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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2565 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดท่ี 45 ครั้งท่ี 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จึงมีมติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุม
สมาชิก พ.ศ.2565 ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก        
พ.ศ.2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2555 และ
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวดท่ี 1 
การกําหนดกลุมสมาชิกและการสังกัดกลุมสมาชิก 

 ขอ 4 การกําหนดใหเปนกลุมสมาชิก มีหลักเกณฑดังนี ้
            4.1 หนวยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเทาที่มีสํานักงานตั้งอยูในพ้ืนที่สวนกลางและมี
สมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป  
            4.2 หนวยงานที่มีสํานักงานตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครและ         
มีสมาชิกตั้งแต 25 คนขึ้นไป เวนแตกรณีตามขอ 29 
            4.3 กลุมที่สมาชิกตั้งแต 50 คนขึ้นไป ขอจัดตั้งและสหกรณไดประกาศใหเปนกลุม
สมาชิก 
 ขอ 5 สมาชิกทุกคนตองสังกัดกลุมสมาชิกตามหนวยงานที่ตนสังกัดหรือกลุมที่จัดตั้งข้ึน หรือ
กลุมท่ีสมาชิกไดแจงความประสงคไว หรือกลุมที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 6 สมาชิกที่เปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกซึ่งได
โอนยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ใหสังกัดกลุมท่ีสมาชิกผูนั้นมีความประสงคจะยายสังกัดกลุม 
โดยสมาชิกจะตองมีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด หากไมแจงความประสงคให  
สังกัดกลุมเดิม  
 ขอ 7 สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้ง หรือโอนยายไปปฏิบัติงานยังหนวยงานอ่ืน ใหถือวาสมาชิก    
ผูนั้นอยูในสังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูนั้นไปสังกัดกลุมใหม 
 

หมวดท่ี 2 
การขอจัดตั้งกลุมสมาชิก 

  ขอ 8 สมาชิกซึ่งรวมกันไมนอยกวา 50 คน และมีความประสงคจัดตั้งกลุมใหมใหสมาชิก
ดังกลาวมีหนังสือแสดงเหตุผล หรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยมี 2 กรณี ดังนี ้
               8.1 กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกจะตองแจงความประสงคขอจัดตั้งกลุมใหม
ภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศรายชื่อกลุมและสมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11.1 ซึ่งการจัดตั้งกลุมใหม
ของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพ่ิมหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
   8.2 หลังจากเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิขอจัดตั้งกลุมใหมไดตามความ
ประสงค แตการขอจัดตั้งกลุมใหมของสมาชิกดังกลาวน้ีไมมีผลตอการเพิ่มหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูเดิม
ของแตละกลุม และกลุมที่จัดตั้งข้ึนใหมนี้ไมสามารถมีผูแทนสมาชิกไดจนกวาผูแทนสมาชิกเดิมจะครบวาระ 
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 ขอ 9 สมาชิกท่ีแจงความประสงคจัดตั้งกลุมใหม ตามขอ 8 ใหถือวาสมาชิกนั้นอยูในสังกัด
กลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหจัดตั้งกลุมใหมและใหสมาชิกดังกลาวไปสังกัดกลุมใหมได 
 ขอ 10 เม่ือมีประกาศสหกรณใหจัดตั้งกลุมใหมแลวใหสมาชิกซึ่งสังกัดกลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้ อยู
ในกลุมดังกลาว จนกวาจะแจงความประสงคยายสังกัดกลุมและมีประกาศสหกรณใหยายสังกัดกลุมไดหรือมี
ประกาศสหกรณใหยกเลิกกลุม 
 

หมวดท่ี 3 
การประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชิกท่ีสังกัด และจํานวนผูแทนสมาชิก 

 ขอ 11 สหกรณจะประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชิกที่สังกัด และจํานวนผูแทนสมาชิก ดังนี ้
            11.1 การประกาศครั้งแรก สหกรณจะดําเนินการประกาศชื่อกลุม และรายชื่อ
สมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ใหสมาชิกทราบภายในเวลาไมนอยกวา 120 วัน กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยจะยัง
ไมมกีารประกาศจํานวนผูแทนสมาชิก 
             11.2 การประกาศครั้งที่สอง สหกรณจะดําเนินการประกาศชื่อกลุม รายชื่อสมาชิก
ที่สังกัดแตละกลุม และจํานวนผูแทนสมาชิกของแตละกลุม ใหสมาชิกทราบภายในเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอน
วันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
             กรณีที่มีการขอจัดตั้งกลุมใหมหรือขอยายสังกัดกลุม ภายหลังจากประกาศครั้งที่สอง
แลวสหกรณจะประกาศชื่อกลุมและรายชื่อที่สมาชิกสังกัดกลุมตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ 12 การประกาศชื่อกลุมตามขอ 11 ใหใชชื่อหนวยงาน หรือชื่อจังหวัด หรือชื่อที่สหกรณ
เห็นสมควร 
 

