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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 

-------------------------- 

  อาศยัอํานาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (5) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จํากดั ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี35 ครงัท ี4 เมอืวนัท ี5 เมษายน พ.ศ. 2555    
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ยกลุ่มสมาชกิ
พ.ศ. 2555” 
  ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชต้งัแต่วนัท ี18 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิ พ.ศ. 2551
ระเบยีบหรอืขอ้ความอนืใดทขีดัแยง้กบัระเบยีบนี ใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 

หมวดที 1 
การกาํหนดกลุ่มสมาชิกและการสงักดักลุ่มสมาชิก 

  ขอ้ 4  การกาํหนดใหเ้ป็นกลุ่มสมาชกิ มหีลกัเกณฑด์งันี 
 (1)  หน่วยงานระดบัสาํนกั กอง หรอืเทยีบเท่าทมีสีาํนกังานตงัอยูใ่นพนืทสีว่นกลาง
และมสีมาชกิตงัแต่ 25 คนขนึไป  
 (2)  หน่วยงานทมีสีาํนกังานตงัอยูใ่นพนืทจีงัหวดัอนืนอกจากกรงุเทพมหานครและ
มสีมาชกิตงัแต่ 25 คนขนึไปเวน้แต่กรณตีามขอ้ 29 

(3)  กลุ่มทสีมาชกิตงัแต่ 50 คนขนึไปขอจดัตงัและสหกรณ์ได้ประกาศใหเ้ป็น
กลุ่มสมาชกิ  
 ขอ้ 5  สมาชกิทุกคนตอ้งสงักดักลุ่มสมาชกิตามหน่วยงานทตีนสงักดัหรอืกลุ่มทจีดัตงัขนึ  
หรอืกลุ่มทสีมาชกิไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรอืกลุ่มทสีหกรณ์กาํหนด 
 ขอ้ 6  สมาชกิทเีป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจาํทเีกษยีณอายุราชการ หรอืสมาชกิซงึ
ได้โอนย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ให้สังกัดกลุ่มทีสมาชิกผู้นันดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานครงัสุดทา้ย เวน้แต่กลุ่มสมาชกินนัไดถู้กยกเลกิไปแลว้ สหกรณ์จะกําหนดใหส้มาชกิดงักล่าว
สงักดักลุ่มสมาชกิกลุ่มใดกลุ่มหนึงตามทเีหน็สมควร 
 ขอ้ 7  สมาชกิทไีดร้บัการแต่งตงั หรอืโอนยา้ยไปปฏบิตังิานยงัหน่วยงานอนื ใหถ้อืว่า
สมาชกิผูน้นัอยูใ่นสงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหส้มาชกิผูน้นัไปสงักดักลุ่มใหม ่

หมวดที 2 
การขอจดัตงักลุ่มสมาชิก 

  ขอ้ 8  สมาชกิซึงรวมกนัไม่น้อยกว่า 50 คน และมคีวามประสงคจ์ดัตงักลุ่มใหม่ให้
สมาชกิดงักล่าวมหีนงัสอืแสดงเหตุผล หรอืความจาํเป็นตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด โดยม ี2 กรณ ีดงันี 
 (1)  ก่อนวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิจะตอ้งแจง้ความประสงคข์อจดัตงักลุ่ม
ใหมภ่ายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศรายชอืกลุ่มและสมาชกิทสีงักดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ 11(1) ซงึการจดัตงั
กลุ่มใหมข่องสมาชกิดงักล่าวนีมผีลต่อการเพมิหรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทมีอียูข่องแต่ละกลุ่ม 



