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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555 

--------------------------------- 
   อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (5)  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย  
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 4 เม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555    
ไดกําหนดระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรยีกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555” 

  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป 

  ขอ 3  ใหยกเลกิระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2551

ระเบียบหรือขอความอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบยีบนี้แทน 

หมวดที่ 1 
การกําหนดกลุมสมาชิกและการสังกัดกลุมสมาชกิ 

  ขอ 4  การกําหนดใหเปนกลุมสมาชิก มีหลักเกณฑดังน้ี 

 (1)  หนวยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทาที่มีสํานักงานตั้งอยูในพื้นที่สวนกลาง
และมีสมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป  
 (2)  หนวยงานที่มีสํานักงานตั้งอยูในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครและมี
สมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป เวนแตกรณีตามขอ 29 

(3)  กลุมที่สมาชิกตั้งแต 50 คนขึ้นไปขอจัดตั้งและสหกรณไดประกาศให 
เปนกลุมสมาชิก  
 ขอ 5 สมาชิกทุกคนตองสังกัดกลุมสมาชิกตามหนวยงานที่ตนสังกัดหรือกลุมที่จัดตั้งขึ้น  
หรือกลุมที่สมาชิกไดแจงความประสงคไว หรือกลุมที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 6  สมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกซึ่งได
โอนยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ใหสังกัดกลุมที่สมาชิกผูน้ันดํารงตําแหนงในหนวยงานครั้ง
สุดทาย เวนแตกลุมสมาชิกนั้นไดถูกยกเลิกไปแลว สหกรณจะกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัดกลุมสมาชิก
กลุมใดกลุมหน่ึงตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 7  สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้ง หรือโอนยายไปปฏิบัติงานยังหนวยงานอื่น ใหถือวา 
สมาชิกผูน้ันอยูในสังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูน้ันไปสังกัดกลุมใหม 
 

หมวดที่ 2 
การขอจัดตั้งกลุมสมาชิก 

  ขอ 8  สมาชิกซึ่งรวมกันไมนอยกวา 50 คน และมีความประสงคจัดตัง้กลุมใหม ใหสมาชกิ
ดังกลาวมีหนังสือแสดงเหตุผล หรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยมี 2 กรณี ดังน้ี 
 (1)  กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก  สมาชิกจะตองแจงความประสงคขอจัดตั้งกลุมใหม
ภายใน 60 วนั นับแตวันประกาศรายชื่อกลุมและสมาชกิที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11(1) ซ่ึงการจัดตั้งกลุมใหม
ของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพิ่ม หรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
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 (2)  หลังจากเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิขอจัดตั้งกลุมใหมไดตาม  
ความประสงค แตการขอจัดตั้งกลุมใหมของสมาชิกดังกลาวนี้ไมมีผลตอการเพิ่มหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มี
อยูเดิมของแตละกลุม และกลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมน้ี ไมสามารถมีผูแทนสมาชกิไดจนกวาผูแทนสมาชกิเดิมจะครบวาระ 
 ขอ 9  สมาชิกที่แจงความประสงคจัดตั้งกลุมใหม ตามขอ 8 ใหถือวาสมาชิกนั้นอยูในสังกัด
กลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหจัดตั้งกลุมใหมและใหสมาชิกดังกลาวไปสังกัดกลุมใหมได 
 ขอ  10  เม่ือมีประกาศสหกรณใหจัดตั้งกลุมใหมแลวใหสมาชิกซึ่งสังกัดกลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมน้ีอยู
ในกลุมดังกลาว จนกวาจะแจงความประสงคยายสังกัดกลุมและมีประกาศสหกรณใหยายสังกัดกลุมได หรือมี
ประกาศสหกรณใหยกเลิกกลุม 

หมวดที่ 3 
การประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชกิทีส่ังกัด และจาํนวนผูแทนสมาชิก 

  ขอ  11  สหกรณจะประกาศชือ่กลุม รายชื่อสมาชิกที่สังกดั และจํานวนผูแทนสมาชิก ดังนี้ 
   (1)  การประกาศครั้งแรก สหกรณจะดําเนินการประกาศชื่อกลุม และรายชื่อสมาชกิ
ที่สังกัดแตละกลุม ใหสมาชกิทราบภายในเวลาไมนอยกวา 120 วัน กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยจะยังไมมี
การประกาศจาํนวนผูแทนสมาชิก 
   (2)  การประกาศครั้งที่สอง สหกรณจะดําเนินการประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชกิที่
สังกัดแตละกลุม และจํานวนผูแทนสมาชิกของแตละกลุม ใหสมาชิกทราบภายในเวลาไมนอยกวา 30 วัน   
กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

