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Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited
_______________________
หมวด 1
ชือ ประเภท และทีตังสํานักงาน
ข้อ 1 ชือ ประเภท และทีตังสํานักงาน
ชือ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
Royal Forest Department Savings and Credit
Cooperative, Limited
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีตังสํานักงานใหญ่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
ทีตังสํานักงานสาขา ท้องทีดําเนิ นการ ทัวราชอาณาจักร
สหกรณ์อาจย้ายทีตังสํานักงานได้ตามทีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศ
ไว้ทสํี านักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการ สหกรณ์ และทีว่าการอําเภอแห่งท้องทีสหกรณ์ตงอยู
ั ่
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรปู ลักษณะ ดังนี
ชือสหกรณ์
ตรากรมปา่ ไม้
ปี พ.ศ. ทีจัดตังสหกรณ์
หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นีมีวตั ถุประสงค์เพือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง
ในข้อต่อไปนี
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้
ของตนไว้ในทางอันมันคงและได้รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกันและกันในหมูส่ มาชิก
5
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อนื
(4) จัดหาทุนเพือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อนกู
ื ย้ มื เงิน
(7) ซือหุน้ ของธนาคารซึงมีวตั ถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซือหุน้ ของชุมนุ มสหกรณ์หรือสหกรณ์อนื
(9) ซือหุน้ ของสถาบันทีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กจิ การของสหกรณ์
(10) ซือหลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอืนตามกฎหมายและตามทีคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
(13) ดําเนินการให้กยู้ มื เพือการเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์
และสหกรณ์อนื เพือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(16) กระทําการต่ าง ๆ ตามทีอนุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทกล่
ี าวข้างต้น รวมถึง ซือ ถือกรรมสิทธิหรือทรัพย์สทิ ธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือ
ให้เช่า เช่าซือหรือให้เช่าซือ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือ
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธอี นใด
ื ซึงทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรือรับความช่ วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่ วยงานของ
ต่างประเทศ หรือบุคคลอืนใด
(19) ดําเนินกิจการอย่างอืนบรรดาทีเกียวกับหรือเนืองในการจัดให้สาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 3
ทุน
ข้อ 3 ทีมาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อนื
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอืน
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอืน ๆ
(5) รับเงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ ทีมีผยู้ กให้
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หุ้น
ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตังแต่เดือนแรกทีเข้าเป็ น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที
จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา ซึงสมาชิกได้รบั จากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ บํานาญ ซึงสมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราทีสูงกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซือหุน้ เพิมขึนอีกเมือใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุน้ ทีมีอยู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว
การถือหุน้ รายเดือนและการขอซือหุน้ เพิม ต้องเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหุน้ ของสหกรณ์
ทังนี จํานวนหุน้ ทังหมดทีสมาชิกถือคนหนึง ๆ ต้องไม่เกินหนึงในห้าของหุน้ ทีสหกรณ์ชาํ ระแล้วทังหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างทีตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างทีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สนสุ
ิ ด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ ของสมาชิก
เพือชําระหนีแก่เจ้าหนีของสมาชิกนัน
(ข้อ 5 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ข้อ 6 การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุน้ รายเดือนนัน ให้ชําระโดยวิธหี กั จาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน ๆ ทุกเดือน
เมือสมาชิกมีคําขอเป็ นหนังสือและคณะกรรมการดําเนิ นการได้ตรวจสอบเห็นว่า
สมาชิกนันตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึนด้วยเจตนา
อัน ไม่สุจริต ของตน คณะกรรมการดํา เนิ น การจะอนุ ญ าตให้ส มาชิก นันมิต้อ งชํา ระค่าหุ้น รายเดือ น
ชัวระยะเวลาตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7 การงดชํา ระเงิ น ค่ า หุ้น รายเดื อ น สมาชิก ทีได้ชํา ระเงิน ค่า หุ้น รายเดือ น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็ นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน) และ
ไม่มหี นีสินกับสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนลงก็ได้
โดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์
สมาชิกทีมีหนีสินกับสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนไม่ได้ แต่อาจลดจํานวน
การชํา ระเงิน ค่ า หุ้น รายเดือ นลงได้ ทังนี ต้อ งไม่น้ อ ยกว่า อัต ราทีกํ า หนดไว้ใ นระเบีย บของสหกรณ์
เว้นแต่สมาชิกนันมีหนีสินไม่เกินมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากทีเป็ นหลักทรัพย์คําประกันทีมีอยู่ในสหกรณ์
สามารถงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนได้
สําหรับสมาชิกทีโอนย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา และไม่มี
หนีสิน หรือมีหนีสินไม่เกินค่าหุน้ ทีตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ อาจงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจํานวนการ
ถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์
(ข้อ 7 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ข้อ 8 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุน้ ทีสมาชิกชําระเต็ม
มูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสินปีทางบัญชีของสหกรณ์
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หมวด 4
การดําเนิ นงาน
ข้อ 9 การรับฝากเงิ น สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจํา
จากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อนื ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดเกียวกับการฝาก ดอกเบีย การถอนเงินฝากและอืน ๆ ให้เป็ นไปตามที
ี รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ทได้
ให้สหกรณ์ดาํ รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกําหนดในกฎกระทรวง
การให้เงิ นกู้
ข้อ 10 การให้เงิ นกู้ เงินกูน้ นอาจให้
ั
ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อนื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนี และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่ าง ๆ เกียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและ
จํากัดแห่งเงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกู้ การส่ง
เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอืน ๆ ให้เป็ นไปตามที
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อนนั
ื น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมือ
สหกรณ์มเี งินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทได้
ี รบั ความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อนซึ
ื งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์นีต้องเสนอคําขอกูต้ ามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ทกํี าหนดไว้
ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงิ นกู้ เงินกูซ้ งให้
ึ แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้
แต่เฉพาะเพือการอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตาม
ความมุง่ หมายทีให้เงินกูน้ นั
ข้อ 12 ประเภทแห่งเงิ นกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีทสมาชิ
ี กมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จําเป็ นรีบด่วน
และมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พือเหตุนนได้
ั ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีทสมาชิ
ี
กมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่ายเพือการ
อันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนันได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ เมือสหกรณ์มฐี านะการเงินก้าวหน้าพอทีจะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พือ
ส่งเสริมฐานะ ความมันคง หรือเพือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจให้เงินกู้พเิ ศษแก่สมาชิกนันได้ตามทีเห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้
ประเภทนีตลอดจนเงือนไขและวิธกี าร และต้องมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 13 ดอกเบียเงิ นกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบียเงินกู้ทุกประเภททีให้แก่สมาชิกใน
อัตราตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี ให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนด
ส่งคืนโดยสินเชิง พร้อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ ําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมาย
ทีให้เงินกูน้ นั
(3) เมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง และผูก้ มู้ ไิ ด้จดั การแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมือค้างส่งเงินงวดชําระหนีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลา
ถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ในกรณี ทีผู้คํ าประกันจะต้ องรับผิดชํ าระหนี แทนผู้กู้ตามทีกล่ าวในวรรคก่ อน และ
ไม่สามารถชําระหนีนันโดยสินเชิงได้ เมือผูค้ ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผูค้ ํา
ประกันชําระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนัน ๆ
ข้อ 15 ความผูกพันของผูก้ ้แู ละผูค้ าประกั
ํ
น ผูก้ ู้ หรือผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผูกพันว่า
ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็ น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนีสินซึงตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสินเสียก่อน (เว้นแต่กรณี
ทียังคงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 43)
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นันสหกรณ์อาจฝาก
หรือลงทุนได้ตามทีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมันคงและประโยชน์ สูงสุดทีสหกรณ์
หรือสมาชิกจะได้รบั
การกู้ยืมเงิ นหรือการคําประกัน
ข้อ 17 วงเงิ นกู้ยืมหรือการคําประกัน ทีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ มื หรือ
การคําประกันสําหรับปี หนึง ๆ ไว้ตามทีจําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึงกําหนดดังว่านี
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีประชุมใหญ่ยงั มิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกูย้ มื หรือการคําประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรือการคําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 18 การกู้ยืมเงิ นหรือการคําประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรือออกตัวสัญญา
ใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธอี นใด
ื สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทังนี จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรือคําประกันประจําปี ตามข้อ 17
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การเงิ นและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 19 การลงลายมือชือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชือเพือให้มผี ลผูกพันสหกรณ์
ในกิจการอันเกียวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
(1) หนังสือกูย้ มื ซึงสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ มื ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานอง
ซึงสหกรณ์ เป็ นผู้จํานอง หรือรับจํ านอง หรือการไถ่ ถอนจํานอง หรือการให้ความยินยอมต่ าง ๆ อัน
เกียวเนืองกับทรัพย์สนิ ซึงสหกรณ์เป็ นผู้รบั จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอืน ๆ
จะต้องลงลายมือชือของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ หรือเหรัญญิก
หรือกรรมการผูท้ คณะกรรมการดํ
ี
าเนินการมอบหมาย หรือผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทังปวง นอกจากทีกล่าวไว้ใน (1)
ี รบั มอบหมาย
ข้างบนนีจะต้องลงลายมือชือของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ได้
อนึง ในหนังสือกู้ยมื ซึงสหกรณ์เป็ นผูก้ ู้ยมื ใบสังจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัวสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นนั ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสําคัญด้วย
(ข้อ 19 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 5) พ.ศ. 2553 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที
25 กุมภาพันธ์ 2553)
ข้อ 20 การเงิ นของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ทังนีเป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มกี ารทําบัญชีตามแบบและรายการ
ทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทสํี านักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ให้บ ัน ทึก รายการในบัญ ชีเ กียวกับ กระแสเงิน สดของสหกรณ์ ใ นวัน ทีเกิด เหตุ นัน
สําหรับเหตุอนที
ื ไม่เกียวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ทีมีเหตุอนั
จะต้องบันทึกรายการนันและการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทสมบู
ี รณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครังหนึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนีสิน และทุนของสหกรณ์กบั ทังบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบ
ทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อทีประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล
ซึงผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพืออนุ มตั ใิ นทีประชุมใหญ่ ภายในหนึงร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสินปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทีประชุมใหญ่ดว้ ยในคราวทีเสนองบดุล และให้สง่ สําเนารายงานประจําปี กบั งบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีมีการประชุมใหญ่
อนึง ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อม
ทังข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพือให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มที ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้
สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มขี นึ
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ให้สหกรณ์ รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สินปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่ าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์
ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญ
ั ชีหรือทะเบียนเกียวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอืน
ไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน และได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นันต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละหนึงครัง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรัี บรองทัวไปและตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
โดยผูส้ อบบัญชีซงนายทะเบี
ึ
ยนสหกรณ์แต่งตัง
ข้อ 25 การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํ นาจออก
คําสังเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแจงข้อเท็จจริงเกียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือ
ให้ส่งเอกสารเกียวกับการดําเนิ นงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทังนี ให้ผซู้ งเกี
ึ ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
และให้คาํ ชีแจงแก่ผปู้ ฏิบตั กิ ารตามสมควร
ข้อ 26 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกียวกับ
กิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานทีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีหน่วยงานนันกําหนด
กําไรสุทธิ ประจําปี
ข้อ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี เมือสินปี ทางบัญชีและได้ปิ ดบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทรัี บรองโดยทัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี ําไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า
ของกําไรสุทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
กําไรสุทธิประจําปี ทเหลื
ี อจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน ทีประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นเงินปนั ผลตามหุน้ ทีชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีกําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปนั ผลสําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปนั ผลทังสินทีจ่ายสําหรับปี นันก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปนั ผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ทีสมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันที
เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนั ผลตังแต่เดือนนัน ส่วนหุน้ ทีสมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลัง
วันทีเจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปนั ผลให้ตงแต่
ั เดือนถัดไป
(2) เป็ น เงิน เฉลียคืน ให้แ ก่ ส มาชิก ตามส่ว นธุ ร กิจ ทีสมาชิก ได้ทํ า ไว้ก ับ สหกรณ์
ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกทีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบียในปี ใด มิให้ได้รบั
เงินเฉลียคืนสําหรับปีนนั
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(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รัก ษาระดับ อัต ราเงิน ป นั ผล ไม่เ กิน ร้อ ยละสองแห่ง ทุ น เรือ นหุ้น ของ
สหกรณ์ตามทีมีอยู่ในวันสินปี นัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลนีจะถอนได้โดยมติแห่งทีประชุมใหญ่
เพือจ่ายเป็ นเงินปนั ผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละยีสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกสมทบ ไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(9) เป็ นทุนเพือจัดตังสํานักงานหรือทุนอืน ๆ เพือเสริมสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์
(10) กําไรสุทธิสว่ นทีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทังสิน
(ข้อ 27 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
ทุนสํารอง
ข้อ 28 ทีมาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดา
เงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สนิ ทีมีผูย้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มไิ ด้กําหนดว่าให้ใช้เพือการใด ให้จดั สรร
เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ นันเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึง จํานวนเงินซึงสหกรณ์พงึ จ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเรียกร้องจนพ้น
กําหนดอายุความ ก็ให้สมทบจํานวนเงินนันเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซงคณะกรรมการดํ
ึ
าเนินการเสนอแนะให้ทประชุ
ี
มใหญ่
จัดสรรตามข้อ 27 หากทีประชุมใหญ่พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวน
ให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารอง ทังสิน
ข้อ 29 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิก
จะแบ่งปนั กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้สว่ นใดส่วนหนึงก็ไม่ได้
ทุนสํารองนีจะถอนจากบัญชีได้เพือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึน หรือเพือจัดสรร
เข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ทได้
ี จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิ ก
ข้อ 30 สมาชิ ก สมาชิกสหกรณ์นีคือ
(1) ผูท้ มีี ชอและลงลายมื
ื
อชือในบัญชีรายชือผูซ้ งจะเป็
ึ
นสมาชิกเพือขอจัดตัง
สหกรณ์ และได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ชาํ ระค่าหุน้ ตามจํานวน
ทีจะถือครบถ้วนแล้ว
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ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ หรือลู กจ้างประจํ าสังกัดกรมป่าไม้ หรือกรมอุ ทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งั หรือสํ านั กงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือส่วนราชการอืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม หรือเป็ นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์นี หรือ
ข. เคยเป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือส่วนราชการอืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม หรือเป็ นเจ้าหน้ าทีของสหกรณ์ นี ซึงได้เกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการหรือ
งานประจําโดยไม่มคี วามผิด หรือ
ค. เป็ นสมาชิก หรือผูเ้ คยเป็ นสมาชิกซึงได้โอนย้าย หรือออกจากราชการ
หรืองานประจําโดยไม่มคี วามผิด
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อนที
ื มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
(ข้อ 31 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 7) พ.ศ. 2556 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที
28 กุมภาพันธ์ 2556)
ข้อ 32 การเข้ า เป็ นสมาชิ ก ผู้ส มัค รเป็ น สมาชิก ตามข้อ บัง คับ (รวมทังสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อนซึ
ื งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ
ทีกําหนดไว้โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่ งไม่ตํากว่าหัวหน้าฝา่ ยหรือเทียบเท่าคนหนึง
รับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ตํากว่าผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่า ก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นทีพอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามทีกําหนดไว้ในข้อ 31 ทังเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนันชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุน้ ตามจํานวนทีจะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรืองการรับสมาชิกเข้าใหม่
ให้ทประชุ
ี มใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุ ใด ๆ เมือ
ผูส้ มัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนํ าเรืองเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด มติแห่งที
ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกในกรณีดงั ว่านี ให้ถอื เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ ทน
สมาชิกซึงมาประชุม
ข้อ 33 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หนึงร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 34 สิ ทธิ หน้ าทีในฐานะสมาชิ ก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าหุน้ ตามจํานวนทีจะถือครบถ้วน เมือได้ปฏิบตั ดิ งั นีแล้วจึงจะถือว่าได้สทิ ธิในฐานะสมาชิก
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สิ ทธิ ของสมาชิ กมีดงั นี
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชือเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกเป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รบั บริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอนื ๆ ทีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้ าทีของสมาชิ ก มีดงั นี
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและมันคง
ข้อ 35 สมาชิ กย้ายสังกัด สมาชิกทีย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอืน และ
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซงตั
ึ งขึนในสังกัดนัน หากสหกรณ์นนมี
ั ขอ้ บังคับ
ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดําเนินการได้มมี ติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนันมี
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ทีตนมีอยู่ในสหกรณ์นีไปยังสหกรณ์ ทีตนได้ไปเข้าเป็ น
สมาชิกใหม่ สหกรณ์กจ็ ะจัดการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู้ และเงินฝาก ทีสมาชิกนันมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตาม
วิธกี ารทีได้กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 36 การรับโอนสมาชิ กสหกรณ์ อืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนซึ
ื งย้าย หรือ
โอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ยนใบสมั
ื
ครถึง
สหกรณ์ เมือได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34
ทังนี เมือสหกรณ์ทตนเป็
ี
นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์นีเสร็จสินแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั เิ กียวกับหนีสินทีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน ให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37 การเปลียนแปลงชือ สัญชาติ และทีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลียนแปลงชือ
สัญชาติและทีอยูต่ อ้ งแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
การตังผูร้ บั โอนประโยชน์
ข้อ 38 การตังผูร้ บั โอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็ นหนังสือตังบุคคลหนึงหรือหลายคน
เพือให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซงตนมี
ึ
อยู่ในสหกรณ์ในเมือตนตายนัน มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้ หนังสือตัง
ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านีต้องทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลียนแปลงการตังผูร้ บั โอนประโยชน์ทได้
ี ทาํ ไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืนใด
ั ก็คนื ให้แก่
บรรดาทีสมาชิกผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ ทได้
ี ตงไว้
ั หรือถ้ามิได้ตงไว้
บุคคลทีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน
จํ า นวนดัง กล่ า วนั น ทังนี สํ า หรับ เงิน รับ ฝากทุ ก ประเภท สหกรณ์ จ ะคิด ดอกเบี ยให้ จ นถึ ง วัน ที
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คณะกรรมการดําเนินการมีมติรบั ทราบการขาดสมาชิกภาพ ส่วนเงินค่าหุน้ เงินปนั ผล และเงินเฉลียคืน
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ 44 วรรคแรก และข้อ 45
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึงปี นับแต่วนั ทีสมาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรทีทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้ว ย เมือคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การได้พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิแ ล้ว สหกรณ์ จ ะจ่า ยเงิน ผลประโยชน์ ด งั กล่า วภายในสีสิบ ห้า วัน
ในกรณีผมู้ สี ทิ ธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยนคํ
ื าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ มีี ชอเป็
ื นผูร้ บั โอนประโยชน์
ทีสมาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยูก่ ด็ ี เมือพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวน
ั น
เงินดังกล่าว ยกเว้นค่าหุน้ และเงินรับฝาก ไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
การขาดจากสมาชิ กภาพ
ข้อ 39 การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มหี นีสินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือ
ผูค้ ําประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ
เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจมอบหมายให้ป ระธานกรรมการ หรือ รองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถอื ว่า
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด้วย
ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่าง
หนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(1) ขาดชําระค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด
ทังนี โดยมิได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีให้เงินกูน้ นั
(3) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ทเกิ
ี ดบกพร่องให้คนื ดีภายในระยะ
เวลาทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี ไม่ว่ าต้นเงินหรือดอกเบียติดต่ อกันเป็ นเวลาถึง
สองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
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(5) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกียวกับหนีสินของตนแก่สหกรณ์เมือสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
หรือเมือจะก่อความผูกพันในหนีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ าประกั
ํ
น หรือเมือมีความผูกพันในหนีสิน
ต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(6) จงใจฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของ
สหกรณ์หรือของทีประชุมกลุ่มทีตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซอสั
ื ตย์สุจริต
แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือมเสียต่อสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมือคณะกรรมการดํา เนิ น การได้ส อบสวนพิจ ารณาปรากฏว่า สมาชิก มีเ หตุ ใ ดๆ
ดังกล่ า วข้างต้น นี และได้ล งมติใ ห้ส มาชิก ออกโดยคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่ า สองในสามแห่งจํานวน
กรรมการดําเนินการทีมาประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนันถูกให้ออกจากสหกรณ์ เว้นแต่กรณีตาม (1)
หรือ (4) หากปรากฏว่าสมาชิกมีหนีค้างชําระต่อสหกรณ์ หรือมีเหตุ สมควรอืนใด ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอาํ นาจให้สมาชิก ผูน้ นยั
ั งคงสมาชิกภาพต่อไปตามกําหนดระยะเวลาทีเห็นสมควร โดยมิให้
นําความในข้อ 5 มาใช้บงั คับ
สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มสี ทิ ธิยืนอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ โดยให้ยนอุ
ื ทธรณ์
เป็ นหนังสือต่อผูต้ รวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งให้ออกจากสหกรณ์ คําวินิจฉัยของ
ทีประชุมใหญ่ให้เป็ นทีสุด
ข้อ 42 การถอนชื อสมาชิ กออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณีทสมาชิ
ี
กออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึง ให้สหกรณ์แจ้งเรืองสมาชิกออกให้ประธานกลุ่มซึงเกียวข้องเสนอทีประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว
ข้อ 43 สมาชิ กที โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มี
ความผิด สมาชิกทีโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยไม่มคี วามผิด
เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษา
ให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเมือ มีหนีสินไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านันอาจได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 44 การจ่ายคืนจํานวนเงิ นของสมาชิ กที ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณีที
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (1) (2) และ (3) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปนั ผลและ
เงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึงออกเพราะเหตุ อืน
พร้อมด้วยเงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั
โดยเฉพาะค่าหุน้ นันผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลียคืน
สําหรับปี ทออกนั
ี
น หรือ จะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสินปี ทางบัญชีทออก
ี โดยได้รบั เงินปนั ผลและ
เงินเฉลียคืนสําหรับปี ทออกนั
ี
นด้วย ในเมือทีประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นันแล้วก็ได้
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นนั คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุน้ ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นันไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที
ขาดจากสมาชิกภาพเนืองจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3)
โดยไม่มคี วามผิดนัน คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ในกรณีทสมาชิ
ี
กขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินรับฝาก เงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่าย บรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้
ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทสมาชิ
ี
กขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) และ (6) นัน สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปนั ผล และเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่าย บรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลียคืนตังแต่ ประจําปี ทีออกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสินปี โดยขอรับเงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนในปี นัน
ภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
กรณีทสหกรณ์
ี
ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้
แก่สมาชิกทีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุน้ ทีจะจ่ายคืนแก่
สมาชิก
การคํานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคก่อนให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณ ดังนี
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุน้ ทังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนีสินทังสิน)
จํานวนหุน้ ทังสิน
ในการปรับลดมูลค่าต่อหุน้ ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้ งมีการปรับปรุงบัญชีใด ๆ
แต่ต้องเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นทีจะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน สําหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ ทีกําหนดในข้อบังคับข้อ 4 และ
ข้อ 44 วรรคหก ซึงอยู่ใ นบัญ ชีทุน เรือ นหุ้น และเงินค่า หุ้น จ่า ยคืน ต่ อ หุ้น แก่ส มาชิก ในกรณี ส หกรณ์
ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมือสหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ เป็ นปจั จุบนั ทุกปีและมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุน้
ทีกําหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 45 การหักจํานวนเงิ นซึงสมาชิ กต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามข้อ 44 นัน สหกรณ์มอี าํ นาจหักจํานวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 46 กลุ่มสมาชิ ก สหกรณ์อาจจัดตังกลุ่มสมาชิกขึน การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม
กิจกรรมของทีประชุมกลุ่ม การเลือกตังจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ ง การพ้นจากตําแหน่ ง
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพือหนี สิ นของสหกรณ์
ข้อ 47 ความรับผิ ดของสมาชิ กและสมาชิ กสมทบ สมาชิกและสมาชิกสมทบ
มีความรับผิดเพือหนีสินของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุน้ ทียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
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หมวด 6
สมาชิ กสมทบ
ข้อ 48 สมาชิ กสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามทีเห็นสมควร โดยต้อง
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นประจํา
ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาทังบรรลุนิตภิ าวะและยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ในกรณีที
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะจะต้องได้รบั คํายินยอมจากผูป้ กครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ก. เป็ นบุตร หรือคูส่ มรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก หรือบิดามารดา
ของคูส่ มรสสมาชิก หรือ
ข. เป็ น พนั ก งานราชการ หรือ ลู ก จ้า งชัวคราวรายเดือ น หรือ ลู ก จ้า ง
ชัวคราวรายวันหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตําแหน่ งทีเรียกชืออย่างอืนทีปฏิบตั ิงานในทํานอง
เดียวกันของกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั
หรือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือส่วนราชการอืนในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือสหกรณ์นี หรือ
ค. เป็ นสมาชิกสมทบซึงเป็ นบุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดาของสมาชิก
หรือ ของคู่ ส มรสสมาชิก ซึ งต่ อ มาสมาชิก ขาดจากสมาชิก ภาพเนื องจากเสีย ชีวิต หรือ เป็ น คน
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ง. เป็ นสมาชิกสมทบ ซึงเป็ นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัวคราวรายเดือน
หรือลูกจ้างชัวคราวรายวัน หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตําแหน่ งทีเรียกชืออย่างอืนทีปฏิบตั งิ าน
ในทํานองเดียวกัน หรือซึงต่อมาพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว หรือ
จ. เป็ น นิ ติบุ ค คลทีดํา เนิ น กิจ กรรมเกียวกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติห รือ
สิ งแวดล้ อ ม หรื อ ที เกี ยวกั บ การออมทรั พ ย์ หรื อ ที มี บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลในสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเป็ นสมาชิก หรือ
ฉ. เป็ นคณะบุคคลทีดําเนินกิจกรรมเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ งแวดล้ อ ม หรือ ที เกี ยวกับ การออมทรัพ ย์ หรื อ ที มีบุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลในสัง กัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเป็ นสมาชิก ทังนี ให้มบี ุคคลหรือคณะบุคคลกระทําการแทนชมรม
สโมสร โครงการ หรือกลุ่มบุคคลทีเรียกชืออย่างอืน
(4) เป็ นผูท้ มีี ความประพฤติดงี าม
(5) เป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
ข้อ 50 การได้เข้าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้ โดยให้สมาชิกซึงทํางานในแผนก หรือฝา่ ย หรือกอง หรือจังหวัด
หรืออําเภอ หรือหน่ วยเดียวกันไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง แล้วจึงผ่านให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครรับรอง
ในกรณีทผูี ส้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึงเกียวข้องเป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็ นผูร้ บั รอง เมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
ผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามทีกําหนดในข้อ 49 ทังเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้
และต้องจัดให้ผสู้ มัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามทีจะถือครบถ้วน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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เมือสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ติ ามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สทิ ธิและหน้าทีในฐานะสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบทีลาออกจากการเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครัง จะสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบอีกไม่ได้
ข้อ 51 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าในวันทียืนใบสมัครเป็ นสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท (หนึงร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี
ให้ถอื ว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่วา่ ด้วยกรณีใด ๆ
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบครังที 2 ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันทียืนใบสมัคร
เป็ นจํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึงพันบาทถ้วน)
ข้อ 52 การให้ บริ การสมาชิ กสมทบ เมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าสมควร
จัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินสิทธิและหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในข้อ 53
ข้อ 53 สิ ทธิ หน้ าทีในฐานะสมาชิ กสมทบ
สิ ทธิ ของสมาชิ กสมทบ มีดงั นี
(1) มีสทิ ธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ในทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์
แต่ไม่มสี ทิ ธิเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) มีสทิ ธิซือหุน้ เพิมเมือใดหรืองดซือหุน้ เมือใดก็ได้ โดยสมาชิกสมทบรายหนึง
จะมีทุนเรือนหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึงล้านบาทถ้วน)
เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรระงับการซือหุน้ ในระยะเวลา
ทีกําหนด
(3) จะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างทีตนเป็ นสมาชิกสมทบอยูไ่ ม่ได้
(4) มีสทิ ธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท โดยทีสหกรณ์อาจงดรับฝากเงิน
จากสมาชิกสมทบเมือใดก็ได้ ทังนี สมาชิกสมทบรายหนึงจะมีเงินฝาก
ทุกประเภทในสหกรณ์รวมกันได้ไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้าน
บาทถ้วน) ยกเว้นกรณี ดังนี
ก. ดอกเบียเงินฝากทีเกิดขึนภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามทีกําหนด
ในวรรคแรก
ข. เงินทีสมาชิกสมทบได้รบั โอนประโยชน์จากสมาชิก ไม่ว่าจะเป็ นเงิน
ค่าหุน้ เงินฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลียคืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ หรือ
เงินอืนใดทีสมาชิกได้รบั จากสหกรณ์
(5) มีสทิ ธิกูเ้ งินและคําประกันเงินกูไ้ ด้ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ และ
มีสทิ ธิรับโอนหนีและหลักประกันจากสมาชิก โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(6) มีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนตามมติทประชุ
ี มใหญ่
(7) มีสทิ ธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
(8) มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการจากทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกสมทบ
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หน้ าทีของสมาชิ กสมทบ มีดงั นี
(1) ต้องชําระค่าหุน้ เมือแรกเข้าเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท
(หนึงร้อยบาทถ้วน)
(2) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
(3) เข้าร่วมประชุมตามทีสหกรณ์นดั หมาย
(4) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์เป็ นองค์กรทีเข้มแข็ง
(5) สมาชิกสมทบทีเป็ นบุตร คูส่ มรส บิดา มารดา ของสมาชิก หรือ ของ
คู่สมรสสมาชิก ให้สงั กัดกลุ่มเดียวกับสมาชิกนันสังกัดอยู่ ส่วนสมาชิก
สมทบทีเป็ นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัวคราวรายเดือน หรือลูกจ้าง
ชัวคราวรายวัน หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตําแหน่ งทีเรียกชือ
อย่างอืนทีปฏิบตั ิงานในทํานองเดียวกัน ต้องสังกัดกลุ่มหน่ วยงานทีตน
สังกัดอยู่ สําหรับสมาชิกสมทบตามข้อ 49 (3) จ. และ ฉ. ให้ ส ัง กั ด กลุ่ ม
ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
การดําเนินกิจกรรมตามสิทธิและหน้าทีของสมาชิกสมทบให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
(ข้อ 53 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 8) พ.ศ. 2559 นายทะเบียนรับจดทะเบียน ตังแต่วนั ที
30 มีนาคม พ.ศ. 2559)
การขาดจากสมาชิ กภาพของสมาชิ กสมทบ
ข้อ 54 การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รบั อนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจํา
ข้อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดย
แสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเมือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี
(1) ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
(2) แสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์หรือทําให้เสือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้อ 57 การเปลียนแปลงชือ สัญชาติ และทีอยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลียนแปลง
ในเรืองชือสัญชาติและทีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
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ข้อ 58 การตังผู้รบั โอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทําเป็ นหนังสือตังบุคคลหนึง
หรือหลายคนเพือให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซงตนมี
ึ
อยูใ่ นสหกรณ์ในเมือตนตายนัน มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
หนังสือตังผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านีต้องทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลียนแปลงการตังผูร้ บั โอนประโยชน์ทได้
ี
ทําไว้แล้ว ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอื ไว้
เมือสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลียคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอืนใด
บรรดาทีสมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทได้
ี ตงไว้
ั หรือถ้ามิได้ตงไว้
ั ก็คนื
ให้แก่บุคคลทีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็ นทีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั
เงินจํานวนดังกล่าวนัน ทังนี ตามข้อกําหนดในข้อ 59 วรรคแรก และข้อ 60
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึงปี นบั แต่วนั ทีสมาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตร
ทีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมือคณะกรรมการดําเนินการได้พจิ ารณาและอนุ มตั แิ ล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายใน
สีสิบ ห้าวัน ในกรณีผู้มีส ิทธิรับเงินผลประโยชน์ ไม่ย ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ทีมีชือเป็ นผู้ร บั
กสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยูก่ ด็ ี เมือพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
โอนประโยชน์ทสมาชิ
ี
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ทงสิ
ั น
ข้อ 59 การจ่ายคืนจํานวนเงิ นของสมาชิ กสมทบทีขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี
ทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2) และ (4) นัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้
เงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบ
ซึงออกเพราะเหตุอนื พร้อมด้วยเงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นันผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปนั ผล
ี โดยได้รบั
หรือเงินเฉลียคืนสําหรับปี ทออกนั
ี
น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสินปี ทางบัญชีทออก
เงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนสําหรับปีทออกนั
ี
นด้วย ในเมือทีประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นนั
แล้ว ก็ได้สดุ แต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่ นวันต้นปี นนั คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอ
ั จนถึงปีทางบัญชีใหม่
การจ่ายคืน ค่าหุน้ ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนนไว้
ในกรณีทสมาชิ
ี
กสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่าย บรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทสมาชิ
ี
กสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) และ (6) นัน
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปนั ผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียค้างจ่าย บรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยู่
ี
ในสหกรณ์คนื ให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มเี งินปนั ผลหรือเงินเฉลียคืนตังแต่ประจําปี ทออกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสินปี โดยขอรับเงินปนั ผลและเงินเฉลียคืน
ในปี นัน ภายหลังทีทีประชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี กไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนัน
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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กรณีทสหกรณ์
ี
ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้
แก่สมาชิกสมทบทีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุน้ ทีจะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ
การคํานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคก่อนให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณ ดังนี
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุน้ ทังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนีสินทังสิน)
จํานวนหุน้ ทังสิน
ในการปรับลดมูลค่าต่อหุน้ ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ไม่ตอ้ งมีการปรับปรุง
บัญชีใด ๆ แต่ต้องเปิ ดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ทีจะจ่ายคืนสมาชิกสมทบไว้ และให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน สําหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ ทีกําหนดในข้อบังคับ
ข้อ 4 และข้อ 59 วรรคหก ซึงอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุน้ และเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แก่สมาชิกสมทบใน
กรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมือสหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ เป็ นปจั จุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุน้
ทีกําหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 60 การหักจํานวนเงิ นซึงสมาชิ กสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นัน สหกรณ์มอี าํ นาจหักจํานวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61 การถอนชือสมาชิ กสมทบออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณีทสมาชิ
ี
กสมทบ
ออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ปี ละหนึงครังภายในหนึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สินปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมือมีเหตุอนั สมควรคณะกรรมการดําเนินการ
จะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือใดก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
หรือในกรณีทีสหกรณ์ ขาดทุนเกินกึงหนึ งของจํานวนทุนเรือนหุ้นทีชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีสหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึงมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าหนึงในห้าของจํานวนสมาชิกทังหมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึงร้อยคน หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึงมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าหนึงในห้าของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด หรือ
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุม
ใหญ่วสิ ามัญก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ทีรับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นายทะเบียนสหกรณ์มอี าํ นาจเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะเวลาทีเห็นสมควร
ข้อ 64 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิ ก กรณีทสหกรณ์
ี
มสี มาชิกเกินกว่าห้าพันคน
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน
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ข้อ 65 การเลือกตังและการดํารงตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิ ก
(1) สมาชิกเท่านันมีสทิ ธิได้รบั เลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) ให้ทประชุ
ี
มกลุ่มดําเนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก 50 คนต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึงคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึงหนึงให้เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
เพิมขึนอีกหนึงคน หากกลุ่มใดมีจาํ นวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คน ให้เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกได้หนึงคน ทังนี
การกําหนดกลุ่มให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
อนึง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึงร้อยคนไม่ได้
(3) วิธกี ารเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทประชุ
ี มกลุ่มดําเนินการดังนี
ก. ให้ห ัว หน้ า หน่ ว ยงาน หรือ ผู้ทีได้ร ับ มอบหมายเป็ น ประธานการ
เลือกตังผู้แทนสมาชิก เว้นแต่กรณีประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทน
สมาชิก และทีประชุมกลุ่มเลือกตังผูท้ ําหน้าทีประธานการเลือกตังแทน และให้ทประชุ
ี มกลุ่มเลือกสมาชิกอีก
ไม่เกิน 3 คน เป็ นกรรมการนับคะแนน
ข. กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเกินกว่าจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจะมีได้ของกลุ่ม ให้ทประชุ
ี มกลุ่มดําเนินการเลือกตังต่อไป
กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้ของกลุ่ม ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชือผูส้ มัครรับเลือกตัง
ผูแ้ ทนสมาชิกและให้ถอื ว่าผูส้ มัครดังกล่าวได้รบั เลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่มนัน
สําหรับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกส่วนทีขาด ให้ทประชุ
ี
มกลุ่มเสนอชือสมาชิก
ทีเห็นว่าเหมาะสม แล้วดําเนินการเลือกตังเฉพาะส่วนทีเหลือต่อไป เพือให้ครบตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจะมีได้ของกลุ่ม
กรณีไม่มผี ู้สมัครรับเลือกตังให้ทีประชุมกลุ่มเสนอชือสมาชิกทีเห็นว่า
เหมาะสมเท่ากับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้ของกลุ่ม
ค. การลงคะแนนเสียงเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ใช้วธิ กี ารลงคะแนนลับ
ซึงสมาชิกแต่ละคนมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงไม่เกินจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้ของกลุ่ม
ง. ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั เลือกตังเป็ น
ผูแ้ ทนสมาชิกให้ทประชุ
ี มทราบโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่ม
จ. ภายหลังการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก กรณีทกลุ
ี ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหนึงคน
ให้ผแู้ ทนสมาชิกนันเป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีทกลุ
ี ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหลายคน ให้ผแู้ ทนสมาชิกเลือกตังกันเอง
เป็ นประธานกลุ่มหนึงคนและเลขานุการกลุ่มหนึงคน
ฉ. ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกมีหนังสือแจ้งรายชือผูแ้ ทนสมาชิก
ทีได้รบั เลือกตังของกลุ่มให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว
(4) ให้ผู้แ ทนสมาชิก อยู่ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสองปี ท างบัญ ชีข องสหกรณ์
ถ้ายังไม่มกี ารเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผูแ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่ งต่อไปพลางก่อนในปี ใด
ทีมีการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ดําเนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
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ข้อ 66 การพ้นจากตําแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืนใบลาออกต่อทีประชุมกลุ่มซึงตนสังกัด หรือสหกรณ์
(3) ย้ายออกจากกลุ่มทีตนสังกัด และไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีผูแ้ ทนสมาชิก
ของกลุ่มได้
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) สมาชิกในกลุม่ ซึงตนสังกัดเข้าชือจํานวนเกินกว่ากึงหนึงถอดถอน
ข้อ 67 ตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิ กว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิก
พ้น จากตํา แหน่ ง ไม่ว่ าด้ว ยประการใด ๆ หากเวลาการดํา รงตํ า แหน่ ง ทีเหลือ อยู่เ กิน กว่า เก้าสิบ วัน
ให้สหกรณ์กําหนดให้มกี ารเลือกตังซ่อมแทนจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีว่างลง และให้ผแู้ ทนสมาชิกทีได้รบั
เลือกตังอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าทีกําหนดเวลาทีผูซ้ งตนแทนนั
ึ
นเหลืออยู่ ทังนี ให้เป็ นไปตามวิธกี ารที
สหกรณ์กาํ หนด
กรณีผู้แ ทนสมาชิกพ้น จากตํ าแหน่ งไม่ว่ากรณีใ ด ๆ ตามข้อ 66 มีจํานวน
มากกว่าสองในสามของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทังหมดตามประกาศของสหกรณ์ ให้ถอื ว่าผูแ้ ทนสมาชิก
ทีเหลืออยูพ่ น้ จากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก และให้สหกรณ์ดาํ เนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ทงหมดภายใน
ั
กําหนด 90 วัน และให้ผแู้ ทนสมาชิกทีได้รบั เลือกตังอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าทีกําหนดเวลาทีเหลืออยู่
ของผูแ้ ทนสมาชิกชุดนัน
ข้อ 68 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์
มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที และเรืองทีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนันเป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทังนี ให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ เป็ นผู้ลงลายมือชือในหนังสือนัน และต้องแจ้ง
ให้เจ้าหน้าทีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับ
ทีแจ้งให้สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกทังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึงร้อยคน ในกรณีเป็ นการ
ประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิกต้องมีผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึงร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีททีี ประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกทัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่
ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์ได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รบั เลือกตังใด ๆ ทังสิน
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู้ นมาประชุ
ื
มแทนตนไม่ได้
ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครังที สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิก
หรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อกี ครังหนึงภายในสิบสีวัน
นับแต่วนั ทีนัดประชุมใหญ่ครังแรก ในการประชุมครังหลังนี ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญทีสมาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมือมีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่า
หนึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอื เป็ นองค์ประชุม
แต่ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมือมีสมาชิกหรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํ นวนไม่ถงึ ทีจะเป็ นองค์ประชุมตามทีกล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
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ข้อ 71 อํานาจหน้ าที ของที ประชุมใหญ่ ทีประชุมใหญ่มอี ํานาจหน้ าทีพิจารณา
วินิจฉัยเรืองทังปวงทีเกิดขึนเกียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) รับทราบเรืองการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์
การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึงมิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิก
ทีถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับ ทราบรายงานประจํ า ปี แ สดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการและของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอืน ๆ ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึงสหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคําประกัน
(7) อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีเพือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
(10) พิจารณาแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุ มสหกรณ์ ทีสหกรณ์นีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้ าทีซึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึงสหกรณ์คดิ จะทําเป็ นเครืองเกือหนุ นบรรดาสมาชิก
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 8
คณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ 72 คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึงคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสีคน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตัง
จากผูแ้ ทนสมาชิก
ให้ก รรมการดํา เนิ น การเลือ กตังในระหว่า งกัน เองขึนดํา รงตํ า แหน่ ง รองประธาน
กรรมการหนึงคนหรือหลายคน เลขานุ การหนึงคน เหรัญญิกหนึงคน และจะให้มผี ชู้ ่วยเลขานุ การหรือ
ผูช้ ว่ ยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนันเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึงมีลกั ษณะดังต่อไปนีเป็ นหรือทําหน้าทีกรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้ ร ับ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิพ ากษาถึง ทีสุ ด ให้จํ า คุ ก ในความผิด
เกียวกับทรัพย์ทกระทํ
ี
าโดยทุจริต
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(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่ วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที
(3) เคยถู ก ให้พ้น จากตํ า แหน่ ง กรรมการ หรือ มีคํ า วินิ จ ฉั ย เป็ น ทีสุ ด ให้
พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที
(5) สมาชิกซึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย
ในฐานะผูก้ ู้ ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีทผิี ดนัดถึงปีทเลื
ี อกตังกรรมการดําเนินการ
(6) ผูซ้ งเป็
ึ นเจ้าหน้าทีในสหกรณ์นี
ข้อ 73 อํานาจหน้ าทีของกรรมการดําเนิ นการแต่ละตําแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(1) เป็ นประธานในทีประชุมใหญ่และทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชือในเอกสารต่ าง ๆ ในนามสหกรณ์ ตามทีกํ าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี
(4) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(1) ปฏิบตั กิ ารในอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมือประธานกรรมการไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ หรือเมือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั กิ ารตามทีประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครัง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีดังนี
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ
ของสหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
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ข้อ 74 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวี าระอยู่
ในตํ า แหน่ ง คราวละสองปี นั บ แต่ ว ัน เลือ กตัง ในวาระเริมแรกเมือครบหนึ งปี นั บ แต่ ว ัน เลื อ กตัง
ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ทังหมดโดยวิธีจ ับฉลาก (ถ้ ามีเศษให้ป ดั ขึน) และให้ถือว่ าเป็ นการพ้นจากตํ าแหน่ งตามวาระในปี ต่ อไป
ให้กรรมการดําเนินการทีอยูใ่ นตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยูน่ านทีสุด ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
กรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ทียัง อยู่ใ นตํ า แหน่ ง ตามวาระและยัง คงเป็ น สมาชิก
สหกรณ์อยูแ่ ม้จะพ้นจากการเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกก็ยงั คงอยู่ในตําแหน่ งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อไป
จนกว่าครบวาระ
เมือครบกําหนดตามวาระแล้ว หากยังไม่มกี ารเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่
แต่ตอ้ ง ไม่เกินหนึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สินปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซงพ้
ึ นจากตําแหน่ งอาจได้รบั เลือกตังซําอีกได้ แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีทกรรมการดํ
ี
าเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทังคณะ ให้กรรมการดําเนินการที
ได้รบั เลือกตังใหม่อยู่ในตําแหน่ งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึง
มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ข้อ 75 การพ้นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ งเพราะเหตุ
อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
หรือลาออกเป็ นหนังสือหรือด้วยวาจาต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีประจําในสหกรณ์นี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนีไม่วา่ เงินต้นหรือดอกเบียในฐานะผูก้ ู้
(6) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทังคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงให้
ั ออกทังคณะ หรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ สี ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีรับทราบคําสัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นทีสุด
กรณีททีี ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทังคณะ
ให้ทประชุ
ี มใหญ่เลือกตังคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทงคณะอยู
ั
ใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้อ 76 ตําแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7)) ให้กรรมการดําเนินการทียังดํารงตําแหน่ งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึงจะได้มกี ารเลือกตังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งทีว่าง
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แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการทีดํารง
ตําแหน่งอยูจ่ ะประชุมดําเนินการใดๆไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญขึนโดยเร็ว
ในกรณีทตํี าแหน่ งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความ
ในวรรคก่อนนันเป็ นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มรี องประธานกรรมการทําหน้าทีแทนและยังมิได้
มีการประชุมใหญ่เพือเลือกตังใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตังกรรมการดําเนินการ
อืนขึนทําหน้าทีแทนชัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตังใหม่
กรรมการดําเนิ นการซึงทีประชุมใหญ่ เ ลือกตังขึนแทนในตําแหน่ งทีว่าง ให้อยู่ใ น
ตําแหน่งได้เท่ากับวาระทีเหลืออยูข่ องผูท้ ตนแทน
ี
ข้อ 77 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราว
ทีมีกจิ ธุระ แต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึงครังเป็ นอย่างน้อย
ให้ป ระธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ เลขานุ ก าร เรีย กประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณีทเป็
ี นการประชุมเกียวกับการเปลียนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
และเรืองทีสําคัญอืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการดําเนินการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 78 อํานาจหน้ าที ของคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนินการ
มีอํานาจหน้าทีดําเนินกิจการทังปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสังของสหกรณ์ กับทังในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) พิจารณาในเรืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดูแลให้สมาชิกปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรืองการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กํา หนดและดํา เนิ น การเกียวกับ การประชุ ม ใหญ่ และเสนองบดุ ล กับ
รายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อทีประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ทประชุ
ี มใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณากําหนดค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าเบียประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน คณะทํางาน ทีปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี และบุคคลอืนทีทําประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(7) พิจ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตัง หรือ จ้า ง และกํ า หนดค่ า ตอบแทนของ
ผูจ้ ดั การตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ
ทรัพย์สนิ และบรรดาอุปกรณ์ดาํ เนินงานของสหกรณ์
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(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุ มสหกรณ์และ
องค์การอืน
(12) พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตั งและถอดถอนคณะกรรมการอื น หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจ ารณาให้ค วามเทียงธรรมแก่ บ รรดาสมาชิก เจ้ า หน้ า ทีสหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัวไป เพือให้กจิ การของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็น
ของผูจ้ ดั การและสมาชิกเกียวกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิ ญ สมาชิ ก หรือ บุ ค คลภายนอกที เห็ น สมควรเป็ น ที ปรึก ษาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามทีเห็นสมควร
(17) ฟ้ อง ต่ อสู้ หรื อ ดํ า เนิ นคดี เ กี ยวกั บ กิ จ การข องสหกรณ์ หรื อ
ประนีประนอม ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาด
(18) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกียวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตังกรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพือเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอืน
ซึงสหกรณ์นีเป็ นสมาชิก ทังนี ให้เป็ นไปตามทีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์การนันกําหนดไว้
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การ และบุคคลทีเกียวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนิ นการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์กระทําการ หรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั หิ น้าทีของตน
จนทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกียวกับการเงิน
การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุ
ให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอืน
ข้อ 80 คณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการดําเนินการตังกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จาํ นวนไม่เกินห้าคน เป็ นคณะกรรมการอํานวยการ โดยให้มตี ําแหน่ งประธานกรรมการหนึงคน
และเลขานุ การหนึงคน นอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่ งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึงตังคณะกรรมการอํานวยการนัน
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีมีกจิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึงครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการอํานวยการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ข้อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 81 อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการ
เป็ นผูด้ ําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีได้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ควบคุมในเรืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการ
เก็บรักษาเงิน ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุ ม การจัด ทํ า บัญ ชีแ ละทะเบีย นต่ า งๆ ของสหกรณ์ ใ ห้ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของ
สหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมทีจะให้ผเู้ กียวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ทประชุ
ี มใหญ่พจิ ารณาอนุ มตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทํานิตกิ รรมต่าง ๆ เกียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 82 คณะกรรมการเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตังกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน เป็ นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มตี ําแหน่ งประธานกรรมการคนหนึง และ
เลขานุ การคนหนึงนอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึงตังคณะกรรมการเงินกูน้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีมีกจิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน
ละหนึงครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนกรรมการเงินกูท้ งหมดจึ
ั
งจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 83 อํานาจหน้ าที ของคณะกรรมการเงิ นกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มอี ํานาจ
หน้าทีในการพิจารณาวินิจฉัยอนุ มตั กิ ารให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสังของสหกรณ์รวมทังข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุง่ หมายทีให้เงินกูน้ นั
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(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามทีกําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์และเมือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู้ จู้ ดั การแก้ไข
ให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีกําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนีของสมาชิกผูก้ ู้ให้เป็ นไปตามทีกําหนดใน
สัญญาสอบสวนเบืองต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ูข้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนีเงินกู้ หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี เพือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตังกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ์ จํา นวนไม่เ กินห้าคน เป็ น คณะกรรมการศึก ษาและประชาสัมพัน ธ์
โดยให้มตี ําแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึง และเลขานุการคนหนึง นอกนันเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่ งได้เท่าทีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึงตังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีมีกจิ ธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละหนึงครังเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือ
เลขานุ การนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการศึก ษาและประชาสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงหมดจึ
ั
งจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 85 อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มอี าํ นาจและหน้าทีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสังของสหกรณ์ในส่วนทีเกียวข้อง ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิก และผูท้ สนใจให้
ี
ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธกี าร และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรูเ้ กียวกับลักษณะประโยชน์
รวมทังผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธกี ารออมทรัพย์ และการ
ใช้จา่ ยเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์
อืนทังในและนอกประเทศ เพือนําตัวอย่างทีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาํ เป็ นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจมีคําสังแต่งตังอนุ กรรมการต่าง ๆ เพือมอบหมายให้ปฏิบตั ภิ ารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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ประธานในทีประชุม
ข้อ 87 ประธานในที ประชุม ในการประชุ ม ใหญ่ ห รือ การประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมก็ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมด้วยก็ให้ที
ประชุมเลือกตังกรรมการดําเนินการคนหนึงขึนเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน
ในการประชุมคณะกรรมการอืน หรือคณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน ให้นําความ
ในวรรคหนึงมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่ม เป็ นประธานในทีประชุม
ตามลําดับ แต่ถา้ ประธานกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่มไม่อยูใ่ นทีประชุมก็ให้ทประชุ
ี มเลือกสมาชิกซึงเข้าประชุม
คนหนึงขึนเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีททีี ประชุมใหญ่ได้มมี ติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลียนตัวประธานในทีประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะคราวนัน หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที
ประชุมในกรณีนีต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึงมาประชุม
การออกเสียงและการวิ นิจฉัยปัญหาในทีประชุม
ข้อ 88 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุ กรรมการ
คณะทํางาน หรือกรรมการอืน ออกเสียงในทีประชุมใหญ่ หรือทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน หรือทีประชุมคณะกรรมการอืน แล้วแต่กรณีได้คนละหนึงเสียง
โดยจะมอบให้ผอู้ นมาประชุ
ื
มและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปญั หาซึงทีประชุมวินิจฉัยนัน ผูใ้ ดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ นจะออกเสี
ั
ยง
ในเรืองนันไม่ได้ และทีประชุมต้องเชิญผูน้ นออกจากที
ั
ประชุมจนกว่าการวินิจฉัยจะแล้วเสร็จ
ั หาต่ า ง ๆ ในทีประชุ ม ใหญ่ หรือ ที
ข้อ 89 การวิ นิ จฉั ย ปั ญ หา การวินิ จ ฉัย ป ญ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน หรือทีประชุมคณะกรรมการอืน ๆ
ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ น
เสียงชีขาด เว้นแต่ในกรณีต่ อไปนี ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึงมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอืนใดทีข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึงมาประชุม
รายงานการประชุม
ข้อ 90 รายงานการประชุม ในการประชุม ใหญ่ การประชุมกลุ ่ม การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะอนุ กรรมการ หรือการประชุมคณะทํางาน หรือการประชุม
คณะกรรมการอืน นัน ต้องจัดให้ผเู้ ข้าประชุมลงลายมือชือพร้อมทังบันทึกเรืองทีพิจารณาวินิจฉัยทังสิน
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ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในทีประชุมกับเลขานุ การ หรือกรรมการดําเนิ นการ หรือ
คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางาน หรือกรรมการอืน ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึงทีเข้าประชุมนัน ๆ
ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
หมวด 9
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้ าทีของสหกรณ์
ข้อ 91 การแต่ งตังผู้ทาํ หน้ าที หรือจ้างผู้จดั การ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความซือสัตย์สจุ ริต มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพือแต่งตังให้
ทําหน้าทีหรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2)
(3) (4) ในการจ้างผู้จดั การสหกรณ์ ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให้มหี ลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตังให้ทําหน้าทีหรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบและรับรองทีจะ
ปฏิบตั หิ น้าทีดังกําหนดไว้ใน ข้อ 93 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตังหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 92 การดํารงตําแหน่ งผู้จดั การสหกรณ์ สหกรณ์อาจแต่งตังผูท้ ําหน้าทีหรือ
จ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้ ทังนีให้กาํ หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ 93 อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที
ในการจัดการทัวไปและรับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้องตลอดจนเป็ นธุระ
จัดให้ผเู้ ข้าเป็ นสมาชิกชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้
และชักชวนการถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกู้
ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํ ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกียวกับเงินค่ าหุ้น และเงินให้กู้
ทุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้ าทีของสหกรณ์ ต ามอํานาจหน้ าทีทีกําหนดใน
ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้าทีและวิธปี ฏิบตั งิ านของบรรดาเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจน
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเหล่านันให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญ
โดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั
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(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัด ทํ า แผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ข องสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีให้สอดคล้องกับแผนงานทีได้รบั อนุ มตั ิ
จากทีประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ เว้นแต่กรณีซงที
ึ ประชุมนัน ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่างๆ
ของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ ต่ อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาทีทางราชการกําหนด
(18) ปฏิบตั งิ านอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอืน ๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีควรกระทํา เพือให้กจิ การในหน้าทีลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 94 การพ้นจากตําแหน่ งของผู้จดั การ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ ง
ด้วยเหตุอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายสหกรณ์กาํ หนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่า
ได้กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 95 การลาออก ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์ยนหนั
ื งสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้เลขานุ การคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พจิ ารณาการลาออกนัน การยับยังการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 96 การมอบหมายงานในหน้ าทีผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนิ นการ ถ้าสหกรณ์
ยังมิได้มกี ารแต่งตังผูท้ าํ หน้าทีหรือจ้างผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าทีผูจ้ ดั การ
ให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึงตามทีเห็นสมควร

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

34

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ข้อ 97 การแต่ งตังผู้รกั ษาการแทนผู้จ ดั การ ถ้าตําแหน่ งผู้จดั การว่างลง และ
ยังไม่ได้แต่งตังให้ผูใ้ ดดํารงตําแหน่ ง หรือเมือผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้เป็ นครังคราว
ให้กรรมการ หรือรองผูจ้ ดั การหรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ หรือสมาชิกของสหกรณ์
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
ข้อ 98 การเปลี ยนผู้จ ดั การ ในกรณีทีมีการเปลียนผู้จดั การ ให้เป็ นหน้ าทีของ
คณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สนิ
และหนีสิน ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนทีจะส่งมอบงาน
ข้อ 99 เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ นอกจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตังเจ้าหน้าทีอืน โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) และ (4) ตาม
ความจําเป็ นเพือปฏิบตั งิ านในสหกรณ์ ทังนี ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ทีปรึกษา
ข้อ 100 ทีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึง
ทรงคุณวุฒมิ คี วามรูค้ วามสามารถและเหมาะสมเป็ นทีปรึกษาได้ จํานวนไม่เกินห้าคน เพือให้ความเห็น
แนะนําในการดําเนินงานทัวไปของสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิ จการ
ข้อ 101 ผู้ตรวจสอบกิ จการ ให้ทประชุ
ี
มใหญ่เลือกตังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ผูม้ คี ุณวุฒคิ วามรูค้ วามสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์
กฎหมายทีเกียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัตเิ ป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอืนทีได้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวนหนึงนิตบิ ุคคล หรือบุคคลธรรมดา
จํานวน 5 คน เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้ อ 101/1 ขันตอนและวิ ธีก ารเลื อกตังผู้ตรวจสอบกิ จการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการทีมีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด แล้วนําเสนอชือผูต้ รวจสอบกิจการ
ทีผ่านการคัดเลือกให้ทประชุ
ี
มใหญ่เลือกตังโดยวิธลี งคะแนนลับ และให้ผไู้ ด้รบั เลือกตังทีมีคะแนนสูงสุด
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิมอีกหนึงเสียง และให้ผู้ทได้
ี รบั
เลือกตังลําดับคะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสํารองกรณีนิตบิ ุคคลจํานวนหนึงนิตบิ ุคคล หรือ
กรณีบุคคลธรรมดา จํานวน 5 คน
กรณีผตู้ รวจสอบกิจการได้พน้ จากตําแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 102/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการสํารองปฏิบตั งิ านได้ทนั ทีเท่าระยะเวลาทีผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 102 การดํารงตําแหน่ งผู้ตรวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่ งได้
มีกําหนดเวลาหนึงปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการ
คนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั หิ น้าทีไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการทีได้รบั เลือกตังไปนัน อาจได้รบั เลือกตังซําได้
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ข้อ 102/1 การพ้นจากตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสือยืนต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบ
กิจการหรือยืนต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการซึงเป็ น
บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคล ออกจากตําแหน่งทังคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 103 อํานาจหน้ าทีของผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าที
ตรวจสอบการดําเนินงานทังปวงของสหกรณ์ ซึงรวมทังในข้อต่อไปนี คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนีสินทังปวงของสหกรณ์ เพือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเป็
ี นอยูจ่ ริง
(2) ตรวจสอบหลัก ฐานและความถู ก ต้อ งของการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ แต่ ล ะ
ประเภทของสหกรณ์ เพือประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนํ าแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ทังทางวิชาการและทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้า งและแต่ ง ตังเจ้า หน้ า ทีของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน และการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพือพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสังต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง
ของสหกรณ์ หรือกิจการอืน ๆ เพือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั กิ ารตรวจสอบกิจการทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 103/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี รวมทังข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเข้าร่วม
ประชุมเพือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปี ต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
ี
อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
กรณีทผูี ต้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ทอาจก่
ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มกี ารปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง ประกาศหรือ
คําแนะนํ าของทางราชการ รวมทังข้อบังคับ ระเบียบ มติทประชุ
ี
มหรือคําสังของสหกรณ์จนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ทันทีเพือดําเนินการแก้ไข และให้จดั ส่งสําเนารายงานดังกล่าว ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทีกํากับดูแลโดยเร็ว
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ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแก้ไ ข และผลการติดตามของผู้ต รวจสอบกิจ การ ต่ อ สํา นัก งานตรวจบัญ ชีส หกรณ์
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทีกํากับดูแล
ข้อ 104 ความรับผิ ดของผู้ตรวจสอบกิ จการ กรณีผูต้ รวจสอบกิจการปฏิบตั หิ รือ
ละเว้นการปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าที หรือประพฤติผดิ จริยธรรมในการปฏิบตั งิ านจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์
ได้รบั ความเสียหาย ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนิ นการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุไม่แจ้งนัน
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติทประชุ
ี มใหญ่
(ข้อ 101 – ข้อ 104 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2561 นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ตังแต่วนั ที 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
หมวด 10
การแก้ไขเพิ มเติ มข้อบังคับ
ข้อ 105 การแก้ไขเพิ มเติ มข้อบังคับ จะกระทําได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรืองหนึงโดยเฉพาะ
และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ
ได้ต่อเมือมติให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับนัน มีเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการทีมาประชุม
แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทังหมด
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุม
ใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุขอ้ ความทีจะขอแก้ไข
เพิมเติมนัน พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะ
ในการประชุมใหญ่ทมีี องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิก หรือของผูแ้ ทนสมาชิกทังหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึงร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดซึงทีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิมเติมแล้ว หากปรากฏว่า
ข้อความนันขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนัน แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อ บัง คับ ทีนายทะเบีย นสหกรณ์ ร บั จดทะเบีย นแล้ว หากยัง ไม่ไ ด้
กําหนดระเบียบ หรือคําสังให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความทีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนันมาบังคับใช้
และให้ผเู้ กียวข้องถือปฏิบตั ิ
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หมวด 11
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าทีกําหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพือดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี และเพือความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อนื
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อนื
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิกและการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ เพือสาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบอืนๆ ทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้เป็ น
แนวทางการปฏิบตั ขิ องสหกรณ์
ระเบีย บใน (1) (2) และ (4) ต้อ งได้ร บั ความเห็น ชอบจากนายทะเบีย น
สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้ ส่วนระเบียบอืนเมือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 107 การดําเนิ นคดีเกียวกับความเสี ยหาย ในกรณีททรั
ี พย์สนิ ของสหกรณ์
ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีทสหกรณ์
ี
เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 106 (3) (4)
แต่มไิ ด้รบั ชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
การลงลายมือชือแทนสหกรณ์เกียวกับการดําเนินคดีตามความในวรรคแรก ให้นําความ
ในข้อ 19 (1) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ั หาเกียวกับ การตีค วามในข้อ บัง คับ
ข้ อ 108 การตี ค วามในข้ อ บัง คับ ถ้า มีป ญ
ั หานั นต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ เ พือขอคํ า วิ นิ จ ฉั ย และให้ ส หกรณ์ ถื อ ปฏิ บ ัติ
ให้ ส หกรณ์ เ สนอป ญ
ตามคําวินิจฉัยนัน
ข้อ 109 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการซึงมาประชุมเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากทีประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถอื เสียงข้างมากของ
สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึงมาประชุม
ข้อ 110 การจําหน่ ายทรัพย์สินเมือสหกรณ์ ต้องเลิ ก เมือสหกรณ์ต้องเลิกและ
ได้จดั การชําระบัญชีโดยจําหน่ ายทรัพย์สนิ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทังจ่ายคืนเงินรับฝาก
พร้อมด้วยดอกเบีย และชําระหนีสินอืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสินแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สนิ เหลืออยูเ่ ท่าใด
ให้ผชู้ าํ ระบัญชีจา่ ยตามลําดับดังต่อไปนี
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(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีชําระแล้ว
(2) จ่ า ยเป็ น เงิน ป นั ผลตามหุ้น ทีชํ า ระแล้ว แต่ ต้อ งไม่ เ กิน อัต ราทีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนตามข้อ 27 (2)
เงินทีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือรวมทังสินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิ
ทีสหกรณ์หาได้ในระหว่างปีทเลิ
ี กสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนั ผลทีถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปี นนั
ถ้ายังมีทรัพย์สนิ เหลือยู่อกี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อนื หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของทีประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไม่
ี อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ทีชําระบัญชีเสร็จ
ข้ อ 111 ในกรณี ที ข้ อ บัง คับ นี มิ ไ ด้ กํา หนดข้ อ ความเรืองใดไว้ ให้ส หกรณ์ นํ า
บทบัญญัตทิ กํี าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ขิ อง
นายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ นส่วนหนึงแห่งข้อบังคับนีด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 112 นับแต่วนั ทีข้อบังคับนี ใช้บงั คับ
(1) ให้คณะกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ์ ซึงดํารงตําแหน่ งอยู่ก่อนวันที
ข้อบังคับนีถือใช้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
(2) ให้ผแู้ ทนสมาชิกซึงดํารงตําแหน่งอยูก่ ่อนทีข้อบังคับนีถือใช้ ดํารงตําแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ทีประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี ข องสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่า ไม้ จํ า กัด เมือวัน ที
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้ลงมติให้เปลียนแปลงใช้ขอ้ บังคับข้างต้นนีแทนข้อบังคับเดิมซึงเป็ นอัน
ยกเลิกทังสิน ทังนีตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนให้แล้ว
(ลงชือ)

สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)

ประธานทีประชุม

(ลงชือ)

เปรมพิมล พิมพ์พนั ธุ์
(นางเปรมพิมล พิมพ์พนั ธุ)์

เลขานุ การ
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1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิ นออมทรัพย์และเงิ นฝากประจําสําหรับสมาชิ ก พ.ศ. 2564
---------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (1) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่า ไม้ จํากัด ทีประชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที 44 ในคราวประชุมครังที 11 เมือวัน ที
29 ตุลาคม 2564 จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับ
ฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็ นต้นไป
(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือ ที กษ.1110/108 ลงวันที 17 มกราคม 2565)
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ดังนี
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์
และประจํา พ.ศ. 2547
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ พ.ศ. 2562
ข้อ 4 บรรดาระเบียบและประกาศอืนใด มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการดําเนินการ ซึงขัด
หรือแย้งกับระเบียบนีให้ใช้ระเบียบนีแทน
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี
(1) “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
(2) “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
(3) “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
(4) “ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
(5) “เจ้าหน้าที” หมายถึง เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
(6) “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
(7) “สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
(8) “เงินฝาก” หมายถึง เงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ หรือเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษหรือเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ หรือเงินฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง หรือเงินฝากออมทรัพย์
เกษียณเปียมสุข หรือเงินฝากประจํา แล้วแต่กรณี
(9) “สมุดคู่ฝาก” หมายถึง สมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ หรือสมุดคู่ฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ หรือสมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ หรือสมุดคู่ฝากเงินฝากออมทรัพย์
ชีวติ พอเพียง หรือสมุดคูฝ่ ากเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปียมสุข หรือสมุดคูฝ่ ากเงินฝากประจํา แล้วแต่กรณี
(10) “ใบฝากเงิน” หมายถึง ใบฝากเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ หรือใบฝาก
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ หรือใบฝากเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ หรือใบฝากเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก
ชีวติ พอเพียง หรือใบฝากเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุข หรือใบฝากเงินฝากประจํา หรืออืน ๆ
ตามทีสหกรณ์กาํ หนด แล้วแต่กรณี
(11) “ใบถอนเงิน” หมายถึง ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ หรือใบถอน
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
ชีวติ พอเพียง หรือใบถอนเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุข หรือใบถอนเงินฝากประจํา หรืออืน ๆ
ตามทีสหกรณ์กาํ หนด แล้วแต่กรณี
(12) “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารทีสหกรณ์ทาํ ข้อตกลงเพือให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินกับสมาชิก
(13) “ชุมนุ มสหกรณ์” หมายถึง ชุมนุ มสหกรณ์ทสหกรณ์
ี
ทําข้อตกลงเพือให้
บริการธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก
(14) “บัตร ATM” หมายถึง บัตรบริการเงินด่วนซึงธนาคาร หรือชุมนุ มสหกรณ์
หรือสหกรณ์เป็ นผูอ้ อกให้ ผูถ้ อื บัตรสามารถใช้บริการกับบัญชีเงินฝากทีผูน้ ันมีอยู่กบั สหกรณ์ได้ตาม
ข้อตกลงระหว่างสหกรณ์กบั ธนาคาร หรือชุมนุ มสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
(15) “ตู้ ATM” หมายถึง เครืองให้บริการฝากถอนเงินอัตโนมัติ
(16) “เครืองปรับสมุดคู่ฝาก” หมายถึง เครืองปรับสมุดคู่ฝาก หรือเครืองปรับ
สมุดคู่ฝากอัตโนมัตขิ องสหกรณ์
(17) “ระบบการรับชําระเงิน (Payment)” หมายถึง ระบบการฝากเงินโดยใช้
ใบฝากเงินเฉพาะ ซึงจัดทําสําหรับสหกรณ์ หรือระบบการชําระเงินด้วยแอพพลิเคชันของธนาคารตาม
ข้อตกลงระหว่างสหกรณ์กบั ธนาคาร
(18) “ระบบการฝากถอนแบบดิจทิ ลั ” หมายถึง ระบบการฝากเงินหรือการถอน
เงินด้วย แอพพลิเคชัน ซึงสหกรณ์ได้จดั ทําขึนตามเงือนไขข้อตกลงการใช้บริการและประกาศสหกรณ์
ข้อ 6 สหกรณ์จะรับเงินฝากจากสมาชิกตามทีสหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 7 ผูป้ ระสงค์เปิ ดบัญชีเงินฝากสามารถดําเนินการ ดังนี
(1) เปิ ดบัญชีดว้ ยเอกสารให้ยนขอเปิ
ื
ดบัญชีตามแบบทีสหกรณ์กําหนด พร้อม
ตัวอย่างลายมือชือของตน และหรือตัวแทนของตนซึงเป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงินดังกล่าว
ผูเ้ ปิ ดบัญชีเปิ ดบัญชีชือร่ว มได้ โดยกําหนดให้มกี ารลงลายมือชือถอนเงิน
จากบัญชีทมีี ชอร่
ื วม ดังนี
การถอนเงินจาก “บัญชีและ” จะต้องลงลายมือชือของผูม้ ชี อในบั
ื ญชีทงหมดร่
ั
วมกัน
การถอนเงินจาก “บัญชีหรือ” จะต้องลงลายมือชือของผูม้ ชี อในบั
ื ญชีคนใดคนหนึง
ื
ญชีคน
การถอนเงินจาก “บัญชีและหรือ” จะต้องลงลายมือชือของผูม้ ชี อในบั
ใดคนหนึง หรือผูม้ ชี อในบั
ื ญชีทงหมดร่
ั
วมกัน หรือลายมือชือของชือในบัญชีคนใดคนหนึงเพียงคนเดียว
การถอนเงินจาก “บัญชีเพือ” จะต้องลงลายมือชือเจ้าของบัญชีเพียงคนเดียว
(2) เปิ ดบัญชีทางระบบดิจทิ ลั ผ่านแอพพลิเคชัน ให้ดาํ เนินการตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 8 การเปลียนแปลงตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้กบั สหกรณ์ จะมีผลเมือผูเ้ ปิ ดบัญชีได้
แจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นว่าเป็ นการถูกต้องแล้ว
ข้อ 9 การเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเงินฝากประเภทนัน ให้ผฝู้ ากยึดถือ
ไว้บญ
ั ชีละหนึงเล่ม
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากไว้ในทีปลอดภัย เพือให้สหกรณ์บนั ทึกรายการ
เงินฝาก เงินถอน ดอกเบีย และเงินคงเหลือของบัญชีนนั บรรดาทีจะมีขนทุ
ึ กรายการ
การบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากจะกระทําได้โดยเจ้าหน้ าทีหรือจากเครือง
ปรับสมุดคูฝ่ ากเท่านัน
กรณีทผูี ฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์
เพือแก้ไข ทังนี จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
ในการทีสหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนทีบันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
สําหรับกรณีทีสมุ ดคู่ฝากสูญหายหรือชํารุด ผู้เปิ ดบัญชีต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่ อ
สหกรณ์ โดยมิช้า เพือสหกรณ์ จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท ทังนี
การออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่เฉพาะกรณีนี ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากผูจ้ ดั การหรือผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจจากผูจ้ ดั การ
โดยผูอ้ นุมตั ติ อ้ งมิใช่บุคคลคนเดียวกับเจ้าหน้าทีผูอ้ อกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ดงั กล่าว
ข้อ 10 การฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สามารถดําเนินการได้ ดังนี
(1) การฝากเงิน ณ สํานักงานสหกรณ์ ผูฝ้ ากต้องนําส่งเงินหรือตัวเงินพร้อมใบฝาก
เงินตามแบบทีสหกรณ์กําหนด โดยให้ส่งต่อเจ้าหน้าที ณ สํานักงานของสหกรณ์ เมือเจ้าหน้าทีตรวจสอบ
เป็ นการถูกต้องแล้วจะบันทึกรายการเกียวกับเงินฝากทีได้รบั นัน
(2) การฝากเงินด้วยระบบใบแจ้งการรับชําระเงิน (Payment) ผ่านธนาคาร หรือ
การฝากโดยการโอนเงินจากตู้ ATM หรือการฝากโดยการโอนเงินผ่านระบบดิจทิ ลั ด้วยแอพพลิเคชัน หรืออืน
ๆ ตามทีสหกรณ์กาํ หนด จะมีการบันทึกรายการด้วยระบบอัตโนมัตขิ องสหกรณ์
(3) การฝากเงินโดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ทีจ่ายของผู้ฝาก ต้องมีใบแสดง
เจตจํานงหรือทํารายการผ่านแอพพลิเคชันตามทีสหกรณ์กาํ หนด
(4) การฝากเงินโดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ทีจ่ายของสมาชิกอืน ต้องมีใบแสดง
เจตจํานงของผูย้ นิ ยอมให้หกั เงินได้รายเดือนดังกล่าว หรือทํารายการผ่านแอพพลิเคชันตามทีสหกรณ์
กําหนด
ข้อ 11 การฝากเงินหรือเปลียนแปลงรายละเอียดการฝากเงินเข้าบัญชีเป็ นรายเดือน
ให้ผู้ฝากเงินทํารายการผ่านระบบดิจทิ ลั ด้วยแอพพลิเคชัน หรือแสดงความจํานงเป็ นหนังสือตามแบบที
สหกรณ์กําหนด ยกเว้นกรณีสหกรณ์หกั เงินได้รายเดือน ณ ทีจ่ายของผูฝ้ ากได้ไม่ครบตามจํานวน สหกรณ์
สามารถปรับลดการฝากเงินเข้าบัญชีรายเดือนได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก สามารถดําเนินการได้ ดังนี
(1) การถอนเงิน ณ สํานักงานของสหกรณ์
1) ผูป้ ระสงค์ถอนเงินให้ยนใบถอนเงิ
ื
น โดยลงลายมือชือตามตัวอย่างทีให้ไว้กบั
สหกรณ์ พร้อมสมุดคู่ฝากนันต่อเจ้าหน้าทีและแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรทีทางราชการออกให้
ทีมีเลขประจําตัวประชาชน เมือสหกรณ์ ตรวจสอบเป็ นการถู กต้องแล้ว จะบันทึกรายการจํานวนเงินที
ประสงค์จะถอนนันในสมุดคูฝ่ ากและจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวให้
2) การถอนเงินครังแรก ณ สํานักงานสหกรณ์ สําหรับผูท้ เปิ
ี ดบัญชีทางระบบ
ดิจทิ ลั ผ่านแอพพลิเคชัน ให้ยนตั
ื วอย่างลายมือชือของตนเองต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
3) การถอนเงินทีมอบอํานาจให้ผูอ้ นมาดํ
ื
าเนินการแทน ให้ผูม้ อบอํานาจและ
ผู้รบั มอบอํานาจลงลายมือชือให้ครบถ้วนในใบถอนเงินตามทีสหกรณ์ กําหนด และยืนสมุดคู่ฝากนันต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก
เจ้าหน้าทีพร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรทีทางราชการออกให้ทมีี เลขประจําตัวประชาชน ของ
ผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ
(2) การถอนเงินผ่านตู้ ATM โดยใช้บตั ร ATM ให้เป็ นไปตามวิธปี ฏิบตั ทิ ี
สหกรณ์ตกลงกับธนาคาร หรือชุมนุมสหกรณ์
(3) การถอนเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบดิจทิ ลั ด้วยแอพพลิเคชัน ให้เป็ นไปตาม
เงือนไขและข้อตกลงทีผูฝ้ ากเงินทําไว้กบั สหกรณ์
(4) การถอนเงินโดยแจ้งความประสงค์ผา่ นช่องทางตามทีสหกรณ์กําหนด ทังนี
การถอนเงินด้วยวิธนี ีจะต้องเป็ นการถอนเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์หรือบัญชีของธนาคารที
สหกรณ์กาํ หนด ซึงเป็ นชือบัญชีเดียวกับผูถ้ อนเงินเท่านัน
ข้อ 13 อัตราดอกเบียเงินฝากของเงินฝากแต่ละประเภทให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ทังนี ต้องไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 14 กรณี ทีสหกรณ์ เ ห็น ว่ า ผู้ฝ ากเงิน รายใดและบัญ ชีใ ดฝ่ า ฝื น ระเบีย บนี หรือ
ก่อความยุง่ ยากให้สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะไม่รบั เงินฝากหรือปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก
เงินรายใดก็ดี สหกรณ์โดยมติคณะกรรมการดําเนินการไม่รบั ฝากเงินของผูฝ้ ากรายนัน และให้ผฝู้ ากเงิน
ถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากทีมีอยู่กบั สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยัง
ผูฝ้ ากดังกล่าว
ข้อ 15 กรณีเจ้าของบัญชีเงินฝากเสียชีวติ สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบียที
ผูฝ้ ากพึงได้รบั (ถ้ามี) ให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ ทผูี ฝ้ ากได้ตงไว้
ั หากมิได้ตงผู
ั ร้ บั โอนประโยชน์ จะจ่าย
ให้แก่บุคคลทีได้นําหลักฐานมาแสดงต่อสหกรณ์ว่าเป็ นทายาททีมีสทิ ธิได้รบั เงินจํานวนดังกล่าว ทันทีที
ผูม้ สี ทิ ธิขา้ งต้นเรียกให้สหกรณ์จ่าย หรือจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนเมือครบกําหนดระยะเวลาการฝาก
สําหรับเงินฝากประจําก็ได้ สุดแต่จะเลือก
กรณีทผูี ฝ้ ากมีภาระหนีสินกับสหกรณ์หรือกรณีทผูี ฝ้ ากได้ใช้เงินฝากคําประกัน
เงินกู้ไว้ สหกรณ์จะหักกลบลบหนีทีผูฝ้ ากผูกพันต้องชําระหนีแก่สหกรณ์เสียก่อน จึงจะจ่ายเงินส่วนที
เหลือให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ หรือทายาทดังกล่าว
ข้อ 16 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้
ทังนี สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้จนถึงวันก่อนวันปิ ดบัญชีหรือตามเงือนไขการคํานวณดอกเบียของ
แต่ละบัญชี และนําเข้าบัญชีของผูฝ้ ากเพือถอนจํานวนรวมทังหมด
การถอนเงินตามวรรคแรก ให้ปฏิบตั ติ ามทีกําหนดไว้ในข้อ 12 (1) และให้ผูม้ ี
อํานาจถอนเงินเขียนข้อความไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินด้วยว่า “เพือปิ ดบัญชี” เมือสหกรณ์
ได้จา่ ยเงินคืนแล้วจะเรียกเก็บสมุดคูฝ่ ากคืนไว้
หมวด 2
เงิ นฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
ข้อ 17 สมาชิกทุกคนต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
และในระหว่างทีเป็ นสมาชิกจะไม่สามารถปิ ดบัญชีได้
การถอนเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ จะถอนเมือใดจํานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 18 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ให้ผฝู้ ากตามยอดเงินฝากคงเหลือ
เป็ นรายวัน โดยจะจ่ายดอกเบียเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ในวันที 30 มิถุนายน และวันที
31 ธันวาคม ของปี
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1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก
หมวด 3
เงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษ
ข้อ 19 สมาชิกเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ไม่เกิน 3 บัญชี ในการเปิ ดบัญชี
ครังแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนันต้องมียอดคงเหลือไม่ตํากว่า
1,000 บาท และผูฝ้ ากจะฝากเงินเพิมขึนเมือใดจํานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 20 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษตามยอดเงินฝากคงเหลือ
เป็ นรายวัน โดยจะจ่ายดอกเบียเข้าบัญชีดงั กล่าว หรือตามบัญชีทผูี ฝ้ ากแจ้งความประสงค์ไว้กบั สหกรณ์
ในวันที 31 มีนาคม วันที 30 มิถุนายน วันที 30 กันยายน และวันที 31 ธันวาคม ของปี เว้นแต่ยอดเงิน
ฝากตังแต่ 1,000,000 บาท (หนึงล้านบาทถ้วน) ขึนไป จะจ่ายดอกเบียทุกวันสินเดือน
ั ถอน
ข้อ 21 การถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษในบัญชีหนึง ๆ ให้ถอนเมือใดก็ได้ทงนี
ได้เดือนละสามครังโดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนเงิน ณ สํานักงานสหกรณ์หรือ
โอนเงินผ่านระบบดิจทิ ลั ด้วยแอพพลิเคชัน มากกว่าสามครัง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนหรือ
โอนครังต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจํานวนเงินทีถอนหรือโอน ทังนี ต้องไม่น้อยกว่าครังละ 300 บาท
หมวด 4
เงิ นฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
ข้อ 22 ผูเ้ ปิ ดบัญชีเงินฝากต้องเป็ นสมาชิก ในการเปิ ดบัญชีครังแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า
100 บาท
ข้อ 23 การฝากเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง การฝากต้องแจ้งความประสงค์ให้
สหกรณ์หกั จากเงินได้รายเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากอืนของผูฝ้ าก หรือหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกกรณีผฝู้ ากเป็ นสมาชิกสมทบทีเป็ นบุคคลในครอบครัว เดือนละเท่า ๆ กันทุกเดือน ขันตําเดือนละ
100 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท โดยสามารถฝากเพิมหรือลดจํานวนเงินฝากรายเดือนได้
ทังนี ต้องเป็ นจํานวนเต็มร้อย
ข้อ 24 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียงตามยอดเงินฝาก
คงเหลือเป็ นรายวัน ให้ปีละ 2 ครัง โดยจะจ่ายดอกเบียเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียงในวันที
30 มิถุนายน และวันที 31 ธันวาคม ของปี
ข้อ 25 การถอนเงินฝากออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง จะทําการถอนเมือใดก็ได้ ทังนี ต้องถอน
จํานวนเงินทังหมดพร้อมปิดบัญชี เมือปิ ดบัญชีแล้วมีสทิ ธิเปิ ดบัญชีใหม่ได้อกี 2 ครัง
หมวด 5
เงิ นฝากออมทรัพย์เกษี ยณเปี ยมสุข
ข้อ 26 สมาชิกคนหนึงให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุขได้เพียงบัญชีเดียว
และต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ซงเกษี
ึ ยณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนัน
ต้องมียอดคงเหลือไม่ตํากว่า 100 บาท
ข้อ 27 การฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุข ให้ฝากได้เฉพาะผู้ทีเป็ นสมาชิกก่ อน
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ โดยฝากได้ 100,000 บาท ต่ออายุการเป็ นสมาชิก 1 ปี หาก
ฝากครบแล้วจะไม่สามารถฝากเพิมได้ ยกเว้นดอกเบียเงินฝากทีเกิดขึนภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามที
กําหนด ทังนี ยอดฝากทังหมดต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท (สีล้านบาทถ้วน) สําหรับดอกเบียส่วนทีเกินกว่า
นีต้องถอนออก โดยสหกรณ์จะไม่คาํ นวณดอกเบียให้ในส่วนทีเกินดังกล่าว
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1.1 ระเบียบการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจําสําหรับสมาชิก
การนับอายุการเป็ นสมาชิกตามวรรคหนึงให้นบั ตังแต่วนั สมัครเป็ นสมาชิกถึงวันที
อายุครบ 60 ปี เศษของปีหากเกิน 6 เดือนให้นบั เป็ น 1 ปี
ข้อ 28 การถอนเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปียมสุข
(1) จะถอนเงินเมือใดก็ได้ เดือนละกีครังก็ได้
(2) เมือถอนเงินแล้วหากประสงค์จะฝากเพิม ให้ฝากเพิมได้ไม่เกินตามทีกําหนด
ในข้อ 27
ข้อ 29 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุขตามยอดเงินฝาก
คงเหลือเป็ นรายวัน ให้ปีละ 2 ครัง โดยจะจ่ายดอกเบียเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุขในวันที
30 มิถุนายน และวันที 31 ธันวาคม ของปี
หมวด 6
เงิ นฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์
ข้อ 30 สมาชิกเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ได้มากกว่า 1 บัญชี ในการ
เปิ ดบัญชีครังแรกต้องมีเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนันต้องมียอดคงเหลือไม่
น้อยกว่า 100 บาท ผูฝ้ ากจะฝากเงินเพิมขึนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ข้อ 31 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ตามยอดเงินฝาก
คงเหลือเป็ นรายวัน ให้ปีละ 2 ครัง โดยจะจ่ายดอกเบียเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ในวันที
30 มิถุนายน และวันที 31 ธันวาคม ของปี
หมวด 7
เงิ นฝากประจํา
ข้อ 32 สมาชิกคนหนึงให้เปิ ดบัญชีเงินฝากประจําได้ตามทีสหกรณ์กําหนด การฝากเงิน
ฝากประจํารายหนึง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 500 บาท และระยะเวลาการฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้อ 33 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียเงินฝากประจําเป็ นรายวัน ทังนี เงือนไขการจ่าย
ดอกเบียให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 34 ผูฝ้ ากไม่มสี ทิ ธิถอนเงินฝากประจําก่อนถึงกําหนด แต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอเป็ น
หนังสือโดยชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
หมวด 8
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 35 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูก้ ํากับดูแลให้บริการการรับฝากเงินเป็ นไปด้วยความถูกต้องและ
เรียบร้อย
ข้อ 36 การฝากเงินของสมาชิกทีได้ดําเนินการอยู่ก่อนวันทีระเบียบนีใช้บงั คับให้ถือว่า
เป็ นการฝากเงินตามระเบียบฉบับนีต่อไป
ข้อ 37 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 38 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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1.2 ระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิ นจากสหกรณ์อืน พ.ศ. 2560
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (2) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 10 เมือวันที 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2553 และให้กําหนด
ระเบียบว่ าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์ อืน พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ดังต่อไปนี
หมวดที 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อนื พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ เป็ นต้นไป
(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือ ที กษ 1110/3144 ลงวันที 27 ตุลาคม 2560)
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า สหกรณ์ผฝู้ ากเงิน
ข้อ 4 สหกรณ์รบั ฝากเงินจากสหกรณ์อนได้
ื 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิ น
ข้อ 5 สหกรณ์ทประสงค์
ี
จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเองและต้องยืนหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามทีระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนนั
ข้อ 6 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชือของตัวแทน
ซึงเป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือนไขเกียวกับเงินฝากทีเปิดบัญชีนนไว้
ั ต่อสหกรณ์
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้แจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชือทุกกรณีเกียวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทย และเขียนด้วยหมึก ทังต้อง
เขียนด้วยลายมือของผูน้ ําฝาก สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชือ
ข้อ 7 ผูฝ้ ากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี
(1) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึงอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์
นี ได้โ ดยจํา นวนเงิน ฝากในบัญชีนันในเวลาหนึ งเวลาใดต้องไม่น้ อยกว่า
10,000 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิมขึนเมือใดโดยจํานวนเท่าได้กไ็ ด้
(2) เงินฝากประจํารายหนึง ๆ ต้องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
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1.2 ระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน
ข้อ 8 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุ ดคู่ ฝ ากนั น ผู้ฝ ากต้องรักษาไว้เ พือให้สหกรณ์ ล งบันทึกรายการเงินฝาก
ดอกเบีย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขนทุ
ึ กราย
การลงบัน ทึก รายการต่ า ง ๆ ในสมุด คู่ฝ ากนัน จะกระทํา ได้แ ต่ โ ดยทางฝ่า ย
สหกรณ์ ซึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ได้
ี รบั
มอบหมายคนหนึงคนใดเป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่เป็ นไปตามทีกล่าวนี ย่อมไม่มผี ลผูกพันสหกรณ์ อนึง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝาก
คลาดเคลือนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายืนต่อสหกรณ์เพือ
จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนันและโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึงออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคูฝ่ ากเล่มทียกเลิกนันผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหาย ผูฝ้ าก
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซงออก
ึ
ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณีทสหกรณ์
ี
ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่กรณีทสมุ
ี ด
คูฝ่ ากของผูฝ้ ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท
ข้อ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทสหกรณ์
ี
กําหนด ยืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี
ื
นผูส้ ง่ เงินก็ได้
ผูฝ้ ากหรือผูอ้ นจะเป็
เมือสหกรณ์ ไ ด้ลงบันทึกรายการจํา นวนเงินฝากทีได้รบั นันในสมุดคู่ฝ ากและ
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
ข้อ 10 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะ
ี
ไม่จา่ ยเงินถอนจากรายการเช่นนันจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย ระยะเวลาการคิ ดดอกเบีย
วิ ธีการคิ ดดอกเบียและการจ่ายดอกเบีย
ข้อ 11 สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ไม่เกินอัตราทีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ ให้คํานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนํ าดอกเบียทบเป็ นเงินต้น เข้าบัญชีเงินฝากในวันสินปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากรีบยืน
สมุดคูฝ่ าก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบียให้เมือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝากสําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดโดยได้รบั อนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบียให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบียให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจําเมือครบกําหนดพร้อมดอกเบีย จนพ้นกําหนดไปอีก
7 วัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
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1.2 ระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน
หมวด 4
การถอนเงิ นฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 12 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ อี ํานาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อ
สหกรณ์ ควรมารับเงินทีสํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือ
ตามทีให้ตวั อย่างไว้นนั พร้อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ถ้าผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรับเงินแทนก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบั เงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบทีกําหนด ทังนี โดยลงลายมือชือตามทีได้ให้
ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผูร้ บั มอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ในการนีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน
พร้อมทังเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากแล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลง
ใด ๆ ผูม้ อี าํ นาจถอนเงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั จะถอนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน ผูฝ้ ากย่อมไม่มสี ทิ ธิถอนเงินก่อน
ครบกําหนดแต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอ เป็ นหนังสือโดยชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝาก
ก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 14 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้
ให้ผมู้ อี าํ นาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิดบัญชี”
ข้อ 15 ในกรณีทคณะกรรมการดํ
ี
าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝา่ ฝื นระเบียบนี
หรือก่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรทีจะปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์
จะไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิดบัญชีเงินฝาก
ของตน ทังนี สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16 การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ตามข้อ 11
ถึงวันก่อนวันถอน 1 วัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผฝู้ ากฝ่าฝื นระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะ
คํานวณดอกเบียให้ถงึ ก่อนวันทีแจ้ง 1 วัน และ สหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบียอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือใด
เมือสหกรณ์ได้จา่ ยเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั
ข้อ 17 กรณีทจํี านวนยอดเงินรับฝากในเวลาใดเวลาหนึง เมือรวมกับหนีการกูย้ มื เงินจาก
ภายนอกและหนีในฐานะผูค้ าประกั
ํ
น จะเกินวงเงินกูย้ มื หรือคําประกันประจําปี ของสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ สหกรณ์จะไม่รบั ฝากเงิน
กรณีของผูฝ้ ากทีเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนขนาดใหญ่ทมีี
สินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท สหกรณ์จะรับฝากเงินทุกประเภทเมือรวมกับเงินกู้จากผูฝ้ ากดังกล่าว
(หากมี) ได้ไม่เกินร้อยละสิบของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสํารองของผูฝ้ าก
ข้อ 18 ในกรณีทมีี ความจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิทีจะไม่รบั ฝาก
ประกาศ ณ วันที 11 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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1.3 ระเบียบการรับฝากเงินจากนิติบคุ คล
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงิ นจากนิ ติบคุ คล พ.ศ. 2562
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และ 108 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 ครังที 10
เมือวันที 28 ตุ ลาคม พ.ศ. 2562 จึงได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ เป็ นต้นไป
(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือ ที กษ 1110/3173 ลงวันที 11 พฤศจิกายน 2563)
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“นิตบิ ุคคล” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรทีมีฐานะนิตบิ ุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอืนซึงเป็ นต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์
“ผูฝ้ าก” หมายความว่า นิตบิ ุคคลผูฝ้ ากเงิน
ข้อ 4 สหกรณ์จะรับฝากเงินจากนิตบิ ุคคลได้เฉพาะนิตบิ ุคคลซึงมีบุคลากรหรือลูกจ้าง
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของนิตบิ ุคคลนันเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
ข้อ 5 สหกรณ์รบั ฝากเงินจากนิตบิ ุคคลได้ 2 ประเภท คือ
(1) เงินฝากออมทรัพย์
(2) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิ น
ข้อ 6 นิ ติบุ ค คลทีประสงค์จะเปิ ดบัญ ชีเ งิน ฝากตามข้อ 5 ให้ม าติดต่ อ กับ เจ้า หน้ า ที
สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยืนหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์
โดยมีรายการครบถ้วนตามทีระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนนั
ข้อ 7 พร้อ มกับ หนัง สือ ขอเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝาก ผู้ฝ ากต้อ งให้ต ัว อย่า งลายมือ ชือของ
ั ต่อสหกรณ์
ตัวแทนซึงเป็ นผูม้ อี าํ นาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงือนไขเกียวกับเงินฝากทีเปิ ดบัญชีนนไว้
การเปลียนแปลงเกียวกับตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้ จะมีผลต่อเมือผูฝ้ ากได้แจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พจิ ารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชือทุกกรณีเกียวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึกทังต้อง
เขียนด้วยลายมือของผูน้ ําฝาก สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชือ
ข้อ 8 ผูฝ้ ากสามารถเปิดบัญชีเงินฝาก ได้ดงั นี
(1) เงิน ฝากออมทรัพ ย์ ผู้ฝ ากรายหนึ งอาจเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพ ย์ใ น
สหกรณ์นีได้โดยจํานวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั
งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึงหมืน
บาทถ้วน) และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิมขึนเมือใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
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(2) เงินฝากประจํา ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึงล้านบาทถ้วน)
และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้อ 9 ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุ ด คู่ ฝ ากนั นผู้ฝ ากต้ อ งรัก ษาไว้เ พือให้ส หกรณ์ ล งบัน ทึก รายการเงิน ฝาก
ดอกเบีย เงินถอน และเงินคงเหลือบรรดาทีจะมีขนทุ
ึ กราย
การลงบัน ทึก รายการต่ า ง ๆ ในสมุ ด คู่ฝ ากนัน จะกระทํา ได้แ ต่ โ ดยทางฝ่า ย
สหกรณ์ ซึงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ได้
ี รบั
มอบหมายคนหนึงคนใด เป็ นผูล้ งลายมือชือย่อกํากับไว้เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก
โดยไม่ เ ป็ น ไปตามทีกล่ า วนี ย่ อ มไม่ มีผ ลผูก พัน สหกรณ์ อนึ ง ถ้า ผู้ฝ ากตรวจพบว่ า รายการใดใน
สมุดคูฝ่ ากคลาดเคลือน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอืนไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มทีใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามายืนต่อสหกรณ์เพือ
จะได้ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึงออกให้ผูฝ้ ากยึดถือไว้
ต่อไป สมุดคูฝ่ ากเล่มทียกเลิกนันผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในทีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ าก
ต้องแจ้งเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า สหกรณ์จะต้องนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซงึ
ออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มทีหายให้ยกเลิก
ในกรณีทสหกรณ์
ี
ออกสมุดคูฝ่ ากให้แก่ผฝู้ ากครังแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อน ซึงลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่คดิ ค่าธรรมเนียม แต่กรณีที
สมุดคูฝ่ ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท
ข้อ 10 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ทสหกรณ์
ี
กําหนด ยืนพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี ผูฝ้ าก
หรือผูอ้ นจะเป็
ื
นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากทีได้รบั นันในสมุดคู่ฝาก และ
ตรวจสอบเป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
ข้อ 11 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซงสิ
ึ ทธิทจะ
ี
ไม่จา่ ยเงินถอนจากรายการเช่นนัน จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกําหนดอัตราดอกเบีย ระยะเวลาการคิ ดดอกเบีย
วิ ธีการคิ ดดอกเบียและการจ่ายดอกเบีย
ข้อ 12 สหกรณ์จะให้ดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5 ในอัตราดอกเบียไม่เกิน
อัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และ
สหกรณ์จะนํ าดอกเบียทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสินปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากรีบยืน
สมุดคูฝ่ าก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพือสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบียให้
ดอกเบียเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบียให้เมือถึงกําหนด
ระยะเวลาการฝาก สําหรับเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดโดยได้รบั อนุ ญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 14 สหกรณ์
จะจ่ายดอกเบียให้ตามจํานวนเดือนเต็ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จา่ ยดอกเบียให้
ถ้า นิ ติบุ ค คลไม่ถ อนเงิน ฝากประจํ า เมือครบกํา หนดพร้อ มดอกเบีย จนพ้น
กําหนดไปอีกเจ็ดวัน ก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงิ นฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 13 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ อี าํ นาจถอนเงินตามทีได้ให้ตวั อย่างลายมือชือไว้ต่อสหกรณ์
ควรมารับเงินทีสํานักงานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้องยืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชือตามทีให้
ตัวอย่างไว้ พร้อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ถ้าผูม้ อี ํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผูใ้ ดรับเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝาก
และต้องมอบอํานาจให้รบั เงิน แทนเป็ นหนังสือตามแบบทีกําหนด ทังนี โดยลงลายมือชือตามทีให้
ตัวอย่างไว้ แล้วมอบให้ผูร้ บั มอบอํานาจยืนใบถอนเงินฝากนัน พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนีสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอํานาจก็ได้
เมือสหกรณ์ ได้ต รวจถูกต้องแล้ว จะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอน
พร้อมทังเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ าก แล้วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ผฝู้ าก
อนึง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลียนแปลงใด ๆ
ผูม้ อี าํ นาจถอนเงินต้องลงลายมือชือตามทีให้ตวั อย่างไว้กาํ กับด้วย
ข้อ 14 การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนเมือใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํา ผู้ฝากย่อมไม่มสี ทิ ธิถอนเงินก่อน
ครบกําหนดแต่เมือผูฝ้ ากยืนคําขอเป็ นหนังสือโดยชีแจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝาก
ก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้อ 15 ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมือใดก็ได้
ให้ผมู้ อี าํ นาจถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “เพือปิดบัญชี”
ข้อ 16 ในกรณีทคณะกรรมการดํ
ี
าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่าฝื นระเบียบนี
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเ หตุ อนั สมควรทีจะปิ ดบัญชีเ งินฝากของผู้ฝาก
สหกรณ์จะไม่รบั เงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพือปิ ดบัญชี
เงินฝากของตน ทังนี สหกรณ์จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 17 การถอนเงินฝากเพือปิ ดบัญชีตามข้อ 15 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบียให้ตามข้อ 12
ถึงวันก่อนวันถอนหนึงวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผฝู้ ากฝา่ ฝื นระเบียบตามข้อ 16 สหกรณ์
จะคํานวณดอกเบียให้ถงึ ก่อนวันทีแจ้งหนึงวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบียอีกไม่วา่ ผูฝ้ ากจะถอนเงินเมือใด
เมือสหกรณ์ได้จา่ ยคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั
ข้อ 18 ในกรณีทมีี ความจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิทีจะไม่รบั ฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
51

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

2. ระเบียบหุ้น
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 43 ครังที 5
เมือวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยหุน้
พ.ศ. 2563 ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2561 และ
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรือข้อตกลงอืนใดซึงขัดแย้งกับระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตังแต่เดือนแรกทีเข้าเป็ นสมาชิก และไม่
น้อยกว่าจํานวนหุน้ รายเดือนตามเงินได้รายเดือน ดังต่อไปนี
ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
เงิ นได้รายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 9,000
เกินกว่า 9,000
เกินกว่า 11,000
เกินกว่า 13,000
เกินกว่า 14,000
เกินกว่า 15,000
เกินกว่า 16,000
เกินกว่า 18,000
เกินกว่า 20,000
เกินกว่า 22,000
เกินกว่า 24,000
เกินกว่า 26,000
เกินกว่า 28,000
เกินกว่า 30,000
เกินกว่า 32,000
เกินกว่า 34,000
เกินกว่า 36,000
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

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

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

2. ระเบียบหุ้น
เงิ นได้รายเดือน (บาท)

ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

เกินกว่า 38,000 ถึง 40,000
เกินกว่า 40,000 ถึง 42,000
เกินกว่า 42,000 ถึง 44,000
เกินกว่า 44,000 ถึง 46,000
เกินกว่า 46,000 ถึง 48,000
เกินกว่า 48,000 ถึง 50,000
เกินกว่า 50,000 ขึนไป

240
250
260
270
280
290
300

สมาชิกทีเกษียณหรือลาออกจากราชการ จะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนเท่าใดก็ได้และ
สามารถระดมหุน้ ได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 5 สมาชิกทีเคยลาออกจากสหกรณ์แล้วสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนได้ดงั นี
(1) กรณียงั รับราชการอยูจ่ ะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ตามอัตราส่วนทีกําหนดไว้ใน
ข้อ 4 เท่านัน และไม่สามารถระดมหุน้ ได้
(2) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
เกินกว่าเดือนละ 300 หุน้ ไม่ได้ และไม่สามารถระดมหุน้ ได้
สมาชิกตาม (1) และ (2) ได้ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน
สามารถส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้มากกว่าจํานวนหุน้ รายเดือนทีกําหนดใน ข้อ 4 และสามารถระดมหุน้ ได้
ข้อ 6 การส่งเงินค่าหุน้ ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) ให้สมาชิกส่งเงินค่าหุน้ โดยวิธหี กั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้
รายเดือนประจําเดือนนัน ๆ ทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าทีทีทําหน้าทีเบิกจ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิกเป็ น
ผูห้ กั เงินค่าหุน้ ส่งให้สหกรณ์
(2) สมาชิก ทีไม่ มีเ งิน ได้ร ายเดือ น หรือ สมาชิก ซึงต่ อ มาได้โ อนย้า ยไปสัง กัด
กระทรวงอืน ให้สง่ เงินค่าหุน้ ให้แก่สหกรณ์ดว้ ยวิธใี ดวิธหี นึงตามทีได้ทาํ ความตกลงกับสหกรณ์ ดังต่อไปนี
1) ชําระทีสํานักงานสหกรณ์
2) การหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
3) การโอนเงินผ่านธนาคาร การส่งเงินทางธนาณัติ หรือวิธอี นที
ื สหกรณ์กาํ หนด
(3) สมาชิก ซึงเป็ นข้า ราชการบํา นาญ อาจขอส่ง เงินค่าหุ้น โดยวิธีห กั จากเงิน
บํานาญประจําเดือนก็ได้ การหักส่งเงินตามข้อนีให้ถอื ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีกําหนดใน (1) โดยอนุโลม
ข้อ 7 สมาชิกทีได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็ นจํานวน
เงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน) และไม่มหี นีสินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน
หรือลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์
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2. ระเบียบหุ้น
สําหรับสมาชิกทีมีหนีสินกับสหกรณ์จะลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ แต่
ทังนีต้องไม่น้อยกว่าอัตราทีกําหนดไว้ใน ข้อ 4 เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี สามารถลดจํานวนการถือหุน้ ราย
เดือนหรืองดชําระค่าหุน้ รายเดือนได้
(1) มีหนีเงินกูส้ ามัญไม่เกินมูลค่าหุน้ และ/หรือ
(2) มีหนีเงินกูส้ ามัญหรือเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะทีใช้อสังหาริมทรัพย์คาประกั
ํ
น
และ/หรือ
(3) มีหนีเงินกูท้ ใช้
ี เงินฝากทีมีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกัน และ/หรือ
สมาชิกทีโอน หรือย้าย หรือเกษียณ หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มี
ความผิด และมีหนีสินไม่เกินมูลค่าหุน้ ทีตนมีอยู่ในสหกรณ์ ให้งดการเรียกเก็บเงินค่าหุน้ เว้นแต่สมาชิกจะ
ได้แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์
กรณีมภี ยั พิบตั หิ รือมีเหตุจาํ เป็ นทีมีผลกระทบต่อรายได้หรือชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
สมาชิก สหกรณ์ อาจออกประกาศให้สมาชิกลดการชําระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้โดยมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ ทังนี ต้องชําระค่าหุน้ รายเดือนไม่น้อยกว่า 500 บาท หรือตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 8 สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราทีสูงกว่าอัต ราทีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์หรือจะขอซือหุน้ เพิมขึนอีกเมือใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุน้ ทีมีอยู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว จะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุน้
เพิมได้
สําหรับสมาชิกทีมีมูลค่าหุน้ เกินกว่า 2,500,000 บาท ก่อนทีระเบียบนีใช้บงั คับ
ให้คงหุน้ ตามทีมีอยู่ และจะส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุน้
เพิมได้
กรณีสมาชิกทีโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อนที
ื มีมลู ค่าหุน้ เกินกว่า 2,500,000 บาท
ให้รบั โอนมูลค่าหุน้ ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท สําหรับมูลค่าหุน้ ส่วนทีเกินจํานวนดังกล่าวให้สหกรณ์นําฝาก
เข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกผูน้ นที
ั มีอยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ 9 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงิ นกู้แก่สมาชิ กสหกรณ์ พ.ศ. 2562
-------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 ครังที 7 เมือวันที 26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรือข้อตกลงอืนใด
ซึงขัดแย้งกับระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี สหกรณ์ให้เงินกู้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกูไ้ ด้เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 6 การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณีเพือการอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ ตามที
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
หมวด 2
เงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 7 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน
กรณีบุคคลทีเคยเป็ นสมาชิกสมทบมาก่อนซึงได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อเนืองและ
ต่อมาได้เป็ นสมาชิก ให้นับรวมระยะเวลาทีส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนในช่วงระยะเวลาทีเป็ นสมาชิกสมทบด้วย
ทังนี การนับรวมระยะเวลาการส่งเงินค่าหุน้ ในกรณีนีให้ใช้เฉพาะสิทธิในการกูเ้ งินตามระเบียบนีเท่านัน
ข้อ 8 เมือสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินและประสงค์จะขอกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินก็ให้ยนคํ
ื าขอกูต้ ามแบบ
ทีสหกรณ์กาํ หนดไว้ เพือให้คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ข้อ 9 เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึง ๆ นัน ให้มจี าํ นวนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงิน
ค่ าหุ้น ทีสมาชิกนั นมีอยู่ ในสหกรณ์ และไม่ เกิน 2 เท่ าของรายได้รายเดือนของสมาชิกนั น สํ าหรับสมาชิก
ทีเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ ให้ถอื ว่ารายได้รายเดือนเดือนสุดท้ายเป็ นรายได้รายเดือนของ
สมาชิกผูน้ นั
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ในกรณีทสมาชิ
ี
กนันยังมีเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินค้างชําระอยู่ หากประสงค์จะกูเ้ งินเพือ
เหตุฉุกเฉินใหม่ จํานวนเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินครังใหม่และเงินกูท้ ค้ี างชําระอยู่รวมกันจะมีจํานวนต้นเงินกูเ้ กิน
กว่าจํานวนทีกล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
หมวด 3
เงิ นกู้สามัญ
ข้อ 10 เงินกูส้ ามัญแบ่งเป็ น 9 ประเภท ดังนี
(1) เงินกูส้ ามัญทัวไป
(2) เงินกูส้ ามัญเพือการศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญเพือประกอบอาชีพเสริม
(4) เงินกูส้ ามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
(5) เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ
(6) เงินกูส้ ามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
(7) เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว
(8) เงินกูส้ ามัญเพือความมันคงของครอบครัว
(9) เงินกูส้ ามัญทางดิจทิ ลั
ข้อ 11 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินสามัญต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้
ข้อ 12 คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนัน ต้องเสนอผ่านข้าราชการตังแต่ ระดับชํานาญการ หรือ
ชํานาญงาน หรือ เทีย บเท่า ขึนไป หรือ ผ่า นหัว หน้า หน่ ว ยงานซึงเป็ น ผูบ้ งั คับ บัญ ชาโดยตรง ยกเว้น กรณี
จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ หรือเงินฝากทีสมาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ 13 สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินกูส้ ามัญ ต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน
กรณีบุคคลทีเคยเป็ นสมาชิกสมทบมาก่อนซึงได้ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อเนืองและ
ต่อมาได้เป็ นสมาชิก ให้นับรวมระยะเวลาทีส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนในช่วงระยะเวลาทีเป็ นสมาชิกสมทบด้วย
ทังนี การนับรวมระยะเวลาการส่งเงินค่าหุน้ ในกรณีนีให้ใช้เฉพาะสิทธิในการกูเ้ งินตามระเบียบนีเท่านัน
กรณีสมาชิกทีเคยออกจากการเป็ นสมาชิกมาแล้ว หากประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญจะต้อง
ส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน เว้นแต่การกูน้ นเป็
ั นการกูเ้ พือชําระหนีให้กบั ผูค้ าประกั
ํ
นทีเคยชําระ
หนีให้แก่สหกรณ์แทนตน ให้ขอกูไ้ ด้เมือส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 1 งวดเดือน
ข้อ 14 สมาชิกผูก้ เู้ งินกูส้ ามัญจะต้องมีหนุ้ อยูก่ บั สหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนเงินกู้
ข้อ 15 จํานวนเงินกูส้ ามัญทีให้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึง ๆ นัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกู้
พิจ ารณาเห็นสมควร ทังนี จํานวนเงินกู้สามัญทุ กประเภทรวมกันต้องไม่ เ กิน 3 ล้านบาทและอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์รายได้รายเดือนคงเหลือของผูก้ ตู้ ามข้อ 44
ข้อ 16 เงินกูส้ ามัญให้กไู้ ด้เพือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึงหรือหลายวัตถุประสงค์ ดังนี
(1) เงินกูส้ ามัญทัวไป เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับครอบครัวหรือค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ของสมาชิก
(2) เงินกู้สามัญเพือการศึกษา เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชิกและหรือ
คู่สมรส และหรือบุตร และหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก ในระดับการศึกษาตังแต่ระดับอนุ บาลถึงปริญญาเอก
ดังต่อไปนี
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
1) เพือเป็ นค่าบํา รุง การศึก ษา ค่า อุป กรณ์ ก ารศึก ษา ซือคอมพิว เตอร์พ ร้อ ม
อุปกรณ์ตามทีสถานศึกษากําหนด และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ตามประกาศของสถานศึกษาเท่าทีจ่ายจริง
2) เพือเป็ นค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษาอีกไม่เกิน 10,000 บาท ของ
ข้อ 1) ต่อรายต่อภาคการศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญเพือประกอบอาชีพเสริม เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประกอบอาชีพเสริม
ของสมาชิก ดังต่อไปนี
1) เพือการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
2) เพือขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก
(4) เงินกูส้ ามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการประหยัด
พลังงาน หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยให้กไู้ ด้ในวงเงินกูไ้ ม่เกินจํานวนเงินทีเป็ นค่าใช้จ่ายจริง ทังนี
จํานวนเงินกูส้ งู สุดให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
(5) เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการคุม้ ครองชีวติ
และทรัพย์สนิ โดยให้กู้ได้ในวงเงินกู้ไม่เกินจํานวนเงินทีเป็ นค่าใช้จ่ายจริง ทังนี จํานวนเงินกู้สูงสุดให้เป็ นไป
ตามประกาศของสหกรณ์
(6) เงินกูส้ ามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสงเคราะห์สมาชิก
ผูป้ ระสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภยั ดังนี
1) จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินมูลค่าความเสียหายทีเกิดขึนจริง และมูลค่าความเสียหาย
ไม่น้อยกว่า 80,000 บาท
2) ผูก้ จู้ ะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
- สําเนาทะเบียนบ้านทีประสบภัยซึงสมาชิกมีชออยู
ื ่
- ภาพถ่ายทีอยูอ่ าศัยทีแสดงถึงความเสียหายของทรัพย์สนิ
- หนังสือรับรองความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหาย
- ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา หรือประธานกลุ่ม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือ
หนังสือรับรองจากหน่วยราชการแห่งท้องที
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้สมาชิกแสดงเอกสารหลักฐานอืนอันเชือได้ว่า
เกิดความเสียหายดังกล่าวจริงและให้คณะกรรมการเงินกูน้ ําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือพิจารณา เป็ นกรณี ๆ ไป
(7) เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว เพือเป็ นการสนับสนุ นและส่งเสริมให้สมาชิกได้มี
โอกาสไปท่องเทียวทังในประเทศและต่างประเทศ สําหรับหลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียวให้
เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
(8) เงินกู้สามัญเพือความมันคงของครอบครัว เพือเป็ นการส่งเสริม สนับสนุ นให้
สมาชิกเพิมหลักประกันความมันคงของชีวติ และครอบครัวในอนาคต สําหรับหลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญ
เพือความมันคงของครอบครัว ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
(9) เงินกูส้ ามัญทางดิจทิ ลั เพือสนับสนุ นให้สมาชิกได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการกู้
ทังนี จํานวนเงินกู้เมือรวมกับเงินกูฉ้ ุ กเฉินต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีผูก้ ู้มอี ยู่กบั สหกรณ์ สําหรับ
หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญทางดิจทิ ลั ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
(ข้อ 16 (4) และ (5) แก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563)
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 17 สมาชิก ทีกู้เ งิน สามัญ ทุ ก ประเภท หากกู้เ กิน กว่า ร้อ ยละ 90 ของหุ้น ทีตนมีอ ยู่ใ น
สหกรณ์จะต้องทําประกันชีวติ กลุ่มและหรือประกันชีวติ เพือคุ้มครองหนีรายบุคคลทีสหกรณ์จดั ให้มขี นตาม
ึ
ทุ น ประกัน ทีสหกรณ์ กํ า หนด ในกรณีส มาชิก ถึง แก่ ก รรมสหกรณ์ จ ะนํ า เงิน สิน ไหมทดแทนไปชํา ระหนี ที
ค้างชําระกับสหกรณ์หรือชําระคืนให้ผูค้ ําประกันทีได้ชําระหนีแทนผูก้ ู้ก่อนส่วนทีเหลือจึงมอบให้แก่ทายาท
ในกรณีทบริ
ี ษทั ปฏิเสธการรับทําประกันชีวติ กลุ่มการให้เงินกูใ้ ห้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 18 สมาชิกต้องส่งเงินกูส้ ามัญคืนสหกรณ์แล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 งวดเดือน จึงมีสทิ ธิ
ยืนกูส้ ามัญใหม่ได้ เว้นแต่จาํ นวนเงินกูส้ ามัญของสมาชิกผูก้ ยู้ งั กูไ้ ม่เต็มสิทธิตามวงเงินทีกําหนดไว้ในข้อ 15
ข้อ 19 ในการให้เงินกู้สามัญนัน ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มเี งินทุนทีจะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลกั ษณะพึงให้กนู้ นทุ
ั กรายให้ถอื ลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี
(1) เงินกูซ้ งไม่
ึ เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ หรือเงินฝากทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ พึงให้
ในลําดับก่อนเงินกูป้ ระเภทอืน
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ งอยู
ึ ่ในลําดับเดียวกันตามทีกล่าวในข้อ 19 (1) นัน ให้ถอื ลําดับ
ก่อนหลังตามทีเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์
ทังนี เว้นแต่ในกรณีทคณะกรรมการเงิ
ี
นกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็ นอย่างอืนก็ได้
หมวด 4
เงิ นกู้พิเศษ
ข้อ 20 เงินกูพ้ เิ ศษแบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี
(1) เงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะ
(2) เงินกูพ้ เิ ศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ เิ ศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
(4) เงินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ
(5) เงินกูพ้ เิ ศษเพือการอืน
การพิจารณาเงินกูใ้ ห้ถอื ว่าเงินกูพ้ เิ ศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากที
สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์อยู่ในลําดับก่อนเงินกูเ้ พือการเคหะ เงินกูเ้ พือการประกอบกิจการ เงินกูพ้ เิ ศษเพือการ
อืนอยู่ในลําดับสุดท้าย สําหรับเงินกูพ้ เิ ศษซึงอยู่ในลําดับเดียวกันนัน ให้ถอื ลําดับก่อนหลังตามทีเสนอคําขอกู้
ต่อสหกรณ์
ข้อ 21 สมาชิกซึงอาจได้รบั เงินกูพ้ เิ ศษได้ต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน และมีมูลค่าหุน้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนเงินกูย้ กเว้นเงินกูพ้ เิ ศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
ทังนีจํานวนเงินกูพ้ เิ ศษทีให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึง ๆ นัน ย่อมสุดแต่คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาเห็นสมควร
กรณีบุคคลทีเคยเป็ นสมาชิกสมทบมาก่อนซึงได้ส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อเนืองและ
ต่อมาได้เป็ นสมาชิก ให้นับรวมระยะเวลาทีส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนในช่วงระยะเวลาทีเป็ นสมาชิกสมทบด้วย
ทังนี การนับรวมระยะเวลาการส่งเงินค่าหุน้ ในกรณีนีให้ใช้เฉพาะสิทธิในการกูเ้ งินตามระเบียบนีเท่านัน
ข้อ 22 สมาชิกซึงมีหนีเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินและหรือหนีเงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการเงินกูอ้ าจ
พิจารณาให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกผูน้ ันอีกก็ได้ ทังนี ต้องสามารถหักการชําระหนีได้จากรายได้รายเดือนของ
ผูก้ ู้ ณ ทีจ่ายเท่านัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

58

3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 23 ตราบใดทีสมาชิกยังส่งเงินชําระหนีเงินกูพ้ เิ ศษไม่ครบ สมาชิกผูน้ นจะต้
ั
องยินยอมและ
อํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือบุคคลอืนซึงได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจทรัพย์สนิ
หรือกิจการทีใช้เงินกูน้ ัน ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชีแจงข้อความเกียวกับเรืองทีตรวจให้ทราบตาม
ความประสงค์
เงิ นกู้พิเศษเพือการเคหะ
ข้อ 24 เงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะ ให้กู้ได้เพือวัตถุ ประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึง หรือหลาย
วัตถุประสงค์ ดังนี
(1) เพือซือห้องชุด หรือบ้าน พร้อมทีดิน ทังนี เพือเป็ นกรรมสิทธิของผูก้ ตู้ ามควรแก่ฐานะ
(2) เพือปลูกสร้างบ้านในทีดินกรรมสิทธิของผูก้ ู้ และหรือคูส่ มรส และหรือบุตร
(3) เพือซือทีดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
(4) เพือซือห้องชุดข้างเคียงหรือทีดินข้างเคียงกับทีดินพร้อมบ้านซึงสมาชิกผูก้ เู้ ป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิเพือขยายบริเวณ
(5) เพือไถ่ถอนจํานองบ้านพร้อมทีดินหรือห้องชุด โดยชําระหนีเงินกูเ้ พือการเคหะของ
สถาบันการเงินอืน ๆ
(6) เพือไถ่ถอนจํานองทีดินซึงเป็ นกรรมสิทธิของผูก้ ู้และหรือคู่สมรส และหรือบุตร
โดยชําระหนีเงินกูเ้ พือการเคหะของสถาบันการเงินอืน ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
(7) เพือต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือทีอยูอ่ าศัย
ข้อ 25 สมาชิกผูป้ ระสงค์กเู้ งินดังกล่าวในข้อ 24 ต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบทีกําหนด
ไว้รวมทังรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย
แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงบ้าน หรือห้องชุด รายละเอียดและหลักฐานแห่งทีดิน
หรือ บ้า น หรือ ห้อ งชุด ทีจะซือหรือ เช่า ซือ กํา หนดเวลา และราคาสัญ ญาทีทํา ไว้ห รือ ร่า งสัญ ญาทีจะทํา
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ทีเสนอ
เป็ นประกัน
กรณีส มาชิก ซึงได้ซือหรือชํา ระราคาบ้า นพร้อ มทีดิน และโอนกรรมสิท ธิเป็ น ของ
ตนเองและหรือคู่สมรส และหรือบุ ตรแล้ว สามารถยืนขอกู้เงินพิเศษสินเชือเพือการเคหะได้ ทังนี การยืน
ขอกูเ้ งินนันจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับจากวันทีสมาชิกและหรือคู่สมรส และหรือบุตรได้ถอื กรรมสิทธิ
บ้านพร้อมทีดินนัน
ข้อ 26 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือห้องชุด นัน ต้องปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการเงินกูด้ ว้ ย
การแก้ ไ ขเปลียนแปลงแบบรู ป หรือ รายการดัง กล่ า วในวรรคก่ อ นในสิงทีเป็ น
สาระสําคัญต้องได้รบั ความเห็นชอบของบุคคลซึงได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการเงินกู้เพือการนี และต้อง
รายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ข้อ 27 จํานวนเงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะซึงอนุ มตั ิให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง ๆ นัน ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรทังนีไม่เกิน 8,000,000 บาท การพิจารณาจํานวนเงินกูจ้ ะคํานึงถึงลักษณะของ
ทีอยู่อาศัย คุ ณสมบัติของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชําระหนี ของผู้กู้และมูล ค่าของ
หลักประกัน ดังนี
59

