ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ว่ าด้ วยกลุ่มสมาชิ ก การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่ งผู้แทนสมาชิ ก พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้วยการ
เลื อกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ ก พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ประธานกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ ๔๖
ข้อ ๕๙ และข้อ ๗๓(๘) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ ๓๘ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้วยกลุ่ ม
สมาชิก การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่งผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผูแ้ ทน
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕
ข้ อ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ข้อความอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ ๕ ให้ประธานกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด รักษาการ
ตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
การกาหนดกลุ่มสมาชิ กและการสั งกัดกลุ่มสมาชิ ก
ข้ อ ๖ การกาหนดให้เป็ นกลุ่มสมาชิก มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) หน่วยงานระดับสถาบัน สานัก กอง หรื อเทียบเท่าที่มีสานักงานตั้งอยูใ่ นพื้นที่
ส่ วนกลาง และมีสมาชิกตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไป
(๒) หน่วยงานที่มีสานักงานตั้งอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดอื่นนอกจากกรุ งเทพมหานครและมี
สมาชิกตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป เว้นแต่ กรณี ตามข้อ ๓๑
(๓) กลุ่มที่สมาชิกตั้งแต่ ๓๐ คนขึ้นไปขอจัดตั้งและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ นกลุ่ม
สมาชิก
ข้ อ ๗ สมาชิกทุกคนต้องสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานที่ตนสังกัดหรื อกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นหรื อ
กลุ่มที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรื อกลุ่มที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ ๘ สมาชิกที่เป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา ที่เกษียณอายุราชการ หรื อสมาชิกซึ่งได้โอนย้าย
หรื อออกจากราชการ หรื องานประจา ให้สังกัดกลุ่มที่สมาชิกผูน้ ้ นั ดารงตาแหน่งในหน่วยงานครั้งสุ ดท้าย เว้นแต่
กลุ่มสมาชิกนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว สหกรณ์จะกาหนดให้สมาชิกดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ คาวินิจฉัยของสหกรณ์ให้ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ ๙ สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้ง หรื อโอนย้ายไปปฏิบตั ิงานยังหน่วยงานอื่น ให้ถือว่าสมาชิกผู ้
นั้นอยูใ่ นสังกัดกลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกผูน้ ้ นั ไปสังกัดกลุ่มใหม่

หมวดที่ ๒
การขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิ ก
ข้ อ ๑๐ สมาขิกซึ่ งรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ คน และมีความประสงค์จดั ตั้งกลุ่มใหม่ ให้สมาชิก
ดังกล่าวมีหนังสื อแสดงเหตุผล หรื อความจาเป็ นตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยมี ๒ กรณี ดังนี้
(๑) ก่อนวันเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งกลุ่มใหม่
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ประกาศรายชื่อกลุ่มและสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม ตามข้อ ๑๓ (๑) ซึ่ งการจัดตั้งกลุ่ม
ใหม่ของสมาชิกดังกล่าวนี้มีผลต่อการเพิ่ม หรื อลดจานวน ผูแ้ ทนสมาชิกที่มีอยูข่ องแต่ละกลุ่ม
(๒) หลังจากเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกยังมีสิทธิ ขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ได้ตามความ
ประสงค์ แต่การขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ของสมาชิ กดังกล่าวนี้ ไม่มีผลต่อการเพิ่มหรื อลดจานวนผูแ้ ทนสมาชิ กที่มีอยู่
เดิมของแต่ละกลุ่ม และกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นใหม่น้ ี ไม่สามารถมีผแู ้ ทนสมาชิกได้จนกว่าผูแ้ ทนสมาชิกเดิมจะครบ
วาระ
ข้ อ ๑๑ สมาชิกที่แจ้งความประสงค์จดั ตั้งกลุ่มใหม่ ตามข้อ ๑๐ ให้ถือว่าสมาชิกนั้นอยูใ่ นสังกัด
กลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้จดั ตั้งกลุ่มใหม่และให้สมาชิกดังกล่าวไปสังกัดกลุ่มใหม่ได้
