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ข้อบงัคบั 
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้  จาํกดั 

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

_______________________ 

หมวด 1 
ชือ  ประเภท และทีตงัสาํนักงาน 

 ข้อ 1  ชือ ประเภท และทีตงัสาํนักงาน  
 ชือ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้ จาํกดั 

      Royal Forest Department Savings and Credit  

 Cooperative, Limited 

 ประเภท สหกรณ์ออมทรพัย ์
 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
  กรงุเทพมหานคร 10900 
 ทีตงัสาํนักงานสาขา - 

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

 ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรปูลกัษณะ ดงันี 
 

 ชอืสหกรณ์  

 ตรากรมปา่ไม ้     

 ปี พ.ศ. ทจีดัตงัสหกรณ์ 

หมวด  2 
วตัถปุระสงค ์

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

หมวด  3 
ทุน 

 ข้อ 3 ทีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพอืดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 
 (1) ออกหุน้ 
 (2) รบัฝากเงนิจากสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ หรอืสหกรณ์อนื 
 (3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตวัสญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอยา่งอนื 
 (4) สะสมทุนสาํรองและทุนอนื ๆ 
 (5) รบัเงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นิทมีผีูย้กให ้
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หุ้น 
 ข้อ 4 การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน มมีลูคา่หุน้ละสบิบาท 
   ข้อ 5  การถือหุ้น สมาชกิทุกคนตอ้งชาํระคา่หุน้เป็นรายเดอืนตงัแต่เดอืนแรกทเีขา้เป็น 
 สมาชกิตามอตัราสว่นของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจํา และเงนิท ี 
จ่ายควบกบัเงนิเดอืน  หรอืค่าจา้งประจํา ซงึสมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานต้นสงักดั   และหมายถงึบํานาญ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ บาํนาญ ซงึสมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทสีงูกวา่อตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
หรอืจะขอซอืหุน้เพมิขนึอกีเมอืใดกไ็ด ้แต่ถา้มลูค่าหุน้ทมีอียูค่รบ 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) แลว้ 

การถอืหุน้รายเดอืนและการขอซอืหุน้เพมิ ต้องเป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบว่าดว้ยหุน้ของสหกรณ์ 
ทงันี จาํนวนหุน้ทงัหมดทสีมาชกิถอืคนหนึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิหนึงในหา้ของหุน้ทสีหกรณ์ชาํระแลว้ทงัหมด  
 สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทตีนเป็นสมาชกิอยูไ่มไ่ด ้ 
 ในระหวา่งทสีมาชกิภาพของสมาชกิยงัไมส่นิสดุ สหกรณ์ไมต่อ้งสง่เงนิคา่หุน้ของ
สมาชกิเพอืชาํระหนีแก่เจา้หนีของสมาชกินนั 
 (ขอ้ 5 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 6  การชาํระค่าหุ้นรายเดือน  การชาํระคา่หุน้รายเดอืนนนั ใหช้าํระโดยวธิหีกัจาก
เงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจา่ยเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนนั ๆ ทุกเดอืน 
 เมอืสมาชกิมคีาํขอเป็นหนังสอืและคณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบเหน็ว่าสมาชกิ
นันตกอยู่ในพฤตกิารณ์อนัทําใหไ้ม่สามารถชําระค่าหุน้รายเดอืนได ้โดยมใิช่เกดิขนึดว้ยเจตนาอนัไม่สุจรติ
ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินันมติ้องชําระค่าหุน้รายเดอืนชวัระยะเวลาตามที
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้
 ข้อ 7  การงดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชกิทไีดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืน

มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 120 เดอืน หรอืเป็นจาํนวนเงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมนืบาทถว้น) และ  

ไมม่หีนีสนิกบัสหกรณ์จะงดชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้
โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 สมาชกิทมีหีนีสนิกบัสหกรณ์จะงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนไม่ได ้แต่อาจลดจํานวนการ
ชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนลงได ้ทงันีตอ้งไมน้่อยกวา่อตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์  เวน้แต่สมาชกิ
นนัมหีนีสนิไม่เกนิมลูค่าหุน้ หรอืเงนิฝากทเีป็นหลกัทรพัยค์ําประกนัทมีอียูใ่นสหกรณ์ สามารถงดชําระเงนิ
คา่หุน้รายเดอืนได ้
 สําหรบัสมาชกิทโีอนยา้ย หรอืเกษียณ หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจํา และไม่มี
หนีสนิ หรอืมหีนีสนิไม่เกนิค่าหุน้ทตีนมอียู่ในสหกรณ์  อาจงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนหรอืลดจํานวนการ
ถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 (ขอ้ 7 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 8 การแจ้งยอดจาํนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นทสีมาชกิชําระเต็ม
มลูคา่แลว้ใหส้มาชกิแต่ละคนทราบทุกสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
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หมวด 4 
การดาํเนินงาน 

 ข้อ 9 การรบัฝากเงิน สหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัย ์หรอืประเภท
ประจาํจากสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ หรอืสหกรณ์อนื ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ขอ้กาํหนดเกยีวกบัการฝาก ดอกเบยี การถอนเงนิฝากและอนื ๆ ใหเ้ป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ทไีดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทกีาํหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู้ 
 ข้อ 10 การให้เงินกู้   เงนิกูน้นัอาจใหไ้ดแ้ก่ 
 (1) สมาชกิของสหกรณ์ 
 (2) สหกรณ์อนื 
 การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินนั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัให้
เงนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบันี และตามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ขอ้กําหนดต่าง ๆ เกียวกบัหลกัเกณฑ์การพจิารณาวินิจฉัยให้เงนิกู้ ประเภทและ      
จาํกดัแหง่เงนิกู ้หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้ลําดบัแหง่การใหเ้งนิกู ้การกําหนดอตัราดอกเบยีเงนิกู ้การสง่
เงนิงวดชําระหนีสําหรบัเงนิกู้ การควบคุมหลกัประกนั การเรยีกคนืเงนิกู้และอนื ๆ ใหเ้ป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 การใหเ้งนิกู้แก่สหกรณ์อนืนัน คณะกรรมการดําเนินการจะพจิารณาใหกู้้ได้ต่อเมอื
สหกรณ์มเีงนิทุนเหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้ ตามระเบยีบของสหกรณ์ทไีดร้บัความเหน็ชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 สมาชกิหรอืสหกรณ์อนืซงึประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณ์นีตอ้งเสนอคาํขอกูต้าม
แบบและระเบยีบของสหกรณ์ทกีาํหนดไว ้
 ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงนิกูซ้งึใหแ้ก่สมาชกิไมว่า่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ด ้   
แต่เฉพาะเพอืการอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดสอ่ง และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตาม    
ความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 
 ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี 
 (1)  เงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน ในกรณทีสีมาชกิมเีหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอนัจาํเป็นรบีดว่น
และมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พอืเหตุนนัไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (2)  เงนิกูส้ามญั ในกรณีทสีมาชกิมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสาํหรบัใชจ้่ายเพอืการ
อนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกินนัไดต้าม
ระเบยีบของสหกรณ์ 
 (3) เงนิกู้พเิศษ  เมอืสหกรณ์มฐีานะการเงนิก้าวหน้าพอทจีะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้
เพือส่งเสริมฐานะ ความมนัคง หรอืเพือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกินนัไดต้ามทเีหน็สมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุง่หมายแต่ละอยา่งของ
เงนิกูป้ระเภทนีตลอดจนเงอืนไขและวธิกีาร และตอ้งมหีลกัประกนัตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
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 ข้อ 13 ดอกเบียเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบียเงินกู้ทุกประเภททีให้แก่สมาชิก       
ในอตัราตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 14 การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้   ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือ
คณะกรรมการดําเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกู้รายใดบกพร่อง ผูกู้้จะต้องจดัการแก้ไขใหค้นืดี
ภายในระยะเวลาทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ในกรณอียา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี ใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนด
สง่คนืโดยสนิเชงิ พรอ้มทงัดอกเบยีในทนัท ีโดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทใีหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
 (1) เมอืสมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เมอืปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมาย
ทใีหเ้งนิกูน้นั 
 (3) เมอืคณะกรรมการดาํเนินการเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิ
บกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4) เมอืคา้งสง่เงนิงวดชาํระหนีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนัเป็นเวลา
ถงึสองเดอืน หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 
 ในกรณีทีผู้คําประกันจะต้องรับผิดชําระหนีแทนผู้กู้ตามทีกล่าวในวรรคก่อน และ         
ไม่สามารถชําระหนีนันโดยสนิเชงิได ้เมอืผูค้ําประกนัรอ้งขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ํา
ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดอืนจนครบจาํนวนเงนิกู ้แต่ทงันีตอ้งไมเ่กนิจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนนั ๆ 
 ข้อ 15 ความผกูพนัของผูก้ ู้และผูค้าํประกนั  ผูกู้ ้หรอืผูค้าํประกนัตอ้งรบัผกูพนัว่า   
ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอนหรอืยา้ย หรอืลาออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) จะตอ้งแจง้เป็น
หนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชําระหนีสนิซงึตนมอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิเสยีก่อน (เวน้แต่กรณี
ทยีงัคงเป็นสมาชกิอยูต่ามขอ้ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 ข้อ 16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงนิของสหกรณ์นนัสหกรณ์อาจฝาก
หรอืลงทุนไดต้ามทกีาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และตามทคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แหง่ชาตกิาํหนดภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้าํนึงถงึความมนัคงและประโยชน์สงูสดุทสีหกรณ์
หรอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกู้ยืมเงินหรือการคาํประกนั 
 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการคาํประกนั ทปีระชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงนิกู้ยมืหรอื      
การคําประกนัสําหรบัปีหนึง ๆ ไวต้ามทจีําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงนิซงึกําหนดดงัว่านี
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ถา้ทปีระชุมใหญ่ยงัมไิดก้าํหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบ
วงเงนิกูย้มืหรอืการคาํประกนัสาํหรบัปีใด กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการคาํประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการคาํประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงนิ หรอืออกตวัสญัญา
ใชเ้งนิ หรอืตราสารการเงนิ หรอืโดยวธิอีนืใด สาํหรบัใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร ทงันี จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิกูย้มืหรอืคาํประกนัประจาํปีตามขอ้ 17 
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การเงินและการบญัชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 19 การลงลายมือชือแทนสหกรณ์  การลงลายมอืชอืเพอืใหม้ผีลผกูพนัสหกรณ์
ในกจิการอนัเกยีวกบับุคคลภายนอก เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบันี ใหป้ฏบิตัดิงันี 
  (1)  หนังสอืกู้ยมืซงึสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบกิ หรอืรบัเงนิกู ้ การ
จํานองซงึสหกรณ์เป็นผูจ้ํานอง หรอืรบัจํานอง หรอืการไถ่ถอนจํานอง หรอืการใหค้วามยนิยอมต่าง ๆ อนั
เกียวเนืองกบัทรพัย์สนิซึงสหกรณ์เป็นผู้รบัจํานอง การถอนเงนิฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอนื ๆ 
จะต้องลงลายมอืชอืของประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรอืเหรญัญิก 
หรอืกรรมการผูท้คีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย หรอืผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน 
 (2) การรบัฝากเงนิ ใบรบัเงนิ และเอกสารทงัปวง นอกจากทกีล่าวไวใ้น (1) 
ขา้งบนนีจะตอ้งลงลายมอืชอืของผูจ้ดัการ หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมาย 
 อนึง ในหนงัสอืกูย้มืซงึสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ใบสงัจา่ยเงนิ ใบรบัเงนิ ตวัสญัญาใชเ้งนิและ
ตราสารการเงนิของสหกรณ์นนั ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 
 (ขอ้ 19 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี5) พ.ศ. 2553 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
25 กุมภาพนัธ ์2553) 