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
(1) หลักประกันซึงเป็ นกรรมสิทธิห้องชุด
- จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,500,000 บาท ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
หลักประกัน
- จํานวนเงินกูเ้ กิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้ไม่เกิน
ร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน
- จํานวนเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน
หลักประกัน
(2) หลักประกันซึงเป็ นบ้านพร้อมทีดิน
- จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 4,000,000 บาท ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน
หลักประกัน
- จํานวนเงินกู้เกิน 4,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน
หลักประกัน
เมือคณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาให้ผกู้ ู้รายใดทําประกันชีวติ เพือคุม้ ครองหนี ให้ผูก้ ู้
สามารถกู้เงินเกินมูลค่าแห่งค่าอสังหาริมทรัพย์นันได้ ทังนี ส่วนทีเกินนันให้กู้ได้เฉพาะค่าเบียประกันชีวติ
เท่านัน
ข้อ 28 เงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะทีได้รบั อนุมตั แิ ล้ว จะต้องดําเนินการทํานิตกิ รรมจํานองให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั อนุมตั ิ หากเกินกําหนดจะต้องนําเสนอคณะกรรมการเงินกูเ้ พือพิจารณาใหม่
ข้อ 29 การกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะ ตามข้อ 24 (2) ข้อ 24 (3) ข้อ 24 (6) และข้อ 24 (7)
ผูก้ จู้ ะต้องดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 18 เดือน นับจากวันทําสัญญาเงินกู้ หากพ้นกําหนดดังกล่าว
ผูก้ จู้ ะต้องรายงานพร้อมเหตุผลความจําเป็ นเพือขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการเงินกู้ ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ครบกําหนด
ข้อ 30 สําหรับสมาชิกทีส่งคืนเงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะยังไม่ครบตามสัญญา และมีความ
ประสงค์ทจะขอกู
ี
เ้ งินพิเศษ เพือซือห้องชุดหรือบ้านเพิมขึน หรือตามวัตถุประสงค์ขอ้ 24 คณะกรรมการเงินกู้
อาจพิจารณาให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะแก่สมาชิกเพิมขึนอีกก็ได้ โดยให้พจิ ารณาจํานวนเงินกู้ งวดการชําระหนี
จํานวนรายได้รายเดือนคงเหลือ และหลักประกันเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 31 ตราบใดทีสมาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะไม่ครบผูก้ จู้ ะขายหรือโอน
ื ได้ เว้นแต่ในกรณีทจํี าเป็ นต้อง
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นหลักประกันเงินกู้ นัน ไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดแก่ผอู้ นไม่
ได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน
เงิ นกู้พิเศษซึงไม่เกิ นร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
ทีสมาชิ กมีอยู่ในสหกรณ์
ข้อ 32 เงินกูพ้ เิ ศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้กูไ้ ด้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกผูก้ ูม้ อี ยู่ในสหกรณ์ ผูก้ ูส้ ามารถยืนคําขอกูไ้ ด้ทงทางเอกสารหรื
ั
อทางดิจทิ ลั
ทังนี ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 33 เงินกู้พเิ ศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ หากผูก้ ู้ผดิ นัด
ไม่ชําระหนีตามสัญญาเงินกู้ เมือผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ ผูก้ ูต้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์นําเงินหรือสิทธิ
ประโยชน์ทสมาชิ
ี
กมีอยูใ่ นสหกรณ์มาชําระหนีตามจํานวนทีค้างชําระต่อสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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เงิ นกู้พิเศษซึงไม่เกิ นร้อยละ 90 ของเงิ นฝาก
ทีสมาชิ กมีอยู่ในสหกรณ์
ข้อ 34 เงินกูพ้ เิ ศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากทีมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90
ของจํานวนเงินฝากทีสมาชิกผูก้ ูห้ รือผูจ้ ํานํ ามีอยู่ในสหกรณ์ ผูก้ ูส้ ามารถยืนคําขอกูไ้ ด้ทงทางเอกสารหรื
ั
อทาง
ดิจทิ ลั ทังนี ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 35 เงินกู้พเิ ศษทีใช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน ผู้กู้หรือผู้จํานํ าต้องนํ าเงินฝากทีมีอยู่ก บั
สหกรณ์จาํ นํากับสหกรณ์ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 36 เงินกู้พเิ ศษทีใช้เงินฝากเป็ นหลักประกัน หากผูก้ ู้ผดิ นัดไม่ชําระหนีตามสัญญาเงินกู้
ผูก้ ูห้ รือผูจ้ ํานํ ายินยอมให้สหกรณ์ใช้สทิ ธิเบิกถอนเงินฝากของผูก้ ูห้ รือผูจ้ ํานําทีได้จํานําไว้กบั สหกรณ์ชําระหนี
เงินกูด้ งั กล่าวตามจํานวนทีค้างชําระได้โดยมิตอ้ งบอกกล่าว
เงิ นกู้พิเศษเพือประกอบกิ จการ
ข้อ 37 เงินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการนัน เป็ นเงินกูพ้ เิ ศษทีสหกรณ์กาํ หนดขึนเพือเป็ นการ
ส่งเสริมฐานะ เพิมรายได้ และสร้างความมันคงให้แก่สมาชิกและครอบครัว
การกําหนดหลักเกณฑ์ หลักประกันสําหรับเงินกู้ เงินงวดชําระหนี และเงือนไขอืน ๆ
ของเงินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการตามวรรคก่อน ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ ทังนี ประกาศดังกล่าวต้อง
ได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ตํากว่าสามในสีของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
เงิ นกู้พิเศษเพือการอืน
ข้อ 38 เงินกูพ้ เิ ศษเพือการอืน เป็ นเงินกูพ้ เิ ศษทีสหกรณ์กาํ หนดให้มขี นเพื
ึ อช่วยเหลือสมาชิก
ในเรืองต่าง ๆ เป็ นการเฉพาะ โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการดําเนินการ
การกําหนดหลักเกณฑ์ หลักประกันสําหรับเงินกู้ เงินงวดชําระหนี และเงือนไขอืน ๆ
ของเงินกู้พเิ ศษเพือการอืนตามวรรคก่อน ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ ทังนี ประกาศดังกล่าวต้องได้รบั
คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ตํากว่าสามในสีของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
หมวด 5
หลักประกันสําหรับเงิ นกู้
ข้อ 39 การให้เงินกูท้ ุกประเภทนัน ต้องทําสัญญากูแ้ ละสัญญาคําประกันตามแบบทีสหกรณ์
กําหนด
ข้อ 40 เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน ต้องมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีผูก้ มู้ อี ยูใ่ นสหกรณ์
ให้ใช้เงินและสิทธิประโยชน์ทสมาชิ
ี
กมีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกัน
ข้อ 41 เงินกูส้ ามัญ ให้มหี ลักประกันดังนี
(1) เงินและสิทธิประโยชน์ทสมาชิ
ี
กมีอยูใ่ นสหกรณ์ หรือ
(2) อสังหาริมทรัพย์ มาจํานองเป็ นหลักประกันเต็มจํานวนเงินกู้ ต้องไม่เกินร้อยละ 80
แห่งมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นัน สําหรับเงือนไขและรายละเอียดการให้เงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์โดย
ความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
(3) บุคคลเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
กรณียอดรวมเงินกู้สามัญทังหมดมีจํานวนเกินกว่ามูลค่าหุน้ นอกจากใช้เงินและสิทธิ
ประโยชน์ทสมาชิ
ี
กมีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกันแล้วต้องมีสมาชิกเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น ดังนี
น
1) จํานวนเงินกูส้ ามัญและจํานวนผูค้ าประกั
ํ
- จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
- จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
น
ไม่น้อยกว่า 4 คน
- จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
น
ไม่น้อยกว่า 5 คน
- จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
- จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ขึนไป ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
2) ผูค้ าประกั
ํ
นต้องมิใช่สมาชิกทีเป็ นคูส่ มรสของผูก้ ู้
3) ผูค้ าประกั
ํ
นต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้ว 6 งวดเดือน
4) สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
5) ผูค้ ําประกันคนใดขาดจากสมาชิกสภาพ หรือมีเหตุทคณะกรรมการเงิ
ี
นกู้เห็นว่า
ไม่สมควรหรือไม่อาจทีจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้สมาชิกอืนซึงคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้า
เป็ นผู้คําประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันทีสหกรณ์ มีหนังสือแจ้งไป หาก
ไม่สามารถดําเนินการได้อาจถูกระงับเงินกู้ทุกประเภท และอาจถูกหักเงินกู้สามัญส่วนทีเกินกว่าร้อยละ 90
ของมูลค่าหุน้ ภายในเวลาทีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
6) การทีสมาชิกผูค้ ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ ัน
ํ
นแทน
หลุดพ้นจากการคําประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอืนซึงคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าประกั
7) เมือคณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่ผกู้ รู้ ายใดและกําหนดให้ผกู้ ทู้ ําประกัน
ชีวติ เพือคุม้ ครองหนีเพิมเติม คณะกรรมการเงินกูอ้ าจพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ผกู้ ูส้ ามารถกูเ้ งินเกินกว่าทีกําหนดไว้
ในข้อ 15 ได้ ทังนี ให้สามารถกู้เพิมได้เฉพาะค่าเบียประกันชีวิตเท่านัน และเงินกู้ส่วนทีเพิมนีให้ถือเป็ น
รายการหักของสหกรณ์
ข้อ 42 เงินกูพ้ เิ ศษ ให้มหี ลักประกันอย่างใดอย่างหนึง ดังนี
(1) กรณีทเงิ
ี นกูพ้ เิ ศษรวมกับเงินกูฉ้ ุกเฉิน และเงินกูส้ ามัญแล้วมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุน้ ทีผูก้ มู้ กี บั สหกรณ์ ให้ใช้สทิ ธิประโยชน์ทสมาชิ
ี
กมีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกัน
(2) เงินฝากของสมาชิกผูน้ ัน หรือเงินฝากของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบรายอืนใน
สหกรณ์ ซึงคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นหลักประกัน โดยเงินฝากทีใช้เป็ นหลักประกันดังกล่าวให้ลดลง
ตามสัดส่วนของจํานวนหนีทีคงเหลือ
(3) อสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองเป็ นหลักประกันเต็มจํานวนเงินกูร้ ายนัน
ในกรณีทเป็
ี นหลักประกันอืนนอกเหนือจากทีกล่าวมาแล้วข้างต้น หลักประกันนันต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
หมวด 6
เงิ นงวดชําระหนี สําหรับเงิ นกู้
ข้อ 43 เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกูน้ นั กําหนดไว้ดงั นี
(1) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ให้ผูก้ ู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบียเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน
ทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด
(2) เงินกูส้ ามัญ ให้ผกู้ ูส้ ่งคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบียเป็ นงวดรายเดือน เท่ากันทุกงวด
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 144 งวด เว้นแต่เงินกูส้ ามัญทีมีจาํ นวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90
ของมูลค่าหุน้ ให้ผอ่ นชําระได้ไม่เกิน 360 งวด และเงินกูส้ ามัญบางประเภททีสหกรณ์มปี ระกาศกําหนดจํานวน
งวดไว้
เงิน งวดชํา ระหนี สํา หรับ เงินกู้ส ามัญ ของสมาชิก คนหนึ ง ๆ นัน ให้ส่ง ชํา ระหนี ได้
ไม่เกินเกษียณอายุราชการ หากงวดชําระหนีเกินกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมีหนีเหลืออยู่ไม่เกินกว่า
ร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
สํ า หรับ สมาชิก ผู้กู้ทีได้ร ับ บํ า นาญ หรือ บํ า เหน็ จ รายเดือ น และมีห นี ต่ อ สหกรณ์
เหลืออยู่เกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ แต่เงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนที
ได้รบั ไม่เพียงพอต่อเงินงวดชําระหนีรายเดือน และหรือไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ ให้สามารถยืนขอขยาย
งวดการชําระหนีได้ ทังนี ให้คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาขยายงวดการผ่อนชําระหนีได้ตามทีเห็นสมควร และ
มิให้นํารายได้รายเดือนคงเหลือตามข้อ 44 มาใช้บงั คับในกรณีนี
ในกรณีมเี หตุจาํ เป็ นและผูก้ ไู้ ด้ขอผ่อนผันการชําระหนีเงินกูส้ ามัญ ผูก้ จู้ ะต้องยืนหนังสือ
ขอผ่อนผันพร้อมกับหนังสือของผู้คําประกันทุ กคนทียินยอมให้ผ่อนผันการชําระหนี ดังกล่าว หรือกรณีที
คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นกรณีพเิ ศษ คณะกรรมการเงินกู้จะผ่อนผันการส่ง
เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกูส้ ามัญทีกําหนดไว้ขา้ งต้นให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึงหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อน
ผันการชําระหนีเช่นนีรวมกันทังหมดต้องไม่เกินหกเดือนในแต่ละเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ คณะกรรมการเงินกูจ้ ะพิจารณาให้ผกู้ ูส้ ง่ คืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบียเป็ นงวด
รายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ตามทีเห็นสมควร โดยให้ชาํ ระภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด
โดยให้คณะกรรมการเงินกู้พจิ ารณารายได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ทงก่
ั อนและหลังเกษียณอายุราชการ
เป็ นเกณฑ์
สําหรับระยะเวลาการผ่อนชําระของผูก้ ใู้ ห้ผอ่ นชําระได้ไม่เกินอายุ 70 ปี เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี
1) เงินกู้พเิ ศษซึงไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากทีสมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์
2) กรณีผกู้ นู้ ําเงินฝากมาเป็ นหลักประกันร่วมกับอสังหาริมทรัพย์และเงินฝากนัน
มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ ให้ผกู้ สู้ ามารถส่งงวดชําระหนีได้ถงึ อายุ 75 ปี
3) กรณีกูไ้ ม่เกินร้อยละ 40 ของราคาประเมินหลักประกัน ให้ผกู้ ูส้ ามารถส่งงวด
ชําระหนีได้ถงึ อายุ 75 ปี
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หมวด 7
รายได้รายเดือนคงเหลือ
ข้อ 44 สมาชิกผูก้ ูเ้ งินกับสหกรณ์เมือหักเงินทีต้องชําระหนีเงินกูท้ ุกประเภท ได้แก่ เงินกูฉ้ ุ กเฉิน
เงินกู้สามัญ และเงินกู้พเิ ศษทีสมาชิกมีอยู่กบั สหกรณ์แล้ว ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อ
รายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บงั คับกับกรณีทสมาชิ
ี
กมีหนีเงินกู้ทุกประเภทรวมกันแล้ว
ไม่เ กินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากทีผู้กู้มีอยู่กบั สหกรณ์ ทังนี ผู้กู้จะต้องมีรายได้รายเดือน
ว
คงเหลือ เมือหักเงินทีต้องชําระรายเดือน (หนีเงินกู้ ค่าหุน้ ประกันชีวติ และอืน ๆ) กับสหกรณ์ทงหมดแล้
ั
ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท
สําหรับการกูเ้ งินพิเศษเพือการเคหะ รายได้รายเดือนของผูก้ หู้ มายถึง เงินเดือนของผูก้ ู้
รวมเงินรายได้ร ายเดือ นของบุ ต รและหรือ คู่ส มรสและหรือ บิด ามารดาของผู้กู้ และรายได้อืน ๆ ของผู้กู้
ทีสามารถแสดงหลักฐานได้
หลักฐานซึงแสดงรายได้รายเดือนประกอบคําขอกูเ้ งินกูเ้ พือการเคหะของผูก้ ู้ ของบุตร
และหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดา ได้แก่ หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอืนใดทีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
ข้อ 45 การส่งเงินงวดชําระหนีเงินกูท้ ุกประเภท ผูก้ ูต้ ้องส่งต่อสหกรณ์โดยวิธหี กั จากรายได้
รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่าย
การส่งเงินงวดชําระหนีเงินกูท้ มิี ได้เป็ นไปตามวรรคหนึง ให้ผกู้ ูส้ ง่ ชําระหนีโดยหักจาก
บัญชีเงินฝากของผูก้ ู้ เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี
(1) ผูก้ ไู้ ม่มรี ายได้รายเดือนทีรับจากหน่วยราชการต้นสังกัด
(2) ผูก้ โู้ อนย้ายไปหน่วยงานอืนทีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกหัก ณ ทีจ่าย
(3) การกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะทีผูก้ มู้ รี ายได้รายเดือนไม่เพียงพอในการหักหนี
เงินงวดจํานวนเงินงวดทีหักจากบัญชีเงินฝากจะต้องไม่เกินกึงหนึงของจํานวนเงินงวดทีต้องชําระต่อสหกรณ์
(4) กรณีอนื ๆ ให้นําเสนอคณะกรรมการเงินกูเ้ พือพิจารณา
การส่งชําระหนีโดยการหักจากบัญชีเงินฝากนี ผูก้ ู้ต้องมีเงินฝากไว้ในบัญชีจํานวนไม่
น้อยกว่าเงินงวดชําระหนี หากผูก้ มู้ เี งินฝากไว้ในบัญชีไม่เพียงพอในวันทีครบกําหนดชําระหนี สหกรณ์ถอื ว่าผูก้ ู้
ผิดนัดชําระหนี
หมวด 8
ดอกเบียเงิ นกู้
ข้อ 46 ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบียเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญทุกประเภทและเงินกูพ้ เิ ศษ
ทุกประเภทได้ตามประกาศสหกรณ์โดยความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกู้ให้ออกเป็ นประกาศสหกรณ์ และให้มผี ลใช้บงั คับ
ตังแต่วนั แรกของเดือนถัดจากเดือนทีมีการออกประกาศเป็ นต้นไป สําหรับสมาชิกทีอยู่ในระหว่างการผ่อน
ชําระหนีเงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบียให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ดงั กล่าวและอาจปรับจํานวนเงินที
ต้องผ่อนชําระของผูก้ ซู้ งยั
ึ งค้างชําระอยูเ่ ป็ นอัตราใหม่กไ็ ด้
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สําหรับการกําหนดอัตราดอกเบียเงินกูท้ สมาชิ
ี
กรับชําระหนีในฐานะผูค้ าประกั
ํ
นให้
เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ทังนี ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
ข้อ 47 ดอกเบียเงินกูใ้ ห้คดิ เป็ นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 9
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงิ นกู้
ข้อ 48 ให้คณะกรรมการเงินกูต้ รวจตราควบคุมการให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามทีกําหนดไว้
ในระเบียบนี และเมือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการ
แก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
ข้อ 49 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนีให้ถอื ว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสินเชิง
พร้อมทังดอกเบียในทันที โดยมิตอ้ งคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้คณะกรรมการเงินกูจ้ ดั การเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้ า่ ผูก้ นู้ ําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีให้เงินกูน้ นั
(3) เมือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่อง และผูก้ มู้ ไิ ด้
แก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
(4) เมือค้างส่งเงินงวดชําระหนีเป็ นเวลาสองงวดเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนีถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ข้อ 50 ในกรณีทผูี ก้ ู้ต้องส่งเงินกู้คนื โดยสินเชิงตามทีกล่าวแล้วในข้อ 49 ถ้าผูค้ ําประกันซึง
ต้องรับผิดชําระหนีแทนผูก้ ไู้ ม่สามารถชําระหนีนันให้เสร็จสินในคราวเดียวได้ คณะกรรมการเงินกูอ้ าจผ่อนผัน
ให้เรียกเก็บเงินจากผู้คําประกันเป็ นงวดรายเดือนจนครบถ้วนตามหนีทีค้างชําระต่อสหกรณ์ก็ได้ สําหรับ
จํานวนงวดรายเดือนทีผ่อนชําระของผูค้ ําประกันนัน ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี ํานาจกําหนดจํานวนงวดผ่อน
ชําระตามทีเห็นสมควร ทังนี ไม่เกิน 144 งวดเดือน
ข้อ 51 กรณีผู้กู้หรือผู้คําประกันเงินกู้ได้โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา
แต่ยงั มีหนีค้างชําระหรือภาระผูกพันในฐานะผูค้ ําประกันต่อสหกรณ์ ให้ผูน้ ันแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
ภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ทีโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา
ข้อ 52 สมาชิกทีได้ทําหนังสือยินยอม และหรือบันทึกข้อตกลงยินยอมให้หกั เงินเดือนหรือ
เงินได้อนใดที
ื
ได้รบั จากทางราชการเพือชําระหนีให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอืนเป็ นลําดับ
แรกก่อนสหกรณ์ และสมาชิกทีถูกหมายบังคับคดีหรือหนังสือจากกรมบังคับคดีหรือหน่ วยราชการยึดหรืออายัด
เงิน ป นั ผล เงิน เฉลียคืน เงิน ฝาก ทุ น เรือ นหุ้น หรือ เงิน อืนใดทีสมาชิก มีอ ยู่ ห รือ พึง ได้ร ับ จากสหกรณ์
คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจระงับสิทธิในการกู้เงิน ทุกประเภทของสมาชิกผู้นัน รวมทังมีอํานาจยกเลิก
การระงับสิทธิในการกูเ้ งินดังกล่าว
ข้อ 53 กรณีต้องนํ ามูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์มาหักกลบลบหนีทีสมาชิกผูกพันต้อง
ชําระหนีแก่สหกรณ์ ซึงสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนีบุรมิ สิทธิพิเศษเหนือค่าหุน้ นัน สหกรณ์สามารถจัดลําดับในการ
หักหนีเงินกูฉ้ ุกเฉิน หรือหนีเงินกูส้ ามัญ หรือหนีเงินกูพ้ เิ ศษ หรือหนีอืนใดทีสมาชิกมีอยูก่ บั สหกรณ์ก่อนก็ได้
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
หมวด 10
การลงโทษ
ข้อ 54 สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญทุกประเภท จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ขอกูต้ ามประเภทเงินกูน้ นั ๆ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ หรือกรณีมกี ําหนดระยะเวลาให้รายงาน
ผลการใช้เงินกูแ้ ล้วไม่รายงานผลภายในกําหนดจะต้องถูกลงโทษ ดังนี
(1) ปรับอัตราดอกเบียจากประกาศอัตราดอกเบียเงินกูป้ ระเภทนัน ๆ เป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
เป็ นระยะเวลาตามทีคณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด และ
(2) ระงับสิทธิการกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เงินกูส้ ามัญ ทุกประเภท
และเงินกูพ้ เิ ศษเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
กรณีผกู้ ูซ้ งถู
ึ กลงโทษตาม (1) และ (2) ได้นําต้นเงินและดอกเบียทีค้างชําระมาชําระต่อ
สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว หรือได้รายงานผลการใช้เงินกูแ้ ล้ว หรือผูก้ ูไ้ ด้ถูกลงโทษมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรแล้ว
ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี าํ นาจพิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้
ข้อ 55 สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะหรือเพือประกอบกิจการ จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ หรือไม่ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลาตามข้อ 29 หรือตามประกาศสหกรณ์ หรือตามเงือนไขในสัญญาจะถูกลงโทษ ดังนี
(1) ปรับอัตราดอกเบียจากประกาศอัตราดอกเบียเงินกูป้ ระเภทนัน ๆ เป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
เป็ นระยะเวลาตามทีคณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด และ
(2) ระงับ สิท ธิการกู้เ งิน เพือเหตุ ฉุ ก เฉิ น เป็ น ระยะเวลาไม่เ กิน 1 ปี เงิน กู้ส ามัญ
ทุกประเภทและเงินกูพ้ เิ ศษเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
กรณีผกู้ ูซ้ งถู
ึ กลงโทษตาม (1) และ (2) ได้นําต้นเงินและดอกเบียทีค้างชําระ มาชําระ
ต่อสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว หรือได้รายงานผลการใช้เงินกูแ้ ล้ว หรือผูก้ ูไ้ ด้ถูกลงโทษมาเป็ นระยะเวลาพอสมควร
แล้วให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี าํ นาจพิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้
ข้อ 56 สมาชิกทีใช้เอกสารหลักฐานอันเป็ นเท็จประกอบคําขอกูเ้ งินกูท้ ุกประเภท หรือรายงาน
ผลการใช้เงินกูอ้ นั เป็ นเท็จจะถูกลงโทษ ดังนี
(1) ปรับอัตราดอกเบียจากประกาศอัตราดอกเบียเงินกูป้ ระเภทนัน ๆ เป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
เป็ นระยะเวลาตามทีคณะกรรมการเงินกูก้ าํ หนด และ
(2) ระงับ สิท ธิการกู้เ งิน เพือเหตุ ฉุ ก เฉิ น เป็ น ระยะเวลาไม่ เ กิน 2 ปี เงิน กู้ส ามัญ
ทุกประเภทและเงินกูพ้ เิ ศษเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และหรือ
(3) ถูกเรียกคืนเงินกู้ทงหมดหรื
ั
อถูกหักเงินกู้ส่วนทีเกินกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรหรืออาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
กรณีผกู้ ูซ้ งถู
ึ กลงโทษตาม (1) และ (2) ได้นําต้นเงินและดอกเบียทีค้างชําระมาชําระ
ต่อสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว หรือผูก้ ไู้ ด้ถูกลงโทษมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ให้คณะกรรมการเงินกูม้ อี าํ นาจ
พิจารณาผ่อนผันการลงโทษดังกล่าวก็ได้
ข้อ 57 สมาชิกผูก้ ูเ้ งินกูพ้ เิ ศษทีต้องชําระเงินงวดโดยวิธหี กั จากบัญชีเงินฝากของผูก้ ูท้ มีี ไว้
กับสหกรณ์ ถ้าจํานวนเงินฝากในบัญชีดงั กล่าวมีไม่เพียงพอต่อการหักชําระหนีในวันทีครบกําหนดการชําระหนี
สหกรณ์ถอื ว่าผูก้ ู้ผดิ นัดชําระหนี และสหกรณ์สามารถพิจารณาปรับอัตราดอกเบียเงินกู้เพิมจากประกาศอัตรา
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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3.1 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ดอกเบียเงินกู้ประเภทนัน ๆ ขึนไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี และหรือพิจารณางดเงินเฉลียคืนได้ ทังนี ให้เป็ นไป
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 58 สมาชิกทีกระทําความผิด หรือเป็ นตัวการ หรือผู้สนับสนุ น ให้มกี ารกระทําความผิด
ตามข้อ 54 หรือข้อ 55 หรือข้อ 56 หากการกระทําดังกล่าวเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหายร้ายแรง
ให้ถอื ว่าสมาชิกผูน้ ันแสดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้สมาชิกผูน้ ันออก
จากสหกรณ์กไ็ ด้ และหรืออาจดําเนินคดีตามกฎหมาย
หมวด 11
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 59 การกําหนดหลักเกณฑ์หรือ เงือนไขเพิมเติมหรือนอกเหนือทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดโดยออกเป็ นประกาศสหกรณ์
ข้อ 60 สําหรับสมาชิกทีได้กูเ้ งินสหกรณ์ไปก่อนทีระเบียบฉบับนีมีผลใช้บงั คับ การจะได้รบั
สิทธิตามระเบียบฉบับนี ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 61 การใดทีมิได้เป็ นไปตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาและ
วินิจฉัยการให้เงินกูเ้ ป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะเรืองนัน ๆ ได้ ทังนี ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ตํากว่าสามในสี
ของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพือการนัน
ข้อ 62 ในกรณีทีมีป ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนิ นการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 63 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.1 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการศึกษา

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือการศึกษา
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกู้สามัญเพือการศึกษา เป็ นไปตามทีกําหนด
ไว้ใ นระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด ว่าด้ว ยการให้เ งินกู้แก่ส มาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 43 เมือคราวการประชุมครังที 3
เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง
การให้เงินกูส้ ามัญเพือการศึกษา ฉบับลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญ
เพือการศึกษา ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการศึกษาทังในและต่างประเทศ สําหรับบุคคล ดังต่อไปนี
1.1 สมาชิก
1.2 บุตรหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก
1.3 คูส่ มรสของสมาชิก
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กู้ มีดงั นี
2.3.1 กูเ้ พือจ่ายเป็ นค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ซือคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ตามทีสถานศึกษากําหนด และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ตามประกาศของสถานศึกษาเท่าทีจ่ายจริง
2.3.2 กูเ้ พือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษาอีกไม่เกิน 10,000 บาท
ของข้อ 2.3.1 ต่อรายต่อภาคการศึกษา
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญเพือการศึกษา ต้อ งมีส ดั ส่ว นของจํา นวนเงิน ชํา ระหนี
รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
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3.1.1 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการศึกษา
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ ไม่ตอ้ งมีบุคคล
คําประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
น
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผคู้ าํ
ประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 สําเนาบัตรประจําตัวผู้เข้ารับการศึกษาทีสถาบันศึกษาออกให้ หรือหลักฐานที
แสดงว่าได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
6.3 ใบเสร็จรับเงินทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือหลักฐานทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
เพื อการศึ กษา เช่ น ประกาศ หนั ง สือ จดหมาย ระเบี ย บการ แผ่ น พับ หรื อ หลั ก ฐานอื นใดของ
สถาบันการศึกษาทีแสดงรายการค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายอืน
ใดทีสถาบันการศึกษาจะเรียกเก็บ (ตามข้อ 2.3.1) ซึงมีอายุไม่เกินระยะเวลาภายใน 1 ปี
6.4 ค่า ใช้จ่ า ยอืนทีเกียวข้อ งเท่า ทีจ่ า ยจริง อีก ไม่เ กิน 10,000 บาทต่ อ รายต่ อ ภาค
การศึกษา
6.5 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
6.6 สําเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละผูเ้ ข้ารับการศึกษา
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกู้เงินสามัญเพือการศึกษาครบถ้วน
จะได้รบั การอนุมตั เิ งินกูภ้ ายใน 1 วันทําการ
8. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
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3.1.1 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการศึกษา
9. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือการศึกษา จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ขอกู้ หากผู้กู้ไม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

(ลงนาม)
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3.1.2 ประกาศเงินกู้เพือประกอบอาชีพเสริม

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือประกอบอาชีพเสริ ม
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกู้สามัญเพือประกอบอาชีพเสริม เป็ นไปตาม
ทีกํา หนดไว้ใ นระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพย์ก รมป่า ไม้ จํากัด ว่าด้ว ย การให้เ งินกู้แก่ ส มาชิก สหกรณ์
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการ
ประชุมครังที 9 เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด เรือง การให้เงินกูส้ ามัญเพือประกอบอาชีพเสริม ฉบับลงวันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้
ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือประกอบอาชีพเสริม ดังนี
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
1.2 เพือขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้เพือประกอบอาชีพเสริ ม
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กตู้ อ้ งไม่เกินจํานวนเงินทีระบุไว้ ตามแผนธุรกิจทีเสนอต่อสหกรณ์
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ ้องการกู้เงินสามัญเพือประกอบอาชีพเสริม ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงิน
ชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคําประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
น
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 5 คน
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3.1.2 ประกาศเงินกู้เพือประกอบอาชีพเสริม
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นสําหรับผูก้ มู้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
6. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
6.1 หลังจากสมาชิกได้รบั เงินกู้แล้วสมาชิกจะต้องรายงานผลการเริมดําเนินกิจการให้
สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
6.2 หากสมาชิกไม่รายงานผลการเริมดําเนินกิจการตามข้อ 6.1 หรือนํ าเงินกูไ้ ปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ตามทีแจ้งไว้จะถูกปรับอัตราดอกเบียเพิมเป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
6.3 สมาชิกผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผแู้ ทนคณะกรรมการดําเนินการเข้าตรวจเยียมกิจการได้
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
7.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
7.3 หลัก ฐานเกียวกับ กิจ การ (ถ้า มี) เช่ น ทะเบีย นการค้า หรือ ทะเบีย นพาณิ ช ย์
อนุญาตจัดตังโรงงาน (รง.4)
7.4 รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายเพือการต่าง ๆ ที
เกียวกับการดําเนินกิจการ พร้อมภาพประกอบ
7.5 สําเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารทุกบัญชีของกิจการ
8. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
8.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารประกอบได้ทสหกรณ์
ี
ฯ
8.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญเพือการประกอบอาชีพเสริม
ครบถ้วน จะได้รบั การอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 30 วัน (นับแต่วนั ทียืนเอกสาร หลักฐานครบถ้วน)
9. การจ่ายเงิ นกู้
สหกรณ์จะจ่ายเงินกูท้ งหมดหรื
ั
อเป็ นงวด ๆ ตามแต่กจิ การทีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
10. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
11. การลงโทษ
สมาชิ ก ผู้ ไ ด้ ร ับ เงิ น กู้ ส ามัญ เพื อการประกอบอาชี พ เสริ ม จะต้ อ งนํ า เงิ น กู้ ไ ปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือส่งเสริ มการประหยัดพลังงาน
---------------------------เพือให้การดําเนิ นงานเกียวกับ การให้เ งินกู้สามัญ เพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 43 เมือคราว
การประชุมครังที 3 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด เรือง การให้เงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ฉบับลงวันที 30 กันยายน
พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือปรับปรุงยานพาหนะในการติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG หรือเพือ
ติดตังระบบโซลาร์เซลล์สาํ หรับอาคารบ้านเรือน
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กู้
2.3.1 กรณีตดิ ตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG ต้องไม่เกินจํานวนเงินทีเป็ น
ค่าใช้จา่ ยจริง และไม่เกิน 120,000 บาท
2.3.2 กรณีตดิ ตังระบบโซลาร์เซลล์สาํ หรับอาคารบ้านเรือน ต้องไม่เกินจํานวนเงินที
เป็ นค่าใช้จา่ ยจริง และไม่เกิน 500,000 บาท
2.4 ผู้ยนคํ
ื าขอกู้จะต้องไม่เคยเป็ นผู้ได้รบั อนุ มตั ิเงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัด
พลังงานมาก่อน
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ต้องมีสดั ส่วนของ
จํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคําประกัน
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3.1.3 ประกาศเงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
น
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีผู้
คําประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 สมาชิกคนหนึ งจะเป็ นผู้คําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดียวกันไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 กรณีกเู้ พือติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
(2) สําเนาทะเบียนรถยนต์ ของผูก้ ู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา มารดา ในฐานะ
เจ้าของกรรมสิทธิหรือผูค้ รอบครอง
(3) ใบเสนอราคาจากสถานบริการทีจะติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG
ซึงระบุทะเบียนรถยนต์ทจะติ
ี ดตัง วันทีนัดติดตัง รายละเอียดชือทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ ู้ และผูค้ าประกั
ํ
น
6.2 กรณีกู้เ พือติดตังระบบโซลาร์เ ซลล์สําหรับอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสาร
หลักฐาน ดังนี
6.2.1 การติดตังระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid
(1) คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
(2) สําเนาทะเบียนบ้านหลังทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ ู้ และผูค้ าประกั
ํ
น
(4) ใบเสนอราคาจากสถานบริการทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์ วันทีนัดติดตัง
รายละเอียดชือทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ หรือใบเสนอราคาอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์
(5) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วย
ภาพทีถ่ายให้เห็นบ้านเลขทีซึงตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณทีจะติดตังแผงโซลาร์เซลล์
6.2.2 การติดตังระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid
(1) คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
(2) สําเนาทะเบียนบ้านหลังทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ ู้ และผูค้ าประกั
ํ
น
(4) สําเนาใบอนุ ญาตให้เชือมต่อกระแสไฟฟ้าของทางการไฟฟ้า ออกโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
(5) ใบเสนอราคาจากสถานบริการทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์ วันทีนัด
ติดตัง รายละเอียดชือทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ
(6) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วย
ภาพทีถ่ายให้เห็นบ้านเลขทีซึงตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณทีจะติดตังแผงโซลาร์เซลล์
(7) ประมาณการรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า
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7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกู้สามัญตามวัตถุประสงค์เพือการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานครบถ้วน จะทราบผลการอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 15 วัน (นับแต่วนั ทียืนเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน)
8. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
8.1 ผูก้ จู้ ะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์กาํ หนดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที
ได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ ซึงแบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี
8.1.1 กรณีกูเ้ พือติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG ให้แนบเอกสาร
หลักฐานการรายงานผล ดังนี
(1) ภาพถ่ายรถยนต์ซงแสดงให้
ึ
เห็นตําแหน่ งทีได้ทาํ การติดตังถังก๊าซแล้ว
และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (ในภาพเดียวกัน)
(2) ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการทีติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV
หรือ LPG
(3) กรณีผกู้ ยู้ นคํ
ื าขอกูต้ ดิ ตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV แต่ได้ดาํ เนินการ
ติดตังระบบการใช้เชือเพลิง LPG ถือว่าผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้
8.1.2 กรณีกเู้ พือติดตังระบบโซลาร์เซลล์สาํ หรับอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสาร
หลักฐานการรายงานผล ดังนี
(1) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือน ประกอบด้วยภาพทีถ่ายให้เห็นบ้านเลขที
ซึงตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณทีได้ตดิ ตังแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้ว
(2) ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการทีติดตังระบบโซลาร์เซลล์ หรือใบเสร็จ
ชําระค่าอุปกรณ์โซลาร์เซลล์
8.2 กรณีผกู้ ยู้ นคํ
ื าขอกูต้ ดิ ตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV แต่ได้ดาํ เนินการติดตังระบบ
การใช้เชือเพลิง LPG ถือว่าผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
10. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จะต้องนํ าเงินกู้ไปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.4 ประกาศเงินกู้สามัญเพือประหยัดพลังงาน สําหรับซือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือส่งเสริ มการประหยัดพลังงาน สําหรับซือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ า
---------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์จะส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด
พลังงานและลดการใช้เชือเพลิงในรูปแบบเดิมทีเป็ นต้นกําหนด PM 2.5 จึงได้ร่วมกันพิจารณาเกียวกับ
การให้เงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 43 เมือคราวการประชุมครังที 4 เมือวันที 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
จึงมีมติให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน สําหรับซือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือซือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กูเ้ มือรวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กตู้ อ้ งไม่เกินจํานวนเงินทีเป็นค่าใช้จา่ ยจริง และไม่เกิน 100,000 บาท
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ต้องมีสดั ส่วนของ
ั ญา
จํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคําประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
น
5.2.1 ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 สมาชิกคนหนึ งจะเป็ นผู้คําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดียวกันไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
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3.1.4 ประกาศเงินกู้สามัญเพือประหยัดพลังงาน สําหรับซือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 ใบเสนอราคารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากผูจ้ ดั จําหน่ าย ซึงระบุชอที
ื อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ของผูจ้ ดั จําหน่าย
6.3 สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ ู้ และผูค้ าประกั
ํ
น
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
7.2 หากรายละเอีย ดและหลัก ฐานประกอบคํา ขอกู้ส ามัญ ตามวัต ถุ ป ระสงค์เ พือ
การส่งเสริมการประหยัดพลังงานครบถ้วน จะทราบผลการอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 15 วัน (นับแต่วนั ทียืนเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน)
8. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์ กําหนดภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที
ได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ ซึงแบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี
8.1 สําเนาสัญญาซือขาย
8.2 ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
8.3 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
10. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จะต้องนํ าเงินกู้ไปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.5 ประกาศเงินกู้สามัญเพือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ เป็ นไป
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 43 เมือคราวการ
ประชุมครังที 3 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด เรือง การให้เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ฉบับลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ
ให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ ายสํ าหรับการซืออาวุ ธปื นและหรือเครืองกระสุ นปื น หรือเพือซือ
อุ ปกรณ์ ร กั ษาความปลอดภัย สํา หรับ อาคารบ้า นเรือ นในการคุ้มครองชีวิต และทรัพ ย์ส ิน ของสมาชิก
สหกรณ์ ครอบครัวสมาชิก หรือทางราชการ
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 กูเ้ พือเป็ นค่าใช้จ่ายในการซืออาวุธปื น จํานวนไม่เกิน 1 กระบอก และหรือรวม
เครืองกระสุนปื น หรือเพือซืออุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยสําหรับอาคารบ้านเรือน
2.3 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ทังนี จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกิน 120,000 บาท
2.4 ผู้ยนคํ
ื าขอกู้จะต้องไม่เคยเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุ มตั ิเงินกู้สามัญเพือคุ้มครองชีวติ และ
ทรัพย์สนิ มาก่อน
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ อ้ งการกูเ้ งินสามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ต้องมีสดั ส่วนของจํานวน
เงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคําประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
นต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
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3.1.5 ประกาศเงินกู้สามัญเพือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
5.3 สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ ําประกันสําหรับผูก้ มู้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้
โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 สําเนาเอกสารการขอซืออาวุธปื น (ป.3) และหรือสําเนาเอกสารการขอซือเครือง
กระสุนปืน ของผูก้ ู้
6.3 ใบเสนอราคา หรือเอกสารโฆษณาสินค้า หรือสัญญาซือขายซึงระบุราคาอาวุธปื น
หรือใบเสนอราคาอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยสําหรับอาคารบ้านเรือน
6.4 สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูส้ ามัญตามวัตถุประสงค์เพือ
คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ครบถ้วน จะทราบผลการอนุมตั เิ งินกูภ้ ายใน 15 วัน (นับแต่วนั ทียืนเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน)
8. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์กําหนดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที
ได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ ซึงแบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี
8.1 สําเนาเอกสารการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง (ป.4) และหรือสําเนาเอกสารการมี
เครืองกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
8.2 สําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูจ้ าํ หน่ายอาวุธปื นและหรือเครืองกระสุนปื น หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินการซืออุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยสําหรับอาคารบ้านเรือน
8.3 ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนทีติดตังอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
10. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ จะต้องนํ าเงินกูไ้ ปใช้ตาม
วัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

3.1.6 ประกาศเงินกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย เป็ นไปตามที
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการประชุม ครังที 9
เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง
การให้เงินกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย ฉบับลงวันที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศ
การให้เงินกูส้ ามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผูป้ ระสบภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
หรือภัยอืน ๆ
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการประสบภัย และมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า
80,000 บาท ทังนี จํานวนเงินให้กตู้ อ้ งไม่เกินมูลค่าความเสียหายทีเกิดขึนจริง
3. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ อ้ งการกูเ้ งินสามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงิน
ชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
4.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
4.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคําประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
น
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 4 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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3.1.6 ประกาศเงินกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย
5.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้อง
มีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึ งจะเป็ นผู้คําประกันสําหรับ ผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
เดียวกันไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 ภาพถ่ายทีอยูอ่ าศัยทีแสดงถึงความเสียหายของทรัพย์สนิ
6.3 หนังสือรับรองความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหาย
ื ่
6.4 สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีประสบภัย ซึงสมาชิกมีชออยู
6.5 ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา หรือประธานกลุ่ม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือหนังสือ
รับรองจากหน่วยราชการแห่งท้องที
6.6 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
ี
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
7.2 สหกรณ์ จะอนุ มตั ิเ งิน กู้ภายใน 10 วันทําการ หากรายละเอียดและหลัก ฐาน
ประกอบคําขอกูค้ รบถ้วน
8. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
9. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์
แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

3.1.7 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการท่องเทียว

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือการท่องเทียว
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป ่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการประชุม ครังที 9 เมือ
วันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง การให้
เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว ฉบับลงวันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญ
เพือการท่องเทียว ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือสนั บ สนุ น และส่ ง เสริม ให้ส มาชิก ได้ มีโ อกาสไปท่ อ งเทียวทังในประเทศและ
ต่างประเทศ สําหรับสมาชิกและผูร้ ว่ มเดินทางซึงเป็ น คูส่ มรส บิดา มารดา และบุตรของสมาชิกเท่านัน
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 หากผูก้ ูม้ หี นีเงินกูส้ ามัญทีใช้บุคคลคําประกัน จะต้องมีหนีไม่เกิน 50 % ของวงเงินกู้
สูงสุดตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
2.3 จํานวนเงินให้กเู้ มือรวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงินตามที
กําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.4 จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกินจํานวนเงินทีจ่ายจริงและค่าใช้จา่ ยอืนอีกไม่เกินคนละ 10,000 บาท
3. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ ้องการกู้เงินสามัญเพือการท่องเทียว ต้องมีสดั ส่วนหนีสินรายเดือนต่อเงินได้
รายเดือนไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. การคําประกันเงิ นกู้
4.1 กรณีเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ไม่ต้องมีบุคคลคําประกัน
4.2 กรณีบุคคลเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
4.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
4.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
น
ไม่น้อยกว่า 4 คน
4.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 5 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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3.1.7 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการท่องเทียว
4.2.4 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
4.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
4.2.6 สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
5. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
5.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
5.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
6. วิ ธีการชําระเงิ นกู้
6.1 หักจากเงินได้รายเดือน หรือ
6.2 หักจากบัญชีเงินฝากทีสมาชิกมีอยู่กบั สหกรณ์ (ทังนี สามารถหักจากเงินฝากหรือ
ดอกเบียเงินฝากก็ได้)
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
7.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
7.2 โปรแกรมการท่องเทียวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเทียวของผู้กู้หรือของ
บริษทั นําเทียว
7.3 สําเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารทีเกียวข้องของผูก้ แู้ ละผูร้ ว่ มเดินทางสําหรับกรณี
ท่องเทียวต่างประเทศ
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละผูร้ ว่ มเดินทาง
7.5 กรณีมคี สู่ มรสหรือบุตรหรือบิดามารดา ร่วมเดินทางด้วย ให้มบี นั ทึกเพิมเติมแนบท้าย
คําขอกูส้ ามัญเพือการท่องเทียวเพือแสดงค่าใช้จา่ ยของผูร้ ว่ มเดินทาง
8. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
8.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
8.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญเพือการท่องเทียวครบถ้วน
จะได้รบั การอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 7 วันทําการ
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
10. เงือนไข
10.1 เพือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เพือนสมาชิก สหกรณ์จงึ ขอให้สมาชิก
ผู้ได้รบั เงินกู้สามัญเพือการท่องเทียวส่งภาพถ่ายการท่องเทียว จํานวน 2 - 5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพ
ให้สหกรณ์ภายใน 15 วัน นับจากกลับจากการท่องเทียว
10.2 กรณีมเี หตุจาํ เป็ นไม่สามารถไปท่องเทียวตามทีกําหนดได้ ผูก้ ตู้ อ้ งนําเงินมา
ชําระคืนสหกรณ์ภายในกําหนด 7 วัน นับแต่วนั กําหนดเดินทาง
10.3 กรณีไม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จะถูกลงโทษตามระเบียบของสหกรณ์
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3.1.7 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการท่องเทียว
11. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว จะต้องนํ าเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ขอกู้ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
สหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.8 ประกาศเงินกู้สามัญเพือความมันคงของครอบครัว

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือความมันคงของครอบครัว
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกูส้ ามัญเพือความมันคงของครอบครัว เป็ นไป
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการประชุมครังที 9
เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง การให้
เงินกู้สามัญเพือความมันคงของครอบครัว ฉบับลงวันที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศการให้
เงินกูส้ ามัญเพือความมันคงของครอบครัว ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือส่งเสริมสนับสนุ นให้สมาชิกได้ออมเงินสะสมระยะยาว บรรเทาความเดือดร้อน
เมือประสบภัย รวมทังเพิมหลักประกันความมันคงของชีวติ และครอบครัวในอนาคต โดยการซือกรมธรรม์
ประกันชีวติ แบบต่าง ๆ หรือประกันวินาศภัย เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยเมือประสบภัย
ธรรมชาติ หรือประกันภัยรถยนต์ หรือเพือเป็ นค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 เพือซือกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือประกันวินาศภัยสําหรับผูก้ ู้ และหรือคูส่ มรส และ
หรือบุตร และหรือบิดามารดา
2.3 สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิน กู้ข องสมาชิก ให้แ ก่ บ ริษัท ประกัน ฯ โดยจ่า ยเป็ น งวดรายปี
ตามทีกําหนดไว้ในแบบกรมธรรม์ฯ
2.4 เพือเป็ นค่ารักษาพยาบาล
2.5 จํานวนเงินกูส้ งู สุดรายปี เป็ นไปตามเงือนไข ดังนี
2.5.1 ให้กูไ้ ด้เท่าทีจ่ายจริงตามกรมธรรม์ประกันชีวติ หรือประกันวินาศภัย หรือ
ค่ารักษาพยาบาล
2.5.2 จํา นวนเงินกู้สามัญ เพือความมันคงของครอบครัว เมือรวมกับ สิท ธิเ งินกู้
ฉุกเฉินเต็มสิทธิแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้
2.5.3 จํา นวนเงินกู้สามัญ เพือความมันคงของครอบครัว เมือรวมจํา นวนเงิน กู้
สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงินตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.6 ผูก้ ูจ้ ะต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ู้
ไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
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3.1.8 ประกาศเงินกู้สามัญเพือความมันคงของครอบครัว
3. การจ่ายเงิ นกู้และการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกในนามบริษทั ประกันฯ แทนผูก้ ู้ตามที
กําหนดไว้ในคําขอซือกรมธรรม์ฯ หรือจ่ายเงินกู้ตามใบเสนอราคาค่ารักษาพยาบาล หรือใบเสร็จรับเงิน
ค่ารักษาพยาบาล
3.2 การชําระเงินกู้ ให้ผกู้ ูช้ ําระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบียเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา 12 งวดเดือน
4. การคืนเงิ นกู้กรณี พ้นจากสมาชิ กภาพ
กรณีผูก้ ู้พน้ จากสมาชิกภาพด้วยเหตุใดก็ตาม สหกรณ์จะนํ าทุนเรือนหุน้ หักชําระหนี
เงินกูฉ้ ุกเฉิน หนีเงินกูส้ ามัญเพือความมันคงของครอบครัว และเงินกูอ้ นื ๆ ตามลําดับ
5. เอกสารประกอบคําขอกู้
5.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
5.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
ื ก้ ู้ หรือ
5.3 สําเนาคําขอซือกรมธรรม์ฯ หรือใบแจ้งการชําระค่าเบียประกัน ทีระบุชอผู
ใบเสนอราคาค่ารักษาพยาบาล หรือใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
6. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.9 ประกาศเงินกู้สามัญดิจิทัล

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญดิ จิทลั
----------------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํ า กัด ชุ ด ที 42 เมือคราวการประชุ ม ครังที 11 เมือวัน ที
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพืออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการกูเ้ งินสามัญ
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กู้ มีดงั นี
2.3.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ยอดจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
2.3.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั สูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าหุน้ ทีสมาชิกมี
อยู่ในสหกรณ์ และจํานวนเงินกูส้ งู สุดไม่เกิน 300,000 บาท ทังนี เมือรวมกับเงินกูฉ้ ุ กเฉินแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
2.4 กรณีกู้เงินสามัญดิจทิ ลั สหกรณ์ จะหักกลบลบหนีเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
ดิจทิ ลั เดิม
2.5 กรณีกู้เงินสามัญทัวไป สหกรณ์จะหักกลบลบหนีเงินกู้สามัญดิจทิ ลั เดิมทีค้างอยู่
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวดเดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญดิจิทลั ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อ
ั ญา
รายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
5. การคําประกันเงิ นกู้
เนื องจากเงิน กู้ส ามัญ ดิจิท ัล กู้ไ ด้ไ ม่เ กิน ร้อ ยละ 50 ของมูล ค่ า หุ้น ทีสมาชิก มีอ ยู่ใ น
สหกรณ์ จึงไม่ตอ้ งมีบุคคลคําประกัน
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3.1.9 ประกาศประกาศเงินกู้สามัญดิจิทัล
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้สามัญทางดิ จิทลั
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญาเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั
6.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ ู้
6.3 สลิปเงินเดือน
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ในการกูส้ ามัญดิจทิ ลั ครังแรก ให้ยนคํ
ื าขอกูพ้ ร้อมเอกสารตามข้อ 6 ทีสหกรณ์ฯ
7.2 กรณีรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญดิจทิ ลั ครบถ้วน
คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ และสหกรณ์จะเปิดระบบให้สมาชิกผูน้ นสามารถทํ
ั
ารายการกูเ้ งินสามัญ
ดิจทิ ลั ผ่าน Application ได้ต่อไป
8. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
9. การเปิ ดให้บริ การ
ด้วยขณะนีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด อยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบ
ระบบการให้เงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ผ่าน Mobile Application ซึงจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2563
แต่ เ พือบรรเทาความเดือ ดร้อ นให้ก ับ สมาชิก สหกรณ์ จึ ง เปิ ดให้ บ ริ ก ารเงิ น กู้ส ามัญ ดิ จิ ท ัล ผ่ า น
เคาน์ เตอร์สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณี ย์ เป็ นการชัวคราวไปก่อน โดยสมาชิ กสามารถยืนคําขอกู้ได้
ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2562 จนกว่า Mobile Application จะแล้วเสร็จ สําหรับสมาชิกทียืนคําขอกูแ้ ละ
สัญญาเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ครังนีสามารถใช้บริการเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ผ่าน Application Forest CO-OP ได้
ต่อเนืองทันที โดยไม่ตอ้ งยืนเอกสารคําขอกูใ้ หม่
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.10 ประกาศเงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญโดยใช้อสังหาริ มทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน
---------------------------อาศัย อํ า นาจตามระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํ า กัด ว่ า ด้ว ยการให้เ งิน กู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 41 (2) และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ชุดที 42 ในการประชุมครังที 9 เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เรือง การให้เงินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน ฉบับ
ลงวันที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จํานองเป็ น
หลักประกัน ดังนี
1. วัตถุประสงค์การขอกู้
สมาชิก ผู้ป ระสงค์ข อกู้เ งิน กู้ส ามัญ โดยไม่ ใ ช้หุ้น เงิน ฝาก หรือ บุ ค คลคําประกัน
สามารถยืนคําขอกูเ้ งินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกันได้ สําหรับเงินกูส้ ามัญประเภท
ต่าง ๆ ดังนี
(1) เงินกูส้ ามัญทัวไป
(2) เงินกูส้ ามัญเพือการศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญเพือประกอบอาชีพเสริม
(4) เงินกูส้ ามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
(5) เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ
(6) เงินกูส้ ามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
(7) เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว
(8) เงินกูส้ ามัญเพือความมันคงของครอบครัว
(9) เงินกูส้ ามัญทางดิจทิ ลั
2. วงเงิ นกู้
วงเงินกูใ้ ห้อยู่ภายในวงเงินทีกําหนดตามประเภทเงินกู้สามัญตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกินร้อยละ 80 แห่งมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทนํี ามาเป็ นหลักประกัน
3. คุณสมบัติของผูก้ ้ ู หุ้น ระยะเวลาการผ่อนชําระเงิ นกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือ
คุณสมบัตขิ องผูก้ ู้ หุน้ ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือ
ให้เป็ นไปตามทีกําหนดสําหรับผูก้ ูป้ ระเภทเงินกูส้ ามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
4. อสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ นหลักประกัน
(1) โฉนดทีดิน หรือ นส.3ก. พร้อมสิงปลูกสร้าง ต้องมีทางเข้า-ออก และไม่เป็ นทีดิน
ทีห้ามจําหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิหลังแดง) หรือ
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(2) หนังสือกรรมสิทธิห้องชุด (อ.ช.2)
ทังนี อสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วต้อ งเป็ น กรรมสิท ธิของผู้กู้ห รือ คู่ส มรสหรือ บุ ต ร
(ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
5. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
(1) ใบคําขอกูเ้ งินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน
(2) เอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในประกาศการให้เงินกูส้ ามัญแต่ละประเภท
(3) สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผูก้ ู/้ คู่สมรส ทะเบียนบ้านของผูก้ ู/้ คู่สมรส
และสําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลียนชือ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
(4) กรณีกรรมสิทธิเป็ นของบุตรต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบุตร
(5) สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูก้ ู้
(6) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิทีดินหรือห้องชุดขนาดเท่าต้นฉบับ
(7) แผนทีทีตังอสังหาริมทรัพย์โดยสังเขป
6. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
(1) ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้อง
(2) ผูก้ จู้ ะต้องชําระค่าใช้จา่ ย ดังนี
- ค่าประเมินหลักทรัพย์ตามทีจ่ายจริง พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมิน
หลักประกัน
- ค่าใช้จา่ ยในการจดจํานอง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จํานวน 1,000 บาท
ต่างจังหวัด
จํานวน 3,000 บาท
(3) สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืนคําขอ
(4) กรณีได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้ สหกรณ์จะนัดหมายวันทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีอนุ มตั เิ งินกู้
7. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียของเงินกูส้ ามัญแต่ละประเภทเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
8. การประกันชีวิต
ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันชีวติ และประกันอัคคีภยั ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.11 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะกรณีใช้สิทธิตามระเบียบการให้เงินกู้

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง เงิ นกู้พิเศษเพือการเคหะกรณี ใช้สิทธิ ตามระเบียบการให้เงิ นกู้แก่สมาชิ ก พ.ศ. 2562
---------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พิจารณาแล้ว เพือเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกทีกูเ้ งิน
กูพ้ เิ ศษเพือการเคหะไปก่อนระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับให้สมาชิก
ได้รบั สิทธิเกียวกับจํานวนงวดการชําระหนี ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 ในการประชุมครังที 9 เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562
จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง เงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะกรณีใช้สทิ ธิตาม
ระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศเงินกูพ้ เิ ศษ
เพือการเคหะกรณีใช้สทิ ธิตามระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือให้สมาชิกผูก้ เู้ งินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะได้ใช้สทิ ธิเกียวกับจํานวนงวดการชําระหนี
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
2. คุณสมบัติของผูก้ ้ ู
ต้องเป็ นสมาชิกทีมีหนีเงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะก่อนระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ใช้บงั คับ
3. จํานวนเงิ นกู้
ให้กไู้ ด้ไม่เกินภาระหนีเงินต้นคงเหลือของเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะ
4. การผ่อนชําระเงิ นกู้
ให้มรี ะยะเวลาการผ่อนชําระหนีไม่เกิน 30 ปี นบั แต่วนั ทําสัญญาใหม่ และอายุของผูก้ ู้
ไม่เกิน 70 ปี
5. เงิ นได้รายเดือนคงเหลือ
ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือให้เ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะ
6.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
6.3 ทะเบียนบ้านของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
6.4 สําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลียนชือหรือนามสกุล (ถ้ามี)
6.5 สลิปเงินเดือนฉบับเดือนล่าสุด
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7. การขอกู้และการพิ จารณาอนุมตั ิ เงิ นกู้
7.1 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะให้ยนคํ
ื าขอกูต้ ามแบบทีสหกรณ์
กําหนด พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง
7.2 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืนคําขอ
7.3 กรณีได้รบั อนุ มตั ิ สหกรณ์จะนัดหมายวันจดนิตกิ รรมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที
ได้รบั อนุ มตั ิ
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

(ลงนาม)
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3.1.12 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือประกอบกิจการ

