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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก  

พ.ศ. 2564 

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

  โดยทสีมควรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการเรอืงรอ้งเรยีนของสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ให้เป็นมาตรฐาน ซงึเป็นองค์ประกอบทสีําคญัอนัหนึง ของการสรา้งมาตรฐานความ
โปร่งใส การป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และเป็นการส่งเสรมิ คุม้ครองคุณธรรม
จรยิธรรมของกรรมการและเจา้หน้าท ีสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ใหเ้ป็นทเีชอืถอืไวว้างใจ และ
ไดร้บัความรว่มมอืจากสมาชกิ 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี44 ในคราวประชุม
ครงัท ี11 เมอืวนัท ี29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มมีตใิหก้ําหนดระเบยีบวา่ดว้ยการตรวจสอบและแกไ้ขปญัหา
หรอืขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิ ดงัต่อไปนี 
 ขอ้ 1  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการ
ตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิ พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3 ในระเบยีบนี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  
  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ 
    สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  

  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้
จาํกดั  

  “เจา้หน้าท”ี  หมายความวา่ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้
จาํกดั 

  “สมาชกิ”  หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้
จาํกดั 

  “ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน” หมายความวา่ ปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีนทสีมาชกิได้รบั
ความเดือดร้อนและแจ้งให้สหกรณ์
ทราบเพือแก้ไขและให้หมายความ
รวมถึง  ข้อ เ สนอแนะ  ข้อคิด เห็น        
คําชมเชย การสอบถาม การขอขอ้มูล 
ทผีูร้อ้งเรยีนได้ยนืหรอืส่งต่อเจ้าหน้าท ี
ณ สาํนกังานสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั ตามระเบยีบนี 
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  “ผูร้อ้งเรยีน” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้
จาํกดั รวมถงึผูท้ไีดร้บัมอบอาํนาจจาก
สมาชกิใหร้อ้งเรยีนแทน หรอืผูจ้ดัการ
แทนสมาชกิผูร้อ้งเรยีน 

