
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ำกดั 
ว่ำด้วยกลุ่มสมำชิก  พ.ศ. 2557 

 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้  75(7)   และขอ้ 104(5)   ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  6  คร้ังท่ี  18  เม่ือวนัท่ี  31  สิงหาคม  2557  ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยกลุ่ม
สมาชิก  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั  วา่ดว้ยกลุ่มสมาชิก  พ.ศ. 
2557 ”   
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. การจดัตั้งกลุ่ม  สมาชิกทุกคนตอ้งเขา้สังกดักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ซ่ึงตั้งข้ึนโดยรวมสมาชิกท่ีอยู่
ใกลเ้คียงกนัและอยูใ่นวงสัมพนัธ์เดียวกนัเขา้ดว้ยกนั ตามความสมคัรใจของสมาชิก กลุ่มสมาชิกหน่ึงๆ ตอ้งมี
สมาชิกไม่เกิน 100 คน โดย แบ่งขนาดกลุ่มออกเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี 

(1) กลุ่มขนาดเล็ก ใหมี้สมาชิกไม่เกิน 35 คน 
(2) กลุ่มขนาดกลาง ใหมี้สมาชิกไม่เกิน 55 คน 
(3) กลุ่มขนาดใหญ่ ใหมี้สมาชิกไม่เกิน 100 คน 

    สมาชิกจะยา้ยจากกลุ่มหน่ึงไปเขา้สังกดัอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงตนอยูใ่กลเ้คียงและอยูใ่นวงสัมพนัธ์เดียวกนั
เขา้ดว้ยกนั ตามความสมคัรใจของสมาชิก  ต่อเม่ือไดแ้จง้ใหก้รรมการบริหารกลุ่มเดิมคนใดคนหน่ึงรับทราบ  
และกรรมการบริหารกลุ่มใหม่คนใดคนหน่ึงซ่ึงตนประสงคจ์ะเขา้นั้นไดรั้บรอง  ทั้งน้ี  ใหป้ระธานกลุ่มทั้ง
สองแจง้เร่ืองน้ีใหส้หกรณ์ทราบโดยเร็ว 
 ขอ้ 4.  การประชุมกลุ่ม ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มนดัเรียกบรรดาสมาชิกในกลุ่มมาประชุม
กนัเป็นการประชุมกลุ่มเป็นคราว ๆ เพื่อกิจกรรมดงัระบุในขอ้ 5 อน่ึง กรรมการด าเนินการหรือเจา้หนา้ท่ี 
สหกรณ์หรือ   เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์อาจเรียกประชุมกลุ่มได ้
 บรรดาสมาชิกแต่ละกลุ่มมีหนา้ท่ีเขา้ประชุมกลุ่ม ซ่ึงตนสังกดันั้นโดยพร้อมเพรียงทุกคราว     
ท่ีนดัเรียก 
 ในการประชุมกลุ่มตอ้งมีสมาชิกประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มนั้นจึง
จะเป็นองคป์ระชุม 
 การประชุมกลุ่มในคราวใดมีสมาชิกประชุมไม่ครบองคป์ระชุมก็ใหน้ดัเรียกประชุมใหม่อีกคราวหน่ึง
ภายในสิบส่ีวนั  และในการประชุมคราวหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ใหถื้อวา่มติของท่ีประชุมกลุ่มมีผลผกูมดับรรดาสมาชิกในกลุ่มนั้น ๆ  
 การประชุมกลุ่ม  นอกจากจะไดก้ระท ากนัตามคราวท่ีมีกิจธุระแลว้  จะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนก่อนการ
ประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ทุกคร้ัง  เพื่อวินิจฉยัเร่ืองราวท่ีจะพิจารณาและวนิิจฉยัในท่ีประชุมใหญ่ 
แต่ละคร้ังดว้ย 



 ขอ้ 5.  กิจกรรมของท่ีประชุมกลุ่ม  ท่ีประชุมกลุ่มมีหนา้ท่ีช่วยพิจารณาวนิิจฉยักิจการและปัญหา 
ทั้งปวงในส่วนท่ีเก่ียวกบักลุ่มของตน  และอาจเสนอใหค้วามคิดเห็นต่อท่ีประชุมใหญ่หรือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการแลว้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผูส้มคัรรับเลือกเขา้เป็นสมาชิก เวน้แต่สมาชิกท่ียา้ยสังกดั
กลุ่มหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มหน่ึง 

(2) รับทราบเร่ืองสหกรณ์รับสมาชิกเขา้ใหม่สังกดักลุ่มนั้น ๆ  
(3) รับทราบเร่ืองสมาชิกในสังกดักลุ่มออกจากสหกรณ์ 
(4) เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารกลุ่มตามขอ้ 6  ทั้งคณะหรือรายตวั 
(5) เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก 
(6) สอบสวนการใชเ้งินกูข้องสมาชิกผูกู้ ้ และซกัซอ้มสมาชิกเก่ียวกบัการช าระหน้ีการจดัหา

ส่ิงของมาจ าหน่ายแก่สมาชิก  การจดัใหมี้อุปกรณ์ส าหรับสมาชิกใชป้ระโยชน์การเก็บ
รักษาและจดัการเพื่อขายผลิตผลของสมาชิกและเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูใ่นวตัถุประสงคข์อง 
สหกรณ์ 

(7) เป็นส่ือในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการผลิตทางเกษตรหรือทางอุตสาหกรรมและการ
ขายผลิตผลหรือผลิตภณัฑใ์นหมู่สมาชิก  ตลอดจนแนะน าสมาชิกเพื่อใชว้ธีิปฏิบติั
ทางการผลิตอนัไดผ้ลดีข้ึน 