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้พิเศษเพือประกอบกิ จการ ประเภทอาคารธุรกิ จ
---------------------------เพือเป็ นการเพิมรายได้ ส่งเสริมฐานะ และสร้างความมันคงให้แก่สมาชิกและครอบครัว
เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการประชุม
ครังที 9 เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
เรือง การให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ฉบับลงวันที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
และให้ประกาศการให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือเป็ น การให้เ งิน กู ้พ เิ ศษแก่ส มาชิก ในการประกอบกิจ การ ประเภทอาคาร
ธุร กิจ ซึงได้แ ก่ หอพัก บ้า นเรือ นแถว อาคารพาณิช ย์ อาคารชุ ด บ้า นรีส อร์ท และอาคารอืนๆ ทีมี
วัตถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจ
2. ประเภทของการให้เงิ นกู้
2.1 ซืออาคารธุรกิจ พร้อมทีดิน
2.2 ซือทีดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคารธุรกิจ
2.3 ปลูก สร้า งอาคารธุ รกิจ บนทีดินกรรมสิท ธิของผู้กู้ หรือคู่ส มรส สําหรับ กรณี
ปลูกสร้างแล้วอาคารธุรกิจต้องก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
2.4 การต่อเติม การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารธุรกิจบนทีดินกรรมสิทธิของผูก้ ู้ หรือ
คูส่ มรส
2.5 ไถ่ถอนจํานองอาคารธุรกิจพร้อมทีดินจากสถาบันการเงิน ให้กู้ไม่เกินยอดหนี
เงินต้นคงเหลือ และต้องเป็ นหนีเงินกูท้ ไม่
ี มปี ญั หาการผ่อนชําระหนีกับสถาบันการเงินเดิม
2.6 ไถ่ ถ อนจํ า นองทีดิน เปล่ า จากสถาบัน การเงิน พร้อ มปลู ก สร้า งอาคารธุ ร กิจ
บนทีดินของตนเอง
3. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
3.1 อายุการเป็ นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน และมีหนุ้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนเงินกู้
3.2 จํานวนเงินกู้ สหกรณ์จะให้เงินกูร้ ายละตังแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และ
ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ตามเงือนไข ดังนี
3.2.1 จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินหลักประกัน
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3.2.2 จํานวนเงินกูเ้ กินกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้
ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน
3.2.3 จํานวนเงินกูเ้ กินกว่า 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000,000 บาท ให้กไู้ ด้
ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน
3.2.4 จํา นวนเงิน กู เ้ กิน กว่า 8,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้ไ ม่เ กิน ร้อยละ 50 ของ
ราคาประเมินหลักประกัน
3.3 ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ ระยะเวลาให้กูส้ งู สุด 30 ปี ทังนี อายุของผูก้ ูร้ วม
กับระยะเวลาผ่อนชําระหนี ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.4 การชํ า ระหนี เงิน กู้ ผู้กู้ ต้ อ งมีร ายได้ ร วมเพีย งพอต่ อ การชํ า ระหนี ในแต่ ล ะ
งวดเดือน โดยเงินงวดผ่อนชําระหนี ต้องสามารถหักจากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
กรณีเงินได้รายเดือนไม่เพียงพอต่อการชําระหนีรายเดือน ให้คณะกรรมการ
เงินกูม้ อี ํานาจพิจารณาหักเงินได้รายเดือนรวมกับบัญชีเงินฝากของผูก้ ทู้ มีี อยูก่ บั สหกรณ์ได้เป็ นกรณี ๆ ไป
ทังนี ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หกั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการชําระหนีในแต่ละงวดเดือน
3.5 สมาชิกผูต้ อ้ งการกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ต้องมีสดั ส่วน
ของจํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
5. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
5.1 คําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ
5.2 แผนธุรกิจตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
5.3 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผูก้ /ู้ คูส่ มรส ทะเบียนบ้านของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
และสําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลียนชือ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
5.4 ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
5.5 เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
หรือเงินฝากประจํา โดยถ่ายเอกสารตังแต่หน้าบัญชีแรก ถึงวันทีปจั จุบนั )
5.6 เอกสารเกียวกับทีดินและอาคารธุรกิจ
5.6.1 กรณีซอขายที
ื
ดินพร้อมอาคารธุรกิจ
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินขนาดเท่า
ต้นฉบับ
(2) สัญญาจะซือจะขาย พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ
ผูข้ าย
(3) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีตังทีดินทีใช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
5.6.2 กรณีปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิทีดินตามประมวลกฎหมายทีดิน
ขนาดเท่าต้นฉบับ
(2) ใบขออนุ ญาต ปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร จากทางส่วนราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(3) สําเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว) และรูปถ่ายภาพอาคาร
ปจั จุบนั ในกรณีต่อเติม
(4) รายละเอียดค่าใช้จา่ ย ในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
พร้อมทังสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(ถ้ามี)
(5) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีตังทีดินทีใช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
5.6.3 กรณีไถ่ถอนจํานอง
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินขนาดเท่า
ต้นฉบับ
(2) สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจํานอง
(3) หลักฐานการผ่อนชําระหนี (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภท
หนีและยอดหนีจากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารทีแสดง
ยอดหนีคงเหลือก่อนยืนกู้
(4) หลักฐานการเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคาร เช่น สัญญาซือขายซึง
จัดทําทีสํานักงานทีดิน (ท.ด.13) คําขอเลขทีบ้าน
(5) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีตังทีดินทีใช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
6. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
6.1 ยืนคําขอกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ
6.2 ชําระเงินค่าประเมินหลักทรัพย์ โดยผูก้ ูเ้ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน
หลักทรัพย์ทงหมด
ั
พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
6.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืนคําขอ
6.4 กรณีได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้ สหกรณ์จะนัดหมายวันทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่
วันได้รบั อนุมตั เิ งินกู้
7. หลักประกันทีดิ น
ต้องเป็ นทีดินทีมีกรรมสิทธิทีดินตามประมวลกฎหมายทีดิน
8. การทําประกันชีวิต
ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันชีวติ คุม้ ครองหนีตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.13 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือการอื นกรณีซือทีดิน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้พิเศษเพือการอืนกรณี ซือทีดิ น
----------------------------------สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่า ไม้ จํา กัด พิจ ารณาแล้ว เพือเป็ น การส่ง เสริม ให้ส มาชิก
มีส ิน ทรัพย์แ ละมีคุณภาพชีวิต ทีดีข ึน อาศัยอํา นาจตามระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 ข้อ 38 และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 43 ครังที 6 เมือวันที 24 เมษายน พ.ศ. 2563 และให้มปี ระกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือการอืนกรณีซอที
ื ดิน ดังนี
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือให้เงินกูซ้ อที
ื ดิน โดยมีอสังหาริมทรัพย์นนเป็
ั นหลักประกัน
1.2 เพือไถ่ถอนจํานองทีดินกับสถาบันการเงินอืน ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เดิมเป็ นการ
กูเ้ งินเพือซือทีดินแปลงหลักทรัพย์ประกันเท่านัน
2. คุณสมบัติของผูก้ ้ ู
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุน้ ไม่น้อยกว่า 5% ของจํานวนเงินกู้
(ระดมหุน้ เพิมได้)
3. หลักประกัน
ต้องเป็ นทีดิน ซึงเป็ น โฉนดทีดิน (น.ส.4จ.) หรือ นส.3ก. และต้องมีทางสาธารณะเข้า-ออก
ไม่เป็ นทีดินทีห้ามจําหน่ ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิหลังแดง) ไม่มกี ารรอนสิทธิใดๆ หากมีการรอนสิทธิภายหลัง
จํานองกับสหกรณ์ เช่น ให้เช่า หรือบุกรุก ผูถ้ อื กรรมสิทธิรับผิดชอบเอง และสงวนสิทธิบังคับจํานองทันที
4. วงเงิ นกู้
จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการอืนกรณีซอที
ื ดินซึงอนุ มตั ใิ ห้แก่สมาชิกผูก้ ูค้ นหนึง ๆ ไม่เกิน
5,000,000 บาท โดยมีเงือนไขดังต่อไปนี
4.1 กูเ้ งินพิเศษเพือการอืนกรณีซอที
ื ดิน จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000.00 บาท
4.1.1 กรณี ข อกู้ เ พือซือทีดิน ให้กู้ ไ ด้ไ ม่ เ กิน ร้อ ยละ 80 ของราคาประเมิน
หลักประกัน ทังนี ไม่เกินราคาซือขาย
4.1.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอืน ๆ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินหลักประกัน แต่ไม่เกินภาระหนีเงินต้นจากสถาบันการเงินเดิม
4.2 กูเ้ งินพิเศษเพือการอืนกรณีซอที
ื ดิน จํานวนเงินกูเ้ กิน 2,000,000.00 บาท
4.2.1 กรณี ข อกู้ เ พือซื อทีดิ น ให้ กู้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 70 ของราคาประเมิน
หลักประกัน ทังนี ไม่เกินราคาซือขาย
4.2.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอืน ๆ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคา
ประเมินหลักประกัน แต่ไม่เกินภาระหนีเงินต้นจากสถาบันการเงินเดิม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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3.1.13 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือการอื นกรณีซือทีดิน
หากผูก้ ู้รายใดประสงค์ทําประกันชีวติ คณะกรรมการเงินกู้อาจอนุ มตั ใิ ห้ผูก้ ู้สามารถ
กูเ้ งินเกินกว่าข้อ 4.1 หรือ 4.2 ได้ ทังนี ส่วนทีเกินนันให้กไู้ ด้เฉพาะค่าเบียประกันชีวติ เท่านัน
5. เงิ นเดือนคงเหลือ
สํ า หรับ เงิน กู้ พิ เ ศษเพื อการอื นกรณี ซื อที ดิ น เมื อหัก เงิน ทีต้ อ งชํ า ระหนี เงิน กู้
ทุกประเภท ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ูไ้ ม่เกินร้อยละ 70
ั ญา
ตลอดอายุสญ
สําหรับการกู้เงินพิเศษเพือการอืนกรณีซือทีดิน รายได้รายเดือนของผู้กู้หมายถึง
เงินเดือนของผูก้ รู้ วมเงินรายได้รายเดือนของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดาของผูก้ ู้ และรายได้
อืน ๆ ของผูก้ ทู้ สามารถแสดงหลั
ี
กฐานได้
หลักฐานซึงแสดงรายได้รายเดือนประกอบคําขอกู้เพือการอืนกรณีซอที
ื ดิน ของผูก้ ู้
ของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดาของผูก้ ู้ ได้แก่ หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอืนใดทีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
6. การผ่อนชําระเงิ นกู้
ระยะเวลาให้กสู้ งู สุด 30 ปี ทังนี อายุของผูก้ รู้ วมกับระยะเวลาผ่อนชําระหนีไม่เกิน 70 ปี
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
ื ดิน
7.1 คําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือการอืนกรณีซอที
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของ ผูก้ /ู้ คูส่ มรส
7.3 ทะเบียนบ้านของ ผูก้ /ู้ คูส่ มรส
7.4 สําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลียนชือ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
7.5 ใบรับรองเงินเดือนผูก้ ู้ รายได้อนื สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือเอกสาร
การเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
7.6 สําเนาเอกสารสิทธิ (โฉนดทีดิน น.ส.4จ. หรือ น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
7.7 แผนผังหรือแผนทีตังทีดินทีใช้เป็ นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป
7.8 หนังสือรับรองราคาประเมินจากสํานักงานทีดิน
7.9 หลักฐานอืนใดทีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
กรณีหลักประกันติดจํานองกับสถาบันการเงินต้องมีเอกสารเพิม ดังนี
- สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจํานอง
- หลักฐานการผ่อนชําระหนี (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภทหนี และยอด
หนีจากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารทีแสดงยอดหนีคงเหลือก่อนยืนกู้
8. การพิ จารณาอนุมตั ิ เงิ นกู้
ื าขอกูต้ ามแบบทีสหกรณ์กําหนด
8.1 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินตามประกาศนี ให้ยนคํ
พร้อมเอกสารทีเกียวข้องตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
8.2 นัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
8.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 60 วัน นับแต่วนั ยืนคําขอกู้ กรณี
ได้รบั อนุ มตั เิ งินกูส้ หกรณ์จะนัดหมายทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้รบั อนุมตั เิ งินกู้
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3.1.13 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือการอื นกรณีซือทีดิน
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเงินกูพ้ เิ ศษเพือการอืนกรณีซอที
ื ดินเป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ
10. ค่าประเมิ นหลักประกัน
ค่าประเมินหลักประกัน ผูก้ ู้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ตามที
จ่ายจริง
11. การทําประกันชีวิต
ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันชีวติ ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 27 เมษายน พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.1.14 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือการอื นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้พิเศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
----------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด พิจารณาแล้ว เพือเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
ข้อ 38 และมติคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 43 ในการประชุมครังที 10
เมือวันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงให้มปี ระกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
พิเศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนํ าไปใช้จ่ายตามความจําเป็ นในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ
ึ นทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือทีดินเปล่าเป็ นหลักประกัน
โดยมีอสังหาริมทรัพย์ซงเป็
2. คุณสมบัติของผูก้ ้ ู
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุน้ ไม่น้อยกว่า 5%
ของจํานวนเงินกู้ (ระดมหุน้ เพิมได้) และ
2.2 ต้องมีหนีเงินกู้กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด หรือสถาบันการเงินอืน
โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักประกัน หรือ
2.3 ต้องมีอสังหาริมทรัพย์ซงเป็
ึ นทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือทีดินเปล่า
เป็ นหลักประกัน
3. หลักประกัน
ต้องเป็ นทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างหรือห้องชุดหรือทีดินเปล่า ซึงเป็ น โฉนดทีดิน (น.ส.4จ.)
หรือ นส.3ก. หรือเอกสิทธิหอ้ งชุด ซึงกรรมสิทธิของผูก้ ู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) และ
ต้องมีทางสาธารณะเข้า-ออก, ไม่เป็ นทีดินทีห้ามจําหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิหลังแดง), ไม่มกี ารรอน
สิทธิใด ๆ หากมีการรอนสิทธิขอสงวนสิทธิบังคับจํานองทันที
4. วงเงิ นกู้
จํานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ซึงอนุ มตั ใิ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึง
ๆ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีเงือนไขดังต่อไปนี
4.1 สมาชิกทีมีหนี เงินกู้เ พือการเคหะกับสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด หรือ
สถาบันการเงินอืนให้กไู้ ด้รวมเงินกูพ้ เิ ศษวนาเคหะไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน กรณี มีดอกเบียค้าง
ชําระจากสถาบันการเงินอืน ให้ผกู้ ชู้ าํ ระให้เสร็จสินก่อนรับเงินกู้
4.2 สมาชิกทีมีอสังหาริมทรัพย์ซงเป็
ึ นทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างหรือห้องชุดอันปลอดจาก
ภาระจํานอง ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
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3.1.14 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือการอื นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.3 สมาชิกทีมีอสังหาริมทรัพย์ซงเป็
ึ นทีดินเปล่าอันปลอดจากภาระจํานอง มีเส้นทาง
คมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง ให้กไู้ ด้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมิน
หากผูก้ ู้รายใดประสงค์ทําประกันชีวติ ให้ผกู้ ู้สามารถกูเ้ งินเกินกว่าข้อ 4.1 ถึง 4.3 ได้
ทังนี ส่วนทีเกินนันให้กไู้ ด้เฉพาะค่าเบียประกันชีวติ เท่านัน
5. เงิ นเดือนคงเหลือ
การชําระหนีเงินกู้พเิ ศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เมือรวมกับเงินทีต้อง
ชําระหนีเงินกูท้ ุกประเภทแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้รายเดือนของผูก้ ตู้ ลอดอายุสญ
ั ญา
สําหรับการกูเ้ งินพิเศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ รายได้รายเดือนของผูก้ ู้
หมายถึง เงินเดือนของผูก้ รู้ วมเงินรายได้รายเดือนของบุตรและหรือคูส่ มรสและหรือบิดามารดาของผูก้ ู้ และ
รายได้อนื ๆ ของผูก้ ทู้ สามารถแสดงหลั
ี
กฐานได้
หลักฐานซึงแสดงรายได้รายเดือนประกอบคําขอกู้เพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของผูก้ ู้และหรือของบุตรและหรือคู่สมรสและหรือบิดามารดา ได้แก่ หลักฐานการรับเงินเดือนสุทธิ
สํา เนาสมุด บัญ ชีเ งิน ฝากสถาบัน การเงิน ย้อ นหลัง 6 เดือน หรือ หลัก ฐานอืนใดทีคณะกรรมการเงิน กู้
เห็นสมควร
6. การผ่อนชําระเงิ นกู้
ระยะเวลาให้กูส้ งู สุด 30 ปี และอายุของผูก้ ูร้ วมกับระยะเวลาผ่อนชําระหนีไม่เกิน 70 ปี
โดยระยะเวลาผ่อนชําระหนีก่อนเกษียณอายุราชการต้องมีไม่น้อยกว่ากึงหนึงของระยะเวลาผ่อนชําระหนี
ทังหมด ยกเว้นจํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่นําระยะเวลาผ่อนชําระหนีก่อนเกษียณอายุราชการ
ดังกล่าวมาบังคับใช้
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
7.1 คําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของ ผูก้ /ู้ คูส่ มรส/ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
หลักประกัน
7.3 ทะเบียนบ้านของ ผูก้ /ู้ คูส่ มรส
7.4 สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบเปลียนชือ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
7.5 ใบรับรองเงินเดือนผูก้ /ู้ คูส่ มรส, รายได้อนื ๆ ทีสามารถแสดงหลักฐานได้
7.6 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
7.7 เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
7.8 สําเนาเอกสารสิทธิ (เอกสารสิทธิหอ้ งชุด, โฉนดทีดิน, น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
7.9 แผนผังหรือแผนทีตังทีดินทีใช้เป็ นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป
7.10 หนังสือยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลเครดิตบูโร
กรณีหลักประกันติดจํานองกับสถาบันการเงิน ต้องมีเอกสารเพิม ดังนี
- สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจํานอง
- หลักฐานการผ่อนชําระหนี (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภทหนี และยอดหนี
จากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารทีแสดงยอดหนีคงเหลือก่อนยืนกู้
- หลักฐานการเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคาร เช่น สําเนาสัญญาซือขายซึงจัดทําที
สํานักงานทีดิน (ท.ด.13) หรือคําขอเลขทีบ้าน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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3.1.14 ประกาศเงินกู้พเิ ศษเพือการอื นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. การพิ จารณาอนุมตั ิ เงิ นกู้
8.1 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินพิเศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามประกาศนี
ให้ยนคํ
ื าขอกู้ตามแบบทีสหกรณ์กําหนด พร้อมยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร และเอกสารที
เกียวข้องตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
8.2 นัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
8.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกู้ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ยืนคําขอกู้ กรณี
ได้รบั อนุ มตั เิ งินกูส้ หกรณ์จะนัดหมายทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้
ทังนี ให้คณะกรรมการเงินกู้เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือพิจารณาอนุ มตั ิ ซึงอาจ
ไม่อนุมตั เิ งินกูห้ รือลดจํานวนเงินกูไ้ ด้ตามทีเห็นสมควร
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเงินกู้พเิ ศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็ นไปตามประกาศ
สหกรณ์
10. ค่าธรรมเนี ยม
10.1 ค่าประเมินหลักประกัน สมาชิกต้องชําระค่าประเมินหลักประกันตามทีจ่ายจริง
10.2 ค่าใช้จา่ ยในการจดนิตกิ รรม
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 1,000.00 บาท
จํานวน 3,000.00 บาท
- ต่างจังหวัด
10.3 การกูเ้ งินพิเศษเพือการอืนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ครังต่อไป ถ้าหลักประกัน
ทีมีอายุการประเมินเกินกว่า 5 ปี ต้องประเมินหลักประกันใหม่
11. การทําประกันชีวิต
ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันชีวติ ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดําเนิ นการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษา
และเจ้าหน้ าทีของสหกรณ์
----------------------------------ตามทีกฎกระทรวงว่าด้วยการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน กําหนดให้สหกรณ์ต้องจัดทําประมวลจริยธรรม เพือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดั การและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ โดยมี
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพือให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด จึงได้ออกประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของสหกรณ์ไว้ดงั นี
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 1 ประมวลนีเรียกว่า “ประมวลสหกรณ์ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษา และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ประมวลนีให้ใช้บงั คับถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประมวลนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทีปรึกษาของสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลซึงได้รบั แต่งตังทําหน้าทีในการให้
ความเห็นหรือคําแนะนําแก่สหกรณ์โดย
อาจมีคา่ ตอบแทนหรือไม่กไ็ ด้
“เจ้าหน้าทีของสหกรณ์” หมายความว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
และเจ้าหน้าทีตามสัญญาจ้าง
หมวด 2
มาตรฐานทางจริ ยธรรม
ส่วนที 1 ค่านิ ยมหลักของมาตรฐานจริ ยธรรม
ข้อ 4 คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
ทุกคนมีหน้าทีโดยยึดค่านิยมตามหลัก 9 ประการ ดังนี
(1) การยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจติ สํานึกทีดี ซือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(3) การยึดถือประโยชน์สหกรณ์เหนือกว่าประโยชน์สว่ นตัว และไม่มปี ระโยชน์ทบั ซ้อน
(4) การยืนหยัดทําในสิงถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ดว้ ยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
(7) การมุง่ ผลสัมฤทธิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
(9) การยึดมันในหลักจรรยาบรรณของสหกรณ์
ส่วนที 2 มาตรฐานจริ ยธรรมขององค์กร
ข้อ 5 คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
ทุกคนต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 6 คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
ทุกคนต้องเป็ นแบบอย่างทีดีในการรักษาไว้ และปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ
ข้อ 7 คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
ทุกคนต้องยึดมันและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที
ของสหกรณ์
หมวด 3
กลไกและระบบการบังคับใช้
ข้อ 8 คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
ทุกคนต้องประพฤติปฏิบตั ิและวางตนอยู่ในกรอบระเบียบว่าด้วยประมวล จริยธรรมของสหกรณ์ ทังนี ให้
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ทําหน้ าทีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบ ตั ิของผู้จดั การ ทีปรึกษาของ
สหกรณ์และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามประมวลจริยธรรมนี
ข้อ 9 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีกรรมการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษาของสหกรณ์และ
เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ประพฤติปฏิบตั ฝิ ่าฝื นประมวลจริยธรรมนี ให้ยนเรื
ื องต่อประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์เพือพิจารณาดําเนินการ
เมือประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้รบั เรืองร้องเรียนแล้ว จะต้องนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการเพือขออนุ มตั แิ ต่งตังคณะอนุ กรรมการขึนชุดหนึงจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน
5 คน เพือดําเนินการสอบสวนจริยธรรมในเรืองดังกล่าว โดยผูท้ ได้
ี รบั การเสนอชือนันจะต้องไม่มสี ว่ นเกียวข้อง
กับเรืองทีร้องเรียนและไม่อยูใ่ นสังกัดฝา่ ยหรือสายงานเดียวกันกับผูถ้ ูกร้องเรียน อีกทังต้องไม่เคยเป็ นผูเ้ คยถูก
ลงโทษทางวินยั หรือถูกพิจารณาว่ากระทําผิดทางวินยั แม้วา่ จะไม่ตอ้ งได้รบั โทษทางวินยั ก็ตาม
ข้อ 10 การดําเนินการสอบสวนให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
หากดําเนิ นการสอบสวนตามข้อ 10 เสร็จสินลง ให้รายงานต่ อประธานกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝื นประมวลจริยธรรม ให้ยุตเิ รือง แต่หากปรากฏว่า
มีมลู อันควรดําเนินการทางวินยั ให้พจิ ารณาดําเนินการทางวินยั ผูน้ นั ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ต่อไป
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หมวด 4
ขันตอนการลงโทษ
ข้อ 11 การประพฤติปฏิบตั ฝิ า่ ฝืนประมวลจริยธรรมนี ในกรณีทมิี ใช่เป็ นความผิดทางวินยั
หรือความผิดทางอาญา ให้ดาํ เนินการตามสมควรแก่กรณีเพือให้มกี ารแก้ไขหรือดําเนินการทีถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือสังการให้ผฝู้ า่ ฝืนนันปรับปรุงตนเอง หรือได้รบั การพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 12 การประพฤติปฏิบตั ฝิ า่ ฝื นประมวลจริยธรรมนี ในกรณีเป็ นความผิดทางวินยั หรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาํ เนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 13 กรณีเกิดปญั หาในการตีความหรือดําเนินการตามประมวลจริยธรรมนี ให้ประธาน
กรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนิ นการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษา
และเจ้าหน้ าทีของสหกรณ์
----------------------------------เพือให้บุ ค ลากรของสหกรณ์ ซึงประกอบด้ว ย คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ผู้จ ัด การ
ทีปรึก ษาของสหกรณ์ และเจ้า หน้ า ทีของสหกรณ์ ได้ต ระหนัก รู้ว่ า ในการปฏิบ ัติห น้ า ทีตามความ
รับ ผิด ชอบ มีข้อ ควรปฏิบ ัติแ ละไม่พึง ปฏิบ ัติใ ดบ้า งทีต้อ งยึด ถือ อย่ า งเคร่ง ครัด เพือให้อ งค์ก รทีตน
ปฏิบตั งิ านอยูไ่ ด้รบั ยกย่องในเกียรติศกั ดิศรี จึงกําหนดจรรยาบรรณบุคลากรของสหกรณ์
มติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 44 ในการประชุม
ครังที 11 เมือวันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง
การกํ า หนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจ้า หน้ า ทีสหกรณ์ และสมาชิก สหกรณ์ ฉบับ ลงวัน ที
25 มิถุ นายน พ.ศ. 2555 และให้ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ ทีปรึกษา และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ดังนี
หมวด 1
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
(1) คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ต่อสหกรณ์และสมาชิ ก
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยจิตสํานึกทีดี มีความซือสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เพือประโยชน์สูงสุด
ของสหกรณ์และสมาชิกโดยรวม
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ อย่างเต็มความสามารถตามหน้าที
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ และหลีกเลียงโอกาสทีจะก่อให้เกิด
ความเสียงแก่สหกรณ์
2. ปฏิ บ ัติ ห น้ า ทีโดยประยุ ก ต์ ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ก ารบริห ารจัด การอย่ า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี ด้วยความระมัดระวังและไตร่ตรอง ผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้าน
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบ ตั ิหน้ าทีด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที ตามหลักวิชาชีพ ศึกษาหา
ความรู้ เพิมพูนความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มกําลังด้วยความ
รอบคอบ รวดเร็ว ให้ก้าวทันต่อการเปลียนแปลงเพือให้การปฏิบตั หิ น้าทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิงขึน
3. รักษาความลับของสหกรณ์โดยไม่แจ้งแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธกี ารใด ๆ เว้นแต่ขอ้ มูลที
ต้องรายงานให้แก่หน่วยงานกํากับของรัฐทีมีอาํ นาจและหน้าทีตามกฎหมาย
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แนวทางปฏิบตั ิ
มีค วามระมัดระวัง และความรอบคอบในการดํ า เนิ นการเกียวกับ ข้อมูลของสหกรณ์
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ขอ้ มูลทีต้องรายงานแก่
หน่วยงานกํากับของรัฐทีมีอาํ นาจและหน้าทีตามกฎหมาย
4. จัดการดูแลมิให้สนิ ทรัพย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ของสหกรณ์เสือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่นําทรัพย์สนิ ทีเป็ นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สนิ
ของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนํ าทรัพย์สนิ ทีสหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปบริจาคเพือ
ประโยชน์ ต่อสมาชิกโดยรวม
5. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสมําเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
แนวทางปฏิบตั ิ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปของสหกรณ์ แก่สมาชิก
อย่างถูกต้องครบถ้วน ทัวถึงเท่าเทียม และทันต่อเวลาตามกําหนด
6. มุ่งมันดําเนินงานสหกรณ์ให้มคี วามมันคง สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนือง โดย
ดําเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างความเป็ นอยูท่ ดีี ของสมาชิก
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเต็มกําลังความสามารถ ไม่ประมาทเลินเล่อและกระทําการใด ๆ โดย
คํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็ นสําคัญ กําหนดมาตรการ แผนงาน และกรอบระยะเวลา ในการดําเนินการที
ชัดเจนเป็ นไปตามขันตอนของกระบวนงาน พร้อมทังติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชดิ ปฏิบตั หิ น้าทีด้วย
ความขยัน อดทน อุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สหกรณ์ยงยื
ั นต่อไป
7. ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกายและกําลังความคิดในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทําธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทํากิจกรรมอืนใดทีเกียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ชอื สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับ หรือทรัพย์สนิ อืนใดของสหกรณ์เพือ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว ทังนี ให้พงึ ระวังกับการจัดการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์สว่ นรวม
(2) คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ต่อฝ่ ายจัดการสหกรณ์
1. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน และสนับสนุ นให้มี
ความก้าวหน้ าตามความรู้ ความสามารถอย่างทัวถึง เพือเพิมศักยภาพผู้ปฏิบ ัติงานให้พร้อมต่ อการ
ให้บริการสมาชิกโดยรวมและทัวถึง
แนวทางปฏิบตั ิ
ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้มโี อกาสเข้ามาได้รบั การ
พัฒนาเสริมสร้างความรูร้ วมถึงสนับสนุ นให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

106

3.1.16 ประกาศจรรยาบรรณ
2. ปฏิบตั ิและควบคุมให้ผูป้ ฏิบตั งิ านปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ข้อบังคับและ
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริหารกํากับ ดูแล ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ กฎระเบียบที
เกียวข้อง เป็ นต้น อย่างเคร่งครัด
3. รับฟงั ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผูป้ ฏิบตั งิ าน
แนวทางปฏิบตั ิ
รับ ฟ งั พร้อ มแลกเปลียนความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะของผู้ป ฏิบ ัติง าน เพือนํ า มา
ปรับเปลียนการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน ตลอดจนรับฟงั ข้อร้องเรียนของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยปราศจาก
อคติใด ๆ เพือนํามาปรับปรุงการทํางานให้มปี ระสิทธิผล
4. ปฏิบ ตั ิต่ อผู้ปฏิบ ัติงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่ อสิทธิส่วนบุ คคลและ
ศักดิศรีของความเป็ นมนุ ษย์และหลีกเลียงการดําเนินการใด ๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจคุกคามและสร้างความ
กดดันต่อสภาพจิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
แนวทางปฏิบตั ิ
ใช้วาจาทีสุภาพ ไม่ใช้คําพูดหยาบคาย ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิศรีของ
ความเป็ นมนุ ษย์โดยการระมัดระวังการกระทําและการปฏิบตั ใิ ด ๆ ต่อผูป้ ฏิบตั ิงานทีไม่เป็ นธรรมซึงอาจ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
5. ให้ความมันใจในเรืองสวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน การแต่งตังและโยกย้าย การเลือนตําแหน่ ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้องกระทําด้วยความยุตธิ รรม ความสุจริตใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
ดูแลผูป้ ฏิบตั งิ านในเรืองเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อนื ๆ ให้อยู่
ในระดับทีเหมาะสม สร้างความเข้าใจและมันใจให้แก่ผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการชีแจงและให้คําปรึกษาในเรือง
สวัสดิภาพ สวัสดิการ รวมถึงการให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่ผู้ปฏิบตั ิงาน มีกระบวนงานในเรืองการ
แต่งตังและโยกย้าย การเลือนตําแหน่ ง รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานด้วยความยุตธิ รรม
ความสุจริตใจภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน
6. ให้ความสําคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของผูป้ ฏิบตั งิ านอยู่เสมอ มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยทีต้องดําเนินการ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของสหกรณ์ และให้ผปู้ ฏิบตั งิ านตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานไม่ให้เกิดความเสียง เอือต่อการ
ปฏิบตั งิ านเพือให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน พร้อมทังมีการกํากับดูแลไม่นํา
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว โดยช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด รวมถึงให้ความร่วมมือสนับสนุ นกิจกรรมทีจัดทําขึน เพือการส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อม
สร้างประโยชน์ต่อสมาชิก ผูป้ ฏิบตั งิ านและสังคม โดยให้เป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้อง
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7. เน้ นยําให้ผู้ปฏิบ ัติงานเข้าใจในเรืองจรรยาบรรณและบทบาท เพือส่ งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณทัวทังสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
สือสารให้ผู้ปฏิบตั ิงานเข้าใจ อาทิ จัดประชุมเพือทบทวนเรืองจรรยาบรรณและบทบาท
หน้าทีของผูป้ ฏิบตั งิ านทีพึงปฏิบตั ิ รวมทังประพฤติตนให้เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัวทังสหกรณ์
(3) คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อืนใด
ไม่รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดจากบุ
ื
คคลอืนซึงมิใช่ญาติ ทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางธุ รกิจในนามธนาคาร หรือเพือหวังผลความก้าวหน้ าในหน้ าทีการงาน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบประจําปี
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทังสิงตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพือให้ได้รบั การปฏิบตั เิ ป็ น
พิเศษ ละเว้นการให้ของกํานัล ไม่รบั หรือขอเรียไรของขวัญ เช่น การสนับสนุ นทางการเงิน การเลียงรับรอง
การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอืนใด การรับของขวัญเนืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส
(4) คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ไม่ใช้โอกาสหรือตําแหน่งหน้าทีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ นื
2. ไม่ทาํ การใด ๆ ทีขัดแย้งกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของสมาชิกและสหกรณ์
4. ทําหน้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต เทียงธรรม
5. ไม่นําผลประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลในครอบครัวมามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจทีทําให้
เบียงเบนไปจากหลักการข้างต้น
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทําธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทํากิจกรรมอืนใดทีเกียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ชอื สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับหรือทรัพย์สนิ อืนใดของสหกรณ์เพือ
ประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลในครอบครัว
หมวด 2
จรรยาบรรณของทีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์
(1) ทีปรึกษาของสหกรณ์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ต่อสหกรณ์
1. ปฏิบตั งิ านด้วยความซือสัตย์สจุ ริต
แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบอย่างเต็มความสามารถตามหน้ าที
ความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ และหลีกเลียงโอกาสทีจะก่อให้เกิด
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ความเสียงแก่สหกรณ์ ซึงการปฏิบตั หิ น้าทีต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องแม่นยําเป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังนายทะเบียนสหกรณ์และคูม่ อื ปฏิบตั งิ านกําหนดอย่างเคร่งครัด
2. ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านสหกรณ์ ทังกริยามารยาท การวางตัว และ
การแต่งกาย
แนวทางปฏิบตั ิ
สหกรณ์จะประสบความสําเร็จได้ดว้ ยความร่วมมือจากผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนดังนันภาพลักษณ์
และการวางตัวของผูป้ ฏิบตั งิ านจึงเป็ นสิงสําคัญ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ การพูดสือสารกับสมาชิก ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเพือนร่วมงาน ควรใช้ภาษา นํ าเสียงทีสุภาพ
ระมัดระวังวาจา กริยาและการกระทําต่าง ๆ ทีอาจนําไปสูก่ ารกระทบกระทังซึงกันและกัน
3. รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยไม่กระทําการใด ๆ ทีจะทําให้สหกรณ์สญ
ู เสียประโยชน์
และไม่เบียดบังประโยชน์ของสหกรณ์ไปเป็ นประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ นื
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกาย กําลังความคิดในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
ห้ามทําธุรกิจอืนใดทีไม่เกียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก
การทีใช้ชอื เครืองหมาย สัญลักษณ์ สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับ หรือทรัพย์สนิ อืน ๆ ของ
สหกรณ์ในการทํางานส่วนตนหรือกิจกรรมทีไม่เกียวข้องกับกิจกรรมของสหกรณ์
4. ใช้และรักษาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ตลอดจนอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
และสิงแวดล้อมอันเป็ นจุดมุง่ หมายทีสําคัญของสหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่นําทรัพย์สนิ ทีเป็ นของสหกรณ์ไปใช้ในกิจการส่วนตัว และช่วยกันรักษาและใช้ทรัพย์สนิ
ของสหกรณ์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความร่วมมือ และสนับสนุ นกิจกรรมของสหกรณ์ทจัี ดขึน
เพือการส่งเสริม และสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
5. รักษาชือเสียงและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ โดยดํารงไว้ซงชื
ึ อเสียงอันดีงามของสหกรณ์
โดยไม่ให้รา้ ยหรือให้ขอ้ มูลข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดความเสือมเสียแก่สหกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิ
ประพฤติตนให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสังต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพือเป็ น
แบบอย่างทีดีต่อบุคคลอืน เพือรักษาชือเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ไม่กระทํา หรือมีวาจาที
ไม่สุภาพกับบุคคลอืนและไม่บดิ เบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้คําชีแจงแนะนํ าและแก้ไขข้อมูลในสิงทีถูกต้อง
เมือมีบุคคลอืนวิพากษ์วจิ ารณ์สหกรณ์ในทางทีเสียหาย
6. รักษาข้อมูลของสหกรณ์ไว้เป็ นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของสหกรณ์ที
ยังไม่ควรเปิ ดเผยและไม่ให้ขา่ วสารหรือข้อมูลใด ๆ ทีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ยงั ไม่อนุญาต
แนวทางปฏิบตั ิ
มีค วามระมัดระวัง และความรอบคอบในการดํ า เนิ นการเกียวกับ ข้อมูลของสหกรณ์
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของสหกรณ์ เว้นแต่ได้รบั อนุ มตั จิ ากสหกรณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของสมาชิก และผูป้ ฏิบตั งิ าน
7. ตระหนักถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาความปลอดภัยของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์
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แนวทางปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสังต่าง ๆ ของสหกรณ์ ทีเกียวข้องกับความมันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คํานึ งถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องหลีกเลียงการใช้งานอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ ทีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
ทรัพย์สนิ หรือการดําเนินงานของสหกรณ์
(2) ที ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดั การสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ต่อการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อืนใด
คคลอืนซึงมิใช่ญาติ ทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ไม่รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดจากบุ
ื
ทางธุ รกิจในนามสหกรณ์ หรือเพือหวังผลความก้าวหน้ าในหน้ าทีการงาน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบประจําปี
แนวทางปฏิบตั ิ
ไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน รวมทังสิงตอบแทนในรูปแบบใด ๆ เพือให้ได้รบั การปฏิบตั เิ ป็ น
พิเศษละเว้นการให้ของกํานัล ไม่รบั หรือขอเรียไรของขวัญ เช่น การสนับสนุ นทางการเงิน การเลียงรับรอง
การเดินทาง ต้อนรับ หรือเงินรางวัลอืนใด การรับของขวัญเนืองในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม ในแต่ละโอกาส
(3) ที ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จดั การสหกรณ์ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ ต่อความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
1. ไม่ใช้โอกาสหรือตําแหน่งหน้าทีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ นื
2. ไม่ทาํ การใด ๆ ทีขัดแย้งกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
3. ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงประโยชน์สงู สุดของสมาชิกและสหกรณ์
4. ทําหน้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต เทียงธรรม
5. ไม่นํ า ผลประโยชน์ ส่ว นตนหรือบุ ค คลในครอบครัว มามีอิท ธิพลต่ อการตัด สิน ใจที
เบียงเบนไปจากหลักการข้างต้น
แนวทางปฏิบตั ิ
ทุ่มเทกําลังกาย และกําลังความคิดในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ เพือให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้ทําธุรกิจทีเป็ นการแข่งขันกับ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์ ห้ามทํากิจกรรมอืนใดทีเกียวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ จากการใช้ชอื สถานที ยานพาหนะ ข้อมูลทีเป็ นความลับหรือทรัพย์สนิ อืนใดของสหกรณ์
เพือประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลในครอบครัว
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.2 ระเบียบการป้องกันการซือขายเงินกู้
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการป้ องกันการซือขายเงิ นกู้ของสมาชิ กสหกรณ์ พ.ศ. 2545
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 9/2545 เมือวันที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2545 จึงมีมติ
ให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการป้องกันการซือขายเงินกูข้ องสมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการป้องกัน
การซือขายเงินกูข้ องสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2545”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 5 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็ นต้นไป
าเนินการได้ตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวนข้อเท็จจริง
ข้อ 3 กรณีทคณะกรรมการดํ
ี
ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุอนั เชือได้วา่ สมาชิกผูเ้ สนอคําขอกูเ้ งินต่อสหกรณ์ได้ขายเงินกูด้ งั กล่าว
ั นผูท้ มีี ความประพฤติไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบตั ติ าม
ให้แก่ผหู้ นึงผูใ้ ด ให้ถอื ว่าสมาชิกผูข้ ายเงินกูน้ นเป็
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ข้อ 4 กรณีทคณะกรรมการดํ
ี
าเนินการได้ตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามีพยานหลักฐาน หรือมีเหตุอนั เชือได้ว่าสมาชิกผูใ้ ดซือเงินกูจ้ ากสมาชิกทีได้เสนอคําขอกูเ้ งิน
ต่ อ สหกรณ์ ให้ถือ ว่ า สมาชิก ผู้ซือเงิน กู้นันเป็ น ผู้ทีมีค วามประพฤติแ ละนิ ส ยั ไม่ ดีง าม และเป็ น ผู้ที
ไม่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อนั ถือได้ว่าเป็ นผูแ้ สดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อสหกรณ์ และทําให้
เสือมเสียต่อสหกรณ์ และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
ข้อ 5 กรณีทคณะกรรมการดํ
ี
าเนินการได้ตรวจสอบ หรือสืบสวน หรือสอบสวนข้อเท็จจริง
ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุ อนั เชือได้ว่าสมาชิกหรือบุคคลใดได้กระทําการปลอมแปลงเอกสาร
คําขอกู้ หรือปลอมแปลงลายมือชือผูก้ ู้หรือผูค้ ําประกันหรือพยานหรือผูบ้ งั คับบัญชา สหกรณ์จะดําเนิน
คดีอาญาตามกฎหมาย และรายงานให้หน่ วยงานต้นสังกัดทราบเพือดําเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป
ี เห็นชอบในวัตถุประสงค์
และให้ถอื ว่าสมาชิกผูน้ ันเป็ นผูท้ มีี ความประพฤติและนิสยั ไม่ดงี าม และเป็ นผูท้ ไม่
ของสหกรณ์ อันถือได้ว่าเป็ นผูแ้ สดงตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อสหกรณ์และทําให้เสือมเสียต่อสหกรณ์ และศีลธรรม
อันดีงามของสังคม
ข้อ 6 สมาชิกผูก้ ระทําผิดตามข้อ 3 ให้ลงโทษระงับการให้เงินกู้เป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี
ในกรณีกระทําผิดตังแต่ 2 ครัง ขึนไป ให้ลงโทษให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 7 สมาชิกผูก้ ระทําผิด ตามข้อ 4 ให้ลงโทษโดยระงับการให้เงินกูเ้ ป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี หรือให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 8 สมาชิกผูก้ ระทําผิด ตามข้อ 5 ให้ลงโทษให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 9 การลงโทษระงับการให้เงินกูใ้ ห้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึงหนึงแห่งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการทีมาประชุม สําหรับการลงโทษให้ออกจากสหกรณ์ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
แห่งจํานวนกรรมการดําเนินการทีมาประชุม
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3.2 ระเบียบการป้องกันการซือขายเงินกู้
ข้อ 10 สมาชิกทีถูกระงับการให้เงินกู้มสี ทิ ธิยนอุ
ื ทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
โดยให้ยนอุ
ื ทธรณ์เป็ นหนังสือต่อประธานกรรมการดําเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งการ
ระงับการให้เงินกู้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็ นทีสุด
ข้อ 11 สมาชิกทีถู กให้ออกจากสหกรณ์ มีส ิทธิย ืนอุ ทธรณ์ ต่ อทีประชุ มใหญ่ โดยให้
ยืนอุทธรณ์เป็ นหนังสือต่อผูต้ รวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งให้ออกจากสหกรณ์
คําวินิจฉัยของทีประชุมใหญ่ให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 13 สิงหาคม พ.ศ. 2545
(ลงนาม)

จรินทร์ อิฐรัตน์
(นายจรินทร์ อิฐรัตน์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.3 ระเบียบการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิ น พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (4) แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 10 เมือวันที 8 กันยายน
พ.ศ. 2560 มีมติให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ หกรณ์อนื
พ.ศ. 2555 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อนื พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560 และให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อนกู
ื ย้ มื เงิน
พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อนกู
ื ย้ มื เงิน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 11 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ผใู้ ห้กเู้ งิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผใู้ ห้กเู้ งิน
“สหกรณ์ผขู้ อกู”้ หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 4 สหกรณ์ผขู้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี
(1) ไม่มขี อ้ บกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีตอ้ งได้รบั การแก้ไขจนเป็ น
ทีพอใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี
(3) มีค วามสามารถในการจัด การทีดี และได้ปฏิบ ตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสมําเสมอ
(4) มีคุณสมบัตอิ นื ๆ ตามหลักเกณฑ์ทสหกรณ์
ี
กาํ หนด
ข้อ 5 สหกรณ์ จ ะให้เ งิน กู้แ ก่ ส หกรณ์ ผู้ข อกู้ทีมีว ัต ถุ ป ระสงค์จ ะใช้เ งิน กู้เ พือเป็ น ทุ น
หมุนเวียนให้สมาชิกกู้หรือดําเนินธุรกิจอืนของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ทกํี าหนดไว้ในข้อบังคับและ
ระเบียบอันเหมาะสมเท่านัน
ข้อ 6 จํานวนเงินกู้ทีให้แก่ สหกรณ์ ผู้ขอกู้สหกรณ์ หนึ ง ๆ เมือรวมกับจํานวนเงินฝากที
สหกรณ์ผใู้ ห้กูฝ้ ากไว้กบั สหกรณ์ผขู้ อกู้ (หากมี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสํารอง
ของสหกรณ์ผูใ้ ห้กู้เงิน แต่เมือรวมกับหนีเงินกู้ทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผูข้ อกู้แล้ว จะต้องไม่เกิน
วงเงินกูย้ มื และคําประกันประจําปีทสหกรณ์
ี
ผขู้ อกูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 7 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผขู้ อกูท้ งคณะคํ
ั
าประกัน
เป็ นรายบุคคลและให้จดั หาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ทมีี มลู ค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกูจ้ าํ นองเป็ น
หลักประกัน เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นทีสหกรณ์ผขู้ อกูไ้ ม่มหี ลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ น
หลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้ อกู้ทงคณะเป็
ั
นผูค้ ําประกันเงินกู้ และใน
กรณีผคู้ ําประกันคนใดพ้นจากตําแหน่ งก่อนทีสหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ะชําระหนีเสร็จสิน ให้สหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ดั ให้
คณะกรรมการดําเนินการคนใหม่เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทนคนเดิม
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3.3 ระเบียบการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิน
ข้อ 8 กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ที
ขอกูเ้ งินชําระคืนต้นเงินและดอกเบียให้เสร็จสินภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกินหกสิบเดือน
ข้อ 9 อัตราดอกเบียเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ ําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงินโดยประกาศเป็ นคราวๆ ไป การคิดดอกเบียเงินกูใ้ ห้คดิ เป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 10 ในกรณีทมีี เหตุสุดวิสยั หรือความจําเป็ นเกิดขึน อันทําให้สหกรณ์ผกู้ ูไ้ ม่สามารถ
ชําระคืนเงินกูไ้ ด้ตามกําหนด ให้สหกรณ์ผกู้ ยู้ นคํ
ื าร้องขอผ่อนผันเลือนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูต้ ่อสหกรณ์
เพือให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบียปรับในช่วง
ระยะเวลาทีได้รบั การผ่อนผันได้ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 11 สหกรณ์ ผู้กู้ไ ม่ ชํ า ระคืน เงิน กู้เ มือถึง กํ า หนด โดยไม่ ไ ด้ร ับ การผ่ อ นผัน จาก
คณะกรรมการ หรือไม่มเี หตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบียปรับผิดนัดชําระหนีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี ของต้นเงินทีผิดนัด โดยนับถัดจากวันทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีสหกรณ์ผูข้ อกู้ชําระเงินกู้
เสร็จสิน
ข้อ 12 การขอกู้ ให้สหกรณ์ผขู้ อกูย้ นหนั
ื งสือแสดงความจํานงระบุวตั ถุประสงค์ในการ
ใช้เงินกู้ จํานวนเงินทีขอกู้ ระยะเวลาชําระหนี พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังทีมีการพิจารณา
เรืองขอกูเ้ งินจากสหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปี ล่าสุด พร้อมด้วยรายงาน
กิจการประจําปี
(3) งบทดลอง ณ วันสินสุดเดือน ก่อนวันยืนหนังสือแสดงความจํานงขอกูแ้ ละ
ย้อนหลังอีก 2 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทังระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่ งในคณะกรรมการดําเนินการ
และตําแหน่งในหน่วยงานทีสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทังวาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนด
วงเงินกูย้ มื หรือคําประกันประจําปี
(8) เอกสารทีสหกรณ์ผกู้ ูจ้ ดั ทําขึนเพือแสดงรายละเอียดภาระการกูย้ มื เงินจาก
สถาบันการเงิน ชุมนุ มสหกรณ์ หรือสหกรณ์อนื ซึงสหกรณ์ ได้กู้ยมื ไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่พร้อม
รายละเอียดแสดงจํานวนเงินกู้ทงหมด
ั
ยอดเงินกู้คงเหลือ อัตราดอกเบียเงินกู้ และจํานวนเงินทีผ่อน
ชําระต่อเดือน รวมทังเงินรับฝากจากนิตบิ ุคคล หรือสหกรณ์อนื พร้อมรายละเอียดแสดงจํานวนเงินรับ
ฝาก และอัตราดอกเบียเงินรับฝาก
(9) เอกสารอืน ๆ ทีสหกรณ์กาํ หนด
(ข้อ 12 (8) แก้ไ ขเพิมเติมโดยระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อนกู
ื ย้ มื เงิน พ.ศ. 2560 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564 นายทะเบียนเห็นชอบตามหนังสือ
ที กษ 1110/2707 ลงวันที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 )
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3.3 ระเบียบการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิน
ข้อ 13 ให้ ผู้ จ ัด การตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานและวิ เ คราะห์ ฐ านะความมันคง
ความสามารถในการชําระหนีและการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทังความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพือพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ข้อ 14 ถ้าสหกรณ์ผกู้ ูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ นื ในระหว่างทียังมีหนีเงินกูอ้ ยู่ต่อสหกรณ์ตอ้ งแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 15 ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผูข้ อกู้
ชําระคืนต้นเงินพร้อมทังดอกเบียแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถงึ กําหนดตามสัญญาเงินกูก้ ต็ าม
(1) เมือสหกรณ์ผขู้ อกูต้ อ้ งเลิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมือปรากฏว่าสหกรณ์ผขู้ อกูฝ้ า่ ฝืนข้อกําหนดตามข้อ 14 แห่งระเบียบนี
ี ไว้ใน
(3) เมือปรากฏว่าสหกรณ์ผขู้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทระบุ
สัญญาเงินกู้
(4) เมือสหกรณ์ผขู้ อกูผ้ ดิ นัดไม่ชําระเงินกูต้ ามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้
ผ่อนเวลาให้
(5) เมือมีเหตุ ผลทีคณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์ นันไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์
ต่อไป
ข้อ 16 เมือคณะกรรมการอนุ มตั เิ งินกูแ้ ล้ว ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์แจ้งให้สหกรณ์ผขู้ อกูท้ ราบ
โดยเร็วเพือจัดทําสัญญากู้ และจัดทําหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 17 การทํ า สัญ ญากู้ ให้ จ ัด ทํ า ตามแบบที สหกรณ์ กํ า หนด และให้ ผู้ มีอํ า นาจ
ลงลายมือชือแทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ และสหกรณ์ ผู้ข อกู้เ ป็ นผู้ล งชือในสัญญากู้ทีทํากับ
สหกรณ์
ข้อ 18 การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผูข้ อกูโ้ ดยใช้ตวสั
ั ญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทํา
สัญญากู้ ให้สามารถกระทําได้ โดยจํานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนี สําหรับหลักเกณฑ์
และวิธปี ฏิบตั อิ นื ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึนได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที 11 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์

(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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3.4 ระเบียบการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิ ก
พ.ศ. 2564
------------------------------------โดยทีสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการเรืองร้องเรียนของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ให้เป็ นมาตรฐาน ซึงเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญอันหนึง ของการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และเป็ นการส่งเสริม คุม้ ครองคุณธรรม
จริยธรรมของกรรมการและเจ้าหน้าที สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้เป็ นทีเชือถือไว้วางใจ และ
ได้รบั ความร่วมมือจากสมาชิก
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 44 ในคราวประชุม
ครังที 11 เมือวันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปญั หา
หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบีย บนี เรีย กว่ า “ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํา กัด ว่ า ด้ว ยการ
ตรวจสอบและแก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผู้จดั การสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้
จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้
จํากัด
“ปญั หาหรือข้อร้องเรียน” หมายความว่า ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีสมาชิกได้รบั
ความเดื อ ดร้ อ นและแจ้ ง ให้ ส หกรณ์
ทราบเพื อแก้ ไ ขและให้ ห มายความ
รว มถึ ง ข้ อ เ ส น อแนะ ข้ อ คิ ด เ ห็ น
คําชมเชย การสอบถาม การขอข้อมูล
ทีผูร้ อ้ งเรียนได้ยนหรื
ื อส่งต่อเจ้าหน้าที
ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ตามระเบียบนี
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3.4 ระเบียบการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
“ผูร้ อ้ งเรียน”

หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด รวมถึงผูท้ ได้
ี รบั มอบอํานาจจาก
สมาชิกให้รอ้ งเรียนแทน หรือผูจ้ ดั การ
แทนสมาชิกผูร้ อ้ งเรียน

