
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 
                 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั วา่ดว้ยการ
เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั โดยอาศยัอ านาจตามความในขอ้ ๔๖ 
ขอ้ ๕๙ และขอ้ ๗๓(๘)  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี ๓๘  คร้ังท่ี ๑๐ เม่ือวนัท่ี ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วยกลุ่ม
สมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชต้ั้งแต่วนัท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 
  ข้อ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั วา่ดว้ยการเลือกตั้งผูแ้ทน
สมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบบัลงวนัท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๔๕ 
  ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ขอ้ความอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั รักษาการ
ตามระเบียบน้ี 

หมวดที ่๑                                                                                                             
การก าหนดกลุ่มสมาชิกและการสังกดักลุ่มสมาชิก 

 ข้อ ๖ การก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มสมาชิก มีหลกัเกณฑด์งัน้ี                                                                  
   (๑) หน่วยงานระดบัสถาบนั ส านกั กอง หรือเทียบเท่าท่ีมีส านกังานตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
ส่วนกลาง และมีสมาชิกตั้งแต่ ๓๐ คนข้ึนไป                                                                                                
   (๒) หน่วยงานท่ีมีส านกังานตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครและมี
สมาชิกตั้งแต่ 30 คน ข้ึนไป เวน้แต่ กรณีตามขอ้ ๓๑                                                                   
   (๓) กลุ่มท่ีสมาชิกตั้งแต่ ๓๐ คนข้ึนไปขอจดัตั้งและสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นกลุ่ม
สมาชิก 

           ข้อ ๗  สมาชิกทุกคนตอ้งสังกดักลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานท่ีตนสังกดัหรือกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนหรือ
กลุ่มท่ีสมาชิกไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้หรือกลุ่มท่ีสหกรณ์ก าหนด                                                                       
 ข้อ ๘ สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ท่ีเกษียณอายรุาชการ หรือสมาชิกซ่ึงไดโ้อนยา้ย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจ า  ใหส้ังกดักลุ่มท่ีสมาชิกผูน้ั้นด ารงต าแหน่งในหน่วยงานคร้ังสุดทา้ย  เวน้แต่
กลุ่มสมาชิกนั้นไดถู้กยกเลิกไปแลว้ สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกดงักล่าวสังกดักลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้ค  าวินิจฉยัของสหกรณ์ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

ข้อ ๙ สมาชิกท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง หรือโอนยา้ยไปปฏิบติังานยงัหน่วยงานอ่ืน ใหถื้อวา่สมาชิกผู ้
นั้นอยูใ่นสังกดักลุ่มเดิมจนกวา่จะมีประกาศสหกรณ์ใหส้มาชิกผูน้ั้นไปสังกดักลุ่มใหม่ 



      หมวดที ่๒                                                                                                             
     การขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก                                                                                              
  ข้อ ๑๐ สมาขิกซ่ึงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ คน และมีความประสงคจ์ดัตั้งกลุ่มใหม่ ใหส้มาชิก
ดงักล่าวมีหนงัสือแสดงเหตุผล หรือความจ าเป็นตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยมี ๒ กรณี ดงัน้ี                                     
   (๑) ก่อนวนัเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกจะตอ้งแจง้ความประสงคข์อจดัตั้งกลุ่มใหม่
ภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัประกาศรายช่ือกลุ่มและสมาชิกท่ีสังกดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ ๑๓ (๑) ซ่ึงการจดัตั้งกลุ่ม
ใหม่ของสมาชิกดงักล่าวน้ีมีผลต่อการเพิ่ม หรือลดจ านวน ผูแ้ทนสมาชิกท่ีมีอยูข่องแต่ละกลุ่ม               
   (๒) หลงัจากเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกยงัมีสิทธิขอจดัตั้งกลุ่มใหม่ไดต้ามความ
ประสงค ์แต่การขอจดัตั้งกลุ่มใหม่ของสมาชิกดงักล่าวน้ี ไม่มีผลต่อการเพิ่มหรือลดจ านวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีมีอยู่
เดิมของแต่ละกลุ่ม และกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่น้ี ไม่สามารถมีผูแ้ทนสมาชิกไดจ้นกวา่ผูแ้ทนสมาชิกเดิมจะครบ
วาระ                                                                                                                            