ส่วนที 1 
การเสนอปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

  ขอ้ 4  สมาชกิผูใ้ดได้รบัความเดอืดรอ้นเสยีหายหรอือาจไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย 
หรอืไม่ไดร้บัความสะดวกจากการปฏบิตังิานของสหกรณ์ หรอืจําเป็นต้องใหส้หกรณ์ช่วยเหลอื เยยีวยา 
ปลดเปลอืงทุกข ์หรอืตอ้งการเสนอแนะใหข้อ้คดิเหน็ชมเชย สอบถาม ขอขอ้มลู มสีทิธเิสนอขอ้รอ้งเรยีน
ต่อสหกรณ์ฯ ได ้
  ขอ้ 5  ผู้ร้องเรียนจะต้องร้องเรียนด้วยตนเองตามช่องทางทีสหกรณ์ กําหนด เว้นแต่
สมาชกิเจบ็ปว่ยหรอืไมส่ามารถรอ้งเรยีนดว้ยตนเองไดเ้พราะเหตุจาํเป็นอนื สมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้นื
รอ้งเรยีนแทนกไ็ด ้ 
  ขอ้ 6  ขอ้รอ้งเรยีนตอ้งทาํเป็นหนงัสอืและมรีายการ ดงัต่อไปนี 
  (1) ชอื และทอียูผู่ร้อ้งเรยีน 
  (2) หมายเลขประจาํตวัสมาชกิ (ถา้ม)ี 
  (3) เบอรโ์ทรศพัทข์องผูร้อ้งเรยีน (ถา้ม)ี 
  (4) วนัทแีจง้ปญัหาขอ้รอ้งเรยีน 
   (5) ระบุเรอืงอนัเป็นเหตุทตี้องรอ้งเรยีนพรอ้มทงัขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ตาม
สมควรเกยีวกบัเรอืงทรีอ้งเรยีนและคาํขอใหส้หกรณ์ชว่ยเหลอืเยยีวยาหรอืปลดเปลอืงทุกข ์
   (6) ใชถ้อ้ยคาํสภุาพ  
   (7) ลงลายมอืของผูร้อ้งเรยีน หรอืผูร้บัมอบอาํนาจ 
   (8) กรณมีอบอาํนาจใหผู้อ้นืรอ้งเรยีนแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบอาํนาจ 
  ขอ้รอ้งเรยีนใดมรีายการไม่ครบตามวรรคหนึงหรอืไม่ชดัเจนหรอืไม่อาจเขา้ใจได ้
ใหเ้จา้หน้าทใีหค้ําแนะนําแก่ผูร้อ้งเรยีน เพอืดําเนินการแกไ้ขเพมิเตมิคํารอ้งเรยีนนันใหถู้กต้อง เวน้แต่  
ขอ้รอ้งเรยีนทเีป็นลกัษณะเป็นขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ คาํชมเชย การสอบถาม การขอขอ้มลู อาจไมต่อ้ง
มรีายการครบตามวรรคหนึงกไ็ด ้
 ขอ้ 7  ในกรณทีผีูร้อ้งเรยีนไมส่ามารถทาํขอ้รอ้งเรยีนเป็นหนงัสอืได ้อาจแจง้ต่อเจา้หน้าที
หรอืกรรมการดว้ยวาจา ทางโทรศพัท ์หรอืทางอนิเตอรเ์น็ตกไ็ด ้ทงันี กรณีดงักล่าวจะมอบอาํนาจใหผู้อ้นื
กระทําแทนมไิด ้หลงัจากนันใหบ้นัทกึการรอ้งเรยีนโดยใหม้รีายการหรอืเอกสารแนบตามขอ้ 6 และวนั
เดอืนปีทรีบัคาํรอ้งเรยีน พรอ้มกบัพสิจูน์ตวัตนของผูร้อ้งเรยีนดว้ย 
 ขอ้ 8  การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนสามารถดาํเนินการดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึง ดงันี 
  (1) การแจง้เป็นหนงัสอืโดย 
   (ก) นําสง่ดว้ยตนเอง 
   (ข) สง่ทางไปรษณยี ์
   (ค) สง่ทางโทรสาร 
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   (ง) บุคคลหรอืองคก์รผูร้บัมอบหมายเป็นผูส้ง่ 
  (2) การแจง้ดว้ยวาจาโดย 
   (ก) แจง้ทางโทรศพัท ์เบอรส์หกรณ์ 02-579-7070 
   (ข) แจง้ต่อพนกังานเจา้หน้าทขีณะปฏบิตัหิน้าท ี
   (ค) แจง้ต่อกรรมการ 
  (3) การแจง้ผา่นอนิเตอรเ์น็ตโดย 
   (ก) Web site : www.025798899.com 
   (ข) E-mail : forestcoop.complaint@gmail.com  
   (ค) Line@ : @forestcoop 
  (4) การแจง้ดว้ยวธิอีนืตามทสีหกรณ์กาํหนด 

ส่วนที 2 
การรบัปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

 ขอ้ 9  ในกรณีการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 8 (1) (ก) ใหเ้จา้หน้าทอีอกใบรบัขอ้รอ้งเรยีน
ใหแ้ก่ ผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นหลกัฐาน ใบรบัขอ้รอ้งเรยีนจะตอ้งมวีนัเดอืนปีทรีบัขอ้รอ้งเรยีนและลงลายมอืชอื
เจา้หน้าท ี 
 ขอ้ 10 ในกรณทีสีหกรณ์ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนตามขอ้ 8 (1) (ข) (ค) (ง), ขอ้ 8 (2) และ ขอ้ 8 (3) 
ให้สหกรณ์ตอบแจ้งการรับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์ตามสถานทีอยู่ทีปรากฏใน            
คําร้องเรียน หรือกระทําในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีได้รบัข้อ
รอ้งเรยีน 