ส่วนที 1
การเสนอปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 4 สมาชิกผูใ้ ดได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
หรือไม่ได้รบั ความสะดวกจากการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ หรือจําเป็ นต้องให้สหกรณ์ช่วยเหลือ เยียวยา
ปลดเปลืองทุกข์ หรือต้องการเสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นชมเชย สอบถาม ขอข้อมูล มีสทิ ธิเสนอข้อร้องเรียน
ต่อสหกรณ์ฯ ได้
ข้อ 5 ผู้ร้องเรียนจะต้องร้องเรียนด้วยตนเองตามช่องทางทีสหกรณ์ กําหนด เว้นแต่
สมาชิกเจ็บปว่ ยหรือไม่สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้เพราะเหตุจาํ เป็ นอืน สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู้ นื
ร้องเรียนแทนก็ได้
ข้อ 6 ข้อร้องเรียนต้องทําเป็ นหนังสือและมีรายการ ดังต่อไปนี
(1) ชือ และทีอยูผ่ รู้ อ้ งเรียน
(2) หมายเลขประจําตัวสมาชิก (ถ้ามี)
(3) เบอร์โทรศัพท์ของผูร้ อ้ งเรียน (ถ้ามี)
(4) วันทีแจ้งปญั หาข้อร้องเรียน
(5) ระบุเรืองอันเป็ นเหตุทต้ี องร้องเรียนพร้อมทังข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกียวกับเรืองทีร้องเรียนและคําขอให้สหกรณ์ชว่ ยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลืองทุกข์
(6) ใช้ถอ้ ยคําสุภาพ
(7) ลงลายมือของผูร้ อ้ งเรียน หรือผูร้ บั มอบอํานาจ
(8) กรณีมอบอํานาจให้ผอู้ นร้
ื องเรียนแทนให้แนบหนังสือมอบอํานาจ
ข้อร้องเรียนใดมีรายการไม่ครบตามวรรคหนึงหรือไม่ชดั เจนหรือไม่อาจเข้าใจได้
ให้เจ้าหน้าทีให้คําแนะนํ าแก่ผรู้ อ้ งเรียน เพือดําเนินการแก้ไขเพิมเติมคําร้องเรียนนันให้ถูกต้อง เว้นแต่
ข้อร้องเรียนทีเป็ นลักษณะเป็ นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําชมเชย การสอบถาม การขอข้อมูล อาจไม่ตอ้ ง
มีรายการครบตามวรรคหนึงก็ได้
ข้อ 7 ในกรณีทผูี ร้ อ้ งเรียนไม่สามารถทําข้อร้องเรียนเป็ นหนังสือได้ อาจแจ้งต่อเจ้าหน้าที
หรือกรรมการด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทังนี กรณีดงั กล่าวจะมอบอํานาจให้ผอู้ นื
กระทําแทนมิได้ หลังจากนันให้บนั ทึกการร้องเรียนโดยให้มรี ายการหรือเอกสารแนบตามข้อ 6 และวัน
เดือนปี ทรัี บคําร้องเรียน พร้อมกับพิสจู น์ตวั ตนของผูร้ อ้ งเรียนด้วย
ข้อ 8 การแจ้งข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการด้วยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง ดังนี
(1) การแจ้งเป็ นหนังสือโดย
(ก) นําส่งด้วยตนเอง
(ข) ส่งทางไปรษณีย์
(ค) ส่งทางโทรสาร
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3.4 ระเบียบการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
(ง) บุคคลหรือองค์กรผูร้ บั มอบหมายเป็ นผูส้ ง่
(2) การแจ้งด้วยวาจาโดย
(ก) แจ้งทางโทรศัพท์ เบอร์สหกรณ์ 02-579-7070
(ข) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีขณะปฏิบตั หิ น้าที
(ค) แจ้งต่อกรรมการ
(3) การแจ้งผ่านอินเตอร์เน็ตโดย
(ก) Web site : www.025798899.com
(ข) E-mail : forestcoop.complaint@gmail.com
(ค) Line@ : @forestcoop
(4) การแจ้งด้วยวิธอี นตามที
ื
สหกรณ์กาํ หนด
ส่วนที 2
การรับปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 9 ในกรณีการแจ้งข้อร้องเรียนตามข้อ 8 (1) (ก) ให้เจ้าหน้าทีออกใบรับข้อร้องเรียน
ให้แก่ ผูร้ อ้ งเรียนไว้เป็ นหลักฐาน ใบรับข้อร้องเรียนจะต้องมีวนั เดือนปี ทรัี บข้อร้องเรียนและลงลายมือชือ
เจ้าหน้าที
ข้อ 10 ในกรณีทสหกรณ์
ี
ได้รบั ข้อร้องเรียนตามข้อ 8 (1) (ข) (ค) (ง), ข้อ 8 (2) และ ข้อ 8 (3)
ให้ส หกรณ์ ต อบแจ้ง การรับ ข้อ ร้อ งเรีย นไปยัง ผู้ร้อ งเรีย นทางไปรษณี ย์ต ามสถานทีอยู่ทีปรากฏใน
คํา ร้อ งเรีย น หรือ กระทํา ในรูป ของจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ภ ายใน 7 วัน ทํา การนับ แต่ ว นั ทีได้ร บั ข้อ
ร้องเรียน
ส่วนที 3
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 11 การกําหนดระดับของการแก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนให้แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ
ดังนี
ระดับที 1 ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีอยู่ในอํานาจของเจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ได้แก่
ปญั หาหรือข้อร้องเรียนเกียวกับ ข้อสอบถาม หรือการร้องขอข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คําชมเชย
ทีผูร้ อ้ งเรียนไม่ได้รบั ความเดือดร้อน
ั หาหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นทีอยู่ใ นอํ า นาจหน้ า ทีของผู้จ ัด การ ได้แ ก่
ระดับ ที 2 ป ญ
ปญั หาหรือข้อร้องเรียนเกียวกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ โดยแบ่งตามระยะเวลาการแก้ไข
ปญั หาได้ ดังนี
ระดับที 2 (ก) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้
ภายใน 1 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
ระดับที 2 (ข) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
ระดับที 2 (ค) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ได้ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
ั หาหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นทีอยู่ใ นอํ า นาจหน้ า ทีของคณะกรรมการ
ระดับ ที 3 ป ญ
ดําเนินการ ได้แก่ ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีผูจ้ ดั การไม่อาจแก้ไขได้หรืออยูน่ อกเหนืออํานาจของผูจ้ ดั การ
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3.4 ระเบียบการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
การแก้ไขปญั หาดังกล่าวต้องอาศัยมติคณะกรรมการดําเนินการ การแก้ไขเพิมเติมหรือกําหนดระเบียบ
สหกรณ์ขนใหม่
ึ
ั หาหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที อยู่ น อกเหนื อ อํ า นาจหน้ าที ของ
ระดั บ ที 4 ป ญ
คณะกรรมการดําเนินการ ได้แก่ ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีคณะกรรมการดําเนินการไม่มอี าํ นาจหรือมิอาจ
แก้ไขได้ การแก้ไขปญั หาดังกล่าวต้องอาศัยมติของทีประชุมใหญ่ การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบ คําสัง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ กฎกระทรวง หรือกฎหมายทีเกียวข้อง
ส่วนที 4
การดําเนิ นการพิ จารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 12 ปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีเสนอต่อสหกรณ์แล้ว ให้เจ้าหน้ าทีลงทะเบียนใน
สารบบปญั หาหรือข้อร้องเรียน แล้วให้ผู้จดั การตรวจสอบปญั หาหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวในเบืองต้น
ถ้าเห็นว่าเป็ นปญั หาหรือข้อร้องเรียนทีสมบูรณ์ครบถ้วนให้รบี ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้เสนอประธานกรรมการเพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนันไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ผจู้ ดั การ
แนะนํ าให้ผรู้ อ้ งเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาทีกําหนด ถ้าเห็นว่าข้อทีไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนันเป็ นกรณีที
ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็ นข้อร้องเรียนทีไม่อยู่ใ นอํานาจหน้ าทีของสหกรณ์ หรือผู้ร้องเรียน
ไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา 30 วันให้บนั ทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อประธาน
กรรมการ เพือดําเนินการต่อไป
ข้อ 13 ในการพิจารณาเพือดําเนินการแก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก หาก
เป็ นการร้องเรียนกรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที
เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรืองทีสมาชิกแจ้งปญั หาหรือข้อร้องเรียน ห้ามมิให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีผูน้ ัน
ร่วมอยูใ่ นกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาทุกขันตอน รวมถึงเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรืองดังกล่าว
และสหกรณ์ตอ้ งเก็บรักษาพยานหลักฐานทังหมดเป็ นความลับ
ส่วนที 5
การจัดการปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ข้อ 14 เมือผูจ้ ดั การได้รบั ปญั หาหรือข้อร้องเรียน ให้พจิ ารณาดําเนินการ ดังนี
(1) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนระดับที 1 ให้เจ้าหน้ าทีหรือผูจ้ ดั การดําเนินการ
ชีแจงให้บริการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทําการนับจากวันทีได้รบั เรือง
ั หาหรือ ข้ อ ร้ อ งเรีย นระดับ ที 2 ให้ ผู้ จ ัด การตรวจสอบแสวงหา
(2) ป ญ
ข้อเท็จจริงและดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ดังนี
ระดับที 2 (ก) แก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั
เรือง แล้วรวบรวมปญั หาหรือข้อร้องเรียนแจ้งเจ้าหน้าทีสหกรณ์ได้รบั ทราบในการประชุมประจําเดือน
ระดับที 2 (ข) ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทําการ แต่ยงั
สามารถแก้ไ ขให้แ ล้ว เสร็จ ได้ภายใน 10 วัน ทําการนับ แต่ ว นั ทีได้รบั เรือง ให้ร วบรวมป ญั หาหรือข้อ
ร้องเรียนแจ้งประธานกรรมการทราบ
ระดับที 2 (ค) ไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน 10 วันทําการนับ
แต่วนั ทีได้รบั เรือง ให้รวบรวมปญั หาหรือข้อร้องเรียนแจ้งประธานกรรมการเพือเสนอคณะกรรมการ
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3.4 ระเบียบการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
ดําเนินการพิจารณา ทังนี คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอืนเป็ นผูพ้ จิ ารณาก็ได้
ทังนี แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 60 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
(3) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนระดับที 3 ให้ผูจ้ ดั การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรือผลการดําเนินการทีเกียวข้องนําเสนอประธานกรรมการเพือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
หรือมอบหมายให้คณะกรรมการอืนดําเนินการพิจารณา หรือแต่งตังคณะอนุ กรรมการชุดใหม่พจิ ารณา
ทังนี ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 90 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
(4) ปญั หาหรือข้อร้องเรียนระดับที 4 ให้ผูจ้ ดั การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
หรือผลการดําเนินการทีเกียวข้องนําเสนอประธานกรรมการเพือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
หรือ อาจมอบหมายให้ค ณะกรรมการอืนดํา เนิ น การพิจ ารณา หรือ แต่ ง ตังคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม่
พิจารณา ทังนี ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายใน 60 วันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั เรือง
ส่วนที 6
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 15 คณะกรรมการดําเนินการต้องให้ความคุม้ ครองสมาชิกอย่าให้ต้องรับภัยหรือ
ความไม่ชอบธรรมอันเนืองมาจากการแจ้งปญั หาหรือข้อร้องเรียน เนืองจากเป็ นสิทธิในการตรวจสอบการ
บริหารกิจการหรือการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที ว่ามีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 16 ให้ผู้จดั การรายงานสรุปสถิติผลการดําเนินการเกียวกับการตรวจสอบและ
แก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกตามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในวันประชุม
ประจําเดือน
ข้อ 17 กรณีมปี ญั หาเกียวกับการตีความหรือการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ประกาศ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.1 ระเบียบสวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือวันเกิ ดสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป ่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป ่าไม้ จํากัด ชุดที 40
ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิก
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพือวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ปา่ ไม้ จํากัด หรือผูท้ าํ หน้าที
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิกให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนีให้แก่สมาชิกปี ละ 2 ครัง โดยจ่ายให้
ในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิก และวันคล้ายวันก่อตังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ซึงตรงกับวันที
28 กันยายนของทุกปี หรือก่อนวันดังกล่าวไม่เกิน 1 เดือน เว้นแต่กรณีมเี หตุจาํ เป็ นและคณะกรรมการ
ดําเนินการมีมติเห็นชอบ ตามรายละเอียด ดังนี
(1) วันคล้ายวันเกิดสมาชิก
จ่าย 100 บาท
(2) วันคล้ายวันก่อตังสหกรณ์ตามอายุการเป็ นสมาชิก
1) อายุการเป็ นสมาชิก 1-15 ปี
จ่าย 100 บาท
2) อายุการเป็ นสมาชิก 15 ปีขนไป
ึ
จ่าย 200 บาท
3) อายุการเป็ นสมาชิก 30 ปีขนไป
ึ
จ่าย 300 บาท
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4.1 ระเบียบสวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิก
ข้อ 7 การนับอายุการเป็ นสมาชิกตามข้อ 6 (2) ให้นับตังแต่วนั เข้าเป็ นสมาชิกถึงวัน
คล้ายวันก่อตังสหกรณ์ (28 กันยายน) เศษของปีให้ตดั ทิง
ข้อ 8 สมาชิกทีรับโอนมาจากสหกรณ์อนื ให้นับอายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนีตังแต่
วันทีสหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นเป็
ั นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงินตามข้อ 6 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกทีมีอยู่กบั
สหกรณ์
สําหรับเงินทีจ่ายตามวรรคหนึงให้ถอื ว่าเป็ นเงินของสมาชิกผูน้ ันนับตังแต่วนั โอนเงิน
โดยไม่มกี ารเรียกเงินคืนแต่อย่างใด
ข้อ 10 ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพือวันเกิดสมาชิกให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 11 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.2 ระเบียบสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือส่งเสริ มการศึกษาของสมาชิ ก พ.ศ. 2562
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที 9 เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2561 ลงวันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คําสัง มติ หรือข้อตกลงอืนใดซึงขัดแย้งกับระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การศึกษา” หมายความว่า การศึกษาตังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันต้นขึนไป
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทีทางราชการรับรอง
ข้อ 5 สวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินบริจาค
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สมาชิกผูม้ คี วามประสงค์ขอรับสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาให้ยนคํ
ื าขอตาม
แบบทีสหกรณ์กาํ หนดพร้อมแนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จ
การศึกษา ภายในกําหนดเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันต้นหรือ
ชันสูง หรือได้รบั อนุ มตั ปิ ริญญาบัตร
ข้อ 8 สวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาตามระเบียบนีสหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผูส้ าํ เร็จ
การศึกษาต่อหนึงประกาศนียบัตรหรือหนึงปริญญาบัตร ดังนี
(1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันต้น ถึงระดับปริญญาตรี จํานวน 1,000 บาท
(2) ระดับปริญญาโท
จํานวน 2,000 บาท
(3) ระดับปริญญาเอก
จํานวน 3,000 บาท
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูอ้ นุมตั จิ า่ ยเงินสวัสดิการให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพือทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 10 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็นทีสุด
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4.2 ระเบียบสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.3 ระเบียบสวัสดิการเพือส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือส่งเสริ มการเรียนรู้ของสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพือส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การเรียนรู”้ หมายความว่า การเรียน การศึกษา การสัมมนา การอบรม
เกียวกับความรูท้ ุกสาขาวิชาการทีหน่วยงานของรัฐ องค์กรในกํากับของรัฐ หรือสหกรณ์เป็ นผูจ้ ดั ขึน
ข้อ 5 สวัสดิการเพือส่งเสริมการเรียนรูข้ องสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สมาชิกผูม้ คี วามประสงค์ขอรับสวัสดิการเพือส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้ยนคํ
ื าขอตาม
แบบทีสหกรณ์กาํ หนดพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับแต่วนั ชําระเงิน
ข้อ 8 สวัสดิการเพือส่งเสริมการเรียนรูต้ ามระเบียบนีสหกรณ์จะจ่ายให้ตามทีจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 500 บาท
ข้อ 9 สมาชิกคนหนึง ๆ มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการไม่เกิน 3 ครังตลอดอายุการเป็ นสมาชิก
โดยการนับจํานวนครังให้นบั ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็ นผูอ้ นุมตั จิ า่ ยเงินตามระเบียบนี
ข้อ 11 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.4 ระเบียบสวัสดิการเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพืออุปสมบทหรือประกอบพิ ธีฮจั ญ์ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติ
ให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
สมาชิกเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“อุปสมบท” หมายถึง บวชเป็ นภิกษุในพระพุทธศาสนา
“พิธฮี จั ญ์” หมายถึง พิธปี ฏิบตั ศิ าสนกิจทีสําคัญในศาสนาอิสลาม
ซึงจะต้องกระทําทีนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดอี าระเบีย
ข้อ 5 สวัสดิการเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนีให้แก่สมาชิกทีอุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์
และได้ลาสิกขาบทหรือกลับจากการเดินทางประกอบพิธฮี จั ญ์ รายละ 2,000 บาท เพียงครังเดียว
ข้อ 8 ให้สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ ยืนคําขอ
ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด พร้อมทังแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) สําเนาหลักฐานการอนุ ญาตให้ลาอุปสมบท ตามระเบียบของทางราชการ หรือ
สําเนาใบสุทธิทแสดงว่
ี
าได้อุปสมบท หรือ
(2) สําเนาหลักฐานการอนุ ญาตให้ลาไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ตามระเบียบของทางราชการ
หรือหลักฐานอืนทีแสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์
ข้อ 9 ให้ยนคํ
ื าขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจากวันที
ลาสิกขาบท หรือวันทีเดินทางกลับจากการประกอบพิธฮี จั ญ์ หากพ้นกําหนดนีแล้วเป็ นอันหมดสิทธิในการ
ขอรับเงินทุนสวัสดิการ
ข้อ 10 ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผู้มอี ํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 11 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
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4.4 ระเบียบสวัสดิการเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.5 ระเบียบสวัสดิการเพือการมงคลสมรส
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือการสมรส พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือการสมรส พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
การสมรส พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
สมาชิกเพือการมงคลสมรส พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมรส”
หมายความว่า จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 5 สวัสดิการเพือการสมรส ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือการสมรสให้แก่สมาชิกทีสมรส รายละ 1,000 บาท
เพียงครังเดียว
ข้อ 8 ให้สมาชิกทีจดทะเบียนสมรสแล้ว ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนดพร้อมทัง
แนบสําเนาทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแต่วนั ทีจดทะเบียนสมรส หากพ้นกําหนดนี
แล้วเป็ นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินสวัสดิการเพือการสมรสให้เป็ นไปตามระเบียบนี
แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

128

4.6 ระเบียบสวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือบ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2563
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด พ.ศ. 2547 ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 43 ครังที 12 เมือวันที 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2563 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
บ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก
เพือบ้านหลังใหม่ พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครอบครัวละ
1,000 บาท เพียงครังเดียว
กรณีซอบ้
ื านหรือห้องชุดหรือเพือปลูกสร้างบ้านโดยกู้เงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะจาก
สหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ให้แก่สมาชิกโดยจ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท
ต่อบ้านหนึงหลัง
ข้อ 8 ให้สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการ ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนดพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานตาม (1) และ (2) ดังนี
(1) หลักฐานแสดงสิทธิและการอยูอ่ าศัย
1) สําเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ทมีี ชอสมาชิ
ื
กผูข้ อรับสวัสดิการ ไม่ว่าในฐานะ
เจ้าบ้านหรือผูอ้ ยูอ่ าศัย และ
2) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในทีดินทีมีชอของสมาชิ
ื
ก หรือหลักฐานอืนทีแสดง
ว่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในบ้านดังกล่าว
(2) หลักฐานของสมาชิกทีแสดงว่าเป็ นบ้านหลังใหม่
1) สําเนาสัญญาซือขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของกรมทีดิน
(ทด.13 หรือ อช.16) หรือ
2) สําเนาสัญญาเงินกูเ้ พือการเคหะของสถาบันการเงิน หรือ
3) สําเนาใบอนุ ญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ
4) สําเนาใบอนุ ญาตให้เลขหมายประจําบ้าน
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4.6 ระเบียบสวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่
ทังนี เอกสารตาม (1) และ (2) มิให้ใช้บงั คับกับการกูเ้ งินพิเศษวนาเคหะจากสหกรณ์
ข้อ 9 ให้สมาชิกยืนขอรับสวัสดิการตามระเบียบนี ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจาก
วันทีมีกรรมสิทธิในบ้านหลังดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี
(1) กรณีซอขายหรื
ื
อยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
(2) กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันทีได้รบั เลขทีบ้านแต่ทงนี
ั วันทีได้รบั เลขที
บ้านต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ได้รบั อนุ ญาตให้กอ่ สร้าง
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินสวัสดิการเพือบ้าน
หลังใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 11 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.7 ระเบียบสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
รับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
สมาชิกเพือรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2555
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทายาท” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
ข้อ 5 สวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ครอบครัวละ 1,000 บาทต่อทายาท
ใหม่ 1 คน
ข้อ 8 ให้สมาชิกทีมีทายาทใหม่ ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนดพร้อมทังแนบสําเนา
สูตบิ ตั รและทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแต่วนั ทีคลอด หากพ้นกําหนดนีแล้วเป็ นอัน
หมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี
ข้อ 9 ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.8 ระเบียบสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือการศึกษาของบุตรสมาชิ ก พ.ศ. 2563
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 43 ครังที 18 เมือวันที 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
การศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือการศึกษา
ของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“บุตร”
หมายความว่า บุตรทีชอบด้วยกฎหมาย และหมายความรวมถึง
บุตรบุญธรรมด้วย
ข้อ 5 สวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินบริจาค
หมวดที 1
บททัวไป
ข้อ 6 สวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกมี 3 ประเภท คือ
(1) ทุนส่งเสริมการศึกษา
(2) ทุนเรียนดี
(3) ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษ
ข้อ 7 สมาชิกผู้มสี ทิ ธิขอรับสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก ต้องเป็ นสมาชิกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 8 บุ ตรสมาชิกทีขอรับสวัสดิการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์
ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทีมีหลักสูตรเกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ
27 ปี บริบรู ณ์
หมวดที 2
ทุนส่งเสริ มการศึกษา
ข้อ 9 ทุนส่งเสริมการศึกษาเป็ นทุนทีจัดให้แก่บุตรสมาชิก เพือช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
โดยในแต่ละปีสมาชิกคนหนึง ๆ มีสทิ ธิยืนคําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรของตนได้เพียง 1 ทุน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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4.8 ระเบียบสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก
กรณีทสมาชิ
ี
กและคู่สมรสเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และมีบุตรมากกว่า 1 คน มีสทิ ธิยืน
คําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสําหรับบุตรของตนได้ไม่เกิน 2 ทุน
ข้อ 10 การกําหนดจํานวนเงินและจํานวนทุนส่งเสริมการศึกษาในแต่ละระดับชันการศึกษา
ให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ ทังนี จํานวนเงินของทุนหนึง ๆ ต้องไม่เกิน 600 บาท
หมวดที 3
ทุนเรียนดี
ข้อ 11 ทุนเรียนดีเป็ นทุนทีจัดให้แก่บุตรของสมาชิกทีมีผลการเรียนดี ดังนี
(1) ทุนทีให้ระหว่างการศึกษา
1) ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษา
3) ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
4) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
(2) ทุนทีให้เมือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
ข้อ 12 ในแต่ละปีสมาชิกคนหนึง ๆ มีสทิ ธิยืนคําขอรับทุนเรียนดีสาํ หรับบุตรของตนได้เพียง
1 ทุน
กรณีทสมาชิ
ี
กและคู่สมรสเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และมีบุตรมากกว่า 1 คน มีสทิ ธิยืน
คําขอรับทุนเรียนดีสาํ หรับบุตรของตนได้ไม่เกิน 2 ทุน
บุตรสมาชิกทีได้รบั ทุนเรียนดีจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษา
ข้อ 13 วิธกี ารพิจารณาผลการศึกษา จํานวนเงินและจํานวนทุนเรียนดีในแต่ละระดับชัน
ให้เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมของระดับ ชันการศึก ษา ทังนี ไม่เ กิน 3,500 บาท โดยให้เ ป็ น ไปตาม
ประกาศสหกรณ์
ข้อ 14 บุตรสมาชิกทีได้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีแล้ว เมือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มีสทิ ธิขอรับทุนสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกเพิม ดังนี
(1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รบั ทุนเพิมอีก 2,500 บาท
(2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รบั ทุนเพิมอีก 1,000 บาท
หมวดที 4
ทุนส่งเสริ มการศึกษากรณี พิเศษ
ข้อ 15 ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษเป็ นทุนทีจัดให้บุตรสมาชิกทีศึกษาในโรงเรียน
สอนคนพิการ หรือเป็ นเด็กทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษในสถานศึกษา ทังนี โรงเรียนและสถานศึกษา
ดังกล่าวต้องได้รบั การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 16 การกําหนดจํานวนเงินและจํานวนทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพเิ ศษให้เป็ นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ ทังนี จํานวนเงินของทุนหนึง ๆ ต้องไม่เกิน 3,500 บาท
ข้อ 17 ในแต่ละปี สมาชิกคนหนึ ง ๆ มีสทิ ธิยืนคําขอรับทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ
สําหรับบุตรของตนได้ตามจํานวนบุตรทีมีสทิ ธิได้รบั ทุนนี
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4.8 ระเบียบสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก
หมวดที 5
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 18 สมาชิก ผู้ป ระสงค์ข อรับ สวัส ดิก ารเพือการศึก ษาของบุ ต รสมาชิก ต้อ งยืนคํา ขอ
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็ นผูม้ อี ํานาจพิจารณาตัดสินการขอรับ
สวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 20 กรณีมสี มาชิกขอรับสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกมากกว่าจํานวนทุนที
สหกรณ์กําหนดไว้ สหกรณ์อาจใช้วธิ กี ารจับฉลากหรือวิธอี นใดที
ื
เหมาะสม ทังนี ให้เป็ นไปตามประกาศ
สหกรณ์
ข้อ 21 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิก โดยนํ าฝากเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ทสมาชิ
ี
กมีอยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ 22 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.9 ระเบียบสวัสดิการเพือสมาชิกทีไม่มบี ตุ รหรือเป็ นโสด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือสมาชิ กทีไม่มีบตุ รหรือเป็ นโสด พ.ศ. 2561
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 41 ครังที 11
เมือวันที 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือสมาชิกทีไม่มบี ุตรหรือ
เป็ นโสด พ.ศ. 2561 เพือเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกทีไม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ของตนเองและครอบครัว ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
สมาชิกทีไม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
สําหรับสมาชิกทีไม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรือข้อตกลง
อืนใดซึงขัดแย้งกับระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“บุตร”
หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและ
หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย
“โสด”
หมายความว่า สมาชิกทีไม่มกี ารสมรสตามกฎหมาย และหมายความ
รวมถึงผูท้ หย่
ี าร้างแล้ว
ข้อ 5 สวัสดิการเพือสมาชิกทีไม่มบี ุตรหรือเป็ นโสดให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการจํานวน 3,000 บาท ให้แก่สมาชิกทีไม่มบี ุตรหรือเป็ นโสด
และไม่มบี ุตร ทีมีอายุตงแต่
ั 50 ปี ขึนไป และมีอายุการเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข้อ 7 สมาชิกทีรับโอนมาจากสหกรณ์อนื ให้นบั อายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ตังแต่
วันทีสหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นเป็
ั นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 8 กรณีสมาชิกและคูส่ มรสเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการตามข้อ 6 สหกรณ์จะจ่าย
เงินทุนสวัสดิการให้ทงั 2 คน
ข้อ 9 สมาชิกมีสทิ ธิรับสวัสดิการตามระเบียบนีเพียงครังเดียว และเมือสมาชิกได้ใช้สทิ ธิ
รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนีไปแล้วไม่มสี ทิ ธิรับสวัสดิการเพือการศึกษาของบุตรสมาชิกอีก
ข้อ 10 ให้สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนียืนหนังสือตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 11 ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพือทราบในการประชุมคราวถัดไป
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4.9 ระเบียบสวัสดิการเพือสมาชิกทีไม่มบี ตุ รหรือเป็ นโสด
ข้อ 12 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้มี
อํานาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
(ลงนาม)

จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.10 ระเบียบสวัสดิการเพือการประกันชีวิตสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือการประกันชีวิตสมาชิ ก พ.ศ. 2560
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 40 ครังที 6
เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือการประกันชีวติ สมาชิก
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือการประกันชีวติ สมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้เงินเพือ
สวัสดิการเพือการประกันชีวติ สมาชิก พ.ศ. 2549
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เท่านัน ไม่รวมถึง
ผูท้ าํ ประกันชีวติ สมทบและสมาชิกสมทบ
ข้อ 6 สวัสดิการเพือการประกันชีวติ สมาชิก ให้จา่ ยจากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินรับบริจาค
(4) เงินคืนประสบการณ์จากการประกันชีวติ กลุ่ม
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือการประกันชีวติ สมาชิกอย่างใดอย่างหนึง ดังนี
(1) สนับสนุ นค่าเบียประกันชีวิตทังหมด ให้กบั สมาชิกทีมีความประสงค์จะทํา
ประกันชีวติ ในวงเงินสินไหมทดแทนไม่เกิน 100,000 บาท กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ
(2) สนับสนุ นค่าเบียประกันชีวติ บางส่วน ให้กบั สมาชิกทีมีความประสงค์จะทํา
ประกันชีวติ ในวงเงินสินไหมทดแทนเกินกว่า 100,000 บาท กรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ทังนี จํานวน
เงินทีสนับสนุนให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 8 การจ่ายเงินสินไหมทดแทน เมือสมาชิกเสียชีวติ ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) ให้ผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงินหรือทายาทแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสาร
ใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือหลักฐานอืนใดทีจําเป็ นถึงสหกรณ์ เพือขอรับเงินภายใน
กําหนด 180 วัน นับตังแต่วนั เสียชีวติ
(2) กรณี ส มาชิก ผู้นั นมีห นี ค้า งชํา ระอยู่ก ับ สหกรณ์ สหกรณ์ จ ะนํ า เงิน สิน ไหม
ทดแทนทีได้รบั มาชําระหนี ทีค้างชํา ระอยู่ก บั สหกรณ์ ส่ว นเงินทีเหลือ สหกรณ์ จะจ่ า ยให้ก บั ผู้ร บั โอน
ประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายต่อไป
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4.10 ระเบียบสวัสดิการเพือการประกันชีวิตสมาชิก
ข้อ 9 ให้ผู้จ ัด การเป็ น ผู้มีอํ า นาจจ่ า ยเงิน ทุ น สวัส ดิก ารเพือการประกัน ชีวิต สมาชิก
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.11 ระเบียบสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือสงเคราะห์สมาชิ กประสบภัย พ.ศ. 2560
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
สงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย พ.ศ. 2558
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ปี ”
หมายความว่า ปีทางการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 ประสบภัย หมายถึง ความเสียหายทีเกิดขึนแก่ทอยู
ี อ่ าศัยของสมาชิก อันเนืองมาจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพบิ ตั ิภยั อัคคีภยั เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึงอุบตั ิภยั
อืน ๆ ทีเกิดแก่ทอยู
ี อ่ าศัยด้วย
ข้อ 7 ความเสียหายทีจะได้รบั การสงเคราะห์ตามระเบียบนี หมายถึง ความเสียหายต่อบ้าน
ทีอยู่อ าศัย และทรัพ ย์ส ิน ทีอยู่ภ ายในบ้า นหลัง ดัง กล่ า ว แต่ ไ ม่ร วมถึง ยานพาหนะและทรัพ ย์ส ิน ทีอยู่
ภายนอกบ้าน
ข้อ 8 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนี ต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
การนับอายุการเป็ นสมาชิกให้นบั ตังแต่วนั แรกเข้าเป็ นสมาชิกจนถึงวันประสบภัย
ข้อ 9 จํานวนเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกผูป้ ระสบภัย ให้จา่ ยดังนี
(1) ทีอยู่อ าศัย เสีย หายทังหมดไม่อ าจซ่ อ มแซมได้ ให้จ่า ยตามทีเสีย หายจริง แต่
ไม่เกินรายละ
40,000 บาท
1) กรณีเป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
2) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยและมีชอในทะเบี
ื
ยนบ้าน
30,000 บาท
3) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยแต่ไม่มชี อในทะเบี
ื
ยนบ้าน
10,000 บาท
(2) ทีอยูอ่ าศัยเสียหายบางส่วน ให้จา่ ยตามทีเสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ
1) กรณีเป็ นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
4,000 บาท
2) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยและมีชอในทะเบี
ื
ยนบ้าน
3,000 บาท
3) กรณีเป็ นผูอ้ าศัยแต่ไม่มชี อในทะเบี
ื
ยนบ้าน
1,000 บาท
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4.11 ระเบียบสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
ข้อ 10 กรณีทอยู
ี อ่ าศัยเป็ นบ้านพักของทางราชการ ไม่ว่าจะมีชออยู
ื ใ่ นทะเบียนบ้านหรือไม่
ก็ตาม ให้จา่ ยเฉพาะทรัพย์สนิ ทีเสียหายซึงอยูใ่ นทีอยูอ่ าศัยและเป็ นกรรมสิทธิของสมาชิกผูน้ นั ตามมูลค่า
ทีเสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ 3,000 บาท
ข้อ 11 กรณีทอยู
ี ่อาศัยมีสมาชิกพักอาศัยอยู่มากกว่า 1 คน ให้ยนคํ
ื าขอรับเงินสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยตามระเบียบนีได้ทุกคนต่อการประสบภัยในแต่ละครัง
ข้อ 12 สมาชิก คนหนึ ง ๆ มีส ิท ธิขอรับ เงิน สงเคราะห์ผู้ป ระสบภัย อัน เนื องมาจากภัย
ธรรมชาติ เช่ น อุท กภัย วาตภัย ธรณีพิบ ัติภ ัย อัค คีภ ัย เป็ นต้น ตามระเบีย บนี ได้เ พีย งปี ล ะ 1 ครัง
นอกจากในปี นั น ๆ สมาชิก รายดัง กล่ า วได้ป ระสบภัย ธรรมชาติอีก ให้มีส ิท ธิขอรับ เงิน สงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) ผูไ้ ด้รบั เงินสวัสดิการตามข้อ 9 (2) ซึงเป็ นกรณีที ทีอยู่อาศัยเสียหายบางส่วนแล้ว
และต่ อมาเกิด ประสบภัย ทีอยู่อาศัยเสียหายทังหมดไม่อาจซ่ อมแซมได้ สามารถขอรับ ทุ น สวัส ดิก าร
เพิมเติมตามข้อ 9 (1) ได้
(2) ผูไ้ ด้รบั เงินทุนสวัสดิการตามข้อ 9 (1) ซึงเป็ นกรณีที ทีอยูอ่ าศัยเสียหายทังหมด
ไม่อาจซ่อมแซมแล้ว และต่อมาเกิดประสบภัยทีอยู่อาศัยเสียหายบางส่วน ไม่สามารถขอรับทุนสวัสดิการ
เพิมเติมตามข้อ 9 (2)
ข้อ 13 เมือสมาชิกประสบภัย ให้สมาชิกแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) สํา เนาทะเบีย นบ้า นทีประสบภัย ซึงสมาชิก มีชืออยู่ สํา หรับ ผู้อ ยู่อ าศัย แต่
ไม่มี ชือในทะเบียนบ้าน จะต้องมีพยานหลักฐานอันควรเชือได้วา่ เป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัย ในบ้านหลังดังกล่าวจริง
กรณีตามข้อ 10 ให้มหี นังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาว่าสมาชิกผูน้ นได้
ั อยูอ่ าศัย
และทรัพย์สนิ ได้รบั ความเสียหายจริง
(2) รายการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีเสียหาย
(3) รูปถ่ายดังนี
1) รูปถ่ายทีอยูอ่ าศัยทีเสียหายและปรากฏเลขทีบ้าน
2) รูปถ่ายรายการทรัพย์สนิ ทีได้รบั ความเสียหายตาม (2)
ข้อ 14 ให้ยนคํ
ื าขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี ภายในกําหนด 60 วัน นับแต่วนั ทีสินสุดการ
ประสบภัย หากพ้นกําหนดนีแล้วเป็ นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มอี าํ นาจพิจารณาและอนุมตั จิ า่ ยเงินสงเคราะห์
สมาชิกผูป้ ระสบภัยให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ข้อ 16 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือช่วยเหลือสมาชิ กเนื องมาจากการปฏิ บตั ิ หน้ าทีราชการ พ.ศ. 2560
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 40 ครังที 6
เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย
สวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
ช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีราชการ พ.ศ. 2552
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ” หมายความว่า การปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
ตามอํานาจหน้าทีรับผิดชอบหรือตามทีได้รบั
มอบหมายจากผู้ บ ั ง คับ บั ญ ชาหรื อ หน่ ว ย
ราชการ
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า ได้รบั อันตรายจนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ใด ๆ ได้หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี
1. สูญเสียตาหนึงข้าง
2. สูญเสียมือหนึงข้างหรือเท้าหนึงข้าง
3. สูญเสียการได้ยนิ โดยสินเชิงและไม่มี
ทางรักษาให้หายได้
“บาดเจ็บสาหัส” หมายความว่า ได้รบั อันตรายอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
1. ลินขาด เสียอวัยวะอืนใดหรือเสีย
ความสามารถในการดมกลิน
2. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
3. แท้งลูก
4. จิตพิการอย่างติดตัว
5. ปว่ ยเจ็บเรือรังซึงอาจถึงตลอดชีวติ
6. ปว่ ยเจ็บซึงต้องใช้เวลารักษาหรือจนประกอบ
กรณียกิจตามปกติไม่ได้
ไม่น้อยกว่า 20 วัน
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ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ ให้ใช้
จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินบริจาค
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าที
ราชการ ดังนี
(1) กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
จ่ายให้รายละ
20,000 บาท
(2) กรณีสมาชิกทุพพลภาพ
จ่ายให้รายละ
20,000 บาท
(3) กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อ 7 เมือสมาชิกถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนืองจากการปฏิบ ตั ิ
หน้ าทีราชการ ให้คู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผู้แทนสมาชิก หรือผู้บงั คับบัญชาของหน่ วยงาน
ทีสมาชิกนันสังกัดอยู่ แจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) หนังสือ แสดงว่า ถึง แก่ ก รรมหรือ เอกสารหลัก ฐานอืนใดอันพึง เชือได้ว่า ได้
ถึงแก่กรรม หรือแนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทย์ทรัี บรองว่า ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส
แล้วแต่กรณี
(2) หนังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาหรือของหน่วยงานทีสมาชิกนันสังกัดอยู่ หรือ
พยานหลักฐานอืนใดอันเชือได้ว่าการถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนันเนืองมาจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีราชการแล้วแต่กรณี
โดยยืนต่ อ สหกรณ์ ภ ายในกํ า หนด 180 วัน นั บ แต่ ว ัน ถึง แก่ ก รรม หรือ ได้ร ับ
อันตรายจนถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส
ข้อ 8 การจ่ายเงินตามข้อ 6 ให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ
รับรองของผู้บงั คับบัญชาของหน่ วยงานทีสมาชิกนันสังกัดอยู่ หรือพยานหลักฐานอืนใดอันเชือได้ว่า
ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ และให้มอี ํานาจอนุ มตั ิ
จ่ายเงินตามระเบียบนี
ข้อ 9 กรณีสมาชิกได้รบั บาดเจ็บสาหัสเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ และได้รบั
เงินช่วยเหลือตามระเบียบนีไปแล้ว ต่อมาได้ทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรม อันสืบเนืองมาจากการได้รบั
บาดเจ็บสาหัสดังกล่าว ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือในส่วนทียังขาดอยู่
ข้อ 10 การจ่ายเงินตามระเบียบนี ให้จา่ ยแก่บุคคล ดังนี
(1) กรณีถงึ แก่กรรม ให้จ่ายแก่คู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือ
ตังผูร้ บั ประโยชน์
(2) กรณีทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส ให้จ่ายแก่สมาชิกผู้นัน หรือผูร้ บั มอบ
อํานาจ หรือคูส่ มรส หรือทายาทโดยธรรม
โดยให้ผรู้ บั เงินทําหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์และนํ าเสนอให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ เพือทราบต่อไป
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ข้อ 11 สําหรับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ซงเป็
ึ นสมาชิกได้ถงึ แก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือ
บาดเจ็บสาหัส เนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีตามอํานาจหน้าทีรับผิดชอบหรือตามทีได้รบั มอบหมายจาก
สหกรณ์ ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการตามระเบียบนีโดยอนุ โลม
ข้อ 12 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.13 ระเบียบสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือบําเหน็จสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที
23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือ
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“บําเหน็จสมาชิก” หมายความว่า เงินสวัสดิการทีสหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกทีมีอายุ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 60 ปี และมีอ ายุ ก ารเป็ น สมาชิก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 การนับอายุของสมาชิก และอายุการเป็ นสมาชิก ให้นับถึงวันที 30 กันยายนของทุกปี
เศษของปี ให้ตดั ทิง
ข้อ 7 สมาชิกทีรับโอนมาจากสหกรณ์อนื ให้นับอายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ตังแต่วนั ที
สหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นเป็
ั นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 8 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิก ในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือตามที
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทังนี สมาชิกมีสทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการบําเหน็จตามระเบียบนี เพียง
ครังเดียว
ข้อ 9 การคิดคํานวณเงินสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิก ให้คํานวณจากจํานวนปี ทเป็
ี นสมาชิก
คูณด้วยจํานวนหุน้ ทีมีอยูใ่ นสหกรณ์หารด้วยหนึงร้อย
ข้อ 10 จํานวนเงินสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิกทีคํานวณได้ตามข้อ 9 หากตํากว่า 2,000 บาท
ให้จา่ ย 2,000 บาท แต่ทงนี
ั จํานวนเงินสวัสดิการเพือบําเหน็จต้องไม่เกิน 10,000 บาท
ข้อ 11 กรณีทสมาชิ
ี
กผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิกยังมีหนีค้างชําระอยู่กบั
สหกรณ์ เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ทีสมาชิกผูน้ นมี
ั อยูใ่ นสหกรณ์ ให้สหกรณ์นําเงินทีคํานวณได้ตาม
ข้อ 9 และข้อ 10 มาหักชําระหนีของสมาชิกทีค้างชําระอยูท่ งหมดก่
ั
อน
ความในวรรคหนึง มิให้ใช้บงั คับกับหนีเงินกูพ้ เิ ศษ
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4.13 ระเบียบสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิก
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากทีสมาชิกผู้นันมีอยู่กบั สหกรณ์ และเมือดําเนินการเสร็จสินแล้วให้
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบต่อไป
ข้อ 13 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.14 ระเบียบสวัสดิการเพือเกือกูลสมาชิกอาวุโส
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือเกือกูลสมาชิ กอาวุโส พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือเกือกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
เกือกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือ
เกือกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกอาวุโส” หมายความว่า สมาชิกทีมีอายุตงแต่
ั 61 ปี ขนไป
ึ และมีอายุ
การเป็ นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือเกือกูลสมาชิกอาวุโส ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 การนับอายุของสมาชิก และอายุการเป็ นสมาชิก ให้นบั ถึงวันที 30 กันยายนของทุกปีเศษของปีให้ตดั ทิง
ข้อ 7 สมาชิกทีรับโอนมาจากสหกรณ์อนื ให้นับอายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ตังแต่วนั ที
สหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นเป็
ั นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 8 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ให้แก่สมาชิกอาวุโสตามรายละเอียด ดังนี
1) สมาชิกอาวุโสทีมีอายุการเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี จ่าย 1,000 บาท
2) สมาชิกอาวุโสทีมีอายุการเป็ นสมาชิกตังแต่ 20 ปี
จ่าย 1,500 บาท
3) สมาชิกอาวุโสทีมีอายุการเป็ นสมาชิกตังแต่ 30 ปี
จ่าย 2,000 บาท
ข้อ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือเกือกูลสมาชิกอาวุโสตามข้อ 8 ในเดือนตุลาคมของทุกปี
หรือตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดํ าเนิ นการ มีอํ านาจจ่ ายเงินสวัสดิการเพือเกือกู ลสมาชิกอาวุ โส
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี โดยจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากทีสมาชิกผูน้ ันมีอยู่กบั สหกรณ์ และเมือดําเนินการเสร็จสินแล้ว
ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบต่อไป
ข้อ 11 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูม้ ี
อํานาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.15 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพลภาพ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือสงเคราะห์สมาชิ กเมือทุพพลภาพ พ.ศ. 2564
---------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 44 ครังที
12 เมือวันที 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิก
เมือทุพพลภาพ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
สงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพลภาพ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
สงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพลภาพ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรือข้อตกลงอืน
ใดซึงขัดแย้งกับระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า
สมาชิกทีอยูใ่ นสภาพดังต่อไปนี
(1) เจ็บปว่ ยถึงขันหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใด ๆ
ในอาชีพประจํา ซึงต้องออกจากราชการ หรือบุคคลทีออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ
ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจในการช่วยเหลือตนเองได้ จนอยู่ในสภาพเป็ นผูป้ ่วยติดเตียง โดยสภาพ
หย่อนความสามารถทังสองกรณีนีต้องเกิดขึนต่อเนืองเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ
(2) เจ็บปว่ ยถึงขันหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าทีการงานใด ๆ
ในอาชีพประจํา ซึงต้องออกจากราชการ หรือบุคคลทีออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ
แต่ยงั ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น แขน ขา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึง เป็ นต้น โดยเกิดขึนต่อเนืองเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 180 วัน หรือ
(3) สูญเสียตาหนึงข้าง หรือมือหนึงข้างหรือเท้าหนึงข้าง หรือสูญเสียการได้ยนิ
โดยสินเชิงและไม่มที างรักษาให้หายได้
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพลภาพ ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพลภาพ ดังนี
(1) เจ็บป่วยถึงขันหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าทีการงาน
ใด ๆ ในอาชีพประจํา ซึงต้องออกจากราชการ หรือบุคคลทีออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อน
ความสามารถ ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจในการช่วยเหลือตนเองได้ จนอยู่ในสภาพเป็ นผูป้ ่วยติดเตียง
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4.15 ระเบียบสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพลภาพ
ให้คํานวณตามอายุการเป็ นสมาชิก ปี ละ 8,000 บาท เศษของปี เกินกว่า 6 เดือนให้นบั เป็ น 1 ปี ทังนี ไม่
เกิน 80,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็ น 6 งวดเดือน งวดแรกจ่ายครึงหนึงของจํานวนเงินทีได้รบั ส่วนที
เหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน
(2) เจ็บป่วยถึงขันหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าทีการงาน
ใด ๆ ในอาชีพประจํา ซึงต้องออกจากราชการ หรือบุคคลทีออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อน
ความสามารถ แต่ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น แขน ขา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึง เป็ นต้น ให้คาํ นวณตามอายุ
การเป็ นสมาชิก ปี ละ 8,000 บาท เศษของปี เกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็ น 1 ปี ทังนี ไม่เกิน 40,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายออกเป็ น 6 งวดเดือน งวดแรกจ่ายครึงหนึงของจํานวนเงินทีได้รบั ส่วนทีเหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน
(3) สูญเสียตาหนึงข้าง หรือมือหนึงข้างหรือเท้าหนึงข้าง หรือสูญเสียการได้ยนิ
โดยสินเชิงและไม่มที างรักษาให้หายได้ ให้คํานวณตามอายุการเป็ นสมาชิก ปี ละ 8,000 บาท เศษของปี
เกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็ น 1 ปี ทังนี ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็ น 6 งวดเดือน งวดแรก
จ่ายครึงหนึงของจํานวนเงินทีได้รบั ส่วนทีเหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน
กรณีสมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพลภาพตาม
วรรคหนึง หากเสียชีวติ ก่อนได้รบั เงินครบตามจํานวนดังกล่าว ให้การจ่ายเงินตามสวัสดิการนีเป็ นอันสินสุด
ข้อ 8 การขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนีให้สมาชิกหรือทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์
มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบพร้อมใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอืน ๆ และภาพถ่ายทีเกียวข้องภายใน
180 วัน นับตังแต่วนั ทีมีสทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการในกรณีนนั ๆ
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูอ้ นุ มตั เิ งินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเมือ
ทุพพลภาพตามระเบียบนี
ข้อ 10 ผู้ททุี พพลภาพก่อนเป็ นสมาชิกไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเพือสงเคราะห์
สมาชิกตามระเบียบนี
ข้อ 11 กรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
บทเฉพาะกาล
ข้อ 13 ผูข้ อรับสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพลภาพทียังได้รบั เงินสวัสดิการ
ไม่ครบตามระเบียบเดิมก่อนระเบียบนีใช้บงั คับ ให้จ่ายเงินสวัสดิการเพือสงเคราะห์สมาชิกเมือทุพพล
ภาพตามระเบียบเดิมโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.16 ระเบียบสวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที
23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา
คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
ช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนสวัสดิการ
เพือสงเคราะห์การศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2551
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ
“บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร” หมายถึง บิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก
ข้อ 5 เงินสวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิก ให้ใช้จาก
เงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์ จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ
สมาชิก ให้ศพละ 2,000 บาท เพือมอบเป็ นสิงของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทําบุญงานศพบิดา มารดา
คูส่ มรส และบุตรของสมาชิกในนามสหกรณ์
ข้อ 7 เมือสหกรณ์ทราบว่า บิดา มารดา คูส่ มรส หรือบุตรสมาชิก ถึงแก่กรรม ให้ผจู้ ดั การ
เบิกเงินจากสหกรณ์จาํ นวน 2,000 บาท เพือมอบให้แก่ผแู้ ทนสมาชิก หรือสมาชิก โดยการเบิกเงินดังกล่าว
ให้เบิกได้ภายใน 60 วัน นับตังแต่วนั ทีถึงแก่กรรม ทังนี เมือดําเนินการเสร็จสินแล้ว ให้สง่ สําเนา ใบมรณะ
บัตรภายใน 60 วันนับแต่วนั เบิกจ่ายเงิน
ข้อ 8 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.17 ระเบียบสวัสดิการเพือสงเคราะห์การศพสมาชิกทีมิได้ทาํ ประกันชีวิต
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิ กทีมิ ได้ทาํ ประกันชีวิต พ.ศ. 2560
-----------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 40 ครังที 6
เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือสงเคราะห์การศพสําหรับ
สมาชิกทีมิได้ประกันชีวติ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกทีมิได้ประกันชีวติ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือ
สงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกทีมิได้ประกันชีวติ พ.ศ. 2549
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกทีมิได้ประกันชีวติ ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
(3) เงินรับบริจาค
ข้อ 6 สมาชิกทีมีสทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์ตามระเบียบนีต้องเป็ นผูท้ มิี ได้รบั เงินสวัสดิการ
ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือการประกันชีวติ สมาชิก หรือทําประกันชีวติ กลุ่มแล้ว แต่ได้รบั การปฏิเสธ
การจ่ายเงินสินไหมจากบริษทั ผูร้ บั ประกันด้วยเหตุหนึงเหตุใด
ข้อ 7 สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิน เพือสงเคราะห์ก ารศพสํา หรับ สมาชิก ทีมิไ ด้ทํา ประกัน ชีวิต
ตามอายุการเป็ นสมาชิกปี ละ 10,000 บาท หากเศษของปี เกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็ น 1 ปี ทังนี ต้องไม่เกิน
100,000 บาท
ข้อ 8 เมือสมาชิกเสียชีวติ ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) ให้ผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงินหรือทายาทแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสาร
ใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือหลักฐานอืนใดทีจําเป็ นถึงสหกรณ์เพือขอรับเงินภายในกําหนด
180 วัน นับตังแต่วนั เสียชีวติ เมือพ้นกําหนดนีแล้วเป็ นอันหมดสิทธิในการขอรับเงิน
(2) กรณีส มาชิก ผู้นันมีห นี ค้า งชํา ระอยู่ก ับ สหกรณ์ สหกรณ์ จ ะนํ า เงิน ตามข้อ 7
มาชําระหนีทีค้างชําระอยู่กบั สหกรณ์ ส่วนเงินทีเหลือสหกรณ์จะจ่ายให้กบั ผูร้ บั โอนประโยชน์หรือทายาท
ตามกฎหมายต่อไป
ข้อ 9 กรณีทสหกรณ์
ี
ทราบว่าสมาชิกผูใ้ ดเสียชีวติ ให้สหกรณ์ติดต่อผูม้ สี ทิ ธิรับเงินตาม
กฎหมายเพือดําเนินการตามข้อ 8 (1) โดยเร็ว
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4.17 ระเบียบสวัสดิการเพือสงเคราะห์การศพสมาชิกทีมิได้ทาํ ประกันชีวิต
ข้อ 10 ให้ผจู้ ดั การมีอาํ นาจพิจารณาและอนุ มตั จิ ่ายเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพสมาชิก
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี โดยต้องให้ผรู้ บั เงินทําหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ และนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพือทราบต่อไป
ข้อ 11 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.18 ระเบียบเพือการศึกษาอบรม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทนุ เพือการศึกษาอบรม พ.ศ. 2560
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ า ไม้ จํ า กัด และเป็ น การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การศึก ษาเรีย นรู้เ พือพัฒ นาสหกรณ์ ทีประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้กาํ หนดระเบียบ
ว่าด้วยการใช้ทุนเพือการศึกษาอบรม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุ น
เพือการศึกษาอบรม พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพือการศึกษา
อบรม พ.ศ. 2551
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 เงินทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ให้จ่ายได้ในกรณี ดังนี
(1) เพือการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมทีเกียวกับสหกรณ์
(2) เพือส่งเสริมการศึกษาวิชาการสหกรณ์ในสถาบันการศึกษา
(3) เพือส่งเสริมการศึกษาวิจยั เกียวกับสหกรณ์
ข้อ 6 ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ได้แก่
(1) สมาชิก สมาชิกสมทบ
(2) นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัวไปทีศึกษา หรือทําการวิจยั เกียวกับสหกรณ์
ข้อ 7 แหล่งทีมาของเงินทุนเพือการศึกษาอบรมให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
(3) เงินรับบริจาค
ข้อ 8 การยืนขอรับทุนเพือการศึกษาอบรม ให้ยนเป็
ื นหนังสือพร้อมแนบเอกสารทีเกียวข้อง
ข้อ 9 สหกรณ์จะพิจารณาจ่ายเงินทุนเพือการศึกษาอบรมให้ตามความเหมาะสม
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารจ่ายเงินตามระเบียบนี
ข้อ 11 กรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.19 ระเบียบสวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิ ก พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 6 เมือวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
จึงมีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือช่วยเหลืองานศพสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ และข้อตกลงอืนใดซึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี
ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 สวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิก ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(2) ทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิก จํานวน 3,000 บาท เพือมอบ
เป็ นสิงของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทําบุญงานศพสมาชิกในนามสหกรณ์
ข้อ 7 เมือสหกรณ์ทราบว่าสมาชิกผูใ้ ดถึงแก่กรรม ให้ผูจ้ ดั การเบิกเงินจากสหกรณ์เพือ
มอบให้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือบิดา มารดา คู่สมรส บุ ต ร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกผู้นันเพือ
ดําเนินการตามข้อ 6 โดยการเบิกเงินดังกล่าวให้เบิกได้ภายใน 60 วัน นับตังแต่วนั ทีถึงแก่กรรม ทังนี
เมือดําเนินการเสร็จสินแล้ว ให้สง่ สําเนาใบมรณะบัตรภายใน 60 วันนับแต่วนั เบิกจ่ายเงิน
ข้อ 8 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็นทีสุด
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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4.20 ระเบียบสวัสดิการสมาชิกเพือช่วยเหลือผูต้ ิดเชือไวรัสโคโรนา 2019
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การสมาชิ กเพือช่วยเหลือผูต้ ิ ดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พ.ศ. 2564
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด และเพือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกทีได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคโควิด 19
ทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุ ดที 44 ครังที 12 เมือวันที
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกเพือช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบีย บนี เรีย กว่ า “ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํ า กัด ว่ า ด้ว ย
สวัสดิการสมาชิกเพือช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2565 หรือเมือสหกรณ์อนุมตั คิ รบวงเงินตามทีกําหนดไว้ในข้อ 4 แล้วแต่กรณีใดถึงกําหนดก่อน
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัดหรือผู้ทําหน้ าทีผู้จดั การสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
ข้อ 4 สวัสดิการสมาชิกตามระเบียบนีให้ใช้จากเงินทุนสวัสดิการสมาชิก วงเงินไม่เกิน
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
กรณีสมาชิกยืนคําขอรับทุนสวัสดิการนีหลังจากทีสหกรณ์อนุ มตั คิ รบจํานวนเงิน
ตามวงเงินทีกําหนดไว้ดงั กล่าวแล้ว ให้คาํ ขอนันเป็ นอันตกไป
สมาชิกทีติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนทีระเบียบนีใช้บงั คับให้มสี ทิ ธิ
ได้รบั เงินสวัสดิการนี
ข้อ 5 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนีให้แก่สมาชิกเมือได้รบั การวินิจฉัยโรค
จากแพทย์วา่ ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึงหมืนบาทถ้วน)
เพียงครังเดียว
ข้อ 6 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี สําหรับสมาชิกทีรับโอนมาจากสหกรณ์อนื ให้นับอายุการเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ตังแต่วนั ที
สหกรณ์ได้รบั โอนผูน้ นเป็
ั นสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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4.20 ระเบียบสวัสดิการสมาชิกเพือช่วยเหลือผูต้ ิดเชือไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ 7 ให้สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการ ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนดพร้อม
แนบเอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภายใน 120 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั ทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย์หรือโรงพยาบาล ทังนี
ให้รวมถึงหลักฐานใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทีระบุวนั ทีก่อนวันทีระเบียบนีมีผลใช้บงั คับด้วย
ข้อ 8 ให้ผจู้ ดั การตรวจสอบคําขอรับสวัสดิการสมาชิกเพือช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) พร้อมเอกสารหลักฐานให้เป็ นไปตามระเบียบนีแล้วเสนอประธานกรรมการดําเนินการเพือ
พิจารณาอนุ มตั ิ และให้ผู้จดั การนํ าเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบในคราวทีมีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป
ข้อ 9 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็นทีสุด
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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5. ระเบียบทุนสาธารณประโยชน์เพือการกุศลหรือเพือประโยชน์ส่วนรวม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพือการกุศลหรือเพือประโยชน์ ส่วนรวม พ.ศ. 2558
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 38 ครังที 14
เมือวันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพือการกุศล
หรือเพือประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพือการกุศลหรือเพือประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
เพือการกุศลหรือเพือประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2552 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพือการกุศลหรือเพือประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1)
พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรือข้อความอืนใดซึงขัดแย้งกับระเบียบนีให้ใช้ระเบียบ
นีแทน
ข้อ 4 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพือการกุศล ให้จา่ ยในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) บํารุงการศาสนา และการศึกษา
(2) สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัยและประสบภัย อันเนือง
มาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ เป็ นต้น
(3) สงเคราะห์ผดู้ อ้ ยโอกาส
ข้อ 5 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพือประโยชน์สว่ นรวมให้จา่ ยในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม หรือต่อเติมสถานทีอันเป็ นสาธารณประโยชน์
ทัวไป เช่น ถนน โรงพยาบาล สะพาน บ่อนํา และสาธารณสถานต่าง ๆ
(2) เป็ นเงินสมทบร่วมกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ ส่วนรวมของส่วนราชการ และ
หน่วยงานอืนทีมีสมาชิกสหกรณ์สงั กัดอยู่
(3) เป็ นเงินสมทบร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุ นให้แก่หน่วยงาน หรือบุคคล ทีเกียวข้อง
กับการดําเนินงานของสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์
ข้อ 6 การให้ทุนสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบนี
(1) ให้หน่ วยงานหรือบุ คคลทีขอทุนสาธารณประโยชน์ ยืนหนังสือต่อสหกรณ์
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี)
(2) คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 7 การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ถอื หลักความสําคัญตามลําดับ ดังต่อไปนี
(1) เป็ นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยทัวไป
(2) เป็ นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกบางส่วน
(3) นอกจากทีกล่าวข้างต้น ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
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5. ระเบียบทุนสาธารณประโยชน์เพือการกุศลหรือเพือประโยชน์ส่วนรวม
การพิจ ารณาอนุ ม ตั ิใ ห้พิจ ารณาภายในวงเงิน ทุ น สาธารณประโยชน์ ทีมีอ ยู่ใ น
ขณะนันเท่านัน และเมือได้พจิ ารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์เพือการใดในคราวหนึง ๆ ไปแล้วให้ถอื ว่า
การพิจารณาสําหรับเรืองนัน ๆ เป็ นอันยุติ
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผู้มอี ํานาจจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ตาม
ข้อ 4 และข้อ 5 ไม่เกินกิจกรรมละ 10,000 บาท และจํานวนกิจกรรมต้องไม่เกินทีระบุไว้ในแผนงาน
ประจําปี ของสหกรณ์ทงนี
ั ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบด้วย
ในกรณีทจํี านวนกิจกรรมเกินกว่าทีระบุไว้ในแผนงานประจําปี ของสหกรณ์ และ
หรือจํานวนเงินทีเห็นควรสนับสนุนเกินกว่ากิจกรรมละ 10,000 บาทให้คณะกรรมการอํานวยการนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพือพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 9 มติของคณะกรรมการดําเนินการในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ
7 (3) และข้อ 8 วรรคสองให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการที
เข้าประชุม
ข้อ 10 กรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิ ก พ.ศ. 2555
--------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (5) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 35 ครังที 4 เมือวันที 5 เมษายน พ.ศ. 2555
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้ตงแต่
ั วนั ที 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2551
ระเบียบหรือข้อความอืนใดทีขัดแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
หมวดที 1
การกําหนดกลุ่มสมาชิ กและการสังกัดกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 4 การกําหนดให้เป็ นกลุ่มสมาชิก มีหลักเกณฑ์ดงั นี
(1) หน่วยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเท่าทีมีสาํ นักงานตังอยูใ่ นพืนทีส่วนกลาง
และมีสมาชิกตังแต่ 25 คนขึนไป
(2) หน่วยงานทีมีสาํ นักงานตังอยูใ่ นพืนทีจังหวัดอืนนอกจากกรุงเทพมหานครและ
มีสมาชิกตังแต่ 25 คนขึนไปเว้นแต่กรณีตามข้อ 29
(3) กลุ่มทีสมาชิกตังแต่ 50 คนขึนไปขอจัดตังและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ น
กลุ่มสมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกทุกคนต้องสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานทีตนสังกัดหรือกลุ่มทีจัดตังขึน
หรือกลุ่มทีสมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือกลุ่มทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 6 สมาชิกทีเป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกซึง
ได้โ อนย้า ย หรือ ออกจากราชการ หรือ งานประจํ า ให้ส ัง กัด กลุ่ ม ทีสมาชิก ผู้นั นดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
หน่ วยงานครังสุดท้าย เว้นแต่กลุ่มสมาชิกนันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว สหกรณ์จะกําหนดให้สมาชิกดังกล่าว
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึงตามทีเห็นสมควร
ข้อ 7 สมาชิกทีได้รบั การแต่งตัง หรือโอนย้ายไปปฏิบตั งิ านยังหน่ วยงานอืน ให้ถอื ว่า
สมาชิกผูน้ นอยู
ั ใ่ นสังกัดกลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกผูน้ นไปสั
ั
งกัดกลุ่มใหม่
หมวดที 2
การขอจัดตังกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 8 สมาชิกซึงรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความประสงค์จดั ตังกลุ่มใหม่ใ ห้
สมาชิกดังกล่าวมีหนังสือแสดงเหตุผล หรือความจําเป็ นตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด โดยมี 2 กรณี ดังนี
(1) ก่อนวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ขอจัดตังกลุ่ม
ใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ประกาศรายชือกลุ่มและสมาชิกทีสังกัดแต่ละกลุ่ม ตามข้อ 11(1) ซึงการจัดตัง
กลุ่มใหม่ของสมาชิกดังกล่าวนีมีผลต่อการเพิมหรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีมีอยูข่ องแต่ละกลุ่ม
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(2) หลังจากเลือกตังผู้แทนสมาชิก สมาชิกยังมีสทิ ธิขอจัดตังกลุ่มใหม่ได้ตาม
ความประสงค์ แต่การขอจัดตังกลุ่มใหม่ของสมาชิกดังกล่าวนีไม่มผี ลต่อการเพิมหรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีมีอยู่เดิมของแต่ละกลุ่ม และกลุ่มทีจัดตังขึนใหม่นีไม่สามารถมีผแู้ ทนสมาชิกได้จนกว่าผูแ้ ทนสมาชิกเดิมจะ
ครบวาระ
ข้อ 9 สมาชิกทีแจ้งความประสงค์จดั ตังกลุ่มใหม่ ตามข้อ 8 ให้ถอื ว่าสมาชิกนันอยู่ใน
สังกัดกลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้จดั ตังกลุ่มใหม่และให้สมาชิกดังกล่าวไปสังกัดกลุ่มใหม่ได้
ข้อ 10 เมือมีประกาศสหกรณ์ให้จดั ตังกลุ่มใหม่แล้วให้สมาชิกซึงสังกัดกลุ่มทีจัดตังขึนใหม่นี
อยู่ในกลุ่มดังกล่าว จนกว่าจะแจ้งความประสงค์ยา้ ยสังกัดกลุ่มและมีประกาศสหกรณ์ให้ยา้ ยสังกัดกลุ่มได้
หรือมีประกาศสหกรณ์ให้ยกเลิกกลุ่ม
หมวดที 3
การประกาศชือกลุ่ม รายชือสมาชิ กทีสังกัด และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 11 สหกรณ์จะประกาศชือกลุ่ม รายชือสมาชิกทีสังกัด และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก ดังนี
(1) การประกาศครังแรก สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชือกลุ่ม และรายชือ
สมาชิกทีสังกัดแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
โดยจะยังไม่มกี ารประกาศจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การประกาศครังทีสอง สหกรณ์ จะดํา เนิ นการประกาศชือกลุ่ม รายชือ
สมาชิกทีสังกัดแต่ละกลุ่ม และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
กรณีทมีี การขอจัดตังกลุ่มใหม่หรือขอย้ายสังกัดกลุ่ม ภายหลังจากประกาศ
ครังทีสองแล้วสหกรณ์จะประกาศชือกลุ่มและรายชือทีสมาชิกสังกัดกลุ่มตามระยะเวลาทีเห็นสมควร
ข้อ 12 การประกาศชือกลุ่มตามข้อ 11 ให้ใช้ชอหน่
ื วยงาน หรือชือจังหวัด หรือชือทีสหกรณ์
เห็นสมควร
หมวดที 4
การย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 13 สมาชิกทีมีความประสงค์จะย้ายสังกัดกลุ่ม สามารถดําเนินการได้โดยสมาชิก
จะต้องมีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเป็ นตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด ซึงการย้ายสังกัดกลุ่มมี 2 กรณี ดังนี
(1) ก่อนวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ยา้ ยสังกัด
กลุ่มภายใน 60 วัน นับแต่วนั ประกาศชือกลุ่มและรายชือสมาชิกทีสังกัดแต่ละกลุ่ม ตามข้อ 11 (1) ซึงการย้าย
สังกัดกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวนีมีผลต่อการเพิมหรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีมีอยูข่ องแต่ละกลุ่ม
(2) หลังวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกยังมีสทิ ธิย้ายสังกัดกลุ่มได้ตามความ
ประสงค์แต่การย้ายสังกัดกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวนีไม่มผี ลต่อการเพิมหรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีมีอยู่
ของแต่ละกลุ่ม
ข้อ 14 สมาชิกทีแจ้งความประสงค์จะย้ายสังกัดกลุ่ม ตามข้อ 13 ให้ถอื ว่าสมาชิกผูน้ ัน
อยูใ่ นสังกัดกลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกผูน้ นไปสั
ั
งกัดกลุ่มใหม่
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หมวดที 5
ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 15 ให้หวั หน้าหน่วยงานทีเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายจากหัวหน้า
หน่ วยงาน หรือสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึงทีได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เป็ นประธานการเลือกตัง
ผูแ้ ทนสมาชิก
ี ดตังกลุ่มใหม่ลําดับแรกเป็ น
สําหรับกลุ่มทีจัดตังขึนใหม่ตามข้อ 9 ให้ผู้ทขอจั
ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกในกรณีผทู้ ขอจั
ี ดตังกลุ่มใหม่ลําดับแรกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที
ได้ให้ผทู้ ขอจั
ี ดตังกลุ่มใหม่ในลําดับถัดไปทําหน้าทีประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกตามลําดับ
ข้อ 16 สําหรับกรณีทหัี วหน้าหน่ วยงานมิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกทีมีอาวุโส
ในหน่ วยงานดังกล่าว หรือสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึงทีได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เป็ นประธาน
การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
หมวดที 6
การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 17 การเลือกตังและการดํารงตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านันมีสทิ ธิได้รบั เลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) ให้ทประชุ
ี
มกลุ่มดําเนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก 50 คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึงคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึงหนึงให้เลือกตังผู้แทน
สมาชิกเพิมขึนอีกหนึงคนหากกลุ่มใดมีจาํ นวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คนให้เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกได้หนึงคน
อนึง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึงร้อยคนไม่ได้
(3) วิธกี ารเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทประชุ
ี มกลุ่มดําเนินการ ดังนี
1) ให้ประธานการเลือกตังผู้แทนสมาชิกดําเนินการเลือกตังเว้นแต่กรณี
ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทประชุ
ี
มกลุ่มเลือกสมาชิกคน
ใดคนหนึงทําหน้าทีประธานการเลือกตังแทน
2) ให้ทประชุ
ี มกลุ่มเลือกสมาชิกอีกไม่เกิน 3 คน เป็ นกรรมการนับคะแนน
3) กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเกินกว่าจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจะมีได้ของกลุ่มให้ทประชุ
ี มกลุ่มดําเนินการเลือกตังต่อไป
กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจะมีได้ของกลุ่ม ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชือผูส้ มัครรับเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
และให้ถอื ว่าผูส้ มัครดังกล่าวได้รบั เลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่มนัน
สําหรับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกส่วนทีขาด ให้ทประชุ
ี
มกลุ่มเสนอชือสมาชิกทีเห็น
ว่าเหมาะสมแล้วดําเนินการเลือกตังเฉพาะส่วนทีเหลือต่อไป เพือให้ครบตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้
ของกลุ่ม
กรณีไม่มผี สู้ มัครรับเลือกตัง ให้ทประชุ
ี มกลุ่มเสนอชือสมาชิกทีเห็นว่าเหมาะสม
เท่ากับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้ของกลุ่ม
4) การลงคะแนนเสียงเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกให้ใช้วธิ กี ารลงคะแนนลับ ซึง
สมาชิกแต่ละคนมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงไม่เกินจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้ของกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

