ข้ อความและเหตุผลทีข่ อจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ สวนป่ าภาคเอกชน จากัด
ข้ อความเดิม

ข้ อความที่ขอแก้ไขเพิม่ เติม
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ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก
สหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) การจัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่
จาเป็ นมาจาหน่ายแก่สมาชิก
(2) รวบรวมผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริ การ
ของสมาชิกมาจัดการขายหรื อแปรรู ปออกขายโดยซื้อหรื อ
รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผูอ้ ื่น
(3) จัดให้มีเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อแก่สมาชิก เพื่อการประกอบ
อาชีพและการดารงชีพ
(4) ส่ งเสริ มการออมทรัพย์ของสมาชิก
(5) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกและชุมชน
(6) ร่ วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา องค์กร
ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่ งเสริ มและ

ข้ อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก
สหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) การจัดหาและให้บริ การ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องจักรกล
และเทคโนโลยีทางการเกษตร การแปรู ปผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ การประมูลจัดซื้อจัดจ้างและจาหน่ายกล้าไม้ รับจ้าง
ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้
(2) การดาเนินธุรกิจด้านการปลูกสร้างสวนป่ าและไม้
เศรษฐกิจร่ วมกับสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
(3) การจัดหาตลาดจาหน่ายผลผลิตไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้ท้ งั ภายในและต่างประเทศ
(4) ให้บริ การออกหนังสื อรับรองแหล่งกาเนิดไม้และ
การรับรองมาตรฐานไม้ การประเมินมูลค่าไม้เพื่อเป็ น
หลักประกันทางธุรกิจ หรื อดาเนินการอื่นใด ตามที่ทาง
ราชการมอบหมาย

เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับกิจการประเภทการ
ปลูกสร้างสวนป่ า และขยายขอบเขต
วัตถุประสงค์ ให้ครอบคลุมถึงงาน
ด้านบริ การที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ
บทบาทและภารกิจของสหกรณ์ใน
อนาคต เช่น การรับรองแหล่งที่มา
ของไม้ และรับรองมาตรฐานไม้และ
การประเมินมูลค่าไม้ ฯลฯ โดยจัด
กลุ่มวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน

ข้ อความเดิม

ข้ อความที่ขอแก้ไขเพิม่ เติม

ปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์ ให้เจริ ญก้าวหน้า
(7) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ อาชีพการเกษตร หัตถกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนหรื อการประกอบอาชีพอย่าง
อื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการ
ส่ งเสริ มความรู ้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อให้
สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มนั่ คง

(5) เป็ นตัวแทนของสมาชิกผูป้ ลูกสร้างสวนป่ าและไม้
เศรษฐกิจ ในการเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน
(6) ส่ งเสริ มการออมทรัพย์ การให้กยู้ มื เงิน การค้ า
ประกันเพื่อ การดาเนินธุรกิจปลูกสร้างสวนป่ าและไม้
เศรษฐกิจ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
(7) ร่ วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา องค์กร
ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่ งเสริ มและ
ปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์ ให้เจริ ญก้าวหน้า

ข้ อ 3 อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการดังต่อไปนี้
(1) ติดตั้งเครื่ องสู บน้ า หรื อปิ ดกั้นทานบเหมืองฝาย
จัดระบบการส่ งน้ า ระบายน้ า และอานวยการใช้น้ า เพื่อ
ประโยชน์แก่การเกษตร
(2)จัดให้มีฉางหรื อโรงเรื อนการเกษตรเพื่อเก็บรักษา
ผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์
(3) จัดให้มียานพาหนะขนส่ ง เครื่ องมือ เครื่ องจักรกล
หรื อปศุสัตว์ เกี่ยวกับการผลิต ทางการเกษตรสาหรับให้

ข้ อ 3 อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการดังต่อไปนี้
(1) ให้บริ การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง จัดจาหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร กล้าไม้และผลลิตไม้จากกิจการสวน
ป่ าให้แก่สมาชิกและผูใ้ ช้บริ การ
(2) ดาเนินการหรื อร่ วมกับ สถาบันหรื อองค์กรอื่นใน
การจัดทาระบบหรื อการออกหนังสื อการรับรอง
แหล่งกาเนิดไม้ มาตรฐานไม้ การประเมินมูลค่าไม้ เพื่อ
การซื้อขายหรื อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ
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เพื่อเพิ่มอานาจกระทาการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจพิสูจน์
และรับรองแหล่งที่มาของไม้
รับรองมาตรฐานไม้และการ
ประเมินมูลค่าไม้ โดยเรี ยงลาดับ
อานาจดาเนินการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ปรับแก้ไข