ข้ อ ๑๒ เมื่อมีประกาศสหกรณ์ให้จดั ตั้งกลุ่มใหม่แล้วให้สมาชิกดังกล่าวซึ่ งสังกัดกลุ่มที่จดั ตั้ง
ขึ้นใหม่น้ ีอยูใ่ นกลุ่มดังกล่าว จนกว่าจะแจ้งความประสงค์ยา้ ยสังกัดกลุ่มและมีประกาศสหกรณ์ให้ยา้ ยสังกัดกลุ่ม
ได้ หรื อมีประกาศสหกรณ์ให้ยกเลิกกลุ่ม
หมวดที่ ๓
การประกาศชื่ อกลุ่ม รายชื่ อสมาชิ กทีส่ ั งกัด และจานวนผู้แทนสมาชิก
ข้ อ ๑๓ สหกรณ์จะประกาศชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชิกที่สังกัด และจานวนผูแ้ ทนสมาชิก ดังนี้
(๑) การประกาศครั้งแรก สหกรณ์จะดาเนินการประกาศชื่ อกลุ่ม และรายชื่อสมาชิกที่
สังกัดแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกทราบภายในเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน ก่อนวันเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก โดยจะยังไม่มี
การประกาศจานวนผูแ้ ทนสมาชิก
(๒) การประกาศครั้งที่สอง สหกรณ์จะดาเนินการประกาศชื่อกลุ่ม รายชื่อสมาชิกที่
สังกัดแต่ละกลุ่ม และจานวนผูแ้ ทนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกทราบภายในเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน ก่อน
วันเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
หากมีการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่หรื อขอย้ายสังกัดกลุ่ม ภายหลังจากประกาศครั้งที่สองแล้ว
สหกรณ์จะประกาศชื่อกลุ่มและรายชื่อที่สมาชิกสังกัดกลุ่มตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้ อ ๑๔ การประกาศชื่อกลุ่มตามข้อ ๑๓ ให้ใช้ชื่อหน่วยงานของรัฐ หรื อชื่ อที่สหกรณ์เห็นสมควร
คาวินิจฉัยสหกรณ์ให้เป็ นที่สุด
หมวดที่ ๔
การย้ ายสั งกัดกลุ่มสมาชิ ก
ข้ อ ๑๕ สมาชิกที่มีความประสงค์จะย้ายสังกัดกลุ่ม สามารถดาเนินการได้โดยสมาชิกจะต้องมี
หนังสื อแสดงเหตุผลหรื อความจาเป็ นตามแบบที่สหกรณ์กาหนด ใน ๒ กรณี ดังนี้
(๑) ก่อนวันเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ยา้ ยสังกัดกลุ่ม

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ประกาศชื่อกลุ่มและรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม ตามข้อ ๑๓ ซึ่ งการย้ายสังกัด
กลุ่มของสมาชิกดังกล่าวนี้มีผลต่อการเพิ่ม หรื อลดจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่มีอยูข่ องแต่ละกลุ่ม
(๒) หลังวันเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิ กยังมีสิทธิ ยา้ ยสังกัดกลุ่มได้ตามความประสงค์
แต่การย้ายสังกัดกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวนี้ไม่มีผลต่อการเพิ่ม หรื อลดจานวนผูแ้ ทนสมาชิ กที่มีอยูข่ องแต่ละกลุ่ม
ข้ อ ๑๖ สมาชิกที่แจ้งความประสงค์จะย้ายสังกัดกลุ่ม ตามข้อ ๑๕ ให้ถือว่าสมาชิกนั้นอยูใ่ น
สังกัดกลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกผูน้ ้ นั ไปสังกัดกลุ่มใหม่
หมวดที่ ๕
ประธานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิ ก
ข้ อ ๑๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานหรื อสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เป็ นประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทน
สมาชิกกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ ๑๑ ให้ผทู ้ ี่ขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ลาดับแรกเป็ นประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
หากผูท้ ี่ขอจัดตั้งกลุ่มแรกไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผทู ้ ี่ขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ในลาดับถัดไปทาหน้าที่
ประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกตามลาดับ
ข้ อ ๑๘ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานมิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกที่มีอาวุโสในหน่วยงานดังกล่าว
หรื อสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เป็ นประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
หมวดที่ ๖
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิ ก
ข้ อ ๑๙ การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่งผูแ้ ทนสมาชิก
(๑) ให้สมาชิกเท่านั้นที่จะมีสิทธิ ได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(๒) ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนิ นการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่ วนจานวนสมาชิก ๓๐