ข้อ ๑๑ สมาชิกท่ีแจง้ความประสงคจ์ดัตั้งกลุ่มใหม่ ตามขอ้ ๑๐ ใหถื้อวา่สมาชิกนั้นอยูใ่นสังกดั
กลุ่มเดิมจนกวา่จะมีประกาศสหกรณ์ใหจ้ดัตั้งกลุ่มใหม่และใหส้มาชิกดงักล่าวไปสังกดักลุ่มใหม่ได ้                                     
  ข้อ ๑๒ เม่ือมีประกาศสหกรณ์ใหจ้ดัตั้งกลุ่มใหม่แลว้ใหส้มาชิกดงักล่าวซ่ึงสังกดักลุ่มท่ีจดัตั้ง
ข้ึนใหม่น้ีอยูใ่นกลุ่มดงักล่าว จนกวา่จะแจง้ความประสงคย์า้ยสังกดักลุ่มและมีประกาศสหกรณ์ใหย้า้ยสังกดักลุ่ม
ได ้หรือมีประกาศสหกรณ์ใหย้กเลิกกลุ่ม 
      หมวดที ่๓                                                             

การประกาศช่ือกลุ่ม รายช่ือสมาชิกทีสั่งกดั และจ านวนผู้แทนสมาชิก 
ข้อ ๑๓ สหกรณ์จะประกาศช่ือกลุ่ม รายช่ือสมาชิกท่ีสังกดั และจ านวนผูแ้ทนสมาชิก ดงัน้ี  

   (๑) การประกาศคร้ังแรก สหกรณ์จะด าเนินการประกาศช่ือกลุ่ม และรายช่ือสมาชิกท่ี
สังกดัแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชิกทราบภายในเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑๒๐ วนั ก่อนวนัเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก โดยจะยงัไม่มี
การประกาศจ านวนผูแ้ทนสมาชิก                                                                                        
   (๒) การประกาศคร้ังท่ีสอง สหกรณ์จะด าเนินการประกาศช่ือกลุ่ม รายช่ือสมาชิกท่ี
สังกดัแต่ละกลุ่ม และจ านวนผูแ้ทนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ใหส้มาชิกทราบภายในเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั ก่อน
วนัเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก                                                                                                         
   หากมีการขอจดัตั้งกลุ่มใหม่หรือขอยา้ยสังกดักลุ่ม ภายหลงัจากประกาศคร้ังท่ีสองแลว้ 
สหกรณ์จะประกาศช่ือกลุ่มและรายช่ือท่ีสมาชิกสังกดักลุ่มตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร                        

ข้อ ๑๔ การประกาศช่ือกลุ่มตามขอ้ ๑๓  ใหใ้ชช่ื้อหน่วยงานของรัฐ หรือช่ือท่ีสหกรณ์เห็นสมควร    
ค  าวนิิจฉยัสหกรณ์ให้เป็นท่ีสุด 
      หมวดที ่๔                                                                                                                 
     การย้ายสังกดักลุ่มสมาชิก                                                                                           
  ข้อ ๑๕ สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะยา้ยสังกดักลุ่ม สามารถด าเนินการไดโ้ดยสมาชิกจะตอ้งมี
หนงัสือแสดงเหตุผลหรือความจ าเป็นตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด ใน ๒ กรณี ดงัน้ี                                 
   (๑) ก่อนวนัเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกจะตอ้งแจง้ความประสงคย์า้ยสังกดักลุ่ม