ข้ อความเดิม

ข้ อความที่ขอแก้ไขเพิม่ เติม

บริ การแก่สมาชิก
(4) จัดให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรู ปผลิตผล หรื อ
เพื่อผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาด
(5)จัดหาทุนเพือ่ กิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(6) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น หรื อ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
(7) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(8) ซื้อหุ น้ ของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(9) ซื้อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(10) ซื้อหุ น้ ของสถาบัน ที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิด
ความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความ เจริ ญแก่กิจการของ
สหกรณ์
(11)ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12)ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติกาหนด
(13) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว
(14) ส่ งเสริ มกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก กลุ่มสตรี สหกรณ์
กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มผูใ้ ช้น้ า กลุ่มรวมกันผลิต กลุ่ม

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น หรื อ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กเู้ งินแก่สหกรณ์อื่น หรื อ
ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน ลงทุนซื้อหุน้
และหลักทรัพย์ของธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น และตามที่
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์กาหนด
(4) จัดให้มีสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามควรแก่
สมาชิกและครอบครัว
(5) ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของสมาชิกตามประเภท
และอาชีพ เช่นกลุ่มสตรี และ เยาวชน ให้มีบทบาทใน
การดาเนินงานของสหกรณ์ฯให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
(6) ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร การเข้าถึงแหล่งความรู ้ที่เป็ น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของสมาชิก
(7) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทาง
ราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรื อบุคคลอื่นใด
(8) จัดหาทุนเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(9) การกระทาต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมาย
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รวมกันซื้อ กลุ่มรวมกันขาย และกลุ่มออมทรัพย์ฯลฯ
ว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
(15) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(16) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทาง
ราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อ บุคคลอื่นใด
(17) การกระทาต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ที่กล่าว
ข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิ ทธิ์หรื อทรัพยสิ ทธิ
ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า เช่าซื้อหรื อให้เช่าซื้อ
โอนหรื อรับโอน สิ ทธิการเช่าหรื อสิ ทธิการเช่าซื้อ ขาย
หรื อจาหน่าย จานองหรื อรับจานอง จานาหรื อรับจานา
ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
เพื่อปรับจานวนการถือหุน้ ขั้นต่า
ข้ อ 5 การถือหุ้น สมาชิกต้องถือหุน้ ในสหกรณ์ดงั ต่อไปนี้ ข้ อ 5 การถือหุ้น สมาชิกต้องถือหุน้ ในสหกรณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ เมื่อแรกเข้าเป็ นสมาชิกอย่างน้อยคนละ 50 หุน้
(1) ถือหุน้ เมื่อแรกเข้าเป็ นสมาชิกอย่างน้อยคนละ 100 ของสมาชิกแรกเข้าให้เพิ่มขึ้นเพื่อ
เพิ่มทุนดาเนินการให้สอดคล้องกับ
(2)ถือหุน้ ตามส่ วนแห่งเงินกู้ ในอัตราห้าหุน้ ต่อจานวน
หุน้
เงินกูท้ ุกๆ หนึ่งพันบาทเศษของหนึ่งพันบาท ให้ถือเป็ น (2)ถือหุน้ ตามส่ วนแห่งเงินกู้ ในอัตราห้าหุน้ ต่อจานวน ภารกิจของสหกรณ์ที่เพิ่มสู งขึ้น
ห้าหุน้ เว้นแต่การกูค้ ราวนั้นสมาชิกขอรับเป็ นสิ่ งของก็
เงินกูท้ ุกๆ หนึ่งพันบาทเศษของหนึ่งพันบาท ให้ถือเป็ น
ให้งดเว้นการถือหุน้ เพิ่มได้
ห้าหุน้ เว้นแต่การกูค้ ราวนั้นสมาชิกขอรับเป็ นสิ่ งของก็
(3) นอกจากถือหุน้ ตาม (1)และ(2) แล้วสมาชิกย่อมจะขอ ให้งดเว้นการถือหุน้ เพิ่มได้
ถือหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความจานง (3) นอกจากถือหุน้ ตาม (1)และ(2) แล้วสมาชิกย่อมจะ
เป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวนหุน้
ขอถือหุน้ เพิม่ ขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความ
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ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาระแล้วทั้งหมด จานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่
สมาชิกจะโอนหุน้ หรื อถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนเป็ น
จานวนหุน้ ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาระ
สมาชิกอยูไ่ ม่ได้
แล้วทั้งหมด
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ
สมาชิกจะโอนหุน้ หรื อถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนเป็ น
นาเงินตามมูลค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนี้ที่
สมาชิกอยูไ่ ม่ได้
สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ
สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิพิเศษเหนือค่าหุน้
นาเงินตามมูลค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนี้ที่
นั้น
สมาชิกผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้
สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิพิเศษเหนือค่าหุน้
นั้น
เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมแรก
ข้ อ 32 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้อง
ข้ อ 32 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100.- บาท ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 1,000.- เข้าถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์
ประกอบกับอัตราที่บงั คับใช้ใน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะ
บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของ
ปัจจุบนั ใช้มาเป็ นเวลากว่า 10 ปี แล้ว
เรี ยกคืนไม่ได้
สหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารงานของสหกรณ์ตามภาวะค่า
ครองชีพที่เพิ่มสู งขึ้น
ข้ อ 85 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการ ข้ อ 85 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ

เพื่อแก้ไข การเรี ยงลาดับข้อที่สลับ

ข้ อความเดิม

ข้ อความที่ขอแก้ไขเพิม่ เติม

มีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆเพื่อดาเนินการให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้

ดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆเพื่อ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7)ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้ ส่ วน

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7)ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้

เหตุผล
ให้ถูกต้อง

ข้ อความเดิม
ระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้ว
ให้ส่งสาเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

ข้ อความที่ขอแก้ไขเพิม่ เติม

เหตุผล

ส่ วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้
แล้วให้ส่งสาเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

เรื่ องการปรับปรุงแก้ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ สวนป่ าภาคเอกชนจากัด ตามข้ อบังคับที่ 49(10) (เอกสารแนบท้ายวาระที่ 5.7)
เหตุผลและความจาเป็ น:
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน กรมป่ าไม้ มี ก ารแก้ไ ขมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ป่ าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่ อ ให้ก ารท าไม้แ ละการเคลื่ อ นย้ายไม้เป็ นไป
โดยสะดวกไม่เกิดภาระแก่ประชาชน ทั้งยังเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมไม้และการบริ หารจัดการป่ าไม้ให้มีประสิ ทธิภาพ โดยบัญญัติ "ให้ไม้
ชนิดใดที่ข้ ึนในป่ าจะให้เป็ นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาสาหรับไม้ทุกชนิดที่ข้ ึนในที่ดินที่มีกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็ นไม้หวงห้ามหรื อไม้ที่ปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์ตามประเภทหนังสื อแสดงสิ ทธิที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็ นไม้หวงห้าม" และกาหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสื อรับรองไม้เพื่อประโยชน์ในการจาแนกแหล่งที่มา
ของไม้ซ่ ึ งเป็ นมาตรการป้ องกันการนาไม้ที่ลกั ลอบทาออกจากป่ ามาสวมสิ ทธิ์ ว่าเป็ นไม้ที่ทาออกจากที่ดินดังกล่าวและเพื่อการค้าหรื อการส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 18/1 เจ้าของไม้จะแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอหนังสื อรับรองไม้ก็ได้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และ มาตรา 18/2 "ผูใ้ ดประสงค์จะขอ
หนังสื อรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้เพื่อการค้าหรื อการส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยนื่ คาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสี ยค่าใช้จ่ายในการออก
หนังสื อรับรองตามที่กรมป่ าไม้กาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี " นอกจากนี้ มาตรา 18/3 "การออกหนังสื อรับรองตามมาตรา 18/1และ 18/2 กรมป่ า
ไม้จะกาหนดให้สถาบันหรื อองค์กรอื่นที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับดาเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกรมป่ าไม้
กาหนด"

