
ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 

วาดวยกลุมสมาชิก 

พ.ศ.2562 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 74(16) และขอ 105(10) ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42 ครั้งท ี7/2562  เมื่อวันที ่ 11 เมษายน  2562 ไดกําหนดระเบียบวาดวยกลุม

สมาชิก 2562  ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณ  การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  วาดวยกลุมสมาชิก  พ.ศ. 2562”   

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 เมษายน  พ.ศ. 2562   เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณ การเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  วาดวยกลุมสมาชิก พ.ศ. 2559 และบรรดา

ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4. การจัดตั้งกลุม  สมาชิกทุกคนตองเขาสังกัดกลุมใดกลุมหนึ่ง   ซึ่งตั้งข้ึนโดยรวมสมาชิกที่อยู

ใกลเคียงกันและมีลักษณะงานเกษตรกรรมทํานองเดียวกันนั้นเขาดวยกัน 

    สมาชิกจะยายจากกลุมหนึ่งไปเขาสังกัดอีกกลุมหนึ่งซึ่งตนอยูใกลเคียงและมีลักษณะงานเกษตรกรรม

ทํานองเดียวกันไดตอเม่ือไดแจงที่ประชุมกลุมเดิมทราบและท่ีประชุมกลุมซึ่งตนจะเขานั้นไดลงมติรับรองโดย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชกิท่ีเขาประชุม  ทั้งนี้  ใหประธานกลุมทั้งสองแจงเรื่องนี้ให

สหกรณทราบโดยเร็ว 

 ขอ 5.  การประชุมกลุม ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมนัดเรียกบรรดาสมาชิกในกลุมมาประชุมกัน

เปนการประชุมกลุมเปนคราวๆ เพื่อกิจกรรมดังระบุในขอ 5 อนึ่ง กรรมการดําเนินการหรือเจาหนาทีส่หกรณหรือ

เจาหนาที่สงเสริมสหกรณอาจเรียกประชุมกลุมได 

 บรรดาสมาชิกแตละกลุมมีหนาที่เขาประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดนั้นโดยพรอมเพรียงทุกคราวที่นัดเรียก 

 ในการประชุมกลุมตองมีสมาชิกประชุมไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกทั้งหมดในกลุมนั้นจึงจะ

เปนองคประชุม 

 การประชุมกลุมในคราวใดมีสมาชิกประชุมไมครบองคประชุมก็ใหนัดเรียกประชุมใหมอีกคราวหนึ่ง

ภายในสิบสี่วัน  และในการประชุมคราวหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 ใหถือวามติของที่ประชุมกลุมมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุมนั้นๆ  

 การประชุมกลุม  นอกจากจะไดกระทํากันตามคราวที่มีกิจธุระแลว  จะตองจัดใหมีขึ้นกอนการประชุม

ใหญสามัญของสหกรณทุกครั้ง  เพื่อวินิจฉัยเรื่องราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุมใหญ 

แตละครั้งดวย 
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 ขอ 6.  กิจกรรมของที่ประชุมกลุม ที่ประชุมกลุมมีหนาที่ชวยพิจารณาวินิจฉัยกิจการและปญหา 

ทั้งปวงในสวนที่เกี่ยวกับกลุมของตน  และอาจเสนอใหความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญหรือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการแลวแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผูสมัครรับเลือกเขาเปนสมาชิกดวย 

(2) รับทราบเรื่องสหกรณรับสมาชิกเขาใหมสังกัดกลุมนั้นๆ  

(3) รับทราบเรื่องสมาชิกในสังกัดกลุมออกจากสหกรณ 

(4) เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารกลุมตามขอ 6  ทั้งคณะหรือรายตัว 

(5) เลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

(6) สอบสวนการใชเงินกูของสมาชิกผูกู  และซักซอมสมาชิกเกี่ยวกับการชําระหนี้การจัดหา

สิ่งของมาจําหนายแกสมาชิก  การจัดใหมีอุปกรณสําหรับสมาชิกใชประโยชนการเก็บรักษาและจัดการเพื่อขาย

ผลิตผลของสมาชิกและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งอยูในวัตถุประสงคของ สหกรณ 

(7) เปนสื่อในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการผลิตทางเกษตรหรือทางอุตสาหกรรมและการ

ขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑในหมูสมาชิก  ตลอดจนแนะนําสมาชิกเพ่ือใชวิธีปฏิบัติทางการผลิตอันไดผลดีขึ้น 

(8) เปนสื่อในการใหการศึกษาอบรมทางสหกรณ  และทางอื่นๆ  ที่เก่ียวของในหมูสมาชิก  

ตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ 

(9) พิเคราะหและรวมมือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ  หรือของคณะกรรมการดําเนินการ 

(10) พิจารณาและดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ในทางสงเสริมกิจการของสหกรณหรือการประกอบ          

อาชีพหรือการสังคมในหมูสมาชิก 

 ขอ 7.  การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม 

 ใหที่ประชุมกลุมเลือกตั้งสมาชิกในกลุมเปนกรรมการบริหารกลุม  จํานวนอยางนอย  3  คน  

และไมเกิน  5  คน  ประกอบดวยตําแหนง  ประธานกลุมคนหนึ่ง  และเลขานุการกลุมคนหนึ่ง  หรือสองคน  

