
 

 

ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

      วาดวยกลุมสตรีสหกรณ  (หรือเยาวชนสหกรณ)       

พ.ศ. 2562 

 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด ขอ 74(16) และขอ 105(10) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 42 ครั้งที 7/2562  เม่ือวนัท่ี  11 เมษายน  2562 ไดกําหนดระเบียบ

วาดวยกลุมสตรีสหกรณ  (หรอืกลุมเยาวชนสหกรณ)  ดังตอไปนี้ 

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด วาดวยกลุมสตรี

สหกรณ  (หรือกลุมเยาวชนสหกรณ)  พ.ศ.2562” 

  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชต้ังแตวันท่ี 12 เมษายน  พ.ศ.2562 เปนตนไป 

  ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  วาดวยกลุมสตรีสหกรณ  (หรือ

กลุมเยาวชนสหกรณ) พ.ศ. 2546 และบรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และ

ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ 4  ในระเบียบนี้ 

(1) “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกกลุมสตรีสหกรณ  (หรือกลุมเยาวชนสหกรณ) 

(2) “กลุม”  หมายถึง  กลุมสตรีสหกรณ  (หรือกลุมเยาวชนสหกรณ)  ตามระเบียบนี้ 

(3) “คณะกรรมการบริหารกลุม”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารกลุมสตรีสหกรณ  

(หรือกลุมเยาวชนสหกรณ)   

   (4)  “ขอกําหนด”  หมายถึง  ขอปฏิบัติท่ีกลุมรวมกันกําหนดข้ึน 

  ขอ  5  ชื่อกลุม  ใหเปนไปตามท่ีกลุมสตรีสหกรณ  (หรือกลุมเยาวชนสหกรณ)  กําหนด 

มีท่ีต้ังท่ีทําการท่ีติดตอได 

หมวดท่ี  1 

วัตถุประสงค 

  ขอ  6  วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก  รวมท้ังการพัฒนาสังคม 

โดยวิธีรวมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชนของกลุมดังตอไปนี้ 

(1) สงเสริมการประหยัดในหมูสมาชิก  และสะสมเงินทุนเพ่ือเปนทุนดําเนินงาน 

ของกลุม 

(2) จัดใหมีการแปรรูปผลิตผลท่ีมีอยูในทองถ่ิน  เพ่ือเพ่ิมมูลคา  รวมท้ังจัด 

จําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑของสมาชิกใหไดราคาดี  

 

 

         

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยกลุมสตรีสหกรณ  (หรือกลุมเยาวชนสหกรณ) 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 
      

(3) จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  ท่ีจําเปนในการดําเนินกิจการของกลุม 

หรือเพ่ือจําหนายใหกับสมาชิก 

(4) จัดหาทุนเพ่ือใชในการดําเนินงานของกลุม 

(5) รับและจัดการเก่ียวกับเงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินชวยเหลือ  หรือเงินอ่ืนใด 

หรือทรัพยสินท่ีไดรับจากรัฐ  บุคคล  องคกร  หรือสถาบันตาง ๆ  โดยใหเปนไปตามเง่ือนไขของผูให 

(6) จัดใหมีการศึกษาอบรม  สงเสริมการศึกษาความรูทางสหกรณ  และ 

การประกอบอาชีพ  รวมท้ังสงเสริมสุขภาพพลานามัย  และสันทนาการของบรรดาสมาชิก 

(7) สงเสริมและพัฒนาดานสังคม  ไดแก  การทําสาธารณประโยชน  การพัฒนา 

ชุมชน  และการเผยแพรขาวสารท่ีเปนประโยชน 

หมวดท่ี  2 

กลุมและสมาชิก 

  ขอ  7  กลุมตองเขาสังกัดสหกรณ  โดยไดรับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ดําเนินการสหกรณ 

ขอ  8  คุณสมบัติของสมาชิก  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคและกิจกรรมของกลุม 

(2) เปนสมาชิกสหกรณหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกสหกรณ  หรือ (4) 

(3) มีอายุไมเกินสามสิบป  (กรณีกลุมเยาวชนสหกรณ)  หรือ 

(4) เปนบุคคลท่ีนาเชื่อถือของชุมชน 

ขอ  9  การสมัครเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  8  และประสงคจะเปน 

สมาชิกกลุม  ตองยื่นใบสมัครถึงกลุมท่ีตนตองการเขาสังกัด  และคณะกรรมการบริหารกลุมมีมติ   

ใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม   

คาสมัครและเงินสะสมของสมาชิกเปนไปตามขอกําหนดของกลุม 

  ขอ  10  การขาดจากการเปนสมาชิก  สมาชิกอาจขาดจากการเปนสมาชิกกลุมดวยเหตุใด 

เหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกจากกลุม 

(3) คณะกรรมการบริหารกลุมมีมติใหออก 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยกลุมสตรีสหกรณ  (หรือกลุมเยาวชนสหกรณ) 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