ข้อ 20 การเงินของสหกรณ์ การรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ ใหอ้ยูใ่น 
ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ ทงันีเป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์       
 ข้อ 21 การบญัชีของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จดัใหม้กีารทาํบญัชตีามแบบและรายการ
ทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด และเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีวท้สีาํนกังาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัทีเกิดเหตุนัน 
สาํหรบัเหตุอนืทไีมเ่กยีวกบักระแสเงนิสด ใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัทมีเีหตุอนั
จะตอ้งบนัทกึรายการนนัและการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีสีมบรูณ์โดยครบถว้น 
 ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งน้อยครงัหนึงทกุรอบสบิสองเดอืนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ ซงึตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์หนีสนิ และทุนของสหกรณ์กบัทงับญัชกีาํไรขาดทุน   
ตามแบบทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ใหส้นิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ข้อ 22  การเสนองบดลุต่อทีประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล    
ซงึผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพอือนุมตัใินทปีระชุมใหญ่ ภายในหนึงรอ้ยหา้สบิวนันับแต่      
วนัสนิปีทางบญัช ี
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทปีระชุมใหญ่ดว้ยในคราวทเีสนองบดุล และใหส้ง่สาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทมีกีารประชุมใหญ่ 
 อนึง ใหเ้กบ็รกัษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พรอ้ม
ทงัขอ้บงัคบั ระเบยีบ และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์เพอืใหส้มาชกิขอตรวจดไูด้
โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียม 
 ข้อ 23  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้   
สมดุรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบยีนอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรใหม้ขีนึ 
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 ให้สหกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรอืทะเบียนหุ้น    
ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 สมาชกิอาจขอตรวจดเูอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์     
ในระหวา่งเวลาทาํงาน แต่จะดบูญัชหีรอืทะเบยีนเกยีวกบัเงนิคา่หุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิกูข้องสมาชกิรายอนื
ไมไ่ด ้นอกจากจะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินนั และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดแูลสหกรณ์ 
 ข้อ 24  การตรวจสอบบญัชี  บญัชขีองสหกรณ์นนัตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอยา่งน้อย   
ปีละหนึงครงั ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีรีบัรองทวัไปและตามระเบยีบทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด  
โดยผูส้อบบญัชซีงึนายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตงั 
 ข้อ 25  การกาํกบัดแูลสหกรณ์ นายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชหีรอืพนกังานเจา้หน้าทซีงึนายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมอีาํนาจออก
คาํสงัเป็นหนงัสอืใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอนื ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ 
เจา้หน้าท ีหรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชแีจงขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ หรอื
ใหส้ง่เอกสารเกยีวกบัการดาํเนินงาน หรอืรายงานการประชุมได ้และมอีาํนาจเขา้ไปตรวจสอบใน
สาํนกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้
 ทงันี ใหผู้ซ้งึเกยีวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามชว่ยเหลอื
และใหค้าํชแีจงแก่ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 
 ข้อ 26  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์สง่รายการหรอืรายงานเกยีวกบั
กจิการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานทกีาํกบัดแูลตามแบบและระยะเวลาทหีน่วยงานนนักาํหนด 

กาํไรสทุธิประจาํปี 
 ข้อ 27  การจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี  เมอืสนิปีทางบญัชีและได้ปิดบญัชีตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีรีบัรองโดยทวัไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มกีําไรสุทธ ิใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรอง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิและเป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกนิรอ้ยละหา้
ของกาํไรสทุธ ิแต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตกิาํหนด 
 กาํไรสทุธปิระจาํปีทเีหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนนั ทปีระชุมใหญ่
อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปนี 
 (1) เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทชีําระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิ แต่ต้องไม่เกนิอตัราทกีําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคดิใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)    
ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสําหรบัปีใดด้วยจํานวนเงนิปนัผลทงัสนิทจี่ายสําหรบัปีนันก็ต้องไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงนิปนัผลตามหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้ทสีมาชกิไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที
เจด็ของเดอืนมรีะยะเวลาสาํหรบัคาํนวณเงนิปนัผลตงัแต่เดอืนนนั สว่นหุน้ทสีมาชกิชาํระต่อสหกรณ์หลงั
วนัทเีจด็ของเดอืน สหกรณ์จะคดิเงนิปนัผลใหต้งัแต่เดอืนถดัไป 

(2)  เป็นเงนิเฉลยีคนืใหแ้ก่สมาชกิตามสว่นธุรกจิทสีมาชกิไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ใน
ระหวา่งปี เวน้แต่สมาชกิทผีดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีในปีใด มใิหไ้ดร้บัเงนิ
เฉลยีคนืสาํหรบัปีนนั 
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(3)  เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิ
 (4) เป็นทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล ไมเ่กนิรอ้ยละสองแหง่ทุนเรอืนหุน้ของ
สหกรณ์ตามทมีอียูใ่นวนัสนิปีนนั ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลนีจะถอนไดโ้ดยมตแิหง่ทปีระชุมใหญ่ 
เพอืจา่ยเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ ตาม (1)  
 (5) เป็นทนุเพอืการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบ
ของสหกรณ์ 
 (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (7) เป็นทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั ไมเ่กนิ  
รอ้ยละยสีบิของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) เป็นทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิสมทบ ไมเ่กนิรอ้ยละ
สบิของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (9)  เป็นทุนเพอืจดัตงัสาํนกังานหรอืทุนอนื ๆ เพอืเสรมิสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (10) กาํไรสทุธสิว่นทเีหลอื (ถา้ม)ี ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทงัสนิ 
 (ขอ้ 27 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

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

หมวด  5 
สมาชิก 

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

แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม หรอืส่วนราชการอืนในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สงิแวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทขีองสหกรณ์นี หรอื 
              ข. เคยเป็นขา้ราชการ หรอืลกูจา้งประจาํสงักดักรมปา่ไม ้หรอืกรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั หรอืสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม หรอืสว่นราชการอนืในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทขีองสหกรณ์นี  ซงึไดเ้กษยีณอายรุาชการหรอืออกจากราชการหรอื    
งานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ หรอื 
                ค. เป็นสมาชกิ หรอืผูเ้คยเป็นสมาชกิซงึไดโ้อนยา้ย หรอืออกจาก
ราชการหรอืงานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ 

(4)  เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 
(5)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยอ์นืทมีวีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

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

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

ข้อ 35  สมาชิกย้ายสงักดั สมาชกิทยีา้ย หรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอนื และประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึงตงัขนึในสงักดันัน หากสหกรณ์นันมขีอ้บงัคบัให้รบัเข้าเป็น
สมาชกิได ้และคณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ถา้สมาชกินนัมคีวามประสงคจ์ะใหโ้อน
เงนิค่าหุน้ และเงนิกูท้ตีนมอียู่ในสหกรณ์นีไปยงัสหกรณ์ทตีนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชกิใหม่ สหกรณ์กจ็ะจดัการโอน
เงนิคา่หุน้ เงนิกู ้และเงนิฝาก ทสีมาชกินนัมอียูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธิกีารทไีดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 36  การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อืน สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์นืซงึยา้ย หรอื
โอนมารบัราชการในสงักดัตามขอ้ 31 (3) หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ กใ็หย้นืใบสมคัรถงึสหกรณ์ 
เมอืไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดใน ขอ้ 32 ครบถ้วนแลว้ กจ็ะไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิตามขอ้ 34 ทงันี เมอื
สหกรณ์ทตีนเป็นสมาชกิอยูเ่ดมิไดโ้อนเงนิคา่หุน้ใหส้หกรณ์นีเสรจ็สนิแลว้ 

การรบัโอนเงนิคา่หุน้และการปฏบิตัเิกยีวกบัหนีสนิทมีอียูใ่นสหกรณ์เดมินนั ใหเ้ป็นไป
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 37  การเปลียนแปลงชือ สญัชาติ และทีอยู่ สมาชกิคนใดมกีารเปลยีนแปลงชอื 
สญัชาตแิละทอียูต่อ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทมีกีารเปลยีนแปลง 

การตงัผูร้บัโอนประโยชน์ 
 ข้อ 38  การตงัผูร้บัโอนประโยชน์  สมาชกิจะทาํเป็นหนังสอืตงับุคคลหนึงหรอืหลายคน 
เพอืใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซงึตนมอียู่ในสหกรณ์ในเมอืตนตายนัน มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้หนังสอืตงั
ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่นีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลยีนแปลงการตงัผูร้บัโอนประโยชน์ทไีดท้าํไวแ้ลว้     
กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมอืสมาชกิตาย ให้สหกรณ์แจ้งใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลยีคนื และเงนิผลประโยชน์หรอืเงนิอนืใด
บรรดาทสีมาชกิผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทไีดต้งัไว ้หรอืถ้ามไิดต้งัไว ้กค็นืใหแ้ก่
บุคคลทไีดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทพีอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ
จํานวนดังกล่าวนัน ทังนี สําหรับเงินรับฝากทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบียให้จนถึงวันที
คณะกรรมการดาํเนินการมมีตริบัทราบการขาดสมาชกิภาพ  สว่นเงนิคา่หุน้ เงนิปนัผล และเงนิเฉลยีคนื
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 44 วรรคแรก และขอ้ 45 
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 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยนืคาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึงปีนับแต่วนัทสีมาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสําเนามรณะบตัรท ี     
ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมือ
คณะกรรมการดําเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน    
สสีบิหา้วนั ในกรณผีูม้สีทิธริบัเงนิผลประโยชน์ไมย่นืคาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้มีชีอืเป็นผูร้บัโอน
ประโยชน์ทสีมาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้มม่ตีวัอยูก่ด็ ีเมอืพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอน
จาํนวนเงนิดงักล่าว ยกเวน้คา่หุน้และเงนิรบัฝาก ไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทงัสนิ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปนี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
 (4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
 (5) ถูกออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยมคีวามผดิ 
 (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 40  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชกิผูไ้มม่หีนีสนิอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอื     
ผูค้ําประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ      
เมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จงึให้
ถอืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรอืกรรมการดาํเนินการสอบสวนพจิารณา หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั กใ็หถ้อืว่า
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้แล้วใหเ้สนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถดัไปทราบดว้ย 
 ข้อ 41  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่ง
หนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 
 (1)  ขาดชาํระคา่หุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนั หรอืขาดชาํระรวมถงึหกงวด 
ทงันี โดยมไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (2)  นําเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 
 (3)  ไมจ่ดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้เีกดิบกพรอ่งใหค้นืดภีายใน
ระยะเวลาทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4)  คา้งสง่เงนิงวดชาํระหนี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบยีตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึ    
สองงวด หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหนึง ๆ 
 (5)  ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกยีวกบัหนีสนิของตนแก่สหกรณ์เมอืสมคัรเขา้เป็น
สมาชกิ หรอืเมอืจะก่อความผกูพนัในหนีสนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้าํประกนั หรอืเมอืมคีวามผกูพนั
ในหนีสนิต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
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 (6) จงใจฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของ
สหกรณ์หรอืของทปีระชุมกลุ่มทตีนสงักดั หรอื ประพฤตกิารใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้หน็วา่ไมซ่อืสตัยส์จุรติ 
แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์หรอืทาํใหเ้สอืมเสยีต่อสหกรณ์ ไมว่า่โดยประการใด ๆ 
 เมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏว่า สมาชกิมเีหตุใดๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้นี และไดล้งมตใิหส้มาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามแหง่จาํนวนกรรมการดาํเนินการ
ทมีาประชุม กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกินันถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ เวน้แต่กรณีตาม (1) หรอื (4) หากปรากฏว่า
สมาชกิมหีนีคา้งชําระต่อสหกรณ์ หรอืมเีหตุสมควรอนืใด ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจใหส้มาชกิ   
ผูน้นัยงัคงสมาชกิภาพต่อไปตามกาํหนดระยะเวลาทเีหน็สมควร โดยมใิหนํ้าความในขอ้ 5 มาใชบ้งัคบั 
 สมาชกิทถีูกใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธยินือุทธรณ์ต่อทปีระชุมใหญ่ โดยใหย้นือุทธรณ์
เป็นหนังสอืต่อผูต้รวจสอบกจิการภายใน 60 วนั นับแต่วนัทไีดร้บัแจง้ใหอ้อกสหกรณ์ คําวนิิจฉัยของที
ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นทสีดุ 
 ข้อ 42  การถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณทีสีมาชกิออกจาก
สหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชอืสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 
 อนึง ใหส้หกรณ์แจง้เรอืงสมาชกิออกใหป้ระธานกลุ่มซงึเกยีวขอ้งเสนอทปีระชุมกลุม่
ทราบโดยเรว็ 
 ข้อ 43  สมาชิกทีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํโดยไม่มี
ความผิด สมาชกิทโีอนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยไมม่คีวามผดิ   
เวน้แต่ออกเพราะตาย หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืตอ้งคําพพิากษา
ให้ล้มละลาย ถ้ามไิด้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชกิอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเมอื มหีนีสนิไมเ่กนิคา่หุน้ สมาชกิเชน่วา่นนัอาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 44  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที
สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (1)  (2)  และ (3) นัน สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ เงนิปนัผล
และเงนิเฉลยีคนืคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกิมอียู่ในสหกรณ์ใหก้่อนค่าหุน้ของสมาชกิซงึออกเพราะเหตุอนื      
พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกินันมอียู่ในสหกรณ์คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั 
โดยเฉพาะค่าหุน้นันผูม้สีทิธไิดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลยีคนื
สาํหรบัปีทอีอกนัน หรอื จะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสนิปีทางบญัชทีอีอก โดยไดร้บัเงนิปนัผลและเงนิ
เฉลยีคนืสาํหรบัปีทอีอกนนัดว้ย ในเมอืทปีระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีนนัแลว้กไ็ดสุ้ดแต่
จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบยีนนั สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุน้ทถีอนคนืเนืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเกนิรอ้ยละสบิ
แหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทมีอียูใ่นวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดําเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคนื  
ค่าหุน้ของสมาชกิทขีาดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนันไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม่ แต่เฉพาะสมาชกิที
ขาดจากสมาชกิภาพเนืองจากตนไดโ้อนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจําตามขอ้ 31 (3) 
โดยไมม่คีวามผดินนั คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพเิศษ 
 ในกรณทีสีมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (4) สหกรณ์จะจา่ยคา่หุน้  
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืกบัดอกเบยีคา้งจา่ย บรรดาทสีมาชกินนัมอียูใ่นสหกรณ์คนืให้
ตามกฎหมายลม้ละลาย 
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 ในกรณีทสีมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) และ(6) นัน สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล และเงนิเฉลียคืนกบัดอกเบียค้างจ่าย บรรดาทีสมาชิกนันมอียู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลียคืนตงัแต่ประจําปีทีออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสนิปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืในปีนัน
ภายหลงัที   ทีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบียนัน 
สหกรณ์จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 กรณทีสีหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจา่ยคนืคา่
หุน้แก่สมาชกิทพีน้จากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูคา่หุน้ทจีะจา่ยคนื
แก่สมาชกิ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงันี 
 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทงัหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หนีสนิทงัสนิ) 

     จาํนวนหุน้ทงัสนิ 

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

กลุ่มสมาชิก 
 ข้อ 46  กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจดัตงักลุ่มสมาชกิขนึ การจดักลุ่ม การประชุมกลุ่ม  
กจิกรรมของทปีระชุมกลุ่ม การเลอืกตงัจาํนวนกรรมการบรหิารกลุ่ม การดาํรงตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่ง 
และการประชมุของคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ความรบัผิดเพือหนีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 47  ความรบัผิดของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สมาชกิและสมาชกิสมทบม ี  
ความรบัผดิเพอืหนีสนิของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไมเ่กนิจาํนวนเงนิคา่หุน้ทยีงัสง่ใชไ้มค่รบมลูคา่หุน้ทตีนถอื 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

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

   (1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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   (2) เป็นบุคคลธรรมดาทงับรรลุนิตภิาวะและยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ในกรณที ี     
ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะจะตอ้งไดร้บัคาํยนิยอมจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   (3) ก. เป็นบุตร หรอืคูส่มรส หรอืบดิา มารดาของสมาชกิ หรอืบดิามารดา 
ของคูส่มรสสมาชกิ หรอื 
       ข. เป็นพนกังานราชการ หรอืลกูจา้งชวัคราวรายเดอืน หรอืลกูจา้ง
ชวัคราวรายวนัหรอืพนกังานจา้งเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งทเีรยีกชอือยา่งอนืทปีฏบิตังิานในทาํนอง
เดยีวกนัของ กรมปา่ไม ้หรอืกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั
หรอืสาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม หรอืสว่นราชการอนืในสงักดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม หรอืสหกรณ์นี หรอื 
      ค. เป็นสมาชกิสมทบซงึเป็นบุตร คู่สมรส หรอืบดิา มารดาของสมาชกิ 
หรือของคู่สมรสสมาชิก ซึงต่อมาสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเนืองจากเสียชีวิต หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอื  
         ง. เป็นสมาชกิสมทบ ซงึเป็นพนักงานราชการ หรอืลูกจา้งชวัคราวราย
เดือน หรอืลูกจ้างชวัคราวรายวนั หรอืพนักงานจ้างเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งทีเรยีกชืออย่างอืนที
ปฏบิตังิานในทาํนองเดยีวกนั หรอืซงึต่อมาพน้จากตําแหน่งดงักล่าว หรอื 
  จ. เป็นนิติบุคคลทีดําเนินกิจกรรมเกียวกับทรพัยากรธรรมชาติหรือ
สิงแวดล้อม หรือทีเกียวกับการออมทรัพย์ หรือทีมีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มเป็นสมาชกิ หรอื 
  ฉ. เป็นคณะบุคคลทดีําเนินกิจกรรมเกียวกบัทรพัยากรธรรมชาติหรอื
สิงแวดล้อม หรือทีเกียวกับการออมทรัพย์ หรือทีมีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มเป็นสมาชกิ ทงันี ใหม้บุีคคลหรอืคณะบุคคลกระทําการแทนชมรม 
สโมสร โครงการ หรอืกลุ่มบุคคลทเีรยีกชอือยา่งอนื 