ภายใน  ๖๐ วนั นบัแต่วนัประกาศช่ือกลุ่มและรายช่ือสมาชิกท่ีสังกดัแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ ๑๓ ซ่ึงการยา้ยสังกดั
กลุ่มของสมาชิกดงักล่าวน้ีมีผลต่อการเพิ่ม หรือลดจ านวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีมีอยูข่องแต่ละกลุ่ม      
   (๒) หลงัวนัเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกยงัมีสิทธิยา้ยสังกดักลุ่มไดต้ามความประสงค์
แต่การยา้ยสังกดักลุ่มของสมาชิกดงักล่าวน้ีไม่มีผลต่อการเพิ่ม หรือลดจ านวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีมีอยูข่องแต่ละกลุ่ม                                                                                                                   
  ข้อ ๑๖ สมาชิกท่ีแจง้ความประสงคจ์ะยา้ยสังกดักลุ่ม ตามขอ้ ๑๕ ใหถื้อวา่สมาชิกนั้นอยูใ่น
สังกดักลุ่มเดิมจนกวา่จะมีประกาศสหกรณ์ใหส้มาชิกผูน้ั้นไปสังกดักลุ่มใหม ่ 
      หมวดที ่๕                                                                                                              
          ประธานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก                                                                                  
  ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานหรือสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหน่ึงท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ เป็นประธานการเลือกตั้งผูแ้ทน
สมาชิกกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตามขอ้ ๑๑ ใหผู้ท่ี้ขอจดัตั้งกลุ่มใหม่ล าดบัแรกเป็นประธานการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก 
หากผูท่ี้ขอจดัตั้งกลุ่มแรกไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ท่ี้ขอจดัตั้งกลุ่มใหม่ในล าดบัถดัไปท าหนา้ท่ี
ประธานการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกตามล าดบั                                                       

ข้อ ๑๘  ถา้หวัหนา้หน่วยงานมิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ ใหส้มาชิกท่ีมีอาวุโสในหน่วยงานดงักล่าว 
หรือสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหน่ึงท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์เป็นประธานการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก                                                                                  
      หมวดที ่๖                                                   

 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
ข้อ ๑๙ การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิก                                          

   (๑) ใหส้มาชิกเท่านั้นท่ีจะมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก                             
   (๒) ใหท่ี้ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก โดยอตัราส่วนจ านวนสมาชิก ๓๐ 
คน ต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินก่ึงหน่ึงใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
คน หากกลุ่มใดมีสมาชิกนอ้ยกวา่ ๓๐ คน ให้เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกไดห้น่ึงคน                               
  อน่ึง จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหน่ึงร้อยคนไม่ได้                  
   (๓) ในการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก ท่ีประชุมกลุ่มตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี                  
    ๑) ประธานการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกตอ้งเป็นผูด้  าเนินการเลือกตั้ง เวน้แต่ 
ประธานการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก ให้ท่ีประชุมกลุ่มเลือกสมาชิกคนใด
คนหน่ึงท าหนา้ท่ีประธานการเลือกตั้งแทน                                                                                    
    ๒) ใหท่ี้ประชุมกลุ่มเลือกสมาชิกจ านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการตรวจนบั
คะแนน                                                                                                                      
    ๓) ถา้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิกเกินกวา่จ านวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีจะ
มีไดข้องกลุ่มใหท่ี้ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งต่อไป                                                             
  กรณีมีผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิกเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่จ านวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีจะมีได้
ของกลุ่ม ใหป้ระธานการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกประกาศรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก และใหถื้อวา่
ผูส้มคัรดงักล่าวไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิกของกลุ่มนั้น                                                  



