจาหนาท่ี ณ สํานักงานของสหกรณ เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบเปน
การถูกตองแลวจะบันทึกรายการเก่ียวกับเงินฝากที่ไดรับนั้น  

   (2) การฝากเงินดวยระบบใบแจงการรับชําระเงิน (Payment) ผานธนาคาร หรือ
การฝากโดยการโอนเงินจากตู ATM หรือการฝากโดยการโอนเงินผานระบบดิจิทัลดวยแอพพลิเคชั่น หรืออ่ืน 
ๆ ตามที่สหกรณกําหนด จะมีการบันทึกรายการดวยระบบอัตโนมัติของสหกรณ 

   (3) การฝากเงินโดยหักจากเงินไดรายเดือน ณ ที่จายของผูฝาก ตองมีใบแสดง
เจตจํานงหรือทํารายการผานแอพพลิเคชั่นตามที่สหกรณกําหนด 

   (4) การฝากเงินโดยหักจากเงินไดรายเดือน ณ ที่จายของสมาชิกอื่น ตองมีใบแสดง
เจตจํานงของผูยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนดังกลาว หรือทํารายการผานแอพพลิเคชั่นตามที่สหกรณกําหนด  

 ขอ 11 การฝากเงินหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการฝากเงินเขาบัญชีเปนรายเดือน       
ใหผูฝากเงินทํารายการผานระบบดิจิทัลดวยแอพพลิเคชั่น หรือแสดงความจํานงเปนหนังสือตามแบบที่
สหกรณกําหนด ยกเวนกรณีสหกรณหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จายของผูฝากไดไมครบตามจํานวน สหกรณ
สามารถปรับลดการฝากเงินเขาบัญชีรายเดือนไดตามความเหมาะสม 

 ขอ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก สามารถดําเนินการได ดังนี้ 
  (1) การถอนเงิน ณ สํานักงานของสหกรณ  
    1) ผูประสงคถอนเงินใหยื่นใบถอนเงิน โดยลงลายมือชื่อตามตัวอยางที่ใหไวกับ

สหกรณ พรอมสมุดคูฝากนั้นตอเจาหนาที่และแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหที่ม ี 
เลขประจําตัวประชาชน เมื่อสหกรณตรวจสอบเปนการถูกตองแลว จะบันทึกรายการจํานวนเงินที่ประสงคจะถอนนั้น
ในสมุดคูฝากและจายเงินจํานวนดังกลาวให  

    2) การถอนเงินครั้งแรก ณ สํานักงานสหกรณ สําหรับผูที่เปดบัญชีทางระบบดิจิทัล
ผานแอพพลิเคชั่น ใหยื่นตัวอยางลายมือชื่อของตนเองตอเจาหนาท่ีสหกรณ 

    3) การถอนเงินที่มอบอํานาจใหผูอื่นมาดําเนินการแทน ใหผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจลงลายมือชื่อใหครบถวนในใบถอนเงินตามท่ีสหกรณกําหนด และยื่นสมุดคูฝากนั้นตอเจาหนาที่พรอม
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหที่มีเลขประจําตัวประชาชน ของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ  

  (2) การถอนเงินผานตู ATM โดยใชบัตร ATM ใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติที่สหกรณ  
ตกลงกับธนาคาร หรือชุมนุมสหกรณ 
    (3) การถอนเงินโดยการโอนเงินผานระบบดิจิทัลดวยแอพพลิเคชั่น ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขและขอตกลงที่ผูฝากเงินทําไวกับสหกรณ  

   (4) การถอนเงินโดยแจงความประสงคผานชองทางตามที่สหกรณกําหนด ทั้งนี้   
การถอนเงินดวยวิธีนี้จะตองเปนการถอนเงิน โดยโอนเงนิเขาบัญชีของสหกรณหรือบัญชีของธนาคารที่สหกรณ
กําหนด ซึ่งเปนชื่อบัญชีเดียวกับผูถอนเงนิเทานั้น 

1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพยและเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก 
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 ขอ 13  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแตละประเภทใหเปนไปตามประกาศสหกรณ 
ทั้งนี้ ตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ขอ 14  กรณีที่สหกรณเห็นวาผูฝากเงินรายใดและบัญชีใดฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอความ
ยุงยากใหสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะไมรับเงินฝากหรือปดบัญชีเงินฝากของผูฝากเงินรายใดก็ดี 
สหกรณโดยมติคณะกรรมการดําเนินการไมรับฝากเงินของผูฝากรายนั้น และใหผูฝากเงินถอนเงินคงเหลือ
ทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ โดยสหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝากดังกลาว 

 ขอ 15  กรณีเจาของบัญชีเงินฝากเสียชีวิต สหกรณจะจายคืนเงินฝากและดอกเบ้ียที่         
ผูฝากพึงไดรับ (ถามี) ใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีผูฝากไดตั้งไว หากมิไดตั้งผูรับโอนประโยชนจะจายใหแกบุคคล
ที่ไดนําหลักฐานมาแสดงตอสหกรณวาเปนทายาทที่มีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาว ทันทีที่ผูมีสิทธิขางตนเรียก
ใหสหกรณจาย หรือจะเรียกใหสหกรณจายคืนเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากประจําก็ได 
สุดแตจะเลือก 

   กรณีที่ผูฝากมีภาระหนี้สินกับสหกรณหรือกรณีที่ผูฝากไดใชเงินฝากค้ําประกันเงินกูไว 
สหกรณจะหักกลบลบหนี้ที่ผูฝากผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณเสียกอน จึงจะจายเงินสวนที่เหลือใหแกผูรับ
โอนประโยชน หรือทายาทดังกลาว 
  ขอ 16  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ทั้งนี้ 
สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหจนถึงวันกอนวันปดบัญชีหรือตามเงื่อนไขการคํานวณดอกเบี้ยของแตละบัญชี 
และนําเขาบัญชีของผูฝากเพ่ือถอนจํานวนรวมทั้งหมด 
    การถอนเงินตามวรรคแรก ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 12 (1) และใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินเขียนขอความไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินดวยวา “เพื่อปดบัญชี” เมื่อสหกรณไดจายเงินคืน
แลวจะเรียกเก็บสมุดคูฝากคืนไว  
 

หมวด 2 
เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ 

 ขอ 17  สมาชิกทุกคนตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถตามที่สหกรณกําหนด และ
ในระหวางที่เปนสมาชิกจะไมสามารถปดบัญชีได 
     การถอนเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จะถอนเม่ือใดจํานวนเทาใดก็ได 
  ขอ 18  สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหผูฝากตามยอดเงินฝากคงเหลือเปน
รายวัน โดยจะจายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม 
ของป  

 

หมวด 3 
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

  ขอ 19 สมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดไมเกิน 3 บัญชี ในการเปดบัญชีครั้งแรก
ตองมีเงนิไมนอยกวา 1,000 บาท โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นตองมียอดคงเหลือไมต่ํากวา 1,000 บาท และ
ผูฝากจะฝากเงินเพ่ิมข้ึนเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได  
  ขอ 20 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามยอดเงินฝากคงเหลือเปน
รายวัน โดยจะจายดอกเบี้ยเขาบัญชีดังกลาว หรือตามบัญชีที่ผูฝากแจงความประสงคไวกับสหกรณ ในวันที่ 
31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที 31 ธันวาคม ของป เวนแตยอดเงินฝากตั้งแต 
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ขึ้นไป จะจายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน 
 



1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพยและเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก 
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 ขอ 13  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเงินฝากแตละประเภทใหเปนไปตามประกาศสหกรณ 
ทั้งนี้ ตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ขอ 14  กรณีที่สหกรณเห็นวาผูฝากเงินรายใดและบัญชีใดฝาฝนระเบียบนี้ หรือกอความ
ยุงยากใหสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะไมรับเงินฝากหรือปดบัญชีเงินฝากของผูฝากเงินรายใดก็ดี 
สหกรณโดยมติคณะกรรมการดําเนินการไมรับฝากเงินของผูฝากรายนั้น และใหผูฝากเงินถอนเงินคงเหลือ
ทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ โดยสหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝากดังกลาว 

 ขอ 15  กรณีเจาของบัญชีเงินฝากเสียชีวิต สหกรณจะจายคืนเงินฝากและดอกเบ้ียที่         
ผูฝากพึงไดรับ (ถามี) ใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีผูฝากไดตั้งไว หากมิไดตั้งผูรับโอนประโยชนจะจายใหแกบุคคล
ที่ไดนําหลักฐานมาแสดงตอสหกรณวาเปนทายาทที่มีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาว ทันทีที่ผูมีสิทธิขางตนเรียก
ใหสหกรณจาย หรือจะเรียกใหสหกรณจายคืนเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากประจําก็ได 
สุดแตจะเลือก 

   กรณีที่ผูฝากมีภาระหนี้สินกับสหกรณหรือกรณีที่ผูฝากไดใชเงินฝากค้ําประกันเงินกูไว 
สหกรณจะหักกลบลบหนี้ที่ผูฝากผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณเสียกอน จึงจะจายเงินสวนที่เหลือใหแกผูรับ
โอนประโยชน หรือทายาทดังกลาว 
  ขอ 16  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ทั้งนี้ 
สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหจนถึงวันกอนวันปดบัญชีหรือตามเงื่อนไขการคํานวณดอกเบี้ยของแตละบัญชี 
และนําเขาบัญชีของผูฝากเพ่ือถอนจํานวนรวมทั้งหมด 
    การถอนเงินตามวรรคแรก ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 12 (1) และใหผูมีอํานาจ
ถอนเงินเขียนขอความไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินดวยวา “เพื่อปดบัญชี” เมื่อสหกรณไดจายเงินคืน
แลวจะเรียกเก็บสมุดคูฝากคืนไว  
 

หมวด 2 
เงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ 

 ขอ 17  สมาชิกทุกคนตองเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถตามที่สหกรณกําหนด และ
ในระหวางที่เปนสมาชิกจะไมสามารถปดบัญชีได 
     การถอนเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ จะถอนเม่ือใดจํานวนเทาใดก็ได 
  ขอ 18  สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยใหผูฝากตามยอดเงินฝากคงเหลือเปน
รายวัน โดยจะจายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม 
ของป  

 

หมวด 3 
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

  ขอ 19 สมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดไมเกิน 3 บัญชี ในการเปดบัญชีครั้งแรก
ตองมีเงนิไมนอยกวา 1,000 บาท โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นตองมียอดคงเหลือไมต่ํากวา 1,000 บาท และ
ผูฝากจะฝากเงินเพ่ิมข้ึนเมื่อใดจํานวนเทาใดก็ได  
  ขอ 20 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามยอดเงินฝากคงเหลือเปน
รายวัน โดยจะจายดอกเบี้ยเขาบัญชีดังกลาว หรือตามบัญชีที่ผูฝากแจงความประสงคไวกับสหกรณ ในวันที่ 
31 มีนาคม วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 กันยายน และวันที 31 ธันวาคม ของป เวนแตยอดเงินฝากตั้งแต 
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ขึ้นไป จะจายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน 
 



1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพยและเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก 
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 ขอ 21 การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษในบัญชีหนึ่ง ๆ ใหถอนเมื่อใดก็ไดท้ังนี้ถอนไดเดือน
ละสามครั้งโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนเงิน ณ สํานักงานสหกรณหรือโอนเงินผาน
ระบบดิจิทัลดวยแอพพลิเคชั่น มากกวาสามครั้ง สหกรณจะคิดคาธรรมเนียมการถอนหรือโอนครั้งตอ ๆ ไป ใน
อัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินที่ถอนหรือโอน ทั้งนี้ ตองไมนอยกวาครั้งละ 300 บาท 

 

หมวด 4 
เงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง 

 ขอ 22 ผูเปดบัญชีเงินฝากตองเปนสมาชิก ในการเปดบัญชีครั้งแรกตองมีเงินไมนอยกวา 100 บาท  
 ขอ 23 การฝากเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง การฝากตองแจงความประสงคใหสหกรณ   

หักจากเงินไดรายเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากอื่นของผูฝาก หรือหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกกรณีผูฝาก
เปนสมาชิกสมทบที่เปนบุคคลในครอบครัว เดือนละเทา ๆ กันทุกเดือน ขั้นต่ําเดือนละ 100 บาท และสูงสุดไมเกิน
เดือนละ 10,000 บาท โดยสามารถฝากเพ่ิมหรือลดจํานวนเงนิฝากรายเดือนได ทั้งนี้ ตองเปนจํานวนเต็มรอย 

 ขอ 24 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียงตามยอดเงินฝากคงเหลือ
เปนรายวัน ใหปละ 2 ครั้ง โดยจะจายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียงในวันที่ 30 มิถุนายน 
และวันที่ 31 ธันวาคม ของป  

 ขอ 25 การถอนเงินฝากออมทรัพยชีวิตพอเพียง จะทําการถอนเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ ตองถอน
จํานวนเงินท้ังหมดพรอมปดบัญชี เมื่อปดบัญชีแลวมีสิทธิเปดบัญชีใหมไดอีก 2 ครั้ง 

 
หมวด 5  

เงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 
 ขอ 26 สมาชิกคนหนึ่งใหเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุขไดเพียงบัญชีเดียว 

และตองเปนสมาชิกสหกรณซึ่งเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้น
ตองมียอดคงเหลือไมต่ํากวา 100 บาท  

 ขอ 27 การฝากเงินออมทรัพยเกษียณเปยมสุข ใหฝากไดเฉพาะผูที่เปนสมาชิกกอน
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ โดยฝากได 100,000 บาท ตออายุการเปนสมาชิก 1 ป หากฝาก
ครบแลวจะไมสามารถฝากเพิ่มได ยกเวนดอกเบี้ยเงินฝากท่ีเกิดข้ึนภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามที่กําหนด 
ทั้งนี้ ยอดฝากทั้งหมดตองไมเกิน 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) สําหรับดอกเบี้ยสวนที่เกินกวานี้ตองถอน
ออก โดยสหกรณจะไมคาํนวณดอกเบี้ยใหในสวนที่เกินดังกลาว 

    การนับอายุการเปนสมาชิกตามวรรคหนึ่งใหนับตั้งแตวันสมัครเปนสมาชิกถึงวันที่
อายุครบ 60 ป เศษของปหากเกิน 6 เดือนใหนับเปน 1 ป 

 ขอ 28 การถอนเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุข 
 (1) จะถอนเงินเมื่อใดก็ได เดือนละกี่ครั้งก็ได 

  (2) เมื่อถอนเงินแลวหากประสงคจะฝากเพ่ิม ใหฝากเพ่ิมไดไมเกินตามที่กําหนดใน
ขอ 27 

 ขอ 29 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุขตามยอดเงินฝาก
คงเหลือเปนรายวัน ใหปละ 2 ครั้ง โดยจะจายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยเกษียณเปยมสุขในวันที่  
30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของป 
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หมวด 6  
เงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค 

 ขอ 30 สมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงคไดมากกวา 1 บัญชี ในการเปด
บัญชีครั้งแรกตองมีเงินไมนอยกวา 100 บาท โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นตองมียอดคงเหลือไมนอยกวา 
100 บาท ผูฝากจะฝากเงินเพ่ิมขึ้นเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได  

 ขอ 31 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงคตามยอดเงินฝาก
คงเหลือเปนรายวัน ใหปละ 2 ครั้ง โดยจะจายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงคในวันที่ 30 
มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของป  

 
หมวด 7  

เงินฝากประจํา 
 ขอ 32 สมาชิกคนหนึ่งใหเปดบัญชีเงินฝากประจําไดตามที่สหกรณกําหนด การฝากเงินฝาก

ประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 500 บาท และระยะเวลาการฝากตองไมนอยกวา 3 เดือน 
 ขอ 33 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากประจําเปนรายวัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการจายดอกเบี้ย

ใหเปนไปตามประกาศสหกรณ  
 ขอ 34 ผูฝากไมมีสิทธิถอนเงนิฝากประจํากอนถึงกําหนด แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือ

โดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได  
 

หมวด 8  
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 35 ใหผูจัดการเปนผูกํากับดูแลใหบริการการรับฝากเงินเปนไปดวยความถูกตองและ
เรียบรอย 

 ขอ 36 การฝากเงินของสมาชิกที่ไดดําเนินการอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหถือวาเปน
การฝากเงนิตามระเบียบฉบับนี้ตอไป 

 ขอ 37 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน 
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 38 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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หมวด 6  
เงินฝากออมทรัพยเอนกประสงค 

 ขอ 30 สมาชิกเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงคไดมากกวา 1 บัญชี ในการเปด
บัญชีครั้งแรกตองมีเงินไมนอยกวา 100 บาท โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นตองมียอดคงเหลือไมนอยกวา 
100 บาท ผูฝากจะฝากเงินเพ่ิมขึ้นเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได  

 ขอ 31 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงคตามยอดเงินฝาก
คงเหลือเปนรายวัน ใหปละ 2 ครั้ง โดยจะจายดอกเบี้ยเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยเอนกประสงคในวันที่ 30 
มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของป  

 
หมวด 7  

เงินฝากประจํา 
 ขอ 32 สมาชิกคนหนึ่งใหเปดบัญชีเงินฝากประจําไดตามที่สหกรณกําหนด การฝากเงินฝาก

ประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 500 บาท และระยะเวลาการฝากตองไมนอยกวา 3 เดือน 
 ขอ 33 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากประจําเปนรายวัน ทั้งนี้ เงื่อนไขการจายดอกเบี้ย

ใหเปนไปตามประกาศสหกรณ  
 ขอ 34 ผูฝากไมมีสิทธิถอนเงนิฝากประจํากอนถึงกําหนด แตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือ

โดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบกําหนดก็ได  
 

หมวด 8  
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 35 ใหผูจัดการเปนผูกํากับดูแลใหบริการการรับฝากเงินเปนไปดวยความถูกตองและ
เรียบรอย 

 ขอ 36 การฝากเงินของสมาชิกที่ไดดําเนินการอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหถือวาเปน
การฝากเงนิตามระเบียบฉบับนี้ตอไป 

 ขอ 37 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน 
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 38 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560 

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

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (2) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย   
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ใหยกเลิก
ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2553 และใหกําหนด
ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
ดังตอไปนี้ 

หมวดท่ี 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

  ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝาก
เงินจากสหกรณอื่น พ.ศ. 2560” 
  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ เปนตนไป 
  (นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบตามหนังสือ ที่ กษ 1110/3144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560) 
  ขอ  3  ในระเบียบนี ้

“สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ผูฝาก”     หมายความวา  สหกรณผูฝากเงิน 

  ขอ  4  สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนได 2 ประเภท คือ 
 (1)  เงินฝากออมทรัพย 
 (2)  เงินฝากประจํา 
 

หมวด 2 
การเปดบญัชแีละการฝากเงิน 

 ขอ  5 สหกรณที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 4 ใหมาติดตอกับเจาหนาท่ีสหกรณ ณ 
สํานักงานสหกรณดวยตนเองและตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 
 ขอ  6 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเก่ียวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 
 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจง    
เปนหนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทย และเขียนดวยหมึก ทั้งตองเขียน
ดวยลายมือของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 

ขอ  7  ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝากไดดังนี ้
   (1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้

ไดโดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 10,000 บาท 
และผูฝากจะสงเงนิฝากเพ่ิมขึ้นเม่ือใดโดยจํานวนเทาไดก็ได 

   (2) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ตองมีจํานวนไมนอยกวา 10,000 บาท และ
ระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา  3 เดือน 
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ขอ  8  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
     สมุดคูฝากนั้น ผูฝากตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย 

เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
  การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ 

ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่ง
คนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ 
ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณ
เพ่ือแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได 
 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะได
ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไปสมุดคูฝาก
เลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตอง
แจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝาก
ยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุด      
คูฝากของผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 100 บาท 

ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด 
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้   ผูฝากหรือผูอ่ืน
จะเปนผูสงเงนิก็ได 

 เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝากและตรวจสอบ
เปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิท่ีจะ       
ไมจายเงินถอนจากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

 

หมวด 3 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 
  ขอ 11  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณจะนําดอกเบ้ียทบเปนเงินตน เขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุด   
คูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14 สหกรณจะจาย
ดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงนิฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 
 ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีก 
7 วัน ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 
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ขอ  8  ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
     สมุดคูฝากนั้น ผูฝากตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย 

เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
  การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ 

ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่ง
คนใดเปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ 
ยอมไมมีผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณ
เพ่ือแกไขให จะแกไขโดยประการอื่นไมได 
 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะได
ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไปสมุดคูฝาก
เลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 

 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหาย ผูฝากตอง
แจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกใหผูฝาก
ยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 

 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอนซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุด      
คูฝากของผูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 100 บาท 

ขอ 9 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด 
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินฝากตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้   ผูฝากหรือผูอ่ืน
จะเปนผูสงเงนิก็ได 

 เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝากและตรวจสอบ
เปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 

ขอ 10 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิท่ีจะ       
ไมจายเงินถอนจากรายการเชนนั้นจนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 

 

หมวด 3 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 
  ขอ 11  สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 4 ไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณจะนําดอกเบ้ียทบเปนเงินตน เขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุด   
คูฝาก ณ สํานักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 
 ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเม่ือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14 สหกรณจะจาย
ดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงนิฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 
 ถาผูฝากไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบี้ย จนพนกําหนดไปอีก 
7 วัน ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 



1.2 ระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   52

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

  ขอ  12  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
  ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ 
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไว
นั้น พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 
  ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทนก็ตองทําใบถอนเงินฝากและ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ไดใหตัวอยางไวแลว
มอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
  เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝากแลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
  อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ    
ผูมีอํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 
  ขอ  13  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยนั้น จะถอนเมื่อใด จํานวนเทาใดก็ได 
  สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานั้น ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กําหนดแตเมื่อผูฝากยื่นคําขอ เปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบ
กําหนดก็ได 
  ขอ  14  ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได       
ใหผูมีอํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงนิในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญช”ี 
  ขอ  15  ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ 
สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
 ขอ  16  การถอนเงินฝากเพื่อปดบัญชีตามขอ 14 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 11    
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 ประกาศ  ณ  วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 
 
   (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศิรินันท 
 (นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการรับฝากเงินจากนิติบคุคล พ.ศ. 2562 

--------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และ 108 (10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 42 ครั้งท่ี 10 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 จึงไดกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝากเงินจากนิติ
บุคคล พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี้ 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรับฝาก
เงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2562”   
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ เปนตนไป 
  (นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบตามหนังสือ ที่ กษ 1110/3173 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563) 
 ขอ 3 ในระเบียบนี ้
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “นิติบุคคล” หมายความวา หนวยงานหรือองคกรที่มีฐานะนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอื่นซึ่งเปนตนสังกัดของสมาชิกสหกรณ 
 “ผูฝาก” หมายความวา นิติบุคคลผูฝากเงิน 
 ขอ 4 สหกรณจะรับฝากเงินจากนิติบุคคลไดเฉพาะนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณ 
 ขอ 5 สหกรณรับฝากเงินจากนิติบุคคลได 2 ประเภท คือ 
 (1) เงินฝากออมทรัพย 
 (2) เงินฝากประจํา 
 

หมวด 2 
การเปดบญัชแีละการฝากเงิน 

 ขอ 6 นิติบุคคลที่ประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 5 ใหมาติดตอกับเจาหนาที่สหกรณ 
ณ สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ โดยมีรายการ
ครบถวนตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 
 ขอ 7 พรอมกับหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก ผูฝากตองใหตัวอยางลายมือชื่อของตัวแทนซึ่ง
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนใหเงื่อนไขเก่ียวกับเงินฝากที่เปดบัญชีนั้นไวตอสหกรณ 
 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว จะมีผลตอเม่ือผูฝากไดแจงเปน
หนังสือตอสหกรณ และสหกรณไดพิจารณาเห็นเปนการถูกตองและตอบรับแลว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากใหใชอักษรไทยและเขียนดวยหมึกทั้งตองเขียนดวย
ลายมือของผูนําฝาก สหกรณจะไมรับรูการใชตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ขอ 8 ผูฝากสามารถเปดบัญชีเงินฝาก ไดดังนี ้
 (1) เงินฝากออมทรัพย ผูฝากรายหนึ่งอาจเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยในสหกรณนี้ได
โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดตองไมนอยกวา 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) และ     
ผูฝากจะสงเงินฝากเพ่ิมข้ึนเมื่อใดโดยจํานวนเทาใดก็ได 
 (2) เงินฝากประจํา ตองมีจํานวนไมนอยกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
และระยะเวลาฝากตองไมนอยกวา 12 เดือน 
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 ขอ 9 ในการเปดบัญชีเงินฝากตามขอ 7 สหกรณจะออกสมุดคูฝากใหผูฝากยึดถือไว 
 สมุดคูฝากนั้นผูฝากตองรักษาไวเพ่ือใหสหกรณลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย   
เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 การลงบันทึกรายการตาง ๆ ในสมุดคูฝากนั้น จะกระทําไดแตโดยทางฝายสหกรณ  
ซึ่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งคนใด 
เปนผูลงลายมือชื่อยอกํากับไวเปนสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝากโดยไมเปนไปตามที่กลาวนี้ ยอมไมมี
ผลผูกพันสหกรณ อนึ่ง ถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝากคลาดเคลื่อน ตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขให 
จะแกไขโดยประการอ่ืนไมได 
 สมุดคูฝากเลมที่ใชเต็มแลวหรือชํารุดจนใชการไมได ใหนํามายื่นตอสหกรณเพื่อจะได
ยกเลิกสมุดคูฝากเลมนั้น และโอนยอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากใหม ซึ่งออกใหผูฝากยึดถือไวตอไป สมุดคูฝาก
เลมที่ยกเลิกนั้นผูฝากจะรับไปก็ได 
 ผูฝากตองเก็บรักษาสมุดคูฝากของตนไวในที่ปลอดภัย ถาสมุดคูฝากหายผูฝากตอง
แจงเปนหนังสือตอสหกรณโดยมิชักชา สหกรณจะตองนํายอดเงินคงเหลือเขาสมุดคูฝากเลมใหมซึ่งออกให     
ผูฝากยึดถือไวตอไป สวนสมุดคูฝากเลมที่หายใหยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณออกสมุดคูฝากใหแกผูฝากครั้งแรกก็ดี หรือออกเลมใหมใหตอจาก
เลมกอน ซึ่งลงรายการเต็มแลวก็ดี หรือชํารุดใชการไมไดก็ดี สหกรณจะไมคิดคาธรรมเนียม แตกรณีที่สมุด    
คูฝากรายใดสูญหาย สหกรณจะออกสมุดคูฝากเลมใหมใหโดยคิดคาธรรมเนียมเลมละ 100 บาท 
 ขอ 10 ในการสงเงินเขาบัญชีเงินฝากทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด 
ยื่นพรอมดวยสมุดคูฝากและจํานวนเงินตอเจาหนาที่สหกรณ ณ สํานักงานสหกรณ ทั้งนี้ ผูฝากหรือผูอื่นจะ
เปนผูสงเงินก็ได 
  เมื่อสหกรณไดลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ไดรับนั้นในสมุดคูฝาก และ
ตรวจสอบเปนการถูกตองแลว สหกรณจะคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 ขอ 11 ถาสงเช็คเขาบัญชีเงินฝาก ตองขีดครอมเช็คกอน สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไม
จายเงินถอนจากรายการเชนนั้น จนกวาจะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแลว 
 

หมวด 3 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ย 
 ขอ 12 สหกรณจะใหดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามขอ 5 ในอัตราดอกเบี้ยไมเกินอัตราที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยจะไดประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป 
 ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหคํานวณเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ
จะนําดอกเบี้ยทบเปนตนเงินเขาบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ใหผูฝากรีบยื่นสมุดคูฝาก ณ 
สํานักงานสหกรณ เพ่ือสหกรณบันทึกรายการดอกเบ้ียให 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา สหกรณจะคํานวณและจายดอกเบี้ยใหเมื่อถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากที่ถอนกอนกําหนดโดยไดรับอนุญาตจากสหกรณตามขอ 14 สหกรณจะ
จายดอกเบี้ยใหตามจํานวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถึง 3 เดือน สหกรณจะไมจายดอกเบี้ยให 
  ถานิติบุคคลไมถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพรอมดอกเบ้ีย จนพนกําหนดไป
อีกเจ็ดวัน ก็เปนอันถือวาผูฝากตกลงฝากตนเงินฝากพรอมดอกเบี้ยตอไปอีกเทาระยะเวลาเดิม 

 

 

1.3 ระเบียบการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 55

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

 ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
  ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ 
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไว 
พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 
 ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไว แลว
มอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
 เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมี
อํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 
 ขอ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได  
  สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํา ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กําหนดแตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบ
กําหนดก็ได 
 ขอ 15 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมี
อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญช”ี 
 ขอ 16 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ 
สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
 ขอ 17 การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 12 
ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16 สหกรณจะ
คํานวณดอกเบ้ียใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด 
  เมื่อสหกรณไดจายคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 
 ขอ 18 ในกรณีท่ีมีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

   (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปดบัญชี 

 ขอ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากตองใชใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ 
  ในการถอนเงินฝาก ผูมีอํานาจถอนเงินตามที่ไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตอสหกรณ 
ควรมารับเงินที่สํานักงานสหกรณดวยตนเอง และตองยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไว 
พรอมกับสมุดคูฝากตอเจาหนาที่สหกรณ 
 ถาผูมีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบใหผูใดรับเงินแทน ก็ตองทําใบถอนเงินฝากและ
ตองมอบอํานาจใหรับเงินแทนเปนหนังสือตามแบบที่กําหนด ทั้งนี้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไว แลว
มอบใหผูรับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พรอมดวยสมุดคูฝากตอเจาหนาที่ของสหกรณ ณ สํานักงาน
สหกรณ ในการนี้สหกรณจะเรียกหลักฐานพิสูจนตัวผูรับมอบอํานาจก็ได 
 เมื่อสหกรณไดตรวจถูกตองแลวจะจายเงินถอนให และลงรายการเงินถอนพรอมทั้ง
เงินคงเหลือในสมุดคูฝาก แลวคืนสมุดคูฝากใหผูฝาก 
 อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเขียนดวยหมึก ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูมี
อํานาจถอนเงินตองลงลายมือชื่อตามที่ใหตัวอยางไวกํากับดวย 
 ขอ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย จะถอนเม่ือใด จํานวนเทาใดก็ได  
  สวนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํา ผูฝากยอมไมมีสิทธิถอนเงินกอนครบ
กําหนดแตเมื่อผูฝากยื่นคําขอเปนหนังสือโดยชี้แจงความจําเปน สหกรณจะยอมใหถอนเงินฝากกอนครบ
กําหนดก็ได 
 ขอ 15 ผูฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพ่ือปดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได ใหผูมี
อํานาจถอนเงินจดแจงไวทายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากดวยวา “เพ่ือปดบัญช”ี 
 ขอ 16 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นวาผูฝากฝาฝนระเบียบนี้ หรือ
กอใหเกิดความยุงยากแกสหกรณ หรือเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะปดบัญชีเงินฝากของผูฝาก สหกรณจะไมรับ
เงินเขาบัญชีเงินฝากของผูฝากอีก และใหผูฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี้ 
สหกรณจะแจงเปนหนังสือไปยังผูฝาก 
 ขอ 17 การถอนเงินฝากเพ่ือปดบัญชีตามขอ 15 สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยใหตามขอ 12 
ถึงวันกอนวันถอนหนึ่งวัน เวนแตการปดบัญชีเงินฝากในกรณีผูฝากฝาฝนระเบียบตามขอ 16 สหกรณจะ
คํานวณดอกเบ้ียใหถึงกอนวันที่แจงหนึ่งวัน และสหกรณจะไมใหดอกเบี้ยอีกไมวาผูฝากจะถอนเงินเม่ือใด 
  เมื่อสหกรณไดจายคืนผูฝากแลว จะยกเลิกสมุดคูฝากสําหรับบัญชีนั้น 
 ขอ 18 ในกรณีท่ีมีความจําเปน สหกรณสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับฝากเงินก็ได 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

   (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 



2. ระเบียบหุน 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  56  

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยหุน พ.ศ. 2565 

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

     อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 

และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 7       

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยหุน       

พ.ศ. 2565 ดังนี ้

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 2563 และ

บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                             

 ขอ 4 สมาชิกตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก และไมนอยกวา

จํานวนหุนรายเดือนตามเงนิไดรายเดือน ดังตอไปนี ้

เงินไดรายเดือน (บาท)  ถือหุนรายเดือน (หุน) 

ไมเกิน 9,000 60 

เกินกวา    9,000  ถึง  11,000 70 

เกินกวา  11,000  ถึง  13,000 80 

เกินกวา  13,000  ถึง  14,000 90 

เกินกวา  14,000  ถึง  15,000 100 

เกินกวา  15,000  ถึง  16,000 110 

เกินกวา  16,000  ถึง  18,000 120 

เกินกวา  18,000  ถึง  20,000 130 

เกินกวา  20,000  ถึง  22,000 140 

เกินกวา  22,000  ถึง  24,000 150 

เกินกวา  24,000  ถึง  26,000 160 

เกินกวา  26,000  ถึง  28,000 170 

เกินกวา  28,000  ถึง  30,000 180 

เกินกวา  30,000  ถึง  32,000 190 

เกินกวา  32,000  ถึง  34,000 200 

เกินกวา  34,000  ถึง  36,000 210 

เกินกวา  36,000  ถึง  38,000 230  

เกินกวา  38,000  ถึง  40,000 240  

เกินกวา  40,000  ถึง  42,000 250  

เกินกวา  42,000  ถึง  44,000 260  



2. ระเบียบหุน 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  56  

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยหุน พ.ศ. 2565 

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

     อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 

และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 7       

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยหุน       

พ.ศ. 2565 ดังนี ้

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยหุน พ.ศ. 2563 และ

บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                             

 ขอ 4 สมาชิกตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก และไมนอยกวา

จํานวนหุนรายเดือนตามเงนิไดรายเดือน ดังตอไปนี ้

เงินไดรายเดือน (บาท)  ถือหุนรายเดือน (หุน) 

ไมเกิน 9,000 60 

เกินกวา    9,000  ถึง  11,000 70 

เกินกวา  11,000  ถึง  13,000 80 

เกินกวา  13,000  ถึง  14,000 90 

เกินกวา  14,000  ถึง  15,000 100 

เกินกวา  15,000  ถึง  16,000 110 

เกินกวา  16,000  ถึง  18,000 120 

เกินกวา  18,000  ถึง  20,000 130 

เกินกวา  20,000  ถึง  22,000 140 

เกินกวา  22,000  ถึง  24,000 150 

เกินกวา  24,000  ถึง  26,000 160 

เกินกวา  26,000  ถึง  28,000 170 

เกินกวา  28,000  ถึง  30,000 180 

เกินกวา  30,000  ถึง  32,000 190 

เกินกวา  32,000  ถึง  34,000 200 

เกินกวา  34,000  ถึง  36,000 210 

เกินกวา  36,000  ถึง  38,000 230  

เกินกวา  38,000  ถึง  40,000 240  

เกินกวา  40,000  ถึง  42,000 250  

เกินกวา  42,000  ถึง  44,000 260  
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เงินไดรายเดือน (บาท)  ถือหุนรายเดือน (หุน) 

เกินกวา  44,000  ถึง  46,000 270  

เกินกวา  46,000  ถึง  48,000 280 

เกินกวา  48,000  ถึง  50,000 290 

เกินกวา  50,000  ถึง  52,000 300 

เกินกวา  52,000  ถึง  54,000 310 

เกินกวา  54,000  ถึง  56,000 320 

เกินกวา 56,000 ขึ้นไป 330 

  สําหรับผูที่เปนสมาชิกสหกรณหลังจากเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 

จะตองสงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาเดือนละ 100 หุน และสามารถระดมหุนได โดยแจงใหสหกรณทราบ 

   ขอ 5 การสงเงินคาหุนใหดําเนินการ ดังนี ้

          5.1 ใหสมาชิกสงเงินคาหุนโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินได      

รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน โดยใหเจาหนาท่ีที่ทําหนาที่เบิกจายเงินไดรายเดือนของสมาชิกเปนผูหักเงิน

คาหุนสงใหสหกรณ 

         5.2 สมาชิกที่ไมมีเงินไดรายเดือน หรือสมาชิกซึ่งตอมาไดโอนยายไปสังกัดกระทรวงอ่ืน 

ใหสงเงินคาหุนใหแกสหกรณดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตามท่ีไดทําความตกลงกับสหกรณ ดังตอไปนี ้

              5.2.1 ชําระที่สํานักงานสหกรณ 

             5.2.2 การหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสหกรณ 

              5.2.3 การโอนเงินผานธนาคาร การสงเงินทางธนาณัติ หรือวิธีอ่ืนที่สหกรณกําหนด 

           5.3 สมาชิกซึ่งเปนขาราชการบํานาญ หรือลูกจางที่ไดรับบําเหน็จรายเดือน อาจขอสง

เงินคาหุนโดยวิธีหักจากเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนประจําเดือนก็ได การหักสงเงินตามขอนี้ใหถือปฏิบัติ

ตามวิธีการที่กําหนดใน 5.1 โดยอนุโลม 

 ขอ 6 สมาชิกจะงดหรือลดการสงคาหุนรายเดือนได ตอเมื่อไดชําระเงินคาหุนมาแลวไมนอยกวา 
120 เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยแจงความจํานงเปนหนังสือ   
ตอสหกรณ  
         สมาชิกจะงดหรือลดการสงคาหุนรายเดือนตามวรรคหนึ่งตองไมมีหนี้สินกับสหกรณ  
         สําหรับสมาชิกท่ีมีหนี้สินกับสหกรณจะงดหรือลดการสงคาหุนรายเดือนตามวรรคหนึ่งได 

ตามเงื่อนไข ดังนี้  

                6.1 มีหนี้เงินกูสามัญไมเกินมูลคาหุน และ/หรือ 

                6.2  มีหนี้เงินกูสามัญหรือเงินกูพิเศษที่ใชอสังหาริมทรัพยค้ําประกัน และ/หรือ 

               6.3 มีหนี้เงินกูที่ใชเงินฝากที่มีอยูในสหกรณเปนหลักประกัน 

 ขอ 7  สําหรับสมาชิกที่มีหนี้สินอยูกับสหกรณ แตสงคาหุนมากกวาที่กําหนดไวในขอ 4 

สามารถลดการสงคาหุนไดแตตองไมนอยกวาจํานวนหุนรายเดือนตามขอ 4 
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 ขอ 8 กรณีเกิดภัยพิบัติหรือมีเหตุจําเปนท่ีมีผลกระทบตอรายไดหรือชีวิตความเปนอยูของ

สมาชิก สหกรณอาจออกประกาศใหสมาชิกลดการชําระคาหุนรายเดือนก็ไดโดยมติคณะกรรมการดําเนินการ 

ทั้งนี้ ตองชําระคาหุนรายเดือนไมนอยกวา 500 บาท หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด    

 ขอ 9 สมาชิกจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

หรือจะขอซื้อหุนเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ได แตถามูลคาหุนท่ีมีอยูครบ 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) แลว 

จะสงเงินคาหุนรายเดือนไดไมเกินเดือนละ 200 บาท และไมสามารถระดมหุนเพ่ิมได 

           สําหรับสมาชิกท่ีมีมูลคาหุน เกินกวา 2,500,000 บาท กอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงหุน

ตามที่มีอยู และจะสงเงินคาหุนรายเดือนไดไมเกินเดือนละ 200 บาท และไมสามารถระดมหุนเพ่ิมได     

  กรณีสมาชิกที่โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณอื่นที่มีมูลคาหุนเกินกวา 2,500,000 บาท 

ใหรับโอนมูลคาหุนไดไมเกิน 2,500,000 บาท สําหรับมูลคาหุนสวนที่เกินจํานวนดังกลาวใหสหกรณนําฝากเขา

บัญชีออมทรัพยของสมาชิกผูนั้นที่มีอยูกับสหกรณ 

 ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ        

มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

           ประกาศ  ณ  วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

    
                                                                 (ลงนาม)      วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณชิ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565 

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

           อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (4) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย  
กรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงนิกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกู        
แกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565”   
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
  ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 และประกาศเก่ียวกับการใหเงินกู รวมทั้งระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มต ิ
หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้และใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกู 3 ประเภท คือ 
    4.1 เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
    4.2 เงนิกูสามัญ 

    4.3 เงนิกูพิเศษ 
 ขอ 5 สหกรณจะใหเงินกูไดเฉพาะสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 6 การใหเงินกูแกสมาชิกจะใหได เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 

หมวด 2 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ 7 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน  
     กรณีบุคคลที่เคยเปนสมาชิกสมทบมากอนซึ่งไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเนื่องและตอมาได
เปนสมาชิก ใหนับรวมระยะเวลาที่สงเงินคาหุนรายเดือนในชวงระยะเวลาที่เปนสมาชิกสมทบดวย ทั้งนี้ การนับรวม
ระยะเวลาการสงเงนิคาหุนในกรณีนี้ใหใชเฉพาะสิทธิในการกูเงินตามระเบียบนี้เทานั้น 
 ขอ 8 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน และประสงคจะขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินก็ใหยื่นคําขอกูพรอม
หลั กฐานตามที่ สหกรณ กํ าหนดไว ในครั้ ง แรก เมื่ อคณะอนุ ก รรมการ เ งิน กู พิ จ ารณาอนุ มั ติ คํ าขอ กู                      
โดยคณะอนุกรรมการเงินกูจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งลงนามในสัญญาของผูขอกูรายนั้นแลว ผูกูจึงสามารถทํา
รายการกูเงินผานระบบดิจิทัลได และใหสามารถทํารายการกูไดตลอดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู 
 ขอ 9 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ นั้น ใหวงเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของเงิน
คาหุนของสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ และไมเกิน 2 เทาของรายไดรายเดือนของสมาชิกนั้น สําหรับสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ ใหถือวารายไดรายเดอืนเดือนสุดทายเปนรายไดรายเดือนของสมาชิกผูนั้น 
   ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คางชําระอยู หากประสงคจะกูเงินเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินใหม จํานวนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้งใหมและเงินกูที่คางชําระอยูรวมกันจะมีจํานวนตนเงินกูเกินกวาจํานวนที่
กลาวในวรรคกอนไมได   



      3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

  59                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565 

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

           อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (4) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย  
กรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงนิกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกู        
แกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565”   
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
  ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 และประกาศเก่ียวกับการใหเงินกู รวมทั้งระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มต ิ
หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้และใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกู 3 ประเภท คือ 
    4.1 เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
    4.2 เงนิกูสามัญ 

    4.3 เงนิกูพิเศษ 
 ขอ 5 สหกรณจะใหเงินกูไดเฉพาะสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 6 การใหเงินกูแกสมาชิกจะใหได เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 

หมวด 2 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ 7 สมาชิกผูประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน  
     กรณีบุคคลที่เคยเปนสมาชิกสมทบมากอนซึ่งไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเนื่องและตอมาได
เปนสมาชิก ใหนับรวมระยะเวลาที่สงเงินคาหุนรายเดือนในชวงระยะเวลาที่เปนสมาชิกสมทบดวย ทั้งนี้ การนับรวม
ระยะเวลาการสงเงนิคาหุนในกรณีนี้ใหใชเฉพาะสิทธิในการกูเงินตามระเบียบนี้เทานั้น 
 ขอ 8 เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน และประสงคจะขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินก็ใหยื่นคําขอกูพรอม
หลั กฐานตามที่ สหกรณ กํ าหนดไว ในครั้ ง แรก เ ม่ื อคณะอนุ ก รรมการ เ งิ น กู พิ จ ารณาอ นุ มัติ คํ าขอ กู                      
โดยคณะอนุกรรมการเงินกูจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งลงนามในสัญญาของผูขอกูรายนั้นแลว ผูกูจึงสามารถทํา
รายการกูเงินผานระบบดิจิทัลได และใหสามารถทํารายการกูไดตลอดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู 
 ขอ 9 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ นั้น ใหวงเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของเงิน
คาหุนของสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ และไมเกิน 2 เทาของรายไดรายเดือนของสมาชิกนั้น สําหรับสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ ใหถือวารายไดรายเดอืนเดือนสุดทายเปนรายไดรายเดือนของสมาชิกผูนั้น 
   ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คางชําระอยู หากประสงคจะกูเงินเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินใหม จํานวนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้งใหมและเงินกูที่คางชําระอยูรวมกันจะมีจํานวนตนเงินกูเกินกวาจํานวนที่
กลาวในวรรคกอนไมได   



3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 60 

หมวด 3 
เงินกูสามัญ 

 ขอ 10 เงินกูสามัญแบงเปน 9 ประเภท ดังนี ้
  10.1 เงินกูสามัญทั่วไป    
  10.2 เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา   
  10.3 เงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม    
  10.4 เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน 
  10.5 เงินกูสามัญเพื่อคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 
  10.6 เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย  
  10.7 เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยว 
  10.8 เงินกูสามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 

  10.9 เงินกูสามัญผานระบบดิจิทัล 
 ขอ 11   สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
 ขอ 12  คําขอกูเงินสามัญของสมาชิกนั้น ตองเสนอผานขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการ หรือ
ชํานาญงาน หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผานหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง ยกเวนกรณีจํานวนเงินกู  
ไมเกินกวารอยละ 90 ของเงนิคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณ 
 ขอ 13   สมาชิกผูประสงคขอกูเงินกูสามัญ ตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน 
    กรณีบุคคลท่ีเคยเปนสมาชิกสมทบมากอนซึ่งไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเนื่องและตอมาได
เปนสมาชิก ใหนับรวมระยะเวลาที่สงเงินคาหุนรายเดือนในชวงระยะเวลาที่เปนสมาชิกสมทบดวย ทั้งนี้ การนับรวม
ระยะเวลาการสงเงนิคาหุนในกรณีนี้ใหใชเฉพาะสิทธิในการกูเงินตามระเบียบนี้เทานั้น 
      กรณีสมาชิกที่เคยออกจากการเปนสมาชิกมาแลว หากประสงคขอกูเงินสามัญเพ่ือชําระหนี้
ใหกับผูค้ําประกันที่เคยชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนตน ใหขอกูไดเมื่อสงเงนิคาหุนมาแลว 1 งวดเดือน 
 ขอ 14   สมาชิกผูกูเงินกูสามัญจะตองมีหุนอยูกับสหกรณไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินกู 
 ขอ 15  จํานวนเงินกูสามัญที่ใหแกสมาชิกผูกูรายหนึ่ง ๆ นั้น ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
เงินกูที่จะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งน้ี จํานวนเงินกูสามัญทุกประเภทรวมกันตองไมเกิน 3,500,000 บาท และอยูภายใต
หลักเกณฑรายไดรายเดือนคงเหลือของผูกูตามขอ 55  
              ขอ 16   เงินกูสามัญใหกูไดเพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค ดังนี ้
 16.1 เงินกูสามัญท่ัวไป เพื่อเปนคาใชจายสําหรับครอบครัวหรือคาใชจายอ่ืน ๆ ของสมาชิก 

      16.2 เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา เพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาทั้งในและตางประเทศของ
สมาชิก และหรือคูสมรสของสมาชิก และหรือบุตร และหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก ในระดับการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลถึงปริญญาเอก ดังตอไปนี ้

   16.2.1 เพ่ือเปนคาบํารุงการศึกษา คาอุปกรณการศึกษา ซื้อคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณตามที่สถานศกึษากําหนด และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามประกาศของสถานศึกษาเทาที่จายจริง  

     16.2.2 เพื่อเปนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาอีกไมเกิน 10,000 บาท ของ
ขอ 16.2.1 ตอรายตอภาคการศกึษา 
    ท้ังนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

   16.3 เงินกูสามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม เพื่อเปนคาใชจายในการประกอบอาชีพเสริม
ของสมาชิก ดังตอไปนี้ 

    16.3.1 เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก 
    16.3.2 เพ่ือขยายกิจการหรือเสริมสภาพคลองในกิจการเดิมของสมาชิก 

    ท้ังนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
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16.4  เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน สําหรับเปนคาใชจายในการประหยัด
พลังงาน หรือสงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยใหกูไดในวงเงนิกู ดังนี้ 

   16.4.1 เพื่อปรับปรุงยานพาหนะในการติดตั้งระบบการใชเชื้อเพลิง NGV หรือ LPG 
จํานวนเงินที่เปนคาใชจายจริง และไมเกิน 120,000 บาท 

   16.4.2 เพื่อติดตั้งระบบโซลาเซลลสําหรับอาคารบานเรือน จํานวนเงินที่เปนคาใชจาย
จริง และไมเกิน 500,000 บาท 

   16.4.3 เพื่อซื้อรถจักรยานยนตไฟฟา จํานวนเงินที่เปนคาใชจายจริง และไมเกิน 
100,000 บาท 

   16.4.4 เพ่ือซื้อรถยนตไฟฟา จํานวนเงินที่เปนคาใชจายจริง และไมเกิน 1,500,000 บาท 
    ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
16.5  เงินกูสามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเปนคาใชจายในการคุมครองชีวิต

และทรัพยสิน ดังนี้ 
 16.5.1 เพื่อซื้ออาวุธปน จํานวนไมเกิน 1 กระบอก และหรือเครื่องกระสุนปน 

จํานวนเงินเปนคาใชจายจริง และไมเกิน 120,000 บาท ทั้งนี้ ใหกูไดเพียงครั้งเดยีว 
 16.5.2 เพ่ือซื้ออุปกรณรักษาความปลอดภัยสําหรับอาคารบานเรือนในการ

คุมครองชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกสหกรณ ครอบครัวสมาชิก จํานวนเงินเปนคาใชจายจริง และไมเกิน 120,000 บาท  
   ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ            
16.6 เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก

ผูประสบภัย และเปนคาใชจายในการสงเคราะหสมาชิกผูประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย หรือภัยอื่น ๆ โดย
จํานวนเงินกูไมเกินมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง และมูลคาความเสียหายไมนอยกวา 50,000 บาท                     

  ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
16.7 เงินกูสามัญเพ่ือการทองเที่ยว เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกไดมี

โอกาสไปทองเที่ยว สังสรรคกลุม ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
 16.7.1 จํานวนเงินกูสําหรับเปนคาใชจาย ในการเดินทางของสมาชิกและผูรวม

เดินทางซึ่งเปน คูสมรส บิดา มารดา และบุตรของสมาชิกเทานั้น  
 16.7.2 หากผูกูมีหนี้เงนิกูสามัญที่ใชบุคคลค้ําประกัน จะตองมีหนี้ไมเกินรอยละ 50

ของวงเงินกูสูงสุดตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ  
 16.7.3 จํานวนเงินกูตองไมเกินจํานวนเงินที่จายจริงและคาใชจายอ่ืนอีกไมเกิน  

คนละ 30,000 บาท  
 ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

  16.8 เงินกูสามัญเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิก
เพ่ิมหลักประกันความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวในอนาคต โดยการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบตาง ๆ หรือ
ประกันวินาศภัยสําหรับผูกู และหรือคูสมรส และหรือบุตร และหรือบิดามารดา เชน ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยเมื่อประสบภัยธรรมชาติ หรือประกันภัยรถยนต หรือเพ่ือเปนคารักษาพยาบาล เปนตน ดังนี ้

 16.8.1 สหกรณจะจายเงินกูของสมาชิกใหแกบริษัทประกันฯ โดยจายครั้งเดียว
หรือจายเปนงวดตามที่กําหนดไวในแบบกรมธรรมฯ  

 16.8.2 สําหรับจํานวนเงินกูใหกูไดเทาที่จายจริง ทั้งนี้ เม่ือรวมกับสิทธิเงินกูฉุกเฉิน
เต็มสิทธิ และเงินกูสามัญหรือเงินกูพิเศษหุนทุกประเภทแลว ตองไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 
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16.4  เงินกูสามัญเพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงาน สําหรับเปนคาใชจายในการประหยัด
พลังงาน หรือสงเสริมการใชพลังงานทดแทน โดยใหกูไดในวงเงนิกู ดังนี้ 

   16.4.1 เพื่อปรับปรุงยานพาหนะในการติดตั้งระบบการใชเชื้อเพลิง NGV หรือ LPG 
จํานวนเงินที่เปนคาใชจายจริง และไมเกิน 120,000 บาท 

   16.4.2 เพื่อติดตั้งระบบโซลาเซลลสําหรับอาคารบานเรือน จํานวนเงินที่เปนคาใชจาย
จริง และไมเกิน 500,000 บาท 

   16.4.3 เพื่อซื้อรถจักรยานยนตไฟฟา จํานวนเงินที่เปนคาใชจายจริง และไมเกิน 
100,000 บาท 

   16.4.4 เพ่ือซื้อรถยนตไฟฟา จํานวนเงินที่เปนคาใชจายจริง และไมเกิน 1,500,000 บาท 
    ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
16.5  เงินกูสามัญเพ่ือคุมครองชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเปนคาใชจายในการคุมครองชีวิต

และทรัพยสิน ดังนี้ 
 16.5.1 เพื่อซื้ออาวุธปน จํานวนไมเกิน 1 กระบอก และหรือเครื่องกระสุนปน 

จํานวนเงินเปนคาใชจายจริง และไมเกิน 120,000 บาท ทั้งนี้ ใหกูไดเพียงครั้งเดยีว 
 16.5.2 เพ่ือซื้ออุปกรณรักษาความปลอดภัยสําหรับอาคารบานเรือนในการ

คุมครองชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกสหกรณ ครอบครัวสมาชิก จํานวนเงินเปนคาใชจายจริง และไมเกิน 120,000 บาท  
   ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ            
16.6 เงินกูสามัญเพื่อสงเคราะหผูประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก

ผูประสบภัย และเปนคาใชจายในการสงเคราะหสมาชิกผูประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย หรือภัยอื่น ๆ โดย
จํานวนเงินกูไมเกินมูลคาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง และมูลคาความเสียหายไมนอยกวา 50,000 บาท                     

  ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
16.7 เงินกูสามัญเพ่ือการทองเที่ยว เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกไดมี

โอกาสไปทองเที่ยว สังสรรคกลุม ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
 16.7.1 จํานวนเงินกูสําหรับเปนคาใชจาย ในการเดินทางของสมาชิกและผูรวม

เดินทางซึ่งเปน คูสมรส บิดา มารดา และบุตรของสมาชิกเทานั้น  
 16.7.2 หากผูกูมีหนี้เงนิกูสามัญที่ใชบุคคลค้ําประกัน จะตองมีหนี้ไมเกินรอยละ 50

ของวงเงินกูสูงสุดตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ  
 16.7.3 จํานวนเงินกูตองไมเกินจํานวนเงินที่จายจริงและคาใชจายอ่ืนอีกไมเกิน  

คนละ 30,000 บาท  
 ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

  16.8 เงินกูสามัญเพ่ือความมั่นคงของครอบครัว เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิก
เพ่ิมหลักประกันความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวในอนาคต โดยการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบตาง ๆ หรือ
ประกันวินาศภัยสําหรับผูกู และหรือคูสมรส และหรือบุตร และหรือบิดามารดา เชน ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยเมื่อประสบภัยธรรมชาติ หรือประกันภัยรถยนต หรือเพ่ือเปนคารักษาพยาบาล เปนตน ดังนี ้

 16.8.1 สหกรณจะจายเงินกูของสมาชิกใหแกบริษัทประกันฯ โดยจายครั้งเดียว
หรือจายเปนงวดตามที่กําหนดไวในแบบกรมธรรมฯ  