คน ต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่ วนดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่ง
คน หากกลุ่มใดมีสมาชิกน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกได้หนึ่งคน
อนึ่ง จานวนผู้แทนสมาชิ กจะมีน้อยกว่ าหนึ่งร้ อยคนไม่ ได้
(๓) ในการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก ที่ประชุมกลุ่มต้องดาเนิ นการ ดังนี้
๑) ประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกต้องเป็ นผูด้ าเนินการเลือกตั้ง เว้นแต่
ประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ กลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิ ก ให้ที่ประชุ มกลุ่มเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งทาหน้าที่ประธานการเลือกตั้งแทน
๒) ให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกสมาชิกจานวนไม่เกิน ๓ คน เป็ นกรรมการตรวจนับ
คะแนน
๓) ถ้าผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเกินกว่าจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่จะ
มีได้ของกลุ่มให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตั้งต่อไป
กรณี มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเท่ากับหรื อน้อยกว่าจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่จะมีได้
ของกลุ่ม ให้ประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก และให้ถือว่า
ผูส้ มัครดังกล่าวได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่มนั้น

สาหรับจานวนผูแ้ ทนสมาชิกส่ วนที่ขาด ให้ที่ประชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นว่าเหมาะสม
แล้วดาเนิ นการเลือกตั้งเฉพาะส่ วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้ครบตามจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่จะมีได้ของกลุ่ม
หากไม่มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้ง ให้ที่ประชุมกลุ่มเสนอชื่ อสมาชิกที่เห็นว่าเหมาะสมเท่ากับจานวน
ผูแ้ ทนสมาชิกที่จะมีได้ของกลุ่ม
๔) การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกให้ใช้วธิ ี การลงคะแนนลับ ซึ่ ง
สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงไม่เกินจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่จะมีได้ของกลุ่ม
๕) ให้ประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ น
ผูแ้ ทนสมาชิกให้ที่ประชุมทราบ โดยเรี ยงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามลาดับผูแ้ ทนสมาชิกกลุ่ม
๖) ภายหลังการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก ถ้ากลุ่มมีผแู ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน ให้
ผูแ้ ทนสมาชิกนั้นเป็ นประธานกลุ่ม แต่หากกลุ่มมีผแู ้ ทนสมาชิกหลายคน ให้ผแู ้ ทนสมาชิกเลือกตั้งกันเองเป็ น
ประธานกลุ่มหนึ่งคน และเลขานุการกลุ่มหนึ่งคน
๗) ให้ประธานการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกมีหนังสื อแจ้งรายชื่อผูแ้ ทนสมาชิกที่
ได้รับเลือกตั้งของกลุ่มให้ประธานกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ทราบโดยเร็ ว
(๔) ให้ผแู ้ ทนสมาชิกอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปพลางก่อน ในปี ใดที่มีการเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนสมาชิก ให้ดาเนิ นการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
เก้าสิ บวัน
ข้ อ ๒๐ ให้ผแู ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งไปดังนี้
(๑) โดยความตายของผูแ้ ทนสมาชิก
(๒) ครบวาระหรื อมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(๓) ย้ายออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด และไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ผแู ้ ทนของกลุ่มได้
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) ลาออกโดยยืน่ ใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่ งตนสังกัดหรื อสหกรณ์
(๖) ถอดถอนโดยสมาชิกในกลุ่มที่ตนสังกัดเข้าชื่อจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้ อ ๒๑ เมื่อตาแหน่งผูแ้ ทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจาก
ตาแหน่งไม่วา่ ด้วยประการใดๆ หากเวลาการดารงตาแหน่งที่เหลืออยูเ่ กินกว่าเก้าสิ บวัน ให้สหกรณ์
กาหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมแทนจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่วา่ งลง และให้ผแู ้ ทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่