กรณีที่มีการขอจัดตั้งกลุมใหมหรือขอยายสงักัดกลุม ภายหลังจากประกาศครั้งทีส่องแลว  
สหกรณจะประกาศชื่อกลุมและรายชื่อทีส่มาชิกสังกัดกลุมตามระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร 
  ขอ 12  การประกาศชื่อกลุมตามขอ 11 ใหใชชื่อหนวยงาน หรือชื่อจังหวัด หรือชื่อที่สหกรณ
เห็นสมควร 

หมวดที่ 4 
การยายสังกัดกลุมสมาชกิ 

  ขอ  13  สมาชิกที่มีความประสงคจะยายสังกัดกลุม สามารถดําเนินการไดโดยสมาชิกจะตอง
มีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเปนตามแบบทีส่หกรณกําหนด ซ่ึงการยายสังกัดกลุมมี 2 กรณ ีดังน้ี 
    (1)  กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกจะตองแจงความประสงคยายสังกัดกลุม
ภายใน 60 วนั นับแตวันประกาศชื่อกลุมและรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11 (1) ซ่ึงการยาย
สังกัดกลุมของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพิ่ม หรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
   (2)  หลังวันเลอืกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชกิยังมีสิทธิยายสงักัดกลุมไดตามความประสงค
แตการยายสังกัดกลุมของสมาชิกดังกลาวนี้ไมมีผลตอการเพิ่ม หรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
  ขอ  14  สมาชิกที่แจงความประสงคจะยายสังกัดกลุม ตามขอ 13 ใหถือวาสมาชิกผูน้ัน    
อยูในสังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูน้ันไปสังกัดกลุมใหม 
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หมวดที่ 5 
ประธานการเลือกตัง้ผูแทนสมาชิก 

  ขอ  15  ใหหัวหนาหนวยงานที่เปนสมาชิกสหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน 
หรือสมาชิกสหกรณคนใดคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณเปนประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
  สําหรับกลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมตามขอ 9 ใหผูที่ขอจัดตั้งกลุมใหมลําดับแรกเปนประธาน      
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ในกรณีผูที่ขอจัดตั้งกลุมใหมลําดับแรกไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่ 
ขอจัดตั้งกลุมใหมในลําดับถัดไปทําหนาที่ประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามลําดับ 
  ขอ  16  สําหรับกรณีที่หัวหนาหนวยงานมิไดเปนสมาชิกสหกรณ ใหสมาชิกที่มีอาวุโสใน
หนวยงานดังกลาว หรือสมาชิกสหกรณคนใดคนหนึ่งทีไ่ดรับมอบหมายจากสหกรณเปนประธานการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก  

หมวดที่ 6 
การเลือกตัง้ผูแทนสมาชกิ 

  ขอ  17  การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชกิ 
(1)  สมาชิกเทานัน้มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
(2)  ใหที่ประชุมกลุมดําเนนิการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 

50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึง่คน ถาเศษของอัตราสวนดงักลาวเกินกึ่งหนึ่งใหเลือกตัง้ผูแทนสมาชกิเพิ่มขึ้นอีก
หน่ึงคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50 คน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหน่ึงคน 

 อน่ึง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
 (3)  วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหทีป่ระชุมกลุมดําเนินการ ดังน้ี 
 1)  ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกดําเนินการเลอืกตั้ง เวนแตกรณี

ประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกลงสมคัรรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชกิ ใหที่ประชุมกลุมเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานการเลือกตั้งแทน 

 2)  ใหที่ประชมุกลุมเลือกสมาชิกอีกไมเกิน 3 คน เปนกรรมการนับคะแนน 
 3)  กรณีมีผูสมัครรับเลือกตัง้เปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทนสมาชิก  

ที่จะมีไดของกลุมใหที่ประชุมกลุมดําเนนิการเลือกตั้งตอไป 
กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวนผูแทนสมาชิก    

ที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลอืกตัง้ผูแทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทนสมาชิก   
และใหถือวาผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมน้ัน 

สําหรับจํานวนผูแทนสมาชกิสวนทีข่าด ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นวา
เหมาะสมแลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพ่ือใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 

กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นวาเหมาะสม
เทากับจํานวนผูแทนสมาชกิที่จะมีไดของกลุม 

 4)  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหใชวธิีการลงคะแนนลับ ซ่ึงสมาชิก
แตละคนมีสิทธิลงคะแนนเสยีงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
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 5)  ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม 