ดังนั้นเพื่อให้การดาเนิ นงานของสหกรณ์ มีขอบข่ายวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของการจัดตั้งสหกรณ์ สวนป่ า
ภาคเอกชน และทาหน้าที่ส่งเสริ มการให้บริ การปลูกสร้างและรับรองแหล่งที่มาของไม้ที่ทาออกจากที่ดินที่ปลูกขึ้น ให้แก่สมาชิกและผูข้ อใช้บริ การ จึงมี
ความจาเป็ นต้อ งปรั บ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอานาจหน้าที่ ของสหกรณ์ ให้ส อดคล้องกับ ภารกิ จ ดังกล่ าว รวมทั้งปรั บ ปรุ งข้อบังคับ เกี่ ยวกับ การเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและจานวนการถือหุน้ เป็ นสมาชิกแรกเข้าให้สอดคล้องกับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริ หารองค์กรที่เพิ่มสู งขึ้น
1. ข้อบังคับ ข้อ 2 วัตถุประสงค์
เหตุผล : เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับกิจการประเภทการปลูกสร้างสวนป่ า และขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ ให้ครอบคลุมถึงงานด้าน
บริ การที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับบทบาทและภารกิจของสหกรณ์ในอนาคต เช่น การรับรองแหล่งที่มาของไม้ และรับรองมาตรฐานไม้และการประเมินมูลค่า
ไม้ ฯลฯ โดยจัดกลุ่มวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน ดังนี้
1) การจัดหาและให้บริ การ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องจักรกลและเทคโนโลยีทางการเกษตร การแปรู ปผลิตภัณฑ์จากไม้ การประมูลจัดซื้อจัดจ้างและ
จาหน่ายกล้าไม้ รับจ้างปลูกและดูแลรักษาต้นไม้
2) การดาเนินธุรกิจด้านการปลูกสร้างสวนป่ าและไม้เศรษฐกิจร่ วมกับสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
3) การจัดหาตลาดจาหน่ายผลผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ท้ งั ภายในและต่างประเทศ
4) ให้บริ การออกหนังสื อรับรองแหล่งกาเนิดไม้และการรับรองมาตรฐานไม้ การประเมินมูลค่าไม้เพื่อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ หรื อดาเนินการอื่น
ใด ตามที่ทางราชการมอบหมาย
5) เป็ นตัวแทนของสมาชิกผูป้ ลูกสร้างสวนป่ าและไม้เศรษฐกิจ ในการเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน
6) ส่ งเสริ มการออมทรัพย์ การให้กยู้ มื เงิน การค้าประกันเพื่อ การดาเนินธุรกิจปลูกสร้างสวนป่ าและไม้เศรษฐกิจ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

7) ร่ วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่ งเสริ ม
และปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์ ให้เจริ ญก้าวหน้า
2. ข้อบังคับข้อ 3 อานาจกระทาการ
เหตุผล: เพิ่มอานาจกระทาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจพิสูจน์และรับรองแหล่งที่มาของไม้ รับรองมาตรฐานไม้และการประเมิน
มูลค่าไม้ โดยเรี ยงลาดับอานาจดาเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ปรับแก้ไขเป็ น ดังนี้
1) ให้บริ การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง จัดจาหน่ายวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร กล้าไม้และผลลิตไม้จากกิจการสวนป่ าให้แก่สมาชิกและผูใ้ ช้บริ การ
2) ดาเนินการหรื อร่ วมกับ สถาบันหรื อองค์กรอื่นในการจัดทาระบบหรื อการออกหนังสื อการรับรองแหล่งกาเนิดไม้ มาตรฐานไม้ การประเมิน
มูลค่าไม้ เพื่อการซื้อขายหรื อเป็ นหลักประกันทางธุรกิจ
3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กเู้ งินแก่สหกรณ์อื่น หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารการเงิน
ลงทุนซื้อหุน้ และหลักทรัพย์ของธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
และตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์กาหนด
4) จัดให้มีสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามควรแก่สมาชิกและครอบครัว
5) ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของสมาชิกตามประเภทและอาชีพ เช่นกลุ่มสตรี และ เยาวชน ให้มีบทบาทในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
6) ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร การเข้าถึงแหล่งความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของสมาชิก
7) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรื อบุคคลอื่นใด

8) จัดหาทุนเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
9) การกระทาต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
3. ข้อบังคับข้อ 6(1) การถือหุน้ ของสมาชิกสหกรณ์ ของสมาชิกแรกเข้า จากถือหุน้ คนละ 50 หุน้ เพิ่มเป็ น คนละเป็ น 100 หุน้ ๆ ละ 10 บาท
เหตุผล : เพื่อปรับจานวนการถือหุน้ ขั้นต่าของสมาชิกแรกเข้าให้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มทุนดาเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของสหกรณ์ที่เพิ่มสู งขึ้น
4. ข้อบังคับข้อ 32 ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิก จาก 100 บาท เป็ น 1,000 บาท
เหตุผล : เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์ กอปรกับอัตราที่บงั คับใช้ในปัจจุบนั ใช้มาเป็ นเวลากว่า 10 ปี แล้ว ไม่่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของสหกรณ์ตามภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มสู งขึ้น

มติที่ประชุม........................................................