หมวดท่ี 4 
การยายสังกัดกลุมสมาชิก 

  ขอ 13 สมาชิกที่มีความประสงคจะยายสังกัดกลุม สามารถดําเนินการไดโดยสมาชิกจะตอง
มีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเปนตามแบบที่สหกรณกําหนด ซึ่งการยายสังกัดกลุมมี 2 กรณี ดังนี ้
              13.1 กอนวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกจะตองแจงความประสงคยายสังกัด
กลุมภายใน 60 วัน นับแตวันประกาศชื่อกลุมและรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแตละกลุม ตามขอ 11.1 ซึ่งการยายสังกัด
กลุมของสมาชิกดังกลาวนี้มีผลตอการเพ่ิมหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
              13.2 หลังวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิยายสังกัดกลุมไดตามความประสงค
แตการยายสังกัดกลุมของสมาชิกดังกลาวนี้ไมมีผลตอการเพิ่มหรือลดจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีอยูของแตละกลุม 
 ขอ 14 สมาชิกที่แจงความประสงคจะยายสังกัดกลุม ตามขอ 13 ใหถือวาสมาชิกผูนั้นอยูใน
สังกัดกลุมเดิมจนกวาจะมีประกาศสหกรณใหสมาชิกผูนั้นไปสังกัดกลุมใหม 
 

หมวดท่ี 5 
ประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

 ขอ 15 ใหหัวหนาหนวยงานที่เปนสมาชิกสหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
หนวยงาน หรือสมาชิกสหกรณคนใดคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณเปนประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
                สําหรับกลุมที่จัดตั้งข้ึนใหมตามขอ 9 ใหผูที่ขอจัดตั้งกลุมใหมลําดับแรกเปนประธาน
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกในกรณีผูที่ขอจัดตั้งกลุมใหมลําดับแรกไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหผูที่ขอจัดตั้ง
กลุมใหมในลําดับถัดไปทําหนาที่ประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามลําดับ 
 ขอ 16 สําหรับกรณีที่หัวหนาหนวยงานมิไดเปนสมาชิกสหกรณ ใหสมาชิกที่มีอาวุโสใน
หนวยงานดังกลาว หรือสมาชิกสหกรณคนใดคนหนึ่งท่ีไดรับมอบหมายจากสหกรณเปนประธาน การเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก 
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หมวดท่ี 6 
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

 ขอ 17 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
             17.1 สมาชิกเทานั้นมีสิทธไิดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
             17.2 ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิก 50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50 คน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน 
                        อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
                17.3 วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการ ดังนี ้
                             17.3.1 ตั้งประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ซึ่งประธานการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกตองมิใชผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก  
                              17.3.2  กรณีมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเลือกสมาชิกอีกไมเกิน       
3 คน เปนกรรมการนับคะแนน 
                              17.3.3 กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทน
สมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งตอไป 
                             กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวนผูแทน
สมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
และใหถือวาผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมนั้น 
                            สําหรับจํานวนผูแทนสมาชิกสวนที่ขาด ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็น
วาเหมาะสมแลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพ่ือใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
                           กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง ให ท่ีประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่ เห็นวา
เหมาะสมเทากับจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
     17.3.4 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหใชวิธีการลงคะแนนลับ       
ซึ่งสมาชิกแตละคนมีสิทธลิงคะแนนเสียงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
     17.3.5 ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้ง
เปนผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม 
     17.3.6 ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหนึ่ง
คน ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผูแทนสมาชิกเลือกตั้ง
กันเองเปนประธานกลุมหนึ่งคน และเลขานุการกลุมหนึ่งคน 
                       17.3.7 ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกมีหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกที่
ไดรับเลือกตั้งของกลุมใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณทราบโดยเร็ว 
        17.4 ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน ในปใดที่มีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก ใหกําหนดวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณไมนอยกวา
เกาสิบวัน 
 ขอ 18 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเม่ือ 
              18.1 ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม               
             18.2 ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด หรือสหกรณ 

   18.3 ยายออกจากกลุมที่ตนสังกัด และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูแทนสมาชิกของกลุมได 
    18.4 ขาดจากสมาชิกภาพ 

             18.5 สมาชิกในกลุมซึ่งตนสังกัดเขาชื่อจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งถอดถอน 
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 ขอ 19 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสหกรณ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งซอมแทนจํานวนผูแทนสมาชิกที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู ท้ังนี้ใหเปนไปตามวิธีการที่สหกรณกําหนด 
                 กรณีผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิก
เหลือไมถึงหนึ่งรอยคน หรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู 
 

