
 
  

 
 
 

 
   

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งหรือจ้ำงผู้จัดกำรสหกรณ์ 

พ.ศ. 2563 
 

  อาศัยอ านาจตามในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด พ.ศ. 2545 ข้อ 74 และ  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2562 ข้อ 89 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมปศุสัตว์ จ ากัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
  ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการแต่งตั้งหรือจ้าง
ผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2563” 
     ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศนี้เป็นต้นไป 
   ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
                          “สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
   “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
  “กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
  “ผู้จัดการ” หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ 
                          “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าในสหกรณ์ 
  ข้อ 4. คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาสรรหาผู้จัดการสหกรณ์ ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
                          (1) การแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
                          (2) การจ้างจากบุคคลภายนอก 
 

หมวด 1 
กำรแต่งตั้งจำกเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

 

  ข้อ 5. การแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสรรหาเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความเหมาะสม และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการและก าหนดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์ก าหนด 
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หมวด 2 
กำรจ้ำงจำกบุคคลภำยนอก 

 

  ข้อ 6. การจ้างจากบุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความเหมาะสม และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือจ้าง
เป็นผู้จัดการและก าหนดให้มีหลักประกันตามที่สหกรณ์ก าหนด 
                 ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดให้มีหลักประกันตามตามที่สหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ 7. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้ ท าหน้าที่ผู้จัดการ 

             (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่ได้ 
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 
                          (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
                          (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
                          (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตทุุจริตต่อหน้าที ่
                           (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
                           (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกจ้างตามมาตรา 89/3 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
                           (7) เป็นบคุคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ 8. ผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                          (1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
                          (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
                          (3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
                          (4) ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
น่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 
                         (5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                         (6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  
                         (7) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อ 7    
  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
               (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือตามที่สหกรณ์ก าหนด และ 
                          (2) มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
                          (3) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งรองผู้จัดการ หรือหัวหน้าฝ่าย มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
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                          (4) บุคคลอ่ืนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายของสถาบันการเงิน
หรือที่รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งผู้บริหาร ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 
 

หมวด 3 
คณะกรรมกำรสรรหำผู้จัดกำร 

 

  ข้อ 9. การแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือการจ้างจากบุคคลภายนอกเป็นผู้จัดการสหกรณ์นั้น        
ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการด าเนินการ  
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กรรมการและเหรัญญิก และ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความเหมาะสม  
  ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการเป็นผู้ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
    ข้อ 10. เมื่อคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการได้ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือบุคคลภายนอก
เป็นผู้จัดการสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้น าเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพียงหนึ่งคนต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ 
  กรณีคณะกรรมการด าเนินการไม่เห็นชอบที่จะแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้จัดการให้
คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการด าเนินการสรรหาใหม่เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการต่อไป 
 

หมวด 4 
เงินเดือน เงินค่ำจ้ำง เงินประจ ำต ำแหน่งและสวัสดิกำรของผู้จัดกำร 

 

  ข้อ 11. ผู้จัดการที่มาจากการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดและให้ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2550 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน พ.ศ. 2550 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ข้อ 12. ผู้จัดการที่มาจากการจ้างบุคคลภายนอก ให้ได้รับเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง
และสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2550 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
 ส าหรับการเพ่ิมเงินค่าจ้าง คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเพ่ิมเงินค่าจ้าง โดยค านึงถึงความรู้  
ความสามารถ ความประพฤติและการประเมินผลงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม 
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หมวด 5 
กำรด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำร 

 

