ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (5) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555
ไดกําหนดระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2551
ระเบียบหรือขอความอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวดที่ 1
การกําหนดกลุมสมาชิกและการสังกัดกลุมสมาชิก
ขอ 4 การกําหนดใหเปนกลุมสมาชิก มีหลักเกณฑดังนี้
(1) หนวยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทาที่มีสํานักงานตั้งอยูในพื้นที่สวนกลาง
และมีสมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป
(2) หนวยงานที่มีสํานักงานตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและมี
สมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป เวนแตกรณีตามขอ 29
(3) กลุมที่สมาชิกตั้งแต 50 คนขึ้นไปขอจัดตั้งและสหกรณไดประกาศให
เปนกลุมสมาชิก
ขอ 5 สมาชิกทุกคนตองสังกัดกลุมสมาชิกตามหนวยงานที่ตนสังกัดหรือกลุมที่จัดตั้งขึ้น
หรือกลุมที่สมาชิกไดแจงความประสงคไว หรือกลุมที่สหกรณกําหนด
ขอ 6 สมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกซึ่งได
โอนยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ใหสังกัดกลุมที่สมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงในหนวยงานครั้ง
สุดทาย เวนแตกลุมสมาชิกนั้นไดถูกยกเลิกไปแลว สหกรณจะกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัดกลุมสมาชิก
กลุมใดกลุมหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ขอ 7 สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้ง หรือโอนยายไปปฏิบัติงานยังหนวยงานอื่น ใหถือวา
สมาชิกผูนั้นอยูในสังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูนั้นไปสังกัดกลุมใหม
หมวดที่ 2
การขอจัดตั้งกลุมสมาชิก
ขอ 8 สมาชิกซึ่งรวมกันไมนอยกวา 50 คน และมีความประสงคจัดตัง้ กลุมใหม ใหสมาชิก
ดังกลาวมีหนังสือแสดงเหตุผล หรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยมี 2 กรณี ดังนี้
(1) กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกจะตองแจงความประสงคขอจัดตั้งกลุมใหม
ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศรายชื่อกลุม และสมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11(1) ซึ่งการจัดตั้งกลุมใหม
ของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพิ่ม หรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม
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(2) หลังจากเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิขอจัดตั้งกลุมใหมไดตาม
ความประสงค แตการขอจัดตั้งกลุมใหมของสมาชิกดังกลาวนี้ไมมีผลตอการเพิ่มหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มี
อยูเดิมของแตละกลุม และกลุม ที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้ ไมสามารถมีผูแทนสมาชิกไดจนกวาผูแทนสมาชิกเดิมจะครบวาระ
ขอ 9 สมาชิกที่แจงความประสงคจัดตั้งกลุมใหม ตามขอ 8 ใหถือวาสมาชิกนั้นอยูในสังกัด
กลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหจดั ตั้งกลุมใหมและใหสมาชิกดังกลาวไปสังกัดกลุมใหมได
ขอ 10 เมื่อมีประกาศสหกรณใหจัดตั้งกลุมใหมแลวใหสมาชิกซึ่งสังกัดกลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้อยู
ในกลุมดังกลาว จนกวาจะแจงความประสงคยายสังกัดกลุมและมีประกาศสหกรณใหยายสังกัดกลุม ได หรือมี
ประกาศสหกรณใหยกเลิกกลุม
หมวดที่ 3
การประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชิกทีส่ ังกัด และจํานวนผูแทนสมาชิก
ขอ 11 สหกรณจะประกาศชือ่ กลุม รายชื่อสมาชิกที่สังกัด และจํานวนผูแทนสมาชิก ดังนี้
(1) การประกาศครั้งแรก สหกรณจะดําเนินการประกาศชื่อกลุม และรายชื่อสมาชิก
ที่สังกัดแตละกลุม ใหสมาชิกทราบภายในเวลาไมนอยกวา 120 วัน กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยจะยังไมมี
การประกาศจํานวนผูแทนสมาชิก
(2) การประกาศครั้งที่สอง สหกรณจะดําเนินการประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชิกที่
สังกัดแตละกลุม และจํานวนผูแทนสมาชิกของแตละกลุม ใหสมาชิกทราบภายในเวลาไมนอยกวา 30 วัน
กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
กรณีที่มีการขอจัดตั้งกลุมใหมหรือขอยายสังกัดกลุม ภายหลังจากประกาศครั้งทีส่ องแลว
สหกรณจะประกาศชื่อกลุมและรายชื่อทีส่ มาชิกสังกัดกลุมตามระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ขอ 12 การประกาศชื่อกลุมตามขอ 11 ใหใชชื่อหนวยงาน หรือชื่อจังหวัด หรือชื่อที่สหกรณ
เห็นสมควร
หมวดที่ 4
การยายสังกัดกลุมสมาชิก
ขอ 13 สมาชิกที่มีความประสงคจะยายสังกัดกลุม สามารถดําเนินการไดโดยสมาชิกจะตอง
มีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเปนตามแบบทีส่ หกรณกําหนด ซึ่งการยายสังกัดกลุมมี 2 กรณี ดังนี้
(1) กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกจะตองแจงความประสงคยา ยสังกัดกลุม
ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศชื่อกลุม และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11 (1) ซึ่งการยาย
สังกัดกลุมของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพิ่ม หรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มอี ยูของแตละกลุม
(2) หลังวันเลือกตั้งผูแ ทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิยายสังกัดกลุมไดตามความประสงค
แตการยายสังกัดกลุมของสมาชิกดังกลาวนี้ไมมีผลตอการเพิ่ม หรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม
ขอ 14 สมาชิกที่แจงความประสงคจะยายสังกัดกลุม ตามขอ 13 ใหถือวาสมาชิกผูนั้น
อยูในสังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูนั้นไปสังกัดกลุมใหม
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หมวดที่ 5
ประธานการเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิก
ขอ 15 ใหหัวหนาหนวยงานที่เปนสมาชิกสหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน
หรือสมาชิกสหกรณคนใดคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณเปนประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
สํ า หรั บ กลุ ม ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม ต ามข อ 9 ให ผู ที่ ข อจั ด ตั้ ง กลุ ม ใหม ลํ า ดั บ แรกเป น ประธาน
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ในกรณีผูที่ขอจัดตั้งกลุมใหมลําดับแรกไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่
ขอจัดตั้งกลุมใหมในลําดับถัดไปทําหนาที่ประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามลําดับ
ขอ 16 สําหรับกรณีที่หัวหนาหนวยงานมิไดเปนสมาชิกสหกรณ ใหสมาชิกที่มอี าวุโสใน
หนวยงานดังกลาว หรือสมาชิกสหกรณคนใดคนหนึ่งทีไ่ ดรับมอบหมายจากสหกรณเปนประธานการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก
หมวดที่ 6
การเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิก
ขอ 17 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานัน้ มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแ ทนสมาชิก
(2) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก
50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึง่ คน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งหนึ่งใหเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50 คน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(3) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหทปี่ ระชุมกลุมดําเนินการ ดังนี้
1) ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกดําเนินการเลือกตั้ง เวนแตกรณี
ประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก ใหที่ประชุมกลุมเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานการเลือกตั้งแทน
2) ใหที่ประชุมกลุมเลือกสมาชิกอีกไมเกิน 3 คน เปนกรรมการนับคะแนน
3) กรณีมีผูสมัครรับเลือกตัง้ เปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทนสมาชิก
ที่จะมีไดของกลุมใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งตอไป
กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวนผูแ ทนสมาชิก
ที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
และใหถือวาผูส มัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมนั้น
สําหรับจํานวนผูแทนสมาชิกสวนทีข่ าด ใหที่ประชุมกลุม เสนอชื่อสมาชิกที่เห็นวา
เหมาะสมแลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพื่อใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม
กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นวาเหมาะสม
เทากับจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม
4) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหใชวธิ ีการลงคะแนนลับ ซึ่งสมาชิก
แตละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม
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5) ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม
6) ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผแู ทนสมาชิกหนึ่งคน
ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผแู ทนสมาชิกเลือกตั้งกันเอง
เปนประธานกลุมหนึ่งคน และเลขานุการกลุมหนึ่งคน
7) ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกมีหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาชิก
ที่ไดรับเลือกตัง้ ของกลุมใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณทราบโดยเร็ว
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแ ทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน ในปใดที่มีการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ
ไมนอยกวาเกาสิบวัน
ขอ 18 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดหรือสหกรณ
(3) ยายออกจากกลุม ทีต่ นสังกัด และไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ผูแทนสมาชิกของกลุมได
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) สมาชิกในกลุม ซึ่งตนสังกัดเขาชื่อจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งถอดถอน
ขอ 19 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนงไมวา ดวยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูเกินกวาเกาสิบวัน ใหสหกรณกําหนดใหมี
การเลือกตั้งซอมแทนจํานวนผูแทนสมาชิกที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงได
เพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซงึ่ ตนแทนนัน้ เหลืออยู ทั้งนี้ใหเปนไปตามวิธกี ารที่สหกรณกาํ หนด
หมวดที่ 7
สิทธิและหนาที่ของผูแทนสมาชิก
ขอ 20 ผูแทนสมาชิกมีสิทธิและหนาที่ ดังนี้
(1) มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
(2) เปนคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(3) มีหนาที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณและมีอํานาจหนาที่
ตามอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ดังนี้
1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขาใหมและออกจากสหกรณ
และการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
2) วินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบ หรือสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
3) พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะ หรือบางคน และ
ผูตรวจสอบกิจการ
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4) รั บ ทราบรายงานประจํ า ป แ สดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
5) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ
6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
7) พิจารณากําหนดบําเหน็จและคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูต รวจสอบ
กิจการและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูสอบบัญชี
8) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี เพื่อเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
9) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ
11) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ
12) พิจารณาระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
13) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
และหรือชุมนุมสหกรณ หรือองคการอื่นที่สหกรณนี้เปนสมาชิก และหรือถือหุนอยู
14) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
15) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ขอเสนอแนะนําใหคณะกรรมการ
ดําเนินการนําไปพิจารณาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(4) ประสานงานระหวางสมาชิกกับสหกรณ และดําเนินกิจกรรมกลุม ตามขอ 21
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการดําเนินการ
(6) เผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณใหสมาชิกทราบ
(7) รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมใหญ
หมวดที่ 8
ประธานกลุม และกิจกรรมกลุม
ขอ 21 ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหผูแทนสมาชิกเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุม
มีผูแทนสมาชิกหลายคนใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมซึ่งเลือกตั้งกันเองจากผูแทนสมาชิก ประกอบดวย
ประธานกลุมคนหนึ่ง และเลขานุการกลุม อีกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
ขอ 22 ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธานที่ประชุมกรรมการกลุมและทีป่ ระชุมกลุมสมาชิกเปน
ตัวแทนติดตอระหวางสหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามที่สหกรณมอบหมาย
เลขานุการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยประธานกลุมและปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุม
ในเมื่อประธานกลุมไมอยูหรือไมอาจปฏิบตั หิ นาที่ได
ใหประธานกลุม หรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม
ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม ออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอประธานกรรมการ
ดําเนินการ
(2) ขาดจากการเปนสมาชิกสหกรณ