หมวดท่ี 7 
สิทธิและหนาที่ของผูแทนสมาชิก 

 ขอ 20 ผูแทนสมาชิกมีสิทธิและหนาท่ี ดังนี ้
             20.1 มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 
             20.2 เปนคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง เพ่ือประโยชนใน
การดําเนินกิจการของสหกรณ 
              20.3 มีหนาที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณและมีอํานาจหนาที่
ตามอํานาจหนาที่ของท่ีประชุมใหญ ดังนี ้
     20.3.1 รับทราบเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขาใหม และออกจาก
สหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิก
ที่ถูกใหออกจากสหกรณ 
     20.3.2 รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของ
คณะกรรมการดําเนินการรวมถึงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณ ในรอบปบัญชีที่ผานมา 
     20.3.3 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปของผูตรวจสอบกิจการ 
     20.3.4 รับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ดานสภาพคลอง ดานตลาด ดานการลงทุน ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอ่ืนๆ 
     20.3.5 รับทราบเรื่องการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ ท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
     20.3.6 รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญมี
มติใหเปดเผยแตสมาชิก หรือรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 
     20.3.7 รับทราบขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน 
และการถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา รวมท้ังแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหสหกรณถูกรองทุกข
กลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 
     20.3.8 รับทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาและการเยียวยาหรือชดเชย
รวมทั้งกําหนดระยะเวลาและปจจัยในการพิจารณาใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีท่ีเปนความผิดพลาดจากระบบงาน
หรือเจาหนาที่ของสหกรณ 
     20.3.9 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณ 
     20.3.10 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรับ รายจายประจําป
ของสหกรณ 
     20.3.11 พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 
และผูสอบบัญช ี
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     20.3.12 พิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษา 
     20.3.13 พิจารณาการควบ การแยก หรือการเลิกสหกรณ 
     20.3.14 พิจารณาเขารวมจัดตั้ง การเขาเปนสมาชิกหรือออกจากการเปนสมาชิก
ชุมนมุสหกรณ หรือองคกรอ่ืน 
     20.3.15 พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ 
     20.3.16 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณ
แตงตั้ง 
     20.3.17 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั 
     20.3.18 พิจารณาเห็นชอบกอนการขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของ
สหกรณแกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
และการรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใดๆ จากบุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
     20.3.19 พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธใน
ภาพรวมของสหกรณ 
     20.3.20 พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การ
กูยืมเงินจากสหกรณอื่นหรือสถาบันการเงินและกําหนดวงเงนิซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 
     20.3.21 พิจารณากําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
     20.3.22 พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงที่ขอบังคับไมไดกําหนดใหเปนอํานาจ
ของผูใดเปนการเฉพาะ  
           20.4 ประสานงานระหวางสมาชิกกับสหกรณ และดําเนินกิจกรรมกลุม ตามขอ 21  
           20.5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญหรือคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
             20.6 เผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณใหสมาชิกทราบ 
           20.7  รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญ 

 
หมวดท่ี 8 

ประธานกลุมและกิจกรรมกลุม 
 ขอ 21 ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหผูแทนสมาชิกเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุม
มีผูแทนสมาชิกหลายคนใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมซึ่งเลือกตั้งกันเองจากผูแทนสมาชิก ประกอบดวย
ประธานกลุมคนหนึ่ง และเลขานุการกลุมอีกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
 ขอ 22 ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธานที่ประชุมกรรมการกลุมและที่ประชุมกลุมสมาชิกเปน
ตัวแทนติดตอระหวางสหกรณกับกลุมสมาชิก และปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามที่สหกรณมอบหมาย 
               เลขานุการกลุมมีหนาท่ีเปนผูชวยประธานกลุมและปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุมในเม่ือ
ประธานกลุมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
                  ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม 
                ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้

                 22.1  ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปน 
หนังสือตอประธานกรรมการดําเนินการ 