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

 ข้อ 50  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งยนื   
ใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบทกีาํหนดไว ้โดยใหส้มาชกิซงึทาํงานในแผนก หรอืฝา่ย หรอืกอง หรอืจงัหวดั 
หรอือําเภอ หรอืหน่วยเดยีวกนัไม่น้อยกว่าสองคนรบัรอง แลว้จงึผ่านใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรรบัรอง   
ในกรณีทผีูส้มคัรเป็นสมาชกิสมทบมคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบัสมาชกิ ใหส้มาชกิซงึเกยีวขอ้งเป็น
บดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตร เป็นผูร้บัรอง เมอืคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพจิารณาเหน็ว่า 
ผูส้มคัรมคีุณสมบตัถิูกตอ้งตามทกีาํหนดในขอ้ 49 ทงัเหน็เป็นการสมควรแลว้กใ็หร้บัเขา้เป็นสมาชกิสมทบ
ได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่หุน้ตามทจีะถอืครบถว้น  
 เมอืสมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัติามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดส้ทิธแิละหน้าทใีนฐานะสมาชกิสมทบ 
 สมาชกิสมทบทลีาออกจากการเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้สองครงั จะสมคัรเขา้เป็น
สมาชกิสมทบอกีไมไ่ด ้
 ข้อ 51  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ในวนัทยีนืใบสมคัรเป็นสมาชกิจาํนวนเงนิ 100 บาท (หนึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้นี
ใหถ้อืวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรยีกคนืไมไ่ดไ้มว่า่ดว้ยกรณใีด ๆ 



ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 15 

 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบครงัท ี2 ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัทยีนืใบสมคัร
เป็นจาํนวนเงนิ 1,000 บาท (หนึงพนับาทถว้น)  
 ข้อ 52  การให้บริการสมาชิกสมทบ เมอืคณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าสมควรจดั
ใหบ้รกิารใดแก่สมาชกิสมทบตามสทิธขิองสมาชกิสมทบ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร แต่
ทงันีตอ้งไมเ่กนิสทิธแิละหน้าทตีามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 53 
  ข้อ 53 สิทธิหน้าทีในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงันี 
 (1) มสีทิธเิขา้รว่มสงัเกตการณ์ในทปีระชมุใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์

แต่ไมม่สีทิธเิสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
 (2) มสีทิธซิอืหุน้เพมิเมอืใดหรอืงดซอืหุน้เมอืใดกไ็ด ้โดยสมาชกิสมทบ 
  รายหนึงจะมทีุนเรอืนหุน้ในสหกรณ์ไดไ้มเ่กนิ 1,000,000 บาท (หนึงลา้น

บาทถว้น) เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรระงบัการซอืหุน้
ในระยะเวลาทกีาํหนด  

 (3) จะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทตีนเป็นสมาชกิสมทบอยูไ่มไ่ด ้ 
 (4)  มสีทิธฝิากเงนิกบัสหกรณ์ไดทุ้กประเภท โดยทสีหกรณ์อาจงดรบัฝากเงนิ

จากสมาชกิสมทบเมอืใดกไ็ด ้ทงันี สมาชกิสมทบรายหนึงจะมเีงนิฝาก 
ทุกประเภทในสหกรณ์รวมกนัไดไ้มเ่กนิ 30,000,000 บาท (สามสบิลา้น
บาทถว้น) ยกเวน้กรณ ีดงันี 

 ก. ดอกเบยีเงนิฝากทเีกดิขนึภายหลงัเงนิฝากครบจาํนวนตามทกีาํหนด
ในวรรคแรก 

 ข. เงนิทสีมาชกิสมทบไดร้บัโอนประโยชน์จากสมาชกิ ไมว่า่จะเป็นเงนิ 
คา่หุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลยีคนื เงนิสนิไหม เงนิสวสัดกิาร หรอื
เงนิอนืใดทสีมาชกิไดร้บัจากสหกรณ์ 

 (5)  มสีทิธกิูเ้งนิและคาํประกนัเงนิกูไ้ดต้ามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ และ 
มสีทิธริบัโอนหนีและหลกัประกนัจากสมาชกิ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 (6)  มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืตามมตทิปีระชุมใหญ่ 
 (7)  มสีทิธริบับรกิารทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 (8)  มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิารจากทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหแ์ก่สมาชกิสมทบ 
 

 หน้าทีของสมาชิกสมทบ มีดงันี 
 (1)  ตอ้งชาํระคา่หุน้เมอืแรกเขา้เป็นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 100 บาท          
  (หนึงรอ้ยบาทถว้น) 
 (2)  ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
 (3)  เขา้รว่มประชุมตามทสีหกรณ์นดัหมาย 
 (4)  สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพอืใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทเีขม้แขง็ 
 (5)  สมาชกิสมทบทเีป็นบุตร คูส่มรส บดิา มารดา ของสมาชกิ หรอื          
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  ของคูส่มรสสมาชกิ ใหส้งักดักลุ่มเดยีวกบัสมาชกินนัสงักดัอยู ่ 
  สว่นสมาชกิสมทบทเีป็นพนกังานราชการ หรอืลกูจา้งชวัคราวรายเดอืน  
  หรอืลกูจา้งชวัคราวรายวนั หรอืพนกังานจา้งเหมาบรกิาร หรอื 
  ตําแหน่งทเีรยีกชอือยา่งอนืทปีฏบิตังิานในทาํนองเดยีวกนั  
  ตอ้งสงักดักลุ่มหน่วยงานทตีนสงักดัอยู ่สาํหรบัสมาชกิสมทบตามขอ้ 49 (3) 
  จ. และ ฉ. ใหส้งักดักลุ่มตามทสีหกรณ์กาํหนด 
 การดาํเนินกจิกรรมตามสทิธแิละหน้าทขีองสมาชกิสมทบใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนด
ไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 (ขอ้ 53 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัท ี
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 54  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิสมทบยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ   
ดงัต่อไปนี  

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

 ข้อ 55  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชกิสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้โดย
แสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน
พจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 ข้อ 56  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  
ดงัต่อไปนี 

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

 ข้อ 57  การเปลียนแปลงชือ สญัชาติ และทีอยู่ สมาชกิสมทบคนใดมกีารเปลยีนแปลง   
ในเรอืงชอืสญัชาตแิละทอียู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทมีกีารเปลยีนแปลง 
 ข้อ 58  การตงัผู้รบัโอนประโยชน์  สมาชกิสมทบจะทําเป็นหนังสอืตงับุคคลหนึง
หรอืหลายคนเพอืใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซงึตนมอียูใ่นสหกรณ์ในเมอืตนตายนนั มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้   
หนงัสอืตงัผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่นีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลยีนแปลงการตงัผูร้บัโอนประโยชน์ทไีด้
ทาํไวแ้ลว้ กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมอืสมาชกิสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลยีคนื และเงนิผลประโยชน์ หรอืเงนิอนืใด
บรรดาทสีมาชกิสมทบผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทไีดต้งัไว ้หรอืถ้ามไิดต้งัไว ้กค็นื
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ใหแ้ก่บุคคลทไีดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทพีอใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูม้สีทิธไิดร้บั
เงนิจาํนวนดงักล่าวนนั  ทงันี ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 59 วรรคแรก และขอ้ 60 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยนืคาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหนึงปีนบัแต่วนัทสีมาชกิสมทบตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัร      
ททีางราชการออกให้แสดงว่าสมาชกิสมทบนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาด้วย                
เมอืคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัแิลว้ สหกรณ์จะจา่ยเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน     
สสีบิหา้วนั ในกรณีผูม้สีทิธริบัเงนิผลประโยชน์ไม่ยนืคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้มีชีอืเป็นผูร้บัโอน
ประโยชน์ทสีมาชกิสมทบได้จดัทําใหส้หกรณ์ถอืไวไ้ม่มตีวัอยู่กด็ ีเมอืพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีห้
สหกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทงัสนิ 
 ข้อ 59  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี
ทสีมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1)  (2)  และ (4)  นัน สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ 
เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกิสมทบมอียู่ในสหกรณ์ใหก้่อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบ
ซงึออกเพราะเหตุอนื พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืคา้งจ่ายบรรดาทสีมาชกิสมทบนันมอียู่ในสหกรณ์
คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บั โดยเฉพาะค่าหุน้นนัผูม้สีทิธไิดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผล
หรอืเงนิเฉลยีคนืสําหรบัปีทอีอกนัน หรอืจะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสนิปีทางบญัชทีอีอก โดยไดร้บั
เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืสําหรบัปีทอีอกนันดว้ย  ในเมอืทปีระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี
นนัแลว้กไ็ดส้ดุแต่จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบยีนนั สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทถีอนคนืเนืองจากสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิ
รอ้ยละสบิแหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทมีอียูใ่นวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อ
การจา่ยคนื คา่หุน้ของสมาชกิทขีาดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่
 ในกรณทีสีมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืกบัดอกเบยีคา้งจ่าย บรรดาทสีมาชกิสมทบนันมอียู่ในสหกรณ์ 
คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทสีมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) และ (6) นัน 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนืกบัดอกเบยีคา้งจ่าย บรรดาทสีมาชกิสมทบนันมอียู่ใน
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงนิปนัผลหรือเงนิเฉลียคืนตงัแต่ประจําปีทีออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิสมทบขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสนิปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลยีคนื
ในปีนันภายหลงัททีปีระชุมใหญ่ได้พจิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีก็ได้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบยีนัน 
สหกรณ์จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 กรณีทสีหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้
แก่สมาชกิสมทบทพีน้จากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูค่าหุน้ทจีะ
จา่ยคนืแก่สมาชกิสมทบ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงันี 
 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทงัหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หนีสนิทงัสนิ) 