  ข้อ 13. ผู้จัดการที่มาจากการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาและข้อบังคับของ
สหกรณ์โดยจ้างเป็นวาระ ๆละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้างเข้ารับต าแหน่งและให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกป ี
  เมื่อครบก าหนดสัญญาจ้างและผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดอาจได้รับการพิจารณาจ้างอีกก็ได้
โดยก าหนดจ้างเป็นคราวละไม่เกิน 4 ปีจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
  ข้อ 14. ผู้จัดการที่มาจากการจ้างบุคคลภายนอก ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยให้มีการทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน 
  เมื่อครบก าหนดเวลา 4 ปี ตามสัญญาจ้างและมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินอาจจะ
ได้รับการจ้างอีกได้ทั้งนี้ให้อยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
  ข้อ 15. การบรรจุเข้าด ารงต าแหน่งผู้จัดการจากการแต่งตั้งและการจ้างผู้จัดการให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีการเงินและบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ก่อนที่จะส่งมอบงาน 
  ข้อ 16. ก่อนผู้จัดการครบวาระตามข้อ 13 และข้อ 14 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้จัดการประกอบด้วยประธานกรรมการด าเนินการ  รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  ประธานกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ กรรมการและเหรัญญิก และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้สรุปผลการประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก่อนผู้จัดการครบวาระไม่น้อย
กว่า 2 เดือน 
  ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การทดลองการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  กรณีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดให้มีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานภายในห้าวันท าการ ตั้งแต่
วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
  ข้อ 17. เมื่อต าแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหน่ง หรือ เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 
 

หมวด 6  
กำรพ้นจำกต ำแหน่งผู้จัดกำร 

 

  ข้อ 18. ผู้จัดการที่มาจากการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
                           (1) ตาย 
                           (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
                           (3) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 8 
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                           (4) อยู่ครบวาระ ตามข้อ 13 
                           (5) คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
                           (6) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
  ข้อ 19. ผู้จัดการที่มาจากการจ้างจากบุคคลภายนอกพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
                           (1) ตาย 
                           (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
                           (3) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 8 
                           (4) อยู่ครบวาระ ตามข้อ 14 
                           (5) คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้เลิกจ้าง 
                           (6) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
  ข้อ 20. เมื่อผู้จัดการพ้นจากต าแหน่ง ให้ผู้จัดการส่งมอบงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กับผู้จัดการคนใหม่
หรือผู้รักษาการแทนผู้จัดการ 
 

หมวด 7 
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร 

 

  ข้อ 21. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
                           (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัด

ให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ

ของสหกรณ์   

      (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวน

ให้มีการถือหุ้นในสหกรณ์ 

      (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

      (4) เป็นธุระในการตรวจสอบหรือมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบค าขอกู้ หนังสือกู้ หลักประกัน 

และการจ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

      (5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายบุคคลเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อม

กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

                         (6) พิจารณาเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม

ระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เป็นผู้บังคับบัญชา

และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
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      (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน

รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้

โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์          

      (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน 

      (9) ติดต่อประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 

      (10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปีและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์เสนอคณะกรรมการอ านวยการ และน าแสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่

ประชุมใหญ่อนุมัติ 

      (11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์พิจารณา 

      (12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

      (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

และที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

      (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 

                           (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้

อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย  

       (16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์      

       (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง

ราชการก าหนด 

       (18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของ

สหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

     ข้อ 22. ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้จัดการต้องให้ผู้ที่รับการแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการ

รับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76 เป็นลายลักษณ์อักษร 

  ข้อ 23. ในกรณีที่ผู้จัดการหมดวาระการด ารงต าแหน่งลง หากคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามี

ความจ าเป็นต่อกิจการสหกรณ์หรือต่อการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี อาจอนุโลมโดยมติเห็นชอบด้วยเสียงข้าง

มากของคณะกรรมการด าเนินการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญ



ประจ าปีนั้น โดยได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่งในต าแหน่งเดิม โดยไม่นับระยะเวลาในการค านวณ

บ าเหน็จ 
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หมวด 8 
เบ็ดเตล็ด 

 

       ข้อ 24. ให้น าความในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2550 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 หมวด 10 หมวด 11 
หมวด 12 หมวด 13 หมวด 14 หมวด 15 และ หมวด 16  มาใช้บังคับกับระเบียบนี้โดยอนุโลม 
  ข้อ 25. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้วินิจฉัย 

ชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 
                                         ลงชื่อ    สรวิศ ธานีโต 

                                                  (นายสรวิศ ธานีโต) 
                                                   ประธานกรรมการ 

                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 