 16.8.2 สําหรับจํานวนเงินกูใหกูไดเทาที่จายจริง ทั้งนี้ เม่ือรวมกับสิทธิเงินกูฉุกเฉิน
เต็มสิทธิ และเงินกูสามัญหรือเงินกูพิเศษหุนทุกประเภทแลว ตองไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 
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 เม่ือสมาชิกประสงคจะขอกูเงินกูสามัญตาม ขอ 16.1 ถึงขอ 16.8 ใหยื่นคําขอกู
พรอมหลักฐานตามที่สหกรณกําหนด เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติคําขอกู โดยคณะอนุกรรมการเงินกู
จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งลงนามในสัญญาของผูขอกูรายนั้น หรือลงนามในเอกสารหรือลงนามผานระบบดิจิทัลใน
รายงานอนุมัติการจายเงินกู ใหโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถที่ผูกูมีอยูกับสหกรณหรือตามที่
คณะอนุกรรมการเงินกูกําหนด 

 ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
16.9  เงินกูสามัญผานระบบดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนใหสมาชิกไดรับความสะดวก รวดเร็วในการกู  
 เมื่อสมาชิกประสงคจะขอกูเงินกูสามัญผานระบบดิจิทัลใหยื่นคําขอกูพรอมหลักฐาน

ตามที่สหกรณกําหนดไวในครั้งแรก เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติคําขอกู โดยคณะอนุกรรมการเงินกู
จํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งลงนามในสัญญาของผูขอกูรายนั้นแลว ผูกูจึงสามารถทํารายการกูเงินผานระบบดิจิทัลได 
และใหสามารถทํารายการกูไดตลอดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูโดยสมาชิกสามารถยื่นคําขอกูเพียง  
ครั้งเดียว เมื่อไดรับการอนุมัติแลวสามารถทํารายการกูผานระบบดิจิทัลไดตามเงื่อนไขในสัญญากู สําหรับหลักเกณฑ
การใหเงินกูสามัญผานระบบดิจิทัล มีดังนี้               

 16.9.1 จํานวนเงินกูสูงสุดไมเกิน 300,000 บาท และไมเกินรอยละ 50 ของคาหุน
ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ โดยเม่ือรวมกับสิทธิเงินกูฉุกเฉินเต็มสิทธิ และเงินกูสามัญหรือเงินกูพิเศษหุนทุกประเภทแลว 
ตองไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน 

 16.9.2 ไมกําหนดจํานวนครั้งในการทํารายการกูตอเดือน ทั้งนี้ รวมยอดจายจริง
สูงสุดไมเกินเดือนละ 30,000 บาท  

 16.9.3 การหักกลบลบหนี ้
  (1) สหกรณจะหักกลบลบหนี้เงินกูฉุกเฉินและเงินกูสามัญดิจิทัลเดิม 
  (2) กรณีกูเงินสามัญทั่วไป สหกรณจะหักกลบลบหนี้เงินกูสามัญผานระบบ

ดิจิทัลเดิมที่คางอยู 
 ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

                ขอ 17 สมาชิกที่กูเงินสามัญทุกประเภท หากกูเกินกวารอยละ 90 ของหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ
จะตองทําประกันชีวิตกลุมและหรือประกันชีวิตเพื่อคุมครองหนี้รายบุคคลที่สหกรณจัดใหมีข้ึนตามทุนประกันที่
สหกรณกําหนด ในกรณีสมาชิกถึงแกกรรมสหกรณจะนําเงินสินไหมทดแทนไปชําระหนี้ที่คางชําระกับสหกรณหรือ
ชําระคืนใหผูค้ําประกันที่ไดชําระหนี้แทนผูกูกอน สวนที่เหลือจึงมอบใหแกทายาท ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการรับทํา
ประกันชีวิต การใหเงินกูใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการเงินกู 
    ขอ 18 สมาชิกตองสงเงินกูสามัญคืนสหกรณแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 งวดเดือน จึงมีสิทธิยื่นกู
สามัญใหมได เวนแตจํานวนเงินกูสามัญของสมาชิกผูกูยังกูไมเต็มสิทธติามวงเงินท่ีกําหนดไวในขอ 15 

 ขอ 19 ในการใหเงินกูสามัญนั้น ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนที่จะใหกู ไดไมพอแกการขอกู        
อันมีลักษณะพึงใหกูนั้นทุกรายใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู ดังตอไปนี้ 

 19.1 เงินกูซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ พึงใหใน
ลําดับกอนเงินกูประเภทอ่ืน  

 19.2 ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดียวกันตามที่กลาวในขอ 19.1 นั้น ใหถือลําดับ
กอนหลังตามที่เสนอคําขอกูตอสหกรณ 
   ทั้งนี้  เวนแตในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเปน       
อยางอ่ืนก็ได 
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หมวด 4 
เงินกูพิเศษ 

   ขอ 20   เงินกูพิเศษแบงเปน 6 ประเภท ดังนี้    
 20.1 เงนิกูพิเศษเพ่ือการเคหะ        
 20.2 เงนิกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ 
 20.3 เงนิกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ                  
 20.4 เงนิกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 
 20.5 เงนิกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 20.6 เงนิกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดิน 

  การพิจารณาเงินกูใหถือวาเงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชิก
มีอยูในสหกรณอยูในลําดับกอนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ เงินกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินกูพิเศษเพ่ือ
ประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ เงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดินอยูในลําดับสุดทาย สําหรับเงินกูพิเศษซึ่งอยูในลําดับ
เดียวกันนั้น ใหถือลําดับกอนหลังตามที่เสนอคําขอกูตอสหกรณ 

    ขอ 21 สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูพิเศษไดตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน และเงินกูพิเศษ    
ขอ 20.1 ขอ 20.4 ขอ 20.5 และขอ 20.6 จะตองมีมูลคาหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนเงินกู ทั้งนี้ จํานวน
เงินกูพิเศษที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะอนกุรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควร 
   กรณีบุคคลที่เคยเปนสมาชิกสมทบมากอนซึ่งไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเนื่องและตอมาได
เปนสมาชิก ใหนับรวมระยะเวลาที่สงเงินคาหุนรายเดือนในชวงระยะเวลาที่เปนสมาชิกสมทบดวย ทั้งนี้ การนับรวม
ระยะเวลาการสงเงนิคาหุนในกรณีนีใ้หใชเฉพาะสิทธิในการกูเงินตามระเบียบนี้เทานั้น 
    ขอ 22 สมาชิกซึ่งมีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและหรือหนี้เงินกูสามัญ คณะอนุกรรมการเงินกูอาจ
พิจารณาใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกผูนั้นอีกก็ได ทั้งนี้ ตองสามารถหักการชําระหนี้ไดจากรายไดรายเดือนของผูกู ณ    
ที่จายเทานั้น 
   ขอ 23 ตราบใดที่สมาชิกยังสงเงินชําระหนี้เงินกูพิเศษไมครบ สมาชิกผูนั้นจะตองยินยอมและ
อํานวยความสะดวกใหคณะอนุกรรมการเงินกู หรือบุคคลอ่ืนซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจทรัพยสินหรือ
กิจการที่ใชเงินกูนั้น ในเวลาอันสมควรไดเสมอ และตองชี้แจงขอความเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจใหทราบตามความประสงค 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ 
    ขอ 24 เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ ใหกูไดเพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง หรือหลายวัตถุประสงค 

ดังนี้ 
   24.1 เพ่ือซื้อหองชุด หรือบานพรอมที่ดิน ทั้งน้ี เพ่ือเปนกรรมสิทธิ์ของผูกูตามควรแกฐานะ  
    24.2  เพ่ือปลูกสรางบานในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผูกู และหรือคูสมรส และหรือบุตร 
   24.3  เพ่ือซื้อที่ดินพรอมปลูกสรางบาน  
   24.4  เพื่อซื้อหองชุดขางเคียงหรือที่ดินขางเคียงกับที่ดินพรอมบานซึ่งสมาชิกผูกูเปน

เจาของกรรมสิทธิ์เพ่ือขยายบริเวณ 
   24.5  เพ่ือไถถอนจํานองบานพรอมที่ดินหรือหองชุด โดยชําระหนี้เงินกูเพ่ือการเคหะของ

สถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
   24.6  เพ่ือไถถอนจํานองที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูกูและหรือคูสมรส และหรือบุตร โดย

ชําระหนี้เงนิกูเพ่ือการเคหะของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ พรอมปลูกสรางบานพักอาศัย 
    24.7  เพ่ือตอเติมหรือปรับปรุงบานหรือที่อยูอาศัย  
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  63                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

หมวด 4 
เงินกูพิเศษ 

   ขอ 20   เงินกูพิเศษแบงเปน 6 ประเภท ดังนี้    
 20.1 เงนิกูพิเศษเพ่ือการเคหะ        
 20.2 เงนิกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ 
 20.3 เงนิกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ                  
 20.4 เงนิกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 
 20.5 เงนิกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 20.6 เงนิกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดิน 

  การพิจารณาเงินกูใหถือวาเงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชิก
มีอยูในสหกรณอยูในลําดับกอนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ เงินกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินกูพิเศษเพ่ือ
ประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ เงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดินอยูในลําดับสุดทาย สําหรับเงินกูพิเศษซึ่งอยูในลําดับ
เดียวกันนั้น ใหถือลําดับกอนหลังตามที่เสนอคําขอกูตอสหกรณ 

    ขอ 21 สมาชิกซึ่งอาจไดรับเงินกูพิเศษไดตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน และเงินกูพิเศษ    
ขอ 20.1 ขอ 20.4 ขอ 20.5 และขอ 20.6 จะตองมีมูลคาหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนเงินกู ทั้งนี้ จํานวน
เงินกูพิเศษที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแตคณะอนกุรรมการเงินกูพิจารณาเห็นสมควร 
   กรณีบุคคลที่เคยเปนสมาชิกสมทบมากอนซึ่งไดสงเงินคาหุนรายเดือนตอเนื่องและตอมาได
เปนสมาชิก ใหนับรวมระยะเวลาที่สงเงินคาหุนรายเดือนในชวงระยะเวลาที่เปนสมาชิกสมทบดวย ทั้งนี้ การนับรวม
ระยะเวลาการสงเงนิคาหุนในกรณีนีใ้หใชเฉพาะสิทธิในการกูเงินตามระเบียบนี้เทานั้น 
    ขอ 22 สมาชิกซึ่งมีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและหรือหนี้เงินกูสามัญ คณะอนุกรรมการเงินกูอาจ
พิจารณาใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกผูนั้นอีกก็ได ทั้งนี้ ตองสามารถหักการชําระหนี้ไดจากรายไดรายเดือนของผูกู ณ    
ที่จายเทานั้น 
   ขอ 23 ตราบใดที่สมาชิกยังสงเงินชําระหนี้เงินกูพิเศษไมครบ สมาชิกผูนั้นจะตองยินยอมและ
อํานวยความสะดวกใหคณะอนุกรรมการเงินกู หรือบุคคลอ่ืนซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณเขาตรวจทรัพยสินหรือ
กิจการที่ใชเงินกูนั้น ในเวลาอันสมควรไดเสมอ และตองชี้แจงขอความเก่ียวกับเรื่องที่ตรวจใหทราบตามความประสงค 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ 
    ขอ 24 เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ ใหกูไดเพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง หรือหลายวัตถุประสงค 

ดังนี้ 
   24.1 เพ่ือซื้อหองชุด หรือบานพรอมที่ดิน ทั้งน้ี เพ่ือเปนกรรมสิทธิ์ของผูกูตามควรแกฐานะ  
    24.2  เพ่ือปลูกสรางบานในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผูกู และหรือคูสมรส และหรือบุตร 
   24.3  เพ่ือซื้อที่ดินพรอมปลูกสรางบาน  
   24.4  เพื่อซื้อหองชุดขางเคียงหรือที่ดินขางเคียงกับที่ดินพรอมบานซึ่งสมาชิกผูกูเปน

เจาของกรรมสิทธิ์เพ่ือขยายบริเวณ 
   24.5  เพ่ือไถถอนจํานองบานพรอมที่ดินหรือหองชุด โดยชําระหนี้เงินกูเพ่ือการเคหะของ

สถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
   24.6  เพ่ือไถถอนจํานองที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูกูและหรือคูสมรส และหรือบุตร โดย

ชําระหนี้เงนิกูเพ่ือการเคหะของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ พรอมปลูกสรางบานพักอาศัย 
    24.7  เพ่ือตอเติมหรือปรับปรุงบานหรือที่อยูอาศัย  
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    ขอ 25 สมาชิกผูประสงคกูเงินดังกลาวในขอ 24 ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการทรัพยสินและหนี้สิน รายไดและคาใชจาย แบบรูป
และรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงบาน หรือหองชุด รายละเอียดและหลักฐานแหงที่ดิน หรือบาน หรือ
หองชุด ที่จะซื้อหรือเชาซื้อ กําหนดเวลา และราคาสัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาที่จะทํา รายละเอียดแหงความ
ตองการเงินกู กําหนดการใชจายเงินกู รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนประกัน 
   กรณีสมาชิกซึ่งไดซื้อหรือชําระ และโอนกรรมสิทธิ์บานพรอมที่ดิน หองชุด หรือที่ดิน     
ซึ่งเปนของตนเองและหรือคูสมรส และหรือบุตร หรืออยูในระหวางปลูกสรางบานหรือตอเติมหรือปรับปรุงบาน หรือ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว สามารถยื่นขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะได ทั้งนี้ การยื่นขอกูเงินนั้นจะตองมีระยะเวลาไมเกิน 
180 วัน นับจากวันที่สมาชิกและหรือคูสมรส และหรือบุตรไดถือกรรมสิทธิ์บานพรอมที่ดิน หองชุด หรือที่ดิน หรือ
วันที่ไดรับเลขที่บานหรือวันท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือวันท่ีตอเติมหรือปรับปรุงบานแลวเสร็จนั้น 

     ขอ 26  แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงบานหรือหองชุด นั้น ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎหมายและตองไดรับความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการเงินกูดวย 
  การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกลาวในวรรคกอนในสิ่งที่เปนสาระสําคัญ
ตองไดรับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการเงินกู เพ่ือการนี้  และตองรายงาน
คณะกรรมการดําเนินการทราบ 

    ขอ 27  จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะซึ่งอนุมัติใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร ทั้งนี้ ไมเกิน 8,000,000 บาท การพิจารณาจํานวนเงินกูจะคํานึงถึงลักษณะของที่
อยูอาศัย คุณสมบัติของผูกู การลงทุนรวมของผูกู ความสามารถในการชําระหนี้ของผูกูและมูลคาของหลักประกัน 
ดังนี้ 

 27.1 หลักประกันซึ่งเปนกรรมสิทธิ์หองชุด   
   27.1.1 จํานวนเงินกูไมเกิน 2,500,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 100 ของราคา

ประเมินหลักประกัน 
   27.1.2 จํานวนเงินกูเกิน 2,500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกูได     

ไมเกินรอยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน 
    27.1.3 จํานวนเงินกูเกิน 5,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของราคา

ประเมินหลักประกัน 
  27.2 หลักประกันซึ่งเปนบานพรอมที่ดิน   

    27.2.1 จํานวนเงินกูไมเกิน 4,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 100 ของราคา
ประเมินหลักประกัน 
             27.2.2 จํานวนเงินกูเกิน 4,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 95 ของราคา
ประเมินหลักประกัน 
  เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาใหผูกูรายใดทําประกันชีวิตเพ่ือคุมครองหนี้ ใหผูกู
สามารถกูเงินเกินมูลคาแหงคาอสังหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี้ สวนที่เกินนั้นใหกูไดเฉพาะคาเบี้ยประกันชีวิตเทานั้น 
    ขอ 28  เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะที่ไดรับอนุมัติแลว จะตองดําเนินการทํานิติกรรมจํานองใหแลว
เสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรบัอนุมัติ หากเกินกําหนดจะตองนําเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณา  
    ขอ 29  การกูเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ ตามขอ 24.2 ขอ 24.3 ขอ 24.6 และขอ 24.7 ผูกูจะตอง
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 18 เดือน นับจากวันทําสัญญาเงินกู หากพนกําหนดดังกลาว ผูกูจะตอง
รายงานพรอมเหตุผลความจําเปนเพื่อขอขยายระยะเวลาตอคณะอนุกรรมการเงินกู ภายใน 30 วัน นับแตวันครบ
กําหนด 
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    ขอ 25 สมาชิกผูประสงคกูเงินดังกลาวในขอ 24 ตองเสนอคําขอกูตอสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายการทรัพยสินและหนี้สิน รายไดและคาใชจาย แบบรูป
และรายการกอสราง หรือตอเติม หรือปรับปรุงบาน หรือหองชุด รายละเอียดและหลักฐานแหงที่ดิน หรือบาน หรือ
หองชุด ที่จะซื้อหรือเชาซื้อ กําหนดเวลา และราคาสัญญาที่ทําไวหรือรางสัญญาที่จะทํา รายละเอียดแหงความ
ตองการเงินกู กําหนดการใชจายเงินกู รายละเอียดและหลักฐานแหงทรัพยสินที่เสนอเปนประกัน 
   กรณีสมาชิกซึ่งไดซื้อหรือชําระ และโอนกรรมสิทธิ์บานพรอมที่ดิน หองชุด หรือที่ดิน     
ซึ่งเปนของตนเองและหรือคูสมรส และหรือบุตร หรืออยูในระหวางปลูกสรางบานหรือตอเติมหรือปรับปรุงบาน หรือ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว สามารถยื่นขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะได ทั้งนี้ การยื่นขอกูเงินนั้นจะตองมีระยะเวลาไมเกิน 
180 วัน นับจากวันที่สมาชิกและหรือคูสมรส และหรือบุตรไดถือกรรมสิทธิ์บานพรอมที่ดิน หองชุด หรือที่ดิน หรือ
วันที่ไดรับเลขที่บานหรือวันท่ีไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือวันท่ีตอเติมหรือปรับปรุงบานแลวเสร็จนั้น 

     ขอ 26  แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงบานหรือหองชุด นั้น ตองปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎหมายและตองไดรับความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการเงินกูดวย 
  การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกลาวในวรรคกอนในสิ่งที่เปนสาระสําคัญ
ตองไดรับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการเงินกู เพ่ือการนี้  และตองรายงาน
คณะกรรมการดําเนินการทราบ 

    ขอ 27  จํานวนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะซึ่งอนุมัติใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ นั้น ยอมสุดแต
คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร ทั้งนี้ ไมเกิน 8,000,000 บาท การพิจารณาจํานวนเงินกูจะคํานึงถึงลักษณะของที่
อยูอาศัย คุณสมบัติของผูกู การลงทุนรวมของผูกู ความสามารถในการชําระหนี้ของผูกูและมูลคาของหลักประกัน 
ดังนี้ 

 27.1 หลักประกันซึ่งเปนกรรมสิทธิ์หองชุด   
   27.1.1 จํานวนเงินกูไมเกิน 2,500,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 100 ของราคา

ประเมินหลักประกัน 
   27.1.2 จํานวนเงินกูเกิน 2,500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกูได     

ไมเกินรอยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน 
    27.1.3 จํานวนเงินกูเกิน 5,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของราคา

ประเมินหลักประกัน 
  27.2 หลักประกันซึ่งเปนบานพรอมที่ดิน   

    27.2.1 จํานวนเงินกูไมเกิน 4,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 100 ของราคา
ประเมินหลักประกัน 
             27.2.2 จํานวนเงินกูเกิน 4,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 95 ของราคา
ประเมินหลักประกัน 
  เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาใหผูกูรายใดทําประกันชีวิตเพ่ือคุมครองหนี้ ใหผูกู
สามารถกูเงินเกินมูลคาแหงคาอสังหาริมทรัพยนั้นได ทั้งนี้ สวนที่เกินนั้นใหกูไดเฉพาะคาเบี้ยประกันชีวิตเทานั้น 
    ขอ 28  เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะที่ไดรับอนุมัติแลว จะตองดําเนินการทํานิติกรรมจํานองใหแลว
เสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรบัอนุมัติ หากเกินกําหนดจะตองนําเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณา  
    ขอ 29  การกูเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ ตามขอ 24.2 ขอ 24.3 ขอ 24.6 และขอ 24.7 ผูกูจะตอง
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 18 เดือน นับจากวันทําสัญญาเงินกู หากพนกําหนดดังกลาว ผูกูจะตอง
รายงานพรอมเหตุผลความจําเปนเพื่อขอขยายระยะเวลาตอคณะอนุกรรมการเงินกู ภายใน 30 วัน นับแตวันครบ
กําหนด 
 

      3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

  65                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

    ขอ 30  สําหรับสมาชิกที่สงคืนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะยังไมครบตามสัญญา และมีความประสงค
ที่จะขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือซ้ือหองชุดหรือบานเพิ่มข้ึน หรือตามวัตถุประสงคขอ 24 คณะอนุกรรมการเงินกูอาจ
พิจารณาใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะแกสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกก็ได โดยใหพิจารณาจํานวนเงินกู งวดการชําระหนี้ จํานวน
รายไดรายเดือนคงเหลือ และหลักประกันเปนราย ๆ ไป     
     ขอ 31 ตราบใดที่สมาชิกยังสงคืนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะไมครบผูกูจะขายหรือโอนทรัพยสินที่
เปนหลักประกันเงินกู นั้น ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอ่ืนไมได เวนแตในกรณีที่จําเปนตองไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 

  ขอ 32 ผูขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะตองชําระคาธรรมเนียมการประเมินหลักประกันตามที่จายจริง 
ทั้งนี้ ไมเกิน 4,000 บาท 
   กรณียื่นกูครั้งใหมหากหลักประกันที่จํานองไวกับสหกรณมีอายุการประเมินเกินกวา 5 ป 
ตองประเมินหลักประกันใหม 
 

        เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน 
ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ 

    ขอ 33 เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 
ของมูลคาหุนที่สมาชิกผูกูมีอยูในสหกรณ ผูกูสามารถยื่นคําขอกูไดทัง้ทางเอกสารหรือทางดิจิทัล  
    สําหรับการกูทางดิจิทัลใหผูกูยื่นคําขอกูพรอมหลักฐานตามที่สหกรณกําหนดไวในครั้งแรก
เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติคําขอกู โดยคณะอนุกรรมการเงินกูจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งลงนามใน
สัญญาของผูขอกูรายนั้นแลว ผูกูจึงสามารถทํารายการกูเงินผานระบบดิจิทัลได และใหสามารถทํารายการกูไดตลอด
ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู 
     ขอ 34 เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ หากผูกูผิดนัด      
ไมชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู เมื่อผูกูออกจากสหกรณตามขอบังคับ ผูกูตองยินยอมใหสหกรณนําเงินหรือสิทธิ
ประโยชน ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณมาชําระหนี้ตามจํานวนที่คางชําระตอสหกรณ 
 

เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝาก 
ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ 

     ขอ 35 เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากท่ีมีอยูในสหกรณ ใหกูไดไมเกินรอยละ 90     
ของจํานวนเงนิฝากที่สมาชิกผูกูหรือผูจํานํามีอยูในสหกรณ ผูกูสามารถยื่นคาํขอกูไดท้ังทางเอกสารหรือทางดิจิทัล  
     สําหรับการกูทางดิจิทัลใหผูกูยื่นคําขอกูพรอมหลักฐานตามที่สหกรณกําหนดไวในครั้งแรก
เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติคําขอกู โดยคณะอนุกรรมการเงินกูจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งลงนามใน
สัญญาของผูขอกูรายนั้นแลว ผูกูจึงสามารถทํารายการกูเงินผานระบบดิจิทัลได และใหสามารถทํารายการกูไดตลอด
ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู 
     ขอ 36  เงินกูพิเศษที่ใชเงินฝากเปนหลักประกัน ผูกูหรือผูจํานําตองนําเงินฝากที่มีอยูกับสหกรณ
จํานํากับสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 37 เงินกูพิเศษที่ใชเงินฝากเปนหลักประกัน หากผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู ผูกูหรือ  
ผูจํานํายินยอมใหสหกรณใชสิทธิเบิกถอนเงินฝากของผูกูหรือผูจํานําที่ไดจํานําไวกับสหกรณชําระหนี้เงินกูดังกลาว
ตามจํานวนที่คางชําระไดโดยมิตองบอกกลาว 
 

เงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ 
      ขอ 38 เงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจนั้น เปนเงินกูพิเศษที่สหกรณกําหนด

ขึ้นเพ่ือเปนการสงเสริมฐานะ เพ่ิมรายได และสรางความมั่นคงใหแกสมาชิกและครอบครัว ใหกูไดเพ่ือวัตถุประสงคใด
วัตถุประสงคหนึ่ง หรือหลายวัตถุประสงค ดังนี ้



3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 
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 38.1 ซื้ออาคารธุรกิจพรอมที่ดิน 
 38.2 ซื้อที่ดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารธุรกิจ 
 38.3 ปลูกสรางอาคารธุรกิจบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของผูกูหรือคูสมรส 
 38.4 การตอเติม การปรับปรุง ซอมแซมอาคารธุรกิจบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของผูกู หรือคูสมรส  
 38.5 ไถถอนจํานองอาคารธุรกิจพรอมที่ดินจากสถาบันการเงิน ใหกูไมเกินยอดหนี้เงินตน

คงเหลือ และตองเปนหนี้เงนิกูที่ไมมีปญหาการผอนชําระหนี้กับสถาบันการเงินเดิม  
  38.6 ไถถอนจํานองที่ดินเปลาจากสถาบันการเงิน พรอมปลูกสรางอาคารธุรกิจบนที่ดิน
ของตนเอง 

 ขอ 39 การพิจารณาจํานวนเงินกูและหลักประกัน สหกรณจะใหเงินกูรายละตั้งแต 500,000 บาท 
และไมเกิน 15,000,000 บาท ตามเงื่อนไข ดังนี ้
   39.1 จํานวนเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน
หลักประกัน 
   39.2  จํานวนเงินกูเกินกวา 2,000,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกูไดไมเกิน    
รอยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน 
   39.3 จํานวนเงินกูเกินกวา 5,000,000 บาท แตไมเกิน 8,000,000 บาท ใหกูไดไมเกิน    
รอยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน 
   39.4  จํานวนเงินกูเกินกวา 8,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 50 ของราคาประเมิน
หลักประกัน  
   ผูขอกูตองยื่นแผนธุรกิจตามแบบที่สหกรณกําหนด 
                     ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 ขอ 40 กรณีเงินไดรายเดือนไมเพียงพอตอการชําระหนี้รายเดือน ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมี
อํานาจพิจารณาหักเงินไดรายเดือนรวมกับบัญชีเงินฝากของผูกูที่มีอยูกับสหกรณไดเปนกรณ ีๆ ไป  ทั้งนี้ ตองมีเงินได
รายเดือนใหหักไมนอยกวารอยละ 50 ของการชําระหนี้ในแตละงวดเดือน 
 ขอ 41 ผูขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจตองชําระคาธรรมเนียมการ
ประเมินหลักประกันตามที่จายจริง 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ขอ 42 เงินกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหเงินกูแกสมาชิกนําไปใชจายตามความจําเปน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  
    42.1  เพ่ือชําระหนี้ที่มีอัตราดอกเบ้ียและจํานวนเงนิผอนชําระที่สูงกวาสหกรณ 
    42.2  เพ่ือชําระหนี้เงินกูของสหกรณ 
    42.3  เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 
    42.4  เพ่ือใชจายในครอบครัว 

     42.5  เพื่อใชจายตามความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ขอ 43 การพิจารณาจํานวนเงินกูและหลักประกันสหกรณอนุมัติใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ ไมเกิน 

5,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี ้
  43.1 สมาชิกที่มีหนี้เงินกูเพ่ือการเคหะกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด หรือ

สถาบันการเงินอ่ืนใหกูไดรวมเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน กรณีมีดอกเบ้ียคางชําระ
จากสถาบันการเงินอ่ืน ใหผูกูชําระใหเสร็จสิ้นกอนรับเงินกู 

  43.2 สมาชกิที่มีอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือหองชุดอันปลอดจาก
ภาระจํานอง ใหกูไดไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมิน     
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 38.1 ซื้ออาคารธุรกิจพรอมที่ดิน 
 38.2 ซื้อที่ดินเปลาพรอมปลูกสรางอาคารธุรกิจ 
 38.3 ปลูกสรางอาคารธุรกิจบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของผูกูหรือคูสมรส 
 38.4 การตอเติม การปรับปรุง ซอมแซมอาคารธุรกิจบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของผูกู หรือคูสมรส  
 38.5 ไถถอนจํานองอาคารธุรกิจพรอมที่ดินจากสถาบันการเงิน ใหกูไมเกินยอดหนี้เงินตน

คงเหลือ และตองเปนหนี้เงนิกูที่ไมมีปญหาการผอนชําระหนี้กับสถาบันการเงินเดิม  
  38.6 ไถถอนจํานองที่ดินเปลาจากสถาบันการเงิน พรอมปลูกสรางอาคารธุรกิจบนที่ดิน
ของตนเอง 

 ขอ 39 การพิจารณาจํานวนเงินกูและหลักประกัน สหกรณจะใหเงินกูรายละตั้งแต 500,000 บาท 
และไมเกิน 15,000,000 บาท ตามเงื่อนไข ดังนี ้
   39.1 จํานวนเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน
หลักประกัน 
   39.2  จํานวนเงินกูเกินกวา 2,000,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกูไดไมเกิน    
รอยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน 
   39.3 จํานวนเงินกูเกินกวา 5,000,000 บาท แตไมเกิน 8,000,000 บาท ใหกูไดไมเกิน    
รอยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน 
   39.4  จํานวนเงินกูเกินกวา 8,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 50 ของราคาประเมิน
หลักประกัน  
   ผูขอกูตองยื่นแผนธุรกิจตามแบบที่สหกรณกําหนด 
                     ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 ขอ 40 กรณีเงินไดรายเดือนไมเพียงพอตอการชําระหนี้รายเดือน ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมี
อํานาจพิจารณาหักเงินไดรายเดือนรวมกับบัญชีเงินฝากของผูกูที่มีอยูกับสหกรณไดเปนกรณ ีๆ ไป  ทั้งนี้ ตองมีเงินได
รายเดือนใหหักไมนอยกวารอยละ 50 ของการชําระหนี้ในแตละงวดเดือน 
 ขอ 41 ผูขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจตองชําระคาธรรมเนียมการ
ประเมินหลักประกันตามที่จายจริง 
 

เงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ขอ 42 เงินกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหเงินกูแกสมาชิกนําไปใชจายตามความจําเปน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  
    42.1  เพ่ือชําระหนี้ที่มีอัตราดอกเบ้ียและจํานวนเงนิผอนชําระที่สูงกวาสหกรณ 
    42.2  เพ่ือชําระหนี้เงินกูของสหกรณ 
    42.3  เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 
    42.4  เพ่ือใชจายในครอบครัว 

     42.5  เพื่อใชจายตามความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ขอ 43 การพิจารณาจํานวนเงินกูและหลักประกันสหกรณอนุมัติใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ ไมเกิน 

5,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี ้
  43.1 สมาชิกที่มีหนี้เงินกูเพ่ือการเคหะกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด หรือ

สถาบันการเงินอ่ืนใหกูไดรวมเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน กรณีมีดอกเบ้ียคางชําระ
จากสถาบันการเงินอ่ืน ใหผูกูชําระใหเสร็จสิ้นกอนรับเงินกู 

  43.2 สมาชกิที่มีอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางหรือหองชุดอันปลอดจาก
ภาระจํานอง ใหกูไดไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมิน     
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    43.3 สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินเปลา อันปลอดจากภาระจํานอง ตองมีทาง
สาธารณะเขาออกและสาธารณูปโภคเขาถึง ใหกูไดไมเกินรอยละ 60 ของราคาประเมิน 

 ผูขอกูตองยินยอมใหสหกรณตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโร 
                     ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 ขอ 44 การผอนชําระเงินกู ระยะเวลาใหกูสูงสุด 30 ป และอายุของผูกูรวมกับระยะเวลาผอน
ชําระหนี้ไมเกิน 70 ป โดยระยะเวลาผอนชําระหนี้กอนเกษียณอายุราชการตองมีไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของระยะเวลา
ผอนชําระหนี้ท้ังหมด ยกเวนจํานวนเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท ไมนําระยะเวลาผอนชําระหนี้กอนเกษียณอายุ
ราชการดังกลาวมาบังคบัใช 

 ขอ 45 ผูขอกูเงนิกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตองชําระคาธรรมเนียม ดังนี ้
   45.1  คาประเมินหลักประกัน สมาชิกตองชําระคาประเมินหลักประกันตามที่จายจริง 

กรณียื่นกูครั้งใหมหากหลักประกันที่จํานองไวกับสหกรณมีอายุการประเมินเกินกวา 5 ป ตองประเมินหลักประกันใหม 
   45.2  คาใชจายในการจดนิติกรรม 

       45.2.1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,000.00 บาท 
      45.2.2 ตางจังหวัด จํานวน 3,000.00 บาท 
 

เงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดิน 
       ขอ 46 เงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดิน เปนการสงเสริมใหสมาชิกมีสินทรัพยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

    46.1 เพ่ือใหเงนิกูซื้อที่ดิน โดยมีอสังหาริมทรัพยนั้นเปนหลักประกัน  
     46.2 เพื่อไถถอนจํานองท่ีดินกับสถาบันการเงินอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงคเดิมเปนการกูเงิน
เพ่ือซื้อที่ดินแปลงหลักทรัพยประกันเทานั้น 
 ขอ 47 ที่ดินที่ผูกูสามารถนํามาเปนหลักประกันเงินกู ตองเปนโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนท่ีดิน (นส.3 ก) และตองมีทางสาธารณะเขาออก ทั้งนี้ ตองไมเปนที่ดินที่หามจําหนายจายโอน (เอกสาร
สิทธิหลังแดง) หรือไมมีการรอนสิทธิใด ๆ หากมีการรอนสิทธิภายหลังจํานองกับสหกรณ เชน ใหเชา หรือบุกรุก     
ผูกูตองเปนผูรับผิดชอบเอง และกรณนีี้สหกรณสามารถบังคับจํานองทันท ี

 ขอ 48 การพิจารณาจํานวนเงินกูและหลักประกัน สหกรณอนุมัติใหแกสมาชิกผูกูคนหนึ่ง ๆ ไมเกิน 
5,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี ้      

   48.1 จํานวนเงินกูไมเกิน 2,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน
หลักประกัน ทั้งนี้ ไมเกินราคาซื้อขาย หรือไมเกินภาระหนี้เงินตนจากสถาบันการเงินเดิม 

   48.2 จํานวนเงินกูเกิน 2,000,000 บาท ใหกูไดไมเกินรอยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน 
ทั้งนี้ ไมเกินราคาซื้อขาย หรือไมเกินภาระหนี้เงินตนจากสถาบันการเงินเดิม 
    ทั้งนี้ รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 ขอ 49 ผูขอกูเงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดินตองชําระคาธรรมเนียมการประเมินหลักประกันตามที่จายจริง 
 

หมวด 5 
หลักประกันสําหรับเงินกู 

    ขอ 50 การใหเงนิกูทุกประเภทนั้น ตองทําสัญญากูและสัญญาค้ําประกันตามแบบที่สหกรณกําหนด 
    ขอ 51 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ตองมีจํานวนไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ใหใช
เงินและสิทธิประโยชนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณเปนหลักประกัน 

    ขอ 52 เงินกูสามัญ ใหมีหลักประกันดังนี้ 
  52.1 เงินและสิทธิประโยชนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ หรือ 
  52.2 บุคคลเปนผูค้ําประกัน     
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 กรณียอดรวมเงินกูสามัญทั้งหมดมีจํานวนเกินกวามูลคาหุน นอกจากใชเงินและสิทธิประโยชน
ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณเปนหลักประกันแลวตองมีสมาชิกเปนผูค้ําประกัน ดังนี ้

  52.2.1 จํานวนเงินกูสามัญและจํานวนผูค้ําประกัน 
   (1) จํานวนเงินกูสามัญไมเกิน 300,000 บาท ตองมีผูค้ําประกันไมนอยกวา 2 คน  
   (2) จํานวนเงินกูสามัญเกิน 300,000 บาท แตไมเ กิน 600,000 บาท     

ตองมีผูค้ําประกันไมนอยกวา 4 คน  
   (3) จํานวนเงินกูสามัญเกิน 600,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท 

ตองมีผูค้ําประกันไมนอยกวา 5 คน   
   (4) จํานวนเงินกูสามัญเกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 1,500,000 บาท 

ตองมีผูค้ําประกันไมนอยกวา 6 คน   
   (5) จํานวนเงินกูสามัญเกิน 1,500,000 บาท ข้ึนไป ตองมีผูค้ําประกัน    

ไมนอยกวา 8 คน   
   52.2.2 ผูค้ําประกันตองมิใชสมาชิกที่เปนคูสมรสของผูกู 
   52.2.3 ผูค้ําประกันตองสงเงินคาหุนมาแลว 6 งวดเดือน  
   52.2.4 สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวา 10 คน ในเวลาเดียวกันไมได 

โดยผูค้ําประกันตองรับผิดตอสหกรณตามจํานวนเงินกูที่ตนไดค้ําประกันไวทั้งหมด 
   52.2.5 ผูค้ําประกันคนใดขาดจากสมาชิกสภาพ หรือมีเหตุที่คณะอนุกรรมการเงินกู   

เห็นวา ไมสมควรหรือไมอาจที่จะเปนผูค้ําประกันตอไป ผูกูตองจัดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขา
เปนผูค้ําประกันแทนคนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่สหกรณมีหนังสือแจงไป หากไมสามารถ
ดําเนินการไดอาจถูกระงับเงินกูทุกประเภท และอาจถูกหักเงินกูสามัญสวนที่เกินกวารอยละ 90 ของมูลคาหุนภายในเวลา
ที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเห็นสมควร 

   52.2.6 การที่สมาชิกผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ไมเปนเหตุให     
ผูนั้นหลุดพนจากการค้ําประกันจนกวาผูกูไดจัดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะอนกุรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 
    52.2.7 เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาใหเงินกูสามัญแกผูกูรายใดและกําหนดให  
ผูกูทําประกันชีวิตเพื่อคุมครองหนี้เพิ่มเติม คณะอนุกรรมการเงินกูอาจพิจารณาอนุมัติใหผูกูสามารถกูเงินเกินกวาที่
กําหนดไวในขอ 15 ได ทั้งนี้ ใหสามารถกูเพิ่มไดเฉพาะคาเบี้ยประกันชีวิตเทานั้น และเงินกูสวนที่เพิ่มนี้ใหถือเปน
รายการหักของสหกรณ 

 ขอ 53 เงินกูพิเศษ ใหมีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 53.1 กรณีที่เงินกูพิเศษรวมกับเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญแลวมีจํานวนไมเกินรอยละ 

90 ของมูลคาหุนที่ผูกูมีกับสหกรณ ใหใชสิทธิประโยชนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณเปนหลักประกัน 
  53.2 เงินฝากของสมาชิกผูนั้น หรือเงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบรายอ่ืน        

ในสหกรณ ซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรเปนหลักประกัน โดยเงินฝากที่ใชเปนหลักประกันดังกลาวใหลดลง
ตามสัดสวนของจํานวนหนี้ที่คงเหลือ 

 53.3 อสังหาริมทรัพยโดยเปนโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีดิน (นส.3ก.) 
หรือกรรมสิทธิ์หองชุดอันปลอดจากภาระจํานอง ตองมีทางสาธารณะเขาออกและสาธารณูปโภคเขาถึง ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของผูกู คูสมรส หรือบุตร เปนหลักประกันเต็มจํานวนเงนิกูรายนั้น  
  สําหรับเงินกูที่ ไดรับอนุมัติแลวหากผูกูขอใหทางสหกรณยินยอมใหรังวัดท่ีดินและ          
ยืมตนฉบับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชนที่ดิน (นส.3ก.) ซึ่งเปนหลักประกันเงินกูไวกับสหกรณ    
เพ่ือแบงแยกที่ดิน สอบเขตท่ีดิน รวมโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีดิน (นส.3ก.) เวนคืนที่ดิน หรือขอ
ปลอดจํานองบางสวน ใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาใหความยินยอม ทั้งนี้ กรณีการรังวัดที่ดินหรือเวนคืนที่ดิน
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ที่อาจมีผลทําใหหลักประกันมีมูลคาลดลงนอยกวาจํานวนหนี้เงินกูคงเหลือ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาใหความยินยอมเปนกรณ ีๆ ไป 
 

หมวด 6 
เงินงวดชาํระหนี้สําหรับเงินกู 

 ขอ 54 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูนั้น กําหนดไว ดังนี ้
 54.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด 

(เวนแตงวดสุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 12 งวด  
 54.2 เงนิกูสามัญใหผูกูสงคนืเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแต

งวดสุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 150 งวด  
   เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญของสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหสงชําระหนี้ไดไมเกิน
เกษียณอายุราชการ หากงวดชําระหนี้เกินกวาเกษียณอายุราชการแลวตองมีหนี้เหลืออยูไมเกินกวารอยละ 90    
ของเงินคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ    

 สําหรับสมาชิกผูกูที่ไดรับบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน และมีหนี้ตอสหกรณเหลืออยูเกิน
กวารอยละ 90 ของเงินคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ แตเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที่ไดรับไมเพียงพอตอ
เงินงวดชําระหนี้รายเดือน และหรือไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ใหสามารถยื่นขอขยายงวดการชําระหนี้ได ทั้งนี้     
ใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาขยายงวดการผอนชําระหนี้ไดตามที่เห็นสมควร และมิใหนํารายไดรายเดือน
คงเหลือตามขอ 55 มาใชบังคบัในกรณีนี ้

 ในกรณีมีเหตุจําเปนและผูกูไดขอผอนผันงดการชําระเงินตนสําหรับหนี้เงินกูสามัญหรือ    
ลดอัตราผอนชําระรายเดือนสําหรับเงินกูสามัญ ผูกูจะตองยื่นหนังสือขอผอนผันงดการชําระเงินตนหรือลดอัตราผอน
ชําระรายเดือน สําหรับการผอนผันงดการชําระเงินตนหรือลดอัตราผอนชําระรายเดือนเปนเหตุใหตองขยายงวดการ
ผอนชําระใหผูกูยื่นหนังสือพรอมกับหนังสือของผูค้ําประกันทุกคนที่ยินยอมใหผอนผันการชําระหนี้ดังกลาว หรือกรณี
ที่คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปนกรณีพิเศษ คณะอนุกรรมการเงินกูจะผอนผันการสง
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญท่ีกําหนดไวขางตนใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนผัน    
การงดชําระเงินตนเชนนี้รวมกันทั้งหมดตองไมเกินหกเดือนในแตละเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
  54.3 เงินกูพิเศษ คณะอนุกรรมการเงินกูจะพิจารณาใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปน
งวดรายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) ตามที่เห็นสมควร หรือสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยในอัตรากาวหนา
ตามที่สหกรณกําหนด โดยใหชําระภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวด โดยใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณารายได
รายเดือนคงเหลือของผูกูทั้งกอนและหลังเกษียณอายุราชการเปนเกณฑ 

  สําหรับระยะเวลาการผอนชําระของผูกูใหผอนชําระไดไมเกินอายุ 70 ป เวนแต
กรณีดังตอไปนี้ 

  54.3.1 เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยูใน
สหกรณ 

  54.3.2 กรณีผูกูนําเงินฝากมาเปนหลักประกันรวมกับอสังหาริมทรัพยและเงินฝาก
นั้นมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 60 ของวงเงินกู ใหผูกูสามารถสงงวดชําระหนี้ไดถึงอายุ 75 ป 
   54.3.3 กรณีกูไมเกินรอยละ 40 ของราคาประเมินหลักประกัน ใหผูกูสามารถสง
งวดชําระหนี้ไดถึงอายุ 75 ป 

 กรณีมีเหตุจําเปนและผูกูไดขอผอนผันการชําระเงินตน ผูกูจะตองยื่นหนังสือแจงความ
ประสงคขอผอนผันการชําระเงินตน หรือกรณีที่คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุอันสมควรเปนกรณีพิเศษ 
คณะอนุกรรมการเงินกูจะผอนผันการชําระเงินตนใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนผันการชําระ
เงินตนเชนนี้รวมกันทั้งหมดตองไมเกินหกเดือนในแตละเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือกรณีมีเหตุจําเปนและผูกู ไดขอลด



      3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

  69                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

ที่อาจมีผลทําใหหลักประกันมีมูลคาลดลงนอยกวาจํานวนหนี้เงินกูคงเหลือ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาใหความยินยอมเปนกรณ ีๆ ไป 
 

หมวด 6 
เงินงวดชาํระหนี้สําหรับเงินกู 

 ขอ 54 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูนั้น กําหนดไว ดังนี ้
 54.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด 

(เวนแตงวดสุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 12 งวด  
 54.2 เงนิกูสามัญใหผูกูสงคนืเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแต

งวดสุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 150 งวด  
   เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญของสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ใหสงชําระหนี้ไดไมเกิน
เกษียณอายุราชการ หากงวดชําระหนี้เกินกวาเกษียณอายุราชการแลวตองมีหนี้เหลืออยูไมเกินกวารอยละ 90    
ของเงินคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ    

 สําหรับสมาชิกผูกูที่ไดรับบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน และมีหนี้ตอสหกรณเหลืออยูเกิน
กวารอยละ 90 ของเงินคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ แตเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที่ไดรับไมเพียงพอตอ
เงินงวดชําระหนี้รายเดือน และหรือไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ใหสามารถยื่นขอขยายงวดการชําระหนี้ได ทั้งนี้     
ใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาขยายงวดการผอนชําระหนี้ไดตามที่เห็นสมควร และมิใหนํารายไดรายเดือน
คงเหลือตามขอ 55 มาใชบังคบัในกรณีนี ้

 ในกรณีมีเหตุจําเปนและผูกูไดขอผอนผันงดการชําระเงินตนสําหรับหนี้เงินกูสามัญหรือ    
ลดอัตราผอนชําระรายเดือนสําหรับเงินกูสามัญ ผูกูจะตองยื่นหนังสือขอผอนผันงดการชําระเงินตนหรือลดอัตราผอน
ชําระรายเดือน สําหรับการผอนผันงดการชําระเงินตนหรือลดอัตราผอนชําระรายเดือนเปนเหตุใหตองขยายงวดการ
ผอนชําระใหผูกูยื่นหนังสือพรอมกับหนังสือของผูค้ําประกันทุกคนที่ยินยอมใหผอนผันการชําระหนี้ดังกลาว หรือกรณี
ท่ีคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปนกรณีพิเศษ คณะอนุกรรมการเงินกูจะผอนผันการสง
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญท่ีกําหนดไวขางตนใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนผัน    
การงดชําระเงินตนเชนนี้รวมกันทั้งหมดตองไมเกินหกเดือนในแตละเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
  54.3 เงินกูพิเศษ คณะอนุกรรมการเงินกูจะพิจารณาใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปน
งวดรายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) ตามที่เห็นสมควร หรือสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยในอัตรากาวหนา
ตามที่สหกรณกําหนด โดยใหชําระภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวด โดยใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณารายได
รายเดือนคงเหลือของผูกูทั้งกอนและหลังเกษียณอายุราชการเปนเกณฑ 

  สําหรับระยะเวลาการผอนชําระของผูกูใหผอนชําระไดไมเกินอายุ 70 ป เวนแต
กรณีดังตอไปนี้ 

  54.3.1 เงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยูใน
สหกรณ 

  54.3.2 กรณีผูกูนําเงินฝากมาเปนหลักประกันรวมกับอสังหาริมทรัพยและเงินฝาก
นั้นมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 60 ของวงเงินกู ใหผูกูสามารถสงงวดชําระหนี้ไดถึงอายุ 75 ป 
   54.3.3 กรณีกูไมเกินรอยละ 40 ของราคาประเมินหลักประกัน ใหผูกูสามารถสง
งวดชําระหนี้ไดถึงอายุ 75 ป 

 กรณีมีเหตุจําเปนและผูกูไดขอผอนผันการชําระเงินตน ผูกูจะตองยื่นหนังสือแจงความ
ประสงคขอผอนผันการชําระเงินตน หรือกรณีที่คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุอันสมควรเปนกรณีพิเศษ 
คณะอนุกรรมการเงินกูจะผอนผันการชําระเงินตนใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนผันการชําระ
เงินตนเชนนี้รวมกันทั้งหมดตองไมเกินหกเดือนในแตละเหตุการณที่เกิดขึน้ หรือกรณีมีเหตุจําเปนและผูกู ไดขอลด



3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 70 

อัตราผอนชําระรายเดือน ผู กูจะตองยื่นหนังสือแจงความประสงคลดอัตราผอนชําระรายเดือน หรือกรณีที่
คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตุอันสมควร คณะอนุกรรมการเงินกูจะปรับลดอัตราผอนชําระรายเดือนตามที่
เห็นสมควรได ทั้งนี้ ระยะเวลาผอนชําระตองไมเกินที่กําหนดไวในขอ 54.3  

 

หมวด 7 
รายไดรายเดือนคงเหลือ 

  ขอ 55  สมาชิกผูกูเงินกับสหกรณเมื่อหักเงินท่ีตองชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ไดแก เงินกูฉุกเฉิน 
เงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณแลว ตองมีสัดสวนของจํานวนเงินชําระหนี้รายเดือนตอรายได
รายเดือนของผูกูไมเกินรอยละ 70 ตลอดอายุสัญญา  

  ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับกับกรณีท่ีสมาชิกมหีนี้เงินกูทุกประเภทรวมกันแลวไมเกิน
รอยละ 90 ของมูลคาหุนและหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูกับสหกรณ  

  สําหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ เงินกูพิเศษเพ่ือประกอบกิจการประเภทอาคารธุรกิจ   
เงินกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดิน รายไดรายเดือนของผูกูหมายถึง เงินเดือนของผูกูรวม
เงินรายไดรายเดือนของบุตรและหรือคูสมรสและหรือบิดามารดาของผูกู และรายไดอื่น ๆ ของผูกูท่ีสามารถแสดง
หลักฐานได  
  หลักฐานซึ่งแสดงรายไดรายเดือนประกอบคําขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะของผูกู       
ของบุตรและหรือคูสมรสและหรือบิดามารดา ไดแก หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากสถาบัน
การเงินยอนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอื่นใดที่คณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควร 

  ขอ 56  การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูทุกประเภท ผูกูตองสงตอสหกรณโดยวิธีหักจากรายได      
รายเดือนของผูกู ณ ที่จาย  

   การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกูที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหผูกูสงชําระหนี้โดยหักจากบัญชี
เงินฝากของผูกูเฉพาะกรณดีงัตอไปนี ้

  56.1 ผูกูไมมีรายไดรายเดือนที่รับจากหนวยราชการตนสังกัด  
  56.2 ผูกูโอนยายไปหนวยงานอื่นที่สหกรณไมสามารถเรียกหัก ณ ที่จายได 
  56.3 การกูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ ผูกูมีรายไดรายเดือนไมเพียงพอในการหักหนี้เงินงวด 

เงินงวดสวนท่ีหักไมพอสามารถหักรายเดือนจากบัญชีเงินฝากได ทั้งนี้ จํานวนเงินงวดที่หักจากบัญชีเงินฝากจะตอง  
ไมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินงวดที่ตองชําระตอสหกรณ 

  56.4 การกูเงินกูพิเศษซึ่งไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนและหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู
ในสหกรณ หากผูกูมีรายไดรายเดือนไมเพียงพอในการหักหนี้เงินงวด เงินงวดสวนท่ีหักไมพอสามารถหักรายเดือน
จากบัญชีเงินฝากได  

  56.5 กรณีอ่ืน ๆ ใหนําเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณา 
  การสงชําระหนี้โดยการหักจากบัญชีเงินฝากนี้ ผูกูตองมีเงินฝากไวในบัญชีจํานวนไมนอยกวา
เงินงวดชําระหนี้ หากผูกูมีเงินฝากไวในบัญชีไมเพียงพอในวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ สหกรณถือวาผูกูผิดนัดชําระหนี้ 
 
 

หมวด 8 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 ขอ 57 ใหสหกรณเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญทุกประเภทและเงินกูพิเศษ
ทุกประเภทไดตามประกาศสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ แตทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 15 ตอป  

   การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหออกเปนประกาศสหกรณ และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวัน
แรกของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกประกาศเปนตนไป สําหรับสมาชิกที่อยูในระหวางการผอนชําระหนี้เงินกู 
สหกรณจะปรับอัตราดอกเบ้ียใหเปนไปตามประกาศสหกรณดังกลาวและอาจปรับจํานวนเงินท่ีตองผอนชําระของผูกู
ซึ่งยังคางชําระอยูเปนอัตราใหมก็ได  

      3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

  71                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

  สําหรับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกรับชําระหนี้ในฐานะผูค้ําประกันใหเปนไป
ตามประกาศสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ 4 ตอป 
 ขอ 58 ดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
 

หมวด 9 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

    ขอ 59 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูตรวจตราควบคุมการใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะอนกุรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
 ขอ 60 ในกรณใีด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะอนุกรรมการเงินกูจัดการเรียกคืนโดย    
มิชักชา 
          60.1 เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
          60.2 เมื่อปรากฏตอคณะอนกุรรมการเงินกูวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
          60.3 เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบนี้  
         60.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้เปนเวลาสองงวดเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ 61 ในกรณีท่ีผูกูตองสงเงินกูคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ 60 ถาผูค้ําประกันซึ่งตองรับ
ผิดชําระหนี้แทนผูกูไมสามารถชําระหนี้นั้นใหเสร็จสิ้นในคราวเดียวได คณะอนุกรรมการเงินกูอาจผอนผันใหเรียกเก็บ
เงินจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนจนครบถวนตามหนี้ที่คางชําระตอสหกรณก็ได สําหรับจํานวนงวดรายเดือนที่
ผอนชําระของผูค้ําประกันนั้น ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอํานาจกําหนดจํานวนงวดผอนชําระตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ 
ไมเกิน 150 งวดเดือน 
 ขอ 62 กรณีผูกูหรือผูค้ําประกันเงินกูไดโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา    
แตยังมีหนี้คางชําระหรือภาระผูกพันในฐานะผูค้ําประกันตอสหกรณ ใหผูนั้นแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบภายใน
กําหนด 30 วัน นับแตวันที่โอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา 
 ขอ 63 สมาชิกที่ไดทําหนังสือยินยอม และหรือบันทึกขอตกลงยินยอมใหหักเงินเดือนหรือเงินได
อ่ืนใดที่ไดรับจากทางราชการเพื่อชําระหนี้ใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอ่ืนเปนลําดับแรกกอน
สหกรณ  และสมาชิกที่ถูกหมายบังคับคดีหรือหนังสือจากกรมบังคับคดีหรือหนวยราชการยึดหรืออายัดเงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก ทุนเรือนหุน หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกมีอยูหรือพึงไดรับจากสหกรณ คณะอนุกรรมการเงินกูมี
อํานาจระงับสิทธใินการกูเงิน ทุกประเภทของสมาชิกผูนั้น รวมทั้งมีอํานาจยกเลิกการระงับสิทธใินการกูเงินดังกลาว 
 ขอ 64 กรณีตองนํามูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระ
หนี้แกสหกรณ ซึง่สหกรณในฐานะเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือคาหุนนั้น สหกรณสามารถจัดลําดับในการหักหนี้เงินกู
ฉุกเฉิน หรือหนี้เงนิกูสามัญ หรือหนี้เงนิกูพิเศษ หรือหนี้อื่นใดที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณกอนก็ได 
 

หมวด 10 
การลงโทษ 

   ขอ 65  สมาชิกผูไดรับเงินกูสามัญทุกประเภท จะตองนําเงินกูไปใชตามวัตถุประสงคแหงการขอกู
ตามประเภทเงินกูนั้น ๆ หากผูกูไมนําเงินไปใชตามวัตถุประสงค หรือกรณีมีกําหนดระยะเวลาใหรายงานผลการใช
เงินกูแลวไมรายงานผลภายในกําหนดจะตองถูกลงโทษ ดังนี ้
          65.1 ปรับอัตราดอกเบี้ยจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทนั้น ๆ เปนรอยละ 15 
ตอป เปนระยะเวลาตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูกําหนด และ 