                22.2 ขาดจากการเปนสมาชิกสหกรณ 
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  ขอ 23 การประชุมกลุมใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมนัดเรียกบรรดาสมาชิกในกลุม
มาประชุมกันเพื่อจัดกิจกรรมกลุมดังระบุในขอ 24 
               บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาที่เขาประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดนั้น โดยพรอมเพรียงกัน
ทุกคราวที่นัดเรียก 
                ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดในกลุมนั้น หรือไมนอยกวาสิบคนจึงจะเปนองคประชุม 
                การประชุมกลุมในคราวใดที่สมาชิกประชุมไมครบองคประชุมก็ใหนัดเรียกประชุม
ใหมอีกคราวหนึ่งภายในสิบสี่วัน และในการประชุมคราวหลังนี้ไมบังคบัวาจะตองครบองคประชุม 
               ใหถือวามติของที่ประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมนั้น ๆ 
               การประชุมกลุมควรจัดใหมีข้ึนกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกครั้งเพ่ือ
วินิจฉัยเรื่องราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญแตละครั้งดวย 
 ขอ 24 กิจกรรมกลุม กลุมสมาชิกมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมทั้งปวงของกลุมเพื่อสมาชิก 
รวมทั้งกิจกรรมดังตอไปนี ้
     24.1 เลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
     24.2 รายงานผลการประชุมใหญและผลการดําเนินกิจการประจําปของสหกรณให
สมาชิกทราบ  
     24.3  สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 
     24.4 แนะนําการใชเงินกูของสมาชิกผูกู และทําความเขาใจเก่ียวกับการชําระหนี้
และเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
    24.5 เผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของสมาชิกตามขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณตลอดจนอุดมการณของสหกรณ 
     24.6 ใหการศกึษาอบรมความรูเก่ียวกับสหกรณ การอบรมวิชาชีพเสริมแกสมาชิก
และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
     24.7 พิ เ คราะห และร วมมื อปฏิบั ติ ต ามมติ ของที่ ประชุ ม ใหญ  หรื อของ
คณะกรรมการดําเนินการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญ 
     24.8 พิจารณาและดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ในทางสงเสริมกิจการของสหกรณ หรือ
การสังคมในหมูสมาชิก 
          ในการดําเนินกิจกรรมกลุม ใหกลุมเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากสหกรณได 
 ขอ 25 การออกเสียงลงคะแนน สมาชิกออกเสียงคะแนนในที่ประชุมกลุมไดเพียงคนละหนึ่ง
เสียง และจะมอบใหผูอื่นออกเสียงลงคะแนนแทนตนไมได 
                  ถาเรื่องซึ่งท่ีประชุมกลุมวินิจฉัยนั้น สมาชิกผูมีสวนไดเสีย จะออกเสียงลงคะแนน     
ในเรื่องนั้นไมได 
 ขอ 26 การวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ในที่ประชุมกลุม ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ           
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 27 ในการประชุมกลุมใหจัดทํารายงานการประชุม โดยใหสมาชิกที่เขารวมประชุมและ
ประธานลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ และสงสําเนารายงานการประชุมใหสหกรณทราบ 
 

หมวดท่ี 9 
การยกเลิกกลุมสมาชิก 

 ขอ 28 กรณีกลุมสมาชิกตามขอ 4.1 มีสมาชิกนอยกวา 25 คน สหกรณจะประกาศยกเลิก
กลุมสมาชิกนั้น และกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัดกลุมสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งตามที่เห็นสมควร 
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สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 117 

 ขอ 29 กรณีกลุมสมาชิกตามขอ 4.2 มีสมาชิกนอยกวา 25 คน และในพ้ืนท่ีจังหวัดนั้นมี
กลุมสมาชิกที่จัดตั้งข้ึนแลว สหกรณจะประกาศยกเลิกกลุมสมาชิกนั้น และกําหนดใหสมาชิกดังกลาวสังกัด
กลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น เวนแต ในพ้ืนที่จังหวัดนั้นไมมีกลุมสมาชิกที่จัดตั้งขึ้นก็ใหกลุมสมาชิกตาม      
ขอ 4.2 ยังคงเปนกลุมสมาชิกตอไป 
 ขอ 30 กลุมที่จัดตั้งข้ึนตามขอ 9 และสหกรณไดประกาศใหเปนกลุมสมาชิกแลว ใหยังคงมี
สถานภาพเปนกลุมสมาชิก เวนแตเมื่อถึงกําหนดประกาศรายชื่อกลุมและสมาชิกแตละกลุม ตามขอ 11.2 
หากกลุมที่จัดตั้งข้ึนนั้นมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 50คน ใหสหกรณประกาศยกเลิกกลุมสมาชิกดังกลาว 
 ขอ 31 เมื่อมีประกาศสหกรณยกเลิกกลุมสมาชิกตามขอ 30 แลว ใหสมาชิกในกลุมที่ถูก
ยกเลิกไปสังกัดกลุมตามที่สมาชิกแจงความประสงคยายไปสังกัดหรือตามที่ตนดํารงตําแหนงในหนวยงานตาม
ขอ 4 
 

หมวดท่ี 10 
บทเบด็เสร็จ 

  ขอ 32 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
  ขอ 33 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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