6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิ ก พ.ศ. 2555
--------------------------

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (5) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 35 ครังที 4 เมือวันที 5 เมษายน พ.ศ. 2555
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้ตงแต่
ั วนั ที 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2551
ระเบียบหรือข้อความอืนใดทีขัดแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
หมวดที 1
การกําหนดกลุ่มสมาชิ กและการสังกัดกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 4 การกําหนดให้เป็ นกลุ่มสมาชิก มีหลักเกณฑ์ดงั นี
(1) หน่วยงานระดับสํานัก กอง หรือเทียบเท่าทีมีสาํ นักงานตังอยูใ่ นพืนทีส่วนกลาง
และมีสมาชิกตังแต่ 25 คนขึนไป
(2) หน่วยงานทีมีสาํ นักงานตังอยูใ่ นพืนทีจังหวัดอืนนอกจากกรุงเทพมหานครและ
มีสมาชิกตังแต่ 25 คนขึนไปเว้นแต่กรณีตามข้อ 29
(3) กลุ่มทีสมาชิกตังแต่ 50 คนขึนไปขอจัดตังและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ น
กลุ่มสมาชิก
ข้อ 5 สมาชิกทุกคนต้องสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานทีตนสังกัดหรือกลุ่มทีจัดตังขึน
หรือกลุ่มทีสมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือกลุ่มทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 6 สมาชิกทีเป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกซึง
ได้โ อนย้า ย หรือ ออกจากราชการ หรือ งานประจํ า ให้ส ัง กัด กลุ่ ม ทีสมาชิก ผู้นั นดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
หน่ วยงานครังสุดท้าย เว้นแต่กลุ่มสมาชิกนันได้ถูกยกเลิกไปแล้ว สหกรณ์จะกําหนดให้สมาชิกดังกล่าว
สังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึงตามทีเห็นสมควร
ข้อ 7 สมาชิกทีได้รบั การแต่งตัง หรือโอนย้ายไปปฏิบตั งิ านยังหน่ วยงานอืน ให้ถอื ว่า
สมาชิกผูน้ นอยู
ั ใ่ นสังกัดกลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกผูน้ นไปสั
ั
งกัดกลุ่มใหม่
หมวดที 2
การขอจัดตังกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 8 สมาชิกซึงรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน และมีความประสงค์จดั ตังกลุ่มใหม่ใ ห้
สมาชิกดังกล่าวมีหนังสือแสดงเหตุผล หรือความจําเป็ นตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด โดยมี 2 กรณี ดังนี
(1) ก่อนวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ขอจัดตังกลุ่ม
ใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ประกาศรายชือกลุ่มและสมาชิกทีสังกัดแต่ละกลุ่ม ตามข้อ 11(1) ซึงการจัดตัง
กลุ่มใหม่ของสมาชิกดังกล่าวนีมีผลต่อการเพิมหรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีมีอยูข่ องแต่ละกลุ่ม
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(2) หลังจากเลือกตังผู้แทนสมาชิก สมาชิกยังมีสทิ ธิขอจัดตังกลุ่มใหม่ได้ตาม
ความประสงค์ แต่การขอจัดตังกลุ่มใหม่ของสมาชิกดังกล่าวนีไม่มผี ลต่อการเพิมหรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีมีอยู่เดิมของแต่ละกลุ่ม และกลุ่มทีจัดตังขึนใหม่นีไม่สามารถมีผแู้ ทนสมาชิกได้จนกว่าผูแ้ ทนสมาชิกเดิมจะ
ครบวาระ
ข้อ 9 สมาชิกทีแจ้งความประสงค์จดั ตังกลุ่มใหม่ ตามข้อ 8 ให้ถอื ว่าสมาชิกนันอยู่ใน
สังกัดกลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้จดั ตังกลุ่มใหม่และให้สมาชิกดังกล่าวไปสังกัดกลุ่มใหม่ได้
ข้อ 10 เมือมีประกาศสหกรณ์ให้จดั ตังกลุ่มใหม่แล้วให้สมาชิกซึงสังกัดกลุ่มทีจัดตังขึนใหม่นี
อยู่ในกลุ่มดังกล่าว จนกว่าจะแจ้งความประสงค์ยา้ ยสังกัดกลุ่มและมีประกาศสหกรณ์ให้ยา้ ยสังกัดกลุ่มได้
หรือมีประกาศสหกรณ์ให้ยกเลิกกลุ่ม
หมวดที 3
การประกาศชือกลุ่ม รายชือสมาชิ กทีสังกัด และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 11 สหกรณ์จะประกาศชือกลุ่ม รายชือสมาชิกทีสังกัด และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก ดังนี
(1) การประกาศครังแรก สหกรณ์จะดําเนินการประกาศชือกลุ่ม และรายชือ
สมาชิกทีสังกัดแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