      3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

  71                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

  สําหรับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกรับชําระหนี้ในฐานะผูค้ําประกันใหเปนไป
ตามประกาศสหกรณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ 4 ตอป 
 ขอ 58 ดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
 

หมวด 9 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

    ขอ 59 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูตรวจตราควบคุมการใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะอนกุรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
 ขอ 60 ในกรณใีด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะอนุกรรมการเงินกูจัดการเรียกคืนโดย    
มิชักชา 
          60.1 เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
          60.2 เมื่อปรากฏตอคณะอนกุรรมการเงินกูวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
          60.3 เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิได
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบนี้  
         60.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้เปนเวลาสองงวดเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ 61 ในกรณีท่ีผูกูตองสงเงินกูคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวแลวในขอ 60 ถาผูค้ําประกันซึ่งตองรับ
ผิดชําระหนี้แทนผูกูไมสามารถชําระหนี้นั้นใหเสร็จสิ้นในคราวเดียวได คณะอนุกรรมการเงินกูอาจผอนผันใหเรียกเก็บ
เงินจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนจนครบถวนตามหนี้ที่คางชําระตอสหกรณก็ได สําหรับจํานวนงวดรายเดือนที่
ผอนชําระของผูค้ําประกันนั้น ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอํานาจกําหนดจํานวนงวดผอนชําระตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ 
ไมเกิน 150 งวดเดือน 
 ขอ 62 กรณีผูกูหรือผูค้ําประกันเงินกูไดโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา    
แตยังมีหนี้คางชําระหรือภาระผูกพันในฐานะผูค้ําประกันตอสหกรณ ใหผูนั้นแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบภายใน
กําหนด 30 วัน นับแตวันที่โอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา 
 ขอ 63 สมาชิกที่ไดทําหนังสือยินยอม และหรือบันทึกขอตกลงยินยอมใหหักเงินเดือนหรือเงินได
อ่ืนใดที่ไดรับจากทางราชการเพื่อชําระหนี้ใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอ่ืนเปนลําดับแรกกอน
สหกรณ  และสมาชิกที่ถูกหมายบังคับคดีหรือหนังสือจากกรมบังคับคดีหรือหนวยราชการยึดหรืออายัดเงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก ทุนเรือนหุน หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกมีอยูหรือพึงไดรับจากสหกรณ คณะอนุกรรมการเงินกูมี
อํานาจระงับสิทธใินการกูเงิน ทุกประเภทของสมาชิกผูนั้น รวมทั้งมีอํานาจยกเลิกการระงับสิทธใินการกูเงินดังกลาว 
 ขอ 64 กรณีตองนํามูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระ
หนี้แกสหกรณ ซึง่สหกรณในฐานะเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือคาหุนนั้น สหกรณสามารถจัดลําดับในการหักหนี้เงินกู
ฉุกเฉิน หรือหนี้เงนิกูสามัญ หรือหนี้เงนิกูพิเศษ หรือหนี้อื่นใดที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณกอนก็ได 
 

หมวด 10 
การลงโทษ 

   ขอ 65  สมาชิกผูไดรับเงินกูสามัญทุกประเภท จะตองนําเงินกูไปใชตามวัตถุประสงคแหงการขอกู
ตามประเภทเงินกูนั้น ๆ หากผูกูไมนําเงินไปใชตามวัตถุประสงค หรือกรณีมีกําหนดระยะเวลาใหรายงานผลการใช
เงินกูแลวไมรายงานผลภายในกําหนดจะตองถูกลงโทษ ดังนี ้
          65.1 ปรับอัตราดอกเบี้ยจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทนั้น ๆ เปนรอยละ 15 
ตอป เปนระยะเวลาตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูกําหนด และ 



3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 72 

          65.2 ระงับสิทธิการกู เงินเ พ่ือเหตุ ฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป  เงินกูสามัญ           
ทุกประเภทและเงินกูพิเศษเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป  
        กรณีผูกูซึ่งถูกลงโทษตามขอ 65.1 และขอ 65.2 ไดนําตนเงินและดอกเบี้ยท่ีคางชําระมา
ชําระตอสหกรณครบถวนแลว หรือไดรายงานผลการใชเงินกูแลว หรือผูกูไดถูกลงโทษมาเปนระยะเวลาพอสมควร
แลว ใหคณะอนกุรรมการเงินกูมีอํานาจพิจารณาผอนผันการลงโทษดังกลาวก็ได 
  ขอ 66  สมาชิกผูไดรับเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ หรือเงินกูพิเศษเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคาร
ธุรกิจ หรือเงินกูพิเศษเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดิน จะตองนําเงินกูไปใชตามวัตถุประสงค
แหงการขอกู หากผูกูไมนําเงินไปใชตามวัตถุประสงคแหงการกู หรือไมดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
ตามขอ 29 หรือตามเงื่อนไขในสัญญาจะถูกลงโทษ ดังนี ้
          66.1 ปรับอัตราดอกเบี้ยจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทนั้น ๆ เปนรอยละ 15   
ตอป เปนระยะเวลาตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูกําหนด และ 
           66.2 ระงับสิทธิการกู เ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป  เงินกูสามัญ          
ทุกประเภทและเงินกูพิเศษเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป 
          กรณีผูกูซึ่งถูกลงโทษตามขอ 66.1 และขอ 66.2 ไดนําตนเงินและดอกเบี้ยที่คางชําระมา
ชําระตอสหกรณครบถวนแลว หรือไดรายงานผลการใชเงินกูแลว หรือผูกูไดถูกลงโทษมาเปนระยะเวลาพอสมควร
แลวใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอํานาจพิจารณาผอนผันการลงโทษดังกลาวก็ได 

 ขอ 67  สมาชิกที่ใชเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จประกอบคําขอกูเงินกูทุกประเภท หรือรายงานผล
การใชเงินกูอันเปนเท็จจะถูกลงโทษ ดังนี ้
         67.1 ปรับอัตราดอกเบี้ยจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทนั้น ๆ เปนรอยละ 15 ตอป 
เปนระยะเวลาตามที่คณะอนกุรรมการเงินกูกําหนด และ 
          67.2 ระงับสิทธิการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป เงินกูสามัญทุก
ประเภทและเงินกูพิเศษเปนระยะเวลาไมเกิน 5 ป และหรือ 
         67.3 ถูกเรียกคืนเงินกูทั้งหมดหรือถูกหักเงินกูสวนที่เกินกวารอยละ 90 ของมูลคาหุน
ภายในระยะเวลาที่คณะอนกุรรมการเงินกูเห็นสมควรหรืออาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
        กรณีผูกูซึ่งถูกลงโทษตามขอ 67.1 และขอ 67.2 ไดนําตนเงินและดอกเบี้ยที่คางชําระมา
ชําระตอสหกรณครบถวนแลว หรือผูกูไดถูกลงโทษมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมี
อํานาจพิจารณาผอนผันการลงโทษดังกลาวก็ได 
 ขอ 68 สมาชิกผูกู เงินกูพิเศษที่ตองชําระเงินงวดโดยวิธีหักจากบัญชีเงินฝากของผูกูที่ มีไวกับ
สหกรณ ถาจํานวนเงนิฝากในบัญชีดงักลาวมีไมเพียงพอตอการหักชําระหนี้ในวันท่ีครบกําหนดการชําระหนี้ สหกรณ
ถือวาผูกูผิดนัดชําระหนี้ และสหกรณสามารถพิจารณาปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพ่ิมจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ประเภทนั้น ๆ ข้ึนไมเกินรอยละ 2 ตอป และหรือพิจารณางดเงินเฉลี่ยคืนได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 
 ขอ 69 สมาชิกที่กระทําความผิด หรือเปนตัวการ หรือผูสนับสนุน ใหมีการกระทําความผิดตาม  
ขอ  65 หรือขอ 66 หรือขอ 67 หากการกระทําดังกลาวเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายรายแรงใหถือวา
สมาชิก ผูนั้นแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหสมาชิกผูนั้นออกจากสหกรณก็ได 
และหรืออาจดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 70  การกําหนดหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม หรือนอกเหนือที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดโดยออกเปนประกาศสหกรณ 

      3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

  73                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 ขอ 71  สําหรับสมาชิกที่ไดกูเงินสหกรณตามระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2562 
และประกาศสหกรณเก่ียวกับการใหเงินกูแกสมาชิก ที่มีอยูกอนวันท่ีระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการกูเงิน
ตามระเบียบนี้ตอไป ทั้งนี้ กรณีสมาชิกผูกูมีความประสงครับสิทธิเพ่ิมขึ้นตามระเบียบนี้ ใหยื่นคํารองหรือคําขอกูตอ
คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณา 

  ขอ 72  ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติเงินกู หรือลดจํานวน
เงินกูตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ  
   กรณีเงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษเพ่ือซื้อท่ีดิน ที่มีจํานวนเงินกู    
เกินกวา 2,000,000 บาท ใหคณะอนกุรรมการเงินกูเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ 73 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด   
 ขอ 74 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
                                                (ลงนาม)       วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 



      3.1 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิก 

  73                          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 ขอ 71  สําหรับสมาชิกที่ไดกูเงินสหกรณตามระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2562 
และประกาศสหกรณเก่ียวกับการใหเงินกูแกสมาชิก ที่มีอยูกอนวันท่ีระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการกูเงิน
ตามระเบียบนี้ตอไป ทั้งนี้ กรณีสมาชิกผูกูมีความประสงครับสิทธิเพ่ิมขึ้นตามระเบียบนี้ ใหยื่นคํารองหรือคําขอกูตอ
คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณา 

  ขอ 72  ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติเงินกู หรือลดจํานวน
เงินกูตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ  
   กรณีเงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษเพ่ือซื้อท่ีดิน ที่มีจํานวนเงินกู    
เกินกวา 2,000,000 บาท ใหคณะอนกุรรมการเงินกูเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ 73 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด   
 ขอ 74 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

      
                                                (ลงนาม)       วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 



3.2 ระเบียบการปองกันการซื้อขายเงินกู 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 74

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการปองกันการซื้อขายเงินกูของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565 

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

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการ
ปองกันการซื้อขายเงินกูของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการปองกันการ
ซื้อขายเงินกูของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2565”   
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการปองกันการซื้อขาย
เงินกูของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวนขอเท็จจริง 
ปรากฏวามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุอันเชื่อไดวาสมาชิกผูเสนอคําขอกูเงินตอสหกรณไดขายเงินกูดังกลาว
ใหแกผูหนึ่งผูใด ใหถือวาสมาชิกผูขายเงินกูนั้นเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมและไมปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 
 ขอ 5 กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวนขอเท็จจริง 
ปรากฏวามีพยานหลักฐาน หรือมีเหตุอันเชื่อไดวาสมาชิกผูใดซื้อเงินกูจากสมาชิกที่ไดเสนอคําขอกูเงินตอ
สหกรณ  ใหถื อว าสมาชิ กผู ซื้ อ เ งินกูนั้ น เปนผู ที่ มี ความประพฤติและนิสั ยไมดี งาม และเป นผู ท่ี                      
ไมเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณอันถือไดวาเปนผูแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ และทําใหเสื่อมเสีย
ตอสหกรณ และศีลธรรมอันดีงามของสังคม 
 ขอ 6 กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวนขอเท็จจริง 
ปรากฏวามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุอันเชื่อไดวาสมาชิกหรือบุคคลใดไดกระทําการปลอมแปลงเอกสารคําขอกู 
หรือปลอมแปลงลายมือชื่อผูกูหรือผูค้ําประกันหรือพยานหรือผูบังคับบัญชา สหกรณจะดําเนินคดีอาญาตาม
กฎหมาย และรายงานใหหนวยงานตนสังกัดทราบเพ่ือดําเนินการสอบสวนทางวินัยตอไป และใหถือวาสมาชิก 
ผูนั้นเปนผูท่ีมีความประพฤติและนิสัยไมดีงาม และเปนผูที่ไมเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ อันถือไดวา
เปนผูแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณและทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ และศีลธรรมอันดีงามของสังคม 
 ขอ 7 สมาชิกผูกระทําผิดตามขอ 4 ใหลงโทษระงับการใหเงินกูเปนเวลาไมเกิน 1 ป          
ในกรณกีระทําผิดตั้งแต 2 ครั้ง ขึ้นไป ใหลงโทษใหออกจากสหกรณ 
 ขอ 8 สมาชิกผูกระทําผิด ตามขอ 5 ใหลงโทษโดยระงับการใหเงินกูเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
แตไมเกิน 3 ป หรือใหออกจากสหกรณ 
 ขอ 9 สมาชิกผูกระทําผิด ตามขอ 6 ใหลงโทษใหออกจากสหกรณ 
 ขอ 10 การลงโทษระงับการใหเงินกูใหใชคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งแหงจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มาประชุม สําหรับการลงโทษใหออกจากสหกรณใหใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่มาประชุม 
 ขอ 11 สมาชิกที่ถูกระงับการใหเงินกูมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการ โดยให
ยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอประธานกรรมการดําเนินการภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการระงับการให
เงินกู คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนที่สุด 
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 ขอ 12 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณ
เปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 13 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                     (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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 ขอ 12 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณ
เปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 13 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                     (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ. 2560 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (4) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย      
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติให 
ยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูสหกรณอื่น พ.ศ. 2555 และระเบียบ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2555 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 และใหกําหนดระเบียบวาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจาก    
นายทะเบียนสหกรณ ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการให
สหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ. 2560” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที ่11 กันยายน พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
 ขอ 3 ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณผูใหกูเงิน 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูใหกูเงนิ 
  “สหกรณผูขอกู” หมายความวา สหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณดวย 
 ขอ 4 สหกรณผูขอกู จะตองมีคณุสมบัติดังนี ้
  (1) ไมมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนที่
พอใจของสหกรณแลว 
  (2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้ 
  (3) มีความสามารถในการจัดการท่ีดี และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณและระเบียบของทางราชการโดยเครงครัดสม่ําเสมอ 
  (4) มีคณุสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 5 สหกรณจะใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูที่มีวัตถุประสงคจะใชเงินกูเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน
ใหสมาชิกกูหรือดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบอันเหมาะสม
เทานั้น 

ขอ 6 จํานวนเงินกูที่ใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่ง ๆ เมื่อรวมกับจํานวนเงินฝากที่
สหกรณผูใหกูฝากไวกับสหกรณผูขอกู (หากมี) แลว ตองไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง
ของสหกรณผูใหกูเงิน แตเม่ือรวมกับหนี้เงินกูทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไมเกิน
วงเงินกูยืมและค้ําประกันประจําปที่สหกรณผูขอกูไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ขอ 7 หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะค้ําประกัน
เปนรายบุคคลและใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูจํานองเปน
หลักประกัน เวนแตในกรณีจําเปนที่สหกรณผูขอกูไมมีหลักทรัพยหรือไมสามารถหาหลักทรัพยมาใชเปน
หลักประกันเงนิกูได ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู และในกรณี
ผูค้ําประกันคนใดพนจากตําแหนงกอนที่สหกรณผูขอกูจะชําระหนี้ เสร็จสิ้น ใหสหกรณผูขอกูจัดให
คณะกรรมการดําเนินการคนใหมเปนผูค้ําประกันแทนคนเดิม 
 ขอ 8 กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณท่ีขอกู
เงินชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกู แตตองไมเกิน   
หกสิบเดือน 
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 ขอ 9 อัตราดอกเบี้ยเงินกู ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงินโดยประกาศเปนคราวๆ ไป การคดิดอกเบ้ียเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงนิกู 
 ขอ 10  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนเกิดขึ้น อันทําใหสหกรณผูกูไมสามารถชําระ
คืนเงินกูไดตามกําหนด ใหสหกรณผูกูยื่นคํารองขอผอนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูตอสหกรณ เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับในชวงระยะเวลาที่
ไดรับการผอนผันไดตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 11 สหกรณผู กู ไมชํ าระคืนเงินกู เ ม่ือถึ งกําหนด โดยไม ได รับการผอนผันจาก
คณะกรรมการ หรือไมมีเหตุผลอันสมควร จะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวันในอัตรารอยละ 15 
ตอป ของตนเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น 
 ขอ 12  การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงคในการใช
เงินกู จํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณา    
เรื่องขอกูเงินจากสหกรณ 
   (2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปลาสุด พรอมดวยรายงานกิจการ
ประจําป 
   (3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน กอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกูและ
ยอนหลังอีก 2 เดือน 
   (4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ 
   (5) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงนิของสหกรณ 
   (6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการและ
ตําแหนงในหนวยงานที่สังกัด (ถามี) พรอมทั้งวาระของการดํารงตาํแหนงของกรรมการดําเนินการ 
   (7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงิน
กูยืมหรือค้ําประกันประจําป 
   (8) เอกสารที่สหกรณผูกูจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงรายละเอียดภาระการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น ซึ่งสหกรณไดกูยืมไวและยังมีภาระผูกพันอยูพรอมรายละเอียด
แสดงจํานวนเงนิกูทั้งหมด ยอดเงนิกูคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และจํานวนเงินที่ผอนชําระตอเดือน รวมทั้ง
เงินรับฝากจากนิติบุคคล หรือสหกรณอ่ืน พรอมรายละเอียดแสดงจํานวนเงินรับฝาก และอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก 
   (9) เอกสารอ่ืน ๆ ที่สหกรณกําหนด 
   (ขอ 12 (8) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
การใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 นายทะเบียนเห็นชอบตามหนังสือ ที่ กษ 
1110/2707 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ) 
 ขอ 13 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความมั่นคงความสามารถ
ในการชําระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งความเห็นตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 
 ขอ 14 ถาสหกรณผูกูจะกูเงินจากผูอ่ืน ในระหวางท่ียังมีหนี้เงินกูอยูตอสหกรณตองแจง      
ใหสหกรณทราบ 
 ขอ 15 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสหกรณเรียกคืนเงินกูและใหสหกรณผูขอกูชําระ
คืนตนเงินพรอมทั้งดอกเบี้ยแกสหกรณโดยทันที แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม 
  (1) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกสหกรณไมวาเพราะเหตุใด 
  (2) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตามขอ 14 แหงระเบียบนี ้
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 ขอ 9 อัตราดอกเบี้ยเงินกู ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงินโดยประกาศเปนคราวๆ ไป การคดิดอกเบ้ียเงินกูใหคิดเปนรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงนิกู 
 ขอ 10  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนเกิดขึ้น อันทําใหสหกรณผูกูไมสามารถชําระ
คืนเงินกูไดตามกําหนด ใหสหกรณผูกูยื่นคํารองขอผอนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูตอสหกรณ เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับในชวงระยะเวลาที่
ไดรับการผอนผันไดตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 11 สหกรณผู กู ไมชํ าระคืนเงินกู เ ม่ือถึ งกําหนด โดยไม ได รับการผอนผันจาก
คณะกรรมการ หรือไมมีเหตุผลอันสมควร จะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวันในอัตรารอยละ 15 
ตอป ของตนเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น 
 ขอ 12  การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงคในการใช
เงินกู จํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณา    
เรื่องขอกูเงินจากสหกรณ 
   (2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปลาสุด พรอมดวยรายงานกิจการ
ประจําป 
   (3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน กอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกูและ
ยอนหลังอีก 2 เดือน 
   (4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ 
   (5) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงนิของสหกรณ 
   (6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการและ
ตําแหนงในหนวยงานที่สังกัด (ถามี) พรอมทั้งวาระของการดํารงตาํแหนงของกรรมการดําเนินการ 
   (7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงิน
กูยืมหรือค้ําประกันประจําป 
   (8) เอกสารที่สหกรณผูกูจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงรายละเอียดภาระการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น ซึ่งสหกรณไดกูยืมไวและยังมีภาระผูกพันอยูพรอมรายละเอียด
แสดงจํานวนเงนิกูทั้งหมด ยอดเงนิกูคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู และจํานวนเงินที่ผอนชําระตอเดือน รวมทั้ง
เงินรับฝากจากนิติบุคคล หรือสหกรณอ่ืน พรอมรายละเอียดแสดงจํานวนเงินรับฝาก และอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก 
   (9) เอกสารอ่ืน ๆ ที่สหกรณกําหนด 
   (ขอ 12 (8) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
การใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 นายทะเบียนเห็นชอบตามหนังสือ ที่ กษ 
1110/2707 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ) 
 ขอ 13 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความมั่นคงความสามารถ
ในการชําระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมท้ังความเห็นตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 
 ขอ 14 ถาสหกรณผูกูจะกูเงินจากผูอ่ืน ในระหวางท่ียังมีหนี้เงินกูอยูตอสหกรณตองแจง      
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 ขอ 15 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ ใหสหกรณเรียกคืนเงินกูและใหสหกรณผูขอกูชําระ
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  (1) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกสหกรณไมวาเพราะเหตุใด 
  (2) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตามขอ 14 แหงระเบียบนี ้
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  (3) เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน
สัญญาเงินกู 
  (4) เม่ือสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามกําหนดและคณะกรรมการไมไดผอน
เวลาให 
  (5) เมื่อมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการเห็นวาสหกรณนั้นไมสมควรกูเงินสหกรณตอไป 
 ขอ 16 เม่ือคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลว ใหผู จัดการสหกรณแจงใหสหกรณผูขอกูทราบ
โดยเร็วเพ่ือจัดทําสัญญากู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินกูใหสหกรณผูขอกูตอไป 
 ขอ 17 การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด และใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณตามขอบังคับสหกรณ และสหกรณผูขอกูเปนผูลงชื่อในสัญญากูที่ทํากับสหกรณ 
 ขอ 18 การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทําสัญญากู 
ใหสามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ 6 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นไดตามความเหมาะสม และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

    ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 

                                                             (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศิรินันท 
     (นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกและวันคลายวันกอตั้งสหกรณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกและวันคลายวันกอตั้งสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ   
วันเกิดสมาชิกและวันคลายวันกอตั้งสหกรณ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือ     
วันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้
และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”   หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
 “คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
    จํากัด หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิกและวันคลายวันกอตั้งสหกรณ ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก  
 ขอ 6 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ใหแกสมาชิกปละ 2 ครั้ง โดยจายใหใน    
วันคลายวันเกิดของสมาชิก และวันคลายวันกอตั้งสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ซึ่งตรงกับวันที่ 28 
กันยายนของทุกป หรือกอนวันดังกลาวไมเกิน 1 เดือน เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนและคณะกรรมการดําเนินการ
มีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
   6.1 วันคลายวันเกิดสมาชิก จาย 100.00 บาท 
   6.2 วันคลายวันกอตั้งสหกรณตามอายุการเปนสมาชิก 
         6.2.1 อายุการเปนสมาชิก 1-15 ป  จาย 100.00 บาท 
         6.2.2 อายุการเปนสมาชิก 15 ปขึ้นไป  จาย 200.00 บาท 
         6.2.3 อายุการเปนสมาชิก 30 ปขึ้นไป  จาย 300.00 บาท 
 ขอ 7 การนับอายุการเปนสมาชิกตามขอ 6.2 ใหนับตั้งแตวันเขาเปนสมาชิกถึงวันคลาย  
วันกอตั้งสหกรณ (28 กันยายน) เศษของปใหตัดทิ้ง 

 ขอ 8 สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบนี้ตั้งแตวันที่
สหกรณไดรับโอนผูนั้นเปนสมาชิกสหกรณ  
 ขอ 9 สหกรณจะจายเงินตามขอ 6 โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูกับ
สหกรณ 
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 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”   หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
 “คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
    จํากัด หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิกและวันคลายวันกอตั้งสหกรณ ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก  
 ขอ 6 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ใหแกสมาชิกปละ 2 ครั้ง โดยจายใหใน    
วันคลายวันเกิดของสมาชิก และวันคลายวันกอตั้งสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ซึ่งตรงกับวันที่ 28 
กันยายนของทุกป หรือกอนวันดังกลาวไมเกิน 1 เดือน เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนและคณะกรรมการดําเนินการ
มีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
   6.1 วันคลายวันเกิดสมาชิก จาย 100.00 บาท 
   6.2 วันคลายวันกอตั้งสหกรณตามอายุการเปนสมาชิก 
         6.2.1 อายุการเปนสมาชิก 1-15 ป  จาย 100.00 บาท 
         6.2.2 อายุการเปนสมาชิก 15 ปขึ้นไป  จาย 200.00 บาท 
         6.2.3 อายุการเปนสมาชิก 30 ปขึ้นไป  จาย 300.00 บาท 
 ขอ 7 การนับอายุการเปนสมาชิกตามขอ 6.2 ใหนับตั้งแตวันเขาเปนสมาชิกถึงวันคลาย  
วันกอตั้งสหกรณ (28 กันยายน) เศษของปใหตัดทิ้ง 

 ขอ 8 สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบนี้ตั้งแตวันที่
สหกรณไดรับโอนผูนั้นเปนสมาชิกสหกรณ  
 ขอ 9 สหกรณจะจายเงินตามขอ 6 โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูกับ
สหกรณ 



4.1 ระเบียบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกและวันคลายวันกอตั้งสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 80

   สําหรับเงินที่จายตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนเงินของสมาชิกผูนั้นนับตั้งแตวันโอนเงิน โดย   
ไมมีการเรียกเงินคืนแตอยางใด 

ขอ 10 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพ่ือวันเกิดสมาชิกและวันคลายวันกอตั้ง
สหกรณ ใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 

ขอ 11 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน     
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ  วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 
                                                                    (ลงนาม)       วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 

4.2 ระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิก 

  81   สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27)  
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12   
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื ่อ
สงเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริม
การศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน     
 ขอ 4 ระเบียบนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “การศึกษา” หมายความวา การศึกษาต้ังแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตนขึ้นไปจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีทางราชการรับรอง 

 ขอ 5 สวสัดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
  5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
  5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
  5.3 เงินบริจาค 
 ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธไิดรับสวสัดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 ขอ 7 สมาชิกผูมีความประสงคขอรับสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาใหยื่นคําขอตามแบบที่
สหกรณกําหนดพรอมแนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ภายในกําหนดเวลา 1 ปนับแตวันที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตนหรือชั้นสูง หรือไดรับ
อนุมัติปริญญาบัตร 
 ขอ 8 สวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาตามระเบียบนี้สหกรณจะจายใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ตอหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ดังน้ี  
  8.1 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน ถึงระดับปริญญาตรี จํานวน  1,000.00  บาท 
  8.2 ระดับปริญญาโท     จํานวน 2,000.00  บาท 
  8.3 ระดับปริญญาเอก    จํานวน 3,000.00  บาท 
 ขอ 9 ใหผู จัดการเปนผูอนุมัติจายเงินสวัสดิการให เปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป  
 ขอ 10 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 11  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
                                                     (ลงนาม)  วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวชิิต สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 



4.2 ระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิก 

  81   สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27)  
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12   
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื ่อ
สงเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริม
การศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน     
 ขอ 4 ระเบียบนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “การศึกษา” หมายความวา การศึกษาต้ังแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตนขึ้นไปจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีทางราชการรับรอง 

 ขอ 5 สวสัดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
  5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
  5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
  5.3 เงินบริจาค 
 ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธไิดรับสวสัดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 ขอ 7 สมาชิกผูมีความประสงคขอรับสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาใหยื่นคําขอตามแบบที่
สหกรณกําหนดพรอมแนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ภายในกําหนดเวลา 1 ปนับแตวันที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตนหรือชั้นสูง หรือไดรับ
อนุมัติปริญญาบัตร 
 ขอ 8 สวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาตามระเบียบนี้สหกรณจะจายใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ตอหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร ดังน้ี  
  8.1 ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตน ถึงระดับปริญญาตรี จํานวน  1,000.00  บาท 
  8.2 ระดับปริญญาโท     จํานวน 2,000.00  บาท 
  8.3 ระดับปริญญาเอก    จํานวน 3,000.00  บาท 
 ขอ 9 ใหผู จัดการเปนผูอนุมัติจายเงินสวัสดิการให เปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป  
 ขอ 10 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 11  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
                                                     (ลงนาม)  วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวชิิต สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 



4.3 ระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด      82

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูของสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน     
  ขอ 4 ระเบียบนี้   

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “การเรียนรู” หมายความวา การเรียน การศึกษา การสัมมนา การอบรม เก่ียวกับ
ความรูทุกสาขาวิชาการที่หนวยงานของรัฐ องคกรใน
กํากับของรัฐ หรือสหกรณเปนผูจัดข้ึน  

 ขอ 5  สวัสดิการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 

  5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 ขอ 7 สมาชิกผูมีความประสงคขอรับสวัสดิการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหยื่นคําขอตามแบบที่
สหกรณกําหนดพรอมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับแตวันชําระเงิน 
 ขอ 8 สวัสดิการเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตามระเบียบนี้สหกรณจะจายใหตามที่จายจริงแตไมเกิน 
500.00 บาท  
 ขอ 9 สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการไมเกิน 3 ครั้งตลอดอายุการเปนสมาชิก    
โดยการนับจํานวนครั้งใหนับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553  
 ขอ 10 ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธเปนผูอนุมัติจายเงนิตามระเบียบนี้ 

ขอ 11 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน  
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

                                                  (ลงนาม)   วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

4.4 ระเบียบการใชทุนเพื่อการศึกษาอบรม 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใชทุนเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ. 2565 

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

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยใชทุนเพ่ือการศึกษาอบรม พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนเพ่ือ
การศกึษาอบรม พ.ศ. 2565”   
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนเพ่ือการศึกษา
อบรม พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน 
    ขอ 4 ในระเบียบนี ้
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
 “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 เงินทุนเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ ใหจายไดในกรณี ดังนี้ 
   5.1 เพ่ือการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสหกรณ 
   5.2 เพ่ือสงเสริมการศึกษาวิชาการสหกรณในสถาบันการศึกษา 
   5.3 เพ่ือสงเสริมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสหกรณ 
 ขอ 6 ผูมีสิทธิไดรับทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไดแก 
   6.1 สมาชิก สมาชิกสมทบ  
   6.2 นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ศึกษา หรือทําการวิจัยเก่ียวกับสหกรณ 
 ขอ 7 แหลงที่มาของเงนิทุนเพ่ือการศึกษาอบรมใหใชจากเงิน ดังนี ้
   7.1 งบประมาณรายจายประจําป  
     7.2 ทุนเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ  
   7.3 เงนิรับบริจาค 
 ขอ 8 การยื่นขอรับทุนเพ่ือการศึกษาอบรม ใหยื่นเปนหนังสือพรอมแนบเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ขอ 9 สหกรณจะพิจารณาจายเงินทุนเพ่ือการศึกษาอบรมใหตามความเหมาะสม 
 ขอ 10 ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูอนุมัติการจายเงินตามระเบียบนี้ 

ขอ 11 กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ      
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                (ลงนาม)      วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 



4.4 ระเบียบการใชทุนเพื่อการศึกษาอบรม 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใชทุนเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ. 2565 

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

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยใชทุนเพ่ือการศึกษาอบรม พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนเพ่ือ
การศกึษาอบรม พ.ศ. 2565”   
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนเพ่ือการศึกษา
อบรม พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน 
    ขอ 4 ในระเบียบนี ้
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
 “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 เงินทุนเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ ใหจายไดในกรณี ดังนี้ 
   5.1 เพ่ือการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสหกรณ 
   5.2 เพ่ือสงเสริมการศึกษาวิชาการสหกรณในสถาบันการศึกษา 
   5.3 เพ่ือสงเสริมการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสหกรณ 
 ขอ 6 ผูมีสิทธิไดรับทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไดแก 
   6.1 สมาชิก สมาชิกสมทบ  
   6.2 นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ศึกษา หรือทําการวิจัยเก่ียวกับสหกรณ 
 ขอ 7 แหลงที่มาของเงนิทุนเพ่ือการศึกษาอบรมใหใชจากเงิน ดังนี ้
   7.1 งบประมาณรายจายประจําป  
     7.2 ทุนเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ  
   7.3 เงนิรับบริจาค 
 ขอ 8 การยื่นขอรับทุนเพ่ือการศึกษาอบรม ใหยื่นเปนหนังสือพรอมแนบเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ขอ 9 สหกรณจะพิจารณาจายเงินทุนเพ่ือการศึกษาอบรมใหตามความเหมาะสม 
 ขอ 10 ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูอนุมัติการจายเงินตามระเบียบนี้ 

ขอ 11 กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ      
เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                (ลงนาม)      วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 



4.5 ระเบียบสวัสดิการเพื่อบานหลังใหม 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อบานหลังใหม พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
มีมติใหกําหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหม พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือบาน
หลังใหม พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหม 
พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใช
ระเบียบนี้แทน                                                                                                                                                                                            
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือบานหลังใหม ใหใชจากเงิน ดังนี้ 
  5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
  5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธไิดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อบานหลังใหมใหแกสมาชิก โดยจายใหครอบครัวละ   
1,000 บาท เพียงครั้งเดียว 
  กรณีซื้อบานหรือหองชุดหรือเพ่ือปลูกสรางบานโดยกูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะจากสหกรณ 
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหมใหแกสมาชิกโดยจายใหครอบครัวละ 2,000 บาท ตอบานหนึ่งหลัง 
   ขอ 8 ใหสมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมแนบ
เอกสารหลักฐานตาม 8.1 และ 8.2 ดังนี ้

  8.1 หลักฐานแสดงสิทธแิละการอยูอาศัย 
   8.1.1 สําเนาทะเบียนบานหลังใหมที่มีชื่อสมาชิกผูขอรับสวัสดิการ ไมวาในฐานะเจาบาน
หรือผูอยูอาศัย และ 

        8.1.2 สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินที่มีชื่อของสมาชิก หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวา
เปนเจาของกรรมสิทธิใ์นบานดังกลาว 

  8.2 หลักฐานของสมาชิกที่แสดงวาเปนบานหลังใหม 
        8.2.1 สําเนาสัญญาซื้อขายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางของกรมที่ดิน  
           (ทด.13 หรือ อช.16) หรือ 
        8.2.2 สําเนาสัญญาเงินกูเพ่ือการเคหะของสถาบันการเงนิ หรือ 
        8.2.3 สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารจากทางราชการ หรือ 
        8.2.4 สําเนาใบอนุญาตใหเลขหมายประจําบาน 
  ท้ังนี้ เอกสารตาม 8.1 และ 8.2 มิใหใชบังคับกับการกูเงินพิเศษเพ่ือการเคหะจากสหกรณ 
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 ขอ 9 ใหสมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่มี
กรรมสิทธิใ์นบานหลังดังกลาว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี ้
  9.1 กรณีซื้อขายหรือยกให พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์      
  9.2 กรณีปลูกสรางบานเอง พิจารณาจากวันที่ไดรับเลขที่บานแตทั้งนี้วันที่ไดรับเลขที่บาน
ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันไดรับอนุญาตใหกอสราง 
 ขอ 10  ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหมใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
 ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

     ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
                                                              (ลงนาม)      วิชิต สนธิวณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   
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 ขอ 9 ใหสมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่มี
กรรมสิทธิใ์นบานหลังดังกลาว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี ้
  9.1 กรณีซื้อขายหรือยกให พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์      
  9.2 กรณีปลูกสรางบานเอง พิจารณาจากวันที่ไดรับเลขที่บานแตทั้งนี้วันที่ไดรับเลขที่บาน
ตองไมเกิน 2 ป นับแตวันไดรับอนุญาตใหกอสราง 
 ขอ 10  ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหมใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
 ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

     ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
                                                              (ลงนาม)      วิชิต สนธิวณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   
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------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) และ
ขอ 118 (13)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ืออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮจัญ พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน     
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรพัยกรมปาไม จํากัด 
   “อุปสมบท” หมายความวา บวชเปนภกิษุในพระพุทธศาสนา 
   “พิธีฮัจญ” หมายความวา พิธีปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญในศาสนาอิสลาม  
    ซึ่งจะตองกระทําที่นครมักกะฮ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ ใหใชจากเงิน ดังนี้ 
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ใหแกสมาชิกที่อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ และได     
ลาสิกขาบทหรือกลับจากการเดินทางประกอบพิธีฮัจญ รายละ 2,000.00 บาท เพียงครั้งเดียว 
 ขอ 8 ใหสมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ ยื่นคําขอ  ตามแบบที่
สหกรณกําหนด พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

8.1 สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหลาอุปสมบท ตามระเบียบของทางราชการ หรือสําเนา
ใบสุทธิที่แสดงวาไดอุปสมบท หรือ 

8.2 สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจญ ตามระเบียบของทางราชการ หรือ
หลักฐานอื่นทีแ่สดงวาไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 

ขอ 9 ใหยื่นคําขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที่ลาสิกขาบท หรือ
วันที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ หากพนกําหนดนี้แลวเปนอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ 
 ขอ 10 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญใหเปนไป  
ตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
 ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
     ประกาศ  ณ  วันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

                                                      (ลงนาม)     วชิิต สนธิวณชิ 
  (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

4.7 ระเบียบสวัสดิการเพื่อการสมรส 
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------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อการสมรส พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
การสมรส พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการสมาชิก
เพ่ือการมงคลสมรส พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน     
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

   “สมรส”     หมายความวา จดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือการสมรส ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก  
 ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือการสมรสใหแกสมาชิกท่ีสมรส รายละ 1,000.00 บาท 
เพียงครั้งเดียว    
 ขอ 8 ใหสมาชิกท่ีจดทะเบียนสมรสแลว ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมทั้ง    
แนบสําเนาทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแตวันท่ีจดทะเบียนสมรส หากพนกําหนดนี้แลว
เปนอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้
 ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพื่อการสมรสใหเปนไปตามระเบียบนี้แลว
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
 ขอ 10 ในกรณทีี่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                               (ลงนาม)      วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อการสมรส พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
การสมรส พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการสมาชิก
เพ่ือการมงคลสมรส พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน     
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

   “สมรส”     หมายความวา จดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือการสมรส ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก  
 ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือการสมรสใหแกสมาชิกท่ีสมรส รายละ 1,000.00 บาท 
เพียงครั้งเดียว    
 ขอ 8 ใหสมาชิกท่ีจดทะเบียนสมรสแลว ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมทั้ง    
แนบสําเนาทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแตวันท่ีจดทะเบียนสมรส หากพนกําหนดนี้แลว
เปนอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้
 ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพื่อการสมรสใหเปนไปตามระเบียบนี้แลว
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
 ขอ 10 ในกรณทีี่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                               (ลงนาม)      วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

  



4.8 ระเบียบสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 14  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพ่ือรับขวัญทายาทใหม พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
รับขวัญทายาทใหม พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบั ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการ
สมาชิกเพ่ือรับขวัญทายาทใหม พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน     
 ขอ 4 ในระเบียบนี้  

   “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
        “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

            “ทายาท”  หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหม ใหใชจากเงิน ดังนี ้
    5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
    5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ขอ 6 ผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 7 เงินสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหมจายครอบครัวละ 1,000.00 บาทตอทายาทใหม 1 คน 
 ขอ 8 ใหสมาชิกที่มีทายาทใหม ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมทั้งแนบสําเนา
เอกสาร ดังนี ้
          8.1 สูติบัตร   
   8.2 ทะเบียนสมรสหรือหนังสือการรับรองบุตรหรือหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงวาเปนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมาย  
   กรณสีมาชิกซึ่งเปนหญิงท่ีไมไดจดทะเบียนสมรสใหแนบเอกสารเฉพาะขอ 8.1 เพียงอยางเดียว 
   การยื่นคําขอใหยื่นภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแตวันที่คลอด หากพนกําหนดนี้
แลวเปนอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ 
 ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม ใหเปนไปตามระเบียบนี ้
แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
 ขอ 10  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน        
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 11  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

                                                   (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
  (นายวิชิต สนธิวณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

4.9 ระเบียบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
การศกึษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือการศึกษา
ของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบ
นี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

    “บุตร” หมายความวา บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย และหมายความรวมถึง 
    บุตรบุญธรรมดวย 

 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือการศกึษาของบุตรสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
         5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
         5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
         5.3 เงินบริจาค 
 

หมวดท่ี 1 
บททั่วไป 

 ขอ 6 สวัสดิการเพ่ือการศกึษาของบุตรสมาชิกมี 3 ประเภท คือ 
   6.1 ทุนสงเสริมการศึกษา 
   6.2 ทุนเรียนดี  
   6.3 ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 
 ขอ 7 สมาชิกผูมีสิทธิขอรับสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิก ตองเปนสมาชิกมาแลว   

ไมนอยกวา 1 ป  
 ขอ 8 บุตรสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการตองมีอายุไมนอยกวา 3 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ ยกเวน

การศึกษาในระดับอุดมศกึษา (ปริญญาตร)ี ที่มีหลักสูตรเกินกวา 4 ป ใหขอรับสวัสดิการไดไมเกินอายุ 27 ปบริบูรณ 
 

หมวดท่ี 2 
ทุนสงเสริมการศึกษา 

 ขอ 9 ทุนสงเสริมการศึกษาเปนทุนที่จัดใหแกบุตรสมาชิก เพ่ือชวยเหลือครอบครัวสมาชิก 
โดยในแตละปสมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิยื่นคาํขอรับทุนสงเสริมการศกึษาสําหรับบุตรของตนไดเพียง 1 ทุน  

   กรณีที่สมาชิกและคูสมรสเปนสมาชิกสหกรณ และมีบุตรมากกวา 1 คน มีสิทธิยื่น       
คําขอรับทุนสงเสริมการศึกษาสําหรับบุตรของตนไดไมเกิน 2 ทุน 



4.9 ระเบียบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
การศกึษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือการศึกษา
ของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบ
นี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

    “บุตร” หมายความวา บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย และหมายความรวมถึง 
    บุตรบุญธรรมดวย 

 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือการศกึษาของบุตรสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
         5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
         5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
         5.3 เงินบริจาค 
 

หมวดท่ี 1 
บททั่วไป 

 ขอ 6 สวัสดิการเพ่ือการศกึษาของบุตรสมาชิกมี 3 ประเภท คือ 
   6.1 ทุนสงเสริมการศึกษา 
   6.2 ทุนเรียนดี  
   6.3 ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 
 ขอ 7 สมาชิกผูมีสิทธิขอรับสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิก ตองเปนสมาชิกมาแลว   

ไมนอยกวา 1 ป  
 ขอ 8 บุตรสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการตองมีอายุไมนอยกวา 3 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ ยกเวน

การศึกษาในระดับอุดมศกึษา (ปริญญาตร)ี ที่มีหลักสูตรเกินกวา 4 ป ใหขอรับสวัสดิการไดไมเกินอายุ 27 ปบริบูรณ 
 

หมวดท่ี 2 
ทุนสงเสริมการศึกษา 

 ขอ 9 ทุนสงเสริมการศึกษาเปนทุนที่จัดใหแกบุตรสมาชิก เพ่ือชวยเหลือครอบครัวสมาชิก 
โดยในแตละปสมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิยื่นคาํขอรับทุนสงเสริมการศกึษาสําหรับบุตรของตนไดเพียง 1 ทุน  

   กรณีที่สมาชิกและคูสมรสเปนสมาชิกสหกรณ และมีบุตรมากกวา 1 คน มีสิทธิยื่น       
คําขอรับทุนสงเสริมการศึกษาสําหรับบุตรของตนไดไมเกิน 2 ทุน 
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 ขอ 10 การกําหนดจํานวนเงินและจํานวนทุนสงเสริมการศึกษาในแตละระดับชั้นการศึกษา    
ใหเปนไปตามประกาศสหกรณ ทั้งนี้ จํานวนเงินของทุนหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 600.00 บาท 

หมวดท่ี 3 
ทนุเรียนด ี

 ขอ 11 ทุนเรียนดีเปนทุนที่จัดใหแกบุตรของสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ดังนี้ 
   11.1 ทุนท่ีใหระหวางการศกึษา  

      11.1.1 ระดับประถมศึกษา 
      11.1.2 ระดับมัธยมศกึษา  
      11.1.3 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเทา 
      11.1.4 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตร)ี 
    11.2 ทุนที่ใหเม่ือสําเร็จการศกึษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) 

 ขอ 12 ในแตละปสมาชิกคนหนึ่ง  ๆมีสิทธิยื่นคําขอรับทุนเรียนดีสําหรับบุตรของตนไดเพียง 1 ทุน   
 กรณีที่สมาชิกและคูสมรสเปนสมาชิกสหกรณ และมีบุตรมากกวา 1 คน มีสิทธิยื่น     

คําขอรับทุนเรียนดีสําหรับบุตรของตนไดไมเกิน 2 ทุน   
 บุตรสมาชิกที่ไดรับทุนเรียนดีจะไมมีสิทธิไดรับทุนสงเสริมการศึกษา 

 ขอ 13 วิธีการพิจารณาผลการศึกษา จํานวนเงินและจํานวนทุนเรียนดีในแตละระดับชั้น        
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของระดับชั้นการศึกษา ทั้งนี้ ไมเกิน 3,500.00 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศ
สหกรณ 

 ขอ 14 บุตรสมาชิกที่ไดรับทุนสงเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีแลว เมื่อสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มีสิทธิขอรับทุนสวัสดิการเพ่ือการศกึษาของบุตรสมาชิกเพิ่ม ดังนี ้

(1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ไดรับทุนเพ่ิมอีก 2,500.00 บาท 
(2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ไดรับทุนเพ่ิมอีก 1,000.00 บาท 

หมวดท่ี 4 
ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ 

 ขอ 15 ทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษเปนทุนที่จัดใหบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอน   
คนพิการ หรือเปนเด็กที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดังกลาวตอง
ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  

 ขอ 16 การกําหนดจํานวนเงินและจํานวนทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษใหเปนไปตาม
ประกาศสหกรณ ทั้งนี้ จํานวนเงินของทุนหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 3,500.00 บาท 

 ขอ 17 ในแตละปสมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิยื่นคําขอรับทุนสงเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
สําหรับบุตรของตนไดตามจํานวนบุตรที่มีสิทธไิดรับทุนนี ้

หมวดท่ี 5 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 18 สมาชิกผูประสงคขอรับสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิกตองยื่นคําขอ        
พรอมหลักฐานตาง ๆ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 

 ขอ 19 ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธเปนผูมีอํานาจพิจารณาตัดสินการ
ขอรับสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิก แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 

 ขอ 20 กรณีมีสมาชิกขอรับสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิกมากกวาจํานวนทุนที่
สหกรณกําหนดไว สหกรณอาจใชวิธีการจับฉลากหรือวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศสหกรณ 

4.9 ระเบียบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก 
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 ขอ 21 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิก โดยนําฝากเขาบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยสินมัธยัสถที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณ 

 ขอ 22 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน   
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 23 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                                  (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   
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 ขอ 21 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือการศึกษาของบุตรสมาชิก โดยนําฝากเขาบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยสินมัธยัสถที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณ 

 ขอ 22 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน   
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 23 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                                  (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   

 
 

 



4.10 ระเบียบสวัสดิการเพื่อสมาชิกท่ีไมมีบุตรหรือเปนโสด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไมมีบตุรหรือเปนโสด พ.ศ. 2565 

------------------------------------ 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 

และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12   
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพื่อสมาชิกที่ไมมีบุตรหรอืเปนโสด พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
สมาชิกท่ีไมมีบุตรหรือเปนโสด พ.ศ. 2565” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการสําหรับ

สมาชิกที่ไมมีบุตรหรือเปนโสด พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                                                                 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิกและ  

      หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมดวย   
  “โสด” หมายความวา  สมาชิกที่ไมมีการสมรสตามกฎหมาย และหมายความ 
     รวมถึงผูที่หยารางแลว 
ขอ 5 สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไมมีบุตรหรือเปนโสดใหใชจากเงิน ดังนี้  
  5.1 งบประมาณรายจายประจําป  
  5.2 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
ขอ 6 สหกรณจะจายเงินสวสัดิการจํานวน 3,000.00 บาท ใหแกสมาชิกที่ไมมีบุตรหรือเปนโสด

และไมมีบุตร ที่มีอายุต้ังแต 50 ป ขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป  
ขอ 7 สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบน้ี ตั้งแตวันที่

สหกรณไดรับโอนผูนั้นเปนสมาชิกสหกรณ  
ขอ 8 กรณีสมาชิกและคูสมรสเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามขอ 6 สหกรณจะจายเงินทุน

สวัสดิการใหทั้ง 2 คน 
 ขอ 9 สมาชิกมีสิทธิรับสวัสดิการตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว และเมื่อสมาชิกไดใชสิทธิรับเงิน
สวัสดิการตามระเบียบนี้ไปแลวไมมีสิทธริับสวัสดกิารเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกอีก 
 ขอ 10 ใหสมาชิกผูมีสทิธไิดรับสวสัดิการตามระเบียบนี้ยื่นหนังสอืตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 11 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 12 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน       
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 13 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
                                             (ลงนาม)    วชิิต สนธิวณชิ 
   (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
   ประธานกรรมการดําเนินการ 
   สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

4.11 ระเบียบสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที ่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด ช ุดที ่ 45          
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด    
วาดวยสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือการ
ประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชเงินเพื่อสวัสดิการ
เพ่ือการประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
   ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เทานั้น ไมรวมถึงผูทํา
ประกันชีวิตสมทบและสมาชิกสมทบ 
 ขอ 6 สวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิก ใหจายจากเงิน ดังนี้ 

6.1 งบประมาณรายจายประจําป   
6.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
6.3 เงินรับบริจาค 
6.4 เงินคืนประสบการณจากการประกันชีวิตกลุม 

 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิกอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้
   7.1 สนับสนุนคาเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด ใหกับสมาชิกที่มีความประสงคจะทําประกัน
ชีวิตในวงเงินสินไหมทดแทนไมเกิน 100,000.00 บาท กรณเีสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  
   7.2 สนับสนุนคาเบี้ยประกันชีวิตบางสวน ใหกับสมาชิกที่มีความประสงคจะทําประกัน
ชีวิตในวงเงินสินไหมทดแทนเกินกวา 100,000.00 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ทั้งนี้ จํานวนเงินที่
สนับสนุนใหเปนไปตามประกาศสหกรณ 

ขอ 8 การจายเงินสินไหมทดแทน เมื่อสมาชิกเสียชีวิตใหดําเนินการ ดังนี้   
8.1 ใหผูมีสิทธิ ไดรับเงินหรือทายาทแจงเปนหนังสือพรอมแนบหลักฐานเอกสาร              

ใบมรณบัตร สําเนาทะเบียนบาน และหนังสือหลักฐานอ่ืนใดที่จําเปนถึงสหกรณเพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 180 วัน 
นับตั้งแตวันเสียชีวิต  

8.2 กรณสีมาชิกผูนั้นมีหนี้คางชําระอยูกับสหกรณ สหกรณจะนําเงินสินไหมทดแทนที่
ไดรับมาชําระหนี้ท่ีคางชําระอยูกับสหกรณ สวนเงินที่เหลือสหกรณจะจายใหกับผูรับโอนประโยชนหรือทายาท
ตามกฎหมายตอไป 
 ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิกใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที ่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด ช ุดที ่ 45          
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด    
วาดวยสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือการ
ประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชเงินเพื่อสวัสดิการ
เพ่ือการประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
   ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เทานั้น ไมรวมถึงผูทํา
ประกันชีวิตสมทบและสมาชิกสมทบ 
 ขอ 6 สวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิก ใหจายจากเงิน ดังนี้ 

6.1 งบประมาณรายจายประจําป   
6.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
6.3 เงินรับบริจาค 
6.4 เงินคืนประสบการณจากการประกันชีวิตกลุม 

 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิกอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้
   7.1 สนับสนุนคาเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมด ใหกับสมาชิกที่มีความประสงคจะทําประกัน
ชีวิตในวงเงินสินไหมทดแทนไมเกิน 100,000.00 บาท กรณเีสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  
   7.2 สนับสนุนคาเบี้ยประกันชีวิตบางสวน ใหกับสมาชิกที่มีความประสงคจะทําประกัน
ชีวิตในวงเงินสินไหมทดแทนเกินกวา 100,000.00 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ทั้งนี้ จํานวนเงินที่
สนับสนุนใหเปนไปตามประกาศสหกรณ 

ขอ 8 การจายเงินสินไหมทดแทน เมื่อสมาชิกเสียชีวิตใหดําเนินการ ดังนี้   
8.1 ใหผูมีสิทธิ ไดรับเงินหรือทายาทแจงเปนหนังสือพรอมแนบหลักฐานเอกสาร              

ใบมรณบัตร สําเนาทะเบียนบาน และหนังสือหลักฐานอ่ืนใดที่จําเปนถึงสหกรณเพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 180 วัน 
นับตั้งแตวันเสียชีวิต  

8.2 กรณสีมาชิกผูนั้นมีหนี้คางชําระอยูกับสหกรณ สหกรณจะนําเงินสินไหมทดแทนที่
ไดรับมาชําระหนี้ท่ีคางชําระอยูกับสหกรณ สวนเงินที่เหลือสหกรณจะจายใหกับผูรับโอนประโยชนหรือทายาท
ตามกฎหมายตอไป 
 ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิกใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
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ขอ 10  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                    (ลงนาม)     วิชติ สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื ่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2565” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือ

บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

   “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “บําเหน็จสมาชิก”หมายความวา  เงินสวัสดิการที่สหกรณจายใหแกสมาชิกที่มีอาย ุ      

ไมนอยกวา  60 ป  และมีอายุการ เปนสมาชิก
ติดตอกันไมนอยกวา 10 ป 

ขอ 5 เงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
  5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
  5.2 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
ขอ 6 การนับอายุของสมาชิก และอายุการเปนสมาชิก ใหนับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป        

เศษของปใหตัดทิ้ง 
ขอ 7 สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบนี้ ตั้งแตวันท่ี

สหกรณไดรับโอนผูนั้นเปนสมาชิกสหกรณ  
ขอ 8 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก ในเดือนตุลาคมของทุกป หรือตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จตามระเบียบนี้ เพียงครั้งเดียว 
ขอ 9 การคิดคํานวณเงินสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก ใหคํานวณจากจํานวนปที่เปนสมาชิก    

คูณดวยจํานวนหุนที่มีอยูในสหกรณหารดวยหนึ่งรอย 
ขอ 10 จํานวนเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกท่ีคํานวณไดตามขอ 9 หากต่ํากวา 2,000.00 บาท 

ใหจาย 2,000.00 บาท แตทั้งนี้จํานวนเงนิสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จตองไมเกิน 10,000.00 บาท 
ขอ 11 กรณีที่สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกยังมีหนี้คางชําระอยูกับ

สหกรณ เกินกวารอยละ 90 ของทุนเรือนหุนที่สมาชิกผูนั้นมีอยูในสหกรณ ใหสหกรณนําเงินที่คํานวณไดตาม   
ขอ 9 และขอ 10 มาหักชําระหนี้ของสมาชิกที่คางชําระอยูทั้งหมดกอน  

  ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับหนี้เงินกูพิเศษ 
ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการมีอํานาจจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ โดยจายเขาบัญชีเงินฝากที่สมาชิกผูนั้นมีอยูกับสหกรณ และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบตอไป 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื ่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2565” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือ

บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

   “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “บําเหน็จสมาชิก”หมายความวา  เงินสวัสดิการที่สหกรณจายใหแกสมาชิกที่มีอาย ุ      