160

6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
5) ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั เลือกตัง
เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกให้ทประชุ
ี มทราบ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่ม
6) ภายหลังการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก กรณีทกลุ
ี ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหนึงคน
ี ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหลายคน ให้ผแู้ ทนสมาชิกเลือกตัง
ให้ผแู้ ทนสมาชิกนันเป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีทกลุ
กันเองเป็ นประธานกลุ่มหนึงคน และเลขานุ การกลุ่มหนึงคน
7) ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกมีหนังสือแจ้งรายชือผูแ้ ทนสมาชิกที
ได้รบั เลือกตังของกลุ่มให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว
(4) ให้ผแู้ ทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายัง
ไม่มกี ารเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่ งต่อไปพลางก่อน ในปี ใดทีมี
การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ดําเนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ข้อ 18 การพ้นจากตําแหน่ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืนใบลาออกต่อทีประชุมกลุ่มซึงตนสังกัดหรือสหกรณ์
(3) ย้ายออกจากกลุ่มทีตนสังกัด และไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีผูแ้ ทนสมาชิก
ของกลุ่มได้
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) สมาชิกในกลุ่มซึงตนสังกัดเข้าชือจํานวนเกินกว่ากึงหนึงถอดถอน
ข้อ 19 ตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจาก
ตําแหน่ งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่ งทีเหลืออยู่เกินกว่าเก้าสิบวัน ให้สหกรณ์
กําหนดให้มกี ารเลือกตังซ่อมแทนจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีว่างลง และให้ผแู้ ทนสมาชิกทีได้รบั เลือกตังอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าทีกําหนดเวลาทีผูซ้ งตนแทนนั
ึ
นเหลืออยู่ ทังนีให้เป็ นไปตามวิธกี ารทีสหกรณ์กาํ หนด
หมวดที 7
สิ ทธิ และหน้ าทีของผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 20 ผูแ้ ทนสมาชิกมีสทิ ธิและหน้าที ดังนี
(1) มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการ
(2) เป็ นคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการตามทีคณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง
เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(3) มีหน้าทีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์และมีอาํ นาจหน้าที
ตามอํานาจหน้าทีของทีประชุมใหญ่ ดังนี
1) รับทราบเรืองรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
และการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
2) วินิจฉัย ข้ออุท ธรณ์ ข องผู้สมัค รซึงมิได้รบั เลือกเข้า เป็ น สมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์
3) พิจารณาเลือกตังหรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทังคณะ หรือบางคน
และผูต้ รวจสอบกิจการ
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4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
5) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลของสหกรณ์
6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
7) พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบ
กิจการและกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี
8) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
9) พิจารณากําหนดวงเงินซึงสหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคําประกัน
10) พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์
11) พิจารณาแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์
12) พิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
13) รับทราบเรืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และหรือชุมนุ มสหกรณ์ หรือองค์การอืนทีสหกรณ์นีเป็ นสมาชิก และหรือถือหุน้ อยู่
14) พิเคราะห์และปฏิบ ตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้ าทีซึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
15) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะนํ าให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(4) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ตามข้อ 21
(5) ปฏิบตั งิ านอืนตามทีได้รบั มอบหมายจากทีประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการดําเนินการ
(6) เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
(7) รับฟงั ความคิดเห็นของสมาชิกเพือนําเสนอต่อทีประชุมใหญ่
หมวดที 8
ประธานกลุ่มและกิ จกรรมกลุ่ม
ข้อ 21 ภายหลังการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ผแู้ ทนสมาชิกเป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีที
กลุ่ ม มีผู้แ ทนสมาชิก หลายคนให้มีค ณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม ซึงเลือ กตังกัน เองจากผู้แ ทนสมาชิก
ประกอบด้วยประธานกลุ่มคนหนึง และเลขานุการกลุ่มอีกคนหนึง นอกนันเป็ นกรรมการ
ข้อ 22 ประธานกลุ่มมีหน้าทีเป็ นประธานทีประชุมกรรมการกลุ่มและทีประชุมกลุ่มสมาชิก
เป็ นตัวแทนติดต่อระหว่างสหกรณ์กบั กลุ่มสมาชิก และปฏิบตั กิ จิ การอืน ๆ ตามทีสหกรณ์มอบหมาย
เลขานุ การกลุ่มมีหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยประธานกลุ่มและปฏิบตั หิ น้าทีแทนประธานกลุ่ม
ในเมือประธานกลุ่มไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้
ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนทีประชุมกลุ่ม
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มออกจากตําแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ลาออกจากตําแหน่ งโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อประธานกรรมการ
ดําเนินการ
(2) ขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
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6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
ข้อ 23 การประชุมกลุ่มให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่มนัดเรียกบรรดาสมาชิกใน
กลุ่มมาประชุมกันเพือจัดกิจกรรมกลุ่มดังระบุในข้อ 24
บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมีหน้ าทีเข้าประชุมกลุ่มซึงตนสังกัดนัน โดยพร้อม
เพรียงกันทุกคราวทีนัดเรียก
ในการประชุมกลุ่มต้องมีสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิก
ทังหมดในกลุ่มนัน หรือไม่น้อยกว่าสิบคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมกลุ่มในคราวใดทีสมาชิกประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้นัดเรียก
ประชุมใหม่อกี คราวหนึงภายในสิบสีวัน และในการประชุมคราวหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ให้ถอื ว่ามติของทีประชุมกลุ่มมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุ่มนัน ๆ
การประชุมกลุ่มควรจัดให้มขี นก่
ึ อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครัง
เพือวินิจฉัยเรืองราวทีจะพิจารณาและวินิจฉัยในทีประชุมใหญ่แต่ละครังด้วย
ข้อ 24 กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสมาชิกมีหน้าทีดําเนินกิจกรรมทังปวงของกลุ่มเพือสมาชิก
รวมทังกิจกรรมดังต่อไปนี
(1) เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
(2) รายงานผลการประชุมใหญ่และผลการดําเนินกิจการประจําปี ของสหกรณ์
ให้สมาชิกทราบ
(3) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(4) แนะนํ าการใช้เงินกู้ของสมาชิกผูก้ ู้ และทําความเข้าใจเกียวกับการชําระ
หนีและเรืองอืน ๆ ซึงอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) เผยแพร่ความรูเ้ กียวกับสิทธิหน้าทีของสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ตลอดจนอุดมการณ์ของสหกรณ์
(6) ให้การศึกษาอบรมความรู้เกียวกับสหกรณ์ การอบรมวิชาชีพเสริมแก่
สมาชิกและเรืองอืนๆ ทีเกียวข้อง
(7) พิ เ คราะห์ แ ละร่ ว มมื อ ปฏิ บ ั ติ ต ามมติ ข องที ประชุ ม ใหญ่ หรื อ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ รวมทังเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการดําเนินการหรือทีประชุมใหญ่
(8) พิจารณาและดําเนิ นการเรืองอืน ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
หรือการสังคมในหมูส่ มาชิก
ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ให้กลุ่มเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ได้
ข้อ 25 การออกเสียงลงคะแนน สมาชิกออกเสียงคะแนนในทีประชุมกลุ่มได้เพียงคนละ
หนึงเสียง และจะมอบให้ผอู้ นออกเสี
ื
ยงลงคะแนนแทนตนไม่ได้
ถ้าเรืองซึงทีประชุมกลุ่มวินิจฉัยนัน สมาชิกผูม้ สี ่วนได้เสีย จะออกเสียงลงคะแนน
ในเรืองนันไม่ได้
ข้อ 26 การวินิจฉัยเรืองต่าง ๆ ในทีประชุมกลุ่ม ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
ข้อ 27 ในการประชุมกลุ่มให้จดั ทํารายงานการประชุม โดยให้สมาชิกทีเข้าร่วมประชุม
และประธานลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ และส่งสําเนารายงานการประชุมให้สหกรณ์ทราบ
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6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
หมวดที 9
การยกเลิ กกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 28 กรณีกลุ่มสมาชิกตามข้อ 4 (1) มีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน สหกรณ์จะประกาศ
ยกเลิก กลุ่ ม สมาชิก นั น และกํ า หนดให้ส มาชิก ดัง กล่ า วสัง กัด กลุ่ ม สมาชิก กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ งตามที
เห็นสมควร
ข้อ 29 กรณีกลุ่มสมาชิกตามข้อ 4 (2) มีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน และในพืนทีจังหวัด
นันมีกลุ่มสมาชิกทีจัดตังขึนแล้ว สหกรณ์ จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน และกําหนดให้สมาชิก
ดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกทีจัดตังขึนในจังหวัดนัน เว้นแต่ ในพืนทีจังหวัดนันไม่มกี ลุ่มสมาชิกทีจัดตังขึน
ก็ให้กลุ่มสมาชิกตามข้อ 4 (2) ยังคงเป็ นกลุ่มสมาชิกต่อไป
ข้อ 30 กลุ่มทีจัดตังขึนตามข้อ 9 และสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ นกลุ่มสมาชิกแล้ว
ให้ยงั คงมีสถานภาพเป็ นกลุ่มสมาชิก เว้นแต่เมือถึงกําหนดประกาศรายชือกลุ่มและสมาชิกแต่ละกลุ่ม
ตามข้อ 11 (2) หากกลุ่มทีจัดตังขึนนันมีจํานวนสมาชิกน้อยกว่า 50คน ให้สหกรณ์ประกาศยกเลิกกลุ่ม
สมาชิกดังกล่าว
ข้อ 31 เมือมีประกาศสหกรณ์ยกเลิกกลุ่มสมาชิกตามข้อ 30 แล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มทีถูก
ยกเลิก ไปสัง กัด กลุ่ ม ตามทีสมาชิก แจ้ง ความประสงค์ย้า ยไปสัง กัด หรือ ตามทีตนดํา รงตํ า แหน่ ง ใน
หน่วยงานตามข้อ4
หมวดที 10
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 32 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 6 เมษายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม) จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการเลือกตังประธานและกรรมการดําเนินการ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ เกียวกับการเลือกตังประธานกรรมการดําเนิ นการและกรรมการดําเนิ นการ
พ.ศ. 2561
------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด มติทประชุ
ี มคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 14 เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
โดยความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมือวันที 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงให้กําหนด
ระเบียบว่าด้วยวิธกี ารปฏิบตั เิ กียวกับการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยวิธกี ารปฏิบตั ิ
เกียวกับการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนีตังแต่ วันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยวิธกี ารสรรหา
กรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรือข้อตกลงอืนใดซึงขัดแย้งกับ
ระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการเลือกตัง” หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกทีได้รบั การเลือกตังจาก
ทีประชุมใหญ่ สหกรณ์ ให้เป็ นประธาน
กรรมการเลือกตัง
“กรรมการ”
หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกทีได้รบั การเสนอชือโดย
ผูแ้ ทนสมาชิกและทีประชุมใหญ่สหกรณ์
รับรองให้เป็ นกรรมการเลือกตัง
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด ทีได้รบั การแต่งตังจากประธาน
กรรมการเป็ นเจ้ า หน้ า ที ดํ า เนิ น การ
เลือกตัง
ข้อ 5 ให้มคี ณะกรรมการเลือกตังคณะหนึง ประกอบด้วยประธานกรรมการเลือกตังหนึงคน
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 13 คน แต่ไม่เกิน 16 คน เพือดําเนินการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่ทมีี การเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บริสทุ ธิ และยุตธิ รรม
กรรมการจะเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ในการประชุมใหญ่ครังเดียวกันนันไม่ได้
ประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเป็ นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่ครังเดียวกันนันไม่ได้
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกียวกับการเลือกตังประธานและกรรมการดําเนินการ
ข้อ 6 ให้ทประชุ
ี มคณะกรรมการเลือกตังพิจารณามอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบให้
กรรมการ ดังนี
(1) เป็ นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน เพือตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
(2) เป็ นกรรมการตรวจรายชือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพือตรวจสอบ
รายชือผู้มสี ทิ ธิเลือกตังและจ่ายบัตรเลือกตังให้ผู้มสี ทิ ธิเลือกตังทีตรวจสอบ
ถูกต้องแล้ว
(3) เป็ นกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตังจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพือควบคุมตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตัง และจํานวนบัตรเลือกตังในหีบบัตรเลือกตัง
(4) เป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพือตรวจนับคะแนน
จากบัตรเลือกตัง
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเลือกตังกํากับดูแลการดําเนินการเลือกตังประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ข้อ 8 ประธานกรรมการเลือกตังอาจเชิญบุคคลภายนอกทีเข้าร่วมประชุม เช่น ผูแ้ ทนจาก
ส่วนราชการทีเกียวข้องเป็ นสักขีพยานในการเลือกตัง
ข้อ 9 ให้เจ้าหน้าทีจัดหาอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนน
ไว้ให้พร้อมก่อนดําเนินการเลือกตัง
ข้อ 10 ผูแ้ ทนสมาชิกของสหกรณ์และมีคุณสมบัตไิ ม่ต้องห้าม ตามมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงมีสทิ ธิสมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์
ให้ผูแ้ ทนสมาชิกทีประสงค์จะสมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการ
หรือสมัครรับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการ เลือกสมัครตําแหน่ งใดตําแหน่ งหนึงเพียงตําแหน่ งเดียว
โดยยืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าทีตามแบบทีสหกรณ์กําหนด ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ของวันที
กําหนดให้มกี ารประชุมใหญ่สหกรณ์
ข้อ 11 ในระหว่างการเปิ ดรับสมัคร เจ้าหน้าทีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามข้อ 6 (1) ทําการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละหลักฐานของผูส้ มัครให้เสร็จสินก่อนเวลาปิดรับสมัคร และจัด
ให้หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตังเรียงตามลําดับการส่งใบสมัครก่อนหรือหลัง หากมีผสู้ มัครรับเลือกตัง
ส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าทีจัดให้ผสู้ มัครทีส่งใบสมัครพร้อมกันจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูส้ มัคร
รับเลือกตังเรียงตามลําดับต่อเนืองจากหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตังทีได้ออกให้แล้ว
ข้อ 12 การประกาศรายชือและหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตังประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ให้ประกอบด้วย ชือ – นามสกุล กลุ่มสังกัดของผูส้ มัครรับเลือกตัง โดย
จัดติดป้ ายประกาศไว้ในห้องประชุ มใหญ่ ในทีอันเหมาะสมทีผู้มีส ิท ธิเลือ กตังจะมาตรวจดูร ายชือและ
หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตังได้โดยสะดวกและชัดเจน
ข้อ 13 ในกรณีผสู้ มัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตัง โดยทําเป็ นหนังสือยืนต่อประธาน
กรรมการเลือกตัง ให้ประธานกรรมการเลือกตังประกาศถอนการสมัครรับเลือกตังของคนนันและให้เจ้าหน้าที
ลบหรือถอนชือและเลขประจําตัวออกทันที
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการเลือกตังประธานและกรรมการดําเนินการ
ข้อ 14 ให้เจ้าหน้าทีส่งมอบบัตรเลือกตังและหีบบัตรเลือกตัง สําหรับเลือกประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ทีเตรียมไว้ให้แก่ประธานกรรมการเลือกตังและกรรมการทีเกียวข้อง
ก่อนเริมดําเนินการลงคะแนนเลือกตัง
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการเลือกตังลงชือ หรือประทับตราเครืองหมายของตนลงบนบัตร
เลือกตังทุกฉบับ
ข้อ 16 บัตรเลือกตังต่อไปนีให้ถอื ว่าเป็ นบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรทีทําเครืองหมายเลือกตังเกินจํานวนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
กรรมการดําเนินการทีจะพึงเลือกตังในคราวนัน
(3) บัตรทีมิได้ทาํ เครืองหมาย
(4) บัตรทีปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึงบัตร
(5) บัตรทีมีเครืองสังเกตหรือข้อความอืนใดนอกเหนือจากทีมีอยูต่ ามปกติ
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการเลือกตังชีแจงวิธกี ารลงคะแนนโดยใช้บตั รเลือกตัง และวิธกี าร
ตรวจนับคะแนนรวมทังกําหนดเวลาสินสุดของการลงคะแนนต่อทีประชุมใหญ่สหกรณ์
ข้อ 18 ให้เ ปิ ด การลงคะแนนเลือ กตังทัน ทีห ลัง จากคณะกรรมการเลือ กตังได้มีก าร
มอบหมายหน้าที ตามข้อ 6 เจ้าหน้าทีได้ดาํ เนินการตามข้อ 12 และข้อ 14 และประธานกรรมการเลือกตัง
ได้ดาํ เนินการตามข้อ 15 แล้ว
ข้อ 19 ให้ผูแ้ ทนสมาชิกมาแสดงตนพร้อมแสดงบัตรประจําตัวต่อกรรมการตรวจรายชือ
ผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตังเพือรับบัตรลงคะแนนเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการเมือ
เจ้าหน้าทีตรวจบัญชีรายชือและหลักฐานถูกต้องและจัดให้ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังลงลายมือชือแล้ว จึงมอบบัตร
เลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการอย่างละ 1 ฉบับ เพือใช้ลงคะแนนตามวิธกี าร
ทีประธานกรรมการเลือกตังชีแจง
ในกรณีทไม่
ี มบี ตั รประจําตัว หรือมีผทู้ กั ท้วง หรือกรณีเป็ นทีสงสัยว่าผูแ้ สดงตนนัน
มิใช่ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตังตามบัญชีรายชือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง กรรมการตรวจรายชือผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตังประจําหน่ วย
จะขอให้ผนู้ ันแสดงหลักฐานแสดงตัวประกอบการวินิจฉัยจนเป็ นทีพอใจก่อนทีจะมอบบัตรเลือกตังให้แก่ผนู้ ัน
และให้บนั ทึกคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบัญชีรายชือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังทังในกรณีทมอบและไม่
ี
มอบบัตร
เลือกตัง
ข้อ 20 เมือผูแ้ ทนสมาชิกได้รบั บัตรเลือกตังแล้วให้ทําเครืองหมายในบัตรเลือกตังได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีประธานกรรมการเลือกตังชีแจง แล้วนําบัตรเลือกตังไปส่งให้กรรมการควบคุมหีบบัตร
เลือกตังเพือหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการทีจัดไว้
การใช้สทิ ธิเลือกตังเป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบหมายให้บุคคลอืน
ใช้สทิ ธิแทนตนไม่ได้
ข้อ 21 ในระหว่างเปิ ดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิ ดหีบบัตรเลือกตัง เว้นแต่เมือมีความจําเป็ น
อันหลีกเลียงไม่ได้ และต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตัง และการเปิ ดจะต้องกระทําโดยเปิ ดเผย
ข้อ 22 เมือหมดเวลาลงคะแนนเลือกตัง ให้ประธานกรรมการเลือกตังประกาศปิ ดการ
ลงคะแนน
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ข้อ 23 เมือปิ ดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตังเปิ ดหีบบัตร
เลือกตังเพือนับคะแนนโดยเปิ ดเผยในทีประชุมใหญ่โดยไม่ชกั ช้า โดยก่อนนับคะแนนให้นับจํานวนบัตร
เลือกตังทีลงคะแนนในหีบบัตรเลือกตังว่ามีจํานวนบัตรเลือกตังตรงตามจํานวนผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตังหรือไม่
และนับจํานวนบัตรเลือกตังทียังไม่ได้ลงคะแนน เมือปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน จึงดําเนินการนับคะแนนได้
และต้องนับคะแนนให้เสร็จในรวดเดียวจะเลือนหรือประวิงเวลาไม่ได้
ข้อ 24 ในการนับคะแนนให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตังปฏิบตั ิ ดังนี
(1) ห้ามมิให้เทบัตรเลือกตังออกจากหีบบัตรเลือกตัง
(2) ให้ห ยิบ บัต รเลือ กตังออกจากหีบ บัต รเลือกตังจนหมดแล้ว ให้ค วําหีบ บัต ร
เลือกตังต่อหน้าผูส้ มัครและผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง เพือแสดงว่าไม่มบี ตั รเลือกตังอยู่
ในหีบบัตรเลือกตังอีกแล้ว และให้นบั จํานวนบัตรเลือกตังจนหมด แล้วแจ้งผล
ให้ประธานกรรมการเลือกตังทราบโดยไม่ชกั ช้า
(3) มอบบัตรเลือกตังแก่กรรมการตรวจนับคะแนน เพือทําการประมวลผลนับ
คะแนน
ข้อ 25 ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด
ข้อ 26 บัตรเสียให้จดั แยกไว้โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชือกํากับไว้
ไม่น้อยกว่า 2 คน
ข้อ 27 การวินิจฉัยว่าเป็ นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็ นอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนนทังหมด ให้ถอื ว่าคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจ
นับคะแนนเป็ นทีสุด
ข้อ 28 เมือการนับคะแนนสินสุดลง ให้กรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจ้ง
ผลการนับคะแนนแล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกตังเพือประกาศผล และให้กรรมการและเจ้าหน้ าที
ผูด้ าํ เนินการเลือกตังส่งมอบสิงต่อไปนีให้แก่ประธานกรรมการเลือกตัง
(1) รายงานผลการนับคะแนน
(2) หีบบัตรเลือกตังพร้อมกุญแจ
(3) บัญชีรายชือผูส้ มัครรับเลือกตังชุดทีใช้ตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตัง
(4) บัตรเลือกตังทียังไม่ได้ใช้
ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการเลือกตังประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั เลือกตังเป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ แก่ผสู้ มัครรับเลือกตังและผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังทราบโดยทัวกัน
ข้อ 30 ผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์
เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและให้อยูใ่ นตําแหน่งได้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ในกรณีที
มีผสู้ มัครรับเลือกตังได้คะแนนลําดับสุดท้ายของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์มคี ะแนนเท่ากันหลายคนให้ใช้วธิ จี บั ฉลาก
ข้อ 31 กรรมการดําเนินการทีดํารงตําแหน่ งยังไม่ครบวาระการเป็ นกรรมการดําเนินการ
ในปีทมีี การเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการ หากประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการ
ดํา เนิ น การจะต้อ งลาออกจากการเป็ น กรรมการดํา เนิ น การให้เ สร็จ สินเสีย ก่อ น จึง มีส ิท ธิยืนใบสมัค ร
รับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการ
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการเลือกตังประธานและกรรมการดําเนินการ
กรณีกรรมการดําเนินการลาออกเพือประสงค์สมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรือลาออกด้วยวัตถุประสงค์อนใดก็
ื
ตาม ให้ประธานกรรมการเลือกตังแจ้งจํานวนกรรมการที
ว่างลงโดยรวมจํานวนกรรมการดําเนินการทีลาออกด้วยให้ทประชุ
ี มใหญ่ทราบ
ข้อ 32 กรณีมผี ู้สมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการเพียงคนเดียวหรือ
มีผสู้ มัครรับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนกรรมการดําเนินการทีว่างลงใน
ปี นัน ให้นํา รายชือผู้ส มัค รเสนอให้ทีประชุม ใหญ่ เ ลือกตังโดยวิธีเ ปิ ดเผย และให้ป ระธานการเลือ กตัง
ประกาศรายชือบุคคลดังกล่าวเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง
ข้อ 33 การประชุมใหญ่ปีใดทีประธานกรรมการดําเนินการยังอยู่ในวาระ ไม่ต้องจัดให้
มีการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญ่ปีนนั
ข้อ 34 ในการดําเนินการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ตามระเบียบนี ให้ทประชุ
ี มใหญ่สหกรณ์ทมีี การเลือกตังพิจารณาวินิจฉัยปญั หาหรืออุปสรรคทังปวง
ทีอาจเกิดขึนเพือให้การเลือกตังดําเนินการไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบริสทุ ธิ และยุตธิ รรม
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ลงนาม) จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

169

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลทีเกียวข้อง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการดําเนิ นการ
และบุคคลทีเกียวข้อง พ.ศ. 2560
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที14 เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้
กําหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลทีเกียวข้อง
ไว้ดงั ต่อไปนี
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลทีเกียวข้อง พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั งิ านพ.ศ. 2560 ลงวันที 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทีปรึกษาสหกรณ์”
หมายความว่า ทีปรึกษาสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด ซึงคณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตัง
“ผูต้ รวจสอบภายใน”
หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึงคณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตัง
“คณะกรรมการอืน”
หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และคณะอนุกรรมการ ซึงคณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตัง
“คณะทํางาน”
หมายความว่า บุ คคลซึงคณะกรรมการดํ าเนิ นการ
แต่งตัง
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลทีเกียวข้อง
“บุคคลอืน”
หมายความว่า บุคคลนอกเหนือทีกล่าวไว้ขา้ งต้นและ
มิไ ด้เ ป็ น สมาชิก ผู้แ ทนสมาชิก หรือ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การเดินทางออกจากทีพักหรือสํานักงาน
สหกรณ์ เพือปฏิบตั งิ านตามทีสหกรณ์
มอบหมายเกียวกับภารกิจในสํานักงาน
สหกรณ์ ห รือ นอกสํา นัก งานสหกรณ์
ทังภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ข้อ 5 การเดินทางภายในประเทศ คือ การเดินทางภายในราชอาณาจักรเพือไปปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ ของบุคคล ดังต่อไปนี
(1) กรรมการ ทีปรึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการอืน และคณะทํางาน
(2) ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอืนทีได้รบั การมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเพือ
ประโยชน์ของสหกรณ์
ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างประเทศให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณา
ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 7 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบียเลียง
(2) ค่าทีพัก
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิงของ และอืน ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าเบียประชุม
(5) ค่าตอบแทน
(6) ค่าใช้จา่ ยอืน
ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานของกรรมการและทีปรึกษาสหกรณ์ ให้ผู้เดินทางไป
ปฏิบตั งิ านยืนคําขออนุ มตั ติ ่อประธานกรรมการ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ดังต่อไปนี
(1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน คณะทํางาน
ซึงคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดนันๆ กําหนด
(2) การลงนามเอกสารสหกรณ์ของกรรมการตามทีได้รบั แจ้งจากฝา่ ยจัดการ
(3) การไปปฏิบตั งิ านของกรรมการตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(4) การไปปฏิบตั งิ านของบุคคลตามข้อ 5 (2)
(5) การไปปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการ
ข้อ 9 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านของบุคคลตามข้อ 5 (2) ให้ฝา่ ยจัดการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
ข้อ 10 การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุดพัก ณ ทีใดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่งานของ
สหกรณ์จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีหยุดพักดังกล่าวมิได้
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ในกรณี ทีผู้ไ ปปฏิบ ัติง านต้อ งหยุดพัก เพราะเจ็บ ป่ว ยโดยมีใ บรับ รองแพทย์
ให้เบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางสําหรับวันทีหยุดพักได้ต่อเมือได้รบั อนุมตั จิ ากประธานกรรมการ
หมวด 2
ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ
ข้อ 11 ค่าเบียเลียงกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน คณะทํางาน ทีปรึกษา
ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอืนทีปฏิบตั งิ านเพือประโยชน์ของสหกรณ์ ให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย
ตามอัตราวันละ 800 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงในการปฏิบตั งิ านเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานแต่ละคณะ ให้มสี ทิ ธิเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 วัน ในการประชุมแต่ละครัง และต้องมิใช่วนั ที
มีการเบิกจ่ายค่าเบียประชุม
กรณีทมิี ได้เบิกจ่ายค่าเบียประชุมให้มสี ทิ ธิเบิกจ่ายค่าเบียเลียงได้ทุกวันทีปฏิบตั งิ าน
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงตามวรรคหนึงให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่วา่ จะมีการ
จัดเลียงอาหารหรือไม่
ข้อ 12 การเบิกค่าเบียเลียง ให้เบิกได้ตามจํานวนวันทีได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั งิ าน
ข้อ 13 ค่าทีพักในการไปปฏิบตั ิงานทีจําเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะ
เหมาจ่ายวันละ1,500 บาท ยกเว้นสหกรณ์หรือหน่ วยราชการหรือองค์กรอืนได้จดั ทีพักให้แล้ว หรืออยู่
ในยานพาหนะขณะเดินทาง
กรณีมีค วามจํา เป็ น หรือ เหตุ ผลพิเ ศษทีไม่ส ามารถปฏิบ ัติต ามวรรคหนึ งได้
ให้นําเสนอประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 14 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายในลักษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
(1) เบิกตามความเป็ นจริง
(2) เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ื าขอตามแบบที
ข้อ 15 การเบิกจ่ายค่าพาหนะตามความเป็ นจริงในข้อ 14 (1) ให้ยนคํ
สหกรณ์กําหนด หรือแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ตัวหรือหลักฐานการโดยสาร
เครืองบิน ใบเสร็จค่านํ ามันเชือเพลิง ใบเสร็จค่าทางด่วน ใบสําคัญจ่ายค่าโดยสารรถยนต์รบั จ้าง หรือ
ยานพาหนะอืน ๆ เป็ นต้น
ข้อ 16 การเบิกจ่ายค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายตาม ข้อ 14 (2) ให้เหมาจ่าย ดังนี
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทังกรุงเทพมหานคร ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 17 การคํานวณระยะทางในการเบิกค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ให้นับระยะทางจาก
อําเภอของจังหวัดทีออกเดินทางถึงอําเภอของจังหวัดปลายทางยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ผูท้ รัี บราชการอยู่ให้นับระยะทางในการเดินทางจากสถานทีตามทีได้มกี ารลง
ลายมือชือปฏิบตั ริ าชการ ถึงสหกรณ์ เว้นแต่ในวันหยุดทําการให้นบั จากบ้านพักถึงสหกรณ์
ผูท้ ไม่
ี ได้รบั ราชการให้นับระยะทางในการเดินทางจากบ้านพักทีตนอาศัยอยู่
ตามปกติถงึ สหกรณ์
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลทีเกียวข้อง
สําหรับบุคคลตามข้อ 5 (2) ให้นับระยะทางในการเดินทางจากสถานทีปฏิบตั งิ าน
หรือบ้านพักทีตนอาศัยอยูต่ ามปกติของบุคคลดังกล่าวถึงสหกรณ์
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคสอง วรรคสาม
หรือวรรคสีได้ ให้นําเสนอต่อประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 18 ในกรณีทสหกรณ์
ี
จดั ยานพาหนะไว้ให้สําหรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงาน
และมีการพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพักไปยังสถานที
ทีสหกรณ์จดั ยานพาหนะให้
ข้อ 19 การปฏิบตั งิ านทีมีวนั ต่อเนืองกันหลายวัน ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทาง
ไปปฏิบตั งิ านและวันเสร็จสินการปฏิบตั งิ าน สําหรับวันอืน ๆ ทีปฏิบตั งิ านให้เบิกได้เฉพาะค่าทีพักหรือ
ค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันอย่างใดอย่างหนึง
กรณีการปฏิบตั งิ านทีมีวนั ไม่ต่อเนืองกัน โดยมีวนั เว้นช่วงการปฏิบตั งิ านไม่เกิน 2 วันให้
เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไปปฏิบตั งิ านและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอืน ๆ ทีปฏิบตั งิ านและวัน
เว้นช่วงให้ผนู้ นเบิ
ั กค่าทีพักหรือค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันได้อย่างใดอย่างหนึง
ข้อ 20 สิทธิในการเบิกค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 11 ข้อ 12 และ ข้อ 13
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพือความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจปรับลดหรือไม่อนุมตั ใิ ห้เบิกเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวก็ได้
หมวด 3
ค่าเบียประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ข้อ 21 ค่าเบียประชุมให้เบิกได้ ดังนี
(1)การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คนละ 1,000 บาทต่อครัง
(2)การประชุมคณะกรรมการอืน และคณะทํางานคนละ 800 บาทต่อครัง
สําหรับผู้ทีคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน หรือคณะทํางาน มี
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมให้เบิกเบียประชุมได้ตาม (1) หรือ (2)แล้วแต่กรณี
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี และการประชุมใหญ่วสิ ามัญมิให้เบิกค่าเบียประชุม
กรณีการประชุมทางไกล ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เบิกค่าเบียประชุมได้ตาม
ระเบียบนี
ข้อ 22 ค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเลือกตังซึงได้รบั การแต่งตัง
จากทีประชุมใหญ่ให้เบิกได้ ดังนี
(1) ประธานกรรมการเลือกตัง และเลขานุการ คนละ 1,000 บาทต่อครัง
(2) กรรมการเลือกตัง
คนละ 800 บาทต่อครัง
ข้อ 23 ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ านจะเบิกค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั งิ านของ
สหกรณ์ได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ
สือสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการขนส่งสิงของเครืองใช้หรือสัมภาระอืนๆ เป็ นต้น
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 24 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลทีเกียวข้อง
ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 26 ก่ อ นทีประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจําปี อ นุ ม ตั ิแ ผนงานและงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ดังนี
(1) ค่าเบียเลียง ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี
1) ประธานกรรมการ
วันละ 600 บาท
2) กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน
คณะทํางาน ทีปรึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอืนที
ปฏิบตั งิ านเพือประโยชน์ของสหกรณ์
วันละ 500 บาท
(2) ค่าทีพัก ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะเหมาจ่าย วันละ 1,200 บาท
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทังนี เมือทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 แล้ว
ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะได้ตามระเบียบนี ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป
กรณีทประชุ
ี มใหญ่สามัญประจําปี 2561 ไม่เห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561
ในส่วนค่าใช้จา่ ยเกียวกับค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ทีเพิมขึนตามระเบียบนีแล้ว ให้ใช้อตั ราค่า
เบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 26 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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6.4 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ กและผูแ้ ทนสมาชิ ก พ.ศ. 2560
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 14 เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้
กําหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิกไว้ดงั ต่อไปนี
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิกพ.ศ.2560 ลงวันที 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูแ้ ทนสมาชิก”
หมายความว่า ผู้แ ทนสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การเดินทางเพือไปประชุม อบรมสัมมนาหรือ
ปฏิบตั งิ านอืนตามทีสหกรณ์มอบหมาย
ข้อ 5 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบียเลียง
(2) ค่าทีพัก
(3) ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิงของ และอืน ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าตอบแทน
(5) ค่าใช้จา่ ยอืน
ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิก ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ าน
ต้องได้รบั หนังสือแจ้งจากสหกรณ์
ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก ให้ฝา่ ยจัดการ
เป็ นผูด้ าํ เนินการเบิกจ่ายตามระเบียบนี
175
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

6.4 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุด ณ ทีใดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่งานของสหกรณ์
จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีหยุดดังกล่าวมิได้
ในกรณีทีผู้ไ ปปฏิบ ตั ิง านต้อ งหยุดพัก เพราะเจ็บ ป่ว ยโดยมีใ บรับ รองแพทย์ ให้เ บิก
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางสําหรับวันหยุดได้ต่อเมือได้รบั อนุมตั จิ ากประธานกรรมการ
หมวด 2
ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ
ข้อ 9 ค่าเบียเลียงของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก ให้เบิก วันละ 800 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงในการปฏิบตั ิงานเฉพาะการประชุมของสมาชิก หรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกให้มสี ทิ ธิเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 วัน ในการประชุมแต่ละครัง และต้องมิใช่วนั ทีมีการเบิกจ่าย
ค่าเบียประชุม
กรณี ทีมิไ ด้เ บิก จ่ า ยค่ า เบียประชุ ม ให้มีส ิท ธิเบิก จ่ า ยค่ า เบียเลียงได้ทุ ก วัน ที
ปฏิบตั งิ าน
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงตามวรรคหนึงให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่ว่าจะมีการจัดเลียง
อาหารหรือไม่
ข้อ 10 การเบิกค่าเบียเลียง ให้เบิกได้ตามจํานวนวันทีได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั งิ าน
ข้อ 11 ค่าทีพักในการไปปฏิบตั งิ านทีจําเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะ
เหมาจ่ายวันละ 1,500 บาท ยกเว้นสหกรณ์หรือหน่ วยราชการหรือองค์กรอืนได้จดั ทีพักให้แล้ว หรืออยู่
ในยานพาหนะขณะเดินทาง
สํา หรับ จํา นวนวันพัก แรมตามวรรคหนึ ง กรณีเ ดิน ทางจากทีพัก ถึง สถานที
ปฏิบตั งิ านมีระยะทางเกินกว่า 200 กิโลเมตร ให้เบิกค่าทีพักก่อนวันปฏิบตั งิ านได้อกี หนึงวัน
กรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุ ผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึงหรือ
วรรคสองได้ ให้นําเสนอประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 12 ค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทังกรุงเทพมหานคร ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 13 การคํานวณระยะทางในการเบิกค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ให้นับระยะทางจาก
อําเภอของจังหวัดทีออกเดินทาง ถึง อําเภอของจังหวัดปลายทางยกเว้นกรุงเทพมหานครให้เบิกในลักษณะ
เหมาจ่ายตามข้อ 12
ผู้ทีรับราชการอยู่ใ ห้นับระยะทางในการเดินทางจากสถานทีตามทีได้มีการ
ลงลายมือชือปฏิบตั ริ าชการ ถึงสหกรณ์ เว้นแต่ในวันหยุดทําการให้นบั จากบ้านพักถึงสหกรณ์
ผูท้ ไม่
ี ได้รบั ราชการให้นับระยะทางในการเดินทางจากบ้านพักทีตนอาศัยอยู่
ตามปกติถงึ สหกรณ์
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคสอง หรือ
วรรคสาม ได้ ให้นําเสนอต่อประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 14 ในกรณีทสหกรณ์
ี
จดั ยานพาหนะไว้ให้สําหรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงาน
สหกรณ์และมีการพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพักไปยัง
สถานทีทีสหกรณ์จดั ยานพาหนะให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ข้อ 15 การปฏิบตั งิ านทีมีวนั ต่อเนืองกันหลายวัน ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทาง
ไปปฏิบตั งิ านและวันเสร็จสินการปฏิบตั งิ าน สําหรับวันอืน ๆ ทีปฏิบตั งิ านให้เบิกได้เฉพาะค่าทีพักหรือ
ค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันอย่างใดอย่างหนึง
กรณีการปฏิบตั งิ านทีมีวนั ไม่ต่อเนืองกัน โดยมีวนั เว้นช่วงการปฏิบตั งิ านไม่เกิน
2 วัน ให้เ บิก ค่ าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไปปฏิบ ัติงานและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอืน ๆ ที
ปฏิบตั งิ านและวันเว้นช่วงให้ผนู้ นเบิ
ั กค่าทีพักหรือค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันได้อย่างใดอย่างหนึง
ข้อ 16 สิทธิในการเบิกค่าเบียเลียง ค่าเบียประชุม ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 9
ข้อ 11 และข้อ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพือความเหมาะสมในการบริหารเงิน
งบประมาณของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไม่อนุ มตั ใิ ห้เบิกเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวก็ได้
ข้อ 17 สมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกทีเป็ นกรรมการดําเนินการมิให้เบิกค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ านตามระเบียบนี
หมวด 3
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 18 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 20 ก่อนทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีอนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ดังนี
(1) ค่าเบียเลียงของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก ให้เบิก วันละ 400 บาท
(2) ค่าทีพัก ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะเหมาจ่าย วันละ 1,200 บาท
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทังนี เมือทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี 2561 แล้ว
ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะได้ตามระเบียบนี ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป
กรณีทประชุ
ี มใหญ่สามัญประจําปี 2561 ไม่เห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561
ในส่วนค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ทีเพิมขึนตามระเบียบนีแล้ว ให้ใช้อตั ราค่า
เบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 20 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที 25 ธันวาคม พ.ศ.2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
177

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

6.5 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้ าที พ.ศ. 2560
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 14 เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้
กําหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัดว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั งิ านพ.ศ. 2560 ลงวันที 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้จาํ กัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า บุคคลซึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัดจ้างให้ทาํ งานประจําของสหกรณ์
ตามระเบียบสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การปฏิบตั งิ านภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
ข้อ 5 การปฏิบตั งิ านภายในประเทศ คือ การเดินทางในราชอาณาจักรของผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าที เพือไปประชุม อบรม สัมมนา หรือปฏิบตั งิ านอืนตามทีสหกรณ์มอบหมาย
ข้อ 6 การปฏิบตั งิ านต่างประเทศให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 7 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบียเลียง
(2) ค่าทีพัก
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิงของ และอืน ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ
(5) ค่าใช้จา่ ยอืน
ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ให้ยนคํ
ื าขออนุ มตั ติ ่อประธานกรรมการ
สําหรับเจ้าหน้าทีให้ยนคํ
ื าขออนุ มตั ติ ่อผูจ้ ดั การ
ข้อ 9 การเดินทางไปปฏิบ ตั ิงาน ถ้าหยุด ณ ทีใดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่ งานของ
สหกรณ์จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีหยุดดังกล่าวมิได้
ในกรณีทผูี ไ้ ปปฏิบตั ิงานต้องหยุดพักเพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิก
ค่าใช้จ่ าย ในการเดิน ทางสํา หรับ วัน หยุด ได้ต่ อ เมือได้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากประธานกรรมการหรือ ผู้ทีได้ร บั
มอบหมาย
หมวด 2
ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ
ข้อ 10 ค่าเบียเลียงให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตรา ดังต่อไปนี
(1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 800 บาท
(2) เจ้าหน้าที
วันละ 600 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงตามวรรคหนึงให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่ว่าจะมีการจัด
เลียงอาหารหรือไม่
ข้อ 11 ค่าทีพักในการไปปฏิบตั ิงานทีจําเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะ
เหมาจ่าย ดังนี
(1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 1,500 บาท
(2) เจ้าหน้าที
วันละ 1,200 บาท
กรณีทีสหกรณ์ หรือหน่ วยราชการหรือองค์กรอืนได้จดั ทีพักให้แล้ว หรืออยู่ใน
ยานพาหนะขณะเดินทางจะเบิกค่าทีพักมิได้
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึงได้ให้
นําเสนอประธานกรรมการดําเนินการเพือพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 12 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายในลักษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
(1) เบิกตามความเป็ นจริง
(2) เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ข้อ 13 การเบิกจ่ายค่าพาหนะตามความเป็ นจริงในข้อ 12 (1) ให้ยนคํ
ื าขอตามแบบที
สหกรณ์กําหนดพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ตัวหรือหลักฐานการ
โดยสาร ใบเสร็จค่านํ ามันเชือเพลิง ใบเสร็จค่าทางด่วน ใบสําคัญจ่ายค่าโดยสารรถยนต์รบั จ้าง หรือ
ยานพาหนะอืน ๆ เป็ นต้น
กรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึงได้ให้
นําเสนอประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
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การเบิกค่าพาหนะในการโดยสารเครืองบินจะกระทําได้ในกรณีทมีี ความจําเป็ น
เร่งด่วนเพือประโยชน์ของสหกรณ์ และต้องได้รบั อนุมตั กิ ่อนการเดินทางจากประธานกรรมการ
ข้อ 14 การเบิกจ่ายค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายตาม ข้อ 12 (2) ให้เหมาจ่าย ดังนี
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) สําหรับกรุงเทพมหานครให้เบิกได้ ดังนี
1) ระยะทางไปกลับไม่เกิน 10 กิโลเมตร เบิกได้ 300 บาท
2) ระยะทางไปกลับเกิน 10 กิโลเมตร เบิกได้ 600 บาท
(3) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 15 ในกรณีทสหกรณ์
ี
จดั ยานพาหนะไว้ให้สําหรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงาน
และมีการพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพักไปยังสถานทีที
สหกรณ์จดั ยานพาหนะให้เป็ นจํานวนเงิน 500 บาท
ข้อ 16 การนับระยะเวลาเดินทางและระยะทางในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านเพือเบิก ค่า
เบียเลียงและค่าพาหนะ ให้คาํ นวณ ดังนี
(1) การเบิกค่าเบียเลียงให้นบั ตังแต่เวลาออกจากทีพักหรือสํานักงาน ถึงเวลา
เดินทางกลับถึงทีพักหรือสํานักงาน โดยให้นับ 24 ชัวโมงเป็ น 1 วัน เศษของวันหากเกิน 8 ชัวโมง
ให้ถอื เป็ น 1 วัน และหากเกิน 4 ชัวโมง ให้ถอื เป็ นครึงวัน
(2) การเบิกค่าพาหนะให้คาํ นวณจากระยะทางจากอําเภอของจังหวัดถึงอําเภอ
ของจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สําหรับภายในจังหวัดเดียวกันการเบิกค่าพาหนะ ให้เป็นไปตามข้อ 14 (1)
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ าม (1) หรือ (2)
ได้ให้นําเสนอต่อประธานกรรมการ เพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณีๆไป
ข้อ 17 สิทธิในการเบิกค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 10 ข้อ 11 และ ข้อ 12
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพือความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของ
สหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจปรับลดหรือไม่อนุมตั ใิ ห้เบิกเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวก็ได้
หมวด 3
ค่าตอบแทนพิ เศษ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ข้อ 18 สหกรณ์ จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในกรณีทไม่
ี จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าเบียเลียง
ค่ า พาหนะ ในการปฏิบ ัติกิจ กรรมการดํา เนิ น งานของสหกรณ์ ใ นสํา นัก งานสหกรณ์ เช่ น กิจ กรรม
เกียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี การจัดส่งเอกสาร การจัดส่งของขวัญปี ใหม่ให้กบั สมาชิก และ
งานอืนๆ ทํานองเดียวกันนี หรือตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยให้มสี ทิ ธิเบิกค่าตอบแทน
พิเศษ ดังนี
(1) เวลาปฏิบตั งิ านไม่เกิน 2 ชัวโมง ให้เบิกได้ 200 บาท
(2) เวลาปฏิบตั งิ านเกิน 2 ชัวโมง แต่ไม่เกิน 4 ชัวโมง ให้เบิกได้ 400 บาท
(3) เวลาปฏิบตั งิ านเกิน 4 ชัวโมง แต่ไม่เกิน 6 ชัวโมง ให้เบิกได้ 600 บาท
(4) เวลาปฏิบตั งิ านเกินกว่า 6 ชัวโมง ให้เบิกได้ 800 บาท
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6.5 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที
ข้อ 19 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที ให้เบิกค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเครือง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการสือสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการขนส่งสิงของเครืองใช้หรือ
สัมภาระอืน ๆ เป็ นต้น
ข้อ 20 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที ให้มสี ทิ ธิขอยืมเงินทดรอง
สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านได้ตามจํานวนทีเหมาะสม โดยยืนใบยืมเงินทดรอง
ตามระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 21 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาด และให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 23 ก่อนทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีอนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ดังนี
(1) ค่าเบียเลียง ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี
1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 500 บาท
2) เจ้าหน้าที
วันละ 300 บาท
(2) ค่าทีพัก ให้เบิกได้ ดังนี
1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 1,200 บาท
วันละ 1,000 บาท
2) เจ้าหน้าที
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทังนี เมือทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี 2561
แล้ว ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะได้ตามระเบียบนี ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เป็ นต้นไป
กรณีทประชุ
ี มใหญ่สามัญประจําปี 2561 ไม่เห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2561
ในส่วนค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ทีเพิมขึนตามระเบียบนีแล้ว ให้ใช้อตั ราค่า
เบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 23 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที 25 ธันวาคมพ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการโอนสมาชิ กระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 36 ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (6) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 37 ครังที 11
เมือวันที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
หมวด 2
การให้โอนสมาชิ ก
ข้อ 5 สมาชิกทีได้รบั คําสังย้ายโอนไปรับราชการในส่วนราชการอืนประสงค์จะขอโอนสภาพ
การเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ ออมทรัพย์ทตนย้
ี ายไปรับราชการใหม่ ให้เสนอเรืองราวถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์
ข้อ 6 ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินค่าหุน้ หรือเงินงวดชําระหนี หรือเงินอืน (ถ้ามี)
ซึงสมาชิกนันจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชวคราว
ั
จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ทสมาชิ
ี
กนันขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 90 วัน
ถ้ า สหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้ ร ับ การติ ด ต่ อ จากสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ที จะรับ โอนภายใน
กําหนดเวลาตามความในวรรคก่อน ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิก และการ
เรียกคืนเงินกู้ โดยดําเนินการให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์เป็ นราย ๆ ไป
สุดแต่กรณี
ข้อ 7 ถ้าสหกรณ์ได้รบั การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัี บโอนเพือขอรับโอนสภาพ
การเป็ นสมาชิก โดยขอรับโอนเงินค่าหุน้ และขอชําระหนีเงินกูข้ องสมาชิกนัน (ถ้ามี) และหรือขอผ่อนผัน
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7. ระเบียบการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
การชําระหนีเงินกู้ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจทีจะตกลงเงือนไขเกียวกับวิธีปฏิบตั ิในเรือง
ดังกล่าวได้ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 8 นับจากวันทีสหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุน้ และได้รบั ชําระหนี (ถ้ามี) และหรือได้ตกลง
เงือนไขในการชําระหนีเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ทรัี บโอน ให้ถอื ว่าสมาชิกนันพ้นสภาพการ
เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด นับแต่วนั ทีได้โอนเงินค่าหุน้
หมวด 3
การรับโอนสมาชิ ก
ข้อ 9 การรับโอนสมาชิก หากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนที
ื ย้ายหรือโอนเข้ามารับราชการ
ในสังกัดส่วนราชการตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับเกียวกับคุณสมบัตขิ องสมาชิก มีความประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) ให้ยนใบสมั
ื
ครถึงสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไว้ โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาใน
ตํ า แหน่ ง ไม่ตํ ากว่า หัว หน้ า ฝ่า ยหรือ เทีย บเท่ า คนหนึ งรับ รอง แต่ ถ้า เป็ น ผู้ดํา รงตํ า แหน่ ง ไม่ตํ ากว่ า
ผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
(2) เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้สมัค รมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์ ทังเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์
ติดต่อทําความตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมเพือขอรับโอนเงินค่าหุน้ และชําระเงินกู้ (ถ้ามี) และหรือผ่อนผัน
การชําระหนีเงินกูแ้ ทนผูส้ มัครตามเงือนไขและวิธกี ารทีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
(3) ให้ผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับและลงลายมือชือใน
ทะเบียนสมาชิก
ข้อ 10 เมือสหกรณ์ได้รบั เงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิก
ยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน ถ้าผูส้ มัครมีหนีสินอยูก่ บั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชําระหนีแทนตามจํานวนทีผู้
นันเป็ นหนีอยู่ จะต้องให้ผสู้ มัครทําหนังสือเงินกูแ้ ละจัดทําหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์
ข้อ 11 เมือผูส้ มัครได้ปฏิบตั ติ ามทีกล่าวในข้อ 9 และข้อ 10 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถอื ว่า
สมาชิกผูน้ นเป็
ั นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 12 สิทธิใด ๆ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์หากมีเงือนไขเกียวกับเวลาการเป็ นสมาชิก
ก็ให้มสี ทิ ธินบั เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้เว้นแต่ระเบียบเกียวกับสวัสดิการสมาชิกใน
เรืองนันๆ ได้กําหนดเงือนไขเกียวกับเวลาการเป็ นสมาชิกและสิทธิทจะได้
ี รบั ทุนสวัสดิการดังกล่าวไว้โดย
แจ้งชัดแล้ว
ข้อ 13 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
(ลงนาม) สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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8.1 ระเบียบการใช้เงินทุนขยายกิจการ
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้เงิ นทุนขยายกิ จการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ข้อ 78 (9) และ
ข้อ 106 (11) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ครังที 15/2545 เมือวันที
6 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุน
ขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2545”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนขยายกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2541
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เงินทุนขยายกิจการ”
หมายความว่า เงิ น ทุ น เพื อจั ด ตั งสํ า นั ก งาน หรื อ
เงินทุ นเพือเสริม สร้า งความมันคง
ให้แก่สหกรณ์
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้จาํ กัด
“ทรัพย์สนิ ถาวร”
หมายความว่า ทรัพย์ส ินอันมีล ักษณะคงทนทีใช้ใน
การดําเนินกิจการและใช้ได้นานกว่า
หนึงปี ทางบัญชีของสหกรณ์ตามปกติ
ซึงมิได้มไี ว้เพือขาย
ข้อ 5 เงินทีจะนําเข้าบัญชีเงินทุนขยายกิจการ คือ
(1) เงินทีสหกรณ์จดั สรรจากกําไรสุทธิในทีประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ
(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอืนใดทีได้รบั จากบุคคล
องค์การ หรือสถาบันทีมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นเงินทุนขยายกิจการ
ข้อ 6 เงินทุนขยายกิจการให้จา่ ยตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(1) เพือจัดให้มสี าํ นักงานของสหกรณ์
(2) เพือจัดให้มที รัพย์สนิ ถาวรในการดําเนินกิจการสหกรณ์
(3) เพือปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมสํานักงาน หรือทรัพย์สนิ ถาวรของสหกรณ์
(4) เป็ นกองทุนต่าง ๆ เพือเสริมสร้างความมันคงให้แก่สหกรณ์
(5) เพือจัดทํากิจการต่าง ๆ ทีเกียวกับหรือเนืองในการจัดให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนากิจการของสหกรณ์ และเพือความมันคงของสหกรณ์
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจในการอนุ มตั จิ ่ายเงินตามระเบียบนี โดยให้ถอื
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนคณะกรรมการทีเข้าประชุม
ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
(ลงนาม)

จรินทร์ อิฐรัตน์
(นายจรินทร์ อิฐรัตน์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 12 เมือวันที 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้จาํ กัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า เจ้าหน้าทีและลูกจ้างทีสหกรณ์จา้ งไว้
ปฏิบตั งิ านประจําของสหกรณ์
“การพัสดุ”
หมายความว่า การจัด ทํา เอง การซือ การจ้า ง การ
จ้า งทีปรึก ษา การจ้า งออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลียน การเช่า
การควบคุ ม การจํ า หน่ า ย และการ
ดํ า เนิ น การอื น ๆ ที กํ า หนดไว้ ใ น
ระเบียบนี
“พัสดุ”
หมายความว่า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน สิงก่อสร้าง
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“การซือ”

“การจ้าง”

หมายความว่า การซือพัสดุทุกชนิดทังทีมีการติดตัง
ทดลอง และบริการทีเกียวเนืองอืน ๆ
แ ต่ ไ ม่ ร ว ม ถึ ง ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ ใ น
ลักษณะการจ้าง
หมายความว่า การจ้า งทุ ก ชนิ ด รวมถึง การจ้า งทํ า
ของและการรั บ ขนตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์แ ละการ
จ้างเหมาบริการ

หมวด 2
การซือหรือการจ้าง
ข้อ 5 การซือหรือการจ้างมี 4 วิธดี งั นี
(1) ตกลงราคา
(2) สอบราคา
(3) ประกวดราคา
(4) วิธพี เิ ศษ
ข้อ 6 วิธีตกลงราคา เป็ นการซือหรือการจ้างในวงเงินครังละไม่เ กิน 30,000 บาท
ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนินการตกลงราคาและอนุ มตั ิ
ข้อ 7 วิธีสอบราคา เป็ นการซือหรือการจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าครังละ 30,000 บาท
แต่ ไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้มกี ารสอบราคาจากผู้ขายหรือผู้รบั จ้างอย่างน้ อย 3 ราย หรือให้มี
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เพือสอบราคา แล้วเสนอประธานกรรมการเพืออนุมตั ิ
ข้อ 8 วิธปี ระกวดราคา เป็ นการซือหรือการจ้างทีมีวงเงินเกินกว่าครังละ 500,000 บาท
ขึนไป โดยให้มปี ระกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เพือประกวดราคา แล้วเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพืออนุมตั ิ
ข้อ 9 วิธพี เิ ศษ เป็ นการซือหรือการจ้าง กรณีทมีี ความจําเป็ น หรือเพือประโยชน์ของ
สหกรณ์ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดวิธกี ารและอนุมตั กิ ารซือหรือการจ้าง เป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 10 การซือหรือการจ้าง ตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้คณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตังกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็ นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
ข้อ 11 ในการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างอาจเชิญผู้เชียวชาญเฉพาะ
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้
หมวด 3
การตรวจรับ
ข้อ 12 การซือหรือการจ้าง ตามข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้มกี ารตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจการจ้างแต่ละครัง ดังนี
(1) การซือหรือการจ้าง ตามข้อ 6 ให้ผจู้ ดั การแต่งตังเจ้าหน้าทีเป็ นผูต้ รวจรับ
ตามความเหมาะสม
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(2) การซือหรือการจ้าง ตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้คณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตังกรรมการอย่างน้อย3 คน เป็ นคณะกรรมการตรวจรับ
ข้อ 13 ในการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับอาจเชิญผูเ้ ชียวชาญเฉพาะกรณีเข้าร่วม
ประชุมด้วยก็ได้
ข้อ 14 ในการตรวจรับพัสดุทมีี ลกั ษณะพิเศษเป็ นการเฉพาะคณะกรรมการดําเนินการ
อาจแต่งตังผูเ้ ชียวชาญเฉพาะเป็ นทีปรึกษา หรือร่วมเป็ นกรรมการในการตรวจรับพัสดุในคราวนัน ๆ
ด้วยก็ได้
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 15 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม)

จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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8.3 ระเบียบการแต่งตังหรือจ้างผูจ้ ัดการสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการแต่งตังหรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2560
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) ข้อ 91 และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ชุดที 40 ครังที 2 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตังหรือจ้าง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการแต่งตัง
หรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการแต่งตังผูท้ ําหน้าที
หรือจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ พ.ศ. 2545
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า เจ้า หน้ าที ลูก จ้า งและบุ ค คลทีสหกรณ์
จ้างไว้ปฏิบตั งิ านประจําสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 5 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาผูจ้ ดั การสหกรณ์ได้ 2 วิธี ดังนี
(1) การแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์
(2) การจ้างจากบุคคลภายนอก
หมวด 1
การแต่งตังจากเจ้าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ 6 การแต่ งตังจากเจ้าหน้ าทีสหกรณ์ คณะกรรมการดํ าเนิ นการอาจพิจารณาสรรหา
เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ทมีี ความซือสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณ์
เกียวกับงานสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพือแต่งตังให้เป็ นผูจ้ ดั การ และกําหนดให้มหี ลักประกัน
ตามสมควร
หมวด 2
การจ้างจากบุคคลภายนอก
ข้อ 7 การจ้างจากบุคคลภายนอก คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาสรรหาบุคคลทีมี
ความซือสัตย์สจุ ริต มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และมีประสบการณ์เกียวกับงานสหกรณ์ออมทรัพย์
เพือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ในการจ้า งผู้จ ัด การสหกรณ์ ต้อ งทํา หนั ง สือ สัญ ญาจ้า งไว้เ ป็ น หลัก ฐานและให้
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้มหี ลักประกันตามสมควร
ให้นําความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าทีของ
สหกรณ์พ.ศ. 2545 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 มาใช้บงั คับกับผูจ้ ดั การทีได้รบั
การจ้างตามวรรคหนึงโดยอนุโลม
ข้อ 8 ห้ามมิให้บุคคลซึงมีลกั ษณะดังต่อไปนีทําหน้าทีผูจ้ ดั การ
(1) เคยได้ร บั โทษจํา คุก โดยคําพิพ ากษาถึงทีสุดให้จําคุ ก เว้น แต่ โ ทษสํา หรับ
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่ วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที
(3) เคยถู ก ให้พ้น จากตํ า แหน่ ง กรรมการหรือ มีคํา วินิ จ ฉัย เป็ น ทีสุด ให้พ้น จาก
ตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที
ข้อ 9 ผูจ้ ดั การต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํากว่า 40 ปี บริบรู ณ์
(3) เป็ นผู้เลือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
ความบริสทุ ธิใจ
(4) ไม่เป็ นผูม้ กี ายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิต
ั อนไม่สมประกอบ
ฟนเฟื
(5) ไม่เ ป็ น โรคเรือน วัณ โรค ในระยะอัน ตราย โรคเท้าช้า งในระยะทีปรากฏ
อาการเป็ นทีรังเกียจแก่สงั คม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรือรัง หรือโรค
อย่างอืนตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(6) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(7) ไม่เป็ นผูม้ หี นีสินล้นพ้นตัว
(8) ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามข้อ 8
หมวด 3
คณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การ
ข้อ 10 การแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ หรือการจ้างจากบุคคลภายนอกเป็ นผูจ้ ดั การ
สหกรณ์นนั ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การ ซึงประกอบด้วย ประธาน
กรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการทุกท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธาน
กรรมการเงินกู้ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และเลขานุ การ เป็ นกรรมการ เพือสรรหา
บุคคลทีมีความซือสัตย์ มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การ
กําหนด
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ข้อ 11 เมือคณะกรรมการสรรหาผูจ้ ดั การได้ดําเนินการสรรหาเจ้าหน้าทีสหกรณ์หรือ
บุคคลภายนอกเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์เสร็จสินแล้ว ให้นําเสนอชือบุคคลทีเห็นว่าเหมาะสมเพียงหนึงคนต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพือแต่งตังหรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์
กรณีคณะกรรมการดําเนินการไม่เห็นชอบทีจะแต่งตังหรือจ้างบุคคลตามวรรคหนึง
เป็ น ผู้จ ัด การให้ค ณะกรรมการสรรหาผู้จ ัด การดํ า เนิ น การสรรหาใหม่ เ พือนํ า เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการต่อไป
หมวด 4
เงิ นค่าจ้าง เงิ นประจําตําแหน่ งและสวัสดิ การ
ข้อ 12 ผูจ้ ดั การทีมาจากการแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ให้ได้รบั เงินประจําตําแหน่ ง
ตามทีคณะกรรมการดํา เนิ น การกํา หนด และให้ได้ร บั เงินเดือ นและสวัสดิก ารตามระเบีย บเกียวกับ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์
สําหรับการเลือนขันเงินเดือนให้เป็ นไปตามระเบียบเกียวกับเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ข้อ 13 ผูจ้ ดั การทีมาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้ได้รบั เงินประจําตําแหน่ ง และเงิน
ค่าจ้าง ตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด และให้ได้รบั สวัสดิการตามระเบียบเกียวกับเจ้าหน้าที
สหกรณ์
สําหรับการเพิมเงินค่าจ้าง คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเพิมเงินค่าจ้าง
โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการประเมินผลงานในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี านมา และ
อืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม
หมวด 5
การดํารงตําแหน่ ง
ข้อ 14 ผูจ้ ดั การทีมาจากการแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ให้อยู่ในตําแหน่ งคราวละ 3 ปี
เมือครบกําหนดและมีผลการปฏิบตั งิ านผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจได้รบั การแต่งตังอีกได้ ทังนี ให้อยูใ่ น
ตําแหน่งได้ไม่เกินอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์
เจ้าหน้าทีทีพ้นจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การตามวรรคหนึง ให้ไปดํารงตําแหน่ งเจ้าหน้าที
อาวุโส และปฏิบตั หิ น้าทีตามระเบียบสหกรณ์หรือตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 15 ผูจ้ ดั การทีมาจากการจ้างจากบุคคลภายนอก ให้อยู่ในตําแหน่ งคราวละ 4 ปี
โดยให้มกี ารทดลองการปฏิบตั งิ านเป็ นเวลา 6เดือน
เมือครบกําหนดเวลา 4 ปี ตามสัญญาจ้างและมีผลการปฏิบตั งิ านผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน อาจได้รบั การจ้างอีกได้ ทังนีให้อยูใ่ นตําแหน่งได้ไม่เกินอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์
ข้อ 16 ก่อนผูจ้ ดั การครบวาระตามข้อ 14 และข้อ 15 ให้แต่งตังคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ซึงประกอบด้วยประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการทุก
ท่าน ประธานกรรมการอํานวยการ ประธานกรรมการเงินกู้ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ
เลขานุ การ เป็ นกรรมการและให้สรุปผลการประเมินเพือเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาก่อน
ผูจ้ ดั การครบวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน
สําหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและหลักเกณฑ์การทดลองการ
ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ข้อ 17 เมือตําแหน่ งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตังให้ผใู้ ดดํารงตําแหน่ ง หรือเมือ
ผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้เป็ นครังคราวให้รองผูจ้ ดั การหรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าที
ของสหกรณ์ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน
หมวด 6
การพ้นจากตําแหน่ งผูจ้ ดั การ
ข้อ 18 ผูจ้ ดั การทีมาจากการแต่งตังจากเจ้าหน้าทีสหกรณ์ พ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 9
(4) อยูค่ รบวาระตามข้อ 14
(5) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
ข้อ 19 ผูจ้ ดั การทีมาจากการจ้างจากบุคคลภายนอกพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 9
(4) อยูค่ รบวาระตามข้อ 15
(5) คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้เลิกจ้าง
ข้อ 20 เมือผู้จดั การพ้นจากตําแหน่ ง ให้ผู้จดั การส่งมอบงานในหน้าทีผูจ้ ดั การให้กบั
ผูจ้ ดั การคนใหม่ หรือผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ
หมวด 7
อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ข้อ 21 อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอํานาจหน้าทีในการ
จัดการทัวไป และรับผิดชอบเกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์รวมทังในข้อต่อไปนี
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้
ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้
และชักชวนการถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกียวกับเงินกู้ ให้
เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกียวกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กทู้ ุก 6 เดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจ ารณาจัด จ้า งเจ้า หน้ า ทีของสหกรณ์ ต ามอํ า นาจหน้ า ทีทีกํ า หนดใน
ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้ าทีและวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดา
เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเหล่านันให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
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8.3 ระเบียบการแต่งตังหรือจ้างผูจ้ ัดการสหกรณ์
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดย
ครบถ้ว น รับ ผิด ชอบในการรับ จ่ า ยเงิน ของสหกรณ์ ใ ห้เ ป็ น การถู ก ต้อ ง
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปจั จุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ
(10) รับ ผิด ชอบจัด ทํา งบดุ ล รวมทังบัญ ชีกํา ไรขาดทุ น และรายงานประจํา ปี
แสดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ เ สนอคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
พิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีให้สอดคล้องกับแผนงานทีได้รบั อนุมตั ิ
จากทีประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ เว้นแต่กรณีซงที
ึ ประชุมนัน ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบตั กิ ารเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่าง ๆ
ของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาทีทางราชการกําหนด
(18) ปฏิบตั งิ านอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอืน ๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีควรกระทํา เพือให้กจิ การในหน้าทีลุลว่ ง
ไปด้วยดี
ข้อ 22 ก่อนการปฏิบตั หิ น้าทีในตําแหน่งผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบ และรับรองที
จะปฏิบตั หิ น้าทีตามทีกําหนดไว้ในข้อ 21
หมวด 8
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 23 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 24 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 28 ครังที 12 เมือวันที
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา
การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติทประชุ
ี มคณะกรรมการดําเนินการ
หรือหลักเกณฑ์อนใด
ื ซึงมีขอ้ กําหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบนีเสียทังสิน และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 การเก็บรักษาเอกสารในระหว่างปฏิบตั งิ าน คือ การเก็บรักษาบรรดาเอกสารทังปวง
ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั งิ านทียังไม่แล้วเสร็จ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั งิ านในเรืองนัน ๆ
ข้อ 5 การเก็บรักษาเอกสารทีปฏิบตั งิ านเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบเอกสารในเรือง
นัน ๆจัดเก็บรักษาเอกสาร เย็บเข้าเล่มหรือเก็บเข้าแฟ้ม หรือจัดเก็บเป็ นหีบห่อ พร้อมทังจัดทําสารบัญ
เอกสารประจําเล่ม หรือแฟ้ม หรือหีบห่อ สําหรับเอกสารใดซึงไม่สามารถเก็บโดยวิธดี งั กล่าวได้ ให้จดั เก็บ
ตามความเหมาะสม และเมือผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
เจ้าหน้าทีเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในทีปลอดภัยหรือทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 6 การเก็บรักษาข้อมูลของสหกรณ์ในรูปสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบ
จัดเก็บรักษาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการของสืออิเล็กทรอนิกส์นนั ๆ ทังนี เพือป้องกันความสูญหาย
เสียหาย และเสือมสลายของข้อมูลดังกล่าว
ข้อ 7 การยืมเอกสารทีได้จดั เก็บไว้แล้ว ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
(1) ผูย้ มื จะต้องยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนด โดยแจ้งความประสงค์ใน
การยืมเอกสารดังกล่าวว่าจะนําไปใช้ประโยชน์ในเรืองใด
(2) การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์
(3) การยืมเอกสารสําคัญ หรือเอกสารลับของสหกรณ์ ต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
ี
าเนินการมอบหมาย
ประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท้ ประธานกรรมการดํ
ข้อ 8 การคัดสําเนาหรือตรวจสอบเอกสาร ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
(1) สมาชิก มีส ิท ธิข อคัด สํา เนาหรือ ขอตรวจสอบเอกสาร เกียวกับ ทะเบีย น
สมาชิก ทะเบียนหุ้น เงินฝาก เงินกู้ เงินปนั ผล เงินเฉลียคืน หรือเงินอืนใดทีเป็ นสิทธิประโยชน์ ของ
สมาชิกได้เฉพาะของตนเองเท่านัน ในกรณีเ ป็ นเอกสารเกียวกับสมาชิกรายอืนจะต้องได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากสมาชิกผูน้ นั ทังนี ต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูจ้ ดั การสหกรณ์
(2) สมาชิกจะขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารอืน ๆ นอกจากข้อ 8 (1) ได้
ต่อเมือได้รบั อนุ ญาตจากประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท้ ประธานกรรมการดํ
ี
าเนินการมอบหมาย
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(3) การขอคัดสําเนาหรือขอตรวจสอบเอกสารตามข้อ 8 (1) และ ข้อ 8 (2) หาก
มีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึนผูข้ อคัดสําเนาหรือผูข้ อตรวจสอบเอกสารต้องชําระค่าใช้จา่ ยตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 9 ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์จาํ แนกตามประเภทของเอกสารดังนี
(1) เอกสารทีต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป ได้แก่
1) เอกสารเกียวกับการจัดตังสหกรณ์
2) หนังสือสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
3) ข้อบังคับสหกรณ์
4) ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
5) ประกาศและคําสังของสหกรณ์
6) รายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
7) ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
8) ทะเบียนสมาชิก
9) หนังสือตังผูร้ บั โอนประโยชน์
10) ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
11) เอกสารการบัญชีและหลักฐานการตรวจบัญชี
12) รายงานกิจการประจําปี
13) เอกสารสิทธิทเกี
ี ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
14) หนังสือทีเป็ นหลักฐานทางอรรถคดีของสหกรณ์
15) เอกสารเกียวกับการบรรจุแต่งตังและประวัตขิ องเจ้าหน้าทีสหกรณ์
16) เอกสารอืนทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
17) หนังสือขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
(แก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา
การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที
23 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
(2) เอกสารทีต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ได้แก่
1) เอกสารทีเป็ นหลักฐานทางการเงิน เช่น ใบสําคัญรับจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน
2) เอกสารการให้เงินกูส้ ามัญ และเงินกูพ้ เิ ศษ
3) เอกสารนิตกิ รรมสัญญาของสหกรณ์ เช่น สัญญาจ้าง หรือสัญญาบํารุงรักษา
ทรัพย์สนิ หรือสัญญาเช่าทรัพย์สนิ
4) สือบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
5) เอกสารอืนทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
(3) เอกสารทีต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้แก่
1) หนังสือขอเปลียนแปลงค่าหุน้ รายเดือน
2) สําเนาคูฉ่ บับหนังสือส่งออกของสหกรณ์
3) วารสารสหกรณ์
4) เอกสารอืนทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(แก้ไขเพิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการเก็บ
รักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
ลงวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
(4) เอกสารทีต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่
1) เอกสารกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินทีผูก้ ไู้ ด้พน้ ภาระผูกพันแล้ว และต้องผ่านการ
ตรวจสอบบัญชีประจําปีจากผูต้ รวจสอบบัญชี
2) ทะเบียนวัสดุประจําปี
3) รายการเคลือนไหวการเรียกเก็บหุน้ และหนีประจําเดือน
4) รายชือผูท้ าํ ประกันชีวติ ประจําเดือน
5) รายงานรายละเอียดการฝากและถอนเงินประจําวัน
6) รายงานสรุปบัญชียอดคงเหลือประจําเดือน
7) เอกสารอืนทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 10 ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ให้เจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบเอกสารดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารของปี ทางบัญชีทล่ี วงมาแล้วทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของตนซึงสมควรจะทําลายจัดทํา
บัญชีเอกสารทีสมควรทําลายเสนอต่อผูจ้ ดั การเพือพิจารณา และให้ผจู้ ดั การแต่งตังเจ้าหน้าทีสหกรณ์
เป็ นคณะทํางานคัดเลือกเอกสารทีควรทําลายขึนไม่น้อยกว่า 3 คน มีหน้าทีดังนี
(1) ดําเนินการคัดเลือกเอกสารทีพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ตามข้อ 9 (1) ถึง
ข้อ 9(4) และเป็ นเอกสารทีควรทําลายได้
(2) จัดทํารายงานและบัญชีรายชือเอกสารทีสมควรทําลายเสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการเพืออนุมตั ิ
(3) ดําเนิ นการทําลายเอกสารตามทีได้รบั อนุ มตั ิใ นข้อ10 (2) ด้วยวิธีการที
ผูจ้ ดั การสหกรณ์เห็นสมควร
(4) รายงานผลการดําเนินการทําลายเอกสารให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ข้อ 11 ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มหี น้าทีรับผิดชอบในการปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ข้อ 12 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาด และให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

(ลงนาม)
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8.5 ระเบียบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558
-----------------------------เพืออํานวยความสะดวกในการใช้หอ้ งประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
แก่ ส มาชิก ชมรม สมาคม มู ล นิ ธิ ทีดํ า เนิ น กิจ กรรมเกียวกับ การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิงแวดล้อม การสวัสดิการข้าราชการและพนักงาน เครือข่ายสหกรณ์ หน่วยงานอืน และหน่วยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การใช้หอ้ งประชุมต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิงค่ากระแสไฟฟ้า ดังนัน เพือให้ผใู้ ช้หอ้ งประชุมได้มสี ว่ นสนับสนุ นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่า
กระแสไฟฟ้า และเพือให้การใช้หอ้ งประชุมเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอํานาจตามความ ในข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 38
ครังที 10 เมือวันที 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
ขออนุญาตใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558 ไว้ ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัดว่าด้วยการขออนุ ญาต
ใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบํารุง พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 สหกรณ์จะอนุ ญาตให้ใช้หอ้ งประชุมเฉพาะกิจกรรม ดังต่อไปนี
(1) ประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม หรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็ นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์
(2) กิจกรรมทีเกียวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
(3) กิจกรรมทีส่งเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์ของสมาชิก
ข้อ 4 ผูม้ สี ทิ ธิขอใช้หอ้ งประชุมได้แก่ สมาชิก ชมรมของสมาชิก หรือชมรม สมาคม มูลนิธิ
ทีดําเนินกิจกรรมเกียวกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม สหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ข้อ 5 ผูจ้ ะขออนุ ญาตใช้หอ้ งประชุมเพือกิจกรรมตามข้อ 3 ให้ยนคํ
ื าขอตามแบบขอใช้
ห้องประชุมต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด โดยให้ยนคํ
ื าขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า
5 วันทําการ พร้อมเอกสารทีเกียวข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพือประกอบการพิจารณา
หากผูข้ ออนุ ญาตใช้หอ้ งประชุมจะขอใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเครืองใช้อนั จําเป็ นแก่
การจัดประชุม หรือการจัดกิจกรรม ให้กรอกรายละเอียดแบบขอใช้หอ้ งประชุม ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ทังนี ผูข้ ออนุ ญาตใช้หอ้ งประชุมต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียมบุคลากรสําหรับการจัดเตรียม
สถานที การให้บริการ และดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ข้อ 6 ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ใช้หอ้ งประชุมและใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ และเครืองใช้ตามทีระบุไว้ใน
ข้อ 5 จะต้อ งดูแ ลรัก ษาทรัพ ย์ส ินทังหมดให้อยู่ใ นสภาพเรีย บร้อย มิใ ห้เ กิด การชํา รุด เสีย หายตลอด
ระยะเวลาแห่งการใช้ห้องประชุม และเมือได้จดั ประชุมหรือจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งคืนแก่
เจ้า หน้ า ทีสหกรณ์ ผู้ไ ด้ร บั มอบหมายให้ดูแลรับ ผิด ชอบจนให้ค รบจํา นวน ทังนี ไม่อ นุ ญ าตให้นํ า วัส ดุ
ครุภณ
ั ฑ์ เครืองใช้ต่างๆ ออกไปใช้นอกห้องประชุมทังในขณะประชุมและหลังประชุมโดยเด็ดขาด
ข้อ 7 กรณีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครืองใช้ทผูี ไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ใช้ตามข้อ 5 เกิดชํารุด เสือมสภาพ หรือ
สูญหายอันเนืองจากการใช้งานของผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต ให้ผไู้ ด้รบั อนุ ญาตดําเนินการดังต่อไปนี
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(1) กรณีทีสหกรณ์ เ ห็นว่า สามารถซ่อมแซมแก้ไ ขได้ ให้ผู้ไ ด้รบั อนุ ญ าตเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อยดังเดิม
(2) กรณีสูญหายหรือสหกรณ์เห็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่สภาพเดิมได้
ให้ผไู้ ด้รบั อนุ ญาตชดใช้วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครืองใช้ ทีมีประเภท ชนิด และคุณลักษณะเช่นเดียวกัน หรือชดใช้
เงินตามราคาทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 8 กําหนดเวลาและค่าบํารุงสําหรับการใช้หอ้ งประชุมมีดงั นี
(1) การกําหนดเวลาสําหรับการใช้หอ้ งประชุม
1) วันราชการ หมายถึง วันจันทร์ – วันศุกร์ วันหยุดราชการ หมายถึง วัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามทีราชการกําหนด
2) การขอใช้หอ้ งประชุม ต้องขอใช้ครังละไม่น้อยกว่าครึงวัน สามารถใช้หอ้ ง
ประชุมได้ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. หากขอใช้เต็มวัน สามารถใช้หอ้ งประชุม
ได้ระหว่างเวลา08.00-17.00 น. ทังนี เวลาส่วนทีเกินกว่าทีกําหนด ให้นบั เป็ นชัวโมง เศษของชัวโมงถ้าเกิน
30 นาที ให้คดิ เป็ น 1 ชัวโมง
3) นอกเวลาปฏิบตั งิ านในวันราชการหมายถึง เวลา 17.30 น. เป็ นต้นไป
(2) อัตราค่าบํารุงสําหรับการใช้หอ้ งประชุม
ห้อง

วัน

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

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

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

ข้อ 9 การอนุ ญาต และเรียกเก็บค่าบํารุงให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี
(1) กรณีขออนุ ญาตตามข้อ 3 (1) และ (2) และเรียกเก็บค่าบํารุงการขอใช้หอ้ ง
ประชุม ตามอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบนี ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มอี าํ นาจพิจารณาอนุญาต
(2) กรณีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ขอใช้
ห้องประชุมเพือประโยชน์ของทางราชการ โดยขอลดหย่อน หรือยกเว้นค่าบํารุงตามระเบียบนี และมีหวั หน้า
ส่วนราชการเป็ นผูล้ งนามขอใช้หอ้ งประชุม ให้ประธานกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาอนุ ญาต
(3) กรณีสมาชิกขอใช้หอ้ งประชุม เพือดําเนินกิจกรรมเกียวกับการส่งเสริมความ
สามัคคีและความสัมพันธ์ของสมาชิก ตามข้อ 3 (3) ให้ปฏิบตั ิ ดังนี
1) การเรียกเก็บค่าบํารุงการขอใช้หอ้ งประชุม ตามอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์มอี าํ นาจพิจารณาอนุญาต
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2) การขอลดหย่อน ให้ประธานกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณาอนุ ญาต
3) การยกเว้นค่าบํารุงตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุ ญาต
ข้อ 10 กรณีหน่วยงานหรือองค์กรใด ซึงเช่าสถานทีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
การขอใช้หอ้ งประชุม ให้เป็ นไปตามเงือนไขของการเช่าสถานที
ข้อ 11 กรณีเรียกเก็บค่าบํารุงตามระเบียบนีให้ผจู้ ดั การสหกรณ์เป็ นผูม้ อี าํ นาจออก
หลักฐานการรับเงินให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุ ญาต
ถ้าผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตไม่มาใช้หอ้ งประชุมตามทีได้รบั อนุ ญาต ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
สหกรณ์จะไม่คนื เงินค่าบํารุงให้แก่ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต เว้นแต่สหกรณ์ยกเลิกการอนุ ญาต ด้วยเหตุจําเป็ น
ของสหกรณ์
ข้อ 12 เงินค่าบํารุงห้องประชุมตลอดจนเงินชดใช้คา่ เสียหายถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 13 การขอใช้ การอนุ ญาต การกําหนดค่าบํารุง การลดหย่อน หรือการยกเว้นค่าบํารุง
ในการใช้หอ้ งประชุมทีไม่เป็ นไปตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูม้ อี ํานาจวินิจฉัยชีขาด
และให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม)

สิทธิชยั อึงภากรณ์
(นายสิทธิชยั อึงภากรณ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562
-----------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 ครังที 9 เมือวันที
27 กัน ยายน พ.ศ. 2562 พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพือให้ก ารใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของสหกรณ์มี
ความมันคง ปลอดภัย และสามารถใช้ง านได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ จึง ได้กํา หนดระเบีย บสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูด้ แู ลระบบ” หมายถึง เจ้าหน้าทีดูแลระบบงานทีสหกรณ์มอบหมาย
“ผูใ้ ช้งาน”
หมายถึง ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้ าที สมาชิก สมาชิกสมทบ
รวมถึงบุคคลภายนอก ทีได้รบั อนุ ญาตจากสหกรณ์
“เครืองคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครืองคอมพิวเตอร์ทงหลาย
ั
เครืองเซิรฟ์ เวอร์
หรือ อุ ป กรณ์ อืนใด ทีทํ า หน้ า ทีได้เ สมือ นเครือง
คอมพิวเตอร์ ทังทีใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือ
ภายนอกแล้วเชือมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือ ข่ า ยคอมพิว เตอร์ทีสหกรณ์ ส ร้า งขึน
รวมถึงเครือข่ายทีเชือมโยงออกไปสู่ภายนอกทัง
แบบมีสาย และไร้สาย
“ข้อมูล”
หมายถึง สิงทีสือความหมายให้รเู้ รืองราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือ สิงใด ๆ ไม่ ว่ า จะได้จ ัด ทํ า ไว้ใ นรูป แบบของ
เอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนั ง สือ แผนผัง แผนที
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง
การบันทึกโดยเครืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี นใดที
ื
ทํา
ให้สงที
ิ บันทึกไว้ปรากฏได้
199

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

8.6 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ระบบงานสหกรณ์” หมายถึง โปรแกรมและข้อมูลทีเกียวกับการบริหารงานและ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ ได้แก่ ระบบ
ทะเบียนสมาชิก ระบบเงินฝาก ระบบเงินกู้ ระบบบัญชี
ระบบสวัสดิการ และระบบงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์
หมวด 1
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ข้อ 4 สหกรณ์ต้องจัดตังเครืองคอมพิวเตอร์ไว้ในทีทีเหมาะสม และห้ามผู้ไม่มหี น้าที
รับผิดชอบ เข้ามาใช้เครืองคอมพิวเตอร์ ของสหกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ข้อ 5 สหกรณ์ ต้องจัดให้มีการติดตังอุ ปกรณ์ ด บั เพลิงไว้ในทีทีเหมาะสมและสะดวก
ต่ อการใช้งาน และจัดทําแผนผังการขนย้ายเครืองคอมพิวเตอร์และอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ รวมทังเอกสาร
ทีเกียวข้อง เมือมีเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 6 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มรี ะบบการควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่อุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสถานที รวมทังจัดตังเครืองคอมพิวเตอร์
ให้อยูใ่ นสถานทีทีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตลอดจนจัดให้มรี ะบบสํารองไฟ เพือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนือง
หมวด 2
การกํากับดูแล
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบในการเก็บรักษาคู่มอื และเอกสารที
เกียวข้องกับการปฏิบตั งิ านให้อยูใ่ นทีปลอดภัย และผูร้ บั ผิดชอบต้องติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี
ข้อ 8 ให้สหกรณ์ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี ารฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กียวกับระบบงานและ
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ข้อ 9 การว่าจ้างให้มกี ารพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ สหกรณ์ต้องกําหนดให้
ผูร้ บั จ้างจัดทําคู่มอื การใช้โปรแกรมและเอกสารด้านฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือ
พจนานุ กรมข้อมูล (Data Dictionary) และอืน ๆ ตามความเหมาะสม
ข้อ 10 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มกี ารทําหรือทบทวนแผนฉุ กเฉินของระบบงานสหกรณ์ และ
การประเมินผลของการทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
หมวดที 3
การพิ สจู น์ ตวั ตน
ข้อ 11 ผูใ้ ช้งานแต่ละคนต้องมีชอผู
ื ใ้ ช้งาน (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD)
ของตนเอง และมีหน้าทีในการป้องกัน ดูแลรักษาข้อมูลชือผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านของตน ทังนี ห้ามมิให้
ใช้รว่ มกับผูอ้ นื รวมทังห้ามเผยแพร่ แจกจ่าย หรือกระทําการใด ๆ อันทําให้ผอู้ นล่
ื วงรูร้ หัสผ่านของตน
ข้อ 12 ผูใ้ ช้งานต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใด ๆ ทีเกิดจากผูใ้ ช้งาน (USERNAME)
ไม่วา่ การกระทํานันจะเกิดจากผูใ้ ช้งานหรือไม่กต็ าม
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ข้อ 13 ผูใ้ ช้งานต้องตังรหัสผ่านให้เกิดความปลอดภัย โดยรหัสผ่านต้องประกอบด้วย
ตัวเลขและหรือตัวอักษรรวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัว
ข้อ 14 การใช้งานในระบบงานสหกรณ์ ผูใ้ ช้งานซึงเป็ นเจ้าหน้าทีต้องเปลียนรหัสผ่าน ทุก ๆ
120 วันหรือทุกครังทีมีการแจ้งเตือนให้เปลียนรหัสผ่าน
ข้อ 15 ให้ผจู้ ดั การสอบทานสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าทีสหกรณ์ในระบบงานสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับหน้าทีความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งเป็ นประจําทุกปี
หมวดที 4
การบริ หารจัดการอุปกรณ์และข้อมูลคอมพิ วเตอร์
ข้อ 16 ผูใ้ ช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (SERVER) ของสหกรณ์ เว้นแต่
ได้รบั อนุ ญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 17 ผู้ใช้งานต้องไม่นําอุปกรณ์ หรือชินส่วนใดออกจากห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(SERVER) เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 18 ผูใ้ ช้งานต้องไม่นําเครืองมือ หรืออุปกรณ์อนใดเชื
ื
อมต่อเข้ากับเครืองคอมพิวเตอร์
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์เพือประโยชน์สว่ นตน
ื วา่ กรณีใด ๆ
ข้อ 19 ผูใ้ ช้งานต้องไม่ใช้ หรือลบแฟ้มข้อมูลของผูอ้ นไม่
ข้อ 20 ผูใ้ ช้งานต้องไม่คดั ลอกหรือทําสําเนาแฟ้มข้อมูลทีมีลขิ สิทธิกํากับการใช้งาน ก่อน
ได้รบั อนุญาต
ข้อ 21 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานกระทําการเผยแพร่ เปลียนแปลง ทําซําหรือทําลาย ข้อมูล
ระบบงานสหกรณ์ และระบบเครือข่าย เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ 22 ห้ามติดตังอุปกรณ์หรือกระทําการใดเพือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากประธานกรรมการ
หมวดที 5
ซอฟต์แวร์และลิ ขสิ ทธิ
ื
ไม่มลี ขิ สิทธิในคอมพิวเตอร์
ข้อ 23 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานติดตังหรือใช้ซอฟต์แวร์อนใดที
ของสหกรณ์
ข้อ 24 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานทําการติดตัง ถอดถอน เปลียนแปลง แก้ไขโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ หากมีความจําเป็ นให้ผดู้ แู ลระบบเป็ นผูด้ าํ เนินการโดยต้องได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การ
ข้อ 25 ห้ามมิให้ผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลระบบทําสําเนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ให้แก่
บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการ
หมวดที 6
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย
ข้อ 26 ผูด้ ูแลระบบต้องควบคุมและกําหนดหลักเกณฑ์ผมู้ สี ทิ ธิเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ของสหกรณ์ให้มคี วามปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ 27 ผู้ดูแ ลระบบต้อ งจัด ทํ า แผนผัง ระบบเครือ ข่า ยและการเชือมต่ อ ทังภายในและ
ภายนอก โดยจัดทําขึน จํานวน 2 ชุด เก็บไว้ทห้ี องสารสนเทศ 1 ชุด ส่วนอีก 1 ชุด มอบให้ผจู้ ดั การเก็บ
ไว้ในทีปลอดภัย
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8.6 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 28 ห้ามมิให้นําเครืองคอมพิวเตอร์ทใช้
ี งานระบบงานสหกรณ์เชือมต่อกับเครือข่าย
ภายนอก (INTERNET)
ข้อ 29 การนํ า อุ ป กรณ์ จ ดั เก็บ ข้อ มูล มาเชือมต่ อ กับ เครืองคอมพิว เตอร์ ต้อ งได้ร บั
การตรวจสอบและอนุ ญาตจากผูด้ แู ลระบบ
ข้อ 30 กรณีมปี ญั หาเกียวกับความปลอดภัยของระบบงานสหกรณ์ ให้ผู้ดูแลระบบทํา
การตรวจสอบและเสนอมาตรการแก้ไขแล้วรายงานให้ประธานกรรมการทราบโดยด่วน
หมวดที 7
การสํารองข้อมูล
ข้อ 31 สหกรณ์ตอ้ งจัดให้มกี ารสํารองข้อมูลแบบ REALTIME ไปยังศูนย์สาํ รองข้อมูล
(DR SITE) เพือสําเนาข้อมูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ข้อ 32 ให้ผู ด้ ูแ ลระบบดูแ ลและตรวจสอบการทํา งานของระบบสํา รองข้อ มูล แบบ
REALTIME โดยให้สามารถสํารองข้อมูลได้ครบถ้วน ในทุกวันทําการ
ข้อ 33 ให้ผูด้ ูแลระบบร่วมกับเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทําการทดสอบการสํารองข้อมูล
แบบ REALTIME โดยมีการทดลองปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์สาํ รองข้อมูล อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
ข้อ 34 ให้ผดู้ ูแลระบบจัดทําสําเนาข้อมูลสหกรณ์และโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เป็ น
การภายใน ณ สินวันทําการ โดยจัดทําสําเนาจํานวน 2 ชุด เก็บไว้ทห้ี องสารสนเทศของสหกรณ์ 1 ชุด
ส่วนอีก 1 ชุด ส่งให้บริษทั จัดเก็บเอกสารและข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครัง
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 43 ครังที 4 เมือวันที 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการประชุม
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบและประกาศอืนใด มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการดําเนินการ ซึงขัด
หรือแย้งกับระเบียบนีให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และคณะอนุ กรรมการ ซึงคณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตัง
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทีปรึกษาสหกรณ์”
หมายความว่า ทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ซึงคณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตัง
“สืออิเล็กทรอนิกส์”
หมายความว่า สือบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ
ทีใช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการ
ประยุกต์ใช้วธิ กี ารทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า หรือวิธีอืนใดใน
ลั ก ษณะคล้ า ยกั น และให้ ห มาย
รวมถึงการประยุกต์ใช้วธิ กี ารทางแสง
วิธีก ารทางแม่เ หล็ก หรืออุ ปกรณ์ ที
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เกียวข้องกับการประยุกต์ใช้วธิ ตี ่าง ๆ
เช่นว่านัน
“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และหรือ
อุปกรณ์สอสารอิ
ื
เล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทัง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทเชื
ี อมโยง
กัน เป็ น เครือ ข่ า ยและมีก ารสือสาร
ข้อมูลกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื อ ส า ร แ ล ะ ห รื อ ก า ร
โทรคมนาคม เพือให้ ผู้ ร่ ว มประชุ ม
สามารถเข้า ถึง และใช้ง านสํ า หรับ
การประชุม ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมด้วยเสียง หรือ
ทังเสียงและภาพ
“ผูค้ วบคุมระบบ”
หมายความว่า เจ้ า หน้ า ทีสหกรณ์ ผู้ทํ า หน้ า ทีดู แ ล
และบริหารจัดการระบบการประชุม
ผ่า นสืออิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ังแต่ เ ริมทํา
การประชุ ม จนเสร็จ สินการประชุ ม
แต่ละครัง
ข้อ 5 การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์จะทําได้โดยมติคณะกรรมการดําเนินการไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของคณะกรรมการดําเนินการทีมาประชุม ทังนีมติคณะกรรมการดําเนินการจะต้องกําหนด ดังนี
(1) เหตุผล และความจําเป็น ทีจะต้องจัดการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการหรือ คณะอนุ ก รรมการชุ ด ใดทีสามารถจัด ประชุ ม ผ่ า นสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
(3) ช่วงเวลาหรือเดือนทีสมควรให้มกี ารประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 6 เมือผูท้ ําหน้าทีประธานในทีประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุ กรรมการ คณะใด
กําหนดให้มกี ารประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมครังใดตามมติคณะกรรมการดําเนินการแล้ว
ผูจ้ ดั การจะต้องจัดให้มผี คู้ วบคุมระบบทีสามารถบริหารจัดการระบบ เพือตรวจสอบการทํางานและแก้ไข
ปญั หาให้ผรู้ ว่ มประชุมสามารถเข้าถึงระบบก่อนเริมการประชุม
ข้อ 7 ในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ผมู้ หี น้าทีจัดการประชุม ต้องดําเนินการ ดังนี
(1) แจ้งเชิญการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
(2) จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและนําข้อมูลเข้าสูร่ ะบบเพือให้ผเู้ ข้าร่วม
ประชุมทุกคน สามารถอ่านเอกสารได้ก่อนการประชุม
(3) จัดให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมแสดงตนและนับองค์ประชุม
(4) จัดทํารายงานการประชุมเป็ นหนังสือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(5) จัดให้มกี ารบันทึกเสียงหรือทังเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผูร้ ่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาทีมีการประชุม เว้นแต่เป็ นการประชุมลับ
ข้อ 8 ในการจัดการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการดําเนิ นการ หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุ กรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 9 ประธานกรรมการหรือประธานอนุ กรรมการ มีหน้าทีดําเนินการประชุม หากประธาน
กรรมการ หรือประธานอนุกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการ
ทําหน้าทีแทน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือรองประธานอนุ กรรมการให้กรรมการ หรืออนุ กรรมการ
ทีมาประชุม เลือกกรรมการหรืออนุกรรมการคนหนึงทําหน้าทีแทน
ข้อ 10 การลงมติของทีประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับสหกรณ์และระเบียบทีเกียวข้องใน
แต่ละกรณี
ข้อ 11 ผูเ้ ข้าประชุมและผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมิให้บุคคลอืนร่วมรับ
ฟงั หรือบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 12 ในการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้จ่ายเบียประชุมให้แก่ผู้เข้าประชุมและ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ทังนี ให้จ่ายเบียประชุมแก่ผเู้ ข้าประชุมและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ซึงได้แสดงตนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน
ข้อ 13 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม) วิฑรู ย์ ไชยเพิม
(นายวิฑรู ย์ ไชยเพิม)
รองประธานกรรมการดําเนินการ
รักษาการแทนประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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9.1 ระเบียบการให้บริการสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้บริ การสําหรับสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2564
------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 44 ครังที 11 เมือวันที 29 ตุลาคม 2564 จึง
ให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการให้บริการสําหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 1 ระเบีย บนี เรีย กว่า “ระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด ว่า ด้ว ยการ
ให้บริการสําหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้บริการ
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนีตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
การซือหุ้น
ข้อ 4 สมาชิกสมทบต้องซือหุน้ เมือแรกเข้าเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึงร้อย
บาทถ้วน)
ข้อ 5 การซือหุน้ รายเดือนของสมาชิกสมทบให้กระทําได้โดยชําระเป็ นเงินสด หรือหัก
จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทสมาชิ
ี
กสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
สมทบ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกโดยได้รบั ความยินยอมจากสมาชิกผูน้ นั
ข้อ 6 สมาชิกสมทบจะขอซือหุน้ เพิมขึนอีกเมือใดก็ได้โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือ
ต่อสหกรณ์ ทังนีสมาชิกสมทบรายหนึงจะมีทุนเรือนหุน้ ในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึงล้าน
บาทถ้วน) เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการได้มปี ระกาศให้ระงับการซือหุน้
ข้อ 7 คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดให้สมาชิกสมทบทีกูเ้ งินสหกรณ์ตอ้ งซือหุน้
รายเดือนหรือซือหุน้ เพิมขึนตามจํานวนทีกําหนดตามประกาศสหกรณ์
หมวด 2
การฝากเงิ น
ข้อ 8 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ บัญชีออมทรัพย์พเิ ศษ
บัญชีออมทรัพย์ชวี ติ พอเพียง บัญชีออมทรัพย์เอนกประสงค์ และบัญชีเงินฝากประจําได้ ทังนี ให้นํา
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เกียวกับการรับฝากเงินสําหรับสมาชิก มาบังคับใช้โดย
อนุโลม
การฝากเงินของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึง อาจให้หกั จากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกสมทบ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
สมทบผูน้ นั ทังนี ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูน้ นั
ข้อ 9 หากคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินประเภท
อืนย่อมกระทําได้โดยประกาศสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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ข้อ 10 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิฝากเงินประเภทใดประเภทหนึง และหรือทุกประเภทตาม
ข้อ 8 และข้อ 9 รวมกันไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ยกเว้นดอกเบียเงินฝากที
เกิดขึนภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามทีกําหนด และเงินทีสมาชิกสมทบได้รบั โอนประโยชน์ จาก
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็ นเงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปนั ผล เงินเฉลียคืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ หรือเงินอืน
ใดทีสมาชิกได้รบั จากสหกรณ์
หมวด 3
การให้เงิ นกู้
ข้อ 11 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิกเู้ งินได้ 3 ประเภท ดังนี
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ
ทังนี ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ
หมวด 4
การรับโอนหนี จากสมาชิ ก
ข้อ 12 ในกรณีทีสมาชิกมีหนีต่อสหกรณ์ และต่ อมาสมาชิกผู้นันได้ขาดจากสมาชิก
ภาพ หากสมาชิกสมทบผูใ้ ดประสงค์ขอรับโอนหนีของสมาชิกผูน้ ัน ให้ยนหนั
ื งสือแสดงความจํานงต่อ
สหกรณ์
การรับโอนหนีตามวรรคหนึง ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ทังนี คณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดเงือนไขในการรับโอนหนีดังกล่าวตามทีเห็นสมควร
ข้อ 13 สําหรับเงินงวดชําระหนีทีรับโอนจากสมาชิก ดอกเบียหนีทีรับโอน การควบคุม
หลักประกัน และการเรียกคืนหนี ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
โดยอนุโลม หรือตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
หมวด 5
การประกันชีวิตกลุ่ม
ข้อ 14 สหกรณ์จดั ให้มกี ารประกันชีวติ กลุ่มให้กบั สมาชิกสมทบในวงเงินผลประโยชน์
คุม้ ครองตามทีสหกรณ์กาํ หนด โดยสมาชิกสมทบผูท้ าํ ประกันเป็ นผูจ้ า่ ยเงินค่าเบียประกันชีวติ
หมวด 6
การบริ การทางวิ ชาการ
ข้อ 15 สมาชิกสมทบมีสทิ ธิได้รบั บริการทางวิชาการเกียวกับการฝึ กอบรม การสัมมนา
การฝึ กอบรมวิช าชีพ หรือกิจกรรมอืน ทังนีต้องเป็ นบริการทางวิชาการทีสหกรณ์ จดั ให้มีข นหรื
ึ อที
คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ
ข้อ 16 การรับ บริก ารทางวิช าการของสมาชิก สมทบ ตามข้อ 15 ให้ส หกรณ์ เ ป็ น
ผูด้ าํ เนินการเกียวกับค่าใช้จา่ ยดังกล่าว ทังนี สมาชิกสมทบไม่มสี ทิ ธิรบั เงินค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
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หมวด 7
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 17 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 18 ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงิ นกู้แก่สมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2562
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 ครังที 4
เมือวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ย กเลิก ระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพ ย์กรมป่า ไม้ จํากัด ว่า ด้ว ยการให้เ งินกู้แ ก่
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2559 และบรรดาประกาศ มติทประชุ
ี มคณะกรรมการ
ดําเนินการอืนใด ทีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี ซึงมีขอ้ ความขัดหรือแย้งกับระเบียบนีเสียทังสิน และให้ใช้
ระเบียบนีแทน
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี สหกรณ์ให้เงินกู้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ
ข้อ 5 สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะสมาชิกสมทบทีเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อ 6 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบจะให้ได้เฉพาะกรณีเพือการอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์
ตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ข้อ 7 สมาชิกสมทบทีมีความประสงค์จะขอกูเ้ งินตามระเบียบนี ให้ยนคํ
ื าขอกูต้ ามแบบและ
วิธกี าร ทีสหกรณ์กาํ หนด
หมวด 2
เงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น
ข้อ 8 เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินทีให้แก่สมาชิกสมทบผูก้ คู้ นหนึง ๆ ให้มจี าํ นวนไม่เกินร้อยละ 90
ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกสมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์ ทังนี ไม่เกิน 40,000 บาท
หมวด 3
เงิ นกู้สามัญ
ข้อ 9 สมาชิกสมทบสามารถกูเ้ งินกูส้ ามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์
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หมวด 4
เงิ นกู้พิเศษ
ข้อ 10 เงินกูพ้ เิ ศษแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี
(1) เงินกู้พเิ ศษหุน้ ซึงเป็ นการกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์
(2) เงินกูพ้ เิ ศษเงินฝาก ซึงเป็ นการกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากของสมาชิก
สมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์
หมวด 5
เงิ นงวดชําระหนี สําหรับเงิ นกู้
ข้อ 11 เงินงวดชําระหนีสําหรับเงินกูท้ ุกประเภทนัน ให้ชาํ ระได้ไม่เกินจํานวนงวด ดังนี
(1) เงินกู้เพือเหตุ ฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบียเป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด
(2) เงินกูส้ ามัญ จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกสมทบ
ผู้กู้ทีมีอยู่ใ นสหกรณ์ ให้ผู้กู้ส่งคืน เงินกู้พร้อมดอกเบียเป็ น งวดรายเดือนเท่ากันทุ ก งวด (เว้นแต่ งวด
สุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด
(3) เงินกูพ้ เิ ศษ จํานวนเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ หรือเงินฝากของ
สมาชิกสมทบผูก้ ทู้ มีี อยูใ่ นสหกรณ์ ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบียเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่
งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 360 งวด
ข้อ 12 การชําระหนีเงินกูท้ ุกประเภทของสมาชิกสมทบ ให้หกั จากเงินได้รายเดือนและ
หรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบผูก้ ทู้ มีี อยูก่ บั สหกรณ์
กรณีผูก้ ู้มเี งินได้รายเดือน การชําระหนีเงินกู้ทุกประเภทให้หกั จากเงินได้ราย
เดือนก่อน หากเงินได้รายเดือนไม่เพียงพอต่อการหักชําระหนีรายเดือน จึงให้หกั จากบัญชีเงินฝากของผูก้ ู้
สําหรับการหักจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ต้องมีเงินฝากไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า
เงินงวดชําระหนี หากผูก้ ูม้ เี งินฝากไว้ในบัญชีไม่เพียงพอในวันทีครบกําหนดชําระหนี สหกรณ์ถอื ว่าผูก้ ู้
ผิดนัดชําระหนี
ข้อ 13 หากผู้กู้ผดิ นัดไม่ชําระหนี ตามสัญญาเงินกู้ ผู้กู้ยนิ ยอมให้สหกรณ์ ใช้สทิ ธิเบิก
ถอนเงินฝากของผูก้ ู้ทได้
ี จํานํ าไว้กบั สหกรณ์เพือชําระหนีเงินกู้ดงั กล่าวตามจํานวนทีค้างชําระได้โดยมิต้อง
บอกกล่าว
ข้อ 14 หากผูก้ ผู้ ดิ นัดไม่ชาํ ระหนีตามสัญญาเงินกู้ เมือผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ
ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ นําเงินหรือสิท ธิประโยชน์ ทีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ มาชําระหนี ตาม
จํานวนทีค้างชําระต่อสหกรณ์
หมวด 6
ดอกเบียเงิ นกู้
ข้อ 15 ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบียเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ เิ ศษได้
ตามประกาศสหกรณ์โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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9.2 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
การกําหนดอัตราดอกเบียเงินกูใ้ ห้ออกเป็ นประกาศสหกรณ์และให้มผี ลใช้บงั คับ
ตังแต่วนั แรกของเดือนถัดจากเดือนทีมีการออกประกาศเป็ นต้นไป สําหรับสมาชิกทีอยู่ในระหว่างการ
ผ่อนชําระหนีเงินกู้ สหกรณ์จะปรับอัตราดอกเบียให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์ดงั กล่าวและอาจปรับ
จํานวนเงินทีต้องผ่อนชําระของผูก้ ซู้ งยั
ึ งค้างชําระอยูเ่ ป็ นอัตราใหม่กไ็ ด้
ข้อ 16 ดอกเบียเงินกูใ้ ห้คดิ เป็ นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงิ นกู้
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการเงินกูต้ รวจตราควบคุมการให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที
กําหนดไว้ในระเบียบนี และเมือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 18 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนีให้ถอื ว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืน
โดยสินเชิงพร้อมทังดอกเบียในทันที โดยมิต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้ และให้คณะกรรมการเงินกู้
จัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมือผูก้ พู้ น้ จากการเป็ นสมาชิกสมทบไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการเงินกูว้ า่ ผูก้ นู้ ําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีให้
เงินกูน้ นั
(3) เมือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่อง และผูก้ ู้
มิได้แก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีสหกรณ์กาํ หนด
(4) เมือค้างส่งเงินงวดชําระหนีเป็ นเวลาสองงวดเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชําระหนีถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ
ข้อ 19 กรณีผกู้ ูเ้ งินกู้ได้โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา แต่ยงั มีหนี
ค้างชําระหรือภาระผูกพันต่อสหกรณ์ ให้ผูน้ ันแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบภายในกําหนด 7 วัน นับแต่
วันทีโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา
หมวด 8
การรับโอนหนี จากสมาชิ ก
ข้อ 20 กรณีทสมาชิ
ี
กเสียชีวติ หรือขาดจากสมาชิกภาพ หรือเป็ นบุคคลทีศาลมีคําสังให้
เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรือกรณีอนใด
ื ให้สมาชิกสมทบผูซ้ งเป็
ึ นบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร สามารถ
รับโอนหนีเงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะจากสมาชิกได้ ทังนี ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 21 สมาชิกสมทบทียังส่งคืนเงินกูพ้ เิ ศษเพือการเคหะกรณีรบั โอนหนีจากสมาชิกไม่ครบ
สมาชิกสมทบผูน้ นจะขายหรื
ั
อโอนทรัพย์สนิ ทีเป็ นหลักประกันเงินกู้ ไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดแก่ผอู้ นไม่
ื ได้
หมวด 9
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 22 การให้เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญ เงินกูพ้ เิ ศษ ให้สมาชิกสมทบผูก้ ูย้ นคํ
ื าขอกู้
เป็ นเอกสารหรือกูผ้ า่ นทางระบบดิจทิ ลั ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
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9.2 ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
ข้อ 23 การกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงือนไขเพิมเติมหรือนอกเหนือทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดโดยออกเป็ นประกาศสหกรณ์
ข้อ 24 การใดทีมิได้เป็ นไปตามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณา
และวินิจฉัยการให้เงินกูเ้ ป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะเรืองนัน ๆ ได้ ทังนี ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่ตํากว่า
สามในสีของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพือการนัน
ข้อ 25 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 26 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบทีมีมาก่อนระเบียบนีใช้บงั คับ ให้มผี ลบังคับใช้
จนกว่าจะครบอายุสญ
ั ญาและหมดภาระผูกพันทีมีอยูก่ บั สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที 26 เมษายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.1 ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 7 เมือวันที 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
จึงมีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 4 สวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพของสมาชิกสมทบให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สหกรณ์ จะจ่ายสวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบจํานวน 1,500 บาท
เพือมอบเป็ นสิงของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทําบุญงานศพสมาชิกสมทบในนามสหกรณ์
กรณีสมาชิกสมทบเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สหกรณ์จะจ่าย
สวัสดิการเพือช่วยเหลืองานศพตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพือ
ช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตรของสมาชิกเพียงอย่างเดียว
ข้อ 6 เมือสหกรณ์ ทราบว่าสมาชิกสมทบผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ผู้จดั การเบิกเงินจากสหกรณ์
เพือมอบให้แก่ผแู้ ทนสมาชิก หรือ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกสมทบผูน้ ัน
เพือดําเนินการตามข้อ 5 โดยการเบิกเงินดังกล่าวให้เบิกได้ภายใน 60 วัน นับตังแต่วนั ทีถึงแก่กรรม ทังนี
เมือดําเนินการเสร็จสินแล้ว ให้สง่ สําเนาใบมรณบัตรภายใน 60 วันนับแต่วนั เบิกจ่ายเงิน
ข้อ 7 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.2 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกสมทบปฏิ บตั ิหน้าทีราชการ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การเพือช่วยเหลือสมาชิ กสมทบเนื องมาจากการปฏิ บตั ิ หน้ าทีราชการ พ.ศ. 2562
------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 ครังที 7
เมือวันที 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วย
สวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพือช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ” หมายความว่า การปฏิบตั หิ น้าทีราชการ
ตามอํานาจหน้าทีรับผิดชอบหรือตามที
ได้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือ
หน่วยราชการ
“ทุพพลภาพ”
หมายความว่า ได้รบั อันตรายจนไม่สามารถประกอบอาชีพ
ใดๆ ได้หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี
1. สูญเสียตาหนึงข้าง
2. สูญเสียมือหนึงข้างหรือเท้าหนึงข้าง
3. สูญเสียการได้ยนิ โดยสินเชิงและไม่
มีทางรักษาให้หายได้
“บาดเจ็บสาหัส”
หมายความว่า ได้รบั อันตรายอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
1. ลินขาด เสียอวัยวะอืนใดหรือเสีย
ความสามารถในการดมกลิน
2. หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
3. แท้งลูก
4. จิตพิการอย่างติดตัว
5. ปว่ ยเจ็บเรือรังซึงอาจถึงตลอดชีวติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

214

10.2 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกสมทบปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
6. ปว่ ยเจ็บซึงต้องใช้เวลารักษาหรือจน
ประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ไม่
น้อยกว่า 20 วัน
ข้อ 4 เงินสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกสมทบให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนืองมาจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ ดังนี
(1) กรณีถงึ แก่กรรม
จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
(2) กรณีทุพพลภาพ
จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
(3) กรณีบาดเจ็บสาหัส จ่ายให้รายละไม่เกิน 5,000 บาท
ข้อ 6 เมือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนืองจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีราชการ ให้คสู่ มรส หรือทายาทโดยธรรม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงาน
ทีสมาชิกสมทบนันสังกัดอยู่ แจ้งเป็ นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) หนังสือแสดงว่าถึงแก่กรรมหรือเอกสารหลักฐานอืนใดอันพึงเชือได้ว่าได้ถงึ
แก่กรรม หรือแนบหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทย์ทรัี บรองว่าทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส แล้วแต่
กรณี
(2) หนังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาหรือของหน่วยงานทีสมาชิกสมทบนันสังกัด
อยูห่ รือพยานหลักฐานอืนใดอันเชือได้วา่ การถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนันเนืองมาจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีราชการแล้วแต่กรณี
โดยยืนต่อสหกรณ์ภายในกําหนด 180 วัน นับแต่วนั ถึงแก่กรรม หรือได้รบั อันตราย
จนถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส
กรณียนต่
ื อสหกรณ์ เกิน 180 วัน การพิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
อํานวยการ
ข้อ 7 การจ่ายเงินตามข้อ 5 ให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาวินิจฉัย จากหนังสือ
รับรองของผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานทีสมาชิกสมทบนันสังกัดอยู่ หรือพยานหลักฐานอืนใดอันเชือได้ว่า
ถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสเนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีราชการ และให้มอี ํานาจ
อนุมตั จิ า่ ยเงินตามระเบียบนี
ข้อ 8 กรณีสมาชิกสมทบได้รบั บาดเจ็บสาหัสเนืองมาจากการปฏิบตั ิหน้ าทีราชการ
และได้รบั เงินช่วยเหลือตามระเบียบนีไปแล้ว ต่อมาได้ทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรม อันสืบเนืองมาจาก
การได้รบั บาดเจ็บสาหัสดังกล่าว ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือในส่วนทียังขาดอยู่
ข้อ 9 การจ่ายเงินตามระเบียบนี ให้จา่ ยแก่บุคคล ดังนี
(1) กรณีถงึ แก่กรรม ให้จ่ายแก่คู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือ
ตังผูร้ บั ประโยชน์
(2) กรณีทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส ให้จ่ายแก่สมาชิกสมทบผูน้ ัน หรือผูร้ บั
มอบอํานาจ หรือคูส่ มรส หรือทายาทโดยธรรม
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10.2 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเพือช่วยเหลือสมาชิกสมทบปฏิ บตั ิหน้าทีราชการ
ข้อ 10 สําหรับลูกจ้างชัวคราวของสหกรณ์ซงเป็
ึ นสมาชิกสมทบได้ถึงแก่กรรม หรือ
ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส เนืองมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีตามอํานาจหน้าทีรับผิดชอบหรือตามที
ได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์ ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการตามระเบียบนีโดยอนุ โลม
ข้อ 11 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.3 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิ การเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 7 เมือวันที 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีมติ
ให้กํ าหนดระเบียบว่ าด้วยการใช้ทุ นสวัสดิการเพือส่ งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การศึกษา”
หมายความว่า การศึกษาตังแต่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันต้นขึนไป จากสถาบัน
การศึกษาของรัฐหรือเอกชนทีทาง
ราชการรับรอง
ข้อ 4 สวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิก สมทบผู้มีส ิท ธิได้รบั ทุน ตามระเบีย บนี ต้อ งเป็ น สมาชิก สมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สมาชิกสมทบผูม้ คี วามประสงค์ขอรับทุนเพือส่งเสริมการศึกษาให้ยนคํ
ื าขอตาม
แบบทีสหกรณ์กําหนดพร้อมแนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสําเร็จ
การศึกษา ภายในกําหนดเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันต้นหรือ
ชันสูง หรือได้รบั อนุมตั ปิ ริญญาบัตร
ข้อ 7 สหกรณ์จะจ่ายทุนเพือส่งเสริมการศึกษาตามระเบียบนีให้แก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ตังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันต้นขึนไป จํานวน 1,000 บาทต่อหนึงประกาศนียบัตรหรือหนึง
ปริญญาบัตร
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10.3 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
ข้อ 8 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
สมทบให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 9 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ทุนตามระเบียบนี ต้องเป็ นผูส้ ําเร็จการศึกษาตังแต่
วันทีระเบียบนีมีผลบังคับใช้
ข้อ 10 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.4 ระเบียบทุนสวัสดิ การมงคลสมรสสมาชิกสมทบ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทนุ สวัสดิ การเพือการมงคลสมรสของสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 7 เมือวันที 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้
กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพือการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมรส”
หมายความว่า จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 4 สวัสดิการเพือการมงคลสมรส ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิก สมทบผู้ม ีส ิท ธิได้ร บั ทุ น สวัส ดิก ารตามระเบีย บนี ต้อ งเป็ น สมาชิก สมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สหกรณ์ จ ะจ่ า ยเงิน ทุ น สวัส ดิ ก ารเพือการมงคลสมรสให้ แ ก่ ส มาชิก สมทบที
จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ตังแต่วนั ทีระเบียบนีมีผลบังคับใช้ รายละ 1,000 บาท เพียงครังเดียว
ข้อ 7 ให้ส มาชิก สมทบทีจดทะเบีย นสมรสแล้ว ยืนคํา ขอตามแบบทีสหกรณ์ กํ า หนด
พร้อมทังแนบสําเนาทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแต่วนั ทีจดทะเบียนสมรส หากพ้น
กําหนดนีแล้วเป็ นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ
ข้อ 8 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพือการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 9 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.5 ระเบียบทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิ การสมาชิ กสมทบเพืออุปสมบทหรือประกอบพิ ธีฮจั ญ์ พ.ศ. 2560
-------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่ า ไม้ จํ า กัด ทีประชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที 40 ครังที 7 เมือวัน ที 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพืออุปสมบทหรือประกอบ
พิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการสมาชิกสมทบเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“อุปสมบท”
หมายความว่า บวชเป็ นภิกษุในพระพุทธศาสนา
“พิธฮี จั ญ์”
หมายความว่า พิธปี ฏิบตั ศิ าสนกิจทีสําคัญในศาสนา
อิสลาม ซึงจะต้องกระทําทีนคร
มักกะฮ์(เมกกะ) ประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย
ข้อ 4 สวัสดิการเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์ ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ทุนสวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สหกรณ์ จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนีให้แก่สมาชิกสมทบทีอุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮจั ญ์ และได้ล าสิก ขาบทหรือกลับจากการเดิน ทางประกอบพิธีฮ จั ญ์หลังจากวัน ที
ระเบียบนีมีผลบังคับใช้ รายละ 2,000 บาท เพียงครังเดียว
ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเพืออุปสมบทหรือประกอบพิธฮี จั ญ์
ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด พร้อมทังแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) สําเนาหลักฐานการอนุ ญาตให้ลาอุปสมบท ตามระเบียบของทางราชการหรือ
สําเนาใบสุทธิทแสดงว่
ี
าได้อุปสมบท หรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(2) สําเนาหลักฐานการอนุ ญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจั ญ์ ตามระเบียบของทาง
ราชการ หรือหลักฐานอืนทีแสดงว่าได้เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์
ข้อ 8 ให้ยนคํ
ื าขอรับเงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนี ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับจาก
วันทีลาสิกขาบท หรือวันทีเดินทางกลับจากการประกอบพิธฮี จั ญ์ หากพ้นกําหนดนีแล้วเป็ นอันหมดสิทธิ
ในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี ํานาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพืออุปสมบทหรือ
ประกอบพิธฮี จั ญ์ให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
( นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.6 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิ การเพือบ้านหลังใหม่ของสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
----------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 7 เมือวันที 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 4 สวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ทุนสวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สหกรณ์ จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการบ้านหลังใหม่ให้แก่ สมาชิกสมทบผู้เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิในบ้านและมีชอในทะเบี
ื
ยนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครังเดียว
กรณีซอบ้
ื านหรือห้องชุดหรือเพือปลูกสร้างบ้านโดยกู้เงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะ
จากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพือบ้านหลังใหม่ให้แก่สมาชิกสมทบผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ โดย
จ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อบ้านหนึงหลัง
ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการ ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนด
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตาม (1) และ (2) ดังนี
(1) หลักฐานแสดงสิทธิและการอยูอ่ าศัย
1) สําเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ทมีี ชอสมาชิ
ื
กสมทบผูข้ อรับทุน ไม่วา่ ในฐานะ
เจ้าบ้านหรือผูอ้ ยูอ่ าศัยเว้นแต่กรณีตามข้อ 6 วรรคสอง และ
2) สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในทีดินทีมีชอของสมาชิ
ื
กสมทบหรือหลักฐานอืน
ทีแสดงว่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในบ้านดังกล่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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(2) หลักฐานของสมาชิกสมทบทีแสดงว่าเป็ นบ้านหลังใหม่
1) สําเนาสัญญาซือขายทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างของกรมทีดิน
(ทด.13 หรือ อช.16)หรือ
2) สําเนาสัญญาเงินกูเ้ พือการเคหะของสถาบันการเงินหรือ
3) สําเนาใบอนุ ญาตปลูกสร้างอาคารจากทางราชการ หรือ
4) สําเนาใบอนุญาตให้เลขหมายประจําบ้าน
ข้อ 8 ให้สมาชิกสมทบยืนขอรับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี ภายในกําหนดเวลา 120 วัน
นับจากวันทีมีกรรมสิทธิในบ้านหลังดังกล่าว โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี
(1) กรณีชอขายหรื
ื
อยกให้ พิจารณาจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
(2) กรณีปลูกสร้างบ้านเอง พิจารณาจากวันทีได้รบั เลขทีบ้านแต่ทงนี
ั วันทีได้รบั
เลขทีบ้านต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ได้รบั อนุญาตให้ก่อสร้าง
ข้อ 9 ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูม้ อี าํ นาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบเพือบ้านหลังใหม่ให้
เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
ข้อ 10 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 31 กรกฎาคมพ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.7 ระเบียบทุนสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิ การเพือรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 7 เมือวันที 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
มีมติให้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทายาทใหม่”
หมายความว่า บุตรทีถูกต้องตามกฎหมายของ
สมาชิกสมทบทีคลอดในระหว่างที
ระเบียบนีมีผลบังคับใช้
ข้อ 4 สวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ ให้ใช้จากเงิน ดังนี
(1) ทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
(2) เงินบริจาค
ข้อ 5 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ทุนสวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 6 สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพือรับขวัญบุตรของสมาชิกสมทบทีถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึงเป็ นทายาทใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ทีคลอดตังแต่วนั ทีระเบียบนี
มีผลบังคับใช้ครอบครัวละ 1,000 บาท
ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบทีมีทายาทใหม่ ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนดพร้อมทัง
แนบสําเนาสูตบิ ตั รและทะเบียนสมรส ภายในกําหนดเวลา 120 วัน นับแต่วนั ทีคลอด หากพ้นกําหนดนี
แล้วเป็ นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินทุนสวัสดิการ
ข้อ 8 ให้ผู้จดั การเป็ นผู้มีอํานาจจ่า ยเงินทุ นสวัสดิการเพือรับ ขวัญทายาทใหม่ของ
สมาชิกสมทบให้เป็ นไปตามระเบียบนี แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบ
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ข้อ 9 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็นทีสุด
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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10.8 ระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมทบช่วยเหลือผูต้ ิดเชือไวรัสโคโรนา 2019
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยสวัสดิ การสมาชิ กสมทบเพือช่วยเหลือผูต้ ิ ดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พ.ศ. 2564
---------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด และเพือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสมทบทีได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณ์
โรคโควิด 19 ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 44 ครังที 12
เมือวันที 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้ว ยสวัสดิการสมาชิกสมทบเพือ
ช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
สมาชิกสมทบเพือช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2565 หรือเมือสหกรณ์อนุมตั คิ รบวงเงินตามทีกําหนดไว้ในข้อ 4 แล้วแต่กรณีใดถึงกําหนดก่อน
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ าํ หน้าทีผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
ข้อ 4 สวัสดิการสมาชิกสมทบตามระเบียบนีให้ใช้จากเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ
วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึงล้านบาทถ้วน)
กรณีส มาชิก สมทบยืนคํา ขอรับ ทุ น สวัส ดิก ารนี หลัง จากทีสหกรณ์ อ นุ ม ตั ิค รบ
จํานวนเงินตามวงเงินทีกําหนดไว้ดงั กล่าวแล้ว ให้คาํ ขอนันเป็ นอันตกไป
สมาชิกสมทบทีติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนทีระเบียบนีใช้บงั คับ
ให้มสี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการนี
ข้อ 5 สหกรณ์ จะจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนีให้แก่สมาชิกสมทบเมือได้รบั การ
วินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นจํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) เพียงครังเดียว
ข้อ 6 สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามระเบียบนีต้องเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 7 ให้สมาชิกสมทบผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการ ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์กําหนด
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าติดเชือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 120 วัน นับแต่ วนั ทีได้รบั ทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย์หรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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โรงพยาบาลทังนี ให้รวมถึงหลักฐานใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีระบุวนั ทีก่อนวันทีระเบียบนีมีผลใช้บงั คับด้วย
ข้อ 8 ให้ผู้จดั การตรวจสอบคําขอรับสวัสดิการสมาชิกสมทบเพือช่วยเหลือผู้ติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมเอกสารหลักฐานให้เป็ นไปตามระเบียบนีแล้วเสนอประธาน
กรรมการดําเนินการเพือพิจารณาอนุ มตั ิ และให้ผจู้ ดั การนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือทราบใน
คราวทีมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป
ข้อ 9 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542