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ขอ 23 การประชุมกลุมใหประธานกลุม หรือเลขานุการกลุมนัดเรียกบรรดาสมาชิกในกลุม
มาประชุมกันเพื่อจัดกิจกรรมกลุมดังระบุในขอ 24
บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาทีเ่ ขาประชุมกลุม ซึ่งตนสังกัดนั้น โดยพรอมเพรียง
กันทุกคราวทีน่ ัดเรียก
ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดในกลุม นั้น หรือไมนอยกวาสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การประชุมกลุมในคราวใดทีส่ มาชิกประชุมไมครบองคประชุมก็ใหนัดเรียกประชุม
ใหมอีกคราวหนึ่งภายในสิบสี่วัน และในการประชุมคราวหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ใหถือวามติของที่ประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมนั้น ๆ
การประชุมกลุมควรจัดใหมีขึ้นกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกครั้งเพื่อ
วินิจฉัยเรื่องราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญแตละครั้งดวย
ขอ 24 กิจกรรมกลุม กลุมสมาชิกมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมทั้งปวงของกลุมเพื่อสมาชิก
รวมทั้งกิจกรรมดังตอไปนี้
(1) เลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(2) รายงานผลการประชุมใหญและผลการดําเนินกิจการประจําปของสหกรณให
สมาชิกทราบ
(3) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก
(4) แนะนําการใชเงินกูของสมาชิกผูกู และทําความเขาใจเกี่ยวกับการชําระหนี้และ
เรื่องอื่น ๆ ซึ่งอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(5) เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของสมาชิกตามขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณตลอดจนอุดมการณของสหกรณ
(6) ใหการศึกษาอบรมความรูเกี่ยวกับสหกรณ การอบรมวิชาชีพเสริมแกสมาชิกและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(7) พิเคราะหและรวมมือปฏิบัตติ ามมติของที่ประชุมใหญ หรือของคณะกรรมการ
ดําเนินการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญ
(8) พิจารณาและดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ในทางสงเสริมกิจการของสหกรณ หรือ
การสังคมในหมูสมาชิก
ในการดําเนินกิจกรรมกลุม ใหกลุมเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากสหกรณได
ขอ 25 การออกเสียงลงคะแนน สมาชิกออกเสียงคะแนนในที่ประชุมกลุม ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง
และจะมอบใหผูอื่นออกเสียงลงคะแนนแทนตนไมได
ถาเรื่องซึ่งที่ประชุมกลุมวินิจฉัยนัน้ สมาชิกผูมีสวนไดเสีย จะออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้นไมได
ขอ 26 การวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ในที่ประชุมกลุม ใหถอื คะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชีข้ าด
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ขอ 27 ในการประชุมกลุม ใหจัดทํารายงานการประชุม โดยใหสมาชิกที่เขารวมประชุมและ
ประธานลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ และสงสําเนารายงานการประชุมใหสหกรณทราบ
หมวดที่ 9
การยกเลิกกลุมสมาชิก
ขอ 28 กรณีกลุมสมาชิกตามขอ 4 (1) มีสมาชิกนอยกวา 25 คน สหกรณจะประกาศยกเลิก
กลุมสมาชิกนั้น และกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัดกลุมสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ขอ 29 กรณีกลุมสมาชิกตามขอ 4 (2) มีสมาชิกนอยกวา 25 คน และในพื้นที่จังหวัดนั้นมี
กลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นแลว สหกรณจะประกาศยกเลิกกลุมสมาชิกนั้น และกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัด
กลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น เวนแต ในพื้นที่จังหวัดนั้นไมมีกลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นก็ใหกลุมสมาชิก
ตามขอ 4 (2) ยังคงเปนกลุมสมาชิกตอไป
ขอ 30 กลุมที่จัดตั้งขึ้นตามขอ 9 และสหกรณไดประกาศใหเปนกลุม สมาชิกแลว ใหยังคงมี
สถานภาพเปนกลุมสมาชิก เวนแตเมื่อถึงกําหนดประกาศรายชื่อกลุมและสมาชิกแตละกลุม ตามขอ 11 (2)
หากกลุมที่จัดตั้งขึ้นนั้นมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50 คน ใหสหกรณประกาศยกเลิกกลุมสมาชิกดังกลาว
ขอ 31 เมื่อมีประกาศสหกรณยกเลิกกลุมสมาชิกตามขอ 30 แลว ใหสมาชิกในกลุม ที่
ถูกยกเลิกไปสังกัดกลุมตามที่สมาชิกแจงความประสงคยายไปสังกัดหรือตามที่ตนดํารงตําแหนงในหนวยงาน
ตามขอ 4
หมวดที่ 10
บทเบ็ดเสร็จ
ขอ 32 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
ขอ 33 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม) จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
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