  ส าหรับจ านวนผูแ้ทนสมาชิกส่วนท่ีขาด ใหท่ี้ประชุมกลุ่มเสนอช่ือสมาชิกท่ีเห็นวา่เหมาะสม
แลว้ด าเนินการเลือกตั้งเฉพาะส่วนท่ีเหลือต่อไป เพื่อใหค้รบตามจ านวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีจะมีไดข้องกลุ่ม                                                                                                                        
  หากไม่มีผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ใหท่ี้ประชุมกลุ่มเสนอช่ือสมาชิกท่ีเห็นวา่เหมาะสมเท่ากบัจ านวน
ผูแ้ทนสมาชิกท่ีจะมีไดข้องกลุ่ม                                                                              
    ๔) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหใ้ชว้ธีิการลงคะแนนลบั ซ่ึง
สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่เกินจ านวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีจะมีไดข้องกลุ่ม                                    
    ๕) ใหป้ระธานการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็น
ผูแ้ทนสมาชิกใหท่ี้ประชุมทราบ โดยเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปหานอ้ยตามล าดบัผูแ้ทนสมาชิกกลุ่ม    
    ๖) ภายหลงัการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก ถา้กลุ่มมีผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน ให้
ผูแ้ทนสมาชิกนั้นเป็นประธานกลุ่ม แต่หากกลุ่มมีผูแ้ทนสมาชิกหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชิกเลือกตั้งกนัเองเป็น
ประธานกลุ่มหน่ึงคน และเลขานุการกลุ่มหน่ึงคน                                          
    ๗) ใหป้ระธานการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกมีหนงัสือแจง้รายช่ือผูแ้ทนสมาชิกท่ี
ไดรั้บเลือกตั้งของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว                                      
   (๔) ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีทางบญัชีของสหกรณ์ ถา้ยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นต าแหน่งต่อไปพลางก่อน ในปีใดท่ีมีการเลือกตั้ง
ผูแ้ทนสมาชิก ใหด้ าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่
เกา้สิบวนั                                                                                                                        

ข้อ ๒๐ ใหผู้แ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่งไปดงัน้ี                                                   
  (๑) โดยความตายของผูแ้ทนสมาชิก                                                                   
  (๒) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่                                      
  (๓) ยา้ยออกจากกลุ่มท่ีตนสังกดั และไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนของกลุ่มได ้         
  (๔) ขาดจากสมาชิกภาพ                                                                     
  (๕) ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัหรือสหกรณ์               
  (๖) ถอดถอนโดยสมาชิกในกลุ่มท่ีตนสังกดัเขา้ช่ือจ านวนเกินกวา่ก่ึงหน่ึง                
 ข้อ ๒๑ เม่ือต าแหน่งผูแ้ทนสมาชิกวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จาก
ต าแหน่งไม่วา่ดว้ยประการใดๆ หากเวลาการด ารงต าแหน่งท่ีเหลืออยูเ่กินกวา่เกา้สิบวนั ใหส้หกรณ์
ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งซ่อมแทนจ านวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีวา่งลง และใหผู้แ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยู่
ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีก าหนดเวลาซ่ึงตนแทนนั้นเหลืออยู ่ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามวธีิการท่ีสหกรณ์
ก าหนด 

หมวดที ่๗ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก 

ข้อ ๒๒ ใหผู้แ้ทนสมาชิกมีสิทธิและหนา้ท่ี ดงัน้ี                                                    
  (๑) สิทธิในการสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ                                     
  (๒) เป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งเพื่อ



ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์                                                                         
  (๓) มีหนา้ท่ีในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ และมีอ านาจ
หนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ดงัน้ี                                                                                        
   ๑) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์
และการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก                                                                                              
   ๒) วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก หรือสมาชิก
สมทบ หรือสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ ค าวินิจฉยัให้เป็นท่ีสุด          

    ๓) พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน 
และผูต้รวจสอบกิจการ                                                                                                                         
    ๔) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมการด าเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์                                                          
    ๕) พิจารณาอนุมติังบดุลของสหกรณ์ และการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ
สหกรณ์ 

