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เรื่อง ร่วมแสดงประชามติ “สหกรณ์ควรแก้ไขข้อบงัคับเพื่อปรับพนกังานราชการจากสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิกหลักหรอืไม่” 
เรียน   สมาชิกทุกท่าน 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เปน็สมาชิก และแนวทางศึกษาอืน่ ๆ  
  ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบ 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ขอส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็น
สมาชิก และแนวทางศึกษาอื่น ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ความ
เป็นมา ผลดี และผลกระทบต่าง ๆ หากสหกรณ์จะแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงานราชการจากสมาชิกสมทบให้เป็น
สมาชิกหลัก โดยสรุปความเป็นมาและสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

 1. ก่อต้ังสหกรณ์ รับ “สมาชิก” ที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 เริ่มจากการรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดกรมป่าไม้ เนื่องจากข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจํามีคุณสมบัติตามอายุการปฏิบัติงานได้จนถึงเกษียณอายุราชการหรืออายุ 60 ปี เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว
จะได้รับเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จรายเดือน ซึ่งมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ ในการก่อตั้งสหกรณ์นั้นยังมีเจตนารมณ์
ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่มวลสมาชิก โดยสหกรณ์ช่วยส่งเสริมการออมและให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในอัตราที่เหมาะสม 
เมื่อยามลําบากสหกรณ์ก็ยังเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเงินต่ํา โดยนําดอกผลที่เกิดจากการให้กู้เงินคืนกลับสู่สมาชิกใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือจัดสรรเงินเป็นสวัสดิการทั้งส้ิน 18 สวัสดิการ จนกระทั่งปัจจุบัน
สหกรณ์เติบโตมีสินทรัพย์รวมประมาณ 20,000 ล้านบาท  

 2. รับพนักงานราชการเป็น “สมาชิกสมทบ” และให้กู้เงิน ภายหลังกรมป่าไม้ได้รับพนักงานราชการเข้า
มาปฏิบัติงานในสังกัดมากขึ้น และกําหนดคุณสมบัติอายุการปฏิบัติงานในลักษณะสัญญาจ้างสูงสุด 4 ปี โดยประเมินผล
การปฏิบัติงานปีต่อปี จากคุณสมบัติในเรื่องอายุการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่แตกต่างไปจากข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา ในปี 2547 สหกรณ์ฯ จึงได้รับพนักงานงานราชการเป็นสมาชิกสมทบ และให้กู้เงินได้ตามศักยภาพ โดย
วงเงินกู้สูงสุดตามระเบียบกู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท เนื่องจากพนักงานราชการจะผ่อนชําระหนี้ได้ตามระยะเวลาจ้างสูงสุด
ประมาณ 4 ปี เท่าน้ัน นอกจากนี้สหกรณ์ได้จัดสรรเงินเป็นสวัสดิการทั้งส้ิน 7 สวัสดิการคืนกลับสู่สมาชิกสมทบในสัดส่วนที่
เหมาะสมตามหลักการมีส่วนร่วมแห่งธุรกิจ 

 3. พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ ห้าม “สมาชิกสมทบ” กู้เกินกว่าหุ้นและเงินฝาก ต่อมาพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยบัญญัติว่า “ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของ
สมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการดําเนินการ หรือกู้ยืมเงิน
เกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์” เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ดังกล่าว สหกรณ์จึงมี
ความจําเป็นต้องระงับสิทธิการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เกินกว่ามูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับ
สหกรณ์ โดยให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบที่มีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น  
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 4.  มีข้อเสนอให้ปรับพนักงานราชการเป็น “สมาชิก” เพื่อให้สามารถกู้เงินได้ มีบางท่านเสนอว่า เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานราชการ ควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เพื่อปรับพนักงานราชการจากสมาชิกสมทบให้
เป็นสมาชิกหลัก ซึ่งจะทําให้สามารถกู้เงินได้เกินมูลค่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นโดยไม่ขัดกับ พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ 