ไมนอยกวา  60 ป  และมีอายุการ เปนสมาชิก
ติดตอกันไมนอยกวา 10 ป 

ขอ 5 เงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
  5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
  5.2 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
ขอ 6 การนับอายุของสมาชิก และอายุการเปนสมาชิก ใหนับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป        

เศษของปใหตัดทิ้ง 
ขอ 7 สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณอื่น ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบนี้ ตั้งแตวันท่ี

สหกรณไดรับโอนผูนั้นเปนสมาชิกสหกรณ  
ขอ 8 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก ในเดือนตุลาคมของทุกป หรือตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จตามระเบียบนี้ เพียงครั้งเดียว 
ขอ 9 การคิดคํานวณเงินสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก ใหคํานวณจากจํานวนปที่เปนสมาชิก    

คูณดวยจํานวนหุนที่มีอยูในสหกรณหารดวยหนึ่งรอย 
ขอ 10 จํานวนเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกท่ีคํานวณไดตามขอ 9 หากต่ํากวา 2,000.00 บาท 

ใหจาย 2,000.00 บาท แตทั้งนี้จํานวนเงนิสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จตองไมเกิน 10,000.00 บาท 
ขอ 11 กรณีที่สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิกยังมีหนี้คางชําระอยูกับ

สหกรณ เกินกวารอยละ 90 ของทุนเรือนหุนที่สมาชิกผูนั้นมีอยูในสหกรณ ใหสหกรณนําเงินที่คํานวณไดตาม   
ขอ 9 และขอ 10 มาหักชําระหนี้ของสมาชิกที่คางชําระอยูทั้งหมดกอน  

  ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับหนี้เงินกูพิเศษ 
ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการมีอํานาจจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ โดยจายเขาบัญชีเงินฝากที่สมาชิกผูนั้นมีอยูกับสหกรณ และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบตอไป 

 
 



4.12 ระเบียบสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก 
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ขอ 13 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน   
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 14 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                  (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2565 

------------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27)  
และขอ 118 (13)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12     
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และ
ใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
 “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิกอาวุโส” หมายความวา  สมาชิกที่มีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป และมีอาย ุ
    การเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 10 ป 

  ขอ 5 เงนิสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ขอ 6 การนับอายุของสมาชิก และอายุการเปนสมาชิก ใหนับถึงวันท่ี 30 กันยายนของทุกปเศษของ
ปใหตัดท้ิง 
 ขอ 7 สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณอื ่น ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบนี ้ ตั้งแตวันท่ี
สหกรณไดรับโอนผูนั้นเปนสมาชิกสหกรณ  
 ขอ 8 สหกรณจะจายเงินสวสัดิการตามระเบียบนี้ ใหแกสมาชิกอาวุโสตามรายละเอียด ดังน้ี 
  8.1 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป   จาย 1,000.00 บาท 
  8.2 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 20 ป   จาย 1,500.00 บาท 
  8.3 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 30 ป   จาย 2,000.00 บาท 
 ขอ 9 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสตามขอ 8 ในเดือนตุลาคมของทุกป หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  
 ขอ 10 ใหประธานกรรมการดําเนินการ มีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ โดยจายเขาบัญชีเงินฝากท่ีสมาชิกผูนั้นมีอยูกับสหกรณ และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบตอไป 
 ขอ 11  ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 12  ใหประธานกรรมการดาํเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

                                                    (ลงนาม)  วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวชิิต สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2565 

------------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27)  
และขอ 118 (13)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12     
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูล
สมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และ
ใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
 “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิกอาวุโส” หมายความวา  สมาชิกที่มีอายุตั้งแต 61 ปขึ้นไป และมีอาย ุ
    การเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 10 ป 

  ขอ 5 เงนิสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ขอ 6 การนับอายุของสมาชิก และอายุการเปนสมาชิก ใหนับถึงวันท่ี 30 กันยายนของทุกปเศษของ
ปใหตัดท้ิง 
 ขอ 7 สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณอื ่น ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามระเบียบนี ้ ตั้งแตวันท่ี
สหกรณไดรับโอนผูนั้นเปนสมาชิกสหกรณ  
 ขอ 8 สหกรณจะจายเงินสวสัดิการตามระเบียบนี้ ใหแกสมาชิกอาวุโสตามรายละเอียด ดังน้ี 
  8.1 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป   จาย 1,000.00 บาท 
  8.2 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 20 ป   จาย 1,500.00 บาท 
  8.3 สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 30 ป   จาย 2,000.00 บาท 
 ขอ 9 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสตามขอ 8 ในเดือนตุลาคมของทุกป หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  
 ขอ 10 ใหประธานกรรมการดําเนินการ มีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ โดยจายเขาบัญชีเงินฝากท่ีสมาชิกผูนั้นมีอยูกับสหกรณ และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบตอไป 
 ขอ 11  ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 12  ใหประธานกรรมการดาํเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

                                                    (ลงนาม)  วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวชิิต สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 



4.14 ระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัย 
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 ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที ่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด ช ุดที ่ 45          
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด    
วาดวยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ           
เพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2560 
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “ป” หมายความวา ปทางการบัญชีของสหกรณ 

 ขอ 5 เงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกประสบภัย ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 เงนิทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ขอ 6 ประสบภัย หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกที่อยูอาศัยของสมาชิก อันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เปนตน และใหหมายความรวมถึงอุบัติภัยอ่ืน ๆ ที่เกิด
แกที่อยูอาศัยดวย 
 ขอ 7 ความเสียหายที่จะไดรับการสงเคราะหตามระเบียบนี้ หมายถึง ความเสียหายตอบานที่
อยูอาศัยและทรัพยสินที่อยูภายในบานหลังดังกลาว แตไมรวมถึงยานพาหนะและทรัพยสินที่อยูภายนอกบาน 
 ขอ 8 สมาชิกผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน    
การนับอายุการเปนสมาชิกใหนับตั้งแตวันแรกเขาเปนสมาชิกจนถึงวันประสบภัย 
 ขอ 9 จํานวนเงินสงเคราะหแกสมาชิกผูประสบภัย ใหจายดังนี ้
    9.1 ที่อยูอาศัยเสียหายทั้งหมดไมอาจซอมแซมได ใหจายตามท่ีเสียหายจริงแตไมเกิน
รายละ  

      9.1.1 กรณเีปนเจาบานตามทะเบียนบาน 40,000.00 บาท 
      9.1.2 กรณเีปนผูอาศัยและมีชื่อในทะเบียนบาน 30,000.00 บาท 
      9.1.3 กรณเีปนผูอาศัยแตไมมีชื่อในทะเบียนบาน 10,000.00 บาท 
    9.2 ที่อยูอาศัยเสียหายบางสวน ใหจายตามที่เสียหายจริงแตไมเกินรายละ 
     9.2.1 กรณเีปนเจาบานตามทะเบียนบาน 4,000.00 บาท 
     9.2.2 กรณเีปนผูอาศัยและมีชื่อในทะเบียนบาน 3,000.00 บาท 
     9.2.3 กรณเีปนผูอาศัยแตไมมีชื่อในทะเบียนบาน 1,000.00 บาท 
 ขอ 10 กรณีที่อยูอาศัยเปนบานพักของทางราชการ ไมวาจะมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือไม   
ก็ตาม ใหจายเฉพาะทรัพยสินที่เสียหายซึ่งอยูในที่อยูอาศัยและเปนกรรมสิทธิของสมาชิกผูนั้น ตามมูลคาที่
เสียหายจริงแตไมเกินรายละ 3,000.00 บาท 
 
 

4.14 ระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัย 
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 ขอ 11 กรณีที่อยูอาศัยมีสมาชิกพักอาศัยอยูมากกวา 1 คน ใหยื่นคําขอรับเงินสงเคราะห
ผูประสบภัยตามระเบียบนี้ไดทุกคนตอการประสบภัยในแตละครั้ง 
 ขอ 12 สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะหผูประสบภัย อันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เปนตน ตามระเบียบนี้ไดเพียงปละ 1 ครั้ง นอกจากในป
นั้น ๆ สมาชิกรายดังกลาวไดประสบภัยธรรมชาติอีก ใหมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะหผูประสบภัยตามหลักเกณฑ
ดังนี้     
   12.1 ผูไดรับเงินสวัสดิการตามขอ 9.2 ซึ่งเปนกรณีที่ ที่อยูอาศัยเสียหายบางสวนแลว 
และตอมาเกิดประสบภัยที่อยูอาศัยเสียหายท้ังหมดไมอาจซอมแซมได สามารถขอรับทุนสวัสดิการเพ่ิมเติมตาม
ขอ 9.1 ได  

 12.2 ผูไดรับเงินทุนสวัสดิการตามขอ 9.1 ซึ่งเปนกรณีที่ ที่อยูอาศัยเสียหายทั้งหมด  
ไมอาจซอมแซมแลว และตอมาเกิดประสบภัยที่อยูอาศัยเสียหายบางสวน ไมสามารถขอรับทุนสวัสดิการ
เพ่ิมเติมตามขอ 9.2 
 ขอ 13 เมื่อสมาชิกประสบภัย ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

 13.1 สําเนาทะเบียนบานท่ีประสบภัยซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู สําหรับผูอยูอาศัยแตไมมี 
ชื่อในทะเบียนบาน จะตองมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อไดวา เปนผูอยูอาศัย ในบานหลังดังกลาวจริง  

 กรณีตามขอ 10 ใหมีหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาวาสมาชิกผูนั้นไดอยูอาศัย
และทรัพยสินไดรับความเสียหายจริง 

13.2 รายการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เสียหาย 
13.3 รูปถายดังนี้ 
    13.3.1 รูปถายที่อยูอาศัยท่ีเสียหายและปรากฏเลขที่บาน 
   13.3.2 รูปถายรายการทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายตามขอ 13.2 

ขอ 14 ใหยื่นคาํขอรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ ภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการ
ประสบภัย หากพนกําหนดนี้แลวเปนอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห 
 ขอ 15  ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติจายเงิน
สงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบนี้  
 ขอ 16 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 17 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                    (ลงนาม)     วิชติ สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 

  



4.14 ระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัย 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 99

 ขอ 11 กรณีที่อยูอาศัยมีสมาชิกพักอาศัยอยูมากกวา 1 คน ใหยื่นคําขอรับเงินสงเคราะห
ผูประสบภัยตามระเบียบนี้ไดทุกคนตอการประสบภัยในแตละครั้ง 
 ขอ 12 สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะหผูประสบภัย อันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เปนตน ตามระเบียบนี้ไดเพียงปละ 1 ครั้ง นอกจากในป
นั้น ๆ สมาชิกรายดังกลาวไดประสบภัยธรรมชาติอีก ใหมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะหผูประสบภัยตามหลักเกณฑ
ดังนี้     
   12.1 ผูไดรับเงินสวัสดิการตามขอ 9.2 ซึ่งเปนกรณีที่ ที่อยูอาศัยเสียหายบางสวนแลว 
และตอมาเกิดประสบภัยที่อยูอาศัยเสียหายท้ังหมดไมอาจซอมแซมได สามารถขอรับทุนสวัสดิการเพ่ิมเติมตาม
ขอ 9.1 ได  

 12.2 ผูไดรับเงินทุนสวัสดิการตามขอ 9.1 ซึ่งเปนกรณีที่ ที่อยูอาศัยเสียหายทั้งหมด  
ไมอาจซอมแซมแลว และตอมาเกิดประสบภัยที่อยูอาศัยเสียหายบางสวน ไมสามารถขอรับทุนสวัสดิการ
เพ่ิมเติมตามขอ 9.2 
 ขอ 13 เมื่อสมาชิกประสบภัย ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

 13.1 สําเนาทะเบียนบานท่ีประสบภัยซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู สําหรับผูอยูอาศัยแตไมมี 
ชื่อในทะเบียนบาน จะตองมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อไดวา เปนผูอยูอาศัย ในบานหลังดังกลาวจริง  

 กรณีตามขอ 10 ใหมีหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาวาสมาชิกผูนั้นไดอยูอาศัย
และทรัพยสินไดรับความเสียหายจริง 

13.2 รายการประเมินมูลคาทรัพยสินที่เสียหาย 
13.3 รูปถายดังนี้ 
    13.3.1 รูปถายที่อยูอาศัยท่ีเสียหายและปรากฏเลขที่บาน 
   13.3.2 รูปถายรายการทรัพยสินที่ไดรับความเสียหายตามขอ 13.2 

ขอ 14 ใหยื่นคาํขอรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ ภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดการ
ประสบภัย หากพนกําหนดนี้แลวเปนอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห 
 ขอ 15  ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติจายเงิน
สงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยใหเปนไปตามระเบียบนี้  
 ขอ 16 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 17 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                    (ลงนาม)     วิชติ สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 

  



4.15 ระเบียบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกปฏิบตัิหนาที่ราชการ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 100

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 8 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพ่ือชวยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
ชวยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ 

หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                             

  ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
              “สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   
              “สมาชิก”   หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
               “การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ” หมายความวา การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ        
ตามอํานาจหนาที่รับผิดชอบ หรือตามคําสั่ง หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา เชน การออกตรวจ
ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลาดตระเวนในพ้ืนท่ีปา    
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่สาธารณะ หรือพ้ืนท่ีเอกชน หรืองานอื่น ๆ ทํานองเดียวกันนี้ ตามอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีการเดินทางไปและกลับระหวางบานพักหรือ  
ที่พักมายังสํานักงานตามปกติ ตลอดจนการพํานักในที่พักหรือหนวยงานท่ีทางราชการจัดไว 
              “ทุพพลภาพ”   หมายความวา  ไดรับอันตรายจนไมสามารถประกอบอาชีพใด ๆ  
ไดหรือสูญเสียอวัยวะ ดังตอไปนี ้
               ก. สูญเสียตาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง 
               ข. สูญเสียมือหรือเทาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง 
               ค. สูญเสียการไดยินโดยสิ้นเชิงและไมมีทางรกัษาใหหายได 
             “บาดเจ็บสาหัส” หมายความวา ไดรับอันตรายอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

      ก. ลิ้นขาด เสียอวัยวะอ่ืนใดหรือเสียความสามารถในการดมกลิ่น 
      ข. หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
     ค. แทงลูก 
      ง. จิตพิการอยางติดตัว 
      จ. ปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 
     ฉ. ปวยเจ็บซึ่งตองใชเวลารักษา ไมนอยกวา 30 วัน 
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   ขอ 5 เงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหใชจากเงิน ดังนี ้
    5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
    5.2 เงนิทุนสวัสดิการสมาชิก 
   5.3 เงนิบริจาค 

 ขอ 6 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้ 
    6.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิต จายใหรายละไมเกิน  20,000.00 บาท 
    6.2 กรณีสมาชิกทุพพลภาพ จายใหรายละไมเกิน  20,000.00 บาท 
   6.3 กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส จายใหรายละไมเกิน  10,000.00 บาท 
 ขอ 7 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ ใหคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผูแทนสมาชิก หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่สมาชิกนั้น
สังกัดอยู แจงเปนหนังสือพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
               7.1 หนังสือแสดงวาเสียชีวิต หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดอันพึงเชื่อไดวาไดเสียชีวิต 
หรือแนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทยที่รับรองวาทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส แลวแตกรณ ี 
    7.2 หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหรือของหนวยงานที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดอันเชื่อไดวาเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการแลวแตกรณี  
   โดยยื่นตอสหกรณภายในกําหนด 180 วัน นับแตวันเสียชีวิต หรือไดรับอันตรายจนถึง

ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 

 ขอ 8 การจายเงินตามขอ 6 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ

รับรองของผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดอันเชื่อไดวาเสียชีวิต 

ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และใหมีอํานาจอนุมัติจายเงินตาม

ระเบียบนี้    

 ขอ 9 กรณีสมาชิกไดรับบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และไดรับเงิน

ชวยเหลือตามระเบียบนี้ไปแลว ตอมาไดทุพพลภาพหรือเสียชีวิต อันสืบเนื่องมาจากการไดรับบาดเจ็บสาหัส

ดังกลาว ใหมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในสวนท่ียังขาดอยู 

 ขอ 10 การจายเงินตามระเบียบนี้ ใหจายแกบุคคล ดังนี้ 
    10.1 กรณีเสียชีวิต ใหจายแกคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือตั้งผูรับ
ประโยชน  
    10.2 กรณีทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส ใหจายแกสมาชิกผูนั้น หรือผูรับมอบอํานาจ 
หรือคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม 
   โดยใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินใหแกสหกรณและนําเสนอใหคณะกรรมการ

ดําเนินการ เพ่ือทราบตอไป 

 ขอ 11 สําหรับเจาหนาที่สหกรณซึ่งเปนสมาชิกไดเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่รับผิดชอบหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ ใหมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 
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   ขอ 5 เงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหใชจากเงิน ดังนี ้
    5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
    5.2 เงนิทุนสวัสดิการสมาชิก 
   5.3 เงนิบริจาค 

 ขอ 6 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้ 
    6.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิต จายใหรายละไมเกิน  20,000.00 บาท 
    6.2 กรณีสมาชิกทุพพลภาพ จายใหรายละไมเกิน  20,000.00 บาท 
   6.3 กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส จายใหรายละไมเกิน  10,000.00 บาท 
 ขอ 7 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ ใหคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผูแทนสมาชิก หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่สมาชิกนั้น
สังกัดอยู แจงเปนหนังสือพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
               7.1 หนังสือแสดงวาเสียชีวิต หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดอันพึงเชื่อไดวาไดเสียชีวิต 
หรือแนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทยที่รับรองวาทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส แลวแตกรณ ี 
    7.2 หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหรือของหนวยงานที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู หรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดอันเชื่อไดวาเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการแลวแตกรณี  
   โดยยื่นตอสหกรณภายในกําหนด 180 วัน นับแตวันเสียชีวิต หรือไดรับอันตรายจนถึง

ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 

 ขอ 8 การจายเงินตามขอ 6 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ

รับรองของผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดอันเชื่อไดวาเสียชีวิต 

ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และใหมีอํานาจอนุมัติจายเงินตาม

ระเบียบนี้    

 ขอ 9 กรณีสมาชิกไดรับบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และไดรับเงิน

ชวยเหลือตามระเบียบนี้ไปแลว ตอมาไดทุพพลภาพหรือเสียชีวิต อันสืบเนื่องมาจากการไดรับบาดเจ็บสาหัส

ดังกลาว ใหมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในสวนท่ียังขาดอยู 

 ขอ 10 การจายเงินตามระเบียบนี้ ใหจายแกบุคคล ดังนี้ 
    10.1 กรณีเสียชีวิต ใหจายแกคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือตั้งผูรับ
ประโยชน  
    10.2 กรณีทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส ใหจายแกสมาชิกผูนั้น หรือผูรับมอบอํานาจ 
หรือคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม 
   โดยใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินใหแกสหกรณและนําเสนอใหคณะกรรมการ

ดําเนินการ เพ่ือทราบตอไป 

 ขอ 11 สําหรับเจาหนาที่สหกรณซึ่งเปนสมาชิกไดเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่รับผิดชอบหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ ใหมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 
 



4.15 ระเบียบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกปฏิบตัิหนาที่ราชการ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 102

 ขอ 12 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน    
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 13 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
            ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 

 
                                         (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณิช 
    (นายวิชิต สนธิวณชิ) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 
 

4.16 ระเบียบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 103

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2565 

-------------------------- 
   อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 8 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพ่ือสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
สงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห

สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                                             

  ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
                  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
                 “สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
                “ทุพพลภาพ” หมายความวา สมาชิกที่อยูในสภาพดังตอไปนี ้
                ก. เจ็บปวยถึงข้ันหยอนความสามารถ จนไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ     
ในอาชีพประจํา ซึ่งตองออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแลว และเจ็บปวยหยอนความสามารถ ทําให  
ไมสามารถปฏิบัติภารกิจในการชวยเหลือตนเองได จนอยูในสภาพเปนผูปวยติดเตียง โดยสภาพหยอน
ความสามารถทั้งสองกรณีนี้ตองเกิดขึ้นตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน หรือ 
                ข. เจ็บปวยถึงข้ันหยอนความสามารถ จนไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ       
ในอาชีพประจํา ซึ่งตองออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแลว และเจ็บปวยหยอนความสามารถ       
แตยังชวยเหลือตนเองได เชน แขน ขา ออนแรงขางใดขางหนึ่ง เปนตน โดยเกิดข้ึนตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 
180 วัน หรือ 
               ค. สูญเสียตาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง หรือสูญเสียมือหรือเทาขางใดขางหนึ่งหรือ
ทั้งสองขาง หรือสูญเสียการไดยินโดยสิ้นเชิงและไมมีทางรักษาใหหายได 
   ขอ 5 เงนิสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ใหใชจากเงนิ ดังนี้ 
                 5.1  งบประมาณรายจายประจําป 
                 5.2  เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
  ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธไิดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ดังนี ้
                  7.1  เจ็บปวยถึงขั้นหยอนความสามารถ จนไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ   
ในอาชีพประจํา ซึ่งตองออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแลว และเจ็บปวยหยอนความสามารถ   
ทําใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจในการชวยเหลือตนเองได จนอยูในสภาพเปนผูปวยติดเตียง ใหคํานวณตามอายุการ
เปนสมาชิก ปละ 8,000.00 บาท เศษของปเกินกวา 6 เดือนใหนับเปน 1 ป ทั้งนี้ ไมเกิน 80,000.00 บาท   
โดยแบงจายออกเปน 6 งวดเดือน งวดแรกจายครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ไดรับ สวนที่เหลือแบงจายเทา ๆ กัน 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2565 

-------------------------- 
   อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 8 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพ่ือสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
สงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห

สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                                             

  ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
                  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
                 “สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
                “ทุพพลภาพ” หมายความวา สมาชิกที่อยูในสภาพดังตอไปนี ้
                ก. เจ็บปวยถึงข้ันหยอนความสามารถ จนไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ     
ในอาชีพประจํา ซึ่งตองออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแลว และเจ็บปวยหยอนความสามารถ ทําให  
ไมสามารถปฏิบัติภารกิจในการชวยเหลือตนเองได จนอยูในสภาพเปนผูปวยติดเตียง โดยสภาพหยอน
ความสามารถทั้งสองกรณีนี้ตองเกิดขึ้นตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน หรือ 
                ข. เจ็บปวยถึงข้ันหยอนความสามารถ จนไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ       
ในอาชีพประจํา ซึ่งตองออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแลว และเจ็บปวยหยอนความสามารถ       
แตยังชวยเหลือตนเองได เชน แขน ขา ออนแรงขางใดขางหนึ่ง เปนตน โดยเกิดข้ึนตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 
180 วัน หรือ 
               ค. สูญเสียตาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง หรือสูญเสียมือหรือเทาขางใดขางหนึ่งหรือ
ทั้งสองขาง หรือสูญเสียการไดยินโดยสิ้นเชิงและไมมีทางรักษาใหหายได 
   ขอ 5 เงนิสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ใหใชจากเงนิ ดังนี้ 
                 5.1  งบประมาณรายจายประจําป 
                 5.2  เงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
  ขอ 6 สมาชิกผูมีสิทธไิดรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ดังนี ้
                  7.1  เจ็บปวยถึงขั้นหยอนความสามารถ จนไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ   
ในอาชีพประจํา ซึ่งตองออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแลว และเจ็บปวยหยอนความสามารถ   
ทําใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจในการชวยเหลือตนเองได จนอยูในสภาพเปนผูปวยติดเตียง ใหคํานวณตามอายุการ
เปนสมาชิก ปละ 8,000.00 บาท เศษของปเกินกวา 6 เดือนใหนับเปน 1 ป ทั้งนี้ ไมเกิน 80,000.00 บาท   
โดยแบงจายออกเปน 6 งวดเดือน งวดแรกจายครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ไดรับ สวนที่เหลือแบงจายเทา ๆ กัน 
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                 7.2  เจ็บปวยถึงขั้นหยอนความสามารถ จนไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ  
ในอาชีพประจํา ซึ่งตองออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแลว และเจ็บปวยหยอนความสามารถ 
แตชวยเหลือตนเองได เชน แขน ขา ออนแรงขางใดขางหนึ่ง เปนตน ใหคํานวณตามอายุการเปนสมาชิก        
ปละ 8,000.00 บาท เศษของปเกินกวา 6 เดือนใหนับเปน 1 ป ทั้งนี้ ไมเกิน 40,000.00 บาท โดยแบงจาย
ออกเปน 6 งวดเดือน งวดแรกจายครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ไดรับ สวนท่ีเหลือแบงจายเทา ๆ กัน 
                 7.3 สูญเสียตาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง หรือสูญเสียมือหรือเทาขางใดขางหนึ่ง
หรือทั้งสองขาง หรือสูญเสียการไดยินโดยสิ้นเชิงและไมมีทางรักษาใหหายได ใหคํานวณตามอายุการเปน
สมาชิก ปละ 8,000.00 บาท เศษของปเกินกวา 6 เดือนใหนับเปน 1 ป ทั้งนี้ ไมเกิน 40,000.00 บาท โดยแบง
จายออกเปน 6 งวดเดือน งวดแรกจายครึ่งหนึ่งของจํานวนเงนิท่ีไดรับ สวนที่เหลือแบงจายเทา ๆ กัน 
                     กรณีสมาชิกผูไดรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะหสมาชิกเม่ือทุพพลภาพตามวรรคหนึ่ง 
หากเสียชีวิตกอนไดรับเงินครบตามจํานวนดังกลาว ใหการจายเงินตามสวัสดิการนี้เปนอันสิ้นสุด 
 ขอ 8 การขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ใหสมาชิกหรือทายาทหรือผูรับประโยชน         
มีหนังสือแจงใหสหกรณทราบพรอมใบรับรองแพทย หรือคําสั่งศาล หรือหลักฐานอ่ืน ๆ อันเชื่อไดวาเปน       
ผูทุพพลภาพ ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่แพทยมีหนังสือรับรองหรือวันที่ศาลมีคําสั่ง หรือวันที่ปรากฏใน
หลักฐานอื่น ๆ ดังกลาว    
 ขอ 9 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเปนผูอนุมัติเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ

ตามระเบียบนี้ 

 ขอ 10 ผูท่ีทุพพลภาพกอนเปนสมาชิกไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกตาม
ระเบียบนี้ 
 ขอ 11 เงินสงเคราะหสมาชิกทุพพลภาพ เมื่อสมาชิกไดรับไปแลวตามขอ 7 ใหสหกรณ       
นําจํานวนเงนิดังกลาวหักออกจากจํานวนเงินเพื่อสงเคราะหการศพสําหรับสมาชิกที่มิไดทําประกันชีวิต 
 ขอ 12 ผูขอรับสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพที่ยังไดรับเงินสวัสดิการไมครบตาม
ระเบียบเดิมกอนระเบียบนี้ใชบังคบั ใหจายเงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหสมาชิกเม่ือทุพพลภาพตามระเบียบเดิม
โดยอนุโลม 
 ขอ 13 กรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 14 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
           ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 

    
 

                                                                          (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชกิ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
ชวยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือ
งานศพสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน  
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือชวยเหลืองานศพสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก  
 ขอ 6 สหกรณจะจายสวัสดิการเพ่ือชวยเหลืองานศพสมาชิก จํานวน 3,000.00 บาท เพ่ือมอบ
เปนสิ่งของแสดงการไวอาลัยและหรือเงนิรวมทําบุญงานศพสมาชิกในนามสหกรณ     
 ขอ 7 เมื่อสหกรณทราบวาสมาชิกผูใดถึงแกกรรม ใหผูจัดการเบิกเงินจากสหกรณเพื่อมอบ
ใหแกผูแทนสมาชิก หรือบิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกผูนั้นเพ่ือดําเนินการตาม 
ขอ 6 โดยการเบิกเงินดังกลาวใหเบิกไดภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรม ทั้งน้ี เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
ใหสงสําเนาใบมรณะบัตรภายใน 60 วันนับแตวันเบิกจายเงิน 
 ขอ 8 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน  
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 9 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                  (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 

 



4.17 ระเบียบสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชกิ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
ชวยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือ
งานศพสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน  
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือชวยเหลืองานศพสมาชิก ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก  
 ขอ 6 สหกรณจะจายสวัสดิการเพ่ือชวยเหลืองานศพสมาชิก จํานวน 3,000.00 บาท เพ่ือมอบ
เปนสิ่งของแสดงการไวอาลัยและหรือเงนิรวมทําบุญงานศพสมาชิกในนามสหกรณ     
 ขอ 7 เม่ือสหกรณทราบวาสมาชิกผูใดถึงแกกรรม ใหผูจัดการเบิกเงินจากสหกรณเพื่อมอบ
ใหแกผูแทนสมาชิก หรือบิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกผูนั้นเพ่ือดําเนินการตาม 
ขอ 6 โดยการเบิกเงินดังกลาวใหเบิกไดภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรม ทั้งน้ี เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
ใหสงสําเนาใบมรณะบัตรภายใน 60 วันนับแตวันเบิกจายเงิน 
 ขอ 8 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน  
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 9 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                  (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการศพสําหรับสมาชิกที่มิไดทําประกันชีวิต พ.ศ. 2565 

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

     อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 8 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพ่ือสงเคราะหการศพสําหรับสมาชิกที่มิไดทําประกันชีวิต พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะหการศพสําหรับสมาชิกที่มิไดทําประกันชีวิต พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเคราะหการ
ศพสําหรับสมาชิกที่มิไดทําประกันชีวิต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                             
  ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
               “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
               “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
    ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือสงเคราะหการศพสําหรับสมาชิกที่มิไดทําประกันชีวิต ใหใชจากเงิน ดังนี้ 
                5.1 งบประมาณรายจายประจําป  
                5.2 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
                5.3 เงินรับบริจาค 
  ขอ 6 สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ตองเปนผูที่มิไดรับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบวาดวยสวัสดิการเพ่ือการประกันชีวิตสมาชิก หรือทําประกันชีวิตกลุมแลว แตไดรับการปฏิเสธการ
จายเงินสินไหมจากบริษัทผูรับประกันดวยเหตุหนึ่งเหตุใด 
  ขอ 7 สหกรณจะจายเงินเพื่อสงเคราะหการศพสําหรับสมาชิกที่มิไดทําประกันชีวิต ตามอายุ
การเปนสมาชิกปละ 10,000.00 บาท หากเศษของปเกินกวา 6 เดือนใหนับเปน 1 ป ท้ังนี้  ตองไมเกิน 
100,000.00 บาท 
 ขอ 8 กอนจายเงินสงเคราะหการศพตามขอ 7 ใหสหกรณหักเงินและหรือหนี้ตามลําดับ ดังนี ้
       8.1 เงินสงเคราะหสมาชิกเมื่อทุพพลภาพ 
                  8.2 หนี้อ่ืนๆที่คางชําระอยูกับสหกรณ   
 ขอ 9 เมื่อสมาชิกเสียชีวิตใหผูมีสิทธิไดรับเงินหรือทายาทแจงเปนหนังสือพรอมแนบหลักฐาน
เอกสารใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบาน และหนังสือหลักฐานอ่ืนใดท่ีจําเปนถึงสหกรณเพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 
180 วัน นับตั้งแตวันเสียชีวิต เม่ือพนกําหนดนี้แลวเปนอันหมดสิทธใินการขอรับเงิน      
 ขอ 10  กรณีที่สหกรณทราบวาสมาชิกผูใดเสียชีวิต ใหสหกรณติดตอผูมีสิทธิรับเงินตามกฎหมาย
เพ่ือดําเนินการตาม ขอ 9 โดยเร็ว 
 ขอ 11  ใหผูจัดการมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติจายเงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพสมาชิกให
เปนไปตามระเบียบนี้ โดยตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินใหแกสหกรณ และนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือทราบตอไป 
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 ขอ 12  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน    
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 13  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 

    
                                                                (ลงนาม)     วิชิต สนธวิณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
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 ขอ 12  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน    
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 13  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 

    
                                                                (ลงนาม)     วิชิต สนธวิณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
 

 



4.19 ระเบียบสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพบดิา มารดา คูสมรส และบุตร 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพบดิา มารดา คูสมรส  

และบตุรของสมาชิก พ.ศ. 2565 
------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื ่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
ชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2565” 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชเงินทุนสวัสดิการเพื่อ

สงเคราะหการศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ 
หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด    
       ไมรวมถึงสมาชิกสมทบ 

 “บิดา มารดา คูสมรส บุตร” หมายความวา  บิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิก  
 ขอ 5 เงินสวัสดิการเพ่ือชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิก ใหใชจากเงิน 
ดังนี้ 
   5.1 งบประมาณรายจายประจําป 
   5.2 เงนิทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ขอ 6 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของ
สมาชิก ใหศพละ 2,000.00 บาท เพ่ือมอบเปนสิ่งของแสดงการไวอาลัยและหรือเงินรวมทําบุญงานศพบิดา 
มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิกในนามสหกรณ 
 ขอ 7 เมื่อสหกรณทราบวา บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรสมาชิก ถึงแกกรรม ใหผูจัดการเบิก
เงินจากสหกรณจํานวน 2,000.00 บาท เพ่ือมอบใหแกผูแทนสมาชิก หรือสมาชิก โดยการเบิกเงินดังกลาวใหเบิก
ไดภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรม ท้ังนี้ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหสงสําเนา ใบมรณะบัตรภายใน 
60 วันนับแตวันเบิกจายเงิน 
 ขอ 8 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน     
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 9 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

       ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                 (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

  

5. ระเบียบทุนสาธารณประโยชนเพื่อการกุศลหรือเพื่อประโยชนสวนรวม 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อการกุศลหรือเพื่อประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (12) ที ่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด ช ุดที ่ 45          
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   
วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุน
สาธารณประโยชนเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ให ยก เลิกระ เบียบสหกรณออมทรัพย กรมป า ไม  จํ ากัด  ว า ด วยการ ใช ทุน
สาธารณประโยชนเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ 
หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่ง  ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 การใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการกุศล ใหจายในกรณีดังตอไปนี้ 
   4.1 บํารุงการศาสนา และการศึกษา 
   4.2 สงเคราะหผูประสบภัย เชน อัคคภีัย อุทกภัย วาตภัยและประสบภยั อันเนื่อง        
มาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนตน 
   4.3 สงเคราะหผูดอยโอกาส   
 ขอ 5 การใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือประโยชนสวนรวมใหจายในกรณีดังตอไปนี้ 
   5.1 เปนทุนในการกอสราง หรือซอมแซม หรือตอเติมสถานที่อันเปนสาธารณประโยชน
ทั่วไป เชน ถนน โรงพยาบาล สะพาน บอน้ํา และสาธารณสถานตาง ๆ 

5.2 เปนเงินสมทบรวมกิจกรรมอันเปนประโยชนสวนรวมของสวนราชการ และ
หนวยงานอื่นที่มีสมาชิกสหกรณสังกัดอยู 
   5.3 เปนเงินสมทบรวมกิจกรรม หรือสนับสนุนใหแกหนวยงาน หรือบุคคล ที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงานของสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ 

ขอ 6 การใหทุนสาธารณประโยชน ตามระเบียบนี้ 
   6.1 ใหหนวยงานหรือบุคคลที่ขอทุนสาธารณประโยชน ยื่นหนังสือตอสหกรณ     
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน (ถาม)ี 

   6.2 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร   
ขอ 7 การพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชน ใหถือหลักความสําคัญตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

   7.1 เปนการกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกโดยทั่วไป 
   7.2 เปนการกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกบางสวน 
   7.3 นอกจากที่กลาวขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 
   การพิจารณาอนุมัติใหพิจารณาภายในวงเงินทุนสาธารณประโยชนที่มีอยูในขณะนั้น
เทานั้น และเม่ือไดพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการใดในคราวหนึ่ง ๆ ไปแลวใหถือวาการพิจารณา
สําหรับเรื่องนั้น ๆ เปนอันยุต ิ
 ขอ 8 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสาธารณประโยชนตาม ขอ 4 
และขอ 5 ไมเกินกิจกรรมละ 10,000.00 บาท และจํานวนกิจกรรมตองไมเกินที่ระบุไวในแผนงานประจําปของ
สหกรณทั้งนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบดวย 



5. ระเบียบทุนสาธารณประโยชนเพื่อการกุศลหรือเพื่อประโยชนสวนรวม 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อการกุศลหรือเพื่อประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (12) ที ่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด ช ุดที ่ 45          
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   
วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุน
สาธารณประโยชนเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ให ยก เลิกระ เบียบสหกรณออมทรัพย กรมป า ไม  จํ ากัด  ว า ด วยการ ใช ทุน
สาธารณประโยชนเพ่ือการกุศลหรือเพ่ือประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ 
หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่ง  ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 การใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการกุศล ใหจายในกรณีดังตอไปนี้ 
   4.1 บํารุงการศาสนา และการศึกษา 
   4.2 สงเคราะหผูประสบภัย เชน อัคคภีัย อุทกภัย วาตภัยและประสบภยั อันเนื่อง        
มาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนตน 
   4.3 สงเคราะหผูดอยโอกาส   
 ขอ 5 การใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือประโยชนสวนรวมใหจายในกรณีดังตอไปนี้ 
   5.1 เปนทุนในการกอสราง หรือซอมแซม หรือตอเติมสถานที่อันเปนสาธารณประโยชน
ทั่วไป เชน ถนน โรงพยาบาล สะพาน บอน้ํา และสาธารณสถานตาง ๆ 

5.2 เปนเงินสมทบรวมกิจกรรมอันเปนประโยชนสวนรวมของสวนราชการ และ
หนวยงานอื่นที่มีสมาชิกสหกรณสังกัดอยู 
   5.3 เปนเงินสมทบรวมกิจกรรม หรือสนับสนุนใหแกหนวยงาน หรือบุคคล ที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงานของสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ 

ขอ 6 การใหทุนสาธารณประโยชน ตามระเบียบนี้ 
   6.1 ใหหนวยงานหรือบุคคลที่ขอทุนสาธารณประโยชน ยื่นหนังสือตอสหกรณ     
พรอมดวยเอกสารหลักฐาน (ถาม)ี 

   6.2 คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร   
ขอ 7 การพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชน ใหถือหลักความสําคัญตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

   7.1 เปนการกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกโดยทั่วไป 
   7.2 เปนการกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิกบางสวน 
   7.3 นอกจากที่กลาวขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 
   การพิจารณาอนุมัติใหพิจารณาภายในวงเงินทุนสาธารณประโยชนที่มีอยูในขณะนั้น
เทานั้น และเม่ือไดพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการใดในคราวหนึ่ง ๆ ไปแลวใหถือวาการพิจารณา
สําหรับเรื่องนั้น ๆ เปนอันยุต ิ
 ขอ 8 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสาธารณประโยชนตาม ขอ 4 
และขอ 5 ไมเกินกิจกรรมละ 10,000.00 บาท และจํานวนกิจกรรมตองไมเกินที่ระบุไวในแผนงานประจําปของ
สหกรณทั้งนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบดวย 



5. ระเบียบทุนสาธารณประโยชนเพื่อการกุศลหรือเพื่อประโยชนสวนรวม 
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  ในกรณีที่จํานวนกิจกรรมเกินกวาที่ระบุไวในแผนงานประจําปของสหกรณ และหรือ
จํานวนเงินที่เห็นควรสนับสนุนเกินกวากิจกรรมละ 10,000.00 บาท ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป  
 ขอ 9 มติของคณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาใหทุนสาธารณประโยชนตามขอ 7.3 
และขอ 8 วรรคสองใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการที่เขาประชุม 
 ขอ 10 กรณทีี่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                (ลงนาม)      วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 

6.1 ระเบียบกลุมสมาชิก 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2565 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดท่ี 45 ครั้งท่ี 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุม
สมาชิก พ.ศ.2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก        
พ.ศ.2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555 และ
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวดท่ี 1 
การกําหนดกลุมสมาชิกและการสังกัดกลุมสมาชิก 

 ขอ 4 การกําหนดใหเปนกลุมสมาชิก มีหลักเกณฑดังนี ้
            4.1 หนวยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทาที่มีสํานักงานตั้งอยูในพ้ืนที่สวนกลางและมี
สมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป  
            4.2 หนวยงานที่มีสํานักงานตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครและ         
มีสมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป เวนแตกรณีตามขอ 29 
            4.3 กลุมที่สมาชิกตั้งแต 50 คนขึ้นไป ขอจัดตั้งและสหกรณไดประกาศใหเปนกลุม
สมาชิก 
 ขอ 5 สมาชิกทุกคนตองสังกัดกลุมสมาชิกตามหนวยงานที่ตนสังกัดหรือกลุมที่จัดตั้งข้ึน หรือ
กลุมท่ีสมาชิกไดแจงความประสงคไว หรือกลุมที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 6 สมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกซึ่งได
โอนยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ใหสังกัดกลุมท่ีสมาชิกผูนั้นมีความประสงคจะยายสังกัดกลุม 
โดยสมาชิกจะตองมีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด หากไมแจงความประสงคให  
สังกัดกลุมเดิม  
 ขอ 7 สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้ง หรือโอนยายไปปฏิบัติงานยังหนวยงานอ่ืน ใหถือวาสมาชิก    
ผูนั้นอยูในสังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูนั้นไปสังกัดกลุมใหม 
 

หมวดท่ี 2 
การขอจัดตั้งกลุมสมาชิก 

  ขอ 8 สมาชิกซึ่งรวมกันไมนอยกวา 50 คน และมีความประสงคจัดตั้งกลุมใหมใหสมาชิก
ดังกลาวมีหนังสือแสดงเหตุผล หรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยมี 2 กรณี ดังนี ้
               8.1 กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกจะตองแจงความประสงคขอจัดตั้งกลุมใหม
ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศรายชื่อกลุมและสมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11.1 ซึ่งการจัดตั้งกลุมใหม
ของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพ่ิมหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
   8.2 หลังจากเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิขอจัดตั้งกลุมใหมไดตามความ
ประสงค แตการขอจัดตั้งกลุมใหมของสมาชิกดังกลาวน้ีไมมีผลตอการเพิ่มหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูเดิม
ของแตละกลุม และกลุมที่จัดตั้งข้ึนใหมนี้ไมสามารถมีผูแทนสมาชิกไดจนกวาผูแทนสมาชิกเดิมจะครบวาระ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2565 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดท่ี 45 ครั้งท่ี 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุม
สมาชิก พ.ศ.2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก        
พ.ศ.2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555 และ
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวดท่ี 1 
การกําหนดกลุมสมาชิกและการสังกัดกลุมสมาชิก 

 ขอ 4 การกําหนดใหเปนกลุมสมาชิก มีหลักเกณฑดังนี ้
            4.1 หนวยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทาที่มีสํานักงานตั้งอยูในพ้ืนที่สวนกลางและมี
สมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป  
            4.2 หนวยงานที่มีสํานักงานตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครและ         
มีสมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป เวนแตกรณีตามขอ 29 
            4.3 กลุมที่สมาชิกตั้งแต 50 คนขึ้นไป ขอจัดตั้งและสหกรณไดประกาศใหเปนกลุม
สมาชิก 
 ขอ 5 สมาชิกทุกคนตองสังกัดกลุมสมาชิกตามหนวยงานที่ตนสังกัดหรือกลุมที่จัดตั้งข้ึน หรือ
กลุมท่ีสมาชิกไดแจงความประสงคไว หรือกลุมที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 6 สมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกซึ่งได
โอนยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ใหสังกัดกลุมท่ีสมาชิกผูนั้นมีความประสงคจะยายสังกัดกลุม 
โดยสมาชิกจะตองมีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด หากไมแจงความประสงคให  
สังกัดกลุมเดิม  
 ขอ 7 สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้ง หรือโอนยายไปปฏิบัติงานยังหนวยงานอ่ืน ใหถือวาสมาชิก    
ผูนั้นอยูในสังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูนั้นไปสังกัดกลุมใหม 
 

หมวดท่ี 2 
การขอจัดตั้งกลุมสมาชิก 

  ขอ 8 สมาชิกซึ่งรวมกันไมนอยกวา 50 คน และมีความประสงคจัดตั้งกลุมใหมใหสมาชิก
ดังกลาวมีหนังสือแสดงเหตุผล หรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยมี 2 กรณี ดังนี ้
               8.1 กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกจะตองแจงความประสงคขอจัดตั้งกลุมใหม
ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศรายชื่อกลุมและสมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11.1 ซึ่งการจัดตั้งกลุมใหม
ของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพ่ิมหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
   8.2 หลังจากเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิขอจัดตั้งกลุมใหมไดตามความ
ประสงค แตการขอจัดตั้งกลุมใหมของสมาชิกดังกลาวน้ีไมมีผลตอการเพิ่มหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูเดิม
ของแตละกลุม และกลุมที่จัดตั้งข้ึนใหมนี้ไมสามารถมีผูแทนสมาชิกไดจนกวาผูแทนสมาชิกเดิมจะครบวาระ 
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 ขอ 9 สมาชิกท่ีแจงความประสงคจัดตั้งกลุมใหม ตามขอ 8 ใหถือวาสมาชิกนั้นอยูในสังกัด
กลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหจัดตั้งกลุมใหมและใหสมาชิกดังกลาวไปสังกัดกลุมใหมได 
 ขอ 10 เม่ือมีประกาศสหกรณใหจัดตั้งกลุมใหมแลวใหสมาชิกซึ่งสังกัดกลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้ อยู
ในกลุมดังกลาว จนกวาจะแจงความประสงคยายสังกัดกลุมและมีประกาศสหกรณใหยายสังกัดกลุมไดหรือมี
ประกาศสหกรณใหยกเลิกกลุม 
 

หมวดท่ี 3 
การประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชิกท่ีสังกัด และจํานวนผูแทนสมาชิก 

 ขอ 11 สหกรณจะประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชิกที่สังกัด และจํานวนผูแทนสมาชิก ดังนี้ 
            11.1 การประกาศครั้งแรก สหกรณจะดําเนินการประกาศชื่อกลุม และรายชื่อ
สมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ใหสมาชิกทราบภายในเวลาไมนอยกวา 120 วัน กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยจะยัง
ไมมกีารประกาศจํานวนผูแทนสมาชิก 
             11.2 การประกาศครั้งที่สอง สหกรณจะดําเนินการประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชิก
ที่สังกัดแตละกลุม และจํานวนผูแทนสมาชิกของแตละกลุม ใหสมาชิกทราบภายในเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอน
วันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
             กรณีที่มีการขอจัดตั้งกลุมใหมหรือขอยายสังกัดกลุม ภายหลังจากประกาศครั้งที่สอง
แลวสหกรณจะประกาศชื่อกลุมและรายชื่อที่สมาชิกสังกัดกลุมตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ 12 การประกาศชื่อกลุมตามขอ 11 ใหใชชื่อหนวยงาน หรือชื่อจังหวัด หรือชื่อที่สหกรณ
เห็นสมควร 
 

หมวดท่ี 4 
การยายสังกัดกลุมสมาชิก 

  ขอ 13 สมาชิกที่มีความประสงคจะยายสังกัดกลุม สามารถดําเนินการไดโดยสมาชิกจะตอง
มีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด ซึ่งการยายสังกัดกลุมมี 2 กรณี ดังนี้ 
              13.1 กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกจะตองแจงความประสงคยายสังกัด
กลุมภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศชื่อกลุมและรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11.1 ซึ่งการยายสังกัด
กลุมของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพ่ิมหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
              13.2 หลังวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิยายสังกัดกลุมไดตามความประสงค
แตการยายสังกัดกลุมของสมาชิกดังกลาวนี้ไมมีผลตอการเพิ่มหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
 ขอ 14 สมาชิกที่แจงความประสงคจะยายสังกัดกลุม ตามขอ 13 ใหถือวาสมาชิกผูนั้นอยูใน
สังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูนั้นไปสังกัดกลุมใหม 
 

หมวดท่ี 5 
ประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

 ขอ 15 ใหหัวหนาหนวยงานที่เปนสมาชิกสหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงาน หรือสมาชิกสหกรณคนใดคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณเปนประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
                สําหรับกลุมที่จัดตั้งข้ึนใหมตามขอ 9 ใหผูที่ขอจัดตั้งกลุมใหมลําดับแรกเปนประธาน
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกในกรณีผูที่ขอจัดตั้งกลุมใหมลําดับแรกไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหผูที่ขอจัดตั้ง
กลุมใหมในลําดับถัดไปทําหนาที่ประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามลําดับ 
 ขอ 16 สําหรับกรณีที่หัวหนาหนวยงานมิไดเปนสมาชิกสหกรณ ใหสมาชิกที่มีอาวุโสใน
หนวยงานดังกลาว หรือสมาชิกสหกรณคนใดคนหนึ่งท่ีไดรับมอบหมายจากสหกรณเปนประธาน การเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก 
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หมวดท่ี 6 
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

 ขอ 17 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
             17.1 สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
             17.2 ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิก 50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50 คน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน 
                        อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
                17.3 วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการ ดังนี ้
                             17.3.1 ตั้งประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ซึ่งประธานการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกตองมิใชผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก  
                              17.3.2  กรณีมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเลือกสมาชิกอีกไมเกิน       
3 คน เปนกรรมการนับคะแนน 
                              17.3.3 กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทน
สมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งตอไป 
                             กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวนผูแทน
สมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
และใหถือวาผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมนั้น 
                            สําหรับจํานวนผูแทนสมาชิกสวนที่ขาด ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็น
วาเหมาะสมแลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพ่ือใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
                           กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง ให ท่ีประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นวา
เหมาะสมเทากับจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
     17.3.4 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหใชวิธีการลงคะแนนลับ       
ซึ่งสมาชิกแตละคนมีสิทธลิงคะแนนเสียงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
     17.3.5 ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
เปนผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม 
     17.3.6 ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหนึ่ง
คน ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผูแทนสมาชิกเลือกตั้ง
กันเองเปนประธานกลุมหนึ่งคน และเลขานุการกลุมหนึ่งคน 
                       17.3.7 ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกมีหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกที่
ไดรับเลือกตั้งของกลุมใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณทราบโดยเร็ว 
        17.4 ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน ในปใดที่มีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก ใหกําหนดวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณไมนอยกวา
เกาสิบวัน 
 ขอ 18 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเม่ือ 
              18.1 ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม               
             18.2 ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด หรือสหกรณ 

   18.3 ยายออกจากกลุมที่ตนสังกัด และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูแทนสมาชิกของกลุมได 
    18.4 ขาดจากสมาชิกภาพ 

             18.5 สมาชิกในกลุมซึ่งตนสังกัดเขาชื่อจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งถอดถอน 
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หมวดท่ี 6 
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

 ขอ 17 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
             17.1 สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
             17.2 ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิก 50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50 คน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน 
                        อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
                17.3 วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการ ดังนี ้
                             17.3.1 ตั้งประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ซึ่งประธานการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกตองมิใชผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก  
                              17.3.2  กรณีมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเลือกสมาชิกอีกไมเกิน       
3 คน เปนกรรมการนับคะแนน 
                              17.3.3 กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทน
สมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งตอไป 
                             กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวนผูแทน
สมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
และใหถือวาผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมนั้น 
                            สําหรับจํานวนผูแทนสมาชิกสวนที่ขาด ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็น
วาเหมาะสมแลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพ่ือใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
                           กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง ให ท่ีประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นวา
เหมาะสมเทากับจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
     17.3.4 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหใชวิธีการลงคะแนนลับ       
ซึ่งสมาชิกแตละคนมีสิทธลิงคะแนนเสียงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
     17.3.5 ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
เปนผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม 
     17.3.6 ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหนึ่ง
คน ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผูแทนสมาชิกเลือกตั้ง
กันเองเปนประธานกลุมหนึ่งคน และเลขานุการกลุมหนึ่งคน 
                       17.3.7 ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกมีหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกที่
ไดรับเลือกตั้งของกลุมใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณทราบโดยเร็ว 
        17.4 ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน ในปใดที่มีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก ใหกําหนดวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณไมนอยกวา
เกาสิบวัน 
 ขอ 18 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเม่ือ 
              18.1 ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม               
             18.2 ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด หรือสหกรณ 

   18.3 ยายออกจากกลุมที่ตนสังกัด และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูแทนสมาชิกของกลุมได 
    18.4 ขาดจากสมาชิกภาพ 

             18.5 สมาชิกในกลุมซึ่งตนสังกัดเขาชื่อจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งถอดถอน 
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 ขอ 19 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสหกรณ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งซอมแทนจํานวนผูแทนสมาชิกที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู ท้ังนี้ใหเปนไปตามวิธีการที่สหกรณกําหนด 
                 กรณีผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิก
เหลือไมถึงหนึ่งรอยคน หรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู 
 

หมวดท่ี 7 
สิทธิและหนาที่ของผูแทนสมาชิก 

 ขอ 20 ผูแทนสมาชิกมีสิทธิและหนาท่ี ดังนี ้
             20.1 มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 
             20.2 เปนคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง เพ่ือประโยชนใน
การดําเนินกิจการของสหกรณ 
              20.3 มีหนาที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณและมีอํานาจหนาที่
ตามอํานาจหนาที่ของท่ีประชุมใหญ ดังนี ้
     20.3.1 รับทราบเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขาใหม และออกจาก
สหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิก
ที่ถูกใหออกจากสหกรณ 
     20.3.2 รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของ
คณะกรรมการดําเนินการรวมถึงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณ ในรอบปบัญชีที่ผานมา 
     20.3.3 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปของผูตรวจสอบกิจการ 
     20.3.4 รับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ดานสภาพคลอง ดานตลาด ดานการลงทุน ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอ่ืนๆ 
     20.3.5 รับทราบเรื่องการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ ท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
     20.3.6 รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญมี
มติใหเปดเผยแตสมาชิก หรือรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
     20.3.7 รับทราบขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน 
และการถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา รวมท้ังแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหสหกรณถูกรองทุกข
กลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 
     20.3.8 รับทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาและการเยียวยาหรือชดเชย
รวมทั้งกําหนดระยะเวลาและปจจัยในการพิจารณาใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีท่ีเปนความผิดพลาดจากระบบงาน
หรือเจาหนาที่ของสหกรณ 
     20.3.9 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณ 
     20.3.10 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรับ รายจายประจําป
ของสหกรณ 
     20.3.11 พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 
และผูสอบบัญช ี
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     20.3.12 พิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษา 
     20.3.13 พิจารณาการควบ การแยก หรือการเลิกสหกรณ 
     20.3.14 พิจารณาเขารวมจัดตั้ง การเขาเปนสมาชิกหรือออกจากการเปนสมาชิก
ชุมนมุสหกรณ หรือองคกรอ่ืน 
     20.3.15 พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
     20.3.16 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณ
แตงตั้ง 
     20.3.17 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั 
     20.3.18 พิจารณาเห็นชอบกอนการขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของ
สหกรณแกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
และการรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใดๆ จากบุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
     20.3.19 พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธใน
ภาพรวมของสหกรณ 
     20.3.20 พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การ
กูยืมเงินจากสหกรณอื่นหรือสถาบันการเงินและกําหนดวงเงนิซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 
     20.3.21 พิจารณากําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
     20.3.22 พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงที่ขอบังคับไมไดกําหนดใหเปนอํานาจ
ของผูใดเปนการเฉพาะ  
           20.4 ประสานงานระหวางสมาชิกกับสหกรณ และดําเนินกิจกรรมกลุม ตามขอ 21  
           20.5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
             20.6 เผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณใหสมาชิกทราบ 
           20.7  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญ 
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ประธานกลุมและกิจกรรมกลุม 
 ขอ 21 ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหผูแทนสมาชิกเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุม
มีผูแทนสมาชิกหลายคนใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมซึ่งเลือกตั้งกันเองจากผูแทนสมาชิก ประกอบดวย
ประธานกลุมคนหนึ่ง และเลขานุการกลุมอีกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
 ขอ 22 ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธานที่ประชุมกรรมการกลุมและที่ประชุมกลุมสมาชิกเปน
ตัวแทนติดตอระหวางสหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามที่สหกรณมอบหมาย 
               เลขานุการกลุมมีหนาท่ีเปนผูชวยประธานกลุมและปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุมในเม่ือ
ประธานกลุมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
                  ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม 
                ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้