 6)  ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหนึ่งคน   
ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผูแทนสมาชิกเลือกตั้งกันเอง
เปนประธานกลุมหน่ึงคน และเลขานุการกลุมหน่ึงคน 

 7)  ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกมีหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาชกิ    
ที่ไดรับเลือกตัง้ของกลุมใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณทราบโดยเร็ว 

(4)  ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน ในปใดที่มีการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ
ไมนอยกวาเกาสิบวัน 
 ขอ  18  การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตาํแหนงเม่ือ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 
(2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชมุกลุมซ่ึงตนสงักัดหรือสหกรณ 
(3)  ยายออกจากกลุมทีต่นสังกัด และไมสามารถปฏบิัตหินาที่ผูแทนสมาชิกของกลุมได 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) สมาชิกในกลุมซ่ึงตนสังกัดเขาชื่อจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งถอดถอน  

 ขอ  19  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชกิพนจาก
ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูเกินกวาเกาสิบวัน ใหสหกรณกําหนดใหมี
การเลือกตั้งซอมแทนจํานวนผูแทนสมาชกิที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลอืกตั้งอยูในตําแหนงได
เพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซ่ึงตนแทนนัน้เหลืออยู ทั้งนี้ใหเปนไปตามวิธกีารที่สหกรณกาํหนด 

หมวดที่ 7 
สิทธิและหนาที่ของผูแทนสมาชิก 

 ขอ  20  ผูแทนสมาชิกมีสิทธิและหนาที่ ดังน้ี 
                               (1)  มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 
             (2)  เปนคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง 
เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
             (3)  มีหนาที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณและมีอํานาจหนาที่
ตามอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ดังน้ี 
   1)  รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขาใหมและออกจากสหกรณ 
และการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
   2)  วินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบ หรือสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 
   3)  พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะ หรือบางคน และ
ผูตรวจสอบกจิการ 
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   4)  รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของ
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

 5)  พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ 
 6)  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

   7)  พิจารณากําหนดบําเหน็จและคาตอบแทนการปฏบิัติงานของผูตรวจสอบ
กิจการและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูสอบบัญช ี
   8)  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอใหนายทะเบยีนสหกรณแตงตั้ง 
   9)  พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
   10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ 
   11) พิจารณาแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคับของสหกรณ 

 12) พิจารณาระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
 13) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

และหรือชุมนุมสหกรณ หรือองคการอื่นที่สหกรณน้ีเปนสมาชิก และหรือถือหุนอยู 
   14) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
   15) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ขอเสนอแนะนําใหคณะกรรมการ
ดําเนินการนําไปพิจารณาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ  
  (4)  ประสานงานระหวางสมาชิกกับสหกรณ และดําเนินกิจกรรมกลุม ตามขอ 21  
  (5)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการดําเนินการ 

(6) เผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณใหสมาชิกทราบ 
(7) รับฟงความคดิเห็นของสมาชิกเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมใหญ 

หมวดที่ 8 
ประธานกลุมและกิจกรรมกลุม 

 ขอ  21  ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหผูแทนสมาชิกเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุม
มีผูแทนสมาชกิหลายคนใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมซ่ึงเลือกตั้งกันเองจากผูแทนสมาชิก ประกอบดวย
ประธานกลุมคนหนึ่ง และเลขานุการกลุมอีกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
 ขอ  22  ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธานที่ประชุมกรรมการกลุมและทีป่ระชุมกลุมสมาชิกเปน
ตัวแทนติดตอระหวางสหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏบิัติกิจการอื่น ๆ ตามที่สหกรณมอบหมาย 
            เลขานุการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยประธานกลุมและปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุม    
ในเม่ือประธานกลุมไมอยูหรือไมอาจปฏบิตัหินาที่ได  
  ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม 
            ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอประธานกรรมการ
ดําเนินการ 

(2) ขาดจากการเปนสมาชิกสหกรณ 
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 ขอ  23  การประชุมกลุมใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมนัดเรียกบรรดาสมาชิกในกลุม
มาประชุมกันเพ่ือจัดกิจกรรมกลุมดังระบุในขอ 24 
           บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาทีเ่ขาประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดนั้น โดยพรอมเพรียง
กันทุกคราวทีนั่ดเรียก 
           ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดในกลุมน้ัน หรือไมนอยกวาสิบคนจึงจะเปนองคประชุม 
           การประชุมกลุมในคราวใดทีส่มาชิกประชมุไมครบองคประชุมก็ใหนัดเรียกประชุม
ใหมอีกคราวหนึ่งภายในสบิสี่วัน และในการประชุมคราวหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชมุ 
          ใหถือวามตขิองที่ประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมน้ัน ๆ 
          การประชุมกลุมควรจัดใหมีขึ้นกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกครั้งเพ่ือ
วินิจฉัยเรื่องราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญแตละครั้งดวย 
 ขอ  24  กิจกรรมกลุม กลุมสมาชิกมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมทั้งปวงของกลุมเพ่ือสมาชิก 
รวมทั้งกิจกรรมดังตอไปน้ี 