6.1 ระเบยีบกลุ่มสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 159

 (2)  หลงัจากเลอืกตงัผู้แทนสมาชกิ สมาชกิยงัมสีทิธขิอจดัตงักลุ่มใหม่ได้ตาม
ความประสงค ์แต่การขอจดัตงักลุ่มใหมข่องสมาชกิดงักล่าวนีไม่มผีลต่อการเพมิหรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ
ทมีอียู่เดมิของแต่ละกลุ่ม และกลุ่มทจีดัตงัขนึใหม่นีไม่สามารถมผีูแ้ทนสมาชกิไดจ้นกว่าผูแ้ทนสมาชกิเดมิจะ
ครบวาระ 
 ขอ้ 9  สมาชกิทแีจง้ความประสงคจ์ดัตงักลุ่มใหม่ ตามขอ้ 8 ใหถ้อืว่าสมาชกินันอยู่ใน
สงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหจ้ดัตงักลุ่มใหมแ่ละใหส้มาชกิดงักล่าวไปสงักดักลุ่มใหมไ่ด ้
 ขอ้ 10  เมอืมปีระกาศสหกรณ์ใหจ้ดัตงักลุ่มใหมแ่ลว้ใหส้มาชกิซงึสงักดักลุ่มทจีดัตงัขนึใหมนี่
อยู่ในกลุ่มดงักล่าว จนกว่าจะแจง้ความประสงคย์า้ยสงักดักลุ่มและมปีระกาศสหกรณ์ใหย้า้ยสงักดักลุ่มได้
หรอืมปีระกาศสหกรณ์ใหย้กเลกิกลุ่ม 

หมวดที 3 
การประกาศชือกลุ่ม รายชือสมาชิกทีสงักดั และจาํนวนผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 11  สหกรณ์จะประกาศชอืกลุ่ม รายชอืสมาชกิทสีงักดั และจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ ดงันี 
 (1)  การประกาศครงัแรก สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชอืกลุ่ม และรายชอื
สมาชกิทสีงักดัแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชกิทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า 120 วนั ก่อนวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
โดยจะยงัไมม่กีารประกาศจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  การประกาศครงัทีสอง สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชือกลุ่ม รายชือ
สมาชกิทสีงักดัแต่ละกลุ่ม และจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชกิทราบภายในเวลาไมน้่อยกว่า 
30 วนั ก่อนวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 

กรณีทมีกีารขอจดัตงักลุ่มใหม่หรอืขอย้ายสงักดักลุ่ม ภายหลงัจากประกาศ  
ครงัทสีองแลว้สหกรณ์จะประกาศชอืกลุ่มและรายชอืทสีมาชกิสงักดักลุ่มตามระยะเวลาทเีหน็สมควร 
  ขอ้ 12  การประกาศชอืกลุ่มตามขอ้ 11 ใหใ้ชช้อืหน่วยงาน หรอืชอืจงัหวดั หรอืชอืทสีหกรณ์
เหน็สมควร 

หมวดที 4 
การย้ายสงักดักลุ่มสมาชิก 

 ขอ้ 13 สมาชกิทมีคีวามประสงค์จะยา้ยสงักดักลุ่ม สามารถดําเนินการไดโ้ดยสมาชกิ
จะตอ้งมหีนงัสอืแสดงเหตุผลหรอืความจาํเป็นตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด ซงึการยา้ยสงักดักลุ่มม ี2 กรณ ีดงันี 
   (1)  ก่อนวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิจะตอ้งแจง้ความประสงคย์า้ยสงักดั
กลุ่มภายใน 60 วนั นบัแต่วนัประกาศชอืกลุ่มและรายชอืสมาชกิทสีงักดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ 11 (1) ซงึการยา้ย
สงักดักลุ่มของสมาชกิดงักล่าวนีมผีลต่อการเพมิหรอืลดจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทมีอียูข่องแต่ละกลุ่ม 
   (2)  หลงัวนัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิยงัมสีทิธยิ้ายสงักดักลุ่มได้ตามความ
ประสงคแ์ต่การยา้ยสงักดักลุ่มของสมาชกิดงักล่าวนีไม่มผีลต่อการเพมิหรอืลดจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทมีอียู่
ของแต่ละกลุ่ม 
  ขอ้ 14  สมาชกิทแีจง้ความประสงคจ์ะยา้ยสงักดักลุ่ม ตามขอ้ 13 ใหถ้อืว่าสมาชกิผูน้ัน
อยูใ่นสงักดักลุ่มเดมิจนกวา่จะมปีระกาศสหกรณ์ใหส้มาชกิผูน้นัไปสงักดักลุ่มใหม ่
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หมวดที 5 
ประธานการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 15  ใหห้วัหน้าหน่วยงานทเีป็นสมาชกิสหกรณ์ หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากหวัหน้า
หน่วยงาน หรอืสมาชกิสหกรณ์คนใดคนหนึงทไีด้รบัมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธานการเลอืกตงั
ผูแ้ทนสมาชกิ 
 สําหรบักลุ่มทจีดัตงัขนึใหม่ตามขอ้ 9 ให้ผู้ทขีอจดัตงักลุ่มใหม่ลําดบัแรกเป็น
ประธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิในกรณีผูท้ขีอจดัตงักลุ่มใหม่ลําดบัแรกไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที
ไดใ้หผู้ท้ขีอจดัตงักลุ่มใหมใ่นลาํดบัถดัไปทาํหน้าทปีระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิตามลาํดบั 
 ขอ้ 16 สําหรบักรณีทหีวัหน้าหน่วยงานมไิดเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ ใหส้มาชกิทมีอีาวุโส
ในหน่วยงานดงักล่าว หรอืสมาชกิสหกรณ์คนใดคนหนึงทไีด้รบัมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธาน    
การเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ  