ส่วนที 3 
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

 ขอ้ 11 การกาํหนดระดบัของการแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนใหแ้บ่งออกเป็น 4 ระดบั 
ดงันี 
   ระดบัท ี1 ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทอียู่ในอํานาจของเจ้าหน้าทสีหกรณ์ ได้แก่ 
ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกยีวกบั ขอ้สอบถาม หรอืการรอ้งขอขอ้มูล ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ คําชมเชย   
ทผีูร้อ้งเรยีนไมไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น   
   ระดับที 2 ปญัหาหรือข้อร้องเรียนทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของผู้จ ัดการ ได้แก่ 
ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกยีวกบัการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทสีหกรณ์ โดยแบ่งตามระยะเวลาการแกไ้ข
ปญัหาได ้ดงันี 
     ระดบัท ี2 (ก) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทสีามารถแก้ไขใหแ้ล้วเสรจ็ได้
ภายใน 1 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง  
     ระดบัท ี2 (ข) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทสีามารถแก้ไขใหแ้ล้วเสรจ็ได้
ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง  
     ระดบัท ี2 (ค) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทไีม่สามารถแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็
ไดภ้ายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง  
   ระดับที 3 ปญัหาหรือข้อร้องเรียนทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ไดแ้ก่ ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทผีูจ้ดัการไมอ่าจแกไ้ขไดห้รอือยูน่อกเหนืออาํนาจของผูจ้ดัการ 
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การแกไ้ขปญัหาดงักล่าวตอ้งอาศยัมตคิณะกรรมการดําเนินการ การแกไ้ขเพมิเตมิหรอืกําหนดระเบยีบ
สหกรณ์ขนึใหม ่
   ระดับที 4  ปญัหาหรือข้อร้อง เ รียนทีอยู่นอกเหนืออํ านาจหน้าทีของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ไดแ้ก่ ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทคีณะกรรมการดาํเนินการไมม่อีาํนาจหรอืมอิาจ
แก้ไขได ้การแก้ไขปญัหาดงักล่าวต้องอาศยัมตขิองทปีระชุมใหญ่ การแก้ไขเพมิเตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
ระเบยีบ คาํสงั ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ กฎกระทรวง หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

ส่วนที 4 
การดาํเนินการพิจารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

  ขอ้ 12  ปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีนทเีสนอต่อสหกรณ์แล้ว ให้เจ้าหน้าทีลงทะเบียนใน
สารบบปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีน แล้วให้ผู้จดัการตรวจสอบปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีนดงักล่าวในเบืองต้น     
ถา้เหน็ว่าเป็นปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนทสีมบูรณ์ครบถว้นใหร้บีดําเนินการตามอํานาจหน้าทขีองผูจ้ดัการ 
หากไมส่ามารถดาํเนินการไดใ้หเ้สนอประธานกรรมการเพอืพจิารณาดาํเนินการต่อไป  
    ถา้เหน็วา่ขอ้รอ้งเรยีนนนัไมส่มบรูณ์ครบถว้น ไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ ใหผู้จ้ดัการ
แนะนําใหผู้ร้อ้งเรยีนแกไ้ขภายในระยะเวลาทกีําหนด ถ้าเหน็ว่าขอ้ทไีม่สมบูรณ์ครบถ้วนนันเป็นกรณีท ี 
ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรอืเป็นข้อร้องเรยีนทีไม่อยู่ในอํานาจหน้าทีของสหกรณ์ หรอืผู้ร้องเรยีน       
ไม่แก้ไขข้อร้องเรยีนภายในระยะเวลา 30 วนัให้บนัทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรยีนดงักล่าวต่อประธาน
กรรมการ เพอืดาํเนินการต่อไป  
  ขอ้ 13 ในการพจิารณาเพอืดําเนินการแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิ หาก
เป็นการรอ้งเรยีนกรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าท ีหรอืปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่ามกีรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที
เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรอืงทสีมาชกิแจง้ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน หา้มมใิหก้รรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าทผีูน้ัน
รว่มอยูใ่นกระบวนการตรวจสอบและพจิารณาทุกขนัตอน รวมถงึเขา้รว่มประชุมพจิารณาในเรอืงดงักล่าว 
และสหกรณ์ตอ้งเกบ็รกัษาพยานหลกัฐานทงัหมดเป็นความลบั 

