ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ว่าด้วยกลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรื อเยาวชนสหกรณ์ ) พ.ศ. 2546
***************
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ข้อ 107 ที ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุ ดที 21 ครังที 9 วันที 3 มิถุนายน 2546 ได้กาํ หนดระเบี ยบว่าด้วยกลุ่ม
สตรี สหกรณ์ (หรื อกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า ระเบียบสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่าด้วยกลุ่ม
สตรี สหกรณ์ (หรื อกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) พ.ศ. 2546
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้ตงแต่
ั วนั ที 4 มิถุนายน 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
(1) “สมาชิ ก” หมายถึง สมาชิกกลุ่มสตรี สหกรณ์ (หรื อกลุ่มเยาวชนสหกรณ์)
(2) “กลุ่ม” หมายถึง กลุ่มสตรี สหกรณ์ (หรื อกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) ตามระเบียบนี
(3) “คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม” หมายถึง คณะกรรมการบริ หารกลุ่มสตรี สหกรณ์
(หรื อกลุ่มเยาวชนสหกรณ์)
(4) “ข้อกําหนด” หมายถึง ข้อปฏิ บตั ิทีกลุ่มร่ วมกันกําหนดขึน
ข้อ 4 ชือกลุ่มให้เป็ นไปตามทีกลุ่มสตรี สหกรณ์ (หรื อกลุ่มเยาวชนสหกรณ์ ) กําหนดมีทีตังทีทําการ
ติดต่อได้
หมวดที 1
วัตถุประสงค์
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ เพือส่ งเสริ มฐานนะทางการเศรษฐกิ จของสมาชิ ก รวมทังการพัฒนาสังคมโดยวิธี
ร่ วมกันดําเนินกิจกรรมเพือประโยชน์ของกลุ่มดังต่อไปนี
(1) ส่ งเสริ มการประหยัดในหมู่สมาชิก และสะสมเงินทุนเพือเป็ นทุนดําเนินงานของกลุ่ม
(2) จัดให้มีการแปรรู ปผลิตผลทีมี อ ยู่ในท้องถินเพือเพิ มมูลค่า รวมทังจัดจําหน่ า ยผลิ ตผล
และผลิตภัณฑ์ของสมาชิ กให้ได้ราคาดี

(3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เคราองมือ เครื องใช้ ทีจําเป็ นในการดําเนินกิ จการของกลุ่มหรื อเพือ
จําหน่ายให้กบั สมาชิก
(4) จัดหาทุนเพือใช้ในการดําเนินงานของกลุ่ม
(5) รั บและจัดการเกี ยวกับเงิ น อุ ด หนุ น เงิ น บริ จาค เงิ น ช่ วยเหลื อ หรื อ เงิ น อืนใดหรื อ
ทรัพย์สินทีได้รับจากรัฐ บุคคล องค์กร หรื อสถาบันต่างๆ โดยให้เป็ นไปตามเงือนไขของผูใ้ ห้
(6) จัดให้มีการศึ กษาอบรมส่ งเสริ มการศึกษาความรู ้ ทางสหกรณ์ และการประกอบอาชี พ
รวมทังส่ งเสริ มสุ ขภาพพลานามัย และสันทนาการของบรรดาสมาชิก
(7) ส่ งเสริ มและพัฒนาด้านสังคม ได้แก้ การทําสาธารณประโยชน์ การพัฒนาชุ มชน และ
การเผยแพร่ ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์
หมวดที 2
กลุ่มและสมาชิ ก
ข้อ 6 กลุ่มต้องเข้าสังกัดสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์
ข้อ 7. คุณสมบัติของสมาชิ ก ผูส้ มัคเข้าเป็ นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์และกิจกรรมของกลุ่ม
(2) เป็ นสมาชิกสหกรณ์หรื อบุคคลในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ หรื อ (4)
(3) มีอายไม่เกิ นสามสิ บปี (กรณีกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) หรื อ
(4) เป็ นบุคคลทีน่าเชื อถือของชุ มชน
ข้อ 8. การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครซึ งมีคุณสมบัติตามข้อ 7 และประสงค์จะเป็ น สมาชิ กกลุ่ ม
ต้อ งยืนใบสมัค ถึ งกลุ่ มทีตนต้องการเข้าสั งกัด และคณะกรรมการบริ หารกลุ่มมี มติ ให้รับผู ้สมัครเข้าเป็ น
สมาชิ กกลุ่ม
ค่าสมัครและเงินสะสมของสมาชิ กเป็ นไปตามข้อกําหนดของกลุ่ม
ข้อ 9. การขาดจากการเป็ นสมาชิ ก สมาชิ ก อาจขาดจากการเป็ นสมาชิ กกลุ่มด้วยเหตุ ใดเหตุหนึ ง
ดังต่อไปนี
(1) ตาย
(2) ลาออกจากกลุ่ม
(3) คณะกรรมการบริ หารกลุ่มมีมติให้ออก