หมวดที 6 
การเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก 

  ขอ้ 17  การเลอืกตงัและการดาํรงตําแหน่งผูแ้ทนสมาชกิ 
 (1)  สมาชกิเทา่นนัมสีทิธไิดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  ใหท้ปีระชุมกลุ่มดําเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราส่วนจํานวน
สมาชกิ 50 คนต่อผู้แทนสมาชกิหนึงคน ถ้าเศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึงหนึงใหเ้ลือกตงัผู้แทน
สมาชกิเพมิขนึอกีหนึงคนหากกลุ่มใดมจีาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 50 คนใหเ้ลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิไดห้นึงคน 

 อนึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หนึงรอ้ยคนไมไ่ด ้
(3)  วธิกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ปีระชุมกลุ่มดาํเนินการ ดงันี 
 1)  ให้ประธานการเลือกตงัผู้แทนสมาชกิดําเนินการเลอืกตงัเว้นแต่กรณี

ประธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ปีระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิคน
ใดคนหนึงทาํหน้าทปีระธานการเลอืกตงัแทน 

 2)  ใหท้ปีระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกีไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน 
 3)  กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกว่าจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ  

ทจีะมไีดข้องกลุ่มใหท้ปีระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตงัต่อไป 
กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิเทา่กบัหรอืน้อยกวา่จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ

ทจีะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชอืผูส้มคัรรบัเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
และใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนนั 

สาํหรบัจํานวนผูแ้ทนสมาชกิส่วนทขีาด ใหท้ปีระชุมกลุ่มเสนอชอืสมาชกิทเีหน็
ว่าเหมาะสมแลว้ดําเนินการเลอืกตงัเฉพาะส่วนทเีหลอืต่อไป เพอืใหค้รบตามจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีด้
ของกลุ่ม 

กรณไีมม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตงั ใหท้ปีระชุมกลุ่มเสนอชอืสมาชกิทเีหน็วา่เหมาะสม
เทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม 

 4)  การลงคะแนนเสยีงเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหใ้ชว้ธิกีารลงคะแนนลบั ซงึ
สมาชกิแต่ละคนมสีทิธลิงคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทจีะมไีดข้องกลุ่ม 
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 5)  ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ประกาศรายชอืผูไ้ดร้บัเลอืกตงั
เป็นผูแ้ทนสมาชกิใหท้ปีระชุมทราบ โดยเรยีงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่ม 

 6)  ภายหลงัการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ กรณีทกีลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหนึงคน 
ใหผู้แ้ทนสมาชกินันเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีทกีลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชกิเลอืกตงั
กนัเองเป็นประธานกลุ่มหนึงคน และเลขานุการกลุ่มหนึงคน 