ในตาแหน่งได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาซึ่ งตนแทนนั้นเหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามวิธีการที่สหกรณ์
กาหนด
หมวดที่ ๗
สิ ทธิและหน้ าที่ของผู้แทนสมาชิ ก
ข้ อ ๒๒ ให้ผแู ้ ทนสมาชิกมีสิทธิ และหน้าที่ ดังนี้
(๑) สิ ทธิ ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนิ นการ
(๒) เป็ นคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางาน ตามที่คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งเพื่อ

ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(๓) มีหน้าที่ในการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสหกรณ์ และมีอานาจ
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
๑) รับทราบเรื่ องรับสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
และการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
๒) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก หรื อสมาชิก
สมทบ หรื อสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ คาวินิจฉัยให้เป็ นที่สุด
๓) พิจารณาเลือกตั้งหรื อถอดถอนกรรมการดาเนินการทั้งคณะหรื อบางคน
และผูต้ รวจสอบกิจการ
๔) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมการดาเนิ นการ และรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
๕) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลของสหกรณ์ และการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของ
สหกรณ์
๖) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของสหกรณ์ และระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ
๗) การพิจารณากาหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
ดาเนินการนาไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
๘) การรับทราบเรื่ องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ องค์การอื่นที่สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิก ถือหุ น้ อยู่ เป็ นต้น
๙) ให้วนิ ิจฉัยและปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
๑๐) พิจารณาการอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจาปี ของสหกรณ์
๑๑) ตรวจสอบและพิเคราะห์กาหนดบาเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
ของผูต้ รวจสอบกิจการและกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี
๑๒) พิเคราะห์การกาหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
๑๓) ตรวจสอบ พิเคราะห์และให้ความเห็น การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีเพื่อเสนอ
ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(๔) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
(๕) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และการดาเนิ นกิจกรรมของกลุ่ม ตามข้อ ๒๓ และ
ตามข้อ ๒๖
(๖) การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนาเสนอต่อสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่
(๗) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ประชุมใหญ่หรื อคณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย

หมวดที่ ๘
ประธานกลุ่มและกิจกรรมกลุ่ม
ข้ อ ๒๓ เมื่อการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกเสร็ จสิ้ นลงให้ผแู ้ ทนสมาชิกเป็ นประธานกลุ่ม ในกรณี ที่
กลุ่มมีผแู ้ ทนสมาชิกหลายคนให้มีคณะกรรมการบริ หารกลุ่มซึ่ งเลือกตั้งกันเองจากผูแ้ ทนสมาชิก ประกอบด้วย
ประธานกลุ่มคนหนึ่ง และเลขานุการกลุ่มอีกคนหนึ่ง นอกจากนั้นให้เป็ นกรรมการ
ข้ อ ๒๔ ประธานกลุ่มมีหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมกรรมการกลุ่มและที่ประชุมกลุ่มสมาชิก
เป็ นตัวแทนติดต่อระหว่างสหกรณ์กบั กลุ่มสมาชิก และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่สหกรณ์มอบหมาย
ให้เลขานุการกลุ่มมีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยประธานกลุ่มและปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกลุ่ม เมื่อ
ประธานกลุ่มไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มมีอานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุ่ม
ให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม พ้นจากตาแหน่ง หรื อออกจากตาแหน่งด้วยเหตุใดๆ ดังนี้