โดยจะยังไม่มกี ารประกาศจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
(2) การประกาศครังทีสอง สหกรณ์ จะดํา เนิ นการประกาศชือกลุ่ม รายชือ
สมาชิกทีสังกัดแต่ละกลุ่ม และจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
กรณีทมีี การขอจัดตังกลุ่มใหม่หรือขอย้ายสังกัดกลุ่ม ภายหลังจากประกาศ
ครังทีสองแล้วสหกรณ์จะประกาศชือกลุ่มและรายชือทีสมาชิกสังกัดกลุ่มตามระยะเวลาทีเห็นสมควร
ข้อ 12 การประกาศชือกลุ่มตามข้อ 11 ให้ใช้ชอหน่
ื วยงาน หรือชือจังหวัด หรือชือทีสหกรณ์
เห็นสมควร
หมวดที 4
การย้ายสังกัดกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 13 สมาชิกทีมีความประสงค์จะย้ายสังกัดกลุ่ม สามารถดําเนินการได้โดยสมาชิก
จะต้องมีหนังสือแสดงเหตุผลหรือความจําเป็ นตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด ซึงการย้ายสังกัดกลุ่มมี 2 กรณี ดังนี
(1) ก่อนวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ยา้ ยสังกัด
กลุ่มภายใน 60 วัน นับแต่วนั ประกาศชือกลุ่มและรายชือสมาชิกทีสังกัดแต่ละกลุ่ม ตามข้อ 11 (1) ซึงการย้าย
สังกัดกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวนีมีผลต่อการเพิมหรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีมีอยูข่ องแต่ละกลุ่ม
(2) หลังวันเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิกยังมีสทิ ธิย้ายสังกัดกลุ่มได้ตามความ
ประสงค์แต่การย้ายสังกัดกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวนีไม่มผี ลต่อการเพิมหรือลดจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีมีอยู่
ของแต่ละกลุ่ม
ข้อ 14 สมาชิกทีแจ้งความประสงค์จะย้ายสังกัดกลุ่ม ตามข้อ 13 ให้ถอื ว่าสมาชิกผูน้ ัน
อยูใ่ นสังกัดกลุ่มเดิมจนกว่าจะมีประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกผูน้ นไปสั
ั
งกัดกลุ่มใหม่
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หมวดที 5
ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 15 ให้หวั หน้าหน่วยงานทีเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายจากหัวหน้า
หน่ วยงาน หรือสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึงทีได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เป็ นประธานการเลือกตัง
ผูแ้ ทนสมาชิก
ี ดตังกลุ่มใหม่ลําดับแรกเป็ น
สําหรับกลุ่มทีจัดตังขึนใหม่ตามข้อ 9 ให้ผู้ทขอจั
ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกในกรณีผทู้ ขอจั
ี ดตังกลุ่มใหม่ลําดับแรกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที
ได้ให้ผทู้ ขอจั
ี ดตังกลุ่มใหม่ในลําดับถัดไปทําหน้าทีประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกตามลําดับ
ข้อ 16 สําหรับกรณีทหัี วหน้าหน่ วยงานมิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกทีมีอาวุโส
ในหน่ วยงานดังกล่าว หรือสมาชิกสหกรณ์คนใดคนหนึงทีได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เป็ นประธาน
การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
หมวดที 6
การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 17 การเลือกตังและการดํารงตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านันมีสทิ ธิได้รบั เลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(2) ให้ทประชุ
ี
มกลุ่มดําเนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก 50 คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึงคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึงหนึงให้เลือกตังผู้แทน
สมาชิกเพิมขึนอีกหนึงคนหากกลุ่มใดมีจาํ นวนสมาชิกน้อยกว่า 50 คนให้เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกได้หนึงคน
อนึง จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึงร้อยคนไม่ได้
(3) วิธกี ารเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทประชุ
ี มกลุ่มดําเนินการ ดังนี
1) ให้ประธานการเลือกตังผู้แทนสมาชิกดําเนินการเลือกตังเว้นแต่กรณี
ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก ให้ทประชุ
ี
มกลุ่มเลือกสมาชิกคน