 7)  ใหป้ระธานการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิมหีนงัสอืแจง้รายชอืผูแ้ทนสมาชกิที
ไดร้บัเลอืกตงัของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบโดยเรว็ 

(4)  ใหผู้แ้ทนสมาชกิอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบญัชขีองสหกรณ์ ถา้ยงั
ไม่มกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม่ กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน ในปีใดทมีี
การเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหด้ําเนินการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจําปีของ
สหกรณ์ไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั 
 ขอ้ 18  การพน้จากตําแหน่ง ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งเมอื 
  (1) ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิใหม ่

(2)   ลาออกโดยยนืใบลาออกต่อทปีระชุมกลุ่มซงึตนสงักดัหรอืสหกรณ์ 
(3)   ยา้ยออกจากกลุ่มทตีนสงักดั และไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทผีูแ้ทนสมาชกิ 
 ของกลุ่มได ้
(4) ขาดจากสมาชกิภาพ 
(5) สมาชกิในกลุ่มซงึตนสงักดัเขา้ชอืจาํนวนเกนิกวา่กงึหนึงถอดถอน  

 ขอ้ 19  ตําแหน่งผูแ้ทนสมาชกิว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชกิพน้จาก
ตําแหน่งไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่งทเีหลอือยู่เกนิกว่าเก้าสบิวนั ใหส้หกรณ์
กําหนดใหม้กีารเลอืกตงัซ่อมแทนจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทวี่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิทไีดร้บัเลอืกตงัอยู่
ในตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทกีาํหนดเวลาทผีูซ้งึตนแทนนนัเหลอือยู ่ทงันีใหเ้ป็นไปตามวธิกีารทสีหกรณ์กาํหนด 

หมวดที 7 
สิทธิและหน้าทีของผูแ้ทนสมาชิก 

 ขอ้ 20  ผูแ้ทนสมาชกิมสีทิธแิละหน้าท ีดงันี 
  (1)  มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ 
  (2)  เป็นคณะทาํงานหรอืคณะอนุกรรมการตามทคีณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงั 
เพอืประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
  (3)  มหีน้าทเีขา้รว่มประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์และมอีาํนาจหน้าที
ตามอาํนาจหน้าทขีองทปีระชุมใหญ่ ดงันี 
  1)  รบัทราบเรอืงรบัสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์ 
และการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
  2)  วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมคัรซึงมิได้รบัเลือกเข้าเป็นสมาชิกหรือ
สมาชกิสมทบ หรอืสมาชกิทถีูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
  3)  พจิารณาเลอืกตงัหรอืถอดถอนกรรมการดําเนินการทงัคณะ หรอืบางคน 
และผูต้รวจสอบกจิการ 
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  4)  รบัทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 

5)  พจิารณาอนุมตังิบดุลของสหกรณ์ 
6)  พจิารณาจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 

  7)  พจิารณากาํหนดบาํเหน็จและคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบ
กจิการและกาํหนดคา่ธรรมเนียมการตรวจบญัชขีองผูส้อบบญัช ี
  8)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีเพอืเสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตงั 
  9)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซงึสหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคาํประกนั 
  10) พจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ 
  11) พจิารณาแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

12) พจิารณาระเบยีบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
13) รบัทราบเรอืงการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

และหรอืชุมนุมสหกรณ์ หรอืองคก์ารอนืทสีหกรณ์นีเป็นสมาชกิ และหรอืถอืหุน้อยู ่
  14) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 
  15) พจิารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะนําให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการนําไปพจิารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
  (4)   ประสานงานระหวา่งสมาชกิกบัสหกรณ์ และดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม ตามขอ้ 21  
  (5)   ปฏบิตังิานอนืตามทไีดร้บัมอบหมายจากทปีระชุมใหญ่หรอืคณะกรรมการดาํเนินการ 
  (6) เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของสหกรณ์ใหส้มาชกิทราบ 
  (7) รบัฟงัความคดิเหน็ของสมาชกิเพอืนําเสนอต่อทปีระชุมใหญ่ 