     จาํนวนหุน้ทงัสนิ 

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

หมวด  7 
การประชมุใหญ่ 

 ข้อ 62  การประชุมใหญ่สามญั  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมใหญ่สามญั   
ปีละหนึงครงัภายในหนึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 ข้อ 63  การประชุมใหญ่วิสามญั  เมอืมเีหตุอนัสมควรคณะกรรมการดําเนินการ  
จะเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเมอืใดกไ็ด ้แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหเ้รยีกประชุมใหญ่วสิามญั 
หรอืในกรณีทีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึงหนึงของจํานวนทุนเรอืนหุ้นทีชําระแล้ว ต้องเรยีกประชุมใหญ่
วสิามญัโดยมชิกัชา้ แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทสีหกรณ์ทราบ 
 สมาชกิซงึมจีาํนวนไม่น้อยกว่าหนึงในหา้ของจาํนวนสมาชกิทงัหมด หรอืไมน้่อยกว่า   
หนึงรอ้ยคน หรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมจีาํนวนไมน้่อยกว่าหนึงในหา้ของจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด หรอื    
ไมน้่อยกว่าหา้สบิคนลงลายมอืชอืทําหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้รยีกประชุม
ใหญ่วสิามญักไ็ด ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบั
แต่วนัทรีบัคาํรอ้งขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไมเ่รยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว นายทะเบยีนสหกรณ์มอีาํนาจเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาทเีหน็สมควร 
 ข้อ 64  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีทสีหกรณ์มสีมาชกิเกนิกว่าหา้พนัคน    
ใหก้ารประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเทา่นนั 

   ข้อ 65 การเลือกตงัและการดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 
 (1)  สมาชกิเทา่นนัมสีทิธไิดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  ใหท้ปีระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราสว่นจาํนวน
สมาชกิ 50 คนต่อผูแ้ทนสมาชกิหนึงคน ถา้เศษของอตัราสว่นดงักล่าวเกนิกงึหนึงใหเ้ลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
เพมิขนึอกีหนึงคน หากกลุ่มใดมจีาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 50 คน ใหเ้ลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิไดห้นึงคน ทงันี
การกาํหนดกลุ่มใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ 
            อนึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หนึงรอ้ยคนไมไ่ด ้  
    (3)  วธิกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ปีระชุมกลุ่มดาํเนินการดงันี 
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ก. ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ทีได้ร ับมอบหมายเป็นประธานการ
เลือกตงัผู้แทนสมาชกิ เว้นแต่กรณีประธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลือกตงัเป็นผูแ้ทน
สมาชกิ และทปีระชุมกลุ่มเลอืกตงัผูท้ําหน้าทปีระธานการเลอืกตงัแทน และใหท้ปีระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกี
ไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน 

ข. กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกวา่จาํนวนผูแ้ทน
สมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม ใหท้ปีระชุมกลุม่ดาํเนินการเลอืกตงัต่อไป  
            กรณีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจํานวน
ผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชอืผูส้มคัรรบัเลอืกตงั
ผูแ้ทนสมาชกิและใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนนั 

สาํหรบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิสว่นทขีาด ใหท้ปีระชุมกลุม่เสนอชอืสมาชกิ
ทเีหน็วา่เหมาะสม แลว้ดาํเนินการเลอืกตงัเฉพาะสว่นทเีหลอืต่อไป เพอืใหค้รบตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 
ทจีะมไีดข้องกลุ่ม   
      กรณไีมม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัใหท้ปีระชุมกลุ่มเสนอชอืสมาชกิทเีหน็วา่
เหมาะสมเทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม 

ค. การลงคะแนนเสยีงเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหใ้ชว้ธิกีารลงคะแนนลบั   
ซงึสมาชกิแต่ละคนมสีทิธลิงคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม 

ง. ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชอืผูไ้ดร้บัเลอืกตงัเป็น
ผูแ้ทนสมาชกิใหท้ปีระชุมทราบโดยเรยีงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่ม 

จ. ภายหลงัการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ กรณทีกีลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหนึงคน 
ใหผู้แ้ทนสมาชกินนัเป็นประธานกลุ่ม ในกรณทีกีลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชกิเลอืกตงักนัเอง
เป็นประธานกลุ่มหนึงคนและเลขานุการกลุ่มหนึงคน  

ฉ. ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิมหีนงัสอืแจง้รายชอืผูแ้ทน
สมาชกิทไีดร้บัเลอืกตงัของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบโดยเรว็ 
        (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์     
ถา้ยงัไมม่กีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม ่กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยูใ่นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน  
ในปีใดทมีกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหด้ําเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิก่อนการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีของสหกรณ์ไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั 
 ข้อ 66  การพ้นจากตาํแหน่ง ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งเมอื 

(1)  ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม ่
(2)  ลาออกโดยยนืใบลาออกต่อทปีระชมุกลุ่มซงึตนสงักดั หรอืสหกรณ์ 
(3)  ยา้ยออกจากกลุ่มทตีนสงักดั และไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทผีูแ้ทนสมาชกิ 
      ของกลุ่มได ้
(4)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
(5) สมาชกิในกลุม่ซงึตนสงักดัเขา้ชอืจาํนวนเกนิกวา่กงึหนึงถอดถอน 

 ข้อ 67   ตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชกิ
พน้จากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่งทเีหลอือยู่เกนิกว่าเก้าสบิวนั ให้
สหกรณ์กําหนดใหม้กีารเลอืกตงัซ่อมแทนจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทวี่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิทไีดร้บั
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เลอืกตงัอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทกีาํหนดเวลาทผีูซ้งึตนแทนนนัเหลอือยู ่ทงันี ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารที
สหกรณ์กาํหนด 
           กรณผีูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งไมว่า่กรณใีด ๆ ตามขอ้ 66  มจีาํนวน
มากกวา่สองในสามของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทงัหมดตามประกาศของสหกรณ์  ใหถ้อืวา่ผูแ้ทนสมาชกิ
ทเีหลอือยูพ่น้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิ และใหส้หกรณ์ดาํเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหมท่งัหมด
ภายในกาํหนด  90 วนั และใหผู้แ้ทนสมาชกิทไีดร้บัเลอืกตงัอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทกีาํหนดเวลาที
เหลอือยูข่องผูแ้ทนสมาชกิชดุนนั 
 ข้อ 68  การแจ้งกาํหนดการประชมุใหญ่  เมอืมกีารประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์มี
หนงัสอืแจง้วนั เวลา สถานท ีและเรอืงทจีะประชุมใหบ้รรดาสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่เจด็วนั แต่ถา้การประชุมนนัเป็นการดว่น อาจแจง้ล่วงหน้าไดต้ามสมควร ทงันี ใหป้ระธาน
กรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ เป็นผูล้งลายมอืชอืในหนงัสอืนนั และตอ้งแจง้ให้
เจา้หน้าทจีากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดยีวกนักบัที
แจง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 
 ข้อ 69  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมี
สมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนสมาชกิทงัหมดหรอืไม่น้อยกว่าหนึงรอ้ยคน ในกรณี
เป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิตอ้งมผีูแ้ทนสมาชกิมาประชุมไมน้่อยกว่ากงึหนึงของจํานวนผูแ้ทน