หมวดที 3
การดําเนิ นงาน
ข้อ 10. กลุ่มจัดให้มีบญั ชี เงินฝากในชื อกลุ่ม ฝากไว้กบั สหกรณ์โดยเงินฝากได้มาจาก
(1) เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน จากสหกรณ์และทีมีผูย้ กให้
(2) เงินสะสมของสมาชิ กตามข้อกําหนดของกลุ่ม
(3) เงินกู้ยมื จากแหล่งต่างๆ
(4) เงินทีได้จากการจําหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์หรื อการดําเนินงานของกลุ่ม
ข้อ 11. คระกรรมการบริ หารกลุ่ม ให้ทีประชุมเลือกตังสมาชิ กเป็ นคณะกรรมการบริ หารกลุม่ จํานวน
อย่างน้อยห้าคน และไม่เกิ นเจ็ดคน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริ หารกลุ่มหนึ งคน เลขานุ ก ารหนึ งคน
เหรัญญิกหนึงคน นอกนันให้เป็ นกรรมการบริ หารกลุ่ม
การคักเลือก การอยูใ่ นตําแหน่ง การถอดถอนจากตําแหน่ งคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม และการลง
ลายมือชือแทนกลุ่ม ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกลุ่ม
ข้อ 12. คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม มีหน้าทีดังต่อไปนี
(1) พิจารณารับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กกลุ่ม
(2) ดูแ ลกิ จกรรมของกลุ่ มให้เ ป็ นไปตามข้อ กําหนด และมติ ข องที ประชุ มกลุ่ มรวมถึ ง
ระเบียบ คําสั ง และมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
(3) เป็ นผูแ้ ทนกลุ่มในการติดต่อประสานงานกับสหกรณ์ หน่วยราชการ หรื อ เอกชนอืนๆ
(4) พิ จารณาจัดทําข้อ กําหนดต่ า งๆ และแผนการดํา เนิ น กิ จกรรมของกลุ่ ม เพื อใช้เ ป็ น
แนวทางในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ข้อ 13 การเงิ นและบัญ ชี ให้กลุ่ มจัดทําข้อกําหนดการรับจ่ายเงิ น รวมทังบัญ ชีแ ละทะเบียนต่ างๆ
ตามทีเห็นสมควร และสามารถให้ตรวจสอบได้ เพือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตรวจสอบรับรอง
เป็ นประจําทุกปี แล้วนําเสนอทีประชุมกลุ่มเพือพิจารณา
ข้อ 14 ให้ก ลุ่ มรายงานผลการดํา เนิ นงานแก่ ค ณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ เ ป็ น กรณี มีปัญหา
เกี ยวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มหรื อ การดําเนิ นกิ จกรรมตามระเบี ยบนี ซึ งกลุ่ มไม่ สามารถแก้ไ ขได้ ให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาให้คาํ แนะนําหรื อแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึนนัน
หมวดที 4
การประชุม
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม จัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่มเป็ นการประจํา อย่างน้อยปี ละ
หนึงครัง ภายในหนึงร้อยห้าสิ บวัน นับแต่วนั สิ นปี ทางบัญชี ของกลุ่ม
ข้อ 16 อํานาจหน้าทีของทีประชุมกลุ่ม ทีประชุมกลุ่มมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) รับทราบเรื องสมาชิกเข้าและออกจากกลุ่ม

(2) พิจารณาผลการดําเนินงานของกลุ่มและรับทราบข้อ กําหนดต่างๆ ของกลุ่ม
(3) พิจารณาจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงาน
(4) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน แก่ คณะกรรมการบริ หารกลุ่มหรื อผูท้ ได้
ี รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานกลุ่ม
(5) พิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ข้อ 17 การประชุมของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
ให้ ค ณะกรรมการบริ หารกลุ่ ม ประชุ ม กั น ตามคราวที มี กิ จ ธุ ระ และให้ ป ระธาน
กรรมการบริ หารกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มนัดเรี ยกประชุ ม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ การกลุ่ ม ต้องมีกรรมการบริ หารกลุ่มเข้าประชุ มไม่น้อ ย
กว่ากึงหนึงของจํานวนคณะกรรมการบริ หารกลุ่มทังหมด
ข้อ 18 การออกเสี ยง
สมาชิ กหรื อกรรมการบริ หารกลุ่ม ออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมกลุ่ม หรื อทีประชุมคระ
กรรมการบริ หารกลุ่มได้เพียงคนละหนึงเสี ยงและจะมอบให้ผอู ้ ืนมาประชุ ม หรื อ ออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ตนไม่ได้
ถ้าเรื องซางทีประชุมวินิจฉัยนัน ผูใ้ ดมีส่วนได้ส่วนเสี ยจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน
ไม่ได้
ข้อ 19. การวินิจฉัยเรื องต่างๆ ในทีประชุ มคณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ น
เกณฑ์ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงลงคะแนนเพิ มขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้อ 20. ในการประชุ มกลุ่ มและประชุ มคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ให้บนั ทึก เรื องทีประชุ มไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในทีประชุมคราวนันลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ประกาศ ณ วันที 4 มิถุนายน 2546

มานะกูล พรรณเรณู
(นายมานะกูล พรรณเรณู )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

