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
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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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