                 22.1  ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปน 
หนังสือตอประธานกรรมการดําเนินการ 

                22.2 ขาดจากการเปนสมาชิกสหกรณ 
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     20.3.12 พิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษา 
     20.3.13 พิจารณาการควบ การแยก หรือการเลิกสหกรณ 
     20.3.14 พิจารณาเขารวมจัดตั้ง การเขาเปนสมาชิกหรือออกจากการเปนสมาชิก
ชุมนมุสหกรณ หรือองคกรอ่ืน 
     20.3.15 พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
     20.3.16 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณ
แตงตั้ง 
     20.3.17 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั 
     20.3.18 พิจารณาเห็นชอบกอนการขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของ
สหกรณแกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
และการรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใดๆ จากบุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
     20.3.19 พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธใน
ภาพรวมของสหกรณ 
     20.3.20 พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การ
กูยืมเงินจากสหกรณอื่นหรือสถาบันการเงินและกําหนดวงเงนิซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 
     20.3.21 พิจารณากําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
     20.3.22 พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงที่ขอบังคับไมไดกําหนดใหเปนอํานาจ
ของผูใดเปนการเฉพาะ  
           20.4 ประสานงานระหวางสมาชิกกับสหกรณ และดําเนินกิจกรรมกลุม ตามขอ 21  
           20.5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
             20.6 เผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณใหสมาชิกทราบ 
           20.7  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญ 
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ประธานกลุมและกิจกรรมกลุม 
 ขอ 21 ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหผูแทนสมาชิกเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุม
มีผูแทนสมาชิกหลายคนใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมซึ่งเลือกตั้งกันเองจากผูแทนสมาชิก ประกอบดวย
ประธานกลุมคนหนึ่ง และเลขานุการกลุมอีกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
 ขอ 22 ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธานที่ประชุมกรรมการกลุมและที่ประชุมกลุมสมาชิกเปน
ตัวแทนติดตอระหวางสหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามที่สหกรณมอบหมาย 
               เลขานุการกลุมมีหนาท่ีเปนผูชวยประธานกลุมและปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุมในเม่ือ
ประธานกลุมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
                  ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม 
                ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้

                 22.1  ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปน 
หนังสือตอประธานกรรมการดําเนินการ 

                22.2 ขาดจากการเปนสมาชิกสหกรณ 
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  ขอ 23 การประชุมกลุมใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมนัดเรียกบรรดาสมาชิกในกลุม
มาประชุมกันเพื่อจัดกิจกรรมกลุมดังระบุในขอ 24 
               บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาที่เขาประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดนั้น โดยพรอมเพรียงกัน
ทุกคราวที่นัดเรียก 
                ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดในกลุมนั้น หรือไมนอยกวาสิบคนจึงจะเปนองคประชุม 
                การประชุมกลุมในคราวใดที่สมาชิกประชุมไมครบองคประชุมก็ใหนัดเรียกประชุม
ใหมอีกคราวหนึ่งภายในสิบสี่วัน และในการประชุมคราวหลังนี้ไมบังคบัวาจะตองครบองคประชุม 
               ใหถือวามติของที่ประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมนั้น ๆ 
               การประชุมกลุมควรจัดใหมีข้ึนกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกครั้งเพ่ือ
วินิจฉัยเรื่องราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญแตละครั้งดวย 
 ขอ 24 กิจกรรมกลุม กลุมสมาชิกมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมทั้งปวงของกลุมเพื่อสมาชิก 
รวมทั้งกิจกรรมดังตอไปนี ้
     24.1 เลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
     24.2 รายงานผลการประชุมใหญและผลการดําเนินกิจการประจําปของสหกรณให
สมาชิกทราบ  
     24.3  สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 
     24.4 แนะนําการใชเงินกูของสมาชิกผูกู และทําความเขาใจเก่ียวกับการชําระหนี้
และเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
    24.5 เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของสมาชิกตามขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณตลอดจนอุดมการณของสหกรณ 
     24.6 ใหการศกึษาอบรมความรูเก่ียวกับสหกรณ การอบรมวิชาชีพเสริมแกสมาชิก
และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
     24.7 พิ เ คราะห และร วมมื อปฏิบั ติ ต ามมติ ของที่ ประชุ ม ใหญ  หรื อของ
คณะกรรมการดําเนินการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญ 
     24.8 พิจารณาและดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ในทางสงเสริมกิจการของสหกรณ หรือ
การสังคมในหมูสมาชิก 
          ในการดําเนินกิจกรรมกลุม ใหกลุมเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากสหกรณได 
 ขอ 25 การออกเสียงลงคะแนน สมาชิกออกเสียงคะแนนในที่ประชุมกลุมไดเพียงคนละหนึ่ง
เสียง และจะมอบใหผูอื่นออกเสียงลงคะแนนแทนตนไมได 
                  ถาเรื่องซึ่งท่ีประชุมกลุมวินิจฉัยนั้น สมาชิกผูมีสวนไดเสีย จะออกเสียงลงคะแนน     
ในเรื่องนั้นไมได 
 ขอ 26 การวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ในที่ประชุมกลุม ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ           
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 27 ในการประชุมกลุมใหจัดทํารายงานการประชุม โดยใหสมาชิกที่เขารวมประชุมและ
ประธานลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ และสงสําเนารายงานการประชุมใหสหกรณทราบ 
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การยกเลิกกลุมสมาชิก 

 ขอ 28 กรณีกลุมสมาชิกตามขอ 4.1 มีสมาชิกนอยกวา 25 คน สหกรณจะประกาศยกเลิก
กลุมสมาชิกนั้น และกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัดกลุมสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งตามที่เห็นสมควร 
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 ขอ 29 กรณีกลุมสมาชิกตามขอ 4.2 มีสมาชิกนอยกวา 25 คน และในพ้ืนท่ีจังหวัดนั้นมี
กลุมสมาชิกที่จัดตั้งข้ึนแลว สหกรณจะประกาศยกเลิกกลุมสมาชิกนั้น และกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัด
กลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น เวนแต ในพ้ืนที่จังหวัดนั้นไมมีกลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นก็ใหกลุมสมาชิกตาม      
ขอ 4.2 ยังคงเปนกลุมสมาชิกตอไป 
 ขอ 30 กลุมที่จัดตั้งข้ึนตามขอ 9 และสหกรณไดประกาศใหเปนกลุมสมาชิกแลว ใหยังคงมี
สถานภาพเปนกลุมสมาชิก เวนแตเมื่อถึงกําหนดประกาศรายชื่อกลุมและสมาชิกแตละกลุม ตามขอ 11.2 
หากกลุมที่จัดตั้งข้ึนนั้นมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50คน ใหสหกรณประกาศยกเลิกกลุมสมาชิกดังกลาว 
 ขอ 31 เมื่อมีประกาศสหกรณยกเลิกกลุมสมาชิกตามขอ 30 แลว ใหสมาชิกในกลุมที่ถูก
ยกเลิกไปสังกัดกลุมตามที่สมาชิกแจงความประสงคยายไปสังกัดหรือตามที่ตนดํารงตําแหนงในหนวยงานตาม
ขอ 4 
 

หมวดท่ี 10 
บทเบด็เสร็จ 

  ขอ 32 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
  ขอ 33 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

                                             (ลงนาม)      วิชิต สนธวิณิช 
                                                 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
                                     ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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พ.ศ. 2565 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย  
กรมปาไม จํากัด มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 จึงใหกําหนด
ระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2565 
ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตัง้แต วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “ประธานกรรมการเลือกตั้ง” หมายความวา ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญสหกรณใหเปนประธานกรรมการเลือกตั้ง  
  “กรรมการ” หมายความวา ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อโดยผูแทนสมาชิกและ
ที่ประชุมใหญสหกรณรับรองใหเปนกรรมการเลือกตั้ง 
  “เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากประธานกรรมการเปนเจาหนาที่ดําเนินการเลือกตั้ง 
 ขอ 5  ใหมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการเลือกตั้งหนึ่งคน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 13 คน แตไมเกิน 16 คน เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณ  ในการประชุมใหญที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
  กรรมการจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
ดําเนินการสหกรณในการประชุมใหญครั้งเดยีวกันนั้นไมได 
  ประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณจะเปนกรรมการ     
ในการประชุมใหญครั้งเดียวกันนั้นไมได 
 ขอ 6  ใหที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบให
กรรมการ ดังนี ้
  (1) เปนกรรมการตรวจสอบเอกสารของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
      ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณไมนอยกวา 3 คน เพื่อตรวจสอบ 
        เอกสารของผูสมัคร 
  (2)   เปนกรรมการตรวจรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือ 
        ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งและจายบัตรเลือกตั้งใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่
         ตรวจสอบถูกตองแลว 
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  (3) เปนกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อควบคุม
        ตรวจสอบความเรียบรอยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบ
        บัตรเลือกตั้ง 
  (4)  เปนกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจนับคะแนน
        จากบัตรเลือกตั้ง 
 ขอ 7  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งกํากับดูแลการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ขอ 8  ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เขารวมประชุม เชน ผูแทนจาก
สวนราชการที่เก่ียวของเปนสักขีพยานในการเลือกตั้ง 
 ขอ 9  ใหเจาหนาท่ีจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการลงคะแนนและการตรวจนับ
คะแนนไวใหพรอมกอนดําเนินการเลือกตั้ง 
 ขอ 10 สมาชิกของสหกรณที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเก่ียวกับสหกรณและ
ขอบังคบัสหกรณกําหนดไว จึงมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ 
   ใหสมาชิกท่ีประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ เลือกสมัครตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งเพียงตําแหนงเดียว โดยยื่นใบสมัคร
ดวยตนเองตอเจาหนาที่ตามแบบที่สหกรณกําหนด ระหวางเวลา 08.00–11.00 น. ของวันที่กําหนดใหมีการ
ประชุมใหญสหกรณ 
 ขอ 11  ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามขอ 6 (1) ทําการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครใหเสร็จสิ้นกอนเวลาปดรับสมัคร และจัดให
หมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับการสงใบสมัครกอนหรือหลัง หากมีผูสมัครรับเลือกตั้งสงใบ
สมัครพรอมกัน ใหเจาหนาที่จัดใหผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมกันจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
เรียงตามลําดับตอเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดออกใหแลว 
 ขอ 12  การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ใหประกอบดวย ชื่อ–นามสกุล กลุมสังกัดของผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดติด
ปายประกาศไวในหองประชุมใหญในที่อันเหมาะสมที่ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมาตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครรับเลือกตั้งไดโดยสะดวกและชัดเจน 
 ขอ 13  ในกรณีผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง โดยทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
กรรมการเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของคนนั้นและใหเจาหนาท่ีลบ
หรือถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที 
 ขอ 14  ใหเจาหนาที่สงมอบบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง สําหรับเลือกประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ที่เตรียมไวใหแกประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการท่ีเก่ียวของกอนเริ่ม
ดําเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ขอ 15  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งลงชื่อ หรือประทับตราเครื่องหมายของตนลงบนบัตร
เลือกตั้งทุกฉบับ 
 ขอ 16  บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
  (1)  บัตรปลอม 
  (2)  บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจํานวนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
     กรรมการดําเนินการที่จะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น 
  (3)  บัตรทีม่ิไดทําเครื่องหมาย 
  (4)  บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
  (5)  บัตรที่มีเครื่องสังเกตหรือขอความอ่ืนใดนอกเหนือจากที่มีอยูตามปกต ิ
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  (3) เปนกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อควบคุม
        ตรวจสอบความเรียบรอยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบ
        บัตรเลือกตั้ง 
  (4)  เปนกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจนับคะแนน
        จากบัตรเลือกตั้ง 
 ขอ 7  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งกํากับดูแลการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ขอ 8  ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เขารวมประชุม เชน ผูแทนจาก
สวนราชการที่เก่ียวของเปนสักขีพยานในการเลือกตั้ง 
 ขอ 9  ใหเจาหนาท่ีจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการลงคะแนนและการตรวจนับ
คะแนนไวใหพรอมกอนดําเนินการเลือกตั้ง 
 ขอ 10 สมาชิกของสหกรณที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเก่ียวกับสหกรณและ
ขอบังคบัสหกรณกําหนดไว จึงมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ 
   ใหสมาชิกท่ีประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ เลือกสมัครตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งเพียงตําแหนงเดียว โดยยื่นใบสมัคร
ดวยตนเองตอเจาหนาที่ตามแบบที่สหกรณกําหนด ระหวางเวลา 08.00–11.00 น. ของวันที่กําหนดใหมีการ
ประชุมใหญสหกรณ 
 ขอ 11  ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามขอ 6 (1) ทําการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครใหเสร็จสิ้นกอนเวลาปดรับสมัคร และจัดให
หมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับการสงใบสมัครกอนหรือหลัง หากมีผูสมัครรับเลือกตั้งสงใบ
สมัครพรอมกัน ใหเจาหนาที่จัดใหผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมกันจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
เรียงตามลําดับตอเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดออกใหแลว 
 ขอ 12  การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ใหประกอบดวย ชื่อ–นามสกุล กลุมสังกัดของผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดติด
ปายประกาศไวในหองประชุมใหญในที่อันเหมาะสมที่ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมาตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครรับเลือกตั้งไดโดยสะดวกและชัดเจน 
 ขอ 13  ในกรณีผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง โดยทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
กรรมการเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของคนนั้นและใหเจาหนาท่ีลบ
หรือถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที 
 ขอ 14  ใหเจาหนาที่สงมอบบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง สําหรับเลือกประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ที่เตรียมไวใหแกประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการท่ีเก่ียวของกอนเริ่ม
ดําเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ขอ 15  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งลงชื่อ หรือประทับตราเครื่องหมายของตนลงบนบัตร
เลือกตั้งทุกฉบับ 
 ขอ 16  บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
  (1)  บัตรปลอม 
  (2)  บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจํานวนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
     กรรมการดําเนินการที่จะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น 
  (3)  บัตรทีม่ิไดทําเครื่องหมาย 
  (4)  บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
  (5)  บัตรที่มีเครื่องสังเกตหรือขอความอ่ืนใดนอกเหนือจากที่มีอยูตามปกต ิ
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 ขอ 17  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนโดยใชบัตรเลือกตั้ง และวิธีการ
ตรวจนับคะแนนรวมทั้งกําหนดเวลาสิ้นสุดของการลงคะแนนตอที่ประชุมใหญสหกรณ 
 ขอ 18  ใหเปดการลงคะแนนเลือกตั้งทันทีหลังจากคณะกรรมการเลือกตั้ งไดมีการ
มอบหมายหนาที่ ตามขอ 6 เจาหนาที่ไดดําเนินการตามขอ 12 และขอ 14 และประธานกรรมการเลือกตั้งได
ดําเนินการตามขอ 15 แลว 
 ขอ 19  ใหผูแทนสมาชิกมาแสดงตนพรอมแสดงบัตรประจําตัวตอกรรมการตรวจรายชื่อผูใช
สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการเมื่อเจาหนาที่ตรวจ
บัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองและจัดใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อแลว จึงมอบบัตรเลือกตั้งประธาน
กรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการอยางละ 1 ฉบับ เพ่ือใชลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งชี้แจง 
  ในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัว หรือมีผูทักทวง หรือกรณีเปนที่สงสัยวาผูแสดงตนนั้น
มิใชผูมีสิทธิ์เลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเ์ลือกตั้ง กรรมการตรวจรายชื่อผูใชสิทธิ์เลือกตั้งประจําหนวยจะขอให
ผูนั้นแสดงหลักฐานแสดงตัวประกอบการวินิจฉัยจนเปนที่พอใจกอนที่จะมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้น และให
บันทึกคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังในกรณีที่มอบและไมมอบบัตรเลือกตั้ง 
 ขอ 20  เมื่อผูแทนสมาชิกไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจง แลวนําบัตรเลือกตั้งไปสงใหกรรมการควบคุมหีบบัตร
เลือกตั้งเพ่ือหยอนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการที่จัดไว 
   การใชสิทธิ์เลือกตั้งเปนสิทธิ์เฉพาะตัวของผูแทนสมาชิกจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใช
สิทธิ์แทนตนไมได 
 ขอ 21  ในระหวางเปดการลงคะแนน หามมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตเมื่อมีความจําเปน
อันหลีกเลี่ยงไมได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตั้ง และการเปดจะตองกระทําโดยเปดเผย 
 ขอ 22  เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศปดการ
ลงคะแนน 
 ขอ 23  เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งเปดหีบบัตร
เลือกตั้งเพ่ือนับคะแนนโดยเปดเผยในที่ประชุมใหญโดยไมชักชา โดยกอนนับคะแนนใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่
ลงคะแนนในหีบบัตรเลือกตั้งวามีจํานวนบัตรเลือกตั้งตรงตามจํานวนผูใชสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม และนับจํานวนบัตร
เลือกตั้งท่ียังไมไดลงคะแนน เมื่อปรากฏวาถูกตองตรงกัน จึงดําเนินการนับคะแนนไดและตองนับคะแนนใหเสร็จ
ในรวดเดียวจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไมได 
 ขอ 24  ในการนับคะแนนใหกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1)  หามมิใหเทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ 
  (2)  ใหหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแลวใหคว่ําหีบบัตรเลือกตั้ง
   ตอหนาผูสมัครและผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อแสดงวาไมมีบัตรเลือกตั้งอยูในหีบบัตร
   เลือกตั้งอีกแลว และใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งจนหมด แลวแจงผลใหประธาน
   กรรมการเลือกตั้งทราบโดยไมชักชา 
  (3)  มอบบัตรเลือกตั้งแกกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อทําการประมวลผลนับคะแนน 
 ขอ 25  ใหกรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด 
 ขอ 26  บัตรเสียใหจัดแยกไวโดยใหกรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอย
กวา 2 คน 
 ขอ 27  การวินิจฉัยวาเปนบัตรเสียหรือไม ใหเปนอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน  ไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนนทั้งหมด ใหถือวาคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจนับ
คะแนนเปนที่สุด 
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 ขอ 28  เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจงผล
การนับคะแนนแลวสงใหประธานกรรมการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผล และใหกรรมการและเจาหนาท่ีผูดําเนินการ
เลือกตั้งสงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการเลือกตั้ง 
  (1)  รายงานผลการนับคะแนน 
  (2)  หีบบัตรเลือกตั้งพรอมกุญแจ 
  (3)  บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  (4)  บัตรเลือกตั้งที่ยังไมไดใช 
 ขอ 29  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ แกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 
 ขอ 30  ผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณ เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยและใหอยูในตําแหนงไดตามความในขอบังคับของสหกรณ ใน
กรณีท่ีมีผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนลําดับสุดทายของผูมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการดําเนินการสหกรณมีคะแนนเทากันหลายคนใหใชวิธีจับฉลาก 
 ขอ 31  กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงยังไมครบวาระการเปนกรรมการดําเนินการใน
ปที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ หากประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการจะตองลาออกจากการเปนกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้นเสียกอน จึงมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
เปนประธานกรรมการดําเนินการ 
   กรณีกรรมการดําเนินการลาออกเพ่ือประสงคสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรือลาออกดวยวัตถุประสงคอ่ืนใดก็ตาม ใหประธานกรรมการเลือกตั้งแจงจํานวนกรรมการที่วางลง
โดยรวมจํานวนกรรมการดําเนินการที่ลาออกดวยใหที่ประชุมใหญทราบ 
 ขอ 32  กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการเพียงคนเดียวหรือมี
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการเทากับหรือนอยกวาจํานวนกรรมการดําเนินการที่วางลงในปนั้น ใหนํา
รายชื่อผูสมัครเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย และใหประธานการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคล
ดังกลาวเปนผูไดรับการเลือกตั้ง 
 ขอ 33  การประชุมใหญปใดที่ประธานกรรมการดําเนนิการยังอยูในวาระ ไมตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญปนั้น 
 ขอ 34  ในการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณตามระเบียบนี้ ใหที่ประชุมใหญสหกรณที่มีการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยปญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจ
เกิดขึ้นเพ่ือใหการเลือกตั้งดําเนินการไปดวยความถูกตองเรียบรอยบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
 ขอ 35  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
    ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 
                                               (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
                                                 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
                                     ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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 ขอ 28  เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจงผล
การนับคะแนนแลวสงใหประธานกรรมการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผล และใหกรรมการและเจาหนาท่ีผูดําเนินการ
เลือกตั้งสงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการเลือกตั้ง 
  (1)  รายงานผลการนับคะแนน 
  (2)  หีบบัตรเลือกตั้งพรอมกุญแจ 
  (3)  บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  (4)  บัตรเลือกตั้งที่ยังไมไดใช 
 ขอ 29  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ แกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 
 ขอ 30  ผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณ เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยและใหอยูในตําแหนงไดตามความในขอบังคับของสหกรณ ใน
กรณีท่ีมีผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนลําดับสุดทายของผูมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการดําเนินการสหกรณมีคะแนนเทากันหลายคนใหใชวิธีจับฉลาก 
 ขอ 31  กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงยังไมครบวาระการเปนกรรมการดําเนินการใน
ปท่ีมีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ หากประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการจะตองลาออกจากการเปนกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้นเสียกอน จึงมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
เปนประธานกรรมการดําเนินการ 
   กรณีกรรมการดําเนินการลาออกเพ่ือประสงคสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรือลาออกดวยวัตถุประสงคอ่ืนใดก็ตาม ใหประธานกรรมการเลือกตั้งแจงจํานวนกรรมการที่วางลง
โดยรวมจํานวนกรรมการดําเนินการที่ลาออกดวยใหที่ประชุมใหญทราบ 
 ขอ 32  กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการเพียงคนเดียวหรือมี
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการเทากับหรือนอยกวาจํานวนกรรมการดําเนินการที่วางลงในปนั้น ใหนํา
รายชื่อผูสมัครเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย และใหประธานการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคล
ดังกลาวเปนผูไดรับการเลือกตั้ง 
 ขอ 33  การประชุมใหญปใดที่ประธานกรรมการดําเนนิการยังอยูในวาระ ไมตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญปนั้น 
 ขอ 34  ในการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณตามระเบียบนี้ ใหที่ประชุมใหญสหกรณที่มีการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยปญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจ
เกิดขึ้นเพ่ือใหการเลือกตั้งดําเนินการไปดวยความถูกตองเรียบรอยบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
 ขอ 35  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
    ประกาศ ณ วันที ่7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 
                                               (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
                                                 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
                                     ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ  

และบคุคลที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2560 
---------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย  
กรมปาไม จํากัด  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี14 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลที่เก่ียวของ ไวดังตอไปนี ้

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจาย         
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2560” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัดวาดวยคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานพ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560  
 ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “ประธานกรรมการ”    หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการ 
        สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออม   
     ทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “ที่ปรึกษาสหกรณ” หมายความวา ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
แตงตั้ง 

 “ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้ง 

 “คณะกรรมการอื่น” หมายความวา  คณะกรรมการอํานวยการ  
    คณะกรรมการเงินกู  
    คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
    และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ 
    ดําเนินการแตงตั้ง 

 “คณะทํางาน” หมายความวา บุคคลซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง 
 “บุคคลอ่ืน” หมายความวา  บุคคลนอกเหนือที่กลาวไวขางตนและ

มิไดเปนสมาชิก ผูแทนสมาชิกหรือ
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด 
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 “การปฏิบัติงาน” หมายความวา การเดินทางออกจากที่พักหรือสํานักงาน
สหกรณ เพื่อปฏิบัติงานตามที่สหกรณ
มอบหมายเก่ียวกับภารกิจในสํานักงาน
สหกรณหรือนอกสํานักงานสหกรณทั้ง
ภายในประเทศหรือตางประเทศ  

 ขอ 5  การเดินทางภายในประเทศ คือ การเดินทางภายในราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติงานตางๆ 
ของบุคคล ดังตอไปนี้  

(1) กรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ คณะกรรมการอ่ืน และคณะทํางาน  
(2) ผูตรวจสอบภายใน และบุคคลอ่ืนที่ไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน

ของสหกรณ  
 ขอ 6  การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  
คาใชจายในการปฏิบัติงานเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 7  คาใชจายในการปฏิบัติงาน ไดแก 
 (1) คาเบี้ยเลี้ยง 
 (2) คาที่พัก 
 (3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาจางพนักงานประจํา

 ยานพาหนะ คาระวางบรรทุกสิ่งของ และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
 (4) คาเบี้ยประชุม 
 (5) คาตอบแทน 
 (6) คาใชจายอ่ืน  
 ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการและที่ปรึกษาสหกรณ ใหผูเดินทางไป
ปฏิบัติงานยื่นคําขออนุมัติตอประธานกรรมการ ยกเวนกรณกีารเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 (1)  การเขารวมประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทํางานซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดนั้นๆ กําหนด  
 (2)  การลงนามเอกสารสหกรณของกรรมการตามที่ไดรับแจงจากฝายจัดการ 
 (3)  การไปปฏิบัติงานของกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 (4)  การไปปฏิบัติงานของบุคคลตามขอ 5 (2)  
 (5)  การไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการ 
 ขอ 9  คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคคลตามขอ 5 (2) ใหฝายจัดการเปน
ผูดําเนินการเบิกจายตามระเบียบ 
 ขอ 10 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุดพัก ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณ
จะเบิกคาใชจายสําหรับวันที่หยุดพักดังกลาวมิได 

ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติงานตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทยใหเบิก
คาใชจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดพักไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ   

หมวด 2 
คาเบี้ยเลีย้ง คาที่พัก และคาพาหนะ 

 ขอ 11  คาเบี ้ยเลี ้ยงกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื ่น คณะทํางาน ที ่ปร ึกษา          
ผูตรวจสอบภายใน และบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของสหกรณ ใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตาม
อัตราวันละ 800 บาท 
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 “การปฏิบัติงาน” หมายความวา การเดินทางออกจากที่พักหรือสํานักงาน
สหกรณ เพื่อปฏิบัติงานตามที่สหกรณ
มอบหมายเก่ียวกับภารกิจในสํานักงาน
สหกรณหรือนอกสํานักงานสหกรณทั้ง
ภายในประเทศหรือตางประเทศ  

 ขอ 5  การเดินทางภายในประเทศ คือ การเดินทางภายในราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติงานตางๆ 
ของบุคคล ดังตอไปนี้  

(1) กรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ คณะกรรมการอ่ืน และคณะทํางาน  
(2) ผูตรวจสอบภายใน และบุคคลอ่ืนที่ไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน

ของสหกรณ  
 ขอ 6  การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  
คาใชจายในการปฏิบัติงานเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 7  คาใชจายในการปฏิบัติงาน ไดแก 
 (1) คาเบี้ยเลี้ยง 
 (2) คาที่พัก 
 (3) คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาจางพนักงานประจํา

 ยานพาหนะ คาระวางบรรทุกสิ่งของ และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
 (4) คาเบี้ยประชุม 
 (5) คาตอบแทน 
 (6) คาใชจายอ่ืน  
 ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการและที่ปรึกษาสหกรณ ใหผูเดินทางไป
ปฏิบัติงานยื่นคําขออนุมัติตอประธานกรรมการ ยกเวนกรณกีารเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
 (1)  การเขารวมประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทํางานซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดนั้นๆ กําหนด  
 (2)  การลงนามเอกสารสหกรณของกรรมการตามที่ไดรับแจงจากฝายจัดการ 
 (3)  การไปปฏิบัติงานของกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 (4)  การไปปฏิบัติงานของบุคคลตามขอ 5 (2)  
 (5)  การไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการ 
 ขอ 9  คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคคลตามขอ 5 (2) ใหฝายจัดการเปน
ผูดําเนินการเบิกจายตามระเบียบ 
 ขอ 10 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุดพัก ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณ
จะเบิกคาใชจายสําหรับวันที่หยุดพักดังกลาวมิได 

ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติงานตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทยใหเบิก
คาใชจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดพักไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ   

หมวด 2 
คาเบี้ยเลีย้ง คาที่พัก และคาพาหนะ 

 ขอ 11  คาเบี ้ยเลี ้ยงกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื ่น คณะทํางาน ที ่ปร ึกษา          
ผูตรวจสอบภายใน และบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของสหกรณ ใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตาม
อัตราวันละ 800 บาท 
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  การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานแตละคณะ ใหมีสิทธิเบิกจายไดไมเกิน 1 วัน ในการประชุมแตละครั้ง และตองมิใชวันท่ีมีการ
เบิกจายคาเบี้ยประชุม  
 กรณีที่มิไดเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหมีสิทธิ์เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดทุกวันที่ปฏิบัติงาน  
 การเบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงตามวรรคหนึ่งใหเบิกไดเต็มจํานวนไมวาจะมีการ 
จัดเลี้ยงอาหารหรือไม 
 ขอ 12 การเบิกคาเบ้ียเลี้ยง ใหเบิกไดตามจํานวนวันที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน 
 ขอ 13 คาที่ พักในการไปปฏิบัติงานท่ีจําเปนตองพักแรม ให เบิกคาที่ พักในลักษณะ      
เหมาจายวันละ1,500 บาท ยกเวนสหกรณหรือหนวยราชการหรือองคกรอื่นไดจัดที่พักใหแลว หรืออยูใน
ยานพาหนะขณะเดินทาง   

  กรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ งได           
ใหนําเสนอประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนกรณ ีๆ ไป 

 ขอ 14  คาพาหนะใหเบิกจายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
(1)  เบิกตามความเปนจริง 
(2)  เบิกในลักษณะเหมาจาย 

  ขอ 15  การเบิกจายคาพาหนะตามความเปนจริงในขอ 14 (1) ใหยื่นคําขอตามแบบที่
สหกรณกําหนด หรือแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจายเงิน เชน ตั๋วหรือหลักฐานการโดยสารเครื่องบิน 
ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง ใบเสร็จคาทางดวน ใบสําคัญจายคาโดยสารรถยนตรับจาง หรือยานพาหนะอื่น ๆ 
เปนตน 
   ขอ 16  การเบิกจายคาพาหนะในลักษณะเหมาจายตาม ขอ 14 (2) ใหเหมาจาย ดังนี้ 
 (1) ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ใหเบิกไดไมเกิน 600 บาท 
 (2) ระหวางจังหวัดใหเบิกไดในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท 
   ขอ 17  การคํานวณระยะทางในการเบิกคาพาหนะแบบเหมาจาย ใหนับระยะทางจาก
อําเภอของจังหวัดที่ออกเดินทางถึงอําเภอของจังหวัดปลายทางยกเวนกรุงเทพมหานคร  
 ผูที่รับราชการอยูใหนับระยะทางในการเดินทางจากสถานที่ตามที่ไดมีการลงลายมือชื่อ
ปฏิบัติราชการ ถึงสหกรณ เวนแตในวันหยุดทําการใหนับจากบานพักถึงสหกรณ 
 ผูที่ ไมไดรับราชการใหนับระยะทางในการเดินทางจากบานพักที่ตนอาศัยอยู
ตามปกติถึงสหกรณ 
     สําหรับบุคคลตามขอ 5 (2) ใหนับระยะทางในการเดินทางจากสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ
บานพักที่ตนอาศัยอยูตามปกติของบุคคลดังกลาวถึงสหกรณ 
  ในกรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสอง วรรคสาม หรือ
วรรคสี่ได ใหนําเสนอตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณ ีๆ ไป 
 ขอ 18  ในกรณีที่สหกรณจัดยานพาหนะไวใหสําหรับการไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานและ  
มกีารพักแรม หรือปฏิบัติงานในวันหยุดทําการ ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะจากที่พักไปยังสถานที่ที่สหกรณ
จัดยานพาหนะให 
 ขอ 19  การปฏิบัติงานท่ีมีวันตอเนื่องกันหลายวัน ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไป
ปฏิบัติงานและวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน สําหรับวันอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใหเบิกไดเฉพาะคาท่ีพักหรือคาพาหนะ
ในจังหวัดเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง  
 กรณีการปฏิบัติงานที่มีวันไมตอเนื่องกัน โดยมีวันเวนชวงการปฏิบัติงานไมเกิน 2 วันใหเบิกคา
พาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไปปฏิบัติงานและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานและวันเวนชวงใหผู
นั้นเบิกคาที่พักหรือคาพาหนะในจังหวัดเดียวกันไดอยางใดอยางหนึ่ง 
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 ขอ 20  สิทธิในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ตามขอ 11 ขอ 12 และ ขอ 13 
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไมอนุมัติใหเบิกเงนิคาใชจายดังกลาวก็ได 
 

หมวด 3 
คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน  และคาใชจายอื่น ๆ 

  ขอ 21 คาเบี้ยประชุมใหเบิกได ดังนี้ 
    (1)การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คนละ 1,000 บาทตอครั้ง 

     (2)การประชุมคณะกรรมการอ่ืน และคณะทํางานคนละ 800 บาทตอครั้ง 
   สําหรับผูที่คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะทํางาน มีหนังสือเชิญ
เขารวมประชุมใหเบิกเบ้ียประชุมไดตาม (1) หรือ (2)แลวแตกรณ ี
 การประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญมิใหเบิกคาเบี้ยประชุม 
  กรณีการประชุมทางไกล ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเบิกคาเบ้ียประชุมไดตาม
ระเบียบนี้ 
  ขอ 22  คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งไดรับการแตงตั้งจากท่ี
ประชุมใหญใหเบิกได ดังนี ้
 (1) ประธานกรรมการเลือกตั้ง และเลขานุการ คนละ 1,000 บาทตอครั้ง 
 (2) กรรมการเลือกตั้ง  คนละ   800 บาทตอครั้ง 
 ขอ 23  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
สหกรณไดเทาที่จายจริง เชน คาธรรมเนียมการลงทะเบียน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใชจายในการสื่อสาร 
คาจางเหมายานพาหนะในการขนสงสิ่งของเครื่องใชหรือสัมภาระอ่ืนๆ เปนตน 
 

หมวด 4 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 24   ในกรณมีีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 25  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  

 
หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ 26  กอนที่ประชุมใหญสามัญประจําปอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 
2561 ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ดังนี้ 

(1)  คาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกจายได ดังนี ้
 1)  ประธานกรรมการ  วันละ  600 บาท 
 2)  กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น      
  คณะทํางาน ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญช ี
  ผูตรวจสอบภายใน และบุคคลอ่ืนที่     
  ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของสหกรณ วันละ  500  บาท 
 (2)  คาที่พัก ใหเบิกคาที่พักในลักษณะเหมาจาย วันละ 1,200 บาท  
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 ขอ 20  สิทธิในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ตามขอ 11 ขอ 12 และ ขอ 13 
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไมอนุมัติใหเบิกเงนิคาใชจายดังกลาวก็ได 
 

หมวด 3 
คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน  และคาใชจายอื่น ๆ 

  ขอ 21 คาเบี้ยประชุมใหเบิกได ดังนี้ 
    (1)การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คนละ 1,000 บาทตอครั้ง 

     (2)การประชุมคณะกรรมการอ่ืน และคณะทํางานคนละ 800 บาทตอครั้ง 
   สําหรับผูที่คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะทํางาน มีหนังสือเชิญ
เขารวมประชุมใหเบิกเบ้ียประชุมไดตาม (1) หรือ (2)แลวแตกรณ ี
 การประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญมิใหเบิกคาเบี้ยประชุม 
  กรณีการประชุมทางไกล ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเบิกคาเบ้ียประชุมไดตาม
ระเบียบนี้ 
  ขอ 22  คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งไดรับการแตงตั้งจากท่ี
ประชุมใหญใหเบิกได ดังนี ้
 (1) ประธานกรรมการเลือกตั้ง และเลขานุการ คนละ 1,000 บาทตอครั้ง 
 (2) กรรมการเลือกตั้ง  คนละ   800 บาทตอครั้ง 
 ขอ 23  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
สหกรณไดเทาที่จายจริง เชน คาธรรมเนียมการลงทะเบียน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใชจายในการสื่อสาร 
คาจางเหมายานพาหนะในการขนสงสิ่งของเครื่องใชหรือสัมภาระอ่ืนๆ เปนตน 
 

หมวด 4 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 24   ในกรณมีีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 25  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  

 
หมวด 5 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ 26  กอนที่ประชุมใหญสามัญประจําปอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 
2561 ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ดังนี้ 

(1)  คาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกจายได ดังนี ้
 1)  ประธานกรรมการ  วันละ  600 บาท 
 2)  กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น      
  คณะทํางาน ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญช ี
  ผูตรวจสอบภายใน และบุคคลอ่ืนที่     
  ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของสหกรณ วันละ  500  บาท 
 (2)  คาที่พัก ใหเบิกคาที่พักในลักษณะเหมาจาย วันละ 1,200 บาท  
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 (3)  คาพาหนะในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกไดดังนี้ 
 1) ภายในจังหวัดเดียวกันใหเบิกไดไมเกิน 400  บาท 
 2) ระหวางจังหวัดใหเบิกไดในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400  บาท 
 ทั้งนี้ เม่ือที่ประชุมใหญสามัญประจําปไดอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป 2561 แลว     
ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะไดตามระเบียบนี ้ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
 กรณีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ไมเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําป 2561 ใน
สวนคาใชจายเก่ียวกับคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ที่เพ่ิมขึ้นตามระเบียบนี้แลว ใหใชอัตราคาเบี้ยเลี้ยง 
คาที่พัก และคาพาหนะ ตามขอ 26 (1) - (3) ตอไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 (ลงนาม)     อารยา บุญยะศิรินันท 
 (นางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของสมาชิกและผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของสมาชิก และผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจายใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก และผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก และผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 

     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด 
   “สมาชิก”   หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “ผูแทนสมาชิก”  หมายความวา ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด 
   “การปฏิบัติงาน” หมายความวา การเดินทางเพื่อไปประชุม อบรมสัมมนา

หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่สหกรณมอบหมาย 
 ขอ 5 คาใชจายในการปฏิบัติงาน ไดแก 

5.1 คาเบี้ยเลี้ยง 
5.2 คาที่พัก 
5.3 คาพาหนะ รวมถึง คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาจางพนักงานประจํา   

ยานพาหนะ คาระวางบรรทุกสิ่งของ และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
5.4 คาตอบแทน 
5.5 คาใชจายอ่ืน 

 ขอ 6 การเดินทางไปปฏิบัติงานของสมาชิก หรือผูแทนสมาชิก ผูเดินทางไปปฏิบัติงานตอง
ไดรับหนังสือแจงจากสหกรณ 
  ขอ 7 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสมาชิก และผูแทนสมาชิก ใหฝายจัดการเปน
ผูดําเนินการเบิกจายตามระเบียบนี ้
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 ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณจะเบิก
คาใชจายสําหรับวันที่หยุดดังกลาวมิได 

 ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติงานตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจายใน
การเดินทางสําหรับวันหยุดไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ  

  
หมวด 2 

คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ 
 ขอ 9 คาเบี้ยเลี้ยงของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก ใหเบิก วันละ 800.00 บาท  
    การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะการประชุมของสมาชิก หรือผูแทน
สมาชิกใหมีสิทธิเบิกจายไดไมเกิน 1 วัน ในการประชุมแตละครั้ง และตองมิใชวันที่มีการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุม  
   กรณีท่ีมิไดเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหมีสิทธิเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดทุกวันที่ปฏิบัติงาน  
   การเบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงตามวรรคหนึ่งใหเบิกไดเต็มจํานวนไมวาจะมีการจัดเลี้ยงอาหาร
หรือไม 
 ขอ 10 การเบิกคาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกไดตามจํานวนวันที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน 
 ขอ 11 คาที่พักในการไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม ใหเบิกคาที่พักในลักษณะเหมา
จายวันละ 1,500.00 บาท ยกเวนสหกรณหรือหนวยราชการหรือองคกรอื่นไดจัดที่พักใหแลว หรืออยูใน
ยานพาหนะขณะเดินทาง   
    สําหรับจํานวนวันพักแรมตามวรรคหนึ่ง กรณีเดินทางจากที่พักถึงสถานที่ปฏิบัติงาน
มีระยะทางเกินกวา 200 กิโลเมตร ใหเบิกคาที่พักกอนวันปฏิบัติงานไดอีกหนึ่งวัน 

   กรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 
ใหนําเสนอประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนกรณ ีๆ ไป 
 ขอ 12 คาพาหนะ ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย ดังนี ้
   12.1 ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ใหเบิกไดไมเกิน 600.00 บาท 
   12.2 ระหวางจังหวัดใหเบิกไดในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600.00 บาท 
 ขอ 13 การคํานวณระยะทางในการเบิกคาพาหนะแบบเหมาจาย ใหนับระยะทางจาก
อําเภอของจังหวัดที่ออกเดินทาง ถึง อําเภอของจังหวัดปลายทางยกเวนกรุงเทพมหานครใหเบิกในลักษณะ
เหมาจายตามขอ 12 
    ผูที่รับราชการอยู ใหนับระยะทางในการเดินทางจากสถานที่ตามที่ ได มีการ          
ลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการ ถึงสหกรณ เวนแตในวันหยุดทําการใหนับจากบานพักถึงสหกรณ 
    ผูที่ ไมไดรับราชการใหนับระยะทางในการเดินทางจากบานพักที่ตนอาศัยอยู
ตามปกติถึงสหกรณ 

   ในกรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสอง หรือวรรค
สามได ใหนําเสนอตอประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป 
 ขอ 14 ในกรณีที่สหกรณจัดยานพาหนะไวใหสําหรับการไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน
สหกรณและมีการพักแรม หรือปฏิบัติงานในวันหยุดทําการ ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะจากที่พักไปยังสถานที่ที่
สหกรณจัดยานพาหนะให 
 ขอ 15  การปฏิบัติงานที่มีวันตอเนื่องกันหลายวัน ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไป
ปฏิบัติงานและวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน สําหรับวันอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใหเบิกไดเฉพาะคาท่ีพักหรือคาพาหนะ
ในจังหวัดเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง  
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    กรณีการปฏิบัติงานที่มีวันไมตอเนื่องกัน โดยมีวันเวนชวงการปฏิบัติงานไมเกิน 2 วัน 
ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไปปฏิบัติงานและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานและวันเวน
ชวงใหผูนั้นเบิกคาที่พักหรือคาพาหนะในจังหวัดเดียวกันไดอยางใดอยางหนึ่ง 
 ขอ 16 สิทธิในการเบิกคาเบี ้ยเลี ้ยง คาเบี ้ยประชุม คาที่พัก และคาพาหนะ ตามขอ 9     
ขอ 11 และขอ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารเงิน
งบประมาณของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไมอนุมัติใหเบิกเงินคาใชจายดังกลาวก็ได 
 ขอ 17 สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกที่เปนกรรมการดําเนินการมิใหเบิกคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  
 

หมวด 3 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 18 ในกรณมีีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 19 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                       (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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    กรณีการปฏิบัติงานที่มีวันไมตอเนื่องกัน โดยมีวันเวนชวงการปฏิบัติงานไมเกิน 2 วัน 
ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไปปฏิบัติงานและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานและวันเวน
ชวงใหผูนั้นเบิกคาที่พักหรือคาพาหนะในจังหวัดเดียวกันไดอยางใดอยางหนึ่ง 
 ขอ 16 สิทธิในการเบิกคาเบี ้ยเลี ้ยง คาเบี ้ยประชุม คาที่พัก และคาพาหนะ ตามขอ 9     
ขอ 11 และขอ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารเงิน
งบประมาณของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไมอนุมัติใหเบิกเงินคาใชจายดังกลาวก็ได 
 ขอ 17 สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกที่เปนกรรมการดําเนินการมิใหเบิกคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  
 

หมวด 3 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 18 ในกรณมีีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 19 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                       (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจายใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ว าดวยคาใช จายในการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
ขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความวา     คณะกรรมการดําเนินการ    
      สหกรณออมทรัพยกรมปาไมจํากัด 
 “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการดําเนินการสหกรณ        

     ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “เจาหนาที่”  หมายความวา  บุคคลซึ่งสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
       จํากัดจางใหทํางานประจําของสหกรณ 
       ตามระเบียบสหกรณ  
 “ผูจัดการ”  หมายความวา  ผู จัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม

จํากัด  
 “การปฏิบัติงาน”  หมายความวา  การปฏิบัติงานภายในประเทศ และตางประเทศ 
 ขอ 5 การปฏิบัติงานภายในประเทศ คือ การเดินทางในราชอาณาจักรของผูจัดการและ
เจาหนาที่ เพ่ือไปประชุม อบรม สัมมนา หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่สหกรณมอบหมาย 
 ขอ 6 การปฏิบัติงานตางประเทศใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 7 คาใชจายในการปฏิบัติงาน  ไดแก 

7.1 คาเบี้ยเลี้ยง 
7.2 คาที่พัก 
7.3 คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาจางพนักงานประจํา

 ยานพาหนะ คาระวางบรรทุกสิ่งของ และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 
7.4 คาตอบแทนพิเศษ 
7.5 คาใชจายอ่ืน  
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 ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานของผูจัดการ ใหยื่นคําขออนุมัติตอประธานกรรมการสําหรับ
เจาหนาที่ใหยื่นคําขออนุมัติตอผูจัดการ 
  ขอ 9 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณจะ
เบิกคาใชจายสําหรับวันที่หยุดดังกลาวมิได 
   ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติงานตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิก
คาใชจาย ในการเดินทางสําหรับวันหยุดไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 

หมวด 2 
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ 

 ขอ 10 คาเบ้ียเลี้ยงใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามอัตรา ดังตอไปนี ้
   10.1 ผูจัดการ วันละ  800.00 บาท 
   10.2 เจาหนาที่ วันละ  600.00 บาท 
   การเบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงตามวรรคหนึ่งใหเบิกไดเต็มจํานวนไมวาจะมีการจัดเลี้ยง
อาหารหรือไม 
 ขอ 11 คาที่พักในการไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม ใหเบิกคาที่พักในลักษณะเหมาจาย ดังนี ้

  11.1 ผูจัดการ  วันละ  1,500.00 บาท 
  11.2 เจาหนาที่ วันละ  1,200.00 บาท 

   กรณีที่สหกรณหรือหนวยราชการหรือองคกรอ่ืนไดจัดที่พักใหแลว หรืออยู ใน
ยานพาหนะขณะเดินทางจะเบิกคาที่พักมิได 
   ในกรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไดให
นําเสนอประธานกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณ ีๆ ไป 
 ขอ 12 คาพาหนะใหเบิกจายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
   12.1 เบิกตามความเปนจริง 
   12.2 เบิกในลักษณะเหมาจาย 
 ขอ 13 การเบิกจายคาพาหนะตามความเปนจริงในขอ 12.1 ใหยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณ
กําหนดพรอมแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจายเงิน เชน ตั๋วหรือหลักฐานการโดยสาร ใบเสร็จ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง ใบเสร็จคาทางดวน  ใบสําคัญจายคาโดยสารรถยนตรับจาง หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เปนตน  
    กรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไดใหนําเสนอ
ประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป 
    การเบิกคาพาหนะในการโดยสารเครื่องบินจะกระทําไดในกรณีท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือประโยชนของสหกรณ และตองไดรับอนุมัติกอนการเดินทางจากประธานกรรมการ  
  ขอ 14 การเบิกจายคาพาหนะในลักษณะเหมาจายตาม ขอ 12.2 ใหเหมาจาย ดังนี้ 

  14.1 ภายในจังหวัดเดียวกันใหเบิกไดไมเกิน 600.00 บาท 
  14.2 สําหรับกรุงเทพมหานครใหเบิกได ดังนี ้
   14.2.1 ระยะทางไปกลับไมเกิน   10 กิโลเมตร เบิกได 300.00 บาท 
   14.2.2 ระยะทางไปกลับเกิน      10 กิโลเมตร   เบิกได 600.00 บาท 

   14.3 ระหวางจังหวัดใหเบิกไดในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600.00  บาท 
  ขอ 15 ในกรณีที่สหกรณจัดยานพาหนะไวใหสําหรับการไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานและมี

การพักแรม หรือปฏิบัติงานในวันหยุดทําการ ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะจากท่ีพักไปยังสถานที่ที่สหกรณ     
จัดยานพาหนะใหเปนจํานวนเงิน 500.00 บาท 
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 ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานของผูจัดการ ใหยื่นคําขออนุมัติตอประธานกรรมการสําหรับ
เจาหนาที่ใหยื่นคําขออนุมัติตอผูจัดการ 
  ขอ 9 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณจะ
เบิกคาใชจายสําหรับวันที่หยุดดังกลาวมิได 
   ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติงานตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิก
คาใชจาย ในการเดินทางสําหรับวันหยุดไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 

หมวด 2 
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ 

 ขอ 10 คาเบ้ียเลี้ยงใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามอัตรา ดังตอไปนี ้
   10.1 ผูจัดการ วันละ  800.00 บาท 
   10.2 เจาหนาที่ วันละ  600.00 บาท 
   การเบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงตามวรรคหนึ่งใหเบิกไดเต็มจํานวนไมวาจะมีการจัดเลี้ยง
อาหารหรือไม 
 ขอ 11 คาที่พักในการไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม ใหเบิกคาที่พักในลักษณะเหมาจาย ดังนี ้

  11.1 ผูจัดการ  วันละ  1,500.00 บาท 
  11.2 เจาหนาที่ วันละ  1,200.00 บาท 

   กรณีที่สหกรณหรือหนวยราชการหรือองคกรอ่ืนไดจัดที่พักใหแลว หรืออยู ใน
ยานพาหนะขณะเดินทางจะเบิกคาที่พักมิได 
   ในกรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไดให
นําเสนอประธานกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณ ีๆ ไป 
 ขอ 12 คาพาหนะใหเบิกจายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
   12.1 เบิกตามความเปนจริง 
   12.2 เบิกในลักษณะเหมาจาย 
 ขอ 13 การเบิกจายคาพาหนะตามความเปนจริงในขอ 12.1 ใหยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณ
กําหนดพรอมแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจายเงิน เชน ตั๋วหรือหลักฐานการโดยสาร ใบเสร็จ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง ใบเสร็จคาทางดวน  ใบสําคัญจายคาโดยสารรถยนตรับจาง หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เปนตน  
    กรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งไดใหนําเสนอ
ประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป 
    การเบิกคาพาหนะในการโดยสารเครื่องบินจะกระทําไดในกรณีท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือประโยชนของสหกรณ และตองไดรับอนุมัติกอนการเดินทางจากประธานกรรมการ  
  ขอ 14 การเบิกจายคาพาหนะในลักษณะเหมาจายตาม ขอ 12.2 ใหเหมาจาย ดังนี้ 

  14.1 ภายในจังหวัดเดียวกันใหเบิกไดไมเกิน 600.00 บาท 
  14.2 สําหรับกรุงเทพมหานครใหเบิกได ดังนี ้
   14.2.1 ระยะทางไปกลับไมเกิน   10 กิโลเมตร เบิกได 300.00 บาท 
   14.2.2 ระยะทางไปกลับเกิน      10 กิโลเมตร   เบิกได 600.00 บาท 

   14.3 ระหวางจังหวัดใหเบิกไดในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600.00  บาท 
  ขอ 15 ในกรณีที่สหกรณจัดยานพาหนะไวใหสําหรับการไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานและมี

การพักแรม หรือปฏิบัติงานในวันหยุดทําการ ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะจากท่ีพักไปยังสถานที่ที่สหกรณ     
จัดยานพาหนะใหเปนจํานวนเงิน 500.00 บาท 



6.5 ระเบียบคาใชจายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
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 ขอ 16 การนับระยะเวลาเดินทางและระยะทางในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเบิก คาเบี้ย
เลี้ยงและคาพาหนะ ใหคํานวณ ดังนี ้
   16.1 การเบิกคาเบี้ยเลี้ยงใหนับตั้งแตเวลาออกจากที่พักหรือสํานักงาน ถึงเวลา
เดินทางกลับถึงที่พักหรือสํานักงาน โดยใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน เศษของวันหากเกิน 8 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน 
และหากเกิน 4 ชั่วโมง ใหถือเปนครึ่งวัน 
   16.2 การเบิกคาพาหนะใหคํานวณจากระยะทางจากอําเภอของจังหวัดถึงอําเภอ
ของจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร สําหรับภายในจังหวัดเดียวกันการเบิกคาพาหนะ ใหเปนไปตามขอ 14.1 
    ในกรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 16.1 หรือ 16.2 ได
ใหนําเสนอตอประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนกรณีๆ ไป 
 ขอ 17 สิทธิในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ ตามขอ 10 ขอ 11 และ ขอ 12 
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไมอนุมัติใหเบิกเงนิคาใชจายดังกลาวก็ได 
 

หมวด 3 
คาตอบแทนพิเศษ และคาใชจายอื่น ๆ 

 ขอ 18 สหกรณจะจายคาตอบแทนพิเศษในกรณีที่ ไมจ ายคาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง          
คาพาหนะ ในการปฏิบัติกิจกรรมการดําเนินงานของสหกรณในสํานักงานสหกรณ เชน กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญสามัญประจําป การจัดสงเอกสาร การจัดสงของขวัญปใหมใหกับสมาชิก และงานอ่ืนๆ ทํานอง
เดียวกันนี้  หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยใหมีสิทธเิบิกคาตอบแทนพิเศษ ดังนี ้

   18.1 เวลาปฏิบัติงานไมเกิน 2 ชั่วโมง ใหเบิกได 200.00 บาท  
   18.2 เวลาปฏิบัติงานเกิน 2 ชั่วโมง แตไมเกิน 4 ชัว่โมง ใหเบิกได 400.00 บาท 
   18.3 เวลาปฏิบัติงานเกิน 4 ชั่วโมง แตไมเกิน 6 ชั่วโมง ใหเบิกได  600.00 บาท 
   18.4 เวลาปฏิบัติงานเกินกวา 6 ชั่วโมง ใหเบิกได 800.00 บาท 
 ขอ 19 การเดินทางไปปฏิบัติงานของผูจัดการและเจาหนาที่ ใหเบิกคาใชจายอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของสหกรณไดเทาที่จายจริง เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาใชจายในการสื่อสาร คาจางเหมายานพาหนะในการขนสงสิ่งของเครื่องใชหรือสัมภาระอื่น ๆ เปนตน     
  ขอ 20 การเดินทางไปปฏิบัติงานของผูจัดการและเจาหนาที่ ใหมีสิทธิขอยืมเงินทดรอง
สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานไดตามจํานวนท่ีเหมาะสม โดยยื่นใบยืมเงินทดรองตาม
ระเบียบสหกรณวาดวยเงินยืมทดรองจาย 
 

หมวด 4 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 21 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 22 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   

  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                   (ลงนาม)   วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

7. ระเบียบการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13)  ที ่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการโอน
สมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการโอนสมาชิกระหวาง
สหกรณ พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ” หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายความวา   ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
 จํากัด 