หมวดที 8 
ประธานกลุ่มและกิจกรรมกลุ่ม 

 ขอ้ 21  ภายหลงัการเลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ ใหผู้แ้ทนสมาชกิเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีที
กลุ่มมีผู้แทนสมาชิกหลายคนให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึงเลือกตังกันเองจากผู้แทนสมาชิก 
ประกอบดว้ยประธานกลุ่มคนหนึง และเลขานุการกลุ่มอกีคนหนึง นอกนนัเป็นกรรมการ 
 ขอ้ 22  ประธานกลุ่มมหีน้าทเีป็นประธานทปีระชุมกรรมการกลุ่มและทปีระชุมกลุ่มสมาชกิ
เป็นตวัแทนตดิต่อระหวา่งสหกรณ์กบักลุ่มสมาชกิ และปฏบิตักิจิการอนื ๆ ตามทสีหกรณ์มอบหมาย 
  เลขานุการกลุ่มมหีน้าทเีป็นผูช้่วยประธานกลุ่มและปฏบิตัหิน้าทแีทนประธานกลุ่ม
ในเมอืประธานกลุ่มไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทไีด ้ 
  ใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มมอีาํนาจลงลายมอืชอืแทนทปีระชุมกลุ่ม 
           ประธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มออกจากตําแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี 

  (1)  ลาออกจากตําแหน่งโดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อประธานกรรมการ
ดาํเนินการ 

  (2)  ขาดจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
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 ขอ้ 23  การประชุมกลุ่มใหป้ระธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่มนัดเรยีกบรรดาสมาชกิใน
กลุ่มมาประชุมกนัเพอืจดักจิกรรมกลุ่มดงัระบุในขอ้ 24 
           บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมหีน้าทีเข้าประชุมกลุ่มซึงตนสงักดันัน โดยพร้อม
เพรยีงกนัทุกคราวทนีดัเรยีก 
           ในการประชุมกลุ่มต้องมสีมาชกิประชุมไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนสมาชกิ
ทงัหมดในกลุ่มนนั หรอืไมน้่อยกวา่สบิคนจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
           การประชุมกลุ่มในคราวใดทีสมาชิกประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้นัดเรยีก
ประชุมใหมอ่กีคราวหนึงภายในสบิสวีนั และในการประชุมคราวหลงันีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
          ใหถ้อืวา่มตขิองทปีระชุมกลุ่มมผีลผกูมดับรรดาสมาชกิในกลุ่มนนั ๆ 
          การประชุมกลุ่มควรจดัใหม้ขีนึก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ทุกครงั
เพอืวนิิจฉยัเรอืงราวทจีะพจิารณาและวนิิจฉยัในทปีระชุมใหญ่แต่ละครงัดว้ย 
 ขอ้ 24 กจิกรรมกลุ่ม กลุ่มสมาชกิมหีน้าทดีําเนินกจิกรรมทงัปวงของกลุ่มเพอืสมาชกิ 
รวมทงักจิกรรมดงัต่อไปนี 
  (1) เลอืกตงัผูแ้ทนสมาชกิ 
  (2) รายงานผลการประชุมใหญ่และผลการดําเนินกจิการประจําปีของสหกรณ์
ใหส้มาชกิทราบ  
  (3)  สง่เสรมิการออมทรพัยข์องสมาชกิ 
  (4)   แนะนําการใชเ้งนิกู้ของสมาชกิผูกู้้ และทําความเขา้ใจเกยีวกบัการชําระ
หนีและเรอืงอนื ๆ ซงึอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  (5)   เผยแพร่ความรูเ้กยีวกบัสทิธหิน้าทขีองสมาชกิตามขอ้บงัคบัและระเบยีบ
ของสหกรณ์ตลอดจนอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
  (6)   ให้การศึกษาอบรมความรู้เกียวกบัสหกรณ์ การอบรมวิชาชีพเสริมแก่
สมาชกิและเรอืงอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 
  (7)   พิเคราะห์และร่วมมือปฏิบัติตามมติของทีประชุมใหญ่  หรือของ
คณะกรรมการดาํเนินการ รวมทงัเสนอความคดิเหน็ต่อคณะกรรมการดาํเนินการหรอืทปีระชุมใหญ่ 
  (8)   พจิารณาและดําเนินการเรอืงอืน ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ 
หรอืการสงัคมในหมูส่มาชกิ 
           ในการดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม ใหก้ลุ่มเสนอขอรบัเงนิสนบัสนุนจากสหกรณ์ได ้
 ขอ้ 25  การออกเสยีงลงคะแนน สมาชกิออกเสยีงคะแนนในทปีระชุมกลุ่มไดเ้พยีงคนละ
หนึงเสยีง และจะมอบใหผู้อ้นืออกเสยีงลงคะแนนแทนตนไมไ่ด ้
            ถา้เรอืงซงึทปีระชุมกลุ่มวนิิจฉยันัน สมาชกิผูม้สี่วนไดเ้สยี จะออกเสยีงลงคะแนน
ในเรอืงนนัไมไ่ด ้
 ขอ้ 26  การวนิิจฉยัเรอืงต่าง ๆ ในทปีระชุมกลุ่ม ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ ์  
ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงลงคะแนนเพมิขนึอกีหนึงเสยีงเป็นเสยีงชขีาด 
 ขอ้ 27  ในการประชุมกลุ่มใหจ้ดัทํารายงานการประชุม โดยใหส้มาชกิทเีขา้รว่มประชุม
และประธานลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั และสง่สาํเนารายงานการประชุมใหส้หกรณ์ทราบ 
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หมวดที 9 
การยกเลิกกลุ่มสมาชิก 