๖) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และระเบียบวา่ดว้ยการสรรหา 
คณะกรรมการด าเนินการ                                                                                                                    
    ๗) การพิจารณาก าหนดกรอบนโยบาย ขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการน าไปพิจารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์                                                                         
    ๘) การรับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ องคก์ารอ่ืนท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ถือหุน้อยู ่เป็นตน้                                                                  
    ๙) ใหว้นิิจฉยัและปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

               ๑๐) พิจารณาการอนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์                      
    ๑๑) ตรวจสอบและพิเคราะห์ก าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
ของผูต้รวจสอบกิจการและก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี                                                    
    ๑๒) พิเคราะห์การก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั                           
    ๑๓) ตรวจสอบ พิเคราะห์และใหค้วามเห็น การคดัเลือกผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอ
ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง                                                                                                               
  (๔) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ใหส้มาชิกทราบ                            
  (๕) ประสานงานระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์ และการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ตามขอ้ ๒๓ และ
ตามขอ้ ๒๖                                                                                                                      

(๖) การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน าเสนอต่อสหกรณ์และท่ีประชุมใหญ่                      
 (๗) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 



        หมวดที ่๘                                                                                                              
     ประธานกลุ่มและกจิกรรมกลุ่ม                                                                                      
  ข้อ ๒๓ เม่ือการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกเสร็จส้ินลงใหผู้แ้ทนสมาชิกเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีท่ี
กลุ่มมีผูแ้ทนสมาชิกหลายคนใหมี้คณะกรรมการบริหารกลุ่มซ่ึงเลือกตั้งกนัเองจากผูแ้ทนสมาชิก ประกอบดว้ย 
ประธานกลุ่มคนหน่ึง และเลขานุการกลุ่มอีกคนหน่ึง นอกจากนั้นใหเ้ป็นกรรมการ                                 
  ข้อ ๒๔ ประธานกลุ่มมีหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมกรรมการกลุ่มและท่ีประชุมกลุ่มสมาชิก
เป็นตวัแทนติดต่อระหวา่งสหกรณ์กบักลุ่มสมาชิก และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีสหกรณ์มอบหมาย                
  ใหเ้ลขานุการกลุ่มมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยประธานกลุ่มและปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานกลุ่ม เม่ือ
ประธานกลุ่มไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนท่ีประชุมกลุ่ม                   
 ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม พน้จากต าแหน่ง หรือออกจากต าแหน่งดว้ยเหตุใดๆ ดงัน้ี 
  (๑) โดยความตายของประธานหรือเลขานุการกลุ่ม                                               
  (๒) ขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์                                                             
  (๓) ลาออกจากต าแหน่งโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อประธานกรรมการ 

ด าเนินการ     
(๔) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่                                      

                       (๕) ยา้ยออกจากกลุ่มท่ีตนสังกดั และไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีผูแ้ทนของกลุ่มได ้                                                                                                             
  ข้อ ๒๕ ในการประชุมกลุ่มประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มตอ้งนดัเรียกบรรดาสมาชิกในกลุ่ม
มาประชุมกนัเพื่อจดักิจกรรมกลุ่ม ตามขอ้ ๒๖                                                                   
  สมาชิกแต่ละกลุ่มตอ้งเขา้ประชุมกลุ่มท่ีตนสังกดันั้นโดยพร้อมเพรียงกนัทุกนดั เวน้แต่มีเหตุ
จ าเป็นอ่ืน                                                                                                                    

สมาชิกกลุ่มตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง หรือไม่นอ้ยกวา่สิบคนจึงเป็นองคป์ระชุม หากการประชุม 
ใดไม่ครบองคป์ระชุมให้นดัเรียกใหม่ภายในสิบหา้วนั และการประชุมคร้ังหลงัไม่บงัคบัตอ้งครบองคป์ระชุม มติท่ี
ประชุมมีนิติสัมพนัธ์กบัสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ                                                                             
  ตอ้งจดัใหมี้การประชุมกลุ่มข้ึนก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ทุกคร้ัง เพื่อตรวจสอบ
พิจารณาและใหค้วามเห็น ในท่ีประชุมใหญ่แต่ละคร้ังดว้ย                                                             
  ข้อ ๒๖ กลุ่มสมาชิกมีหนา้ท่ีด าเนินกิจกรรมทั้งปวงเพื่อสมาชิก รวมถึงกิจกรรมดงัน้ี          
   (๑) การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก                                                                                                                       
   (๒) การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 
ตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์                                                                                           
   (๓) ส่งเสริมขอ้ดีและขอ้เสียในการออมของสมาชิก                                                                                       
   (๔) ใหค้  าแนะน าการใชเ้งินกูข้องสมาชิกผูกู้แ้ละท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการช าระหน้ี
และเหตุอ่ืนๆ                             