สมาชกิทงัหมด หรอืไมน้่อยกวา่หนึงรอ้ยคนจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณทีทีปีระชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิทวัไปสามารถเขา้รว่มประชุมใหญ่
ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ได ้แต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงและแสดงความคดิเหน็หรอืไดร้บัเลอืกตงัใด ๆ ทงัสนิ 
 ในการประชุมใหญ่ สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้นืมาประชุมแทนตนไมไ่ด ้
 ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครงัทีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชกิ
หรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณี มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหน้ัดประชุมใหญ่อกีครงัหนึงภายในสบิสวีนั
นบัแต่วนัทนีดัประชุมใหญ่ครงัแรก  ในการประชุมครงัหลงันี  ถา้มใิชก่ารประชุมใหญ่วสิามญัทสีมาชกิหรอื
ผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมแลว้ เมอืมสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึงในสบิของจํานวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด หรอืไม่น้อยกว่าสามสบิคนกใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชุม 
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิามญัทสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม เมอืมสีมาชกิหรอื
ผูแ้ทนสมาชกิมาประชุมมจีาํนวนไมถ่งึทจีะเป็นองคป์ระชุมตามทกีล่าวในขอ้ 69 วรรคแรก  กใ็หง้ดประชุม 
 ข้อ 71 อํานาจหน้าทีของทีประชุมใหญ่ ทีประชุมใหญ่มอีํานาจหน้าทีพิจารณา
วนิิจฉยัเรอืงทงัปวงทเีกดิขนึเกยีวกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
 (1)  รบัทราบเรอืงการรบัสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบเขา้ใหม ่และออกจากสหกรณ์   
การเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซงึมไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ และสมาชกิ    
ทถีูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 (2)  พจิารณาเลอืกตงัและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ 
 (3)  พจิารณาอนุมตังิบดุลและจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 
 (4)  รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการและของผูต้รวจสอบกจิการ 
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  (5)  พจิารณากาํหนดบาํเหน็จคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการดาํเนินการ 
หรอืกรรมการอนื ๆ ผูต้รวจสอบกจิการ และผูส้อบบญัช ี
 (6)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซงึสหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคาํประกนั 
 (7)  อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 
 (8)  พจิารณาการแยกสหกรณ์ 
 (9)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชเีพอืเสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตงั 
 (10)  พจิารณาแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั 
 (11)  รบัทราบเรอืงการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และชุมนุมสหกรณ์ ทสีหกรณ์นีเป็นสมาชกิอยู ่ 
 (12)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามบนัทกึหรอืหนังสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทซีงึนายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (13)  กําหนดรูปการซงึสหกรณ์คดิจะทําเป็นเครอืงเกอืหนุนบรรดาสมาชกิ
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ 72  คณะกรรมการดาํเนินการ  ใหส้หกรณ์มคีณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึงคน และกรรมการดําเนินการอกีสบิสคีน ซงึทปีระชุมใหญ่เลอืกตงั
จากผูแ้ทนสมาชกิ 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตังในระหว่างกันเองขึนดํารงตําแหน่งรองประธาน
กรรมการหนึงคนหรอืหลายคน เลขานุการหนึงคน เหรญัญกิหนึงคน และจะใหม้ผีูช้่วยเลขานุการหรอื
ผูช้ว่ยเหรญัญกิดว้ยกไ็ด ้นอกนนัเป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทวักนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
 หา้มไมใ่หบุ้คคลซงึมลีกัษณะดงัต่อไปนีเป็นหรอืทาํหน้าทกีรรมการดาํเนินการ 
 (1) เคยได้ร ับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุกในความผิด
เกยีวกบัทรพัยท์กีระทาํโดยทุจรติ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องค์กร หน่วยงาน
ของรฐั หรอืเอกชน  ฐานทุจรติต่อหน้าท ี
 (3) เคยถูกใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการ หรอืมคีําวนิิจฉัยเป็นทสีุดใหพ้น้
จากตําแหน่งกรรมการตามคาํสงันายทะเบยีนสหกรณ์ 
 (4) เคยถูกทปีระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจรติต่อหน้าท ี
 (5) สมาชกิซงึผดินัดการชําระเงนิงวดชําระหนี ไม่ว่าเงนิต้นหรอืดอกเบยีใน
ฐานะผูกู้ ้ในระยะเวลาสองปีทางบญัชนีบัแต่ปีทผีดินดัถงึปีทเีลอืกตงักรรมการดาํเนินการ   
 (6) ผูซ้งึเป็นเจา้หน้าทใีนสหกรณ์นี 
 ข้อ 73  อาํนาจหน้าทีของกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 
  (ก)   ประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทดีงันี 
   (1) เป็นประธานในทปีระชุมใหญ่และทปีระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ 
และควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
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   (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทวัไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (3) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกําหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบันี 
   (4) ดําเนินการอนื ๆ  ตามทคีณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
  (ข)   รองประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทดีงันี 
   (1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เมอืประธานกรรมการไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทไีด ้หรอืเมอืตําแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
   (2) ปฏบิตักิารตามทปีระธานกรรมการมอบหมายให ้
   (3) ดําเนินการอืน ๆ  ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
  (ค)   เลขานุการ  มอีาํนาจหน้าทดีงันี 
        (1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการทุกครงั 
   (2) ดแูลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ยอยูเ่สมอ  
   (3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณ ี
   (4) ดาํเนินการอนื ๆ  ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
  (ง)   เหรญัญกิ  มอีาํนาจหน้าทดีงันี 
   (1) ควบคุม ดแูล  ตรวจสอบการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิ
ของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
   (2) ดําเนินการอนื ๆ  ตามทคีณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
 ข้อ 74  กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวีาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตัง ในวาระเริมแรกเมือครบหนึงปีนับแต่วันเลือกตัง             
ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึงในสองของกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ทงัหมดโดยวธิจีบัฉลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขนึ) และใหถ้อืวา่เป็นการพน้จากตําแหน่งตามวาระในปี
ต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการทอียูใ่นตําแหน่งจนครบวาระ หรอือยูน่านทสีดุ ออกจากตําแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ  ปี 
 กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทยีงัอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระและยงัคงเป็นสมาชกิ
สหกรณ์อยูแ่มจ้ะพน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิกย็งัคงอยูใ่นตําแหน่งกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่อไป
จนกวา่ครบวาระ 
 เมอืครบกาํหนดตามวาระแลว้ หากยงัไมม่กีารเลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม ่
กใ็หค้ณะกรรมการดาํเนินการชุดเดมิรกัษาการไปจนกวา่จะมกีารเลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม ่
แต่ตอ้ง ไมเ่กนิหนึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสนิปีทางบญัชสีหกรณ์ 
 กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซงึพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตงัซาํอกีได ้แต่ตอ้ง
ไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 



ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 23 

 ในกรณทีกีรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งทงัคณะ ใหก้รรมการดาํเนินการที
ไดร้บัเลอืกตงัใหมอ่ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก และใหนํ้าความในวรรค
หนึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 75  การพ้นจากตาํแหน่ง กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งเพราะเหตุ
อยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี 
  (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  
หรอืลาออกเป็นหนงัสอืหรอืดว้ยวาจาต่อทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  (3)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
  (4) เขา้รบัตําแหน่งเป็นเจา้หน้าทปีระจาํในสหกรณ์นี 
  (5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนีไมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบยีในฐานะผูกู้ ้
  (6) ทปีระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทงัคณะ หรอืรายตวั 
  (7) นายทะเบยีนสหกรณ์สงัใหอ้อกทงัคณะ หรอืรายตวั 
  (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามครงั โดยไมม่เีหตุอนัควร 
 ใหก้รรมการดาํเนินการผูม้สีว่นไดเ้สยีตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตไิดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทรีบัทราบคาํสงั คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตใิหเ้ป็นทสีดุ 
 กรณทีทีปีระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตําแหน่งทงัคณะ 
ใหท้ปีระชุมใหญ่เลอืกตงัคณะกรรมการดาํเนินการใหมท่งัคณะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบั
คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 
 ข้อ 76  ตาํแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ตําแหน่งกรรมการดาํเนินการว่าง
ลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 75 (7)) ใหก้รรมการดาํเนินการทยีงัดํารงตําแหน่งอยู่
ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมกีารประชุมใหญ่ ซงึจะไดม้กีารเลอืกตงักรรมการดาํเนินการแทนในตําแหน่งทวี่าง 
แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลอืน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการทดีํารง
ตําแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใดๆไมไ่ด ้นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัขนึโดยเรว็ 
 ในกรณทีตีําแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อนนนัเป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไมม่รีองประธานกรรมการทําหน้าทแีทนและยงัมไิดม้ี
การประชุมใหญ่เพอืเลอืกตงัใหม ่คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเลอืกตงักรรมการดาํเนินการอนื
ขนึทาํหน้าทแีทนชวัคราวจนกวา่จะมกีารเลอืกตงัใหม ่
 กรรมการดําเนินการซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัขนึแทนในตําแหน่งทีว่าง ให้อยู่ใน
ตําแหน่งไดเ้ทา่กบัวาระทเีหลอือยูข่องผูท้ตีนแทน 
 ข้อ 77  การประชมุและองคป์ระชมุ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราว     
ทมีกีจิธุระ แต่ตอ้งมกีารประชุมกนัเดอืนละหนึงครงัเป็นอยา่งน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ้ในกรณีทเีป็นการประชุมเกยีวกบัการเปลยีนแปลงแกไ้ขระเบยีบขอ้บงัคบั 
และเรืองทีสําคญัอืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
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 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมกีรรมการดาํเนินการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กงึหนึงของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ข้อ 78  อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมี
อาํนาจหน้าทดีาํเนินกจิการทงัปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงั
ของสหกรณ์ กบัทงัในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความจาํเรญิแก่สหกรณ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
 (1)  พจิารณาในเรอืงการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดแูลใหส้มาชกิปฏบิตักิารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ 
 (2)  พจิารณาในเรอืงการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้และการฝาก
หรอืลงทุนเงนิของสหกรณ์ 
 (3)  กําหนดและดําเนินการเกียวกบัการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับ
รายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อทปีระชุมใหญ่ 
 (4)  เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีต่อทปีระชุมใหญ่ 
 (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีใหท้ปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ
 (6)  พจิารณากําหนดค่าเบยีเลยีง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทพีกั และค่าเบยีประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอนื คณะทํางาน ทปีรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบภายใน  
ผูส้อบบญัช ีและบุคคลอนืททีาํประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (7)  พิจารณาดําเนินการแต่งตัง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผูจ้ดัการตลอดจนควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
 (8)  พจิารณาดาํเนินการแต่งตงั และกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
 (9)  กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (10)  จดัใหม้แีละดแูลใหเ้รยีบรอ้ยซงึบรรดาทะเบยีน สมุดบญัชเีอกสารต่าง ๆ 
ทรพัยส์นิ และบรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
 (11)  พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชุมนุมสหกรณ์ 
และองคก์ารอนื 
 (12)  พิจารณาดําเนินการแต่งตังและถอดถอนคณะกรรมการอืน หรือ
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน เพอืประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
 (13)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีน
สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทซีงึนายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (14)  พิจารณาให้ความเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีสหกรณ์ 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลโดยทวัไป เพอืใหก้จิการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยด ี
 (15)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการอนื ผูต้รวจสอบกจิการ ความเหน็
ของผูจ้ดัการและสมาชกิเกยีวกบักจิการของสหกรณ์ 
 (16)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกทีเห็นสมควรเป็นทีปรึกษาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนดคา่ตอบแทนใหต้ามทเีหน็สมควร 
 (17)  ฟ้อง  ต่ อสู้  หรือดํ า เ นินคดี เกียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือ
ประนีประนอม ยอมความ หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชขีาด 
 (18)  พจิารณาดาํเนินการต่างๆ  เกยีวกบัทรพัยส์นิ ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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 (19)  พจิารณาแต่งตงักรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพอืเขา้ประชุมใหญ่
และออกเสยีงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอนื 
ซงึสหกรณ์นีเป็นสมาชกิ ทงันี ใหเ้ป็นไปตามทขีอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชมุนุม
สหกรณ์ และองคก์ารนนักาํหนดไว ้
 (20)  พจิารณามอบหมายอาํนาจหน้าทใีนการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรญัญกิ ผูจ้ดัการ และบุคคลทเีกยีวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 ข้อ 79  ความรบัผิดของคณะกรรมการดาํเนินการ ในกรณคีณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์กระทาํการ หรอืงดเวน้การกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าทขีองตน
จนทาํใหเ้สยีผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรอืสมาชกิ อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มขีอ้บกพรอ่งเกยีวกบัการเงนิ  
การบญัช ีหรอืกจิการ หรอืฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน 
 ข้อ 80   คณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตงักรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการอาํนวยการ โดยใหม้ตีําแหน่งประธาน
กรรมการหนึงคน และเลขานุการหนึงคน นอกนนัเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซงึตงัคณะกรรมการอาํนวยการนนั 
 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวทมีกีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุม
กนัเดอืนละหนึงครงัเป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กงึหนึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทงัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ  
ในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 81   อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ
เป็นผูด้าํเนินกจิการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามทไีดร้บัมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
  (1)  ควบคุมในเรอืงการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การสะสมเงนิ การฝาก หรอืการ
เกบ็รกัษาเงนิ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่างๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น
และเป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ 
  (3)  ควบคุมดูแล เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของ
สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั และพรอ้มทจีะใหผู้เ้กยีวขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการ
บรหิารงานของสหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดแูลการจดัทาํงบดุล รวมทงับญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพอืเสนอต่อทปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ
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  (6)  พจิารณาการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการพจิารณาเสนอใหท้ปีระชุมใหญ่พจิารณาอนุมตั ิ
  (7)  พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาและเสนอทปีระชมุใหญ่อนุมตั ิ
  (8)  ทาํนิตกิรรมต่าง ๆ เกยีวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามที
คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 82  คณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตงักรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการเงนิกู ้โดยใหม้ตีําแหน่งประธานกรรมการคนหนึง และ
เลขานุการคนหนึงนอกนนัเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงนิกูใ้หอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซงึตงัคณะกรรมการเงนิกูน้นั 
 ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชุมกนัตามคราวทมีกีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุมกนัเดอืน
ละหนึงครงัเป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู ้ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชุมไมน้่อยกวา่กงึหนึง
ของจาํนวนกรรมการเงนิกูท้งัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ   
ในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 83 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจ
หน้าทใีนการพจิารณาวนิิจฉยัอนุมตักิารใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและ
คาํสงัของสหกรณ์รวมทงัขอ้ต่อไปนี 
 (1)  ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทใีหเ้งนิกูน้นั 
 (2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบ
ของสหกรณ์และเมอืเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่งกต็อ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ข
ใหค้นืดภีายในระยะเวลาทกีาํหนด 
 (3) ดแูลและตดิตามการชาํระหนีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทกีาํหนดใน
สญัญาสอบสวนเบอืงตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณสีมาชกิผูกู้ข้อผอ่นเวลาการสง่เงนิงวดชาํระหนีเงนิกู ้หรอื
ผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหนี เพอืเสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผอ่นผนั หรอื
เรยีกคนืเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  
ตงักรรมการดาํเนินการสหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์    
โดยใหม้ตีําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง และเลขานุการคนหนึง นอกนนัเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่ทกีาํหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ซงึตงัคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธน์นั 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธป์ระชุมกนัตามคราวทมีกีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุม
กนัเดอืนละหนึงครงัเป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กวา่กงึหนึงของจาํนวนกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์งัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตังิานให้
คณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 85 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ให้
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหน้าทดีาํเนินกจิการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ มต ิและคาํสงัของสหกรณ์ในสว่นทเีกยีวขอ้ง ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
  (1)  ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ โดยใหก้ารศกึษาและอบรมแก่
สมาชกิ และผูท้สีนใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ์ หลกัวธิกีาร และการบรหิารงานของสหกรณ์ 
  (2)  ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่า่วสาร ความรูเ้กยีวกบัลกัษณะ ประโยชน์ 
รวมทงัผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชกิและบุคคลภายนอก รบัทราบ 
  (3)  ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
  (4)  ใหก้ารศกึษาอบรมและเผยแพรแ่ก่สมาชกิถงึวธิกีารออมทรพัย ์และการ
ใชจ้า่ยเงนิอยา่งรอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี 
  (5)  ศกึษาและตดิตามขา่วความเคลอืนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์
อนืทงัในและนอกประเทศ  เพอืนําตวัอยา่งทดีมีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานํามาบรกิาร
แก่สมาชกิตามความเหมาะสม 
 ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ  ในกรณจีาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจมคีาํสงัแต่งตงัอนุกรรมการต่าง ๆ เพอืมอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ์ โดยมี
อาํนาจหน้าทตีามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในทีประชมุ 
 ข้อ 87 ประธานในทีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทปีระชุมกใ็ห ้    
รองประธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทปีระชุมดว้ยกใ็หท้ี
ประชุมเลอืกตงักรรมการดาํเนินการคนหนึงขนึเป็นประธานในทปีระชุมเฉพาะการประชุมคราวนนั 
 ในการประชุมคณะกรรมการอนื หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน ใหนํ้าความ
ในวรรคหนึงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 ในการประชุมกลุ่ม ใหป้ระธานของกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่ม เป็นประธานในทปีระชุม
ตามลาํดบั แต่ถา้ประธานกลุม่หรอืเลขานุการกลุ่มไมอ่ยูใ่นทปีระชุมกใ็หท้ปีระชุมเลอืกสมาชกิซงึเขา้
ประชุมคนหนึงขนึเป็นประธานในทปีระชมุเฉพาะการประชุมคราวนนั 
 ในการประชุมใหญ่วสิามญัทสีมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม ในกรณทีทีปีระชุมใหญ่ไดม้มีติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามกีารร้องขอให้เปลียนตวัประธานในทีประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือก
สมาชกิคนใดคนหนึงเป็นประธานในทปีระชุมเฉพาะคราวนัน หรอืจนเสรจ็การประชุม มตเิลอืกประธานในที
ประชุมในกรณนีีตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีประชมุ 
 ข้อ 88  การออกเสียง สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ กรรมการดาํเนินการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทาํงาน หรอืกรรมการอนื ออกเสยีงในทปีระชุมใหญ่ หรอืทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรอื
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน หรอืทปีระชุมคณะกรรมการอนื  แลว้แต่กรณไีดค้นละหนึงเสยีง 
โดยจะมอบใหผู้อ้นืมาประชุมและออกเสยีงแทนตนไมไ่ด ้
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 ถา้ปญัหาซงึทปีระชุมวนิิจฉยันนั ผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวั ผูน้นัจะออก
เสยีงในเรอืงนนัไมไ่ด ้และทปีระชุมตอ้งเชญิผูน้นัออกจากทปีระชุมจนกวา่การวนิิจฉยัจะแลว้เสรจ็ 
 ข้อ 89  การวินิจฉัยปัญหา  การวินิจฉัยปญัหาต่าง ๆ ในทีประชุมใหญ่  หรือที
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน หรอืทปีระชุมคณะกรรมการอนื ๆ  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนึงเป็น
เสียงชีขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรอืผู้แทน
สมาชกิซงึมาประชุม 
 (1) การแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั 
 (2) การเลกิสหกรณ์ 
 (3) การควบสหกรณ์ 
 (4) การแยกสหกรณ์ 
 (5) การอืนใดทีข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมาประชุม 

รายงานการประชมุ 
 ข้อ 90 รายงานการประชมุ  ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ หรอืการประชุมคณะอนุกรรมการ หรอืการประชุมคณะทาํงาน หรอืการ
ประชุมคณะกรรมการอนื นนั ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมอืชอืพรอ้มทงับนัทกึเรอืงทพีจิารณา
วนิิจฉยัทงัสนิไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานในทปีระชุมกบัเลขานุการ หรอืกรรมการ
ดาํเนินการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน หรอืกรรมการอนื ๆ แลว้แต่กรณ ีอกีคนหนึงท ี  
เขา้ประชุมนนั ๆ  ลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั 