(๑) โดยความตายของประธานหรื อเลขานุการกลุ่ม
(๒) ขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
(๓) ลาออกจากตาแหน่งโดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อประธานกรรมการ
ดาเนินการ
(๔) ครบวาระหรื อมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(๕) ย้ายออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด และไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ผแู ้ ทนของกลุ่มได้
ข้ อ ๒๕ ในการประชุมกลุ่มประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มต้องนัดเรี ยกบรรดาสมาชิ กในกลุ่ม
มาประชุมกันเพื่อจัดกิจกรรมกลุ่ม ตามข้อ ๒๖
สมาชิกแต่ละกลุ่มต้องเข้าประชุมกลุ่มที่ตนสังกัดนั้นโดยพร้อมเพรี ยงกันทุกนัด เว้นแต่มีเหตุ
จาเป็ นอื่น
สมาชิกกลุ่มต้องไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง หรื อไม่นอ้ ยกว่าสิ บคนจึงเป็ นองค์ประชุม หากการประชุม
ใดไม่ครบองค์ประชุมให้นดั เรี ยกใหม่ภายในสิ บห้าวัน และการประชุมครั้งหลังไม่บงั คับต้องครบองค์ประชุม มติที่
ประชุมมีนิติสัมพันธ์กบั สมาชิกในกลุ่มนั้นๆ
ต้องจัดให้มีการประชุมกลุ่มขึ้นก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็น ในที่ประชุมใหญ่แต่ละครั้งด้วย
ข้ อ ๒๖ กลุ่มสมาชิกมีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมทั้งปวงเพื่อสมาชิก รวมถึงกิจกรรมดังนี้
(๑) การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
(๒) การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(๓) ส่ งเสริ มข้อดีและข้อเสี ยในการออมของสมาชิก
(๔) ให้คาแนะนาการใช้เงินกูข้ องสมาชิกผูก้ แู้ ละทาความเข้าใจเกี่ยวกับการชาระหนี้
และเหตุอื่นๆ

(๕) ให้การศึกษาอบรมเพิ่มความรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์ การอบรมวิชาชีพเสริ มแก่สมาชิก
และเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(๖) รายงานผลการประชุมใหญ่และการดาเนิ นกิจการประจาปี ของสหกรณ์ให้สมาชิก
ทราบ
(๗) การพิจารณาและดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ในทางส่ งเสริ มกิจการของสหกรณ์ หรื อ
การสังคมในหมู่สมาชิก
(๘) พิเคราะห์และยึดถือปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรื อของคณะกรรมการ
ดาเนินการ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดาเนินการหรื อที่ประชุมใหญ่
ข้ อ ๒๗ ให้สมาชิกออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมกลุ่มได้เพียงคนละหนึ่งเสี ยง และต้องห้าม
ในการมอบผูอ้ ื่นกระทาการแทนตนโดยเด็ดขาด
ข้ อ ๒๘ การพิเคราะห์หรื อวินิจฉัยเรื่ องต่างๆ ในที่ประชุมกลุ่มให้ถือเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์
หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเพื่อชี้ขาดและให้เป็ นที่สุด
ข้อ ๒๙ ให้จดั ทารายงานการประชุมกลุ่ม โดยประธานและสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุม
ต้องลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ และส่ งสาเนารายงานการประชุมให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ ว
หมวดที่ ๙
การยกเลิกกลุ่มสมาชิ ก
ข้ อ ๓๐ ถ้ากลุ่มสมาชิกตามข้อ ๖ (๑) มีสมาชิกน้อยกว่า ๓๐ คน ให้อานาจสหกรณ์ประกาศ
ยกเลิกกลุ่มสมาชิกนั้น และกาหนดให้สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้อานาจดังกล่าวเป็ นที่สุด
ข้ อ ๓๑ กรณี กลุ่มสมาชิกตามข้อ ๖ (๒) มีสมาชิกน้อยกว่า ๓๐ คน และในพื้นที่จงั หวัดนั้นมี
กลุ่มสมาชิกที่จดั ตั้งขึ้นแล้ว สหกรณ์จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนั้น และกาหนดให้สมาชิกดังกล่าวสังกัดกลุ่ม
สมาชิกที่จดั ตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น เว้นแต่ ในพื้นที่จงั หวัดนั้นไม่มีกลุ่มสมาชิกที่จดั ตั้งขึ้นก็ให้กลุ่มสมาชิกตามข้อ
๖ (๒) ยังคงเป็ นกลุ่มสมาชิกต่อไป
ข้ อ ๓๒ กลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นตามข้อ ๑๑ และสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ นกลุ่มสมาชิกแล้ว ให้ยงั คงมี
สถานภาพเป็ นกลุ่มสมาชิก
หมวดที่ ๑๐
บททัว่ ไป
ข้ อ ๓๓ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดและเป็ นที่สุด หากมีปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓0 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(นายดารงค์ จิระสุ ทศั น์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด

