คู่มือการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ สวนป่ าภาคเอกชน จากัด
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์สวนป่ ามีประโยชน์อย่างไร
1) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการปลูกต้นไม้ ปลูกสร้าง
สวนป่ า การแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ไม้ รวมทั้งการติดต่อซื้อขายไม้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
สมาชิกด้วยกันและกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2) มีเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของสมาชิก
เสนอสหกรณ์ฯเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้า ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของสมาชิก และเผยแพร่ ขา่ วสารของสมาชิกผ่านทาง เว็บไซต์ สื่ อโซเชียลมีเดียต่างๆ
4) สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เฉพาะบัญชีออม
ทรัพย์ ตามมาตรา 42(8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตาม
มาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 40) พ.ศ.2514
5) ในกรณี ที่สมาชิกมีความต้องการสิ นเชื่อ ที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพและการดารงชีพ
สหกรณ์ฯ อาจจัดให้มีสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวภายในวงเงิน และเงื่อนไขตามที่กาหนดในระเบียบว่า
ด้วยการให้กแู้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ ที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
6) ได้เข้าร่ วมกิจกรรมการอบรม สัมมนา การประชุมประจาปี ที่สหกรณ์จดั ขึ้น หรื อจัดร่ วมกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. คุณสมบัติของผูส้ มัครเป็ นสมาชิก ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 30
1) เป็ นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ
2) เป็ นผูท้ ี่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีกิจกรรมร่ วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
3) ตั้งบ้านเรื อนอยูใ่ นทุกจังหวัดที่มีกิจการป่ าไม้

4) เป็ นผูซ้ ื่อสัตย์ มีชื่อเสี ยงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู ้จกั ประหยัด
5) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
6) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆโดยมีความผิดเว้นแต่พน้ กาหนด 2 ปี นับแต่ถูกออก
3. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
1) ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยืน่ ใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบฟอร์มใบสมัครที่
กาหนด ทั้งนี้สหกรณ์อาจอนุโลมให้สมัครทางอิเลคทรอนิกส์ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกผ่างทาง
เว็บไซต์ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์เป็ นผูร้ ับรองจานวน 1 ท่าน
2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะมีการประชุมพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติของ
ผูส้ มัครสมาชิก ตามข้อ 2 ในแต่ละเดือนและแจ้งผลการอนุมตั ิการเป็ นสมาชิกทราบทางจดหมายหรื อทาง
อิเลคทรอนิกส์
3) เมื่อผูส้ มัครสมาชิกได้รับอนุมตั ิการรับสมัครเป็ นสมาชิกแล้ว จะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้จะถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์และจะเรี ยกคืน
ไม่ได้นอกจากนี้สมาชิกจะต้องชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่ถือให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าผูส้ มัครมีฐานะในการเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ที่สมบูรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์
4. การเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลสมาชิก
ในกรณี ที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วนั เปลี่ยนแปลง หรื อกรณี ที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพปลูกต้นไม้
หรื อกิจการอื่นที่แจ้งไว้ในใบสมัครสมาชิก เพื่อปรับปรุ งข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ให้
ทันสมัยสมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงทางจดหมายหรื อผ่านทางช่องทางสื่ อสารอิเลคทรอนิกส์ เช่น อีเมล
หรื อ ไลน์ ฯลฯ
5. สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
5.1 สิ ทธิของสมาชิก มีดงั นี้
1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นและออกเสี ยงลงคะแนน
2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ
3) เสนอหรื อได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
4) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

5) สิ ทธิอื่นๆที่กาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์
5.2 หน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
2) ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจการสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
3) สอดส่ งดูแลกิจการของสหกรณ์
4) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
6. การขาดจากการเป็ นสมาชิก
1) ตาย
2) ลาออก โดยการแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงจะถือว่าออกจาก
การเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ในกรณี ที่สมาชิกต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน หรื อ
หนี้สินอื่นที่ผกู พันจะต้องชาระต่อสหกรณ์
3) ขาดคุณสมบัติของผูเ้ ป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ ข้อ 30
4) การให้ออกจากการเป็ นสมาชิก เนื่องจาก กรณี ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรื อ หรื อมี
ภาระผูกพันในการถูกเรี ยกคืนเงินกูจ้ ากสหกรณ์ หรื อค้างชาระค่าบริ การ ค่าเช่า หรื อเงินอื่นใดอันเนื่องจาก
จากการประกอบธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการ
กาหนด หรื อ ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท หรื อจงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
ฯลฯ
7. ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์
สมาชิกของสหกรณ์จะมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกิน สหกรณ์จะหัก
จานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อนเงินค่าหุน้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ที่ถือ ในกรณี ที่
สมาชิกต้องจ่ายคืนเงินเนื่องจากขาดสมาชิกภาพข้อ 40 ตามเหตุ ข้อ36(1)(2)(3) สหกรณ์จาเป็ นต้องหักจานวน
เงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
---------------------------------คู่มือการเป็ นสมาชิกสหกรณ์สวนป่ าภาคเอกชน
ตุลาคม 2560