ใดคนหนึงทําหน้าทีประธานการเลือกตังแทน
2) ให้ทประชุ
ี มกลุ่มเลือกสมาชิกอีกไม่เกิน 3 คน เป็ นกรรมการนับคะแนน
3) กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเกินกว่าจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจะมีได้ของกลุ่มให้ทประชุ
ี มกลุ่มดําเนินการเลือกตังต่อไป
กรณีมผี สู้ มัครรับเลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทีจะมีได้ของกลุ่ม ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกประกาศรายชือผูส้ มัครรับเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
และให้ถอื ว่าผูส้ มัครดังกล่าวได้รบั เลือกตังเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่มนัน
สําหรับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกส่วนทีขาด ให้ทประชุ
ี
มกลุ่มเสนอชือสมาชิกทีเห็น
ว่าเหมาะสมแล้วดําเนินการเลือกตังเฉพาะส่วนทีเหลือต่อไป เพือให้ครบตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้
ของกลุ่ม
กรณีไม่มผี สู้ มัครรับเลือกตัง ให้ทประชุ
ี มกลุ่มเสนอชือสมาชิกทีเห็นว่าเหมาะสม
เท่ากับจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้ของกลุ่ม
4) การลงคะแนนเสียงเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกให้ใช้วธิ กี ารลงคะแนนลับ ซึง
สมาชิกแต่ละคนมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงไม่เกินจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีจะมีได้ของกลุ่ม
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5) ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั เลือกตัง
เป็ นผูแ้ ทนสมาชิกให้ทประชุ
ี มทราบ โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกของกลุ่ม
6) ภายหลังการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก กรณีทกลุ
ี ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหนึงคน
ี ่มมีผแู้ ทนสมาชิกหลายคน ให้ผแู้ ทนสมาชิกเลือกตัง
ให้ผแู้ ทนสมาชิกนันเป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีทกลุ
กันเองเป็ นประธานกลุ่มหนึงคน และเลขานุ การกลุ่มหนึงคน
7) ให้ประธานการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกมีหนังสือแจ้งรายชือผูแ้ ทนสมาชิกที
ได้รบั เลือกตังของกลุ่มให้ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว
(4) ให้ผแู้ ทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายัง
ไม่มกี ารเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู้ ทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่ งต่อไปพลางก่อน ในปี ใดทีมี
การเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ดําเนินการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ข้อ 18 การพ้นจากตําแหน่ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยืนใบลาออกต่อทีประชุมกลุ่มซึงตนสังกัดหรือสหกรณ์
(3) ย้ายออกจากกลุ่มทีตนสังกัด และไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีผูแ้ ทนสมาชิก
ของกลุ่มได้
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) สมาชิกในกลุ่มซึงตนสังกัดเข้าชือจํานวนเกินกว่ากึงหนึงถอดถอน
ข้อ 19 ตําแหน่ งผูแ้ ทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจาก
ตําแหน่ งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่ งทีเหลืออยู่เกินกว่าเก้าสิบวัน ให้สหกรณ์
กําหนดให้มกี ารเลือกตังซ่อมแทนจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทีว่างลง และให้ผแู้ ทนสมาชิกทีได้รบั เลือกตังอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าทีกําหนดเวลาทีผูซ้ งตนแทนนั
ึ
นเหลืออยู่ ทังนีให้เป็ นไปตามวิธกี ารทีสหกรณ์กาํ หนด
หมวดที 7
สิ ทธิ และหน้ าทีของผูแ้ ทนสมาชิ ก
ข้อ 20 ผูแ้ ทนสมาชิกมีสทิ ธิและหน้าที ดังนี
(1) มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการ
(2) เป็ นคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการตามทีคณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง
เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(3) มีหน้าทีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์และมีอาํ นาจหน้าที