ส่วนที 5 
การจดัการปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

  ขอ้ 14 เมอืผูจ้ดัการไดร้บัปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน ใหพ้จิารณาดาํเนินการ ดงันี 
    (1) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนระดบัท ี1 ใหเ้จ้าหน้าทหีรอืผูจ้ดัการดําเนินการ
ชแีจงใหบ้รกิารใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 วนัทาํการนบัจากวนัทไีดร้บัเรอืง 
    (2) ปญัหาหรือข้อร้องเรียนระดับที 2 ให้ผู้จ ัดการตรวจสอบแสวงหา
ขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ ดงันี  
    ระดบัท ี2 (ก) แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน 1 วนัทําการนบัแต่วนัทไีดร้บั
เรอืง แลว้รวบรวมปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนแจง้เจา้หน้าทสีหกรณ์ไดร้บัทราบในการประชุมประจาํเดอืน 
    ระดบัท ี2 (ข) ไม่สามารถแก้ไขใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 1 วนัทําการ แต่ยงั
สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ภายใน 10 วนัทําการนับแต่วนัทีได้รบัเรือง ให้รวบรวมปญัหาหรือข้อ
รอ้งเรยีนแจง้ประธานกรรมการทราบ 
    ระดบัท ี2 (ค) ไม่สามารถแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน 10 วนัทําการนับ
แต่วนัทไีด้รบัเรอืง ให้รวบรวมปญัหาหรอืขอ้ร้องเรยีนแจ้งประธานกรรมการเพอืเสนอคณะกรรมการ



3.4 ระเบยีบการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 120

ดาํเนินการพจิารณา ทงันี คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการอนืเป็นผูพ้จิารณากไ็ด ้
ทงันี แจง้ผลการพจิารณาใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 60 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง 
    (3) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนระดบัท ี3 ใหผู้จ้ดัการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผลการดาํเนินการทเีกยีวขอ้งนําเสนอประธานกรรมการเพอืเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา 
หรอืมอบหมายใหค้ณะกรรมการอนืดําเนินการพจิารณา หรอืแต่งตงัคณะอนุกรรมการชุดใหม่พจิารณา 
ทงันี ใหแ้จง้ผลการพจิารณาใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 90 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง 
    (4) ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนระดบัท ี4 ใหผู้จ้ดัการรวบรวมขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผลการดาํเนินการทเีกยีวขอ้งนําเสนอประธานกรรมการเพอืเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา 
หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการอืนดําเนินการพิจารณา หรือแต่งตังคณะอนุกรรมการชุดใหม่
พจิารณา ทงันี ใหแ้จง้ผลการพจิารณาใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 60 วนัทาํการนบัแต่วนัทไีดร้บัเรอืง 

ส่วนที 6 
ข้อเบด็เสรจ็ 

  ขอ้ 15 คณะกรรมการดําเนินการต้องใหค้วามคุม้ครองสมาชกิอย่าใหต้้องรบัภยัหรอื
ความไมช่อบธรรมอนัเนืองมาจากการแจง้ปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีน เนืองจากเป็นสทิธใินการตรวจสอบการ
บรหิารกจิการหรอืการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หน้าท ีว่ามกีารปฏบิตัิ
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์กาํหนด 
  ขอ้ 16 ให้ผู้จดัการรายงานสรุปสถิติผลการดําเนินการเกียวกบัการตรวจสอบและ
แก้ไขปญัหาหรอืขอ้รอ้งเรยีนของสมาชกิตามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดําเนินการทราบในวนัประชุม
ประจาํเดอืน  
  ขอ้ 17 กรณีมปีญัหาเกยีวกบัการตคีวามหรอืการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการมอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
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