 

 

หมวดท่ี  3 

การดําเนินงาน 

ขอ  11  กลุมจัดใหมีบัญชีเงินฝากในชื่อกลุม  ฝากไวกับสหกรณ  โดยเงินฝากไดมาจาก 

(1) เงินสนับสนุน  เงินอุดหนุน  จากสหกรณและท่ีมีผูยกให 

(2) เงินสะสมของสมาชิกตามขอกําหนดของกลุม 

(3) เงินกูยืมจากแหลงตาง ๆ   

(4) เงินท่ีไดจากการจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑหรือการดําเนินงานของกลุม 

ขอ  12  คณะกรรมการบริหารกลุม  ใหท่ีประชุมเลือกต้ังสมาชิกเปนคณะกรรมการบริหารกลุม 

จํานวนอยางนอยหาคน  และไมเกินเจ็ดคน  ประกอบดวยประธานกรรมการบริหารกลุมหนึ่งคน  เลขานุการ 

หนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นอกนั้นใหเปนกรรมการบริหารกลุม 

  การคัดเลือก  การอยูในตําแหนง  การถอดถอนจากตําแหนงคณะกรรมการบริหารกลุม  และ 

การลงลายมือชื่อแทนกลุม  ใหเปนไปตามขอกําหนดของกลุม 

  ขอ  13  คณะกรรมการบริหารกลุม  มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณารับผูสมัครเขาเปนสมาชิกกลุม 

(2) ดูแลกิจกรรมของกลุมใหเปนไปตามขอกําหนด  และมติของท่ีประชุมกลุม 

รวมถึง  ระเบียบ  คําสั่ง  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   

(3) เปนผูแทนกลุมในการติดตอประสานงานกับสหกรณ  หนวยราชการหรือเอกชนอ่ืน ๆ  

(4) พิจารณาจัดทําขอกําหนดตาง ๆ  และแผนการดําเนินกิจกรรมของกลุม  เพ่ือใชเปนแนวทาง 

ในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกลุม 

ขอ  14  การเงินและบัญชี  ใหกลุมจัดทําขอกําหนดการรับจายเงิน  รวมท้ังบัญชีและทะเบียน 

ตาง ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร  และสามารถใหตรวจสอบได  เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตรวจสอบและ

รับรองเปนประจําทุกป  แลวนําเสนอท่ีประชุมกลุมเพ่ือพิจารณา 

  ขอ  15  ใหกลุมรายงานผลการดําเนินงานแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนระยะ 

กรณีมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมหรือการดําเนินกิจกรรมตามระเบียบนี้  ซ่ึงกลุมไมสามารถแกไขได 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาใหคําแนะนําหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยกลุมสตรีสหกรณ  (หรือกลุมเยาวชนสหกรณ) 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

หมวดท่ี  4 

การประชุม 

  ขอ  16  ใหคณะกรรมการบริหารกลุม  จัดใหมีการประชุมสมาชิกกลุมเปนการประจํา 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน  นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของกลุม 

   ขอ  17  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมกลุม  ท่ีประชุมกลุมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องสมาชิกเขาและออกจากกลุม 

(2) พิจารณาผลการดําเนินงานของกลุม  และรับทราบขอกําหนดตาง ๆ ของกลุม 

(3) พิจารณาจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงาน 

(4) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการบริหารกลุม 

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานกลุม 

(5) พิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมของกลุม   

  ขอ  18  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม 

   ใหคณะกรรมการบริหารกลุม  ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  และใหประธาน 

กรรมการบริหารกลุมหรือเลขานุการกลุมนัดเรียกประชุม 

   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองมีกรรมการบริหารกลุมเขาประชุม 

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารกลุมท้ังหมด 

  ขอ  19  การออกเสียง 

   สมาชิกหรือกรรมการบริหารกลุม  ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมกลุมหรือ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมไดเพียงคนละหนึ่งเสียงและจะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมหรือออกเสียง 

ลงคะแนนแทนตนไมได 

  ถาเรื่องซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น  ผูใดมีสวนไดสวนเสียจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได 

  ขอ  20  การวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ  ในท่ีประชุมกลุมและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม 

ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

  ขอ  21  ในการประชุมกลุมและประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม   ใหบันทึกเรื่องท่ีประชุม 

ไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในท่ีประชุมคราวนั้นลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  11 เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

     (นายหนู  กมลสินธ) 

      ประธานกรรมการ                                        

สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 
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