 
หมวด  2 

การใหโอนสมาชิก 
 ขอ 5 สมาชิกที่ไดรับคําสั่งยายโอนไปรับราชการในสวนราชการอื่นประสงคจะขอโอนสภาพ
การเปนสมาชิกไปยังสหกรณออมทรัพยที่ตนยายไปรับราชการใหม ใหเสนอเร่ืองราวถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ  
 ขอ 6 ใหสหกรณระงับการเรียกเก็บเงินคาหุน หรือเงินงวดชําระหนี้ หรือเงินอ่ืน (ถามี)      
ซึ่งสมาชิกนั้นจะตองสงตอสหกรณไวชั่วคราว จนกวาจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเขาเปนสมาชิกใหม แตตองไมเกิน 90 วัน 
   ถาสหกรณไมไดรับการติดตอจากสหกรณออมทรัพยที่จะรับโอนภายในกําหนดเวลา
ตามความในวรรคกอน ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเปนสมาชิก และการเรียกคืนเงินกู โดย
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบสหกรณเปนราย ๆ ไป สุดแตกรณ ี
 ขอ 7 ถาสหกรณไดรับการติดตอจากสหกรณออมทรัพยที่รับโอนเพ่ือขอรับโอนสภาพการ
เปนสมาชิก โดยขอรับโอนเงินคาหุนและขอชําระหนี้เงินกูของสมาชิกนั้น (ถามี) และหรือขอผอนผันการชําระ
หนี้เงินกูใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไดตามท่ี
เห็นสมควร 



7. ระเบียบการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13)  ที ่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการโอน
สมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการโอนสมาชิกระหวาง
สหกรณ พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ” หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายความวา   ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
 จํากัด 

 
หมวด  2 

การใหโอนสมาชิก 
 ขอ 5 สมาชิกที่ไดรับคําสั่งยายโอนไปรับราชการในสวนราชการอื่นประสงคจะขอโอนสภาพ
การเปนสมาชิกไปยังสหกรณออมทรัพยที่ตนยายไปรับราชการใหม ใหเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ  
 ขอ 6 ใหสหกรณระงับการเรียกเก็บเงินคาหุน หรือเงินงวดชําระหนี้ หรือเงินอ่ืน (ถามี)      
ซึ่งสมาชิกนั้นจะตองสงตอสหกรณไวชั่วคราว จนกวาจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเขาเปนสมาชิกใหม แตตองไมเกิน 90 วัน 
   ถาสหกรณไมไดรับการติดตอจากสหกรณออมทรัพยที่จะรับโอนภายในกําหนดเวลา
ตามความในวรรคกอน ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเปนสมาชิก และการเรียกคืนเงินกู โดย
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบสหกรณเปนราย ๆ ไป สุดแตกรณ ี
 ขอ 7 ถาสหกรณไดรับการติดตอจากสหกรณออมทรัพยที่รับโอนเพ่ือขอรับโอนสภาพการ
เปนสมาชิก โดยขอรับโอนเงินคาหุนและขอชําระหนี้เงินกูของสมาชิกนั้น (ถามี) และหรือขอผอนผันการชําระ
หนี้เงินกูใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไดตามท่ี
เห็นสมควร 



7. ระเบียบการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
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 ขอ 8 นับจากวันที่สหกรณไดโอนเงินคาหุน และไดรับชําระหนี้ (ถามี) และหรือไดตกลงเงื่อนไข
ในการชําระหนี้เปนหนังสือไวกับสหกรณออมทรัพยที่รับโอน ใหถือวาสมาชิกนั้นพนสภาพการเปนสมาชิกใน
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด นับแตวันที่ไดโอนเงนิคาหุน 
 

หมวด  3 
การรับโอนสมาชิก 

 ขอ 9 การรับโอนสมาชิก หากสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่ยายหรือโอนเขามารับราชการใน
สังกัดสวนราชการตามที่กําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิก มีความประสงคจะสมัครเขาเปน
สมาชิกโดยการโอนสภาพการเปนสมาชิกระหวางสหกรณ ใหดําเนินการ ดังนี ้
   9.1 ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาใน
ตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝายหรือเทียบเทาคนหนึ่งรับรอง แตถาเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทาก็ไมตองมีผูรับรอง 
   9.2 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับของสหกรณ ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกแลว ใหสหกรณติดตอทําความ   
ตกลงกับสหกรณออมทรัพยเดิมเพื่อขอรับโอนเงินคาหุนและชําระเงินกู (ถามี) และหรือผอนผันการชําระหนี้เงินกู
แทนผูสมัครตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
   9.3 ใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขาตามขอบังคับและลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิก 
 ขอ 10 เมื่อสหกรณไดรับเงินคาหุนจากสหกรณเดิมแลว ใหออกใบรับเงินใหแกสมาชิกยึดถือ
ไวเปนหลักฐาน ถาผูสมัครมีหนี้สินอยูกับสหกรณเดิมและสหกรณจะตองชําระหนี้แทนตามจํานวนที่ผูนั้นเปนหนี้อยู 
จะตองใหผูสมัครทําหนังสือเงินกูและจัดทําหลักประกันเงินกูใหไวแกสหกรณ  
 ขอ 11 เมื่อผูสมัครไดปฏิบัติตามที่กลาวในขอ 9 และขอ 10 โดยครบถวนแลว ใหถือวา
สมาชิกผูนั้นเปนสมาชิกสหกรณ 
 ขอ 12 สิทธิใด ๆ ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณหากมีเงื่อนไขเก่ียวกับเวลาการเปนสมาชิกก็ใหมี
สิทธินับเวลาการเปนสมาชิกในสหกรณเดิมรวมดวยไดเวนแตระเบียบเก่ียวกับสวัสดิการสมาชิกในเรื่องนั้น ๆ 
ไดกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับเวลาการเปนสมาชิกและสิทธิที่จะไดรับทุนสวัสดิการดังกลาวไวโดยแจงชัดแลว 
 ขอ 13 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการ     
มอํีานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 14 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                  (ลงนาม)   วิชิต สนธิวณิช) 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

  

8.1  ระเบียบการใชเงินทุนขยายกิจการ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใชเงินทุนขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2565 

------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใช
เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชเงินทุน
ขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชเงินทุนขยายกิจการ
ของสหกรณ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรพัยกรมปาไม จํากัด 

“เงินทุนขยายกิจการ” หมายความวา เงินทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงาน หรือเงินทุน
เพื่ อ เ สริ ม สร า งความมั่ นคง ให แ ก
สหกรณ 

 “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด                                       

“ทรัพยสินถาวร” หมายความวา ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทนท่ีใชในการ
ดําเนินกิจการและใชไดนานกวาหนึ่งปทาง
บัญชีของสหกรณตามปกตซิึ่งมิไดมีไวเพื่อขาย 

 ขอ 5 เงนิที่จะนําเขาบัญชีเงินทุนขยายกิจการ คือ 
   5.1 เงินท่ีสหกรณจัดสรรจากกําไรสทุธิในที่ประชุมใหญตามขอบังคับ 
   5.2 เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากบุคคลองคการ 

หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนขยายกิจการ 
 ขอ 6 เงนิทุนขยายกิจการใหจายตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
   6.1 เพื่อจัดใหมีสํานักงานของสหกรณ 
   6.2 เพื่อจัดใหมีทรัพยสินถาวรในการดําเนินกิจการสหกรณ 
   6.3 เพื่อปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมสํานักงาน หรือทรัพยสินถาวรของสหกรณ 
   6.4 เปนกองทุนตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
   6.5 เพื่อจัดทํากิจการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

การพัฒนากิจการของสหกรณ และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ 
ขอ 7 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการอนุมัติจายเงินตามระเบียบนี้ โดยใหถือ

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนคณะกรรมการที่เขาประชุม 
 ขอ 8 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                      (ลงนาม)  วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวชิิต สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 



8.1  ระเบียบการใชเงินทุนขยายกิจการ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใชเงินทุนขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2565 

------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใช
เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชเงินทุน
ขยายกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชเงินทุนขยายกิจการ
ของสหกรณ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรพัยกรมปาไม จํากัด 

“เงินทุนขยายกิจการ” หมายความวา เงินทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงาน หรือเงินทุน
เพื่ อ เ สริ ม สร า งความมั่ นคง ให แ ก
สหกรณ 

 “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด                                       

“ทรัพยสินถาวร” หมายความวา ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทนท่ีใชในการ
ดําเนินกิจการและใชไดนานกวาหนึ่งปทาง
บัญชีของสหกรณตามปกตซิึ่งมิไดมีไวเพื่อขาย 

 ขอ 5 เงนิที่จะนําเขาบัญชีเงินทุนขยายกิจการ คือ 
   5.1 เงินท่ีสหกรณจัดสรรจากกําไรสทุธิในที่ประชุมใหญตามขอบังคับ 
   5.2 เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากบุคคลองคการ 

หรือสถาบันที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนขยายกิจการ 
 ขอ 6 เงนิทุนขยายกิจการใหจายตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
   6.1 เพื่อจัดใหมีสํานักงานของสหกรณ 
   6.2 เพื่อจัดใหมีทรัพยสินถาวรในการดําเนินกิจการสหกรณ 
   6.3 เพื่อปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมสํานักงาน หรือทรัพยสินถาวรของสหกรณ 
   6.4 เปนกองทุนตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
   6.5 เพื่อจัดทํากิจการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

การพัฒนากิจการของสหกรณ และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ 
ขอ 7 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการอนุมัติจายเงินตามระเบียบนี้ โดยใหถือ

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนคณะกรรมการที่เขาประชุม 
 ขอ 8 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                      (ลงนาม)  วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวชิิต สนธวิณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2565 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการ
พัสด ุพ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการพัสดุ   
พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2566 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไมจํากัด วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2555 
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
             “ประธานกรรมการ”   หมายความวา ประธานกรรมกา รดํ า เ นิ นกา ร

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
              “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด     
   “คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจาง” หมายความวา  คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
   “คณะอนุกรรมการตรวจรับ”  หมายความวา คณะอนุกรรมการตรวจรับสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด        
          “กรรมการ”   หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด 
             “ผูจัดการ”    หมายความวา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปา

ไม จํากัด  
            “เจาหนาที่”    หมายความวา เจาหนาที่และลูกจางที่สหกรณจาง

ไวปฏิบัติงานประจําของสหกรณ 
   “การพัสด”ุ    หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การ

จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การ
เชา การควบคุม การจําหนาย และ
การดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ 

          “พัสดุ”    หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง 
           “การซื้อ”    หมายความวา การซื้อ พัสดุ ทุกชนิดทั้ งที่ มีการ

ติ ด ตั้ ง  ทดลอง  และบริ การที่
เก่ียวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
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          “การจาง”  หมายความวา การจางทุกชนิด รวมถึงการจางทํา
ของและการรับขนสงตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และ
การจางเหมาบริการ 

 

หมวด  2 
การซื้อหรือการจาง 

       ขอ 5 การซื้อหรือการจางมี 4 วิธี ดังนี ้
       5.1 ตกลงราคา 
                 5.2 สอบราคา 
                 5.3 ประกวดราคา 
    5.4 วิธีพิเศษ 
 ขอ 6 วิธีตกลงราคา เปนการซื้อหรือการจางในวงเงินครั้งละไมเกิน 30,000.00 บาท       
ใหผูจัดการเปนผูดําเนินการตกลงราคาและอนุมัติ 
 ขอ 7 วิธีสอบราคา เปนการซื้อหรือการจางท่ีมีวงเงินเกินกวาครั้งละ 30,000.00 บาท แตไมเกิน 
500,000.00 บาท โดยใหมีการสอบราคาจากผูขายหรือผูรับจางอยางนอย 3 ราย หรือใหมีประกาศสหกรณ     
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพ่ือสอบราคา แลวเสนอประธานกรรมการเพ่ืออนุมัต ิ
  ขอ 8 วิธีประกวดราคา เปนการซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวาครั้งละ 500,000.00 บาท ขึ้นไป 
โดยใหมีประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพื่อประกวดราคา แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ืออนุมัติ 
 ขอ 9 วิธีพิเศษ เปนการซื้อหรือการจาง กรณีที่มีความจําเปน หรือเพ่ือประโยชนของ
สหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดวิธีการและอนุมัติการซื้อหรือการจาง เปนกรณี ๆ ไป 
 ขอ 10 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน เปนคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
 ขอ 11 ในการจัดซื้อจัดจาง คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจางอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะกรณี   
เขารวมประชุมดวยก็ได 
 ขอ 12 การซื้อ หรือการจางใหทําหลักฐานไวเปนลายลักษณอักษร เชน สัญญา หรือใบสั่งซื้อ 
หรือใบสั่งจาง ถาเปนการซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาจะไมทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางหรือสัญญาไวตอกันก็ได 

   การทําสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง ใหคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจางพิจารณากําหนด
คาปรับไวดวยการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคาใหทําสัญญาไวเปนหลักฐาน 

 

หมวด  3 
การตรวจรับ 

 ขอ 13 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหมีการตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจการจางแตละครั้ง ดังนี้ 
                      13.1 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 6 และขอ 7 ใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาที่เปน
ผูตรวจรับตามความเหมาะสม หากวงเงินเกินกวา 30,000.00 บาท ใหแตงตั้งเจาหนาที่อยางนอย 3 คน        
เปนผูตรวจรับ 
    13.2 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 8 และขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการอยางนอย 3 คน เปนคณะอนุกรรมการตรวจรับ 
 ขอ 14 ในการตรวจรับ คณะอนุกรรมการตรวจรับอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีเขารวม
ประชุมดวยก็ได 
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          “การจาง”  หมายความวา การจางทุกชนิด รวมถึงการจางทํา
ของและการรับขนสงตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และ
การจางเหมาบริการ 

 

หมวด  2 
การซื้อหรือการจาง 

       ขอ 5 การซื้อหรือการจางมี 4 วิธี ดังนี ้
       5.1 ตกลงราคา 
                 5.2 สอบราคา 
                 5.3 ประกวดราคา 
    5.4 วิธีพิเศษ 
 ขอ 6 วิธีตกลงราคา เปนการซื้อหรือการจางในวงเงินครั้งละไมเกิน 30,000.00 บาท       
ใหผูจัดการเปนผูดําเนินการตกลงราคาและอนุมัติ 
 ขอ 7 วิธีสอบราคา เปนการซื้อหรือการจางท่ีมีวงเงินเกินกวาครั้งละ 30,000.00 บาท แตไมเกิน 
500,000.00 บาท โดยใหมีการสอบราคาจากผูขายหรือผูรับจางอยางนอย 3 ราย หรือใหมีประกาศสหกรณ     
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพ่ือสอบราคา แลวเสนอประธานกรรมการเพ่ืออนุมัต ิ
  ขอ 8 วิธีประกวดราคา เปนการซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวาครั้งละ 500,000.00 บาท ขึ้นไป 
โดยใหมีประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพื่อประกวดราคา แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ืออนุมัติ 
 ขอ 9 วิธีพิเศษ เปนการซื้อหรือการจาง กรณีที่มีความจําเปน หรือเพ่ือประโยชนของ
สหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดวิธีการและอนุมัติการซื้อหรือการจาง เปนกรณี ๆ ไป 
 ขอ 10 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน เปนคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
 ขอ 11 ในการจัดซื้อจัดจาง คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจางอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะกรณี   
เขารวมประชุมดวยก็ได 
 ขอ 12 การซื้อ หรือการจางใหทําหลักฐานไวเปนลายลักษณอักษร เชน สัญญา หรือใบสั่งซื้อ 
หรือใบสั่งจาง ถาเปนการซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาจะไมทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจางหรือสัญญาไวตอกันก็ได 

   การทําสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง ใหคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจางพิจารณากําหนด
คาปรับไวดวยการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคาใหทําสัญญาไวเปนหลักฐาน 

 

หมวด  3 
การตรวจรับ 

 ขอ 13 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหมีการตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจการจางแตละครั้ง ดังนี้ 
                      13.1 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 6 และขอ 7 ใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาที่เปน
ผูตรวจรับตามความเหมาะสม หากวงเงินเกินกวา 30,000.00 บาท ใหแตงตั้งเจาหนาที่อยางนอย 3 คน        
เปนผูตรวจรับ 
    13.2 การซื้อหรือการจาง ตามขอ 8 และขอ 9 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการอยางนอย 3 คน เปนคณะอนุกรรมการตรวจรับ 
 ขอ 14 ในการตรวจรับ คณะอนุกรรมการตรวจรับอาจเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีเขารวม
ประชุมดวยก็ได 
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 ขอ 15 ในการตรวจรับพัสดุที่มีลักษณะพิเศษเปนการเฉพาะคณะกรรมการดําเนินการอาจ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนที่ปรึกษา หรือรวมเปนกรรมการในการตรวจรับพัสดุในคราวนั้น ๆ ดวยก็ได 
 

หมวด 4 
การเก็บ การบันทึก การเบกิจาย 

 ขอ 16 เม่ือสหกรณไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังนี้ 
                     16.1 พัสดุที่สหกรณมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงาน
เกินกวา 1 ป และมีมูลคาตั้งแต 10,000.00 บาท ใหบันทึกเปนสินทรัพย (ครุภัณฑ)  
          16.2 พัสดุที่สหกรณมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใชงาน
เกินกวา 1 ป และมีมูลคานอยกวา 10,000.00 บาท ใหบันทึกเปนวัสดุ 

   16.3 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุแลวแตกรณี โดยแยกเปนชนิด และ
แสดงรายการ โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชี หรือทะเบียนไวประกอบรายงานดวย 

   16.4 เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ครบถวน  
    ทั้งนี้ เจาหนาท่ีที่เก่ียวของตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการเบิกจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน 
 

หมวด  5 
ขอเบ็ดเสร็จ 

   ขอ 17 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการ
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
  ขอ 18 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

      ประกาศ ณ วันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

                                (ลงนาม)   วิชิต สนธวิณิช 
      (นายวิชิต สนธิวณิช) 
                                   ประธานกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการแตงตั้งหรือจางผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดท่ี 45 ครั้งที่ 14 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการ
แตงตั้งหรือจางผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการแตงต้ังหรือ
จางผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่3 มกราคม พ.ศ. 2566 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ
สหกรณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
    “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
    “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด 
          “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
    “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด 
    “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
           “เจาหนาที่”  หมายความวา เจาหนาท่ี ลูกจางและบุคคลท่ีสหกรณ

จางไวปฏิบัติงานประจําสหกรณออมทรัพย 
กรมปาไม จํากัด 

 ขอ 5 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาผูจัดการสหกรณได 2 วิธี ดังนี ้
            5.1 การแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ 
          5.2 การจางจากบุคคลภายนอก 

 
หมวด  1 

การแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ 
 ขอ 6 การแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหา
เจาหนาที่สหกรณที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรู ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณเก่ียวกับ
งานสหกรณออมทรัพยไมนอยกวา 10 ป เพ่ือแตงตั้งใหเปนผูจัดการ และกําหนดใหมีหลักประกันตามสมควร 
 

หมวด  2 
การจางจากบคุคลภายนอก 

 ขอ 7 การจางจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่มี     
ความซื่อสัตยสุจริต มีความรู ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณเก่ียวกับงานสหกรณออมทรัพย      
เพ่ือจางเปนผูจัดการ 
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           ในการจางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไว เปนหลักฐานและให
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหมีหลักประกันตามสมควร 
         ใหนําความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยเจาหนาที่ของ
สหกรณ พ.ศ. 2565 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 มาใชบังคับกับผูจัดการที่ไดรับการจาง
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 ขอ 8 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ทําหนาที่ผูจัดการ 
  8.1 เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8.2 เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
  8.3 เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพน
จากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
  8.4 เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่ 
  8.5 เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาท่ีกําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับ
การยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแลแลวแตกรณี 
  8.6 มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 
  8.7 เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  8.8 เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณที่
สหกรณแหงนี้เปนสมาชิกไมเกินหนึ่งแหง 
  8.9 ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของ
บริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือในขณะดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
  8.10 ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้น 
  8.11 เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  8.12 เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  8.13 เปนผูซึ่งเคยถูกสหกรณแหงนี้ฟองดําเนินคดี และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
ชดใชคาเสียหายใหกับสหกรณ 
  8.14 ผูซึ่งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟองดําเนินคดี
ในทางแพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาท่ีกระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหชดใช
คาเสียหายแกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 
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           ในการจางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไว เปนหลักฐานและให
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหมีหลักประกันตามสมควร 
         ใหนําความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยเจาหนาที่ของ
สหกรณ พ.ศ. 2565 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 มาใชบังคับกับผูจัดการที่ไดรับการจาง
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 ขอ 8 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ทําหนาที่ผูจัดการ 
  8.1 เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8.2 เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
  8.3 เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพน
จากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
  8.4 เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่ 
  8.5 เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาท่ีกําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับ
การยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแลแลวแตกรณี 
  8.6 มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 
  8.7 เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  8.8 เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณที่
สหกรณแหงนี้เปนสมาชิกไมเกินหนึ่งแหง 
  8.9 ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของ
บริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือในขณะดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
  8.10 ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้น 
  8.11 เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  8.12 เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  8.13 เปนผูซึ่งเคยถูกสหกรณแหงนี้ฟองดําเนินคดี และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
ชดใชคาเสียหายใหกับสหกรณ 
  8.14 ผูซึ่งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟองดําเนินคดี
ในทางแพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาท่ีกระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหชดใช
คาเสียหายแกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 
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 ขอ 9 ผูจัดการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
9.1  มีสัญชาติไทย 
9.2  มีอายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณ 
9.3  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความ

บริสุทธิ์ใจ 
9.4  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ 
9.5  ไมเปนโรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ

เปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรค อยางอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

9.6  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
9.7  ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
9.8  ไมเปนบุคคลตองหามตามขอ 8 
 

หมวด 3 
คณะอนกุรรมการสรรหาผูจัดการ 

 ขอ 10 การแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ หรือการจางจากบุคคลภายนอกเปนผูจัดการ
สหกรณนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผูจัดการ ซึ่งประกอบดวย ประธาน
กรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการทุกทาน ประธานอนุกรรมการอํานวยการ ประธาน
อนุกรรมการเงินกู ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ และเลขานุการ เปนกรรมการ เพื่อสรรหา
บุคคลที่มีความซื่อสัตย มีความรู ความสามารถ และความเหมาะสม  
   สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา
ผูจัดการกําหนด 
 ขอ 11 เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาผูจัดการไดดําเนินการสรรหาเจาหนาที่สหกรณหรือ
บุคคลภายนอกเปนผูจัดการสหกรณเสร็จสิ้นแลว ใหนําเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมเพียงหนึ่งคนตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการสหกรณ  
           กรณีคณะกรรมการดําเนินการไมเห็นชอบที่จะแตงตั้งหรือจางบุคคลตามวรรคหนึ่ง
เปนผูจัดการใหคณะอนุกรรมการสรรหาผูจัดการดําเนินการสรรหาใหมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ตอไป 
 

หมวด  4 
เงินคาจาง เงินประจําตําแหนงและสวัสดิการ 

 ขอ 12 ผูจัดการที่มาจากการแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และใหไดรับเงินเดือนและสวัสดิการตามระเบียบเกี่ยวกับเจาหนาที่สหกรณ 
       สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปตามระเบียบเก่ียวกับเจาหนาที่สหกรณ 
 ขอ 13 ผูจัดการที่มาจากการจางจากบุคคลภายนอก ใหไดรับเงินประจําตําแหนง และเงิน
คาจาง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และใหไดรับสวัสดิการตามระเบียบเก่ียวกับเจาหนาที่สหกรณ 
          สําหรับการเพ่ิมเงินคาจาง คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเพ่ิมเงินคาจาง โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และการประเมินผลงานในรอบปบัญชีที่ผานมา และอ่ืน ๆ ได
ตามความเหมาะสม 
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หมวด  5 
การดํารงตําแหนง 

 ขอ 14 ผูจัดการที่มาจากการแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ ใหอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป
เม่ือครบกําหนดและมีผลการปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมิน อาจไดรับการแตงตั้งอีกได ทั้งนี้ ใหอยูใน
ตําแหนงไดไมเกินอายุครบ 60 ปบริบูรณ 
             เจาหนาท่ีท่ีพนจากตําแหนงผูจัดการตามวรรคหนึ่ง ใหไปดํารงตําแหนงเจาหนาท่ี
อาวุโส และปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสหกรณหรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 15 ผูจัดการท่ีมาจากการจางจากบุคคลภายนอก ใหอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป โดยใหมี
การทดลองการปฏิบัติงานเปนเวลา 6 เดือน 
            เมื่อครบกําหนดเวลา 4 ปตามสัญญาจางและมีผลการปฏิบัติงานผานเกณฑการ
ประเมิน อาจไดรับการจางอีกได ทั้งนี้ ใหอยูในตําแหนงไดไมเกินอายุครบ 60 ปบริบูรณ   
  ขอ 16 กอนผูจัดการครบวาระตามขอ 14 และขอ 15 ไมนอยกวา 3 เดือน ใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือสรรหาผูจัดการ ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการดําเนินการ 
รองประธานกรรมการดําเนินการทุกทาน ประธานอนุกรรมการการลงทุน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานอนุกรรมการอํานวยการ ประธานอนุกรรมการเงินกู ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
และเลขานุการ เปนอนุกรรมการ และใหสรุปผลการพิจารณาวาจะใชวิธีประเมินผูจัดการ หรือสรรหาผูจัดการใหม 
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเลือกวิธีประเมินหรือสรรหา เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ
แลวใหคณะอนุกรรมการดําเนินการตอไป  
             สําหรับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑการทดลองการ
ปฏิบัติงานของผูจัดการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 17  กรณีตํ า แหน ง ผู จั ดการว า งลงและยั ง ไม ได แต งตั้ ง ให ผู ใ ดดํ า ร งตํ า แหน ง                 
ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ หรือรองผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือสมาชิก
ของสหกรณ เปนผูรักษาการแทน ทั้งนี้ การแตงตั้งใหบุคคลใดรักษาการแทนผูจัดการ ใหปฏิบัติหนาที่
รักษาการแทนผูจัดการไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
             กรณีผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งรองผูจัดการ 
หรือเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ 
 

หมวด  6 
การพนจากตําแหนงผูจัดการ 

 ขอ 18 ผูจัดการท่ีมาจากการแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ พนจากตําแหนงเม่ือ 
     18.1  ตาย 
     18.2  ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
     18.3 ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
หรือขอบังคับสหกรณ 
     18.4  อายุครบ 60 ป และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 ป
บริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจางสุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน  
     18.5  ถูกเลิกจาง 
    18.6  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา 
ไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
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หมวด  5 
การดํารงตําแหนง 

 ขอ 14 ผูจัดการที่มาจากการแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ ใหอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป
เม่ือครบกําหนดและมีผลการปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมิน อาจไดรับการแตงตั้งอีกได ทั้งนี้ ใหอยูใน
ตําแหนงไดไมเกินอายุครบ 60 ปบริบูรณ 
             เจาหนาท่ีท่ีพนจากตําแหนงผูจัดการตามวรรคหนึ่ง ใหไปดํารงตําแหนงเจาหนาท่ี
อาวุโส และปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสหกรณหรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 15 ผูจัดการท่ีมาจากการจางจากบุคคลภายนอก ใหอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป โดยใหมี
การทดลองการปฏิบัติงานเปนเวลา 6 เดือน 
            เมื่อครบกําหนดเวลา 4 ปตามสัญญาจางและมีผลการปฏิบัติงานผานเกณฑการ
ประเมิน อาจไดรับการจางอีกได ทั้งนี้ ใหอยูในตําแหนงไดไมเกินอายุครบ 60 ปบริบูรณ   
  ขอ 16 กอนผูจัดการครบวาระตามขอ 14 และขอ 15 ไมนอยกวา 3 เดือน ใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือสรรหาผูจัดการ ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการดําเนินการ 
รองประธานกรรมการดําเนินการทุกทาน ประธานอนุกรรมการการลงทุน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานอนุกรรมการอํานวยการ ประธานอนุกรรมการเงินกู ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
และเลขานุการ เปนอนุกรรมการ และใหสรุปผลการพิจารณาวาจะใชวิธีประเมินผูจัดการ หรือสรรหาผูจัดการใหม 
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเลือกวิธีประเมินหรือสรรหา เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ
แลวใหคณะอนุกรรมการดําเนินการตอไป  
             สําหรับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑการทดลองการ
ปฏิบัติงานของผูจัดการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 17  กรณีตํ า แหน ง ผู จั ดการว า งลงและยั ง ไม ได แต งตั้ ง ให ผู ใ ดดํ า ร งตํ า แหน ง                 
ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ หรือรองผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือสมาชิก
ของสหกรณ เปนผูรักษาการแทน ทั้งนี้ การแตงตั้งใหบุคคลใดรักษาการแทนผูจัดการ ใหปฏิบัติหนาที่
รักษาการแทนผูจัดการไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
             กรณีผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งรองผูจัดการ 
หรือเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ 
 

หมวด  6 
การพนจากตําแหนงผูจัดการ 

 ขอ 18 ผูจัดการท่ีมาจากการแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ พนจากตําแหนงเม่ือ 
     18.1  ตาย 
     18.2  ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
     18.3 ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
หรือขอบังคับสหกรณ 
     18.4  อายุครบ 60 ป และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 ป
บริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจางสุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน  
     18.5  ถูกเลิกจาง 
    18.6  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา 
ไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
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 ขอ 19 ผูจัดการที่มาจากการจางจากบุคคลภายนอกพนจากตําแหนงเมื่อ 
             19.1 ตาย 
     19.2  ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
     19.3  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
หรือขอบังคับสหกรณ 
     19.4  อายุครบ 60 ป และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 ป
บริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจางสุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน  
     19.5  ถูกเลิกจาง 
   19.6  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา 
ไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 20 เม่ือผูจัดการพนจากตําแหนง ใหผูจัดการสงมอบงานในหนาที่ผูจัดการใหกับผูจัดการ
คนใหม หรือผูรักษาการแทนผูจัดการ  
 

หมวด  7 
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

 ขอ 21 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

 21.1   ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผู
เขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและชําระคาธรรมเนียมแรก
เขากับเงินคาหุนตามขอบังคบัของสหกรณ 

 21.2 ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน 
และชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

 21.3 รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
 21.4 เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู      

ใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
 21.5 จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุนและเงินใหกูทุก 6 เดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
 21.6  พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบ

ของสหกรณ รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของ
สหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

 21.7  เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวม
ใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 21.8 รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 

 21.9 ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะอนุกรรมการ  
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 21.10 รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงาน
ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

 21.11 จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ ายประจํ าปของสหกรณ เสนอ 
คณะอนกุรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

 21.12 จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ 

 21.13  เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะอนุกรรมการ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวม
ประชุม 

 21.14  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
 21.15  รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ 

ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
 21.16  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
 21.17 เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและ

ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
 21.18  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการของ

สหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไป
ดวยด ี

 ขอ 22 กอนการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ 21 
 

หมวด 8 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 23 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน   
ผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 24 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                 (ลงนาม)     วิชิต สนธวิณิช 
    (นายวิชิต สนธิวณิช) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
       สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 

 

8.4 ระเบียบการเก็บ การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 145 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการเก็บรักษา   
การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก 
  3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการเก็บรักษา  การยืม และการ
ทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2548  
  3.2 ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการเก็บรักษา การยืม และการ
ทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
  3.3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 การเก็บรักษาเอกสารในระหวางปฏิบัติงาน คือ การเก็บรักษาบรรดาเอกสารทั้งปวงที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานที่ยังไมแลวเสร็จ ใหอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ 
 ขอ 5 การเก็บรักษาเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จแลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเอกสารในเรื่อง
นั้น ๆ จัดเก็บรักษาเอกสาร เย็บเขาเลมหรือเก็บเขาแฟม หรือจัดเก็บเปนหีบหอ พรอมทั้งจัดทําสารบัญ
เอกสารประจําเลม หรือแฟม หรือหีบหอ สําหรับเอกสารใดซึ่งไมสามารถเก็บโดยวิธีดังกลาวได ใหจัดเก็บตาม
ความเหมาะสม และเมื่อผูตรวจสอบกิจการ และผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่เก็บ
รักษาเอกสารดังกลาวไวในที่ปลอดภัยหรือที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 6 การเก็บรักษาขอมูลของสหกรณในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จัดเก็บรักษาใหถูกตองตามหลักวิชาการของสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ๆ ทั้งนี้ เพ่ือปองกันความสูญหายเสียหาย 
และเสื่อมสลายของขอมูลดังกลาว 
 ขอ 7 การยืมเอกสารท่ีไดจัดเก็บไวแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   7.1 ผูยืมจะตองยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยแจงความประสงคในการยืม
เอกสารดังกลาววาจะนําไปใชประโยชนในเรื่องใด  

7.2 การยืมเอกสารของสหกรณตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการสหกรณ 
7.3 การยืมเอกสารสําคัญ หรือเอกสารลับของสหกรณ ตองไดรับอนุญาตจาก

ประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท่ีประธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 8 การคัดสําเนาหรือตรวจสอบเอกสาร ใหปฏิบัติดังนี ้

8.1 สมาชิกมีสิทธิขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสาร เก่ียวกับทะเบียนสมาชิก 
ทะเบียนหุน เงินฝาก เงินกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคนื หรือเงินอ่ืนใดที่เปนสิทธิประโยชนของสมาชิกไดเฉพาะของ
ตนเองเทานั้น ในกรณีเปนเอกสารเกี่ยวกับสมาชิกรายอ่ืนจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสมาชิกผูนั้น 
ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการสหกรณ 

8.2 สมาชิกจะขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารอ่ืน ๆ นอกจากขอ 8.1         
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูที่ประธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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 21.10 รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงาน
ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

 21.11 จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ ายประจํ าปของสหกรณ เสนอ 
คณะอนกุรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

 21.12 จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ 

 21.13  เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะอนุกรรมการ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวม
ประชุม 

 21.14  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
 21.15  รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ 

ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
 21.16  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
 21.17 เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและ

ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
 21.18  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการของ

สหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไป
ดวยด ี

 ขอ 22 กอนการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ 21 
 

หมวด 8 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 23 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน   
ผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 24 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                 (ลงนาม)     วิชิต สนธวิณิช 
    (นายวิชิต สนธิวณิช) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
       สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการเก็บรักษา   
การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก 
  3.1 ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการเก็บรักษา  การยืม และการ
ทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2548  
  3.2 ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการเก็บรักษา การยืม และการ
ทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
  3.3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 การเก็บรักษาเอกสารในระหวางปฏิบัติงาน คือ การเก็บรักษาบรรดาเอกสารทั้งปวงที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานที่ยังไมแลวเสร็จ ใหอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ 
 ขอ 5 การเก็บรักษาเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จแลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเอกสารในเรื่อง
นั้น ๆ จัดเก็บรักษาเอกสาร เย็บเขาเลมหรือเก็บเขาแฟม หรือจัดเก็บเปนหีบหอ พรอมทั้งจัดทําสารบัญ
เอกสารประจําเลม หรือแฟม หรือหีบหอ สําหรับเอกสารใดซึ่งไมสามารถเก็บโดยวิธีดังกลาวได ใหจัดเก็บตาม
ความเหมาะสม และเมื่อผูตรวจสอบกิจการ และผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลวใหเจาหนาที่เก็บ
รักษาเอกสารดังกลาวไวในที่ปลอดภัยหรือที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 6 การเก็บรักษาขอมูลของสหกรณในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
จัดเก็บรักษาใหถูกตองตามหลักวิชาการของสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้น ๆ ทั้งนี้ เพ่ือปองกันความสูญหายเสียหาย 
และเสื่อมสลายของขอมูลดังกลาว 
 ขอ 7 การยืมเอกสารท่ีไดจัดเก็บไวแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   7.1 ผูยืมจะตองยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยแจงความประสงคในการยืม
เอกสารดังกลาววาจะนําไปใชประโยชนในเรื่องใด  

7.2 การยืมเอกสารของสหกรณตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการสหกรณ 
7.3 การยืมเอกสารสําคัญ หรือเอกสารลับของสหกรณ ตองไดรับอนุญาตจาก

ประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท่ีประธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 8 การคัดสําเนาหรือตรวจสอบเอกสาร ใหปฏิบัติดังนี ้

8.1 สมาชิกมีสิทธิขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสาร เก่ียวกับทะเบียนสมาชิก 
ทะเบียนหุน เงินฝาก เงินกู เงินปนผล เงินเฉลี่ยคนื หรือเงินอ่ืนใดที่เปนสิทธิประโยชนของสมาชิกไดเฉพาะของ
ตนเองเทานั้น ในกรณีเปนเอกสารเกี่ยวกับสมาชิกรายอ่ืนจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสมาชิกผูนั้น 
ทั้งนี้ ตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการสหกรณ 

8.2 สมาชิกจะขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารอ่ืน ๆ นอกจากขอ 8.1         
ไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูที่ประธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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   8.3 การขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารตามขอ 8.1 และ ขอ 8.2 หากมี
คาใชจายเกิดขึ้นผูขอคัดสําเนาหรือผูขอตรวจสอบเอกสารตองชําระคาใชจายตามที่สหกรณกําหนด 

ขอ 9 ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารของสหกรณจําแนกตามประเภทของเอกสาร ดังนี ้
9.1 เอกสารที่ตองเก็บรักษาไวตลอดไป ไดแก 
  9.1.1 เอกสารเก่ียวกับการจัดตั้งสหกรณ 
  9.1.2 หนังสือสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ 
  9.1.3 ขอบังคับสหกรณ 
  9.1.4 ระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
  9.1.5 ประกาศและคําสั่งของสหกรณ 
  9.1.6 รายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
  9.1.7 ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 
  9.1.8 ทะเบียนสมาชิก 
  9.1.9 หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน 
  9.1.10 ทะเบียนครุภัณฑ 
  9.1.11 เอกสารการบัญชีและหลักฐานการตรวจบัญชี 
  9.1.12 รายงานกิจการประจําป 
  9.1.13 เอกสารสิทธิท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินของสหกรณ 
  9.1.14 หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดีของสหกรณ 
  9.1.15 เอกสารเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งและประวัติของเจาหนาที่สหกรณ 
  9.1.16 เอกสารอ่ืนที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
  9.1.17 หนังสือขอลาออกจากการเปนสมาชิก 
9.2 เอกสารที่ตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา 10 ป ไดแก 
   9.2.1 เอกสารที่เปนหลักฐานทางการเงิน เชน ใบสําคัญรับจายเงิน ใบเสร็จรับเงิน  
  9.2.2 เอกสารการใหเงินกูสามัญ และเงินกูพิเศษ 
  9.2.3 เอกสารนิติกรรมสัญญาของสหกรณ เชน สัญญาจาง หรือสัญญา

บํารุงรักษาทรัพยสิน หรือสัญญาเชาทรัพยสิน 
  9.2.4 สื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  9.2.5 เอกสารอ่ืนที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
9.3 เอกสารที่ตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา 5 ป ไดแก 
 9.3.1 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 9.3.2  สําเนาคูฉบับหนังสือสงออกของสหกรณ 
 9.3.3  วารสารสหกรณ 
 9.3.4  เอกสารอ่ืนที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
9.4 เอกสารที่ตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา 1 ป ไดแก 
 9.4.1 เอกสารกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ผูกูไดพนภาระผูกพันแลว และตองผานการ

ตรวจสอบบัญชีประจําปจากผูตรวจสอบบัญชี 
 9.4.2 ทะเบียนวัสดุประจําป 
 9.4.3 รายการเคลื่อนไหวการเรียกเก็บหุนและหนี้ประจําเดือน 
 9.4.4 รายชื่อผูทําประกันชีวิตประจําเดือน 
 9.4.5 รายงานรายละเอียดการฝากและถอนเงินประจําวัน 
 9.4.6 รายงานสรุปบัญชียอดคงเหลือประจําเดือน 
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 9.4.7 เอกสารอ่ืนที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ขอ 10 ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเอกสารดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารของปทางบัญชีที่ลวงมาแลวที่อยูในความรับผิดชอบของตนซึ่งสมควรจะทําลายจัดทําบัญชี
เอกสารที่สมควรทําลายเสนอตอผูจัดการเพ่ือพิจารณา และใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาท่ีสหกรณเปน
คณะทํางานคัดเลือกเอกสารทีค่วรทําลายข้ึนไมนอยกวา 3 คน มีหนาที่ดังนี้ 
    10.1  ดําเนินการคัดเลือกเอกสารที่พนระยะเวลาการเก็บรักษาไวตามขอ 9.1 ถึง    
ขอ 9.4 และเปนเอกสารที่ควรทําลายได 
    10.2 จัดทํารายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทําลายเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ืออนุมัติ 
    10.3 ดําเนินการทําลายเอกสารตามที่ไดรับอนุมัติในขอ 10.2 ดวยวิธีการท่ีผูจัดการ
สหกรณเห็นสมควร 
    10.4 รายงานผลการดําเนินการทําลายเอกสารใหคณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

ขอ 11 ใหผูจัดการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้   
ขอ 12  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน

ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 
ขอ 13  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                    (ลงนาม  วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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 9.4.7 เอกสารอ่ืนที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ขอ 10 ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเอกสารดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารของปทางบัญชีที่ลวงมาแลวที่อยูในความรับผิดชอบของตนซึ่งสมควรจะทําลายจัดทําบัญชี
เอกสารที่สมควรทําลายเสนอตอผูจัดการเพ่ือพิจารณา และใหผูจัดการแตงตั้งเจาหนาท่ีสหกรณเปน
คณะทํางานคัดเลือกเอกสารทีค่วรทําลายข้ึนไมนอยกวา 3 คน มีหนาที่ดังนี้ 
    10.1  ดําเนินการคัดเลือกเอกสารที่พนระยะเวลาการเก็บรักษาไวตามขอ 9.1 ถึง    
ขอ 9.4 และเปนเอกสารที่ควรทําลายได 
    10.2 จัดทํารายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทําลายเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ืออนุมัติ 
    10.3 ดําเนินการทําลายเอกสารตามที่ไดรับอนุมัติในขอ 10.2 ดวยวิธีการท่ีผูจัดการ
สหกรณเห็นสมควร 
    10.4 รายงานผลการดําเนินการทําลายเอกสารใหคณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

ขอ 11 ใหผูจัดการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้   
ขอ 12  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน

ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด 
ขอ 13  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                    (ลงนาม  วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการขออนุญาตใชหองประชุม และอัตราเรียกเก็บคาบํารุง  พ.ศ. 2565 

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

 เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชหองประชุมของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด        
แกสมาชิก ชมรม สมาคม มูลนิธิ ที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
การสวัสดิการขาราชการและพนักงาน เครือขายสหกรณ หนวยงานอ่ืน และหนวยงานราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชหองประชุมตองมีภาระคาใชจายในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง   
คากระแสไฟฟา ดังนั้น เพ่ือใหผูใชหองประชุมไดมีสวนสนับสนุนคาใชจายเก่ียวกับคากระแสไฟฟา และเพ่ือให
การใชหองประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด วาดวยการขออนุญาตใชหองประชุม และอัตราเรียกเก็บคาบํารุง พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัดวาดวยการขออนุญาต
ใชหองประชุม และอัตราเรียกเก็บคาบํารุง พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด วาดวยการขออนุญาตใช         
หองประชุม และอัตราเรียกเก็บคาบํารุง พ.ศ. 2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืน
ใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 สหกรณจะอนุญาตใหใชหองประชุมเฉพาะกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

  4.1 ประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เปนการสงเสริมกิจการสหกรณ  
  4.2 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  4.3 กิจกรรมท่ีสงเสริมความสามัคคี และความสัมพันธของสมาชิก 

 ขอ 5 ผูมีสิทธิขอใชหองประชุมไดแก สมาชิก ชมรมของสมาชิก หรือชมรม สมาคม มูลนิธิที่
ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สหกรณ เครือขายสหกรณ และหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ขอ 6 ผูจะขออนุญาตใชหองประชุมเพ่ือกิจกรรมตามขอ 4 ใหยื่นคําขอตามแบบขอใชหอง
ประชุมตอสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด โดยใหยื่นคําขอลวงหนากอนจัดกิจกรรมไมนอยกวา 5 วันทําการ 
พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมดังกลาวเพ่ือประกอบการพิจารณา 
   หากผูขออนุญาตใชหองประชุมจะขอใชวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องใชอันจําเปนแกการ 
จัดประชุม หรือการจัดกิจกรรม ใหกรอกรายละเอียดแบบขอใชหองประชุม ตามที่สหกรณกําหนด 
   ทั้งนี้ ผูขออนุญาตใชหองประชุมตองเปนผูจัดเตรียมบุคลากรสําหรับการจัดเตรียม
สถานที่ การใหบริการ และดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ขอ 7 ผูไดรับอนุญาตใหใชหองประชุมและใชวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องใชตามที่ระบุไวในขอ 6 
จะตองดูแลรักษาทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในสภาพเรียบรอย มิใหเกิดการชํารุดเสียหายตลอดระยะเวลาแหงการ
ใชหองประชุม และเมื่อไดจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหสงคืนแกเจาหนาที่สหกรณผูไดรับ
มอบหมายใหดูแลรับผิดชอบจนใหครบจํานวน ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหนําวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใชตาง ๆ ออกไปใช
นอกหองประชุมท้ังในขณะประชุมและหลังประชุมโดยเด็ดขาด 
 ขอ 8 กรณีวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใชที่ผูไดรับอนุญาตใหใชตามขอ 6 เกิดชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญ
หายอันเนื่องจากการใชงานของผูไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตดําเนินการดังตอไปนี ้
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8.1 กรณีที่ สหกรณเ ห็นวาสามารถซอมแซมแกไขได  ใหผู ไดรับอนุญาตเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพเรียบรอยดังเดิม 

8.2 กรณีสูญหายหรือสหกรณเห็นวาไมสามารถซอมแซมแกไขใหอยูสภาพเดิมได ใหผู
ไดรับอนุญาตชดใชวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใช ที่มีประเภท ชนิด และคุณลักษณะเชนเดียวกัน หรือชดใชเงินตาม
ราคาที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 9 กําหนดเวลาและคาบํารุงสําหรับการใชหองประชุมมีดังนี้ 
 9.1 การกําหนดเวลาสําหรับการใชหองประชุม 
  9.1.1 วันราชการ หมายถึง วันจันทร – วันศกุร วันหยุดราชการ หมายถึง วันเสาร 
อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตามที่ราชการกําหนด 
  9.1.2 การขอใชหองประชุม ตองขอใชครั้งละไมนอยกวาครึ่งวัน สามารถใชหอง
ประชุมไดระหวางเวลา 08.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. หากขอใชเต็มวัน สามารถใชหองประชุมได
ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. ทั้งน้ี เวลาสวนที่เกินกวาท่ีกําหนด ใหนับเปนชั่วโมง เศษของชั่วโมงถาเกิน 30 นาที 
ใหคิดเปน   1 ชั่วโมง 
  9.1.3 นอกเวลาปฏิบัติงานในวันราชการหมายถึง เวลา 17.30 น. เปนตนไป  
 9.2 อัตราคาบํารุงสําหรับการใชหองประชุม 

หอง วัน 
อัตราคาบํารุง (บาท) 

เต็มวัน ครึ่งวัน สวนที่เกินชั่วโมงละ 
หองประชุม 1 

(รองรับไดประมาณ 300 คน) 
วันราชการ 8,000.00 4,000.00 1,500.00 
วันหยุดราชการ 10,000.00 5,000.00 2,000.00 

หองประชุม 2 
(รองรับไดประมาณ 40 คน) 

วันราชการ 3,000.00 1,500.00 700.00 
วันหยุดราชการ 3,600.00 1,800.00 1,000.00 

หองประชุม 301 
(รองรับไดประมาณ 10 คน) 

วันราชการ 1,000.00 500.00 300.00 
วันหยุดราชการ 1,200.00 600.00 500.00 

หองประชุม 302 
(รองรับไดประมาณ 10 คน) 

วันราชการ 1,000.00 500.00 300.00 
วันหยุดราชการ 1,200.00 600.00 500.00 

 

 ขอ 10 การอนุญาต และเรียกเก็บคาบํารุงใหถือปฏิบัติ ดังนี ้
  10.1 กรณีขออนุญาตตามขอ 4.1 และขอ 4.2 และเรียกเก็บคาบํารุงการขอใช

หองประชุม ตามอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหผูจัดการสหกรณมีอํานาจพิจารณาอนุญาต  
  10.2 กรณีสวนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขอใช

หองประชุมเพ่ือประโยชนของทางราชการ โดยขอลดหยอน หรือยกเวนคาบํารุงตามระเบียบนี้ และมีหัวหนาสวน
ราชการเปนผูลงนามขอใชหองประชุม ใหประธานกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาอนุญาต  

  10.3 กรณีสมาชิกขอใชหองประชุม เพ่ือดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมความ
สามัคคีและความสัมพันธของสมาชิก ตามขอ 4.3 ใหปฏิบัติ ดังนี ้
     10.3.1 การเรียกเก็บคาบํารุงการขอใชหองประชุม ตามอัตราที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหผูจัดการสหกรณมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 
     10.3.2 การขอลดหยอน ใหประธานกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
อนุญาต 
     10.3.3 การยกเวนคาบํารุงตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาอนุญาต 
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8.1 กรณีที่ สหกรณเ ห็นวาสามารถซอมแซมแกไขได  ใหผู ไดรับอนุญาตเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพเรียบรอยดังเดิม 

8.2 กรณีสูญหายหรือสหกรณเห็นวาไมสามารถซอมแซมแกไขใหอยูสภาพเดิมได ใหผู
ไดรับอนุญาตชดใชวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องใช ที่มีประเภท ชนิด และคุณลักษณะเชนเดียวกัน หรือชดใชเงินตาม
ราคาที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 9 กําหนดเวลาและคาบํารุงสําหรับการใชหองประชุมมีดังนี้ 
 9.1 การกําหนดเวลาสําหรับการใชหองประชุม 
  9.1.1 วันราชการ หมายถึง วันจันทร – วันศกุร วันหยุดราชการ หมายถึง วันเสาร 
อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตามที่ราชการกําหนด 
  9.1.2 การขอใชหองประชุม ตองขอใชครั้งละไมนอยกวาครึ่งวัน สามารถใชหอง
ประชุมไดระหวางเวลา 08.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. หากขอใชเต็มวัน สามารถใชหองประชุมได
ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. ทั้งน้ี เวลาสวนที่เกินกวาท่ีกําหนด ใหนับเปนชั่วโมง เศษของชั่วโมงถาเกิน 30 นาที 
ใหคิดเปน   1 ชั่วโมง 
  9.1.3 นอกเวลาปฏิบัติงานในวันราชการหมายถึง เวลา 17.30 น. เปนตนไป  
 9.2 อัตราคาบํารุงสําหรับการใชหองประชุม 

หอง วัน 
อัตราคาบํารุง (บาท) 

เต็มวัน ครึ่งวัน สวนที่เกินชั่วโมงละ 
หองประชุม 1 

(รองรับไดประมาณ 300 คน) 
วันราชการ 8,000.00 4,000.00 1,500.00 
วันหยุดราชการ 10,000.00 5,000.00 2,000.00 

หองประชุม 2 
(รองรับไดประมาณ 40 คน) 

วันราชการ 3,000.00 1,500.00 700.00 
วันหยุดราชการ 3,600.00 1,800.00 1,000.00 

หองประชุม 301 
(รองรับไดประมาณ 10 คน) 

วันราชการ 1,000.00 500.00 300.00 
วันหยุดราชการ 1,200.00 600.00 500.00 

หองประชุม 302 
(รองรับไดประมาณ 10 คน) 

วันราชการ 1,000.00 500.00 300.00 
วันหยุดราชการ 1,200.00 600.00 500.00 

 

 ขอ 10 การอนุญาต และเรียกเก็บคาบํารุงใหถือปฏิบัติ ดังนี ้
  10.1 กรณีขออนุญาตตามขอ 4.1 และขอ 4.2 และเรียกเก็บคาบํารุงการขอใช

หองประชุม ตามอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหผูจัดการสหกรณมีอํานาจพิจารณาอนุญาต  
  10.2 กรณีสวนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขอใช

หองประชุมเพ่ือประโยชนของทางราชการ โดยขอลดหยอน หรือยกเวนคาบํารุงตามระเบียบนี้ และมีหัวหนาสวน
ราชการเปนผูลงนามขอใชหองประชุม ใหประธานกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาอนุญาต  

  10.3 กรณีสมาชิกขอใชหองประชุม เพ่ือดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมความ
สามัคคีและความสัมพันธของสมาชิก ตามขอ 4.3 ใหปฏิบัติ ดังนี ้
     10.3.1 การเรียกเก็บคาบํารุงการขอใชหองประชุม ตามอัตราที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหผูจัดการสหกรณมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 
     10.3.2 การขอลดหยอน ใหประธานกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
อนุญาต 
     10.3.3 การยกเวนคาบํารุงตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาอนุญาต 
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ขอ 11 กรณีหนวยงานหรือองคกรใด ซึ่งเชาสถานท่ีของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
การขอใชหองประชุม ใหเปนไปตามเงื่อนไขของการเชาสถานที่  

ขอ 12 กรณีเรียกเก็บคาบํารุงตามระเบียบนี้ใหผูจัดการสหกรณเปนผูมีอํานาจออกหลักฐาน
การรับเงินใหแกผูไดรับอนุญาต 

  ถาผูไดรับอนุญาตไมมาใชหองประชุมตามที่ไดรับอนุญาต ไมวาดวยเหตุใด ๆ 
สหกรณจะไมคืนเงินคาบํารุงใหแกผูไดรับอนุญาต เวนแตสหกรณยกเลิกการอนุญาต ดวยเหตุจําเปนของ
สหกรณ  

 ขอ 13 เงินคาบํารุงหองประชุมตลอดจนเงินชดใชคาเสียหายถือเปนรายไดของสหกรณ 
ขอ 14 การขอใช การอนุญาต การกําหนดคาบํารุง การลดหยอน หรือการยกเวนคาบํารุงใน

การใชหองประชุมที่ไมเปนไปตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และใหถือ
เปนที่สุด 
 ขอ 15 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
 
  ประกาศ ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                  (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการ
รักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรักษา
ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565”   
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรักษาความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด 
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด 
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ผูดูแลระบบ” หมายถึง เจาหนาที่ดูแลระบบงานที่สหกรณมอบหมาย 
“ผูใชงาน” หมายถึง ผูใชประโยชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ได แก  เจ าหน าที่  สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ รวมถึ ง
บุคคลภายนอก ที่ไดรับอนุญาตจากสหกรณ  

“เครื่องคอมพิวเตอร” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหลาย เครื่องเซิรฟเวอร หรือ
อุปกรณอ่ืนใด ที่ทําหนาที่ไดเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร 
ทั้งที่ ใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลว
เชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย  

“ระบบเครือขาย”  หมายถึง  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางข้ึน รวมถึง
เครือขายที่เชื่อมโยงออกไปสูภายนอกทั้งแบบมีสาย 
และไรสาย 

“ขอมูล”  หมายถึง  สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล 
หรือสิ่ ง ใด ๆ ไมวาจะได จัดทําไว ในรูปแบบของ 
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด 
ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งท่ีบันทึกไว
ปรากฏได 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการ
รักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรักษา
ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565”   
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการรักษาความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด 
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 

จํากัด 
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ผูดูแลระบบ” หมายถึง เจาหนาที่ดูแลระบบงานที่สหกรณมอบหมาย 
“ผูใชงาน” หมายถึง ผูใชประโยชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 

ได แก  เจ าหน าที่  สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ รวมถึ ง
บุคคลภายนอก ที่ไดรับอนุญาตจากสหกรณ  

“เครื่องคอมพิวเตอร” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหลาย เครื่องเซิรฟเวอร หรือ
อุปกรณอ่ืนใด ที่ทําหนาที่ไดเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร 
ทั้งที่ ใชงานอยูภายในสหกรณ หรือภายนอกแลว
เชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย  

