
 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ว่าด้วยกลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือเยาวชนสหกรณ์) พ.ศ. 2546 

*************** 

อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ข้อ 107 ที ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ชุดที 21 ครังที 9 วนัที 3 มิถุนายน 2546 ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยกลุ่ม

สตรีสหกรณ์ (หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1 ระเบียบนีเรียกวา่ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ว่าดว้ยกลุ่ม

สตรีสหกรณ์ (หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) พ.ศ. 2546 

 ขอ้ 2 ระเบียบนีให้ใช้ตงัแต่วนัที 4 มิถุนายน 2546 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ในระเบียบนี 

  (1) “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์)  

  (2) “กลุ่ม” หมายถึง กลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) ตามระเบียบนี 

  (3) “คณะกรรมการบริหารกลุ่ม” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสตรีสหกรณ์ 

 (หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) 

  (4) “ขอ้กาํหนด” หมายถึง ขอ้ปฏิบติัทีกลุ่มร่วมกนักาํหนดขึน 

 ขอ้ 4 ชือกลุ่มใหเ้ป็นไปตามทีกลุ่มสตรีสหกรณ์ (หรือกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) กาํหนดมีทีตงัทีทาํการ

ติดต่อได ้

 

หมวดที 1 

วัตถุประสงค์ 

 ขอ้ 5 วตัถุประสงค ์เพือส่งเสริมฐานนะทางการเศรษฐกิจของสมาชิก รวมทงัการพฒันาสงัคมโดยวธีิ

ร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมเพือประโยชน์ของกลุ่มดงัต่อไปนี 

  (1) ส่งเสริมการประหยดัในหมู่สมาชิก และสะสมเงินทุนเพือเป็นทุนดาํเนินงานของกลุ่ม 

  (2) จดัใหม้ีการแปรรูปผลิตผลทีมีอยู่ในทอ้งถินเพือเพิมมูลค่า รวมทงัจดัจาํหน่ายผลิตผล

และผลิตภณัฑข์องสมาชิกใหไ้ดร้าคาดี 



  (3) จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เคราองมือ เครืองใช ้ทีจาํเป็นในการดาํเนินกิจการของกลุ่มหรือเพือ

จาํหน่ายใหก้บัสมาชิก 

  (4) จดัหาทุนเพือใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่ม 

  (5) รับและจดัการเกียวกับเงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอืนใดหรือ

ทรัพยสิ์นทีไดรั้บจากรัฐ บุคคล องคก์ร หรือสถาบนัต่างๆ โดยใหเ้ป็นไปตามเงือนไขของผูใ้ห ้

  (6) จดัใหม้ีการศึกษาอบรมส่งเสริมการศึกษาความรู้ทางสหกรณ์ และการประกอบอาชีพ 

รวมทงัส่งเสริมสุขภาพพลานามยั และสันทนาการของบรรดาสมาชิก 

  (7) ส่งเสริมและพฒันาดา้นสังคม ไดแ้ก ้การทาํสาธารณประโยชน์ การพฒันาชุมชน และ

การเผยแพร่ข่าวสารทีเป็นประโยชน์ 

 

หมวดที 2 

กลุ่มและสมาชิก 

 ขอ้ 6 กลุ่มตอ้งเขา้สังกดัสหกรณ์ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ 

 ขอ้ 7. คุณสมบตัิของสมาชิก ผูส้มคัเขา้เป็นสมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงันี 

  (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมของกลุ่ม 

  (2) เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ หรือ (4) 

  (3) มีอายไม่เกินสามสิบปี (กรณีกลุ่มเยาวชนสหกรณ์) หรือ 

  (4) เป็นบุคคลทีน่าเชือถือของชุมชน 

 ขอ้ 8. การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ผูส้มคัรซึงมีคุณสมบติัตามขอ้ 7 และประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ตอ้งยืนใบสมคัถึงกลุ่มทีตนต้องการเขา้สังกดั และคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีมติให้รับผู้สมคัรเข้าเป็น

สมาชิกกลุ่ม 

 ค่าสมคัรและเงินสะสมของสมาชิกเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกลุ่ม 

 ขอ้ 9. การขาดจากการเป็นสมาชิก สมาชิกอาจขาดจากการเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยเหตุใดเหตุหนึง 

ดงัต่อไปนี 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออกจากกลุ่ม 

  (3) คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีมติใหอ้อก 

 

 

 

 



หมวดที 3 

การดําเนินงาน 

 ขอ้ 10. กลุ่มจดัใหมี้บญัชีเงินฝากในชือกลุ่ม ฝากไวก้บัสหกรณ์โดยเงินฝากไดม้าจาก 

  (1) เงินสนบัสนุน เงินอุดหนุน จากสหกรณ์และทีมีผูย้กให ้

  (2) เงินสะสมของสมาชิกตามขอ้กาํหนดของกลุ่ม 

  (3) เงินกู้ยมืจากแหล่งต่างๆ 

  (4) เงินทีไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตผลและผลิตภณัฑห์รือการดาํเนินงานของกลุ่ม 