(๕) ใหก้ารศึกษาอบรมเพิ่มความรู้เก่ียวกบัสหกรณ์ การอบรมวชิาชีพเสริมแก่สมาชิก 
และเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                     
   (๖) รายงานผลการประชุมใหญ่และการด าเนินกิจการประจ าปีของสหกรณ์ใหส้มาชิก
ทราบ                                                                                                                    

(๗) การพิจารณาและด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์   หรือ
การสังคมในหมู่สมาชิก                                                                                                      
   (๘) พิเคราะห์และยดึถือปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมใหญ่  หรือของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการด าเนินการหรือท่ีประชุมใหญ่                                         
  ข้อ ๒๗ ใหส้มาชิกออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมกลุ่มไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง และตอ้งหา้ม
ในการมอบผูอ่ื้นกระท าการแทนตนโดยเด็ดขาด                                                                          
  ข้อ ๒๘ การพิเคราะห์หรือวินิจฉยัเร่ืองต่างๆ ในท่ีประชุมกลุ่มใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์
หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพื่อช้ีขาดและใหเ้ป็นท่ีสุด        
   ขอ้ ๒๙ ใหจ้ดัท ารายงานการประชุมกลุ่ม โดยประธานและสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุม
ตอ้งลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั และส่งส าเนารายงานการประชุมใหส้หกรณ์ทราบโดยเร็ว 

หมวดที ่๙ 
การยกเลกิกลุ่มสมาชิก 

  ข้อ ๓๐ ถา้กลุ่มสมาชิกตามขอ้ ๖ (๑) มีสมาชิกนอ้ยกวา่ ๓๐ คน ให้อ านาจสหกรณ์ประกาศ
ยกเลิกกลุ่มสมาชิกนั้น และก าหนดใหส้ังกดักลุ่มใดกลุ่มหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ให้อ านาจดงักล่าวเป็นท่ีสุด     
  ข้อ ๓๑ กรณีกลุ่มสมาชิกตามขอ้ ๖ (๒) มีสมาชิกนอ้ยกวา่ ๓๐ คน และในพื้นท่ีจงัหวดันั้นมี
กลุ่มสมาชิกท่ีจดัตั้งข้ึนแลว้ สหกรณ์จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนั้น และก าหนดใหส้มาชิกดงักล่าวสังกดักลุ่ม
สมาชิกท่ีจดัตั้งข้ึนในจงัหวดันั้น เวน้แต่ ในพื้นท่ีจงัหวดันั้นไม่มีกลุ่มสมาชิกท่ีจดัตั้งข้ึนก็ใหก้ลุ่มสมาชิกตามขอ้ 
๖ (๒) ยงัคงเป็นกลุ่มสมาชิกต่อไป                                                                                               
  ข้อ ๓๒ กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนตามขอ้ ๑๑ และสหกรณ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นกลุ่มสมาชิกแลว้ ใหย้งัคงมี
สถานภาพเป็นกลุ่มสมาชิก  

หมวดที ่๑๐ 
บททัว่ไป 

ข้อ ๓๓ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดและเป็นท่ีสุด หากมีปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

                                 ประกาศ ณ วนัท่ี ๓0 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
          
 

         (นายด ารงค ์ จิระสุทศัน์)                                                                     
                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
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