ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
-----------------------------

ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553
มีมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณและนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว
มีความดังนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอ 3. ใหยกเลิกความในหมวดที่ 5 ของขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมที่ดนิ จํากัด
เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ. 032444 แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดนิ
จํากัด แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวดที่ 5
สมาชิกสหกรณ
ขอ 30. สมาชิกสหกรณ มีสองประเภท คือ สมาชิก และสมาชิกสมทบ
(1) สมาชิก ไดแ ก ผูลงชื่ อขอจดทะเบีย นสหกรณและผูที่มีชื่ออยูในบัญชี
รายชื่อซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณและผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ
(2) สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลธรรมดาที่ประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของ
สหกรณเปนการประจําและสหกรณพิจารณารับบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกสมทบตามที่เห็นสมควร
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(1) สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(ก) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(ข) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(ค) เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมที่ดิน หรือเปนเจาหนาที่
ประจําของสหกรณ
(ง) เปนผูมีความประพฤติดี
- (จ) มิไดเปน
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(จ) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคในการ
กูยืมเงิน
(2) สมาชิกสมทบมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสมาชิกตามขอ 31 (1) (ก) (ข) (ง)
(จ) และตองเปนพนักงานราชการสังกัดกรมที่ดิน รวมทั้งเปนผูที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติและคําสั่งของสหกรณ
ขอ 32. การเขาเปนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(1) การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ รวมทั้งสมาชิก
สหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 36 ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่
กําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ
ชํานาญการ/ชํานาญงานขึ้นไป ก็ไมตองมีผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผูสมัครมี
คุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 31 (1) ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได
แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ
เมื่อผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหง
ที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน
สมาชิกที่มาประชุม
(2) การเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครที่เปนขาราชการรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตรงตามที่กําหนดไวในขอ 31 (2) ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดแลวเสนอใหที่ประชุมใหญทราบ
ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ จะตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได
ขอ 34. สิทธิและหนาที่ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ผูเขาเปนสมาชิกและสมาชิกสมทบตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
หรือทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่ถือใหครบถวน เมื่อได
ปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
ก. สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
- (4) ไดรับบริการ
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(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
ข. หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และมติของสหกรณ
(2) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่
เขมแข็ง
(3) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(4) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญ
รุงเรือง
สําหรับสมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ไมมีสิทธิเปนกรรมการสหกรณ
(2) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นแตมิใหนับชื่อเขาเปน
องคประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(3) ขอกําหนดวิธีการใหบริการและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทน
จากการใชบริการใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณวาดวยสมาชิกสมทบ
(4) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติและคําสั่งของสหกรณ
(5) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่
เขมแข็ง
(6) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
ขอ 35. สมาชิกย ายสังกัด สมาชิ ก ที่ย าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัด อื่นและ
ประสงค จ ะสมั ค รเข า เป น สมาชิก ของสหกรณ อ อมทรั พ ยซึ่ งตั้ งขึ้ น ในสัง กัด นั้น หากสหกรณ นั้ น มี
ขอบังคับให รับเข าเป นสมาชิ กได และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใ หรับเขาเป น สมาชิก แลว
ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตน
ไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู
ตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือ
โอนมารับราชการในสังกัดตามขอ 31 (1) (ค) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามที่กําหนดไวในขอ 32 และจะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ตั้งแตวันที่ไดลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคา
หุนใหสหกรณนี้แลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
- ขอ 37 การเปลี่ยนแปลง
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ขอ 37. การเปลี่ยนแปลงชือ่ สัญชาติและที่อยูของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู ตองแจงให
สหกรณทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลีย่ นแปลงชื่อและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ขอ 38. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกและสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิก
สมทบจะทําเปนหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูใ นสหกรณ
ในเมื่อตนตายนั้นมอบใหสหกรณถือไวกไ็ ด หนังสือตัง้ ผูรับโอนประโยชนดังวานีต้ องทําตามลักษณะ
พินัยกรรม
ถาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้
ผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบให
สหกรณถือไว
เมือ่ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตายสหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล
เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาทีส่ มาชิกหรือสมาชิกสมทบนัน้ มีอยูในสหกรณ
คืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คนื ใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงให
เปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตามขอกําหนด
ในขอ 44 วรรคแรก และขอ 45
กรณีสมาชิกสมทบตายใหผูรับโอนประโยชนตามที่กลาวขางตน ยื่นคําขอรับ
เงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน 90 วัน นับแตวันที่สมาชิกสมทบตาย โดยใหแนบสําเนามรณบัตร
ที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายประกอบการพิจารณาดวย ในกรณี
ผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนหรือผูมีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิก
สมทบไดจัดทําใหสหกรณถอื ไวไมมีตวั ตนอยูกด็ ี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองรองคดีใหสหกรณโอน
เงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 39. สมาชิกหรือสมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ
(3) วิกลจริต เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (1) (ค) โดยมีความผิด
หรือถูกใหออกจากงานประจําตามขอ 31 (2)
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ

- ขอ 40. การลาออก
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ขอ 40. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูไมมีภาระผูกพันอยูตอ สหกรณในฐานะผูกหู รือ
ผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพจิ ารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงให
ถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความ
ในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 41. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ
เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้โดยมิไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่มีความบกพรองใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(5) ไมใหความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบหรือเมื่อจะกอภาระผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมี
ความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว
(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ คําสั่ง
ของสหกรณ หรือประพฤติการณใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษ
ตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาแลวเห็นวา สมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน และไดลงมติใหออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยูในที่ประชุมแลว ถือวาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออก
จากสหกรณ
ขอ 42. การจําหนายชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิก
หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการจําหนายชื่อออก
จากทะเบียน แลวเสนอเรื่องใหที่ประชุมใหญสามัญทราบ
ขอ 43. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไมมีความผิด
สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําขอ 31 (1) (ค) โดยไมมีความผิด เวนแต
- ออกเพราะตาย
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ออกเพราะตาย หรือวิกลจริตไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาให
ลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู โดยมิตองสงเงินคาหุนรายเดือน
ตอไปอีกก็ได สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณที่
ใชบังคับอยูในปจจุบัน
ขอ 44. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะ
จายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหแกผูมีสิทธิไดรับโดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมสี ิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปที่ออกโดยไดรับเงินปนผล
และเงินเฉลีย่ คืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติใหจดั สรรกําไรสุทธิประจําปนั้น
แลวก็ไดสุดแตจะเลือก ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ สวนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ
จะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับนี้ และในระเบียบสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาด
สมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูใ นวันตนปนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไป
ในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหมแตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนไดโอน หรือยาย หรือ
ออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (1) (ค) โดยไมมีความผิดนั้นคณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผอนผันเปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (4)
สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5)
(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกหรื อ
สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
ตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณหรือหากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป
โดยขอรับเงินปนผลในปนั้น ภายหลังที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได ทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบของสหกรณ สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามขอกําหนดวา
ดวยการรับฝากเงินในขอบังคับนี้ และในระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการ
จายคืนคาหุนแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป
และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ โดยนําทุนเรือนหุน
ทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทัง้ สิน้ เปนฐาน
ในการคํานวณ
- เมื่อสหกรณ
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เมื่อสหกรณมกี ารคํานวณมูลคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไปสหกรณ
จะตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาหุนดังกลาวจะตองไมสูงกวา
มูลคาหุนที่กําหนดไวในขอ 4 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 45. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกและสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการ
จายคืนจํานวนเงินดังกลาวในขอ 44 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
ตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 46. ความรับผิดของสมาชิกและสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตอง
รับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ”

ลงชื่อ

ประธานกรรมการดําเนินการ
(นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ)

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ
(นายวันชัย นันทสุรศักดิ์)

เหตุผล

เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการใหแกพนักงานราชการสังกัดกรมที่ดินและ
สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
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“ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน”

ลงชื่อ

ประธานกรรมการดําเนินการ
(นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ)

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ
(นายวันชัย นันทสุรศักดิ์)