 ขอ้ 11. คระกรรมการบริหารกลุ่ม ใหที้ประชุมเลือกตงัสมาชิกเป็นคณะกรรมการบริหารกลุม่จาํนวน

อย่างนอ้ยหา้คน และไม่เกินเจด็คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการบริหารกลุ่มหนึงคน เลขานุการหนึงคน 

เหรัญญิกหนึงคน นอกนนัใหเ้ป็นกรรมการบริหารกลุ่ม 

 การคกัเลือก การอยูใ่นตาํแหน่ง การถอดถอนจากตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการลง

ลายมือชือแทนกลุ่ม ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกลุ่ม 

 ขอ้ 12. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

  (1) พิจารณารับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม 

  (2) ดูแลกิจกรรมของกลุ่มให้เป็นไปตามขอ้กําหนด และมติของทีประชุมกลุ่มรวมถึง

ระเบียบ คาํสั ง และมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

  (3) เป็นผูแ้ทนกลุ่มในการติดต่อประสานงานกบัสหกรณ์ หน่วยราชการ หรือ เอกชนอืนๆ 

  (4) พิจารณาจดัทาํข้อกําหนดต่างๆ และแผนการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพือใช้เป็น

แนวทางในการดาํเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 

 ขอ้ 13 การเงินและบญัชี ให้กลุ่มจดัทาํข้อกาํหนดการรับจ่ายเงิน รวมทงับญัชีและทะเบียนต่างๆ 

ตามทีเห็นสมควร และสามารถใหต้รวจสอบได ้เพือใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ตรวจสอบรับรอง

เป็นประจาํทุกปี แลว้นาํเสนอทีประชุมกลุ่มเพือพิจารณา 

 ขอ้ 14 ให้กลุ่มรายงานผลการดาํเนินงานแก่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นกรณีมีปัญหา

เกียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มหรือการดาํเนินกิจกรรมตามระเบียบนี ซึงกลุ่มไม่สามารถแก้ไขได้ ให้

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาใหค้าํแนะนาํหรือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนนนั 

 

หมวดที 4 

การประชุม 

 ขอ้ 15 ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่ม จดัใหมี้การประชุมสมาชิกกลุ่มเป็นการประจาํ อย่างน้อยปีละ

หนึงครัง ภายในหนึงร้อยห้าสิบวนั นบัแต่วนัสินปีทางบญัชีของกลุ่ม 

 ขอ้ 16 อาํนาจหนา้ทีของทีประชุมกลุ่ม ทีประชุมกลุ่มมีอาํนาจหนา้ทีดงัต่อไปนี 

  (1) รับทราบเรืองสมาชิกเขา้และออกจากกลุ่ม 



  (2) พิจารณาผลการดาํเนินงานของกลุ่มและรับทราบขอ้กาํหนดต่างๆ  ของกลุ่ม 

  (3) พิจารณาจดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงาน 

  (4) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนการปฏิบติังาน แก่คณะกรรมการบริหารกลุ่มหรือผูที้ไดรั้บ

มอบหมายใหป้ฏิบติังานกลุ่ม 

  (5) พิจารณาแผนการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

 ขอ้ 17 การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

  ให้คณะกรรมก ารบริหารกลุ่ม ประชุ มกันตามครา วทีมีกิ จธุระ แ ละให้ประธาน

กรรมการบริหารกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มนดัเรียกประชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริการกลุ่ม ตอ้งมีกรรมการบริหารกลุ่มเขา้ประชุมไม่น้อย

กวา่กึงหนึงของจาํนวนคณะกรรมการบริหารกลุ่มทงัหมด 

 ขอ้ 18 การออกเสียง 

  สมาชิกหรือกรรมการบริหารกลุ่ม ออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมกลุ่ม หรือทีประชุมคระ

กรรมการบริหารกลุ่มไดเ้พียงคนละหนึงเสียงและจะมอบใหผู้อ้ืนมาประชุม หรือ ออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนไม่ได ้

  ถา้เรืองซางทีประชุมวนิิจฉยันนั ผูใ้ดมีส่วนไดส่้วนเสียจะออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั

ไม่ได ้

 ขอ้ 19. การวนิิจฉัยเรืองต่างๆ ในทีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากเป็น

เกณฑ ์ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

 ขอ้ 20. ในการประชุมกลุ่มและประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้บนัทึกเรืองทีประชุมไวใ้น

รายงานการประชุม และใหป้ระธานในทีประชุมคราวนนัลงลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั 

  

ประกาศ ณ วนัที 4 มิถุนายน 2546 

 

 

มานะกลู  พรรณเรณู 

(นายมานะกูล  พรรณเรณู) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 