“ระบบเครือขาย”  หมายถึง  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่สหกรณสรางข้ึน รวมถึง
เครือขายที่เชื่อมโยงออกไปสูภายนอกทั้งแบบมีสาย 
และไรสาย 

“ขอมูล”  หมายถึง  สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล 
หรือสิ่ ง ใด ๆ ไมวาจะได จัดทําไว ในรูปแบบของ 
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด 
ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งท่ีบันทึกไว
ปรากฏได 
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“ระบบงานสหกรณ” หมายถึง  โปรแกรมและขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานและ      
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ ไดแก ระบบ
ทะเบียนสมาชิก ระบบเงินฝาก ระบบเงินกู ระบบบัญช ี
ระบบสวัสดิการ และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณ 
 

หมวด 1 
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

 ขอ 5 สหกรณตองจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวในที่ที่ เหมาะสม และหามผูไมมีหนาที่
รับผิดชอบ เขามาใชเครื่องคอมพิวเตอร ของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาต 
 ขอ 6 สหกรณตองจัดใหมีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงไวในที่ที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน 
และจัดทําแผนผังการขนยายเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของ เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน 
 ขอ 7 สหกรณตองจัดใหมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ ใหแกอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณที่เก่ียวของอยางเพียงพอและเหมาะสมกับสถานที่ รวมทั้งจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสถานที่
ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ตลอดจนจัดใหมีระบบสํารองไฟ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง  
 

หมวด 2 
การกํากับดูแล 

 ขอ 8 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาคูมือและเอกสารที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอยูในที่ปลอดภัย และผูรับผิดชอบตองติดตามการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ขอ 9 ใหสหกรณสงเสริม สนับสนุนใหมีการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบงานและการ
รักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกคณะกรรมการ ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ  
 ขอ 10 การวาจางใหมีการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ สหกรณตองกําหนดใหผูรับ
จางจัดทําคูมือการใชโปรแกรมและเอกสารดานฐานขอมูล โครงสรางขอมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรม
ขอมูล (Data Dictionary) และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ขอ 11 สหกรณตองจัดใหมีการทําหรือทบทวนแผนฉุกเฉินของระบบงานสหกรณ และ            
การประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

หมวดท่ี 3 
การพิสูจนตัวตน 

 ขอ 12 ผูใชงานแตละคนตองมีชื่อผูใชงาน (USERNAME) และรหัสผาน (PASSWORD) ของ
ตนเอง และมีหนาท่ีในการปองกัน ดูแลรักษาขอมูลชื่อผูใชงาน และรหัสผานของตน ท้ังนี้ หามมิใหใชรวมกับ
ผูอื่น รวมทั้งหามเผยแพร แจกจาย หรือกระทําการใด ๆ อันทําใหผูอื่นลวงรูรหัสผานของตน 
 ขอ 13 ผูใชงานตองรับผิดชอบตอการกระทําใด ๆ ท่ีเกิดจากผูใชงาน (USERNAME) ไมวา
การกระทํานั้นจะเกิดจากผูใชงานหรือไมก็ตาม 
 ขอ 14 ผูใชงานตองตั้งรหัสผานใหเกิดความปลอดภัย โดยรหัสผานตองประกอบดวยตัวเลข
และหรือตัวอักษรรวมกันไมนอยกวา 8 ตัว 
 ขอ 15 การใชงานในระบบงานสหกรณ ผูใชงานซึ่งเปนเจาหนาที่ตองเปลี่ยนรหัสผาน ทุก ๆ 
120 วัน หรือทุกครั้งที่มีการแจงเตือนใหเปลี่ยนรหัสผาน 
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 ขอ 16 ใหผูจัดการสอบทานสิทธิการใชงานของเจาหนาที่สหกรณในระบบงานสหกรณให
สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป 

 
หมวดท่ี 4 

การบริหารจัดการอุปกรณและขอมูลคอมพิวเตอร 
 ขอ 17 ผูใชงานตองไมเขาไปในหองคอมพิวเตอรแมขาย (SERVER) ของสหกรณ เวนแต
ไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ 
 ขอ 18 ผู ใชงานตองไมนํา อุปกรณหรือชิ้นสวนใดออกจากหองคอมพิวเตอรแมขาย 
(SERVER) เวนแตไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ 
 ขอ 19 ผูใชงานตองไมนําเครื่องมือ หรืออุปกรณอื่นใดเชื่อมตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
เครือขายคอมพิวเตอรของสหกรณเพ่ือประโยชนสวนตน 

 ขอ 20 ผูใชงานตองไมใช หรือลบแฟมขอมูลของผูอ่ืนไมวากรณใีด ๆ 
 ขอ 21 ผูใชงานตองไมคัดลอกหรือทําสําเนาแฟมขอมูลท่ีมีลิขสิทธิ์กํากับการใชงาน กอนไดรับ
อนุญาต 
 ขอ 22 หามมิใหผูใชงานกระทําการเผยแพร เปลี่ยนแปลง ทําซ้ําหรือทําลาย ขอมูล
ระบบงานสหกรณ และระบบเครือขาย เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
 ขอ 23 หามติดตั้งอุปกรณหรือกระทําการใดเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ 
 

หมวดท่ี 5 
ซอฟตแวรและลิขสิทธิ์ 

 ขอ 24 หามมิใหผูใชงานติดตั้งหรือใชซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมีลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอรของ
สหกรณ 
 ขอ 25 หามมิใหผูใชงานทําการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แกไขโปรแกรมระบบงานสหกรณ 
หากมีความจําเปนใหผูดูแลระบบเปนผูดําเนินการโดยตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการ  
 ขอ 26 หามมิใหผูใชงานและผูดูแลระบบทําสําเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณใหแก
บุคคลภายนอก เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 

หมวดท่ี 6 
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขาย 

 ขอ 27 ผูดูแลระบบตองควบคุมและกําหนดหลักเกณฑผูมีสิทธิเขาใชงานระบบเครือขาย
ของสหกรณใหมีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขอ 28 ผูดูแลระบบตองจัดทําแผนผังระบบเครือขายและการเชื่อมตอทั้งภายในและ
ภายนอก โดยจัดทําขึ้น จํานวน 2 ชุด เก็บไวที่หองสารสนเทศ 1 ชุด สวนอีก 1 ชุด มอบใหผูจัดการเก็บไวในที่
ปลอดภัย 
                   ขอ 29 หามมิใหนําเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานระบบงานสหกรณเชื่อมตอกับเครือขาย
ภายนอก (INTERNET)  
                  ขอ 30 การนําอุปกรณจัดเก็บขอมูลมาเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ตองไดรับการ
ตรวจสอบและอนุญาตจากผูดูแลระบบ 
                 ขอ 31 กรณีมีปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบงานสหกรณ ใหผูดูแลระบบทําการ
ตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไขแลวรายงานใหประธานกรรมการทราบโดยดวน  
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 ขอ 16 ใหผูจัดการสอบทานสิทธิการใชงานของเจาหนาที่สหกรณในระบบงานสหกรณให
สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงเปนประจําทุกป 

 
หมวดท่ี 4 

การบริหารจัดการอุปกรณและขอมูลคอมพิวเตอร 
 ขอ 17 ผูใชงานตองไมเขาไปในหองคอมพิวเตอรแมขาย (SERVER) ของสหกรณ เวนแต
ไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ 
 ขอ 18 ผูใชงานตองไมนํา อุปกรณหรือชิ้นสวนใดออกจากหองคอมพิวเตอรแมขาย 
(SERVER) เวนแตไดรับอนุญาตจากผูดูแลระบบ 
 ขอ 19 ผูใชงานตองไมนําเครื่องมือ หรืออุปกรณอื่นใดเชื่อมตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
เครือขายคอมพิวเตอรของสหกรณเพ่ือประโยชนสวนตน 

 ขอ 20 ผูใชงานตองไมใช หรือลบแฟมขอมูลของผูอ่ืนไมวากรณใีด ๆ 
 ขอ 21 ผูใชงานตองไมคัดลอกหรือทําสําเนาแฟมขอมูลท่ีมีลิขสิทธิ์กํากับการใชงาน กอนไดรับ
อนุญาต 
 ขอ 22 หามมิใหผูใชงานกระทําการเผยแพร เปลี่ยนแปลง ทําซ้ําหรือทําลาย ขอมูล
ระบบงานสหกรณ และระบบเครือขาย เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  
 ขอ 23 หามติดตั้งอุปกรณหรือกระทําการใดเพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ 
 

หมวดท่ี 5 
ซอฟตแวรและลิขสิทธิ์ 

 ขอ 24 หามมิใหผูใชงานติดตั้งหรือใชซอฟตแวรอื่นใดที่ไมมีลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอรของ
สหกรณ 
 ขอ 25 หามมิใหผูใชงานทําการติดตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แกไขโปรแกรมระบบงานสหกรณ 
หากมีความจําเปนใหผูดูแลระบบเปนผูดําเนินการโดยตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการ  
 ขอ 26 หามมิใหผูใชงานและผูดูแลระบบทําสําเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณใหแก
บุคคลภายนอก เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 

หมวดท่ี 6 
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขาย 

 ขอ 27 ผูดูแลระบบตองควบคุมและกําหนดหลักเกณฑผูมีสิทธิเขาใชงานระบบเครือขาย
ของสหกรณใหมีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขอ 28 ผูดูแลระบบตองจัดทําแผนผังระบบเครือขายและการเชื่อมตอทั้งภายในและ
ภายนอก โดยจัดทําขึ้น จํานวน 2 ชุด เก็บไวที่หองสารสนเทศ 1 ชุด สวนอีก 1 ชุด มอบใหผูจัดการเก็บไวในที่
ปลอดภัย 
                   ขอ 29 หามมิใหนําเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานระบบงานสหกรณเชื่อมตอกับเครือขาย
ภายนอก (INTERNET)  
                  ขอ 30 การนําอุปกรณจัดเก็บขอมูลมาเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร ตองไดรับการ
ตรวจสอบและอนุญาตจากผูดูแลระบบ 
                 ขอ 31 กรณีมีปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบงานสหกรณ ใหผูดูแลระบบทําการ
ตรวจสอบและเสนอมาตรการแกไขแลวรายงานใหประธานกรรมการทราบโดยดวน  
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หมวดท่ี 7 
การสํารองขอมูล 

 ขอ 32 สหกรณตองจัดใหมีการสํารองขอมูลแบบ REALTIME ไปยังศูนยสํารองขอมูล (DR 
SITE) เพ่ือสําเนาขอมูลสหกรณและโปรแกรมระบบงานสหกรณ 
 ขอ 33 ใหผูดูแลระบบดูแลและตรวจสอบการทํางานของระบบสํารองขอมูลแบบ 
REALTIME โดยใหสามารถสํารองขอมูลไดครบถวน ในทุกวันทําการ 
 ขอ 34 ใหผูดูแลระบบรวมกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทําการทดสอบการสํารองขอมูลแบบ 
REALTIME โดยมีการทดลองปฏิบัติงาน ณ ศูนยสํารองขอมูล อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 ขอ 35 ใหผูดูแลระบบจัดทําสําเนาขอมูลสหกรณและโปรแกรมระบบงานสหกรณเปนการ
ภายใน ณ สิ้นวันทําการ โดยจัดทําสําเนาจํานวน 2 ชุด เก็บไวที่หองสารสนเทศของสหกรณ 1 ชุด สวนอีก 1 ชุด   
สงใหบริษัทจัดเก็บเอกสารและขอมูลสัปดาหละ 1 ครั้ง  

 ขอ 36 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
                ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
        
                                                                         (ลงนาม)   วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 

 



8.7 ระเบียบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  155 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2565 

------------------------------------ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งท่ี 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการประชุมผาน         
สื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้
และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
    “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
             “ประธานกรรมการ” หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
              “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กรมปาไม จํากัด 
              “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนกุรรมการอํานวยการ

คณะอนุกรรมการเงินกู 
คณะอนุกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ และคณะอนุกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง 

               “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด 

               “ที่ปรึกษาสหกรณ” หมายความวา ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  
จํากัด ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง 

               “ผูเชี่ยวชาญ”    หมายความวา ผู เชี่ยวชาญของสหกรณออมทรัพย    
กรมปาไม จํากัด ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้ง 

               “เจาหนาที่”   หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด       
               “สื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายความวา สื่อบันทึกขอมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่

ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยการ
ประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดใน
ลักษณะคลายกัน และใหหมายรวมถึง
การประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการ
ทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่เก่ียวของกับ
การประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น 
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            “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และหรือ
อุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ ทั้ง
ฮารดแวร และซอฟตแวรที่เชื่อมโยงกัน
เปนเครือขาย และมีการสื่อสารขอมูล
กัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และหรือการโทรคมนาคม เพ่ือให
ผูรวมประชุมสามารถเขาถึงและใชงาน
สําหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ไดไมวาจะเปนการประชุมดวยเสียง หรือ
ทั้งเสียงและภาพ 

        “ผูควบคุมระบบ”  หมายความวา เจาหนาท่ีสหกรณผูทําหนาที่ดูแลและ
บริหารจัดการระบบการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตั้งแตเริ่มทําการประชุม
จนเสร็จสิ้นการประชุมแตละครั้ง 

        ขอ 5 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะทําไดโดยมติคณะกรรมการดําเนินการไมนอยกวา     
2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการที่มาประชุม ทั้งนี้มติคณะกรรมการดําเนินการจะตองกําหนด ดังนี ้ 
            5.1 เหตุผล และความจําเปน ที่จะตองจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
            5.2 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดใดท่ีสามารถ จัดประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได  
 ขอ 6 เมื่อผูทําหนาที่ประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ คณะใด
กําหนดใหมีการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในการประชุมครั้งใดตามมติคณะกรรมการดําเนินการแลว 
ผูจัดการจะตองจัดใหมีผูควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบ เพ่ือตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหา
ใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึงระบบกอนเริ่มการประชุม 
 ขอ 7 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสผูมีหนาที่จัดการประชุม ตองดําเนินการ ดังนี้ 
             7.1 แจงเชิญการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
             7.2 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและนําขอมูลเขาสูระบบเพื่อใหผูเขารวมประชุม
ทุกคน สามารถอานเอกสารไดกอนการประชุม 
           7.3 จัดใหผูเขารวมประชุมแสดงตนและนับองคประชุม  
            7.4 จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสอื  
            7.5 จัดใหมีการบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภาพแลวแตกรณีของผูรวมประชุมทุกคน 
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เวนแตเปนการประชุมลับ 
 ขอ 8  ในการจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะอนุกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมในสถานที่ที่จัดการประชุมและกรรมการเขารวมประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเมื่อรวมกันแลวตองไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ 
จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ 9 ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ มีหนาที่ดําเนินการประชุม หากประธาน
กรรมการ หรือประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทํา
หนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการใหกรรมการ หรืออนุกรรมการที่มา
ประชุม เลือกกรรมการหรืออนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน 
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            “ระบบควบคุมการประชุม” หมายความวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และหรือ
อุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใด ๆ ทั้ง
ฮารดแวร และซอฟตแวรที่เชื่อมโยงกัน
เปนเครือขาย และมีการสื่อสารขอมูล
กัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และหรือการโทรคมนาคม เพ่ือให
ผูรวมประชุมสามารถเขาถึงและใชงาน
สําหรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ไดไมวาจะเปนการประชุมดวยเสียง หรือ
ทั้งเสียงและภาพ 

        “ผูควบคุมระบบ”  หมายความวา เจาหนาท่ีสหกรณผูทําหนาที่ดูแลและ
บริหารจัดการระบบการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตั้งแตเริ่มทําการประชุม
จนเสร็จสิ้นการประชุมแตละครั้ง 

        ขอ 5 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะทําไดโดยมติคณะกรรมการดําเนินการไมนอยกวา     
2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการที่มาประชุม ทั้งนี้มติคณะกรรมการดําเนินการจะตองกําหนด ดังนี ้ 
            5.1 เหตุผล และความจําเปน ที่จะตองจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
            5.2 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดใดท่ีสามารถ จัดประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได  
 ขอ 6 เมื่อผูทําหนาที่ประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ คณะใด
กําหนดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในการประชุมครั้งใดตามมติคณะกรรมการดําเนินการแลว 
ผูจัดการจะตองจัดใหมีผูควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบ เพ่ือตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหา
ใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึงระบบกอนเริ่มการประชุม 
 ขอ 7 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสผูมีหนาที่จัดการประชุม ตองดําเนินการ ดังนี้ 
             7.1 แจงเชิญการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
             7.2 จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและนําขอมูลเขาสูระบบเพื่อใหผูเขารวมประชุม
ทุกคน สามารถอานเอกสารไดกอนการประชุม 
           7.3 จัดใหผูเขารวมประชุมแสดงตนและนับองคประชุม  
            7.4 จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสอื  
            7.5 จัดใหมีการบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภาพแลวแตกรณีของผูรวมประชุมทุกคน 
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เวนแตเปนการประชุมลับ 
 ขอ 8  ในการจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะอนุกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมในสถานที่ที่จัดการประชุมและกรรมการเขารวมประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเมื่อรวมกันแลวตองไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ 
จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ 9 ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ มีหนาที่ดําเนินการประชุม หากประธาน
กรรมการ หรือประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทํา
หนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการใหกรรมการ หรืออนุกรรมการที่มา
ประชุม เลือกกรรมการหรืออนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน 
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  157 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 ขอ 10 การลงมติของที่ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณและระเบียบที่เก่ียวของใน     
แตละกรณ ี
 ขอ 11 ผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมิใหบุคคลอ่ืนรวมรับฟง
หรือบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ขอ 12 ในการประชุมใดที่กําหนดใหเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหผูเขาประชุม 
และผูที่มีหนังสือเชิญเขารวมประชุมซึ่งไดแสดงตนเปนผูประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหเบิกคาใชจายไดเฉพาะ
คาเบี้ยประชุมเทานั้น สําหรับผูเขาประชุมหรือผูเขารวมประชุมในสถานท่ีที่จัดการประชุมใหเบิกคาใชจายได
ตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 13 ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน    
ผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 14 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

                                            
                                     (ลงนาม)   วิชิต สนธิวณชิ 
   (นายวิชิต สนธิวณชิ) 
                                     ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565 

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

  โดยที่สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการเรื่องรองเรียนของสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ใหเปนมาตรฐาน ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญอันหนึ่งของการสรางมาตรฐานความโปรงใส   
การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปนการสงเสริม คุมครองคุณธรรมจริยธรรมของกรรมการ
และเจาหนาที่ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ใหเปนที่เชื่อถือไววางใจ และไดรับความรวมมือจากสมาชิก 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการ
ตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการตรวจสอบ
และแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป  
 ขอ 3 ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการตรวจสอบและแกไข
ปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด    
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ” หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

  “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด  

  “เจาหนาที่”  หมายความวา เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด 

  “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด 

  “ปญหาหรือขอรองเรียน” หมายความวา ปญหาหรือขอรองเรียนที่สมาชิกไดรับ
ความเดือดรอนและแจงใหสหกรณทราบ
เ พ่ือแก ไขและใหหมายความรวมถึ ง 
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย การ
สอบถาม การขอขอมูล ท่ีผูรองเรียนไดยื่น
หรือสงตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ตามระเบียบนี ้

  “ผูรองเรียน” หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปา ไม 
จํากัด รวมถึงผูที่ ไดรับมอบอํานาจจาก
สมาชิกใหรองเรียนแทน หรือผูจัดการ
แทนสมาชิกผูรองเรียน 

8.8 ระเบียบการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก 
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สวนที่ 1 
การเสนอปญหาหรือขอรองเรียน 

 ขอ 5 สมาชิกผูใดไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรือ 
ไมไดรับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของสหกรณ หรือจําเปนตองใหสหกรณชวยเหลือ เยียวยา ปลดเปลื้องทุกข 
หรือตองการเสนอแนะใหขอคิดเห็นชมเชย สอบถาม ขอขอมูล มีสิทธิเสนอขอรองเรียนตอสหกรณฯ ได 
 ขอ 6 ผูรองเรียนจะตองรองเรียนดวยตนเองตามชองทางที่สหกรณ กําหนด เวนแตสมาชิก
เจ็บปวยหรือไมสามารถรองเรียนดวยตนเองไดเพราะเหตุจําเปนอื่น สมาชกิจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนรองเรียนแทนก็ได  
 ขอ 7 ขอรองเรียนตองทําเปนหนังสือและมีรายการ ดังตอไปนี้ 
   7.1 ชื่อ และที่อยูผูรองเรียน 
   7.2 หมายเลขประจําตัวสมาชิก (ถามี) 
   7.3 เบอรโทรศัพทของผูรองเรียน (ถาม)ี 
   7.4 วันที่แจงปญหาขอรองเรียน 
   7.5 ระบุเรื่องอันเปนเหตุท่ีตองรองเรียนพรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณตาม
สมควรเก่ียวกับเรื่องที่รองเรียนและคําขอใหสหกรณชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข 
   7.6 ใชถอยคําสุภาพ  
   7.7 ลงลายมือของผูรองเรียน หรือผูรับมอบอํานาจ 
   7.8 กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นรองเรียนแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ 
   ขอรองเรียนใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่งหรือไมชัดเจนหรือไมอาจเขาใจได        
ใหเจาหนาที่ใหคําแนะนําแกผูรองเรียน เพื่อดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคํารองเรียนนั้นใหถูกตอง เวนแต         
ขอรองเรียนที่เปนลักษณะเปนขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย การสอบถาม การขอขอมูล อาจไมตองมี
รายการครบตามวรรคหนึ่งก็ได 
 ขอ 8 ในกรณีที่ผูรองเรียนไมสามารถทําขอรองเรียนเปนหนังสือได อาจแจงตอเจาหนาท่ีหรือ
กรรมการดวยวาจา ทางโทรศัพท หรือทางอินเตอรเน็ตก็ได ท้ังน้ี กรณีดังกลาวจะมอบอํานาจใหผู อ่ืนกระทําแทน
มิได หลังจากนั้นใหบันทึกการรองเรียนโดยใหมีรายการหรือเอกสารแนบตามขอ 7 และวันเดือนปที่รับ         
คํารองเรียน พรอมกับพิสูจนตัวตนของผูรองเรียนดวย 
 ขอ 9 การแจงขอรองเรียนสามารถดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
   9.1 การแจงเปนหนังสือโดย 
    9.1.1 นําสงดวยตนเอง 
    9.1.2 สงทางไปรษณยี 
    9.1.3 สงทางโทรสาร 
    9.1.4 บุคคลหรือองคกรผูรับมอบหมายเปนผูสง 
   9.2 การแจงดวยวาจาโดย 
    9.2.1 แจงทางโทรศัพท เบอรสหกรณ 02-579-7070 
    9.2.2 แจงตอพนักงานเจาหนาที่ขณะปฏิบัติหนาที่ 
    9.2.3 แจงตอกรรมการ 
   9.3 การแจงผานอินเตอรเน็ตโดย 
    9.3.1 Web site : www.025798899.com 
    9.3.2 E-mail : forestcoop.complaint@gmail.com  
    9.3.3 Line@ : @forestcoop 
   9.4  การแจงดวยวิธีอ่ืนตามที่สหกรณกําหนด 
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สวนที่ 1 
การเสนอปญหาหรือขอรองเรียน 

 ขอ 5 สมาชิกผูใดไดรับความเดือดรอนเสียหายหรืออาจไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรือ 
ไมไดรับความสะดวกจากการปฏิบัติงานของสหกรณ หรือจําเปนตองใหสหกรณชวยเหลือ เยียวยา ปลดเปลื้องทุกข 
หรือตองการเสนอแนะใหขอคิดเห็นชมเชย สอบถาม ขอขอมูล มีสิทธิเสนอขอรองเรียนตอสหกรณฯ ได 
 ขอ 6 ผูรองเรียนจะตองรองเรียนดวยตนเองตามชองทางที่สหกรณ กําหนด เวนแตสมาชิก
เจ็บปวยหรือไมสามารถรองเรียนดวยตนเองไดเพราะเหตุจําเปนอื่น สมาชกิจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนรองเรียนแทนก็ได  
 ขอ 7 ขอรองเรียนตองทําเปนหนังสือและมีรายการ ดังตอไปนี้ 
   7.1 ชื่อ และที่อยูผูรองเรียน 
   7.2 หมายเลขประจําตัวสมาชิก (ถามี) 
   7.3 เบอรโทรศัพทของผูรองเรียน (ถาม)ี 
   7.4 วันที่แจงปญหาขอรองเรียน 
   7.5 ระบุเรื่องอันเปนเหตุท่ีตองรองเรียนพรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณตาม
สมควรเก่ียวกับเรื่องที่รองเรียนและคําขอใหสหกรณชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข 
   7.6 ใชถอยคําสุภาพ  
   7.7 ลงลายมือของผูรองเรียน หรือผูรับมอบอํานาจ 
   7.8 กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นรองเรียนแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจ 
   ขอรองเรียนใดมีรายการไมครบตามวรรคหนึ่งหรือไมชัดเจนหรือไมอาจเขาใจได        
ใหเจาหนาที่ใหคําแนะนําแกผูรองเรียน เพื่อดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคํารองเรียนนั้นใหถูกตอง เวนแต         
ขอรองเรียนท่ีเปนลักษณะเปนขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย การสอบถาม การขอขอมูล อาจไมตองมี
รายการครบตามวรรคหนึ่งก็ได 
 ขอ 8 ในกรณีที่ผูรองเรียนไมสามารถทําขอรองเรียนเปนหนังสือได อาจแจงตอเจาหนาท่ีหรือ
กรรมการดวยวาจา ทางโทรศัพท หรือทางอินเตอรเน็ตก็ได ท้ังน้ี กรณีดังกลาวจะมอบอํานาจใหผู อ่ืนกระทําแทน
มิได หลังจากนั้นใหบันทึกการรองเรียนโดยใหมีรายการหรือเอกสารแนบตามขอ 7 และวันเดือนปที่รับ         
คํารองเรียน พรอมกับพิสูจนตัวตนของผูรองเรียนดวย 
 ขอ 9 การแจงขอรองเรียนสามารถดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้
   9.1 การแจงเปนหนังสือโดย 
    9.1.1 นําสงดวยตนเอง 
    9.1.2 สงทางไปรษณยี 
    9.1.3 สงทางโทรสาร 
    9.1.4 บุคคลหรือองคกรผูรับมอบหมายเปนผูสง 
   9.2 การแจงดวยวาจาโดย 
    9.2.1 แจงทางโทรศัพท เบอรสหกรณ 02-579-7070 
    9.2.2 แจงตอพนักงานเจาหนาที่ขณะปฏิบัติหนาที่ 
    9.2.3 แจงตอกรรมการ 
   9.3 การแจงผานอินเตอรเน็ตโดย 
    9.3.1 Web site : www.025798899.com 
    9.3.2 E-mail : forestcoop.complaint@gmail.com  
    9.3.3 Line@ : @forestcoop 
   9.4  การแจงดวยวิธีอ่ืนตามที่สหกรณกําหนด 
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สวนที่ 2 
การรับปญหาหรือขอรองเรียน 

 ขอ 10 ในกรณีการแจงขอรองเรียนตามขอ 9.1.1 ใหเจาหนาที่ออกใบรับขอรองเรียนใหแก   
ผูรองเรียนไวเปนหลักฐาน ใบรับขอรองเรียนจะตองมีวันเดือนปท่ีรับขอรองเรียนและลงลายมือชื่อเจาหนาที่  
 ขอ 11 ในกรณีท่ีสหกรณไดรับขอรองเรียนตามขอ 9.1.2  9.1.3  9.1.4  9.2 และขอ 9.3   
ใหสหกรณตอบแจงการรับขอรองเรียนไปยังผูรองเรียนทางไปรษณียตามสถานที่อยูที่ปรากฏในคํารองเรียน 
หรือกระทําในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับขอรองเรียน 
 

สวนที่ 3 
ปญหาหรือขอรองเรียน 

 ขอ 12 การกําหนดระดับของการแกไขปญหาหรือขอรองเรียนใหแบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับที่ 1  ปญหาหรือขอรองเรียนที่อยูในอํานาจของเจาหนาท่ีสหกรณ ไดแก 
ปญหาหรือขอรองเรียนเก่ียวกับ ขอสอบถาม หรือการรองขอขอมูล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย           
ที่ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน   
   ระดับที่ 2  ปญหาหรือขอรองเรียนที่อยูในอํานาจหนาท่ีของผูจัดการ ไดแก ปญหา
หรือขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ โดยแบงตามระยะเวลาการแกไขปญหาได ดังนี ้
     ระดับที่ 2 (ก) ปญหาหรือขอรองเรียนที่สามารถแกไขใหแลวเสร็จได
ภายใน 1 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง  
     ระดับที่ 2 (ข) ปญหาหรือขอรองเรียนที่สามารถแกไขใหแลวเสร็จได
ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง  
     ระดับที่ 2 (ค) ปญหาหรือขอรองเรียนท่ีไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จได
ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง  
   ระดับที่ 3 ปญหาหรือขอรองเรียนที่อยู ในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ไดแก ปญหาหรือขอรองเรียนที่ผูจัดการไมอาจแกไขไดหรืออยูนอกเหนืออํานาจของผูจัดการ      
การแกไขปญหาดังกลาวตองอาศัยมติคณะกรรมการดําเนินการ การแกไขเพิ่มเติมหรือกําหนดระเบียบสหกรณ
ขึ้นใหม 
   ระดับที่ 4  ปญหาหรือขอรองเรียนที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ไดแก ปญหาหรือขอรองเรียนที่คณะกรรมการดําเนินการไมมีอํานาจหรือมิอาจแกไขได การแกไข
ปญหาดังกลาวตองอาศัยมติของที่ประชุมใหญ การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

สวนที่ 4 
การดําเนินการพิจารณาปญหาหรือขอรองเรียน 

 ขอ 13 ปญหาหรือขอรองเรียนที่เสนอตอสหกรณแลว ใหเจาหนาที่ลงทะเบียนในสารบบ
ปญหาหรือขอรองเรียน แลวใหผูจัดการตรวจสอบปญหาหรือขอรองเรียนดังกลาวในเบ้ืองตน ถาเห็นวาเปน
ปญหาหรือขอรองเรียนที่สมบูรณครบถวนใหรีบดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของผูจัดการ หากไมสามารถ
ดําเนินการไดใหเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  
   ถาเห็นวาขอรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหผูจัดการแนะนํา
ใหผูรองเรียนแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจแกไขให
ถูกตองได หรือเปนขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของสหกรณ หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียนภายใน
ระยะเวลา 30 วันใหบันทึกไวแลวเสนอขอรองเรียนดังกลาวตอประธานกรรมการ เพ่ือดําเนินการตอไป  
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 ขอ 14 ในการพิจารณาเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก หากเปนการ
รองเรียนกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือปรากฏขอเท็จจริงวามีกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาท่ีเปนผูมีสวนได
เสียในเรื่องท่ีสมาชิกแจงปญหาหรือขอรองเรียน หามมิใหกรรมการ ผู จัดการ เจาหนาที่ผูนั้นรวมอยูใน
กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาทุกขั้นตอน รวมถึงเขารวมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกลาว และสหกรณ
ตองเก็บรักษาพยานหลักฐานทั้งหมดเปนความลับ 
 

สวนที่ 5 
การจัดการปญหาหรือขอรองเรียน 

 ขอ 15 เมื่อผูจัดการไดรับปญหาหรือขอรองเรียน ใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
   15.1 ปญหาหรือขอรองเรียนระดับที่ 1 ใหเจาหนาที่หรือผูจัดการดําเนินการชี้แจง
ใหบริการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่ไดรับเรื่อง 
   15.2  ปญหาหรือขอรองเรียนระดับที่ 2 ใหผูจัดการตรวจสอบแสวงหาขอเท็จจริง
และดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ ดังนี้  
    ระดับที่ 2 (ก) แกไขใหแลวเสร็จไดภายใน 1 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
แลวรวบรวมปญหาหรือขอรองเรียนแจงเจาหนาที่สหกรณไดรับทราบในการประชุมประจําเดือน 
    ระดับที่ 2 (ข) ไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ แตยังสามารถ
แกไขใหแลวเสร็จไดภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหรวบรวมปญหาหรือขอรองเรียนแจงประธาน
กรรมการทราบ 
    ระดับที่ 2 (ค) ไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จไดภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่
ไดรับเรื่อง ใหรวบรวมปญหาหรือขอรองเรียนแจงประธานกรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการอ่ืนเปนผูพิจารณาก็ได ทั้งนี้ แจงผล
การพิจารณาใหผูรองเรียนทราบภายใน 60 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
   15.3 ปญหาหรือขอรองเรียนระดับที่ 3 ใหผูจัดการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง หรือ
ผลการดําเนินการที่เก่ียวของนําเสนอประธานกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา หรือ
มอบหมายใหคณะกรรมการอ่ืนดําเนินการพิจารณา หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหมพิจารณา ทั้งนี้ ใหแจง
ผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบภายใน 90 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
   15.4 ปญหาหรือขอรองเรียนระดับที่ 4 ใหผูจัดการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง หรือ
ผลการดําเนินการที่เก่ียวของนําเสนอประธานกรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา หรืออาจ
มอบหมายใหคณะกรรมการอ่ืนดําเนินการพิจารณา หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหมพิจารณา ทั้งนี้ ใหแจง
ผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบภายใน 60 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
 

สวนที่ 6 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 16 คณะกรรมการดําเนินการตองใหความคุมครองสมาชิกอยาใหตองรับภัยหรือ     
ความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการแจงปญหาหรือขอรองเรียน เนื่องจากเปนสิทธิในการตรวจสอบการ
บริหารกิจการหรือการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ วามีการปฏิบัติเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณกําหนด 
 ขอ 17 ใหผูจัดการรายงานสรุปสถิติผลการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและแกไขปญหา
หรือขอรองเรียนของสมาชิกตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในวันประชุมประจําเดือน  
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 ขอ 14 ในการพิจารณาเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก หากเปนการ
รองเรียนกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือปรากฏขอเท็จจริงวามีกรรมการ ผูจัดการ เจาหนาท่ีเปนผูมีสวนได
เสียในเรื่องท่ีสมาชิกแจงปญหาหรือขอรองเรียน หามมิใหกรรมการ ผู จัดการ เจาหนาที่ผูนั้นรวมอยูใน
กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาทุกขั้นตอน รวมถึงเขารวมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกลาว และสหกรณ
ตองเก็บรักษาพยานหลักฐานทั้งหมดเปนความลับ 
 

สวนที่ 5 
การจัดการปญหาหรือขอรองเรียน 

 ขอ 15 เมื่อผูจัดการไดรับปญหาหรือขอรองเรียน ใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
   15.1 ปญหาหรือขอรองเรียนระดับที่ 1 ใหเจาหนาที่หรือผูจัดการดําเนินการชี้แจง
ใหบริการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่ไดรับเรื่อง 
   15.2  ปญหาหรือขอรองเรียนระดับที่ 2 ใหผูจัดการตรวจสอบแสวงหาขอเท็จจริง
และดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ ดังนี้  
    ระดับที่ 2 (ก) แกไขใหแลวเสร็จไดภายใน 1 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
แลวรวบรวมปญหาหรือขอรองเรียนแจงเจาหนาที่สหกรณไดรับทราบในการประชุมประจําเดือน 
    ระดับที่ 2 (ข) ไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ แตยังสามารถ
แกไขใหแลวเสร็จไดภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ใหรวบรวมปญหาหรือขอรองเรียนแจงประธาน
กรรมการทราบ 
    ระดับที่ 2 (ค) ไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จไดภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่
ไดรับเรื่อง ใหรวบรวมปญหาหรือขอรองเรียนแจงประธานกรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการอ่ืนเปนผูพิจารณาก็ได ทั้งนี้ แจงผล
การพิจารณาใหผูรองเรียนทราบภายใน 60 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
   15.3 ปญหาหรือขอรองเรียนระดับที่ 3 ใหผูจัดการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง หรือ
ผลการดําเนินการที่เก่ียวของนําเสนอประธานกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา หรือ
มอบหมายใหคณะกรรมการอ่ืนดําเนินการพิจารณา หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหมพิจารณา ทั้งนี้ ใหแจง
ผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบภายใน 90 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
   15.4 ปญหาหรือขอรองเรียนระดับที่ 4 ใหผูจัดการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง หรือ
ผลการดําเนินการที่เก่ียวของนําเสนอประธานกรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา หรืออาจ
มอบหมายใหคณะกรรมการอ่ืนดําเนินการพิจารณา หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหมพิจารณา ทั้งนี้ ใหแจง
ผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบภายใน 60 วันทําการนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 
 

สวนที่ 6 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 16 คณะกรรมการดําเนินการตองใหความคุมครองสมาชิกอยาใหตองรับภัยหรือ     
ความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการแจงปญหาหรือขอรองเรียน เนื่องจากเปนสิทธิในการตรวจสอบการ
บริหารกิจการหรือการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ วามีการปฏิบัติเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณกําหนด 
 ขอ 17 ใหผูจัดการรายงานสรุปสถิติผลการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและแกไขปญหา
หรือขอรองเรียนของสมาชิกตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในวันประชุมประจําเดือน  
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 ขอ18  กรณีมีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                                   (ลงนาม)      วิชิต สนธวิณิช 
    (นายวิชิต สนธวิณิช) 
   ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 

8.9 ประกาศประมวลจริยธรรม 

  163    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

 

    
ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา  

และเจาหนาที่ของสหกรณ 
----------------------------------- 

 ตามที่กฎกระทรวงวาดวยการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
กําหนดใหสหกรณตองจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการและฝายจัดการของสหกรณ โดยมีกลไกและระบบในการ
บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  
 เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
จึงไดออกประกาศใชประมวลจริยธรรมของสหกรณไวดังนี ้

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ขอ 1  ประมวลนี้เรียกวา “ประมวลสหกรณ วาดวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ. 2564”   
 ขอ 2  ประมวลนี้ใหใชบังคบัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ในประมวลนี ้
   “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
   “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

   “ที่ปรึกษาของสหกรณ”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งทําหนาที่ในการให
ความเห็นหรือคาํแนะนําแกสหกรณโดยอาจมี
คาตอบแทนหรือไมก็ได  

   “เจาหนาที่ของสหกรณ”  หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
และเจาหนาที่ตามสัญญาจาง 

 
หมวด 2 

มาตรฐานทางจรยิธรรม 
สวนท่ี 1 คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

 ขอ 4  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคนมี
หนาที่โดยยึดคานิยมตามหลัก 9 ประการ ดังนี ้
   (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3) การยึดถือประโยชนสหกรณเหนือกวาประโยชนสวนตวั และไมมีประโยชนทับซอน 
   (4) การยืนหยัดทําในสิง่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5) การใหบริการแกสมาชิกของสหกรณดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
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ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา  

และเจาหนาที่ของสหกรณ 
----------------------------------- 

 ตามที่กฎกระทรวงวาดวยการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
กําหนดใหสหกรณตองจัดทําประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการและฝายจัดการของสหกรณ โดยมีกลไกและระบบในการ
บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  
 เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎกระทรวงฉบับดังกลาว สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
จึงไดออกประกาศใชประมวลจริยธรรมของสหกรณไวดังนี ้

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ขอ 1  ประมวลนี้เรียกวา “ประมวลสหกรณ วาดวย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ. 2564”   
 ขอ 2  ประมวลนี้ใหใชบังคบัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ในประมวลนี ้
   “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
   “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

   “ที่ปรึกษาของสหกรณ”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งทําหนาที่ในการให
ความเห็นหรือคาํแนะนําแกสหกรณโดยอาจมี
คาตอบแทนหรือไมก็ได  

   “เจาหนาที่ของสหกรณ”  หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
และเจาหนาที่ตามสัญญาจาง 

 
หมวด 2 

มาตรฐานทางจรยิธรรม 
สวนท่ี 1 คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

 ขอ 4  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคนมี
หนาที่โดยยึดคานิยมตามหลัก 9 ประการ ดังนี ้
   (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3) การยึดถือประโยชนสหกรณเหนือกวาประโยชนสวนตวั และไมมีประโยชนทับซอน 
   (4) การยืนหยัดทําในสิง่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5) การใหบริการแกสมาชิกของสหกรณดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
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   (6) การใหขอมูลขาวสารแกสมาชิกของสหกรณอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
   (7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
   (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของสหกรณ 
 

สวนท่ี 2 มาตรฐานจริยธรรมขององคกร 
 ขอ 5 คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคน
ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ขอ 6  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคน
ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายทุกประการ 
 ขอ 7  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคน
ตองยึดม่ันและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณ 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบการบังคับใช 

 ขอ 8  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณทุกคน
ตองประพฤติปฏิบัติและวางตนอยูในกรอบระเบียบวาดวยประมวล จริยธรรมของสหกรณ ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทําหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของ
สหกรณใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 ขอ 9  กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณและ
เจาหนาท่ีของสหกรณประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหยื่นเรื่องตอประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ
เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
   เมื่อประธานกรรมการดําเนินการสหกรณไดรับเรื่องรองเรียนแลว จะตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่งจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนจริยธรรมในเรื่องดังกลาว โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นจะตองไมมีสวนเก่ียวของกับเรื่องท่ี
รองเรียนและไมอยูในสังกัดฝายหรือสายงานเดียวกันกับผูถูกรองเรียน อีกทั้งตองไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย
หรือถูกพิจารณาวากระทําผิดทางวินัย แมวาจะไมตองไดรับโทษทางวินัยก็ตาม 
 ขอ 10 การดําเนินการสอบสวนใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
   หากดําเนินการสอบสวนตามขอ 10 เสร็จสิ้นลง ใหรายงานตอประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ หากไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหยุติเรื่อง แตหากปรากฏวา มีมูลอันควร
ดําเนินการทางวินัย ใหพิจารณาดําเนินการทางวินัยผูนั้น ตามขอบังคบัและระเบียบสหกรณตอไป  
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ขอ 11 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี ้ในกรณีที่มิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามสมควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน หรือสั่ง
การใหผูฝาฝนนั้นปรบัปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี
 ขอ 12  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี ้ในกรณีเปนความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ใหดําเนินการตามขอบังคบัและระเบียบของสหกรณกําหนด 
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 ขอ 13  กรณเีกิดปญหาในการตีความหรือดําเนินการตามประมวลจรยิธรรมนี้ ใหประธาน
กรรมการดําเนนิการสหกรณเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน     

                    ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณชิ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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 ขอ 13  กรณเีกิดปญหาในการตีความหรือดําเนินการตามประมวลจรยิธรรมนี้ ใหประธาน
กรรมการดําเนนิการสหกรณเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน     

                    ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณชิ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
เรื่อง  จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา  

และเจาหนาที่ของสหกรณ 
----------------------------------- 

 เพื่อใหบุคลากรของสหกรณ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา
ของสหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ ไดตระหนักรูวา ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ มีขอควร
ปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติใดบางที่ตองยึดถืออยางเครงครัด เพ่ือใหองคกรที่ตนปฏิบัติงานอยูไดรับยกยองในเกียรติ
ศักดิ์ศรี จึงกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ 
 มติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 44 ในการประชุมครั้งท่ี 
11 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ใหยกเลิกประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เรื่อง  การกําหนด
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณ และสมาชิกสหกรณ ฉบับลงวันที่  25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
และใหประกาศสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ     
ที่ปรึกษา และเจาหนาที่ของสหกรณ ดังนี ้

หมวด 1 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอสหกรณและสมาชิก 
 1. ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของ
สหกรณและสมาชิกโดยรวม 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อยางเต็มความสามารถตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน และหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงแก
สหกรณ 
 2. ปฏิบัติหนาที่โดยประยุกตความรูและประสบการณการบริหารจัดการอยางสุดความสามารถ
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 แนวทางปฏิบัต ิ
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  แนวทางปฏิบัต ิ
  ไมนําทรัพยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของ
สหกรณอยางเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการนําทรัพยสินที่สหกรณไมไดใชประโยชนไปบริจาคเพ่ือประโยชนตอ
สมาชิกโดยรวม 
  5. รายงานสถานภาพขององคกรโดยสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ตองเปดเผยขอมูลขาวสารท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปของสหกรณแกสมาชิกอยาง
ถูกตองครบถวน ทั่วถึงเทาเทียม และทันตอเวลาตามกําหนด 
  6. มุ งม่ันดําเนินงานสหกรณใหมีความมั่นคง สามารถสรางการเติบโตอยางตอเนื่อง              
โดยดําเนินงานดวยความรอบคอบและโปรงใส เสริมสรางความเปนอยูท่ีดีของสมาชิก  
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ไมประมาทเลินเลอและกระทําการใด ๆ โดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ กําหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดําเนินการที่ชัดเจนเปนไป
ตามขั้นตอนของกระบวนงาน พรอมทั้งติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน อดทน 
อุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของสหกรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสรางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหสหกรณยั่งยืนตอไป 
  7. ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอสหกรณ 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ทุมเทกําลังกายและกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ
และการใหบริการของสหกรณ หามทํากิจกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจาก
การใชชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลท่ีเปนความลับ หรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณเพ่ือประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ใหพึงระวังกับการจัดการระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอฝายจัดการสหกรณ 
 1. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหมี
ความกาวหนาตามความรู ความสามารถอยางทั่วถึง เพื่อเพ่ิมศักยภาพผูปฏิบัติงานใหพรอมตอการใหบริการ
สมาชิกโดยรวมและทั่วถึง 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ผูบริหารตองใหความสําคัญ และเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสเขามาไดรับการพัฒนา
เสริมสรางความรูรวมถึงสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสเจริญกาวหนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  2. ปฏิบัติและควบคุมใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย ขอบังคับและ
กฎระเบียบอยางเครงครัด 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ผูบริหารกํากับ ดูแล ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับสหกรณ กฎระเบียบที่
เก่ียวของ เปนตน อยางเครงครัด 
  3. รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอรองเรียนของผูปฏิบัติงาน 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  รับฟงพรอมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนรับฟงขอรองเรียนของผูปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติใด ๆ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิผล 
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  4. ปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยและหลีกเลี่ยงการดําเนินการใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพ
จิตใจของผูปฏิบัติงาน 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ใชวาจาที่สุภาพ ไมใชคําพูดหยาบคาย ใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยโดยการระมัดระวังการกระทําและการปฏิบัติใด ๆ ตอผูปฏิบัติงานที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคามและสราง
ความกดดันตอสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน 
  5. ใหความมั่นใจในเรื่องสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการใหผลตอบแทนที่ เปนธรรมแก
ผูปฏิบัติงาน การแตงตั้งและโยกยาย การเลื่อนตําแหนง รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษผูปฏิบัติงานตอง
กระทําดวยความยุติธรรม ความสุจริตใจ 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ดูแลผูปฏิบัติงานในเรื่องเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม สรางความเขาใจและมั่นใจใหแกผูปฏิบัติงาน โดยการชี้แจงและใหคําปรึกษาในเรื่องสวัสดิภาพ 
สวัสดิการ รวมถึงการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกผูปฏิบัติงาน มีกระบวนงานในเรื่องการแตงตั้งและโยกยาย การ
เลื่อนตําแหนง รวมถึงการใหรางวัล และการลงโทษพนักงานดวยความยุติธรรม ความสุจริตใจภายใตกรอบ
มาตรฐานเดียวกัน 
  6. ใหความสําคัญในการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสินของผูปฏิบัติงานอยูเสมอ มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยที่ตองดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของสหกรณ และใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสหกรณ 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ดูแล รักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานไมใหเกิดความเสี่ยง เอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งมีการกํากับดูแลไมนําทรัพยสินที่
เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว โดยชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมถึงใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมที่จัดทําขึ้น เพ่ือการสงเสริมรักษาสภาพแวดลอม สรางประโยชนตอ
สมาชิก ผูปฏิบัติงานและสังคม โดยใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
  7. เนนย้ําใหผูปฏิบัติงานเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาท เพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่
อยูในกรอบของจรรยาบรรณทั่วท้ังสหกรณ 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  สื่อสารใหผูปฏิบัติงานเขาใจ อาทิ จัดประชุมเพ่ือทบทวนเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหนาที่
ของผูปฏิบัติงานท่ีพึงปฏิบัติ รวมทั้งประพฤติตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่
อยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางทั่วทั้งสหกรณ 

(3) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
 ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติ ท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจทาง
ธุรกิจในนามธนาคาร หรือเพื่อหวังผลความกาวหนาในหนาที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจําป 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ไมเรียกรอง หรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพ่ือใหไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ 
ละเวนการใหของกํานัล ไมรับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เชน การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรอง การเดินทาง 
ตอนรับ หรือเงินรางวัลอ่ืนใด การรับของขวัญเนื่องในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรม ในแตละโอกาส 
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(4) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
 1. ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอ่ืน 
 2. ไมทําการใด ๆ ท่ีขัดแยงกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
 3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกและสหกรณ 
 4. ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม 
 5. ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทําให
เบี่ยงเบนไปจากหลักการขางตน 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ทุมเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ
และการใหบริการของสหกรณ หามทํากิจกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจาก
การใชชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณเพ่ือประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลในครอบครัว 

หมวด 2 
จรรยาบรรณของที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณ 

(1) ท่ีปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอสหกรณ 
 1. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอยางเต็มความสามารถตามหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลประโยชน และหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงแก
สหกรณ ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความถูกตองแมนยําเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณและคูมือปฏิบัติงานกําหนดอยางเครงครัด 
 2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงานสหกรณ ทั้งกริยามารยาท การวางตัว และ    
การแตงกาย 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 สหกรณจะประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือจากผูปฏิบัติงานทุกคนดังนั้นภาพลักษณและ
การวางตัวของผูปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญ ผูปฏิบัติงานตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามระเบียบของสหกรณ 
การพูดสื่อสารกับสมาชิก ผูบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรวมงาน ควรใชภาษา น้ําเสียงที่สุภาพ ระมัดระวังวาจา กริยา
และการกระทําตาง ๆ ที่อาจนําไปสูการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน 
 3. รักษาผลประโยชนของสหกรณโดยไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหสหกรณสูญเสียประโยชนและ
ไมเบียดบังประโยชนของสหกรณไปเปนประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ทุมเทกําลังกาย กําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยผูปฏิบัติงานหามทํา
ธุรกิจอื่นใดที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณในระหวางปฏิบัติหนาที่ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการที่ใชชื่อ 
เครื่องหมาย สัญลักษณ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับ หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ของสหกรณในการทํางาน
สวนตนหรือกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมของสหกรณ 
 4. ใชและรักษาทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอันเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของสหกรณ 
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(4) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
 1. ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอ่ืน 
 2. ไมทําการใด ๆ ท่ีขัดแยงกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
 3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกและสหกรณ 
 4. ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม 
 5. ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่ทําให
เบี่ยงเบนไปจากหลักการขางตน 
 แนวทางปฏิบัติ 
 ทุมเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ
และการใหบริการของสหกรณ หามทํากิจกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจาก
การใชชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณเพ่ือประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลในครอบครัว 
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 1. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอยางเต็มความสามารถตามหนาที่ความ
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สหกรณ ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความถูกตองแมนยําเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณและคูมือปฏิบัติงานกําหนดอยางเครงครัด 
 2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนผูปฏิบัติงานสหกรณ ทั้งกริยามารยาท การวางตัว และ    
การแตงกาย 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 สหกรณจะประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือจากผูปฏิบัติงานทุกคนดังนั้นภาพลักษณและ
การวางตัวของผูปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญ ผูปฏิบัติงานตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามระเบียบของสหกรณ 
การพูดสื่อสารกับสมาชิก ผูบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรวมงาน ควรใชภาษา น้ําเสียงที่สุภาพ ระมัดระวังวาจา กริยา
และการกระทําตาง ๆ ที่อาจนําไปสูการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน 
 3. รักษาผลประโยชนของสหกรณโดยไมกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหสหกรณสูญเสียประโยชนและ
ไมเบียดบังประโยชนของสหกรณไปเปนประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ทุมเทกําลังกาย กําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยผูปฏิบัติงานหามทํา
ธุรกิจอื่นใดที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณในระหวางปฏิบัติหนาที่ ไมแสวงหาผลประโยชนจากการที่ใชชื่อ 
เครื่องหมาย สัญลักษณ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับ หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ของสหกรณในการทํางาน
สวนตนหรือกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมของสหกรณ 
 4. ใชและรักษาทรัพยสินของสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอันเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของสหกรณ 
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 แนวทางปฏิบัต ิ
 ไมนําทรัพยสินที่เปนของสหกรณไปใชในกิจการสวนตัว และชวยกันรักษาและใชทรัพยสินของ
สหกรณอยางเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงใหความรวมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณท่ีจัดข้ึนเพื่อการ
สงเสริม และสรางประโยชนตอสมาชิกและชุมชน 
 5. รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของสหกรณ โดยดํารงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงามของสหกรณ       
โดยไมใหรายหรือใหขอมูลขาวสาร อันจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกสหกรณ 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ประพฤติตนใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ เพ่ือเปน
แบบอยางที่ดีตอบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาชื่อเสียงและเสริมสรางภาพลักษณของสหกรณ ไมกระทํา หรือมีวาจาที ่     
ไมสุภาพกับบุคคลอื่นและไมบิดเบือนขอมูล ขอเท็จจริง ใหคําชี้แจงแนะนําและแกไขขอมูลในสิ่งท่ีถูกตองเมื่อมี
บุคคลอ่ืนวิพากษวิจารณสหกรณในทางที่เสียหาย 
 6. รักษาขอมูลของสหกรณไวเปนความลับ โดยไมเปดเผยขอมูลหรือขาวสารของสหกรณที่ยังไม
ควรเปดเผยและไมใหขาวสารหรือขอมูลใด ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณยังไมอนุญาต 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 มีความระมัดระวัง และความรอบคอบในการดําเนินการเก่ียวกับขอมูลของสหกรณ ไมเปดเผย
ขอมูลความลับของสหกรณ เวนแตไดรับอนุมัติจากสหกรณเปนลายลักษณอักษร รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของ
สมาชิก และผูปฏิบัติงาน 
 7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล
สารสนเทศของสหกรณ 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ ที่เก่ียวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คํานึงถึงความปลอดภัยของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ผูปฏิบัติงานตอง
หลีกเลี่ยงการใชงานอินเตอรเน็ต เว็บไซตตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลทรัพยสิน หรือการ
ดําเนินงานของสหกรณ 

(2) ท่ีปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
 ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติ ท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจทาง
ธุรกิจในนามสหกรณหรือเพ่ือหวังผลความกาวหนาในหนาที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจําป 
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ไมเรียกรอง หรือรับสินบน รวมทั้งสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพ่ือใหไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ
ละเวนการใหของกํานัล ไมรับหรือขอเรี่ยไรของขวัญ เชน การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงรับรองการเดินทาง 
ตอนรับ หรือเงินรางวัลอ่ืนใด การรับของขวัญเนื่องในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรม ในแตละโอกาส  

(3) ที่ปรึกษาของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และฝายจัดการของสหกรณตอความขัดแยงทางผลประโยชน 
 1. ไมใชโอกาสหรือตําแหนงหนาที่การงาน แสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูอ่ืน 
 2. ไมทําการใด ๆ ที่ขัดแยงกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
 3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงประโยชนสูงสุดของสมาชิกและสหกรณ 
 4. ทําหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม 
 5. ไมนําผลประโยชนสวนตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่เบ่ียงเบนไป
จากหลักการขางตน 
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 แนวทางปฏิบัต ิ
 ทุมเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสหกรณ อยางมีประสิทธิภาพ หามมิใหทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกับผลิตภัณฑ
และการใหบริการของสหกรณ หามทํากิจกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวของกับธุรกิจของสหกรณ ไมแสวงหาผลประโยชนจาก
การใชชื่อ สถานที่ ยานพาหนะ ขอมูลที่เปนความลับหรือทรัพยสินอื่นใดของสหกรณ     เพ่ือประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลในครอบครัว 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน     

                    ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณชิ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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 (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณชิ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 



9.1 ระเบียบการใหบริการสําหรับสมาชกิสมทบ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใหบริการสําหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใหบริการสําหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหบริการ
สําหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหบริการสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2564 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
และใหใชระเบียบนี้แทน   

 

การซื้อหุน 
 ขอ 4 สมาชิกสมทบตองซื้อหุนเมื่อแรกเขาเปนสมาชิกไมนอยกวา 100.00 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)  
 ขอ 5 การซื้อหุนรายเดือนของสมาชิกสมทบใหกระทําไดโดยชําระเปนเงินสด หรือหักจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพยที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ หรือหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกสมทบ หรือ  
หักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกโดยไดรับความยินยอมจากสมาชิกผูนั้น  
 ขอ 6 สมาชิกสมทบจะขอซื้อหุนเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ     
ตอสหกรณ ทั้งนี้สมาชิกสมทบรายหนึ่งจะมีทุนเรือนหุนในสหกรณไดไมเกิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลาน
บาทถวน) เวนแตคณะกรรมการดําเนินการไดมีประกาศใหระงับการซื้อหุน 
 ขอ 7 คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดใหสมาชิกสมทบที่กูเงินสหกรณตองซื้อหุนรายเดือน
หรือซื้อหุนเพ่ิมขึ้นตามจํานวนที่กําหนดตามประกาศสหกรณ 

หมวด 2 
การฝากเงิน 

 ขอ 8 สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินในบัญชีออมทรัพยสินมัธยัสถ บัญชีออมทรัพยพิเศษ บัญชี
ออมทรัพยชีวิตพอเพียง บัญชีออมทรัพยเอนกประสงค และบัญชีเงินฝากประจําได ทั้งนี้ ใหนําระเบียบ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เก่ียวกับการรับฝากเงินสําหรับสมาชิก มาบังคับใชโดยอนุโลม 
   การฝากเงินของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง อาจใหหักจากเงินไดรายเดือนของ
สมาชิกที่เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิกสมทบ หรือหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกสมทบผูนั้น 
ทั้งนี้ ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูนั้น 
 ขอ 9 หากคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหสมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทอื่น
ยอมกระทําไดโดยประกาศสหกรณ 
 ขอ 10 สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง และหรือทุกประเภทตามขอ 8 
และขอ 9 รวมกันไมเกิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบลานบาทถวน) ยกเวนดอกเบี้ยเงินฝากท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามที่กําหนด และเงินที่สมาชิกสมทบไดรับโอนประโยชนจากสมาชิก ไมวาจะ
เปนเงินคาหุน เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกไดรับจาก
สหกรณ 
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หมวด 3 
การใหเงินกู 

 ขอ 11 สมาชิกสมทบมีสิทธิกูเงินได 2 ประเภท ดังนี้ 
    11.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
    11.2 เงินกูพิเศษ   
    ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ 
 

หมวด 4 
การรับโอนหนี้จากสมาชิก 

 ขอ 12 ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้ตอสหกรณ และตอมาสมาชิกผูนั้นไดขาดจากสมาชิกภาพ 
หากสมาชิกสมทบผูใดประสงคขอรับโอนหนี้ของสมาชิกผูนั้น ใหยื่นหนังสือแสดงความจํานงตอสหกรณ 
   การรับโอนหนี้ตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดเงื่อนไขในการรับโอนหนี้ดังกลาวตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 13 สําหรับเงินงวดชําระหนี้ที่รับโอนจากสมาชิก ดอกเบ้ียหนี้ที่รับโอน การควบคุม
หลักประกัน และการเรียกคืนหนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ         
โดยอนุโลม หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 

หมวด 5 
การประกันชีวิตกลุม 

 ขอ 14 สหกรณจัดใหมีการประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิกสมทบในวงเงินผลประโยชน
คุมครองตามที่สหกรณกําหนด โดยสมาชิกสมทบผูทําประกันเปนผูจายเงินคาเบ้ียประกันชีวิต 
  

หมวด 6 
การบริการทางวิชาการ 

 ขอ 15 สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝกอบรม การสัมมนา   
การฝกอบรมวิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ทั้งนี้ตองเปนบริการทางวิชาการที่สหกรณจัดใหมีขึ้นหรือที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ 
 ขอ 16 การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบ ตามขอ 15 ใหสหกรณเปนผูดําเนินการ
เก่ียวกับคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ สมาชิกสมทบไมมีสิทธิรับเงินคาใชจายแตอยางใด 
 

หมวด 7 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 17 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการ    
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 18 ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                   (ลงนาม)   วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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หมวด 3 
การใหเงินกู 

 ขอ 11 สมาชิกสมทบมีสิทธิกูเงินได 2 ประเภท ดังนี้ 
    11.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
    11.2 เงินกูพิเศษ   
    ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ 
 

หมวด 4 
การรับโอนหนี้จากสมาชิก 

 ขอ 12 ในกรณีที่สมาชิกมีหนี้ตอสหกรณ และตอมาสมาชิกผูนั้นไดขาดจากสมาชิกภาพ 
หากสมาชิกสมทบผูใดประสงคขอรับโอนหนี้ของสมาชิกผูนั้น ใหยื่นหนังสือแสดงความจํานงตอสหกรณ 
   การรับโอนหนี้ตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดเงื่อนไขในการรับโอนหนี้ดังกลาวตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 13 สําหรับเงินงวดชําระหนี้ที่รับโอนจากสมาชิก ดอกเบ้ียหนี้ที่รับโอน การควบคุม
หลักประกัน และการเรียกคืนหนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ         
โดยอนุโลม หรือตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 

หมวด 5 
การประกันชีวิตกลุม 

 ขอ 14 สหกรณจัดใหมีการประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิกสมทบในวงเงินผลประโยชน
คุมครองตามที่สหกรณกําหนด โดยสมาชิกสมทบผูทําประกันเปนผูจายเงินคาเบ้ียประกันชีวิต 
  

หมวด 6 
การบริการทางวิชาการ 

 ขอ 15 สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการฝกอบรม การสัมมนา   
การฝกอบรมวิชาชีพ หรือกิจกรรมอื่น ทั้งนี้ตองเปนบริการทางวิชาการที่สหกรณจัดใหมีขึ้นหรือที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ 
 ขอ 16 การรับบริการทางวิชาการของสมาชิกสมทบ ตามขอ 15 ใหสหกรณเปนผูดําเนินการ
เก่ียวกับคาใชจายดังกลาว ทั้งนี้ สมาชิกสมทบไมมีสิทธิรับเงินคาใชจายแตอยางใด 
 

หมวด 7 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 17 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการ    
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 18 ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                   (ลงนาม)   วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565”   
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
สมทบ พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และ
ใหใชระเบียบนี้แทน 
   

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ สหกรณใหเงินกู 2 ประเภท คือ 
 4.1 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 4.2 เงินกูพิเศษ 

 ขอ 5 สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะสมาชิกสมทบที่เปนสมาชิกสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
 ขอ 6 การใหเงนิกูแกสมาชิกสมทบจะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ขอ 7 สมาชิกสมทบที่มีความประสงคจะขอกูเงินตามระเบียบนี้ ใหยื่นคําขอกูตามแบบและ
วิธีการ ที่สหกรณกําหนด  
 

หมวด 2 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 ขอ 8 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ใหแกสมาชิกสมทบผูกูคนหนึ่ง ๆ ใหมีจํานวนไมเกินรอยละ 90 
ของทุนเรือนหุนของสมาชิกสมทบผูกูที่มีอยูในสหกรณ ทั้งนี้ ไมเกิน 40,000.00 บาท 
 

หมวด 3 
เงินกูพิเศษ 

 ขอ 9 เงินกูพิเศษแบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้
                    9.1 เงนิกูพิเศษหุน ซึ่งเปนการกูไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนของสมาชิกสมทบผูกู
ที่มีอยูในสหกรณ  
                         9.2 เงินกูพิเศษเงินฝาก ซึ่งเปนการกูไมเกินรอยละ 90 ของเงินฝากของสมาชิกสมทบ  
ผูกูที่มีอยูในสหกรณ 
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หมวด 4 
เงินงวดชาํระหนี้สําหรับเงินกู 

 ขอ 10 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูทุกประเภทนั้น ใหชําระไดไมเกินจํานวนงวด ดังนี ้
        10.1 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากัน
ทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 12 งวด  
   10.2 เงินกูพิเศษ จํานวนเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากของ
สมาชิกสมทบผูกูที่มีอยูในสหกรณ ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแตงวด
สุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวด  
 ขอ 11 การชําระหนี้เงินกูทุกประเภทของสมาชิกสมทบ ใหหักจากเงินไดรายเดือนและหรือ
บัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบผูกูที่มีอยูกับสหกรณ  
   กรณีผูกูมีเงินไดรายเดือน การชําระหนี้เงินกูทุกประเภทใหหักจากเงินไดรายเดือนกอน 
หากเงินไดรายเดือนไมเพียงพอตอการหักชําระหนี้รายเดือน จึงใหหักจากบัญชีเงินฝากของผูกู  
   สําหรับการหักจากบัญชีเงินฝากของผูกูตองมีเงินฝากไวในบัญชีไมนอยกวาเงินงวด
ชําระหนี้ หากผูกูมีเงินฝากไวในบัญชีไมเพียงพอในวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ สหกรณถือวาผูกูผิดนัดชําระหนี้ 
 ขอ 12  หากผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู ผูกูยินยอมใหสหกรณใชสิทธิเบิกถอนเงินฝาก
ของผูกูที่ไดจํานําไวกับสหกรณเพ่ือชําระหนี้เงินกูดังกลาวตามจํานวนที่คางชําระไดโดยมิตองบอกกลาว  
 ขอ 13  หากผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู เมื่อผูกูออกจากสหกรณตามขอบังคับผูกู
ตองยินยอมใหสหกรณนําเงินหรือสิทธิประโยชนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณมาชําระหนี้ตามจํานวนที่คาง
ชําระตอสหกรณ 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 ขอ 14 ใหสหกรณเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญและเงินกูพิเศษไดตาม
ประกาศสหกรณโดยมติคณะกรรมการดําเนินการ  
           การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหออกเปนประกาศสหกรณและใหมีผลใชบังคับตั้งแต
วันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกประกาศเปนตนไป สําหรับสมาชิกท่ีอยูในระหวางการผอนชําระหนี้
เงินกู สหกรณจะปรับอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศสหกรณดังกลาวและอาจปรับจํานวนเงินที่ตองผอน
ชําระของผูกูซึ่งยังคางชําระอยูเปนอัตราใหมก็ได 
  ขอ 15 ดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 ขอ 16 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูตรวจตราควบคุมการใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกู
จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาตามที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 17 ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะอนุกรรมการเงินกูจัดการ
เรยีกคืนโดยมิชักชา 
       17.1 เมื่อผูกูพนจากการเปนสมาชิกสมทบไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
       17.2 เมื่อปรากฏตอคณะอนุกรรมการเงินกูวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 
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หมวด 4 
เงินงวดชาํระหนี้สําหรับเงินกู 

 ขอ 10 เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูทุกประเภทนั้น ใหชําระไดไมเกินจํานวนงวด ดังนี ้
        10.1 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากัน
ทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 12 งวด  
   10.2 เงินกูพิเศษ จํานวนเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนหรือเงินฝากของ
สมาชิกสมทบผูกูที่มีอยูในสหกรณ ใหผูกูสงคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแตงวด
สุดทาย) ภายในระยะเวลาไมเกิน 360 งวด  
 ขอ 11 การชําระหนี้เงินกูทุกประเภทของสมาชิกสมทบ ใหหักจากเงินไดรายเดือนและหรือ
บัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบผูกูที่มีอยูกับสหกรณ  
   กรณีผูกูมีเงินไดรายเดือน การชําระหนี้เงินกูทุกประเภทใหหักจากเงินไดรายเดือนกอน 
หากเงินไดรายเดือนไมเพียงพอตอการหักชําระหนี้รายเดือน จึงใหหักจากบัญชีเงินฝากของผูกู  
   สําหรับการหักจากบัญชีเงินฝากของผูกูตองมีเงินฝากไวในบัญชีไมนอยกวาเงินงวด
ชําระหนี้ หากผูกูมีเงินฝากไวในบัญชีไมเพียงพอในวันที่ครบกําหนดชําระหนี้ สหกรณถือวาผูกูผิดนัดชําระหนี้ 
 ขอ 12  หากผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู ผูกูยินยอมใหสหกรณใชสิทธิเบิกถอนเงินฝาก
ของผูกูที่ไดจํานําไวกับสหกรณเพ่ือชําระหนี้เงินกูดังกลาวตามจํานวนที่คางชําระไดโดยมิตองบอกกลาว  
 ขอ 13  หากผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู เมื่อผูกูออกจากสหกรณตามขอบังคับผูกู
ตองยินยอมใหสหกรณนําเงินหรือสิทธิประโยชนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณมาชําระหนี้ตามจํานวนที่คาง
ชําระตอสหกรณ 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู 

 ขอ 14 ใหสหกรณเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญและเงินกูพิเศษไดตาม
ประกาศสหกรณโดยมติคณะกรรมการดําเนินการ  
           การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูใหออกเปนประกาศสหกรณและใหมีผลใชบังคับตั้งแต
วันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกประกาศเปนตนไป สําหรับสมาชิกท่ีอยูในระหวางการผอนชําระหนี้
เงินกู สหกรณจะปรับอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศสหกรณดังกลาวและอาจปรับจํานวนเงินที่ตองผอน
ชําระของผูกูซึ่งยังคางชําระอยูเปนอัตราใหมก็ได 
  ขอ 15 ดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 

 ขอ 16 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูตรวจตราควบคุมการใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ และเมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกู
จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาตามที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 17 ในกรณีใด ๆ ดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะอนุกรรมการเงินกูจัดการ
เรยีกคืนโดยมิชักชา 
       17.1 เมื่อผูกูพนจากการเปนสมาชิกสมทบไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
       17.2 เมื่อปรากฏตอคณะอนุกรรมการเงินกูวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 



9.2 ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกสมทบ 
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       17.3 เมื่อคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกู
มิไดแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่สหกรณกําหนด  
       17.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้เปนเวลาสองงวดเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
  ขอ 18 กรณีผูกูเงินกูไดโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา แตยังมีหนี้คาง
ชําระหรือภาระผูกพันตอสหกรณ ใหผูนั้นแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่โอนหรือ
ยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา  

หมวด 7 
การรับโอนหนี้จากสมาชิก  

             ขอ 19  กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต หรือขาดจากสมาชิกภาพ หรือเปนบุคคลที่ศาลมีคําสั่งใหเปน
บุคคลไรความสามารถ หรือกรณีอ่ืนใด ใหสมาชิกสมทบผูซึ่งเปนบิดามารดา คูสมรส หรือบุตร สามารถรับโอนหนี้
เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะจากสมาชิกได ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 20 สมาชิกสมทบที่ยังสงคืนเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะกรณีรับโอนหนี้จากสมาชิกไมครบ       
สมาชิกสมทบผูนั้นจะขายหรือโอนทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันเงินกู ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอ่ืนไมได 

หมวด 8 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 21 การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ใหสมาชิกสมทบผูกูยื่นคําขอกูเปน
เอกสารหรือกูผานทางระบบดิจิทัล ตามที่สหกรณกําหนด 
                 ขอ 22 การกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมหรือนอกเหนือที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดโดยออกเปนประกาศสหกรณ 
 ขอ 23 การใดที่มิไดเปนไปตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาและ
วินิจฉัยการใหเงินกูเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ได ทั้งนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมต่ํากวาสามในสี ่ 
ของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเขารวมประชุมเพ่ือการนั้น  
 ขอ 24 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
  ขอ 25 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด 9 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 26 การใหเงินกูแกสมาชิกสมทบที่มีมากอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหมีผลบังคับใชจนกวาจะ
ครบอายุสัญญาและหมดภาระผูกพันที่มีอยูกับสหกรณ 

                ประกาศ  ณ  วันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
                                                                 (ลงนาม)     วิชิต สนธวิณชิ 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
สงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อ
สงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ระเบียบนี้ 

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการ 

 “ผูจัดการ”   หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด 

 “การศึกษา” หมายความวา การศกึษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตร 
   วิชาชีพชั้นตนขึ้นไป จากสถาบัน 
   การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทาง 

                    ราชการรับรอง 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือสงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบใหใชจากเงิน ดังนี้ 

   5.1 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 
   5.2 เงินบริจาค  

ขอ 6 สมาชิกสมทบผู มีสิทธิ ไดรับทุนตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว            
ไมนอยกวา 1 ป  

ขอ 7 สมาชิกสมทบผูมีความประสงคขอรับทุนเพื่อสงเสริมการศึกษาใหยื่นคําขอตามแบบที่
สหกรณกําหนดพรอมแนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ภายในกําหนดเวลา 1 ปนับแตวันที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตนหรือชั้นสูง หรือไดรับ
อนุมัติปริญญาบัตร 

ขอ 8 สหกรณจะจายทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษาตามระเบียบนี้ใหแกผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตนข้ึนไป จํานวน 1,000.00 บาทตอหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร 

ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ  
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
สงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อ
สงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ระเบียบนี้ 

 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการ 

 “ผูจัดการ”   หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด 

 “การศึกษา” หมายความวา การศกึษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตร 
   วิชาชีพชั้นตนขึ้นไป จากสถาบัน 
   การศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทาง 

                    ราชการรับรอง 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือสงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบใหใชจากเงิน ดังนี้ 

   5.1 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 
   5.2 เงินบริจาค  

ขอ 6 สมาชิกสมทบผู มีสิทธิ ไดรับทุนตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว            
ไมนอยกวา 1 ป  

ขอ 7 สมาชิกสมทบผูมีความประสงคขอรับทุนเพื่อสงเสริมการศึกษาใหยื่นคําขอตามแบบที่
สหกรณกําหนดพรอมแนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 
ภายในกําหนดเวลา 1 ปนับแตวันที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตนหรือชั้นสูง หรือไดรับ
อนุมัติปริญญาบัตร 

ขอ 8 สหกรณจะจายทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษาตามระเบียบนี้ใหแกผูสําเร็จการศึกษาตั้งแต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นตนข้ึนไป จํานวน 1,000.00 บาทตอหนึ่งประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร 

ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ  
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
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ขอ 10 สมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับทุนตามระเบียบนี้ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่
ระเบียบนี้มีผลบังคบัใช 

ขอ 11 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน  
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                    (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อบานหลังใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งท่ี 7 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565    
มีมติใหกําหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
บานหลังใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อบาน
หลังใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี ้และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                             
 ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ       

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
 “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการสหกรณ   

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือบานหลังใหม ใหใชจากเงิน ดังนี้ 
          5.1 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 
          5.2 เงนิบริจาค 
 ขอ 6 สมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว       
ไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อบานหลังใหมใหแกสมาชิกสมทบผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในบานและมีชื่อในทะเบียนบาน โดยจายใหครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว 
  กรณีสมาชิกสมทบรับโอนหนี้จากสมาชิก ซึ่งไดซื้อบานหรือหองชุดหรือเพ่ือปลูกสรางบาน
โดยกูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะจากสหกรณ สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหมใหแกสมาชิกสมทบ    
ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยจายใหครอบครวัละ 2,000 บาท ตอบานหนึ่งหลัง 
   ขอ 8 ใหสมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอม
แนบเอกสารหลักฐานตาม 8.1 และ 8.2 ดังนี ้

 8.1 หลักฐานแสดงสิทธิและการอยูอาศัย 
                  8.1.1 สําเนาทะเบียนบานหลังใหมที่มีชื่อสมาชิกสมทบผูขอรับทุน ไมวาในฐานะเจา
บานหรือผูอยูอาศัย และ 

        8.1.2 สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่มีชื่อของสมาชิกสมทบหรือหลักฐานอ่ืนท่ี
แสดงวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในบานดังกลาว 



10.2 ระเบียบสวัสดิการเพื่อบานหลังใหมของสมาชิกสมทบ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 179

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อบานหลังใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งท่ี 7 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565    
มีมติใหกําหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
บานหลังใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อบาน
หลังใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี ้และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                             
 ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ       

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
 “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการสหกรณ   

ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือบานหลังใหม ใหใชจากเงิน ดังนี้ 
          5.1 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 
          5.2 เงนิบริจาค 
 ขอ 6 สมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว       
ไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อบานหลังใหมใหแกสมาชิกสมทบผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในบานและมีชื่อในทะเบียนบาน โดยจายใหครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว 
  กรณีสมาชิกสมทบรับโอนหนี้จากสมาชิก ซึ่งไดซื้อบานหรือหองชุดหรือเพ่ือปลูกสรางบาน
โดยกูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะจากสหกรณ สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหมใหแกสมาชิกสมทบ    
ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยจายใหครอบครวัละ 2,000 บาท ตอบานหนึ่งหลัง 
   ขอ 8 ใหสมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอม
แนบเอกสารหลักฐานตาม 8.1 และ 8.2 ดังนี ้

 8.1 หลักฐานแสดงสิทธิและการอยูอาศัย 
                  8.1.1 สําเนาทะเบียนบานหลังใหมที่มีชื่อสมาชิกสมทบผูขอรับทุน ไมวาในฐานะเจา
บานหรือผูอยูอาศัย และ 

        8.1.2 สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่มีชื่อของสมาชิกสมทบหรือหลักฐานอ่ืนท่ี
แสดงวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในบานดังกลาว 



10.2 ระเบียบสวัสดิการเพื่อบานหลังใหมของสมาชิกสมทบ 
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 8.2 หลักฐานของสมาชิกสมทบที่แสดงวาเปนบานหลังใหม 
        8.2.1 สําเนาสัญญาซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของกรมที่ดิน (ทด.13 หรือ อช.16) 

หรือ 
        8.2.2 สําเนาสัญญาเงินกูเพื่อการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ 
        8.3.3 สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารจากทางราชการ หรือ 

         8.3.4 สําเนาใบอนุญาตใหเลขหมายประจําบาน 
 ขอ 9 ใหสมาชิกสมทบยื่นขอรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจาก
วันที่มีกรรมสิทธิ์ในบานหลังดังกลาว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี ้
          9.1 กรณซีื้อขายหรือยกให พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์      
         9.2 กรณีปลูกสรางบานเอง พิจารณาจากวันที่ไดรับเลขที่บานแตท้ังนี้วันที่ไดรับเลขที่
บานตองไมเกิน 2 ป นับแตวันไดรับอนุญาตใหกอสราง 
 ขอ 10 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินสวัสดิการเพ่ือบานหลังใหมของสมาชิกสมทบให
เปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
 ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 
 (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   
 

 

10.3 ระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพธิีฮัจญ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออปุสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการสมาชิกสมทบเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
สมาชิกสมทบเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบั ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการ
สมาชิกสมทบเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
ขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

“ประธานกรรมการ”   หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
“คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 

 “ผูจัดการ”   หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ 
      สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิกสมทบ”   หมายความวา สมาชิ กสมทบสหกรณ ออมทรั พย       
กรมปาไม จํากัด 

 “อุปสมบท”  หมายความวา บวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา 
 “พิธีฮจัญ”  หมายความวา พิธีปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญในศาสนา

อิสลาม ซึ่งจะตองกระทําที่นครมักกะฮ 
(เมกกะ) ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ขอ 5 สวัสดิการเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 

5.2 เงินบริจาค  
ขอ 6 สมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว     

ไมนอยกวา 1 ป 
ขอ 7 สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ใหแกสมาชิกสมทบที่อุปสมบทหรือ

ประกอบพิธีฮัจญ และไดลาสิกขาบทหรือกลับจากการเดินทางประกอบพิธีฮัจญหลังจากวันที่ระเบียบนี้มีผล
บังคับใช รายละ 2,000.00 บาท เพียงครั้งเดียว 

ขอ 8 ใหสมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ ยื่นคําขอ
ตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้

  8.1 สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหลาอุปสมบทตามระเบียบของทางราชการหรือ
สําเนาใบสุทธิที่แสดงวาไดอุปสมบท หรือ 

  8.2 สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจญ ตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออปุสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 
เมื่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการสมาชิกสมทบเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
สมาชิกสมทบเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบั ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการ
สมาชิกสมทบเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
ขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

“ประธานกรรมการ”   หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
“คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 

 “ผูจัดการ”   หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ 
      สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิกสมทบ”   หมายความวา สมาชิ กสมทบสหกรณ ออมทรั พย       
กรมปาไม จํากัด 

 “อุปสมบท”  หมายความวา บวชเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา 
 “พิธีฮจัญ”  หมายความวา พิธีปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญในศาสนา

อิสลาม ซึ่งจะตองกระทําที่นครมักกะฮ 
(เมกกะ) ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ขอ 5 สวัสดิการเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ ใหใชจากเงิน ดังนี ้
   5.1 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 

5.2 เงินบริจาค  
ขอ 6 สมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว     

ไมนอยกวา 1 ป 
ขอ 7 สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ใหแกสมาชิกสมทบที่อุปสมบทหรือ

ประกอบพิธีฮัจญ และไดลาสิกขาบทหรือกลับจากการเดินทางประกอบพิธีฮัจญหลังจากวันที่ระเบียบนี้มีผล
บังคับใช รายละ 2,000.00 บาท เพียงครั้งเดียว 

ขอ 8 ใหสมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ ยื่นคําขอ
ตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้

  8.1 สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหลาอุปสมบทตามระเบียบของทางราชการหรือ
สําเนาใบสุทธิที่แสดงวาไดอุปสมบท หรือ 

  8.2 สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจญ ตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 
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ขอ 9 ใหยื่นคําขอรับเงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจาก 
วันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ หากพนกําหนดนี้แลวเปนอันหมดสิทธิใน
การขอรับเงินทุนสวัสดิการ 

ขอ 10 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพ่ืออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮจัญใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 

ขอ 11 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน 
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 12 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
  (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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  ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

------------------------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื ่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อการ
มงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการ
มงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 

 “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิกสมทบ”  หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย     
    กรมปาไม จํากัด 

  “สมรส”              หมายความวา จดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย 
ขอ 5 สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส ใหใชจากเงิน ดังน้ี 

   5.1 ทุนสวสัดิการสมาชิกสมทบ 
   5.2 เงินบริจาค  
 ขอ 6 สมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว    
ไมนอยกวา 1 ป 

ขอ 7 สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสใหแกสมาชิกสมทบท่ีจดทะเบียน
สมรสถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแตวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช รายละ 1,000.00 บาท เพียงครั้งเดียว  

ขอ 8 ใหสมาชิกสมทบท่ีจดทะเบียนสมรสแลว ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมทั้ง
แนบสําเนาทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนสมรส หากพนกําหนดนี้แลวเปน
อันหมดสิทธใินการขอรับเงินทุนสวัสดิการ  

ขอ 9 ใหผู จัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ        
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 

ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน   
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

  (ลงนาม)     วชิิต สนธิวณชิ 
  (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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  ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

------------------------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื ่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อการ
มงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อการ
มงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 

 “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ 
     สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “สมาชิกสมทบ”  หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย     
    กรมปาไม จํากัด 

  “สมรส”              หมายความวา จดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย 
ขอ 5 สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส ใหใชจากเงิน ดังน้ี 

   5.1 ทุนสวสัดิการสมาชิกสมทบ 
   5.2 เงินบริจาค  
 ขอ 6 สมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว    
ไมนอยกวา 1 ป 

ขอ 7 สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสใหแกสมาชิกสมทบท่ีจดทะเบียน
สมรสถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแตวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช รายละ 1,000.00 บาท เพียงครั้งเดียว  

ขอ 8 ใหสมาชิกสมทบท่ีจดทะเบียนสมรสแลว ยื่นคําขอตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมทั้ง
แนบสําเนาทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนสมรส หากพนกําหนดนี้แลวเปน
อันหมดสิทธใินการขอรับเงินทุนสวัสดิการ  

ขอ 9 ใหผู จัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ        
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 

ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน   
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

  (ลงนาม)     วชิิต สนธิวณชิ 
  (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที ่ 45        
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพ่ือ
รับขวัญทายาทใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบั ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อ
รับขวัญทายาทใหมของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการ 

    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
 “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ 
   สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิกสมทบ” หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย 
   กรมปาไม จํากัด 
 “ทายาทใหม” หมายความวา บุตรท่ีถูกตองตามกฎหมายของ 
   สมาชิกสมทบที่คลอดในระหวางที ่
   ระเบียบนี้มีผลบังคบัใช 

ขอ 5 สวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหม ใหใชจากเงิน ดังนี้ 
  5.1 ทุนสวัสดกิารสมาชิกสมทบ  
  5.2 เงินบริจาค  

 ขอ 6 สมาชิกสมทบผูมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว      
ไมนอยกวา 1 ป 
 ขอ 7 สหกรณจะจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือรับขวัญบุตรของสมาชิกสมทบท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย ซึ่งเปนทายาทใหม (ยกเวนบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ที่คลอดตั้งแตวันท่ีระเบียบนี้           
มผีลบังคับใชครอบครัวละ 1,000.00 บาท  
 ขอ 8 ใหสมาชิกสมทบที่มีทายาทใหม ยื่นคําขอตามแบบท่ีสหกรณกําหนดพรอมทั้งแนบ
สําเนาสูติบัตรและทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแตวันที่คลอด หากพนกําหนดนี้แลวเปนอัน
หมดสิทธิในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ  
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 ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก
สมทบใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
 ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสุด 
 ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
  (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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 ขอ 9 ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก
สมทบใหเปนไปตามระเบียบนี้ แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
 ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสุด 
 ขอ 11 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
  (ลงนาม)     วิชิต สนธิวณชิ 
  (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2565 

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

     อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 8  
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการ
เพื่อชวยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
ชวยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัตหินาที่ราชการ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดกิารเพื่อชวยเหลือสมาชิกสมทบเน่ืองมาจากการ

ปฏิบัตหินาที่ราชการ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ

ขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                                                                                                             

  ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
               “สหกรณ”   หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
                 “ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ   
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
             “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม จํากัด 
              “สมาชิกสมทบ”   หมายความวา  ส ม า ชิ ก ส ม ท บ ส ห ก ร ณ อ อม ท รั พ ย      
กรมปาไม จํากัด 
              “การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการ” หมายความวา การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบ หรือตามคําสั่ง หรือตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา เชน การออกตรวจปราบปราม
ผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลาดตระเวนในพื้นท่ีปา การแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นท่ีเอกชน หรืองานอื่น ๆ ทํานองเดียวกันนี้ ตามอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ 
หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรณีการเดินทางไปและกลับระหวางบานพักหรือ  ที่พักมายังสํานักงาน
ตามปกติ ตลอดจนการพํานักในที่พักหรือหนวยงานท่ีทางราชการจัดไว 
              “ทุพพลภาพ”   หมายความวา ไดรับอันตรายจนไมสามารถประกอบ
อาชีพใด ๆ ไดหรือสูญเสียอวัยวะ ดังตอไปนี ้
               ก. สูญเสียตาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง 
               ข. สูญเสียมือหรือเทาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง 
               ค. สูญเสียการไดยินโดยสิ้นเชิงและไมมีทางรักษาใหหายได 
               “บาดเจ็บสาหัส” หมายความวา ไดรับอันตรายอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
               ก. ลิ้นขาด เสียอวัยวะอื่นใดหรือเสียความสามารถในการดมกลิ่น 
               ข. หนาเสียโฉมอยางติดตัว 
               ค. แทงลูก 
              ง. จิตพิการอยางติดตัว 
               จ. ปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต 

       ฉ. ปวยเจ็บซึ่งตองใชเวลารักษา ไมนอยกวา 30 วัน 
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   ขอ 5 เงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกสมทบกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือ
บาดเจ็บสาหัส เน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหใชจากเงิน ดังนี ้
               5.1 เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 
   5.2 เงินบริจาค 
 ขอ 6 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกสมทบกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัตหินาที่ราชการ ดังนี ้
              6.1 กรณสีมาชิกสมทบเสียชีวิต  จายใหรายละไมเกิน  10,000.00 บาท 
              6.2 กรณสีมาชิกสมทบทุพพลภาพ  จายใหรายละไมเกิน  10,000.00 บาท 
              6.3 กรณสีมาชิกสมทบบาดเจ็บสาหัส  จายใหรายละไมเกิน  5,000.00 บาท 
 ขอ 7 เมื่อสมาชิกสมทบเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ใหคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผูแทนสมาชิก หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่สมาชิกสมทบ
นั้นสังกัดอยู แจงเปนหนังสอืพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
                7.1 หนังสือแสดงวาเสียชีวิต  หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดอันพึงเชื่อไดวาเสียชีวิต หรือ
แนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทยท่ีรับรองวาทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส แลวแตกรณ ี
               7.2 หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหรือของหนวยงานที่สมาชิกสมทบนั้นสังกัดอยูหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดอันเชื่อไดวาเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
แลวแตกรณ ี
                โดยยื่นตอสหกรณภายในกําหนด 180 วัน นับแตวันเสียชีวิต หรือไดรับอันตรายจนถึง
ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 
 ขอ 8 การจายเงินตามขอ 6 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ
รับรองของผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีสมาชิกสมทบนั้นสังกัดอยู หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อไดวา เสียชีวิต 
หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และใหมีอํานาจอนุมัติจายเงินตาม
ระเบียบนี้ 
 ขอ 9 กรณีสมาชิกสมทบไดรับบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และไดรับ

เงินชวยเหลือตามระเบียบนี้ไปแลว ตอมาไดทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  อันสืบเนื่องมาจากการไดรับบาดเจ็บสาหัส

ดังกลาว ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือในสวนที่ยังขาดอยู    

 ขอ 10 การจายเงินตามระเบียบนี้ ใหจายแกบุคคล ดังนี ้
            10.1 กรณีเสียชีวิต ใหจายแกคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือตั้งผูรับ
ประโยชน  
            10.2 กรณีทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส ใหจายแกสมาชิกสมทบผูนั้น หรือผูรับมอบ

อํานาจ หรือคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม 

 ขอ 11 สําหรับลูกจางชั่วคราวของสหกรณซึ่งเปนสมาชิกสมทบไดเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือ
บาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่รับผิดชอบหรือตามท่ีไดรับมอบหมายจากสหกรณ 
ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 
 ขอ 12 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 13 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2565 

    (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
    (นายวิชิต สนธิวณิช) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
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   ขอ 5 เงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกสมทบกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือ
บาดเจ็บสาหัส เน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใหใชจากเงิน ดังนี ้
               5.1 เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 
   5.2 เงินบริจาค 
 ขอ 6 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกสมทบกรณีการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัตหินาที่ราชการ ดังนี ้
              6.1 กรณสีมาชิกสมทบเสียชีวิต  จายใหรายละไมเกิน  10,000.00 บาท 
              6.2 กรณสีมาชิกสมทบทุพพลภาพ  จายใหรายละไมเกิน  10,000.00 บาท 
              6.3 กรณสีมาชิกสมทบบาดเจ็บสาหัส  จายใหรายละไมเกิน  5,000.00 บาท 
 ขอ 7 เมื่อสมาชิกสมทบเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ใหคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผูแทนสมาชิก หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่สมาชิกสมทบ
นั้นสังกัดอยู แจงเปนหนังสอืพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
                7.1 หนังสือแสดงวาเสียชีวิต  หรือเอกสารหลักฐานอ่ืนใดอันพึงเชื่อไดวาเสียชีวิต หรือ
แนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทยท่ีรับรองวาทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส แลวแตกรณ ี
               7.2 หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหรือของหนวยงานที่สมาชิกสมทบนั้นสังกัดอยูหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนใดอันเชื่อไดวาเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
แลวแตกรณ ี
                โดยยื่นตอสหกรณภายในกําหนด 180 วัน นับแตวันเสียชีวิต หรือไดรับอันตรายจนถึง
ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส 
 ขอ 8 การจายเงินตามขอ 6 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ
รับรองของผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีสมาชิกสมทบนั้นสังกัดอยู หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อไดวา เสียชีวิต 
หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และใหมีอํานาจอนุมัติจายเงินตาม
ระเบียบนี้ 
 ขอ 9 กรณีสมาชิกสมทบไดรับบาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และไดรับ

เงินชวยเหลือตามระเบียบนี้ไปแลว ตอมาไดทุพพลภาพหรือเสียชีวิต  อันสืบเนื่องมาจากการไดรับบาดเจ็บสาหัส

ดังกลาว ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือในสวนที่ยังขาดอยู    

 ขอ 10 การจายเงินตามระเบียบนี้ ใหจายแกบุคคล ดังนี ้
            10.1 กรณีเสียชีวิต ใหจายแกคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือตั้งผูรับ
ประโยชน  
            10.2 กรณีทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส ใหจายแกสมาชิกสมทบผูนั้น หรือผูรับมอบ

อํานาจ หรือคูสมรส หรือทายาทโดยธรรม 

 ขอ 11 สําหรับลูกจางชั่วคราวของสหกรณซึ่งเปนสมาชิกสมทบไดเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ หรือ
บาดเจ็บสาหัส เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่รับผิดชอบหรือตามท่ีไดรับมอบหมายจากสหกรณ 
ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม 
 ขอ 12 ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 13 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2565 

    (ลงนาม)    วิชิต สนธิวณิช 
    (นายวิชิต สนธิวณิช) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  



10.7 ระเบียบสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 

------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12
เมื ่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวย
สวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
ชวยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อชวยเหลือ
งานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ   
ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  

“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
 “ผูจัดการ”  หมายความวา ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่ผูจัดการ 
    สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิกสมทบ”  หมายความวา สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย 
   กรมปาไม จํากัด 

 ขอ 5 สวสัดิการเพื่อชวยเหลืองานศพของสมาชิกสมทบใหใชจากเงิน ดังนี้ 
     5.1 ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ 
     5.2 เงินบริจาค  

 ขอ 6 สหกรณจะจายสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพสมาชิกสมทบจํานวน 1,500.00 บาท   
เพื่อมอบเปนสิ่งของแสดงการไวอาลัยและหรือเงินรวมทําบุญงานศพสมาชิกสมทบในนามสหกรณ 
   กรณีสมาชิกสมทบเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิก สหกรณจะ          
จายสวัสดิการเพื่อชวยเหลืองานศพตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
ชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิกเพียงอยางเดยีว 
 ขอ 7 เมื่อสหกรณทราบวาสมาชิกสมทบผูใดถึงแกกรรม ใหผูจัดการเบิกเงินจากสหกรณ เพื่อมอบ
ใหแกผูแทนสมาชิก หรือ บิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกสมทบผูนั้นเพื่อดําเนินการ
ตามขอ 6 โดยการเบิกเงินดังกลาวใหเบิกไดภายใน 60 วัน นับตั้งแตวนัที่ถึงแกกรรม ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น
แลว ใหสงสําเนาใบมรณะบัตรภายใน 60 วนันับแตวันเบิกจายเงนิ 
 ขอ 8 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน     
ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

ขอ 9 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
                                                       (ลงนาม)    วชิิต สนธิวณชิ 
  (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 



พระราชบัญญัติสหกรณ ์
พ.ศ. 2542 
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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 ี่เป ็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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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 ี่เป ็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 ญัญ ั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 ัฒนาการสหกรณ แห งชาต  ิหร ือลงท ุนตามระเบ ียบท ี่กรมส งเสร ิมสหกรณ *กําหนด 

ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหกรมสงเสริมสหกรณ*มีอํานาจจายขาดใหแกสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย เพ ื่อใช จ ายในก ิจการตามท ีก่ําหนดไว 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 ดักระทรวง
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 ุเป าหมาย 
(๖) พ ิจารณาเร ื่องอ ื่นใดท ี่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 ึง่เป ็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 ตั ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562
            **มาตรา 14 แก ไขโดยมาตรา 6 แห งพระราชบ ัญญ ตั ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3 ) พ.ศ. 2562 
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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 วีาระอย ู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 น็ประธานในท ี่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) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ 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 บัก ิจการของสหกรณ  หร ือให สงเอกสารเก ี่ยวก ับการดำเน ินงาน หร ือรายงานการประช ุมของ
สหกรณ ได  

มาตรา ๑๘  เพ ื่อปฏ ิบ ัต ิการตามพระราชบ ัญญัตินี้ ใหนายทะเบ ยีนสหกรณ  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 นิของสหกรณตามท ี่

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 ็นการช ั่วคราว จนกวาจะมีการแกไข
ขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จ 

(๔) ให คณะกรรมการดําเน ินการสหกรณ พ นจากตำแหน งท ั้งคณะ หร ือให กรรมการซ ึ่งเก ี่ยวข 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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* มาตรา ๑๗  นายทะเบ ียนสหกรณ  รองนายทะเบ ียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบ ัญช ี หร อื
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ ผ ูตรวจสอบก ิจการ  ผ ูจ ัดการ  เจ าหน าท ี่ สมาช ิกของสหกรณ  หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณมาช ี้แจง
ข อเท ็จจร ิงเก ี่ยวก บัก ิ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 ดุปฏ ิ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 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหสหกรณนั้นแกไขขอบังคับของสหกรณใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ”
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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. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมิน

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 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 อืการสงเคราะห 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 ือเน ื่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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* (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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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 ติผลจากสมาช ิ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 ัน้ 
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 ใุด 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 ีน ั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 ัต ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 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 อืประโยชน ส วนรวม 
*** มาตรา ๗๒ (ยกเลิก) 

มาตรา ๗๓  เม ื่อสหกรณใดเล ิกไปด วยเหต ุหน ึง่เหต ุ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 ี่ยวก ั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 นิไปจนพ นกำหนดสองป ีน ับแต ว ันท ี่ผ ูชำระบ ัญช ีวางเง ินไว ต อนายทะเบ ียนสหกรณ  
เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น 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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(๔)  ดำเน ินการท ั้งปวงเก ี่ยวก บัคด ี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 นี ั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 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 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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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 และตามท่ีกําหนดไว

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 ตั ิสหกรณ (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2562
**มาตรา 105 วรรคสาม  เพ่ิมเตมิโดยมาตรา 28  แห งพระราชบ ัญญ ตั ิ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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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 และตามท่ีกําหนดไว

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 น็ค าตอบแทนในการให บร ิการ 
(๘)  ผลประโยชน ท ี่ได จากทร ัพย ส ินของส ันน บิาตสหกรณ แห งประเทศไทย 

  *มาตรา ๑๑๒ ให ม ีคณะกรรมการดําเนินการส ันน บิาตสหกรณ 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 บิาตสหกรณ 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 ิจการ 

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 งึใช 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 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 ิจการ 

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 ังคับตามวรรคหนึ่ง 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 ิบาตสหกรณ แห งประเทศไทยม ีหนาท ี่บร ิหารก ิจการของส ันน บิาต
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 ิบาตสหกรณ แห ง
ประเทศไทยจาํนวนไม น อยกว าหน ึ่งในสามของกรรมการดําเน ินการส ันน ิบาตสหกรณ 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 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 และกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหน่ึงในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซ่ึง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมายเปนกรรมการ 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 

มาตรา 128/2 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณที่อุทธรณ

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 หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา 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



������������������� �.�. 2542 

�������������������� ���� ������ 217

 

~ 27 ~ 

 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 และเ ง่ือนไขการอุทธรณและวิธี 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 หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายซึ่งส่ังการตามมาตรา 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 กีภ ั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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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 ิน ี้ใช บังคับ 

ผ ูร ับสนองพระบรมราชโองการ 
   ชวน หล กีภ ั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 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





หลัักการ อุุดมการณ์์ แลัะวิิธีีการขอุงสหกรณ์์
คำนิิยาม

        “สหกรณ์เ์ป็น็องค์ก์รอิสระของบุคุ์ค์ล ซึ่่�งรวมกลุ�มกันด้ว้ยค์วามสมัค์รใจ เพื่่�อสนองค์วามต้อ้งการและจุด้หมายร�วมกันทางเศรษฐกิจ 
สังค์ม และวัฒนธรรม โด้ยการด้ำเนินวิสาหกิจท่�เป็็นเจ้าของร�วมกันและค์วบุค์ุมต้ามแนวทางป็ระชาธิป็ไต้ย”

คุณ์ค่าขอุงสหกรณ์์
 “สหกรณ์์ต้ั�งอย่�บุนพื่่�นฐานแห�งค์ุณ์ค์�าของการช�วยเหล่อต้นเอง รับุผิิด้ชอบุต้นเอง ค์วามเป็็นป็ระชาธิป็ไต้ย ค์วามเสมอภาค์  
ค์วามเท่�ยงธรรม และค์วามเป็็นเอกภาพื่ สมาชิกเช่�อมั�นในค์ุณ์ค์�าทางจริยธรรมแห�งค์วามสุจริต้ ค์วามเปิ็ด้เผิย ค์วามรับุผิิด้ชอบุต้�อสังค์ม 
และค์วามเอ่�ออาทรต้�อผิ่้อ่�น โด้ยส่บุทอด้ป็ระเพื่ณ์่ป็ฏิิบุัต้ิของผิ่้ริเริ�มการสหกรณ์์”

หลัักการสหกรณ์์
 หลักการสหกรณ์์ค่์อ “แนวทางท่�สหกรณ์์ย่ด้ถ่ือป็ฏิิบัุต้ิ เพื่่�อให้ค์ุณ์ค์�าของสหกรณ์์เกิด้ผิลเป็็นร่ป็ธรรม” ซึ่่�งป็ระกอบุด้้วยหลักการ
สำค์ัญรวม 7 ป็ระการ ดั้งน่�
 หลัักการที่ี� 1 การเป็็นิสมาชิิกโดยสมัครใจแลัะเป็ิดกวิ้าง 
 สหกรณ์เ์ป็น็องค์์การแห�งค์วามสมคั์รใจ เป็ดิ้รบัุบุคุ์ค์ลทั�วไป็ท่�สามารถืใชบุ้รกิารของสหกรณ์ไ์ด้แ้ละเต้ม็ใจรบัุผิิด้ชอบุในฐานะสมาชกิ 
เข้าเป็็นสมาชิกโด้ยป็ราศจากการก่ด้กันทางเพื่ศ ฐานะทางสังค์ม เช่�อชาต้ิ การเม่อง หร่อศาสนา
 หลัักการที่ี� 2 การควิบคุมโดยสมาชิิกตามหลัักป็ระชิาธีิป็ไตย
 สหกรณ์เ์ป็น็องค์ก์ารป็ระชาธปิ็ไต้ยท่�ค์วบุค์มุโด้ยมวลสมาชิกผิ่ม้ส่�วนร�วมอย�างแขง็ขนัในการกำหนด้นโยบุายและการต้ดั้สนิใจ บุรุษุ
และสต้รผ่ิ่ท่้�ได้รั้บุเลอ่กให้เป็น็ผิ่แ้ทนสมาชิกต้อ้งรับุผิดิ้ชอบุต้�อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั์�นป็ฐมสมาชิกมสิ่ทธิในการออกเสย่งเท�าเทย่มกัน 
(สมาชิกหน่�งค์นต้�อหน่�งเส่ยง) สำหรับุสหกรณ์์ในระดั้บุอ่�นๆ  ให้ด้ำเนินการต้ามแนวทางป็ระชาธิป็ไต้ยเช�นเด้่ยวกัน
 หลัักการที่ี� 3 การมีส่วินิร่วิมที่างเศรษฐกิจขอุงสมาชิิก
 สมาชิกสหกรณ์์ม่ส�วนร�วมในการลงทุน (ซึ่่�อหุ้น) ในสหกรณ์์ของต้นเองอย�างเสมอภาค์กัน และม่ส�วนในการค์วบุค์ุมการใช้เงินทุน
ของสหกรณ์์ต้ามแนวทางป็ระชาธิป็ไต้ย ทุนของสหกรณ์์อย�างน้อยๆ ส�วนหน่�งต้้องเป็็นทรัพื่ย์สินส�วนรวมของสหกรณ์์  โด้ยป็กต้ิสมาชิก
จะได้ร้บัุผิลต้อบุแทน (ถืา้ม)่ ในอตั้ราท่�จำกดั้ต้ามเงนิลงทนุ (หุน้) ท่�กำหนด้เป็น็เง่�อนไขของการเขา้เป็็นสมาชกิ มวลสมาชกิสามารถืจัด้สรร
เงินส�วนเกินเพื่่�อวัต้ถืุป็ระสงค์์อย�างใด้อย�างหน่�งหร่อทั�งหมด้ด้ังต้�อไป็น่� ค์่อ 

- เพื่่�อพัื่ฒนาสหกรณ์์ของต้นโด้ยให้เป็็นทุนของสหกรณ์์  ซึ่่�งส�วนหน่�งของทุนน่�ต้้องไม�นำมาแบุ�งป็ันกัน
- เพื่่�อต้อบุแทนแก�สมาชิกต้ามสัด้ส�วนของป็ริมาณ์ธุรกิจท่�สมาชิกได้้ทำกับุสหกรณ์์ 
- เพื่่�อสนับุสนุนกิจกรรมอ่�นใด้ท่�มวลสมาชิกเห็นชอบุ

 หลัักการที่ี� 4 การป็กครอุงตนิเอุงแลัะควิามเป็็นิอุิสระ
 สหกรณ์์เป็็นองค์์กรท่�พื่่�งพื่าและป็กค์รองต้นเองโด้ยการค์วบุค์ุมของมวลสมาชิก ในกรณ์่ท่�สหกรณ์์จำต้้องม่ข้อต้กลงหร่อผิ่กพื่ันกับุ
องค์์กรอ่�นๆ รวมถื่งองค์์กรของรัฐ หร่อต้้องแสวงหาทุนจากแหล�งภายนอก สหกรณ์์ต้้องกระทำภายใต้้เง่�อนไขอันเป็็นท่�มั�นใจได้้ว�า  
มวลสมาชิกจะยังค์งไว้ซึ่่�งอำนาจในการค์วบุค์ุมสหกรณ์์ต้ามแนวทางป็ระชาธิป็ไต้ย และสหกรณ์์ยังค์งด้ำรงไว้ซึ่่�งค์วามเป็็นอิสระ
 หลัักการที่ี� 5 การให้การศึกษา การฝึึกอุบรม แลัะสารสนิเที่ศ
 สหกรณ์พ์ื่ง่ใหก้ารศก่ษาและการฝึกึอบุรมแก�มวลสมาชกิ ผิ่แ้ทนสมาชกิจากการเลอ่กต้ั�ง ผิ่จ้ดั้การและเจา้หนา้ท่�สหกรณ์ ์เพ่ื่�อบุคุ์ค์ล
เหล�านั�นสามารถืมส่�วนช�วยพัื่ฒนาสหกรณ์์ของพื่วกต้นได้อ้ย�างมป่็ระสิทธผิิล และพื่ง่ให้ข�าวสารแก�สาธารณ์ชน โด้ยเฉพื่าะอย�างยิ�งเยาวชน
และบุรรด้าผิ่้นำทางค์วามค์ิด้ในเร่�องค์ุณ์ลักษณ์ะและค์ุณ์ป็ระโยชน์ของการสหกรณ์์
 หลัักการที่ี� 6 การร่วิมมือุระหวิ่างสหกรณ์์
 สหกรณ์์สามารถืให้บุริการแก�สมาชิกอย�างม่ป็ระสิทธิภาพื่ส่งสุด้ และเสริมสร้างค์วามเข้มแข็งให้แก�ขบุวนการสหกรณ์์ได้้ โด้ยการ
ป็ระสานค์วามร�วมม่อกันในระดั้บุท้องถืิ�น ระดั้บุชาต้ิ ระด้ับุภ่มิภาค์ และระด้ับุนานาชาต้ิ
 หลัักการที่ี� 7 ควิามเอุื�อุอุาที่รต่อุชิุมชินิ
 สหกรณ์์พื่่งด้ำเนินกิจกรรมต้�างๆ  เพื่่�อการพื่ัฒนาชุมชนให้ม่ค์วามเจริญยั�งย่นต้ามนโยบุายท่�มวลสมาชิกให้ค์วามเห็นชอบุ

อุุดมการณ์์สหกรณ์์
 อุด้มการณ์์ ค์่อ “ค์วามเช่�อร�วมกันท่�ว�าการช�วยต้นเองและการช�วยเหล่อซ่ึ่�งกันและกัน ต้ามหลักการสหกรณ์์จะนำไป็ส่�การ 
กินด้ ่อย่�ด้่ ม่ค์วามเป็็นธรรม และสันติ้สุขในสังค์ม”

วิิธีีการสหกรณ์์
 วิธ่การสหกรณ์์ ค์่อ “การนำหลักการสหกรณ์์มาป็ระยุกต้์ใช้ในการด้ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังค์ม เพื่่�อป็ระโยชน์ของ 
มวลสมาชิกและชุมชน โด้ยไม�ละเลยหลักการธุรกิจท่�ด้่” 

อุอุกแบบแลัะพิิมพิ์ที่ี� บริษัที่ ธีนิอุรุณ์การพิิมพิ์ จำกัด โที่ร. 0-2282-6033-4



สหกรณ์์ออมทรัพย์์กรมป่่าไม้ จำกัด
ตู้้้ ป่ณ์. 169 ป่ณ์ศ. จตูุ้จักร กทม.  10900

โทรศัพท์ 0-2579-7070 โทรสาร 0-2579-9774
CO-OP Phone 0-2579-8899

www.025798899.com   
E-mail : forestcoop@gmail.com  Line ID : @forestcoop

ภาพจากโครงการปลููกจิตสำำานึึก

อนึุรักษ์์ธรรมชาติแลูะสำิ�งแวดลู้อม 

การประกวดภาพถ่่ายอนุุรักษ์์ธรรมชาติิ 
‘สััติว์มีค่่า ป่ามีคุ่ณ’ 

ครั้้�งที่่� 27 ปรั้ะจำำ�ปี 2565

รางวัลผลงานนวัตกรรม
Best of the Best ประจำ ปี 2555

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำ ปี 2550

รางวััลดีเด่น ระดับับัุคคลทั�วัไป่ 
ป่ระเภทป่่ามีคุณ์ ภาพทิวัทัศน์ 
ป่ระจำป่ี 2565

ขอขอบคุ่ณ : กรมอุทยานุแห่่งชาติิ สััติว์ป่า และพันุธุ์พืช 
 เค่รือเจริญโภค่ภัณฑ์์ 
 ที�ให่้ค่วามอนุุเค่ราะห่์สันุับสันุุนุภาพปกห่นุ้า - ห่ลัง

ช่�อภาพ  Unseen ภููเขาหิินปููน
โดย นึายสำัญชัย บััวทรง

สำถานึท่�   เขาล่่องเรืือตาหิมื่่�น

อุทยานแหิ่งชาติทุ่งแสล่งหิล่วง จ.พิษ์ณุุโลูก

คณะอนุุกรรมการจััดทำำา
เอกสารการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจัำาปี 2566

1. นายวิิฑููรย์ ไชยเพิ่ิ�ม  ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวิสุรีย์ แสงสุขีีลัักษณ์์ อนุกรรมการ
3. นางสาวิมาลัี ศรีรัตนธรรม อนุกรรมการ
4. นายสุภาพิ่ คำแฝง  อนุกรรมการ
5. นายเกริกฤทธิ� ศรีสุวิอ  อนุกรรมการ
6. นายภูดิิท จัันทะเรือง  อนุกรรมการแลัะเลัขีานุการ



ข้้อบังคัับัและระเบัยบั  สหกรณ์
์ออมทรัพ

ย์กรมป่่าไม้ จำำากัด 2566 พ
ระราชบััญ

ญั
ติิสหกรณ์

์ พ
.ศ. 2542
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