 5.  รายงานศึกษาความเป็นไปได้ฯ พบว่า มีทั้งผลดีและผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการได้จัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก และแนวทาง
ศึกษาอื่น ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบ โดยการปรับพนักงานราชการจากสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิกหลัก มีทั้งผลดี
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้ 
  5.1 ผลดี ได้แก่ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคลากรในองค์กร เป็นการช่วยเหลือให้พนักงาน
ราชการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ โดยได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม รวมถึงทําให้สหกรณ์มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการ
พัฒนากิจการของสหกรณ์จากการปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ เป็นต้น  
  5.2 ผลกระทบ ได้แก่ เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกทุกคนมี
ความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความมั่นคงในหน้าที่การงานเนื่องจากถกูกาํหนด
ด้วยสัญญาจ้าง เป็นภาระการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็นจํานวนมากเพื่อให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาค เป็นการเพิ่ม
ความเหล่ือมลํ้าในการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก เป็นความเส่ียงในการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ เป็นการกระทบเงินปัน
ผลของสมาชิกที่ต้องปรับลดลงเพื่อนําผลกําไรไปเพิ่มทุนสวัสดิการให้พนักงานราชการ และกระทบด้านการจัดกลุ่มสมาชิก 
จํานวนผู้แทนสมาชิกและการบริหารสหกรณ์ เป็นต้น  

 6.  เน่ืองจากกระทบสิทธิประโยชน์ของ “สมาชิกปัจจุบัน” สมาชิกทุกท่านจึงต้องร่วมกันตัดสินใจ   
โดยการลงประชามติ หากสหกรณ์จะแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงานราชการเป็น “สมาชิก” เป็นการเปล่ียนแปลง
ข้อบังคับสหกรณ์ครั้งแรกที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์สมาชิกปัจจุบันและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดไป การแก้ไข
กฎหรือระเบียบใดที่มีผลกระทบต่อสมาชิก จะต้องดําเนินการตามหลักการมีส่วนร่วม จึงสมควรที่มวลสมาชิกในฐานะ
เจ้าของสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) โดยตรง จะต้องเป็น “ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ” อนาคตของ
ตนเองและของสหกรณ์ร่วมกัน สหกรณ์ฯ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยการลงประชามติว่า 
“สหกรณ์ควรแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงานราชการจากสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิกหลักหรือไม่”  

 7.  หลักเกณฑ์การลงประชามติ ต้องมีเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด คณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การลงประชามติไว้ว่า จํานวนคะแนนเสียงที่ผ่านประชามติจะต้องมีสมาชิกออกเสียง
เห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่เริ่มมีการลงประชามติ เช่น วันที่เริ่มมีการลงประชามติ มีสมาชิก
จํานวน 13,225 คน จํานวนคะแนนเสียงที่ผ่านประชามติจะต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 6,613 เสียง เป็นต้น 
หากมีสมาชิกมาลงคะแนนเสียงประชามติน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดให้ตกเป็นพับไป สําหรับเหตุผลที่
กําหนดให้เสียงผ่านประชามติต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด มิใช่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผู้มา
ออกเสียงนั้น เนื่องจากผลแห่งการประชามติครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์สมาชิกทุกท่านที่ต้องถูกปรับลดลง 
มิใช่กระทบเฉพาะสมาชิกที่มาออกเสียงเท่านั้น ดังนั้น การดําเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ที่มีผลกระทบกับสมาชิกทุกคน
อย่างต่อเนื่องและตลอดไปเช่นน้ี ควรได้รับเสียงฉันทามติหรือเสียงสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ซึ่งก็คือ  
ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดน่ันเอง 

 8.  กําหนดวันลงประชามติ วันที่ 3 – 7 มกราคม 2565 สหกรณ์กําหนดให้สมาชิกทุกท่านร่วมแสดง
ความคิดเห็นโดยการลงประชามติในวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565  

 9.  วิธีการลงประชามติ สหกรณ์กําหนดให้ลงประชามติผ่านระบบโปรแกรมระบบการออกเสียงประชามติ
ออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยยืนยันตัวตนด้วยช่ือ เลขที่สมาชิก และรหัส OTP 
(One Time Password) ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกทราบขั้นตอนและวิธีการลงประชามติโดยละเอียดในโอกาสต่อไป 
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 10. ศึกษาผลดีและผลกระทบให้ครบถ้วนก่อนลงประชามติ ก่อนการลงประชามติดังกล่าว ขอให้ท่านสมาชิก
ศึกษารายงานความเป็นไปได้ฯ ฉบับนี้ให้ครบถ้วน ซึ่งสหกรณ์ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  

 การแสดงประชามติของสมาชิกทุกท่านในครั้งนี้ นับเป็นการดําเนินการที่สําคัญยิ่งในการมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการของสหกรณ์ ดังน้ัน จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านศึกษาผลดีและผลกระทบ ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลง
ประชามติ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบันและความม่ันคง
ของสหกรณ์ในระยะยาว  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ สหกรณ์จะดําเนินการตามผลการแสดงประชามติของมวลสมาชิกต่อไป 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นายวิชิต สนธวิณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณอ์อมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางกุลฉัตร วรนิธิภัค) 
โทร. 0 2579 7070 
โทรสาร 0 2579 7356 