ตามอํานาจหน้าทีของทีประชุมใหญ่ ดังนี
1) รับทราบเรืองรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
และการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
2) วินิจฉัย ข้ออุท ธรณ์ ข องผู้สมัค รซึงมิได้รบั เลือกเข้า เป็ น สมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์
3) พิจารณาเลือกตังหรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทังคณะ หรือบางคน
และผูต้ รวจสอบกิจการ
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4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
5) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลของสหกรณ์
6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
7) พิจารณากําหนดบําเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบ
กิจการและกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้ อบบัญชี
8) พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
9) พิจารณากําหนดวงเงินซึงสหกรณ์อาจกูย้ มื หรือคําประกัน
10) พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์
11) พิจารณาแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์
12) พิจารณาระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
13) รับทราบเรืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และหรือชุมนุ มสหกรณ์ หรือองค์การอืนทีสหกรณ์นีเป็ นสมาชิก และหรือถือหุน้ อยู่
14) พิเคราะห์และปฏิบ ตั ิตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้ าทีซึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
15) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะนํ าให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําไปพิจารณาให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(4) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ตามข้อ 21
(5) ปฏิบตั งิ านอืนตามทีได้รบั มอบหมายจากทีประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการดําเนินการ
(6) เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
(7) รับฟงั ความคิดเห็นของสมาชิกเพือนําเสนอต่อทีประชุมใหญ่
หมวดที 8
ประธานกลุ่มและกิ จกรรมกลุ่ม
ข้อ 21 ภายหลังการเลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก ให้ผแู้ ทนสมาชิกเป็ นประธานกลุ่ม ในกรณีที
กลุ่ ม มีผู้แ ทนสมาชิก หลายคนให้มีค ณะกรรมการบริห ารกลุ่ ม ซึงเลือ กตังกัน เองจากผู้แ ทนสมาชิก
ประกอบด้วยประธานกลุ่มคนหนึง และเลขานุการกลุ่มอีกคนหนึง นอกนันเป็ นกรรมการ
ข้อ 22 ประธานกลุ่มมีหน้าทีเป็ นประธานทีประชุมกรรมการกลุ่มและทีประชุมกลุ่มสมาชิก
เป็ นตัวแทนติดต่อระหว่างสหกรณ์กบั กลุ่มสมาชิก และปฏิบตั กิ จิ การอืน ๆ ตามทีสหกรณ์มอบหมาย
เลขานุ การกลุ่มมีหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยประธานกลุ่มและปฏิบตั หิ น้าทีแทนประธานกลุ่ม
ในเมือประธานกลุ่มไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้
ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอาํ นาจลงลายมือชือแทนทีประชุมกลุ่ม
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มออกจากตําแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี
(1) ลาออกจากตําแหน่ งโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อประธานกรรมการ
ดําเนินการ
(2) ขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด

162

6.1 ระเบียบกลุ่มสมาชิก
ข้อ 23 การประชุมกลุ่มให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่มนัดเรียกบรรดาสมาชิกใน
กลุ่มมาประชุมกันเพือจัดกิจกรรมกลุ่มดังระบุในข้อ 24
บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมีหน้ าทีเข้าประชุมกลุ่มซึงตนสังกัดนัน โดยพร้อม
เพรียงกันทุกคราวทีนัดเรียก
ในการประชุมกลุ่มต้องมีสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิก
ทังหมดในกลุ่มนัน หรือไม่น้อยกว่าสิบคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมกลุ่มในคราวใดทีสมาชิกประชุมไม่ครบองค์ประชุมก็ให้นัดเรียก