 ขอ้ 28  กรณีกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (1) มสีมาชกิน้อยกว่า 25 คน สหกรณ์จะประกาศ
ยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน และกําหนดให้สมาชิกดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึงตามที
เหน็สมควร 
 ขอ้ 29  กรณีกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (2) มสีมาชกิน้อยกว่า 25 คน และในพนืทจีงัหวดั
นันมีกลุ่มสมาชิกทีจดัตังขนึแล้ว สหกรณ์จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน และกําหนดให้สมาชิก
ดงักล่าวสงักดักลุ่มสมาชกิทจีดัตงัขนึในจงัหวดันนั เวน้แต่ ในพนืทจีงัหวดันนัไมม่กีลุ่มสมาชกิทจีดัตงัขนึ
กใ็หก้ลุ่มสมาชกิตามขอ้ 4 (2) ยงัคงเป็นกลุ่มสมาชกิต่อไป 
 ขอ้ 30  กลุ่มทจีดัตงัขนึตามขอ้ 9 และสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นกลุ่มสมาชกิแลว้  
ใหย้งัคงมสีถานภาพเป็นกลุ่มสมาชกิ เวน้แต่เมอืถงึกําหนดประกาศรายชอืกลุ่มและสมาชกิแต่ละกลุ่ม 
ตามขอ้ 11 (2) หากกลุ่มทจีดัตงัขนึนันมจีํานวนสมาชกิน้อยกว่า 50คน ใหส้หกรณ์ประกาศยกเลกิกลุ่ม
สมาชกิดงักล่าว 
 ขอ้ 31  เมอืมปีระกาศสหกรณ์ยกเลกิกลุ่มสมาชกิตามขอ้ 30 แลว้ ใหส้มาชกิในกลุ่มทถีูก
ยกเลิกไปสงักัดกลุ่มตามทีสมาชิกแจ้งความประสงค์ย้ายไปสงักัดหรือตามทีตนดํารงตําแหน่งใน
หน่วยงานตามขอ้4 

หมวดที 10 
บทเบด็เสรจ็ 

 ขอ้  32  ในกรณทีมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
มอีาํนาจวนิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้  33  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 

   ประกาศ  ณ  วนัท ี6  เมษายน พ.ศ. 2555 
 
 (ลงนาม)    จงเจรญิ  กจิสาํราญกุล 
 (นายจงเจรญิ  กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 