(1) เลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
(2) รายงานผลการประชุมใหญและผลการดําเนินกิจการประจําปของสหกรณให

สมาชิกทราบ   
(3) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 

  (4)  แนะนําการใชเงินกูของสมาชิกผูกู และทําความเขาใจเกี่ยวกบัการชําระหนี้และ
เรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูในวตัถุประสงคของสหกรณ 
  (5)  เผยแพรความรูเกี่ยวกบัสิทธิหนาที่ของสมาชิกตามขอบังคับและระเบยีบของ
สหกรณตลอดจนอุดมการณของสหกรณ 
  (6)  ใหการศกึษาอบรมความรูเกี่ยวกับสหกรณ การอบรมวิชาชีพเสริมแกสมาชิกและ
เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
  (7)  พิเคราะหและรวมมือปฏิบัตติามมตขิองที่ประชุมใหญ หรือของคณะกรรมการ
ดําเนินการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญ 
  (8)  พิจารณาและดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ในทางสงเสริมกิจการของสหกรณ หรือ  
การสังคมในหมูสมาชิก 
            ในการดําเนินกิจกรรมกลุม ใหกลุมเสนอขอรบัเงินสนับสนนุจากสหกรณได 
 ขอ  25  การออกเสยีงลงคะแนน สมาชกิออกเสยีงคะแนนในที่ประชุมกลุมไดเพียงคนละหนึ่งเสียง 
และจะมอบใหผูอ่ืนออกเสียงลงคะแนนแทนตนไมได 
            ถาเรื่องซึ่งที่ประชุมกลุมวินิจฉัยน้ัน สมาชิกผูมีสวนไดเสีย จะออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้นไมได 
 ขอ  26  การวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ในที่ประชุมกลุม ใหถอืคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ   
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชีข้าด 
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 ขอ  27  ในการประชุมกลุมใหจัดทํารายงานการประชมุ โดยใหสมาชิกที่เขารวมประชุมและ
ประธานลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ และสงสําเนารายงานการประชมุใหสหกรณทราบ 

หมวดที่ 9 
การยกเลิกกลุมสมาชิก 

 ขอ 28  กรณีกลุมสมาชิกตามขอ 4 (1) มีสมาชิกนอยกวา 25 คน สหกรณจะประกาศยกเลิก
กลุมสมาชิกนั้น และกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัดกลุมสมาชิกกลุมใดกลุมหน่ึงตามที่เห็นสมควร 
 ขอ 29  กรณีกลุมสมาชิกตามขอ 4 (2) มีสมาชิกนอยกวา 25 คน และในพ้ืนที่จังหวัดนั้นมี
กลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นแลว สหกรณจะประกาศยกเลิกกลุมสมาชิกนั้น และกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัด
กลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น เวนแต ในพื้นที่จังหวัดนั้นไมมีกลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นก็ใหกลุมสมาชิก
ตามขอ 4 (2) ยังคงเปนกลุมสมาชิกตอไป 
 ขอ 30  กลุมที่จัดตั้งขึ้นตามขอ 9 และสหกรณไดประกาศใหเปนกลุมสมาชิกแลว ใหยังคงมี
สถานภาพเปนกลุมสมาชิก เวนแตเม่ือถงึกําหนดประกาศรายชื่อกลุมและสมาชกิแตละกลุม ตามขอ 11 (2) 
หากกลุมที่จัดตั้งขึ้นนั้นมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50 คน ใหสหกรณประกาศยกเลกิกลุมสมาชิกดังกลาว 
 ขอ  31  เม่ือมีประกาศสหกรณยกเลิกกลุมสมาชกิตามขอ 30 แลว ใหสมาชกิในกลุมที่       
ถูกยกเลิกไปสังกัดกลุมตามที่สมาชิกแจงความประสงคยายไปสังกดัหรือตามที่ตนดํารงตําแหนงในหนวยงาน
ตามขอ 4 

หมวดที่ 10 
บทเบ็ดเสร็จ 

 ขอ  32  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบยีบน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ  33  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

         ประกาศ  ณ  วันที่ 6  เมษายน พ.ศ. 2555 
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