ประชุมใหม่อกี คราวหนึงภายในสิบสีวัน และในการประชุมคราวหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ให้ถอื ว่ามติของทีประชุมกลุ่มมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุ่มนัน ๆ
การประชุมกลุ่มควรจัดให้มขี นก่
ึ อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครัง
เพือวินิจฉัยเรืองราวทีจะพิจารณาและวินิจฉัยในทีประชุมใหญ่แต่ละครังด้วย
ข้อ 24 กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มสมาชิกมีหน้าทีดําเนินกิจกรรมทังปวงของกลุ่มเพือสมาชิก
รวมทังกิจกรรมดังต่อไปนี
(1) เลือกตังผูแ้ ทนสมาชิก
(2) รายงานผลการประชุมใหญ่และผลการดําเนินกิจการประจําปี ของสหกรณ์
ให้สมาชิกทราบ
(3) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(4) แนะนํ าการใช้เงินกู้ของสมาชิกผูก้ ู้ และทําความเข้าใจเกียวกับการชําระ
หนีและเรืองอืน ๆ ซึงอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) เผยแพร่ความรูเ้ กียวกับสิทธิหน้าทีของสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ตลอดจนอุดมการณ์ของสหกรณ์
(6) ให้การศึกษาอบรมความรู้เกียวกับสหกรณ์ การอบรมวิชาชีพเสริมแก่
สมาชิกและเรืองอืนๆ ทีเกียวข้อง
(7) พิ เ คราะห์ แ ละร่ ว มมื อ ปฏิ บ ั ติ ต ามมติ ข องที ประชุ ม ใหญ่ หรื อ ของ
คณะกรรมการดําเนินการ รวมทังเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการดําเนินการหรือทีประชุมใหญ่
(8) พิจารณาและดําเนิ นการเรืองอืน ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
หรือการสังคมในหมูส่ มาชิก
ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ให้กลุ่มเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ได้
ข้อ 25 การออกเสียงลงคะแนน สมาชิกออกเสียงคะแนนในทีประชุมกลุ่มได้เพียงคนละ
หนึงเสียง และจะมอบให้ผอู้ นออกเสี
ื
ยงลงคะแนนแทนตนไม่ได้
ถ้าเรืองซึงทีประชุมกลุ่มวินิจฉัยนัน สมาชิกผูม้ สี ่วนได้เสีย จะออกเสียงลงคะแนน
ในเรืองนันไม่ได้
ข้อ 26 การวินิจฉัยเรืองต่าง ๆ ในทีประชุมกลุ่ม ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
ข้อ 27 ในการประชุมกลุ่มให้จดั ทํารายงานการประชุม โดยให้สมาชิกทีเข้าร่วมประชุม
และประธานลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ และส่งสําเนารายงานการประชุมให้สหกรณ์ทราบ
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หมวดที 9
การยกเลิ กกลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 28 กรณีกลุ่มสมาชิกตามข้อ 4 (1) มีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน สหกรณ์จะประกาศ
ยกเลิก กลุ่ ม สมาชิก นั น และกํ า หนดให้ส มาชิก ดัง กล่ า วสัง กัด กลุ่ ม สมาชิก กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ งตามที
เห็นสมควร
ข้อ 29 กรณีกลุ่มสมาชิกตามข้อ 4 (2) มีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน และในพืนทีจังหวัด
นันมีกลุ่มสมาชิกทีจัดตังขึนแล้ว สหกรณ์ จะประกาศยกเลิกกลุ่มสมาชิกนัน และกําหนดให้สมาชิก
ดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกทีจัดตังขึนในจังหวัดนัน เว้นแต่ ในพืนทีจังหวัดนันไม่มกี ลุ่มสมาชิกทีจัดตังขึน
ก็ให้กลุ่มสมาชิกตามข้อ 4 (2) ยังคงเป็ นกลุ่มสมาชิกต่อไป
ข้อ 30 กลุ่มทีจัดตังขึนตามข้อ 9 และสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็ นกลุ่มสมาชิกแล้ว
ให้ยงั คงมีสถานภาพเป็ นกลุ่มสมาชิก เว้นแต่เมือถึงกําหนดประกาศรายชือกลุ่มและสมาชิกแต่ละกลุ่ม
ตามข้อ 11 (2) หากกลุ่มทีจัดตังขึนนันมีจํานวนสมาชิกน้อยกว่า 50คน ให้สหกรณ์ประกาศยกเลิกกลุ่ม
สมาชิกดังกล่าว
ข้อ 31 เมือมีประกาศสหกรณ์ยกเลิกกลุ่มสมาชิกตามข้อ 30 แล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มทีถูก
ยกเลิก ไปสัง กัด กลุ่ ม ตามทีสมาชิก แจ้ง ความประสงค์ย้า ยไปสัง กัด หรือ ตามทีตนดํา รงตํ า แหน่ ง ใน
หน่วยงานตามข้อ4
หมวดที 10
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 32 ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 6 เมษายน พ.ศ. 2555
(ลงนาม) จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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