หมวด  9 
ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ 

 ข้อ 91 การแต่งตงัผูท้าํหน้าทีหรือจ้างผูจ้ดัการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจ
พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทมีคีวามซอืสตัยส์จุรติ มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพอืแต่งตงัให้
ทาํหน้าทหีรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ โดยตอ้งไมเ่ป็นบุคคลทมีลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72 (1) (2) 
(3) (4) ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ ตอ้งทาํหนงัสอืสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตงัใหท้าํหน้าทหีรอืจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบและรบัรองทจีะ
ปฏบิตัหิน้าทดีงักาํหนดไวใ้น ขอ้ 93 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดระเบยีบของสหกรณ์เกยีวกบัการ
คดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืก การแต่งตงัหรอืจา้ง การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน การใหส้วสัดกิาร และการให้
ออกจากตําแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 92 การดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์  สหกรณ์อาจแต่งตงัผูท้าํหน้าทหีรอื
จา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยกาํหนดระยะเวลาหรอืไมก่าํหนดระยะเวลากไ็ด ้ทงันีใหก้าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ 
 ข้อ 93 อาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าที
ในการจดัการทวัไปและรบัผดิชอบเกยีวกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์ รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
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 (1)   ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกตอ้งตลอดจนเป็นธุระ
จดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิคา่หุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิคา่หุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จา่ยคนืคา่หุน้ 
และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 
 (3)   รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์  
 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จา่ยเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกยีวกบัเงนิกู ้   
ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
 (5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกยีวกบัเงนิคา่หุน้ และเงนิใหกู้ ้     
ทุกหกเดอืนพรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 
 (6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ตามอาํนาจหน้าททีกีาํหนดใน
ระเบยีบของสหกรณ์ รวมถงึกาํหนดหน้าทแีละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทเีหล่านนัใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
 (7) เป็นธุระกวดขนัในเรอืงการออกใบรบั  เรยีกใบรบั  หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญั
โดยครบถว้น รบัผดิชอบในการรบัจา่ยเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ   
เกยีวกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 
 (9)  ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอนื ๆ 
 (10) รบัผดิชอบจดัทํางบดุลรวมทงับญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพอืเสนอต่อทปีระชุมใหญ่อนุมตั ิ
 (11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการอาํนวยการพจิารณา 
 (12) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หน้าทใีหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทไีดร้บั
อนุมตัจิากทปีระชุมใหญ่ 
 (13) เขา้รว่มประชมุและชแีจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอนื ๆ เวน้แต่กรณซีงึทปีระชุมนนั ๆ มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 
 (14) ปฏบิตักิารเกยีวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
 (15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์และรบัผดิชอบตรวจตราดแูลทรพัยส์นิต่างๆ 
ของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั 
 (16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (17) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาททีางราชการกาํหนด 
 (18) ปฏบิตังิานอนื ๆ ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอนืๆ  
ของสหกรณ์มอบหมาย หรอืตามทคีวรกระทาํ เพอืใหก้จิการในหน้าทลุีลว่งไปดว้ยด ี
 ข้อ 94  การพ้นจากตาํแหน่งของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตําแหน่ง
ดว้ยเหตุอยา่งหนึงอยา่งใด  ดงัต่อไปนี 
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 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ์ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายสหกรณ์กาํหนด 
 (4)  อายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอืครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 
 (5) ถูกเลกิจา้ง 
 (6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรอืไล่ออก หรอืมพีฤตกิรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษ์วา่ 
ไดก้ระทาํการ หรอืละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กดิความไมส่งบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดี
แก่ประชาชน หรอืไมเ่หมาะสมกบัตําแหน่งหน้าทผีูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 95 การลาออก  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยนืหนงัสอืถงึสหกรณ์ก่อนวนัทจีะออกไมน้่อย
กวา่สามสบิวนัและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์นําเสนอทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์พจิารณาการลาออกนนั การยบัยงัการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้มเ่กนิหกสบิวนั 
 ข้อ 96 การมอบหมายงานในหน้าทีผูจ้ดัการให้กรรมการดาํเนินการ  ถา้สหกรณ์
ยงัมไิดม้กีารแต่งตงัผูท้าํหน้าทหีรอืจา้งผูจ้ดัการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหน้าที
ผูจ้ดัการใหก้รรมการดาํเนินการคนใดคนหนึงตามทเีหน็สมควร  
 ข้อ 97  การแต่งตงัผู้รกัษาการแทนผู้จดัการ ถ้าตําแหน่งผู้จดัการว่างลง และ    
ยงัไม่ไดแ้ต่งตงัใหผู้ใ้ดดํารงตําแหน่ง หรอืเมอืผูจ้ดัการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าทไีด้เป็นครงัคราว   
ใหก้รรมการ  หรอืรองผูจ้ดัการหรอืผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืเจา้หน้าทขีองสหกรณ์ หรอืสมาชกิของสหกรณ์ 
ตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 
 ข้อ 98 การเปลียนผูจ้ดัการ  ในกรณทีมีกีารเปลยีนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหน้าทขีอง
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิกบับรรดาทรพัยส์นิ
และหนีสนิ  ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพอืทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทจีะสง่มอบงาน 
 ข้อ 99  เจ้าหน้าทีสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและ
แต่งตงัเจา้หน้าทอีนื โดยตอ้งไมเ่ป็นบุคคลทมีลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72 (1)  (2)  (3)  และ(4) ตาม
ความจาํเป็นเพอืปฏบิตังิานในสหกรณ์ ทงันี ตามระเบยีบของสหกรณ์ ซงึคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ทีปรึกษา 
 ข้อ 100 ทีปรึกษา คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอกซงึ
ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นทปีรกึษาได ้จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เพอืใหค้วามเหน็
แนะนําในการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณ์   

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

หมวด  10 
การแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบั 

 ข้อ 105 การแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบั  จะกระทาํไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดงัต่อไปนี 
 (1)  ต้องกําหนดในระเบยีบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรอืงหนึงโดยเฉพาะ
และใหแ้จง้ไปยงัสมาชกิพรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชุมใหญ่ 
 (2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพมิเติมข้อบงัคบัได้
ต่อเมอืมตใิหแ้กไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบันนั มเีสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการทมีาประชุม แต่ถา้
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิไมน้่อยกว่าหนึงในสบิของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด หรอืไมน้่อยกว่าหา้
สบิคน ลงลายมอืชอืทําหนังสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสบิวนัให้
แกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบักย็อ่มทาํได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความทจีะขอแกไ้ขเพมิเตมินนั พรอ้มดว้ยเหตุผล 



ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 33 

 (3)  การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะใน
การประชุมใหญ่ทมีอีงคป์ระชุมไมน้่อยกวา่กงึหนึงของจาํนวนสมาชกิ หรอืของผูแ้ทนสมาชกิทงัหมด 
หรอืไมน้่อยกวา่หนึงรอ้ยคนแลว้แต่กรณ ี
 (4)  ขอ้ความใดซงึทปีระชุมใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพมิเตมิแลว้ หากปรากฏว่า
ขอ้ความนนัขดักบักฎหมาย หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรอืเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย   
นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนนั แลว้รบัจดทะเบยีน 
 (5)  ข้อบังคับทีนายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนแล้ว หากยงัไม่ได้
กําหนดระเบยีบ หรอืคําสงัใหส้อดคลอ้งกนั กใ็หนํ้าความทไีดก้ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นันมาบงัคบัใช ้
และใหผู้เ้กยีวขอ้งถอืปฏบิตั ิ

หมวด  11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหน้าทกีาํหนด
ระเบยีบต่าง ๆ เพอืดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์หง่ขอ้บงัคบันี และเพอืความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานของสหกรณ์รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

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

  (10) ระเบยีบอนืๆ ทคีณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกาํหนดไวใ้หเ้ป็น 
แนวทางการปฏบิตัขิองสหกรณ์ 
                ระเบียบใน (1)  (2)  และ(4)  ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจงึจะใชบ้งัคบัได ้สว่นระเบยีบอนืเมอืคณะกรรมการดาํเนินการกําหนดใชแ้ลว้ใหส้ง่สาํเนา
ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์  กรมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 107 การดาํเนินคดีเกียวกบัความเสียหาย  ในกรณทีทีรพัยส์นิของสหกรณ์     
ถูกยกัยอก หรอืเสยีหายโดยประการใด ๆ กด็ ีหรอืในกรณทีสีหกรณ์เรยีกคนืเงนิกูต้ามขอ้ 106 (3) (4)    
แต่มไิดร้บัชาํระตามเรยีกกด็ ีคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทุกข ์หรอืฟ้องคดภีายในกาํหนดอายุความ 
 การลงลายมอืชอืแทนสหกรณ์เกยีวกบัการดาํเนินคดตีามความในวรรคแรก ใหนํ้า
ความในขอ้ 19 (1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 108 การตีความในข้อบงัคบั ถ้ามีปญัหาเกียวกับการตีความในข้อบังคับ            
ให้สหกรณ์เสนอปญัหานันต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัต ิ            
ตามคาํวนิิจฉยันนั 
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 ข้อ 109 ทรพัยสิ์นของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยข์องสหกรณ์ตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการซงึมาประชุมเป็นเอกฉนัท ์และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากทปีระชุมใหญ่ดว้ย 
 การลงมตเิหน็ชอบของทปีระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของ
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซงึมาประชุม 
 ข้อ 110 การจาํหน่ายทรพัย์สินเมือสหกรณ์ต้องเลิก เมอืสหกรณ์ต้องเลิกและ         
ไดจ้ดัการชําระบญัชโีดยจําหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดทงัจ่ายคนืเงนิรบัฝาก
พรอ้มดว้ยดอกเบยี และชาํระหนีสนิอนื ๆ ของสหกรณ์เสรจ็สนิแลว้ ปรากฏวา่มทีรพัยส์นิเหลอือยูเ่ท่าใด 
ใหผู้ช้าํระบญัชจีา่ยตามลาํดบัดงัต่อไปนี  
 (1) จา่ยคนืเงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูคา่หุน้ทชีาํระแลว้ 
 (2) จ่ายเป็นเงินปนัผลตามหุ้นทีชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราทีนาย
ทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 (3) จา่ยเป็นเงนิเฉลยีคนืตามขอ้ 27 (2)  
 เงนิทจีา่ยตามขอ้ (2) และ (3) เมอืรวมทงัสนิตอ้งไมเ่กนิยอดรวมแหง่จาํนวนเงนิกําไรสุทธิ
ทสีหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีทเีลกิสหกรณ์กบัทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลทถีอนไปตามขอ้ 27 (4) ในปีนนั 
 ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอืยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อนื หรอืสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของทปีระชุมใหญ่ หรอืด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีทไีม่อาจเรยีก
ประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดอืนนบัแต่วนัทชีาํระบญัชเีสรจ็ 
 ข้อ 111 ในกรณีทีข้อบงัคบันีมิได้กาํหนดข้อความเรืองใดไว้  ใหส้หกรณ์นํา
บทบญัญตัทิกีาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสงั หรอืคาํแนะนําและระเบยีบปฏบิตัขิอง 
นายทะเบยีนสหกรณ์มาใชเ้ป็นสว่นหนึงแหง่ขอ้บงัคบันีดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 112 นับแต่วนัทีข้อบงัคบันีใช้บงัคบั 
 (1)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซงึดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนวนัที
ขอ้บงัคบันีถอืใช ้ใหด้าํรงตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
  (2)  ใหผู้แ้ทนสมาชกิซงึดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนทขีอ้บงัคบันีถอืใช ้ดาํรง
ตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
 ทปีระชุมใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั เมอืวนัที 8 
กุมภาพนัธ ์2547 ไดล้งมตใิหเ้ปลยีนแปลงใชข้อ้บงัคบัขา้งตน้นีแทนขอ้บงัคบัเดมิซงึเป็นอนัยกเลกิทงัสนิ 
ทงันีตงัแต่วนัทนีายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนใหแ้ลว้ 
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