¡¦³¦µ´´·®¦r ¡.«. 2542
~1~

พระราชบัญญัติ
สหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยทเี่ ป็นการสมควรปรับปรงกฎหมายวาดวยสหกรณ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒”
*

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
**
“สหกรณ” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชนท างเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชิ ก สหกรณ ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทย โดยช ว ยตนเองและช ว ยเหล ือ ซ ึ่ง ก ัน และก ัน และได จ ดทะเบ ีย นตาม
พระราชบัญญัตินี้
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกกลุมเกษตรกร
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
*

ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 30 ก หนา 1 วันที่ 23 เมษายน 2542
มาตรา 4 ให แ ก ไ ขบทนิ ย ามคํ า ว า “สหกรณ ” โดยมาตรา 3 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ (ฉบั บ ที่ 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
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
**

231

®¦r°°¤¦´¡¥r¦¤nµÅ¤o Îµ´

¡¦³¦µ´´·®¦r ¡.«. 2542

~2~

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกำหนดใหจดทะเบียนสำหรับการไดมา การ
จําหนาย การยกขึ้นเป็นขอตอสู หรือการยึดหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนเชนวานั้นใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๗ หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใชคําวา “สหกรณ”
เป็นชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ
*
มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดตามมาตรา 61 (2) แห งพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ใหกรมสงเสริมสหกรณ* จัดการฝากไวที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร หรือฝากไวที่สถาบันการเงินอื่นใดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ หรือลงทุนตามระเบียบที่กรมสงเสริมสหกรณ* กําหนด
ดอกผลที่เ กิด ขึ้น จากทุน กลางใหก รมสง เสริม สหกรณ * มีอํา นาจจา ยขาดใหแ กสัน นิบ าตสหกรณ
แหงประเทศไทย เพื่อใชจายในกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๐

**

หมวด ๒
การกำกับและสงเสริมสหกรณ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูจัดการใหญธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งเปนกรรมการดําเนินการ ประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร
ระดับประเทศหนึ่งคน เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคนเปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมสงเสรมิ สหกรณเป็นกรรมการและเลขานุการ ผูอำนวยการสันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทย
เป็นผูชวยเลขานุการ
***
ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหนง
คัดเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารสหกรณ การเงิน การตลาด การเกษตร กฎหมาย หรือดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
*

มาตรา 8 และมาตรา 9 ใหแกไขคําวา “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” เป็น “กรมสงเสริมสหกรณ” และคำวา “ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ” เป็น “อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ” โดยมาตรา 122 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอำนาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเป็นไปตามพระราชบัญญตั ิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
**
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
***
มาตรา 9 วรรคสาม แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
หมายเหต ุ :- มาตรา 33 แห ง พระราชบ ัญญ ัต ิส หกรณ (ฉบ ับที่ 3) พ.ศ. 2562 กํ าหนดวา “มาตรา 33 ใหกรรมการผูท รงคุณ วุฒิใ น
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี การ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ทั้ งนี้ ตองดําเนินการแตงตั้ง
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ”
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณใหสอดคลอง
กับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ ใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
(๓) กำหนดแนวทางในการส งเสริมและสนับสนุนการขยายธ ุรกิจและกิจการของสหกรณ รวมทั้งการ
รวมมือกับภาคเอกชนใหมีสวนในการพัฒนาการสหกรณ
(๔) กำหนดแนวทางในการประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อใหการ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ
(๕) พิจารณาแกไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนขอขัดของที่ทําใหนโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ
ไมอาจบรรลุเปาหมาย
(๖) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับสหกรณตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) มีอำนาจและหนาที่ตามทบี่ ัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตำแหนงคราวละสองปี
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตำแหนงไมวาจะเป็น
การแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรอื แตงตงั้ ซอม ใหผูไดรับแตงตงั้ นั้นอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งได
แตงตงั้ ไวแลวนั้น
มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคประชุม
ในการประชุมครั้งใดถาประธานกรรมการไมมาประช ุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน
กรรมการเปน็ ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมม าประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนงึ่ เป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ประธานออกเสียงชี้ขาด ตองใหมีบันทึกเหตุผลทั้งสองฝายไวดวย
*
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสี่ครั้ง
**
มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ คณะอนุกรรมการการลงทุน และอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่นตามความจําเปนโดยคํานึงถึงความ
เชี่ยวชาญในแตละดาน เพื่อพิจารณาหรื อกระทําการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการพ ัฒนาการสหกรณ แหงชาติ
มอบหมาย
*

มาตรา 13 วรรคหา เพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา 14 แกไขโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

**
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การประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหนำความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการดําเนินงานอื่นของ
คณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

สวนที่ ๒
นายทะเบียนสหกรณ
*

มาตรา ๑๕ ใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเป็นนายทะเบียนสหกรณ
ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ผูอำนวยการกองหรือเทียบเทาเป็นรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รั บ จดทะเบี ย น ส ง เสริ ม ช ว ยเหลื อ แนะนํ า และกํ า กั บ ดู แลสหกรณ ใ ห เ ป น ไปตามบทแห ง
พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
**
(๒) กําหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต างๆ ที่ ส หกรณต องยื่ น ตอ นายทะเบีย น
สหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอื่นๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
**
(๓) แตงตั้งผูสอบบัญชีตามมาตรา 80 ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี
**
(๔) ออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบหรือไตสวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของ
สหกรณ หรือใหจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ
(๕) สั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิกสหกรณ ถาเห็นวาสหกรณ
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก
(๖) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ
(๗) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
(๘) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ
(๙) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณ หรือ
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
บรรดาอํานาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการดําเนินการอื่นใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหปฏิบัติการแทนได
การมอบอำนาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สวนที่ ๓
การกํากับดูแลสหกรณ
*

มาตรา 15 ใหแกไขคำวา “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เป็น “อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ” และคำวา “กระทรวงเกษตร
และสหกรณ” เป็น “กรมสงเสริมสหกรณ” โดยมาตรา 122 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอำนาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ครั้งสุดทาย แกไขโดยมาตรา 4 แหง
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 นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี หรอื
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณมาชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการประช ุมของ
สหกรณได
มาตรา ๑๘ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
ในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได และใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือ
หรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร
ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจำตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจำตัวตามวรรคสอง ใหเป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๑๙ ใหผูตรวจการสหกรณมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณตามที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอนายทะเบียนสหกรณ
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 ีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณกระทำการหรืองดเวนกระทํ าการในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนอันอาจทำใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ
ใหนายทะเบียนสหกรณมีอำนาจออกคําสั่งเป็นหนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
(๒) ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติที่เป็นเหตุใหเกิดขอบกพรองหรืออาจทําให
เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
(๓) ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาที่เปน็ การช ั่วคราว จนกวาจะมีการแกไข
ขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จ
(๔) ใหคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณพนจากตำแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่งเกยี่ วของกับ
การนั้นพนจากตำแหนงกรรมการ
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
ดําเนิ นการสหกรณเพื่อแกไขขอบกพรองให แลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด และดําเนินกิจการแทนสหกรณนั้น โดยใหถือวา ผูไดรับมอบหมายดังกลาวเปนผูแทนสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกจนกวาจะแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการไดเทาที่จําเปน
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณพนจากตําแหนง
ทั้งคณะ ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ และใหอยูในตำแหนงไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง
กอนที่จะพนจากตำแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม
ทั้งคณะตามวิธีการที่กำหนดในขอบังคับ
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนง ใหคณะกรรมการ
สวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจาก
ตําแหนง ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลาใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปน
กรรมการแทน ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลืออยูของ
ผูซึ่งตนแทน
**

มาตรา ๒๖ (ยกเลิก)

สวนที่ ๔
กองทุนพัฒนาสหกรณ
***

มาตรา ๒๗ ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณขึ้นในกรมสงเสริมสหกรณ* เรียกโดยยอวา “กพส.” เพื่อ
เป็นทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน
(2) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(๓) เงินและทรัพยสินที่ตกเป็นของ กพส.
(๔) เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ไดรับมาตาม (๒) และ (๓)
(๕) ดอกผล รายได หรือประโยชนอื่นใดของ กพส.
เงินและทรัพยสินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งใหนําสงเขาบัญชี กพส. โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน การจัดการและการ
จําหนายทรัพยสินของ กพส. ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ
*

มาตรา 23/1 เพิม่ เติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
มาตรา 26 ยกเลิ ก โดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
***
มาตรา 27 ใหแกไขคําวา “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” เป็น “กรมสงเสริมสหกรณ” โดยมาตรา 122 แหงพระราชกฤษฎีกา
แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอำนาจหนาที่ของสว นราชการใหเป็นไปตามพระราชบัญญตั ิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545
**
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*

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมตรวจบ ัญชีสหกรณ อธิบ ด ีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตําแหนง กรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตงั้ จาก
ผูแทนของสหกรณประเภทละหนึ่งคน และผูแทนกลุมเกษตรกรหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ใหรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณซึ่งอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
การเลือกผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุมเกษตรกรเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท ี่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ใหคณะกรรมการบริหาร กพส. มีอํานาจหนาที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมิ น
ผลงานของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ
**
มาตรา ๓๑ ให นํ า ความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช บั ง คั บ แก ก ารดํ า รงตํ า แหน ง ของ
กรรมการบริหาร กพส. ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณและผูแทนกลุมเกษตรกรโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพส. โดยอนุโลม

หมวด ๓
สหกรณ
สวนที่ ๑
การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ
มาตรา ๓๓ สหกรณจะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และตองมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ และตอง
(๑) มีกิจการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน
(๒) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(๓) มีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน แตไมเกิน
หนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
(๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามทกี่กําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญัติมาตรา ๔๓ (๗)
***
วรรคสอง (ยกเลิก)
****

มาตรา ๓๓/1 สหกรณที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 33 แบงประเภทได ดังตอไปนี้
(1) สหกรณการเกษตร
(2) สหกรณประมง
(3) สหกรณนิคม

*

มาตรา 30 ใหแกไขคําวา “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ” และคําวา “กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ” เปน “กรมสงเสริมสหกรณ” โดยมาตรา 122 แหงพระราชกฤษฎีกา แกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ครั้ง สุด ทาย แกไขโดยมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
**
มาตรา 31 แกไขโดยมาตรา 6 แหง พระราชบัญญัติส หกรณ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2553
***
มาตรา 33 วรรคสอง ยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
****
มาตรา 33/1 เพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
หมายเหตุ :- มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กําหนดวา “มาตรา 34 ในกรณีที่ขอบังคับของสหกรณใดไม
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 33/1 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหสหกรณนั้นแกไขขอบังคับของสหกรณใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ”
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(4) สหกรณรานคา
(5) สหกรณบริการ
(6) สหกรณออมทรัพย
(7) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
(8) สหกรณอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะของสหกรณที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค และขอบเขตแห งการดําเนินกิจการที่จะพึง
ดําเนินการไดของสหกรณแตละประเภทตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ ผูซึ่งประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้งขึ้น ตองประชุมกันเพื่อคัดเลือกผูที่
มาประชุมใหเป็นคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวาสิบคน เพื่อดําเนินการจัดตั้งสหกรณ โดยใหคณะผูจัดตั้ง
สหกรณดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณที่จะจัดตั้งตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและพิจารณากําหนด
วัตถุประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งนั้น
(๒) กําหนดแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(๓) ทําบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเป็นสมาชิกพรอมดวยจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณแลว
(๔) ดำเนินการรางขอบังคับภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอใหที่ประชุมผูซึ่งจะเป็นสมาชิก
พิจารณากําหนดเป็นขอบังคับของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น
มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบียนสหกรณ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สําเนารายงานการประชุมตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองชุด
(๒) แผนดําเนินการตามมาตรา ๓๔ (๒) จํานวนสองชุด
(๓) บัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกพรอมลายมือชื่อและจํานวนหุนที่แตละคนจะถือเมื่อจัดตั้งสหกรณแลว
จํานวนสองชุด
(๔) ขอบังคับตามมาตรา ๓๔ (๔) จํานวนสชี่ ุด
มาตรา ๓๖ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรื อพนักงานเจาหน าที่ ซึ่งนายทะเบี ยน
สหกรณ มอบหมาย มีอํานาจออกคําส ั่งเป็นหนังสือใหบุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวขอ งมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสง
เอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณได
ในการพ ิจารณารายการท ี่เก ี่ยวก ับคํ าขอ หร ือรายการในข อบ ังค ับ ของสหกรณ ท ี่จะจ ัดต ั้งขึ้น ถ า
นายทะเบียนสหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง หรือยังมิไดดําเนินการตามมาตรา ๓๔ นายทะเบียนสหกรณ
มีอํานาจสั่งใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองได
มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค
ตามมาตรา ๓๓ คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา ๓๕ และการจดตั้งสหกรณตามที่ขอจดทะเบียน
จะไมเสียหายแกระบบสหกรณใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณนั้น
ใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล
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 เมื่อนายทะเบียนสหกรณรั บจดทะเบียนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจ
หนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนั้นจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณตามมาตรา 40
ใหผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกตามมาตรา ๓๔ (๓) เปนสมาชิกสหกรณตั้งแตวันที่นายทะเบียน
สหกรณรับจดทะเบียนสหกรณและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
ในกรณีที่มีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณภายหลังวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ ใหถือวา
เปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
มาตรา ๔๐ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและมอบหมายการทั้งปวง
ใหแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
*

มาตรา ๔๑ สหกรณตามมาตรา 33/1 อาจรับสมาชิกสมทบได
สมาชิกสมทบตองเปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ เวนแตสหกรณตามมาตรา 33/1 (4) (6) หรือ (7)
ที่ตั้งอยูในสถานศึกษาอาจรับผูศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะเปนสมาชิกสมทบได
สมาชิกสมทบตองมีความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิกสหกรณตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณ
ประกาศกําหนด
คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน าที่ของสมาชิกสมทบ
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ
หามมิใหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการ
ประชุมใหญ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเปนกรรมการดําเนินการ หรือกูยืมเงินเกินกวาเงินฝาก และทุนเรือนหุน
ของตนเองจากสหกรณ
มาตรา ๔๒ ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมไดและสมาชิกมีความรับผิด
เพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
**
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาช ิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรือ
อายั ดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุ ดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่
สมาชิกมีอยูมาหั กกลบลบหนี้ที่ส มาชิกผู กพันตองชําระหนี้แกส หกรณได และให ส หกรณมีฐ านะเปนเจ าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
***

มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกไดทำความยินยอมเป็นหนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบญ
ั ชาในหนวยงาน
ของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ 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 เพิ่มเติมโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
หมายเหตุ :- มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กําหนดวา “มาตรา 35 ใหสหกรณแกไขขอบังคับของสหกรณ
ที่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบใหเปนไปตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
**
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มาตรา 42/2 สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน

สวนที่ ๒
ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓ ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอ ไปนี้
(๑) ชื่อสหกรณ ซึ่งตองมีคำวา “จำกัด” อยูทายชื่อ
(๒) ประเภทของสหกรณ
(๓) วัตถุประสงค
(๔) ที่ตั้งสำนักงานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขา
(๕) ทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขายและการโอนหุน
ตลอดจนการจายคืนคาหุน
(๖) ขอกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ
(๗) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหนาที่ของสมาชิก
(๘) ขอกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ
(๙) การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
(๑๐) การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ
มาตรา ๔๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทำไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ และตองนำขอบังคับ
ที่ไดแกไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อ
นายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได
ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ ใหสหกรณคืนใบสําคัญรับจดทะเบียน
และใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อใหแกสหกรณดวย
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น ยอมไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิด
ใด ๆ ของสหกรณ
ใหนําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียน
สหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

สวนที่ ๓
การดำเนินงานของสหกรณ
มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติใหเป็นไปตามวัตถุประสงค ใหสหกรณมีอำนาจกระทำการ ดังตอไปนี้ได
(๑) ดำเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก
(๒) ใหสวัสดิการหรอื การสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(๓) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(๔) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด
*

มาตรา 42/2 เพิ่ม เติม โดยมาตรา 8 แหง พระราชบัญญัติส หกรณ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2553
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(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน ท ั้งนี้ ตามระเบียบ
ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(๖) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
(๗) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิการเชา
หรือสิทธิการเชาซื้อ จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหนา ยดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน
(๘) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(๙) ดำเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสำเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ
มาตรา ๔๗ การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ จะตองจำกัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียน
สหกรณเห็นชอบ
มาตรา ๔๘ ใหสหกรณดำรงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด
ถาการใหเงิน อุดหนุนหรือทรัพยสิ นนั้นกํา หนดไวเพื่อการใดใหใชเพื่อการนั้น แตถามิไดกําหนดไวใหจัดสรรเงิน
อุดหนุนหรอื ทรัพยสินนนั้ เป็นทุนสำรองของสหกรณ
มาตรา ๕๐ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปีนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบหนึ่งปีนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดำเนินการสหกรณ ออกจากตำแหนงเป็นจำนวนหนึ่งในสองของ
กรรมการดำเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาเป็นการพนจากตำแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงที่วาง ใหกรรมการดำเนินการสหกรณ
ที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเป็นผูดำเนินกิจการและเป็นผูแทนสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณจะมอบหมายให กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได
**

มาตรา ๕๑/1 ในการดําเนินกิจการของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการหรือ
ผูจัดการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการ
ไดของสหกรณ ขอบังคับของสหกรณ และมติที่ประชุมใหญ ทั้งนี้ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก
**

มาตรา 51/2 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการตองรับผิ ดรวมกันในความ
เสียหายตอสหกรณในกรณีดังตอไปนี้
(1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
(2) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการไดของสหกรณ
* มาตรา 46 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ครั้งสุดทายแกไขโดยมาตรา 16
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
** มาตรา 51/1 และมาตรา 51/2 เพิ่มเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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เจาหนาที่ของสหกรณผูใดมีสวนรวมในการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการหรือ
ผู จั ด การ อั น เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายแก ส หกรณ เจ า หน า ที่ ข องสหกรณ ผู นั้ น ต อ งรั บ ผิ ด ร ว มกั น กั บ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการ ในความเสียหายตอสหกรณ
*

มาตรา 51/3 คณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ กรรมการ หรือผู จัดการไมตองรั บผิดตามมาตรา
51/2 ในกรณีดังตอไปนี้
(1) พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ
(2) ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณโดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือไดทํา
คําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม
มาตรา 52 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ
(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเ ป็นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริต
ตอหนาที่
(๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔)
(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
***
(5) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
***
(6) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
***
(7) เปนบุคคลทีมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
**

มาตรา 53 ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ
****
จํานวน คุณสมบัติและลักษณะตองหาม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ
ตลอดจนอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยอาจ
กําหนดใหแตกตางกันตามขนาดและประเภทของสหกรณก็ได
มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร อย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณนั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได
แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสื อแจงใหเรียกประช ุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของ
จํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือ
ผูแทนสมาชิกในกรณีที่มีผูแทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซึ่งมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนผูแทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญก็ได
ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญใหคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ภายในสามสิ บ วั น นบแต วั น ที่ รั บ คํ า ร อ งขอ ถ า คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได
*

มาตรา 51/3 เพิ่มเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา 52 (1) แกไขโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
***
มาตรา 52 (5) (6) (7) เพิ่มเติมโดยมาตรา 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
ผูแทนสมาชิกก็ได จำนวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิก และการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนด
ในขอบังคับ
มาตรา ๕๗ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ื แทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรอผู
มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมครบ
องคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้
ถามิใชการประช ุมใหญวิส ามัญที่ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอให เรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
สามสิบคน ก็ใหถือวาเป็นองคประชุม
มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญใหถือเสียง
ขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(๑) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(๒) การควบสหกรณ
(๓) การแยกสหกรณ
(๔) การเลิกสหกรณ
(๕) การอื่นใดที่ขอบังคบั กำหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
*

มาตรา ๖๐ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ ใหจัดสรรเป็นทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกิน
รอยละหาของกำไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้
(๑) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ
แตละประเภท
(๒) จายเป็นเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทำไวกับสหกรณในระหวางปี
(๓) จายเป็นเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(๔) จายเป็นทุนสะสมไว เพื่อดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามที่กําหนดในขอบังคับ
มาตรา ๖๑ ทุนสำรองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสำรองไดเพื่อชดเชยการขาดทุน
หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทนุ สํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิมตามมาตรา ๑๐๐
มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(๑) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(๒) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(๓) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
*

มาตรา 60 วรรคหนึ่ง แกไขโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
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(๔) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(๕) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(๖) ซื้อหุนของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของ
สหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(๗) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด
มาตรา ๖๓ ใหสหกรณที่มีวัตถุประสงคเพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตขึ้น
พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอื่น
มาตรา ๖๔ ใหสหกรณจัดทําทะเบียน ดังตอไปนี้
(๑) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอยางนอยตองมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงานของสหกรณ
(ข) ชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิก
(ค) วันที่เขาเป็นสมาชิก
(๒) ทะเบียนหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ
(ก) ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงานของสหกรณ
(ข) ชื่อของสมาชิกซึ่งถือหุน มูลคาหุน จำนวนหุน และเงินคาหุนที่ชำระแลว
(ค) วันที่ถือหุน
ใหสหกรณเก็บรักษาทะเบียนตาม (๑) และ (๒) ไวที่สำนักงานของสหกรณและใหสงสําเนาทะเบียนนั้น
แกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภ ายในสามสิบวันนับแต
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ
มาตรา ๖๕ ใหสหกรณจัดใหมีการทำบัญชีตามแบบและรายการท ี่นายทะเบียนสหกรณกำหนดให
ถูกตองตามความเป็นจริง และเก็บรั กษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบ ัญชีไวที่สำนักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลา ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้น
สำหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตอง
บันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
*
มาตรา 66 ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ
งบการเงินประจําปตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
งบการเงิน ประจํา ปนั้น ตอ งทํา ใหแ ลว เสร็จ และใหผูส อบบัญ ชีต รวจสอบแลว นํา เสนอเพื่อ อนุมัติ
ในที่ประชุมใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
*

มาตรา 67 ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอตอที่ประชุมใหญ
ในคราวที่เสนองบการเงินประจําป และใหสงสําเนารายงานประจําปและงบการเงินประจําปไปยังนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม
*

มาตรา 68 ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและงบการเงิน
ประจําป พรอมทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได
*

มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แกไขโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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สวนที่ ๔
การสอบบัญชี
*

มาตรา 69 ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนผูสอบบัญชีของสหกรณ ในการนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
อาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเปนผูสอบบัญชีของสหกรณ ตามขนาดของสหกรณก็ได ทั้งนี้
ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
การสอบบัญชีนั้น ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด

สวนที่ ๕
การเลิกสหกรณ
มาตรา ๗๐ สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตใุ ด ดังตอไปนี้
(๑) มีเหตุตามที่กำหนดในขอบังคับ
(๒) สหกรณมีจำนวนสมาชิกนอยกวาสิบคน
(๓) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
(๔) ลมละลาย
(๕) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลิกตามมาตรา ๗๑
ใหสหกรณที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต

วันที่เลิก

ใหนายทะเบียนสหกรณปิดประกาศการเลิกสหกรณไวที่สำนักงานของสหกรณ ที่ทำการสหกรณอำเภอ
หรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอำเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยู
มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณมอี ำนาจสั่งเลิกสหกรณไดเมือ่ ปรากฏวา
(๑) สหกรณไมเริ่มดำเนินกิจการภายในหนึ่งปีนับแตวันที่จดทะเบียนหรือหยุดดำเนินกิจการติดตอกัน
เป็นเวลาสองปนี ับแตวันที่หยุดดำเนินกิจการ
**
(๒) สหกรณไมสงสําเนารายงานประจำปีและงบการเงินประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเป็นเวลาสามปี
ติดตอกัน
(๓) สหกรณไมอาจดำเนินกิจการใหเ ป็นผลดี หรือการดำเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิดความเสียหาย
แกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม
***

มาตรา ๗๒ (ยกเลิก)

มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณใดเลิกไปดวยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่ระบุไวในมาตรา ๗๐ ใหจัดการชำระบัญชี
ตามบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชำระบัญชี

หมวด ๔
การชำระบัญชี
มาตรา ๗๔ การชําระบัญชีสหกรณที่ลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย
*

ส ว นที่ 4 การสอบบั ญ ชี มาตรา 69 แก ไ ขโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา 71 (2) แกไขโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
***
มาตรา 72 ยกเลิ ก โดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
**
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มาตรา 75 การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากลมละลาย ใหที่ประชุมใหญตั้งผูชําระบัญชี
โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกสหกรณ
หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําสั่งใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือนายทะเบียนสหกรณ
ไมให ความเห็ นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผูชําระบัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี
สหกรณได
เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควรหรือเมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกทั้งหมด
รองขอตอนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผู ชําระบัญชีซึ่งไดรับ
เลือกตั้งหรือซึ่งไดตั้งไวก็ได
ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
หรือผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของ
สหกรณนั้น สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่
ที่สหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี
ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ชำระบัญชี

มาตรา ๗๖ สหกรณนั้นแมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดำรงอยูตราบเทาเวลาที่จำเป็นเพื่อการ

มาตรา ๗๗ ให ผูช ำระบ ัญช ีมีห น าที่ช ำระสะสางกิจการของสหกรณ  จัดการชำระหนี้และจำหน าย
ทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป
มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณเลิก ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณมีหนาที่
จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูชำระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ
ผูชำระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณหรือเจาหนาที่ของสหกรณสงมอบทรัพยสินตาม
วรรคหนึ่งพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได
มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชำระบัญชี ใหผูชำระบัญชี
ประกาศโฆษณาทางหนังสือพมิ พรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศโฆษณาทางอื่นวาสหกรณไดเลิก
และแจงเป็นหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคน ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ หรอื ปรากฏจากทางอื่น
เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนี้ยื่นคำทวงหนี้แกผูชำระบัญชี
**

มาตรา 80 ผู ชํ าระบั ญชี ต องทํ างบการเงิ นของสหกรณ ณ วั นที่ เลิ กสหกรณ โดยไม ชั กช า และให
นายทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินนั้น
เมื่อผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญเพื่อ
อนุมัติ แลวเสนองบการเงินนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ
ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผูชําระบัญชีเสนองบการเงินตอนายทะเบียนสหกรณ
เพื่ออนุมัติ
มาตรา ๘๑ ผูชําระบัญชีมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางที่ยังชําระบัญชี

ไมเสร็จ

(๒) ดำเนินกิจการของสหกรณเทาที่จำเป็นเพื่อชำระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี
(๓) เรียกประชุมใหญ
*
**

มาตรา 75 วรรคหนึ่ ง แกไขโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา 80 แกไขโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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(๔) ดำเนินการทั้งปวงเก่ยี วกบั คดีแพงหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่องใด ๆ ในนาม
ของสหกรณ
(๕) จำหนา ยทรัพยสินของสหกรณ
(๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของหุนทั้งหมด
(๗) รองขอตอศาลเพ่อื สั่งใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทุนไดใชเสร็จแลว แต 
ทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน
(๘) ดำเนินการอยางอ่นื เทาที่จำเป็นเพื่อใหการชำระบัญชีเสร็จสิ้น
มาตรา ๘๒ ขอจำกัดอำนาจของผูชำระบัญชีอยางใด ๆ หามมิใหยกขึ้นเป็นขอตอสูบุคคลภายนอก
ผูกระทำการโดยสุจริต
มาตรา ๘๓ คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควรในการชำระบัญชีนั้น
ผูชำระบัญชีตองจัดการชำระกอนหนี้รายอื่น
มาตรา ๘๔ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชำระหนี้ ผูชำระบัญชีตองวางเงินสำหรับจำนวนหนี้นั้นไว
ตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ และใหผูชำระบัญชีมีหนังสือแจงการที่ไดวางเงินไปยังเจาหนี้
โดยไมชักชา
ถาเจาหน้ไี มรับเงินไปจนพนกำหนดสองปีนับแตวันที่ผูชำระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ
เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร
มาตรา ๘๕ ให ผู ชํ าระบั ญชี เสนอรายงานต อนายทะเบี ยนสหกรณ ทุ กระยะหกเดื อนว าได จั ดการไป
อยางใดบางและแสดงใหเห็นความเป็นไปของบัญชีที่ชำระอยูนั้น รายงานดังกลาวนี้ใหทำตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณกำหนด
รายงานตามวรรคหนึ่งใหสมาชิก ทายาทของสมาชิกผูตาย และเจาหนี้ทั้งหลายของสหกรณตรวจดูได
โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ถาปรากฏขอบกพรองในการชำระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอำนาจสั่งใหผูชำระบัญชีแกไขขอบกพรอง
และรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กำหนด
ดังตอไปน้ี

มาตรา ๘๖ เมื่อไดชําระหนี้ของสหกรณแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ

(๑) จายคืนเงนิ คาหนุ ใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชำระแลว
(๒) จายเปนเงินปนผลตามหุน ที่ชําระแลว แตตองไมเกิน อัตราที่นายทะเบีย นสหกรณกําหนดตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสำหรับสหกรณแตละประเภท
(๓) จายเป็นเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทำไวกับสหกรณในระหวางปีตามที่
กำหนดในขอบังคับ
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยอู ีก ใหผูชำระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชำระบัญชีเสร็จ
มาตรา ๘๗ เม่อื ไดชำระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชำระบัญชีทำรายงานการชำระบัญชี
พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนิน การชําระบัญชีและจัดการทรัพยสิน ของสหกรณ
ไปอยางใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพยสินที่จายตามมาตรา ๘๖ เสนอตอผูสอบบัญชี
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เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชำระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชำระนั้นเมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวา
เป็นที่สุดแหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน
มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แลว ใหผูชําระบัญชี
มอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทั้งหลายของสหกรณที่ไดชำระบัญชีเสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนสหกรณ ภายใน
สามสิบวันนบั แตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ
ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหล านี้ไวอีกสองปีนับแตวันที่ถอนชื่อสหกรณนั้น
ออกจากทะเบียน
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๘๙ ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชำระบัญชีเป็นลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น
หามมิใหฟองเมื่อพนกำหนดสองปีนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน
* หมวด 4/1
การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
มาตรา 89/1 เวนแตจะไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะในหมวดนี้ ใหการดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดอื่นดวย
มาตรา 89/2 การดําเนิน งานและการกํากับดูแลสหกรณอ อมทรัพยแ ละสหกรณเครดิตยูเนี่ย น
ในเรื่องดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อาจกําหนดให
แตกตางกันไปตามขนาดของสหกรณก็ได
(1) การกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
(2) การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นของกรรมการดําเนินการสหกรณ 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) เรื่องอื่น ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานและการกํากับดูแล
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณหารือรวมกับกระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทย
มาตรา 89/3 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณเห็นวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ
หรือผูจัดการของสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใดฝายฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา 89/2 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหแกไขขอบกพรองหรือระงับการดําเนินการนั้นได
*

หมวด 4/1 การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต ยูเ นี่ยน มาตรา 89/1 ถึง มาตรา 89/4
เพิ่มเติมโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณเห็นวาการกระทําตามวรรคหนึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอสหกรณหรือสมาชิก ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ หรือ
ผูจั ดการนั้น พน จากตําแหน ง หรือสั่งให เลิกสหกรณดังกล าวได แล วแตกรณี และใหนํ าความในมาตรา 24
มาตรา 25 และมาตรา 73 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 89/4 เพื่ อประโยชน ในการกํ ากั บ ดู แลสหกรณ ออมทรั พย และสหกรณ เครดิ ตยู เนี่ ยนให มี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการที่ปรึกษาการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน”
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งไดรับมอบหมาย เปน
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย และผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนกรรมการ
ให อธิ บ ดี กรมส งเสริ มสหกรณ แ ต งตั้ ง ข าราชการในสั งกั ดกรมส งเสริ มสหกรณ เ ป นเลขานุ ก ารและ
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยู เนี่ยนมีอํานาจหนาที่
ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอมาตรการปองกันและแกไขปญหา และเสนอใหปรับปรุงระเบียบหรือคําสั่ง เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแกนายทะเบียนสหกรณ
ใหนําความในมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการกํากับดูแลสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนโดยอนุโลม

หมวด ๕
การควบสหกรณเขากัน
มาตรา ๙๐ สหกรณตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขากันเป็นสหกรณเดียวได โดยมติแหงที่ประชุมใหญ
ของแตละสหกรณ และตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ในการขอความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณที่
ลงมติใหควบเขากันไปดวย
มาตรา ๙๑ เมื่อ นายทะเบ ีย นสหกรณ ให ความเห ็น ชอบตามมาตรา ๙๐ แล ว ให ส หกรณ แ จ ง เป ็น
หนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณเพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะควบสหกรณเขากัน และขอใหเจาหนี้ผูมี
ขอคัดคานในการควบสหกรณเขากันนั้น สงคําคัดคานไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ใหถือวาไมมีคําคัดคาน
ถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากันมิได จนกวาจะไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้น
มาตรา ๙๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณของแตละสหกรณที่ควบเขากัน ตั้งผูแทนขึ้นสหกรณ
ละไมเกินสามคนเพื่อดำเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓
มาตรา ๙๓ สหกรณที่ตั้งขึ้นใหมโดยควบเขากันนั้น ตองจดทะเบียนเปนสหกรณใหม โดยยื่นคําขอจดทะเบียน
ตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
ในคำขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันลงลายมือชื่ออยางนอยสหกรณ
ละสองคนทุกสหกรณ
คำขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ยื่นพรอมกับคําขอดวย
(๑) หนังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากันนั้นรบั รองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง
และไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนด หรือในกรณีที่มีเจาหนี้คัดคานสหกรณไดชําระหนี้ หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
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(๒) ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ
(๓) สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนงึ่ ฉบับ
เอกสารตาม (๒) และ (๓) นั้น ผูแทนของสหกรณตองลงลายมือชื่อรับรองสองคน
มาตรา 94 เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณใหมแลว ให
นายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณเดิมที่ไดควบเขากันนั้นออกจากทะเบียน
ใหผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๙๕ สหกรณใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณเดิมที่ได
ควบเขากันนั้นทั้งสิ้น

หมวด ๖
การแยกสหกรณ
มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณจะกระทำมิได แตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองทองที่ หรือแบง
หนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวกแกการ ดําเนินงาน
การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทำไดโดยสมาชิกของสหกรณนั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา ของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอตาม
วรรคสอง เพื่อพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบใหแยกสหกรณ ใหพิจารณาแบงแยก
ทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องตาง ๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหนายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ที่ประชุมประชุมใหญไดมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณ ถาสมาชิกซึ่งลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแลวไมเห็นดวยกับมติที่ประชุมใหญนั้น ให
สมาชิกดังกลาวทุกคนลงลายมือชื่อทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่
ที่ประชุมใหญลงมติ เพื่อใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรแยกสหกรณหรือไม และเมื่อ
นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยชี้ขาดเป็นอยางไรแลวใหแจงคําวินิจฉัยใหสหกรณทราบ
คำวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณใหเปนที่สุด
มาตรา ๙๘ เมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยชี้ขาด
ใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลว ใหสหกรณแจงมติที่ประชุมใหญ หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ
เปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะแยกสหกรณ และใหเจาหนี้ผูมีขอคัดคาน
ในการแยกสหกรณนั้นสงคําคัดคานไปยังสหกรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
มาตรา ๙๙ สหกรณที่จะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการแยกจากสหกรณเดิมนั้นใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓
สวนที่ ๑ วาดวยการจดทะเบียนสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม
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คําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองยื่นพรอมเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) สำเนาหนังสือรองขอแยกสหกรณ และสําเนารายงานการประช ุมใหญที่ไดมีมติเห็นชอบใหแยก
สหกรณตามมาตรา 96 วรรคสี่ หรือสำเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดใหแยกสหกรณมาตรา
๙๗ แลวแตกรณี
(๒) สําเนาหนังสือของสหกรณทุกฉบับที่แจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณตามมาตรา ๙๘
(๓) หนังสือของสหกรณที่รับรองวาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกำหนดหรือสำเนาคําคัดคานของเจาหนี้
พรอมทั้งหลักฐานที่แสดงวาสหกรณไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้รายนั้นแลว
มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณเดิมที่ที่ประชุมใหญ
ไดมีมติใหแบงแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณไดมีคำวินิจฉัยชี้ขาดใหแบงแยกตามมาตรา ๙๗
แลวแตกรณี ยอมโอนไปใหแกสหกรณใหมต ั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณร ับจดทะเบียน

หมวด ๗
ชุมนุมสหกรณ
มาตรา 101 สหกรณตั้งแตหาสหกรณขึ้นไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการเพื่อใหเกิดประโยชน
ตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณได
*
ชุมนุมสหกรณใดจะมีฐ านะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภ าคหรือระดับประเทศ จะตองตั้งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เปนสหกรณประเภทเดียวกันหรือ
ตางประเภทกัน เพื่อประกอบธุรกิจของสหกรณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด
มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณจะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมใหญของสหกรณแตละสหกรณไดมี
มติใหเขารวมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณนั้นได
มาตรา ๑๐๓ ในการดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณ
ตั้งผูแทนขึ้นสหกรณละหนึ่งคน ประกอบเปนคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณเพื่อดําเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ
การจัดตั้งและการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดตั้งชุมนุมสหกรณอยางนอยหาคน ลงลายมือชื่อ
ยื่นคําขอตอนายทะเบียนสหกรณ
มาตรา 105 ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตามมาตรา 46 และตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง
**
ใหนําความในหมวด 3 หมวด 4 หมวด 4/1 หมวด 5 และหมวด 6 มาใช บังคับกับชุมนุมสหกรณโดย
อนุโลม
***

มาตรา 105/1 เพื่อสงเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศมีอํานาจรวมกับสหกรณสมาชิกของตนจัดสวัสดิการและการสงเคราะหของสมาชิกสหกรณและ
ครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
*

มาตรา 101 วรรคสอง แกไขโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
มาตรา 105 วรรคสาม เพิ่มเติมโดยมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
***
มาตรา 105/1 เพิ่มเติมโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
**
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มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณ ที่เปนสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นสหกรณละหนึ่งคน ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณ
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี จึงจะเปนองคประชุม
ผูแทนสหกรณคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะใหมีเสียงเพิ่มขึ้น ตามระบบสัดสว น
ตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนั้นก็ได
มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ ใหที่ประชุมใหญชุมนุมสหกรณ
เลือกตั้งจากผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปนกรรมการ ตามจํานวนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ

หมวด ๘
สันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๐๘ ใหมี “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” ประกอบดวยสมาชิกที่เปนสหกรณ มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ใหมีความเจริญกาวหนาอันมิใชเป็นการหาผลกำไร หรือ
รายไดมาแบงปันกัน
มาตรา ๑๐๙ ใหสันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทยเป็นนิติบุคคล
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีสํานักงานใหญในกรุ งเทพมหานคร และจะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ณ
ที่อื่นใดก็ได
มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีอำนาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐๘ และอำนาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ
(๒) แนะนำชวยเหลือทางว ิชาการแกสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการต ิดตอประสานงาน
ระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอื่น
(๓) ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(๔) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ หรือสันนิบาตสหกรณ
ของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ หรอื องคการระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงคทํานองเดียวกัน
(๕) ซอื้ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ
(๖) สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม หรอื บริการของสหกรณ
(๗) สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณเพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งเป็น
การกระทำเพ่อื ประโยชนสวนรวม
(๘) เป็นตัวแทนของสหกรณ เพื่อรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการสนับสนนของรัฐ องคการ
ระหวางประเทศ หรอื ภาคเอกชนอ่นื
(๙) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณ เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสหกรณอยางแทจรงิ
(๑๐) ดําเน ินการอื่นเพ ่อื ให เ ป ็น ไปตามว ัต ถุป ระสงค หร ือตามท ี่คณะกรรมการพ ัฒ นาการสหกรณ
แหงชาติมอบหมาย
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มาตรา ๑๑๑ สันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) คาบำรุงสันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทย
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๓) ดอกผลที่เกิดจากทุนกลางของสหกรณไมจำกัดตามมาตรา ๘
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) เงินหรอื ทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ วรรคสอง
(๖) เงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือสิ่งอื่น
(๗) เงินหรอื ทรัพยสินที่ไดรับเป็นคาตอบแทนในการใหบริการ
(๘) ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทย
*

มาตรา ๑๑๒ ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประกอบดวย ประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหน ึ่งคน ในกรณีที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุม
สหกรณร ะด ับประเทศ ใหมีผูแทนจากสหกรณ ประเภทนั้นจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการโดยตำแหนง และ
กรรมการอื่นซึ่งทีป่ ระชุมใหญของสันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณซึ่งเป็นกรรมการ
ดําเนินการ มีจำนวนเทากับกรรมการโดยตำแหนงเป็นกรรมการ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเปนประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยแตงตั้งผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิ บาตสหกรณ แหงประเทศไทยเป นเลขานุการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศใหเปนไปตามระเบียบ
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
การกําหนดสัดสวนผูแทนสหกรณที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการอื่นใหเปนไปตามระเบียบในมาตรา ๑๑๓ (๓)
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
และผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีหนาที่บริหารกิจการ
ตลอดจนมอี ำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของสันนิบาตสหกรณแ หงประเทศไทย
การออกระเบ ียบเก ี่ยวก ับเรื่องดังตอไปนี้ ต องได รับความเห ็น ชอบจากท ี่ประชุมใหญของส ันนิ บาต
สหกรณแหงประเทศไทยกอนจึงใชบังคับได
(๑) ระเบียบวาดวยการใชจายและการเก็บรักษาเงิน
(๒) ระเบียบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแห งประเทศไทย และหลักเกณฑการจัดสง
ผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ
(๓) ระเบียบวาดวยการเล ือกตั้ง การประช ุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการดําเน ินการ
สันนบิ าตสหกรณแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๑๔ ใหกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
เมื่อครบวาระดังกลาวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
*

มาตรา 112 แกไขโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญตั ิสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
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*

มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑๔ กรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลลมละลาย
(๔) เป็นคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจำคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเป็นโทษสําหรับความผ ิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) พนจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ
ภายใตบังคับตามวรรคหนึ่ง กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งพนจากตำแหนงเมือ่ ทีป่ ระชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนผูแทนสหกรณซึ่งมาประชุม
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวา
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแ หงประเทศไทยประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยูเวนแตมีกรรมการ
เหลืออยูไมถึงสองในสาม
ในกรณีที่กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งพนจากตําแหนง
กอนวาระ ใหที่ประชุมใหญสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกผูแทนสหกรณเปนกรรมการแทน เวนแตวาระ
ของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได
และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๑6 ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดใหมีการประชุมใหญ
สามัญปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดก็ได หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเรียกประชุมใหญวิสามัญในหนังสือรองขอนั้น ตอง
ระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด
ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
**
ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเรียกประชุมใหญวิสามัญตาม
วรรคสาม สมาชิกจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาช ิกทั้งหมดอาจทําหนังสือรองขอภายในหกสิบวัน
นับแตวันพนกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อใหรัฐมนตรีเรียกประชุมใหญวิสามัญได ในกรณีเชนนี้ใหรัฐมนตรีเรียก
ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนบั แตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
มาตรา ๑๑๗ ใหผูอำนวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีหนาที่บริหารกิจการของสันนบิ าต
สหกรณแหงประเทศไทยตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
กําหนด และมีอํานาจบังคับบญ
ั ชาเจาหนาที่ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนตัวแทน
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อการนี้ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจะมอบอํานาจให
บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
กําหนดก็ได
*
**

มาตรา 115 แกไขโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 116 วรรคสี่ เพิ่มเติมโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
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*

มาตรา ๑๑๗/๑ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ใหประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หรือสหกรณ
ที่เป็นสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งรอยสหกรณ รองขอใหคณะกรรมการพฒ
ั นาการสหกรณแหงชาติวินิจฉัยได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๑๘ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ สวนที่ ๔ วาดวยการสอบบัญชีมาใชบังคับแกสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยโดยอนุโลม

หมวด ๙
กลุมเกษตรกร
มาตรา ๑๑๙ ในกรณ ีที่คณะบ ุคคลผ ูประกอบอาช ีพเกษตรกรรม ซึ่งร ว มกันดําเน ิน กิจการโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแตยังไมอาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้ได จะจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหกำหนดการดําเนินการของกลุมเกษตรกร การกํากับกลุมเกษตรกร
การเลิกกลุมเกษตรกร และการควบกลุมเกษตรกรเขากัน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลุม
เกษตรกรดวย
มาตรา ๑๒๐ กลุมเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ใหมีฐานะเป็นนติ ิบุคคล
มาตรา ๑๒๑ ให น ายทะเบ ียนสหกรณเ ป ็น นายทะเบ ีย นกลุ ม เกษตรกรและมี อ ำนาจหน า ที่ตามท ี่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณเป็นผูชวย มีอำนาจหนาที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย
*
ใหสหกรณจังหวัดเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดที่กลุมเกษตรกรตั้งอยู และมีอํานาจ
หนาที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
*
สําหรับกรุงเทพมหานครใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานส ง เสริ ม สหกรณ ก รุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 2 เป น นายทะเบี ย นกลุ ม เกษตรกร
กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่กลุมเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม แสดงความจํานงขอเปลี่ยนฐานะเป็นสหกรณเมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาเห็นวาขอบังคับของ
กลุมเกษตรกรมีรายการถูกตองตามมาตรา ๔๓ ใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนและดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๓ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกรเป็นสหกรณ ใหคณะกรรมการ
กลุมเกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจนกวาจะมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่ง
ที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งขึ้นใหมตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
สหกรณตามวรรคหนึ่งยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของกลุมเกษตรกรเดิม
*
**

มาตรา 117/1 เพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 121 วรรคสอง และวรรคสาม แกไขโดยมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบัติก ารตามพระราชบัญญั ตินี้ ให นายทะเบียนกลุ มเกษตรกรและพนั กงาน
เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของกลุมเกษตรกร
ในเวลาทํางานของกลุมเกษตรกร ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก ชวยเหลือ และใหคําชี้แจงแกผูเขาไป
ตรวจสอบตามสมควร
ใหผูเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจำตัวตามวรรคสอง ใหเป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟองเรียกหนี้ที่กลุมเกษตรกร สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเป็นลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น
หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนกลุมเกษตรกรถอนชื่อกลุมเกษตรกรออกจากทะเบียน
มาตรา ๑๒๖ ถากลุมเกษตรกรเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกำหนดใหจดทะเบียนสำหรับการไดมา
การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย ในการจดทะเบียนเชนวานั้นใหกลุมเกษตรกรไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
มาตรา ๑๒๗ หามมิใหผูใดใชคําวา “กลุมเกษตรกร” เป็นชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ เวนแต
กลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๘ ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบ ียนกลุมเกษตรกร
มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือใหกรรมการ สมาชิกและเจาหนาที่ของกลุมเกษตรกรมาชี้แจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกรหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุม
เกษตรกร
*หมวด

9/1
การพิจารณาอุทธรณ
มาตรา 128/1 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณประกอบดวย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณซ่ึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ่ ง ในคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ แ ห ง ชาติ ซึ่ ง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมายเปนกรรมการ
ให อ ธิบ ดีก รมส งเสริ มสหกรณแ ตง ตั้งข าราชการในสั ง กัด กรมส ง เสริม สหกรณ เป น เลขานุก ารและ
ผูชวยเลขานุการ
มาตรา 128/2 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณที่อุทธรณ
ตามมาตรา 128/4
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย
มาตรา 128/3 ใหนําความในมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณโดยอนุโลม
*

พ.ศ. 2562

หมวด 9/1 การพิจารณาอุทธรณ มาตรา 128/1 ถึงมาตรา 128/5 เพิ่มเติมโดยมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3)

®¦r°°¤¦´¡¥r ¦¤nµÅ¤o Îµ´

256

~ 27 ~

¡¦³¦µ´´·®¦r ¡.«. 2542

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
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองไมเป นเหตุ ทุเลาการบั งคับตามคําสั่ ง เวนแต ค ณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว
มาตรา 128/5 หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการอุ ท ธรณ แ ละวิ ธี พิ จ ารณาอุ ท ธรณ ข อง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกําหนด
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลว
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณโดยไมชักชา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด

หมวด ๑๐
บทกำหนดโทษ
*

มาตรา 129 ผูใดใชคําวา "สหกรณ" หรือ "กลุมเกษตรกร" ประกอบกับ ชื่อหรื อสว นหนึ่ งของชื่อ
ในทางธุรกิจ โดยมิไดเปนสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอี กวันละไมเกินหาพันบาทจนกวาจะได
เลิกใช
*

มาตรา 130 ผู ใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริ งหรื อไมส งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิ นงานหรื อรายงานการ
ประชุมของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา 17 หรือไมมา
ชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกรตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนกลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา 128
แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*

มาตรา 131 ผู ใดขั ดขวางหรื อไมให คํ าชี้แ จงแกน ายทะเบี ย นสหกรณ รองนายทะเบี ย นสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายตามมาตรา 18 หรือ
ขัดขวางหรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
มอบหมายตามมาตรา 124 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*

มาตรา 132 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณสั่งการตามมาตรา 22 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*

มาตรา 133 กรรมการหรือ ผูจัด การของสหกรณผูใ ดดํา เนิน กิจ การของสหกรณน อกขอบเขต
แหงการดําเนินกิจการของสหกรณที่จะพึงดําเนินการไดตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 33/1 วรรค
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*

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 หรือทั้งจําทั้งปรับ
*

มาตรา 133/2 ผูใดฝาฝนไมจัดการรักษาทรัพยสินของสหกรณ หรือไมสงมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี
เอกสาร และสิ่งอื่นของสหกรณใหแกผูชําระบัญชีตามมาตร 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 ในกรณีที่สหกรณกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการหรือผูจัดการของสหกรณ
ซึ่งเปนผูลงมติใหสหกรณดําเนินการหรืองดเวนการดําเนินการ หรือเปนผูดําเนินการหรือรับผิดชอบในการดําเนินการนั้น
ไดกระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับไมเกิน
หาแสนบาท

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๓๔ ใหถือวาบรรดาสหกรณจำกัด ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
กลุมเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเป็นสหกรณ
ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และกลุมเกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมการสหกรณมาเปนของกองทุนพัฒนาสหกรณตามมาตรา ๒๗
มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตมีจํานวนสหกรณเปนสมาชิก
ต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๑ ใหเปนชุมนุมสหกรณตอไปได
มาตรา ๑๓๖ ขอบังคับของสหกรณที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญตั ินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับตอไป
เทา ที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของสหกรณนั้น โดยใหถือวาเป็นการดํารงตำแหนงในวาระแรก
มาตรา ๑๓๗ สหกรณไมจํากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ถาประสงคจะจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ ตองยื่นคําขอจดทะเบียนตามหมวด ๓ สวนที่ ๑
วาดวยการจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ถาไมมีการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกสหกรณไมจํากัดนั้น และตั้งผูชําระบัญชี
ขึ้นทำการชำระบัญชี โดยใหนำบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชำระบัญชีมาใชบังคับโดยอนุโลม

*

มาตรา 133/1 ถึงมาตรา 133/5 เพิ่มเติมโดยมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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มาตรา ๑๓๘ ให บรรดาพระราชกฤษฎ ีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบ ีย บหรือคํ าส ั่งที่ออกตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดใ ชบัง คับ
มาเปนเวลานานแลว ทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอื้อประโยชนตอ การพัฒนาการสหกรณใหทันตอสภาพการแขงขันกับ
ระบบธุรกิจในปจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัตดิ ังกลาวไดรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุม เกษตรกร ซึ่งสมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
เชนเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรั บปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณที่ใชบังคับอยูเดิมทั้งฉบับ โดยจัดระบบสหกรณใหสหกรณ
มีชนิดเดียวคือสหกรณที่สมาชิกมีความรับผิดจํากัดเทาจํานวนหุนที่ถือ เพื่อใหสหกรณพัฒนาไปดวยความมั่นคง ในดานการกํากับ
และสงเสริมกิจการสหกรณ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่เสนอความเห็น ตอรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนาสหกรณเพื่อใหความชวยเหลือดานการเงิน
แกบรรดาสหกรณ ปรับปรุงองคประกอบและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย นอกจากนี้ไดปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร เพื่อใหมีการพัฒนาไปสู การจัดตั้งสหกรณอยางเปนระบบ ตลอดจน
ปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

259

®¦r°°¤¦´¡¥r¦¤nµÅ¤o Îµ´

¡¦³¦µ´´·®¦r ¡.«. 2542

~ 30 ~

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”

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ไดบ ัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติ
ใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม
โดยใหมีการแกไขบทบัญญัตติ างๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบ ัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ
เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํา นาจหนาที่วา ตามกฎหมายใดไดมี
การโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการ
โอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส วนราชการเดิมมาเปนของ
สวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการ
ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอื้อประโยชนตอการดําเนินกิจการของสหกรณ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องคประกอบและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ ลัก ษณะตองหามของกรรมการหรือผูจัดการ หลักเกณฑการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย การแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ เงินคาหุน การตั้งผูรับโอน
ประโยชนของสมาชิกผูตาย อํานาจหนาที่ของสหกรณในการรับฝากเงิน หลักเกณฑในการกําหนดอัตราการเก็บคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย อํานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญวิสามัญและแนวทางการแกปญหาการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยใหครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนินกิจการของสหกรณสามารถลุลวงไปได จึงจําเป็นตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
เปนตนไป

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 37 บรรดาคําอุทธรณที่ไดยื่นและยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแห งชาติกอนวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให คณะกรรมการดังกล าวมีอํานาจพิจารณาตอไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะแลวเสร็จ แตตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 38 บรรดากฎหรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎหรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 39 ในการดํ า เนิ น การออกกฎกระทรวงและระเบี ย บ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสองป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการ
ไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕42 ไดใชบังคับมา
เปนเวลานาน ทำใหมีบทบัญญตั ิบางประการไมเอื้อประโยชนตอการพัฒนาและคุมครองระบบสหกรณ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อการพัฒนา คุมครอง และสรางเสถียรภาพแกระบบสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการ
กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
แกไขเพิ่มเติ มอํานาจหนา ที่ของนายทะเบียนสหกรณเพื่อ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กําหนดประเภท ลักษณะของสหกรณ
วัตถุประสงคและขอบเขตแหงการดําเนินกิจการของสหกรณ ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ กําหนดหนาที่
และความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของสหกรณเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการ บทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน และบทบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี
เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่ดําเนินกิจการในทํานอง
เดียวกันกับสถาบันการเงินไวเปนการเฉพาะ และกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเพื่อใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงกําหนดใหสหกรณจังหวัดเปนนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพในการกํากับ
ดูแลกลุมเกษตรกร และปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราโทษใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

*

ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 34 ก หนา 28 วันที่ 20 มีนาคม 2562

®¦r°°¤¦´¡¥r ¦¤nµÅ¤o Îµ´

262

โครงการปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประกวดภาพถ่าย

“สัตว์มีค่า ป่ ามีคุณ”

ครัง้ ที่ 27 ประจ�ำปี 2564

โดยกรมอุ ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์

รางวัลดีเด่น
ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ประเภทป่าไม้
ประจ�ำปี 2564
ชื่อภาพ ป่าสามชั้น
ภาพโดย นายภูมิรพี  บูรณะสมทบ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส

ภาพปกหน้า - ปกหลัง

คณะอนุกรรมการจัดท�ำ
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
1. นายธนโรจน์  โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการ
2. นายวิฑูรย์  ไชยเพิ่ม
อนุกรรมการ
3. นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ อนุกรรมการ
4. นายณรงค์  ทองขจร
อนุกรรมการ
5. นายเกริกฤทธิ์  ศรีสุวอ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ขอขอบคุณ : ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพปกหน้า – ปกหลัง