นอกนั้นเปนกรรมการบริหารกลุม 

 ขอ 8.  การดํารงตําแหนง 

 คณะกรรมการบริหารกลุม  อยูในตําแหนงไดคราวละ  1  ป  ถาเมื่อครบกําหนดหนึ่งปแลวยังไมมีการ

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมขึ้นใหม  ก็ใหคณะกรรมการบริหารกลุมคนเดิมอยูในตําแหนงไปจนกวามีการ

เลือกคณะกรรมการบริหารกลุมขึ้นใหม  คณะกรรมการบริหารกลุมผูออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา 

 ผูซึ่งเคยถูกท่ีประชุมใดๆ ถอดถอนจากตําแหนงประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมหรือกรรมการ บริหาร

กลุมไมใหไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริหารกลุมอีก 
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 ถาตําแหนงประธานกลุม  หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมวางลงกอนถึงคราวออกตาม

วาระใหที่ประชุมกลุมเลือกตั้งประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุมแทนในตําแหนงที่วาง  

ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม  หรือกรรมการบริหารกลุม ซึ่งไดรับเลือกตั้งในตําแหนงที่วางนั้นใหอยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 

 ทุกคราวซึ่งที่ประชุมกลุมไดเลือกตั้งประธานกลุม หรือเลขานุการกลุม หรือกรรมการบริหารกลุม       

ขึ้นใหม ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม  มีหนังสือแจงเรื่องใหสหกรณทราบโดยเร็ว 

 ขอ 9.  การพนจากตําแหนง 

 คณะกรรมการบริหารกลุม  ออกจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออกจากตําแหนงโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใดๆ  

(4) ยายไปอยูกลุมอื่น  

(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

 ขอ 10.  หนาที่ของคณะกรรมการบริหารกลุม 

 ประธานกลุมมีหนาที่เปนประธาน  และดูแลกิจการทั่วไปของที่ประชุมกลุม  เปนสื่อติดตอระหวาง 

สหกรณกับกลุมสมาชิก  และปฏิบัติกิจการอ่ืนๆ ตามที่สหกรณมอบให 

 เลขานุการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยประธานกลุม  และปฏิบัติหนาที่แทนประธานกลุมในเมื่อ 

ประธานกลุมไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

 กรรมการกลุมมีหนาที่เปนผูชวยเลขานุการกลุม  และปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการกลุมในเมื่อ 

เลขานุการกลุมไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

 ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุม 

 คณะกรรมการบริหารกลุมมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูแทนกลุมในการติดตอประสานงานกับกลุมอื่นๆ และกับคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) เปนผูแทนคณะกรรมการดําเนินการ  ในการดําเนินงานสหกรณในกลุมนั้นๆ และ

ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมาย 

(3) เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญเก่ียวกับกิจการของสหกรณหรือเปนผูยื่นคํารองตอ 

สหกรณในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการดําเนินอาชีพและอ่ืนๆ ในกลุมของตน 

(4) เปนผูควบคุมกลุมและดูแลจัดการงานและกิจกรรมของกลุมใหเปนไปตามมติ  ระเบียบ

แบบแผนของสหกรณ  และของกลุมนั้นๆ  
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(5) ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญและมีประสบการณมาให

คําแนะนําสงเสริมอาชีพใหสมาชิกในกลุม  เพื่อเปนการเพ่ิมรายไดใหแกสมาชิกและครอบครัว 

(6) ชวยเหลือและใหความสะดวกแกผูจัดการ  หรือเจาหนาที่อ่ืนของสหกรณในการ

ปฏิบัติงานของสหกรณ  ตลอดจนเจาหนาที่ตาง ๆ ของทางราชการในอันที่จะเขาตรวจสอบ  หรือดําเนินการ

อยางหนึ่งอยางใดเกี่ยวกับการบํารุงสงเสริมอาชีพของสมาชิก 

 ขอ 11.  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม 

 ใหคณะกรรมการบริหารกลุมประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระและใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมนัด

เรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองมีกรรมการบริหารกลุมเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนคณะกรรมการบริหารกลุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารกลุม  ใหนําเสนอท่ีประชุมกลุมเพื่อทราบหรือพิจารณา

ตามแตละกรณีในการประชุมกลุมคราวถัดไป 

 ขอ 12.  การออกเสียง 

 สมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารกลุม  ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมกลุมหรือที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกลุมไดเพยีงคนละหนึ่งเสียงและจะมอบใหผูอื่นมาประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนแทนตน

ไมได 

 ถาเรื่องซึ่งที่ประชุมกลุมวินิจฉัยนั้น  ผูใดมีสวนไดเสีย  ก็จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไมได 

 ขอ  13.  การวินิจฉัยเรื่องตาง ๆ ในที่ประชุมกลุมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมใหถือคะแนน

เสียงขางมากเปนเกณฑ  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เปนเสียงชี้ขาด เวนแตจะไดกําหนดไวเปนกรณีพิเศษ 

 ขอ 14.  ในการประชุมกลุม  และประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมตองบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย

ทัง้สิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมคราวนั้นลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

      ประกาศ  ณ  วันที ่ 11  เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

                                               (นายหนู  กมลสินธ) 

                                                ประธานกรรมการ 

                                        สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 
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