(8) เป็นส่ือในการใหก้ารศึกษาอบรมทางสหกรณ์  และทางอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในหมู่สมาชิก  
ตลอดจนการชกัจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 

(9) พิเคราะห์และร่วมมือปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมใหญ่  หรือของคณะกรรมการด าเนินการ 
(10) พิจารณาและด าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์หรือการประกอบ   
        อาชีพหรือการสังคมในหมู่สมาชิก 

 ขอ้ 6.  การเลือกตั้งจ  านวนกรรมการบริหารกลุ่ม 
 ใหท่ี้ประชุมกลุ่มเลือกตั้งสมาชิกในกลุ่มเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม  จ  านวนอยา่งนอ้ย  3  คน  
และไม่เกิน  5  คน  ประกอบดว้ยต าแหน่ง  ประธานกลุ่มคนหน่ึง  และเลขานุการกลุ่มคนหน่ึง  หรือสองคน  
นอกนั้นเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม 
 ขอ้ 7.  การด ารงต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  อยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละ  1  ปี  ถา้เม่ือครบก าหนดหน่ึงปีแลว้ยงัไม่มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้ึนใหม่  ก็ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มคนเดิมอยูใ่นต าแหน่งไปจนกวา่มี
การเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้ึนใหม่  คณะกรรมการบริหารกลุ่มผูอ้อกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ า 
 ผูซ่ึ้งเคยถูกท่ีประชุมใด ๆ ถอดถอนจากต าแหน่งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มหรือ
กรรมการบริหารกลุ่มไม่ใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มอีก 
 ถา้ต าแหน่งประธานกลุ่ม  หรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่มวา่งลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระใหท่ี้ประชุมกลุ่มเลือกตั้งประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม หรือกรรมการบริหารกลุ่มแทนในต าแหน่ง



ท่ีวา่ง  ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม  หรือกรรมการบริหารกลุ่ม ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในต าแหน่งท่ีวา่งนั้นให้
อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้
 ทุกคราวซ่ึงท่ีประชุมกลุ่มไดเ้ลือกตั้งประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม  หรือกรรมการบริหารกลุ่มข้ึน
ใหม่  ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม  มีหนงัสือแจง้เร่ืองใหส้หกรณ์ทราบโดยเร็ว 
 ขอ้ 8.  การพน้จากต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  ออกจากต าแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกจากต าแหน่งโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดั 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณ์น้ีไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  
(4) ยา้ยไปอยูก่ลุ่มอ่ืน  
(5) ท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอน 

 ขอ้ 9.  หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 ประธานกลุ่มมีหนา้ท่ีเป็นประธาน  และดูแลกิจการทัว่ไปของท่ีประชุมกลุ่ม  เป็นส่ือติดต่อระหวา่ง 
สหกรณ์กบักลุ่มสมาชิก  และปฏิบติักิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีสหกรณ์มอบให้ 
 เลขานุการกลุ่มมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยประธานกลุ่ม  และปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานกลุ่มในเม่ือ 
ประธานกลุ่มไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
 กรรมการกลุ่มมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเลขานุการกลุ่ม  และปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเลขานุการกลุ่มในเม่ือ 
เลขานุการกลุ่มไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
 ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนท่ีประชุมกลุ่ม 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูแ้ทนกลุ่มในการติดต่อประสานงานกบักลุ่มอ่ืน ๆ   และกบัคณะกรรมการ 
       ด าเนินการ 
(2) เป็นผูแ้ทนคณะกรรมการด าเนินการ  ในการด าเนินงานสหกรณ์ในกลุ่มนั้นๆ และ

ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดม้อบหมาย 
(3) เสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมใหญ่เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์หรือเป็นผูย้ืน่ค  าร้องต่อ 

สหกรณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารการด าเนินอาชีพและอ่ืน ๆ ในกลุ่มของตน 
(4) เป็นผูค้วบคุมกลุ่มและดูแลจดัการงานและกิจกรรมของกลุ่มใหเ้ป็นไปตามมติ  ระเบียบ

แบบแผนของสหกรณ์  และของกลุ่มนั้น ๆ  
(5) ประสานงานกบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์มาให้

ค  าแนะน าส่งเสริมอาชีพใหส้มาชิกในกลุ่ม  เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกและ
ครอบครัว 

(6) ช่วยเหลือและใหค้วามสะดวกแก่ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของสหกรณ์ในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์  ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ของทางราชการในอนัท่ีจะเขา้



ตรวจสอบ  หรือด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเก่ียวกบัการบ ารุงส่งเสริมอาชีพของ
สมาชิก 

 ขอ้ 10.  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระและใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม
นดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มตอ้งมีกรรมการบริหารกลุ่มเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  ใหน้ าเสนอท่ีประชุมกลุ่มเพื่อทราบหรือพิจารณา
ตามแต่ละกรณีในการประชุมกลุ่มคราวถดัไป 
 ขอ้ 11.  การออกเสียง 
 สมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมกลุ่มหรือท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารกลุ่มไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียงและจะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนไม่ได ้
 ถา้เร่ืองซ่ึงท่ีประชุมกลุ่มวนิิจฉยันั้น  ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สีย  ก็จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นไม่ได ้
 ขอ้  12.  การวินิจฉยัเร่ืองต่าง ๆ ในท่ีประชุมกลุ่มและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหถื้อ
คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นกรณีพิเศษ 
 ขอ้ 13.  ในการประชุมกลุ่ม  และประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มตอ้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยั
ทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม  และใหป้ระธานในท่ีประชุมคราวนั้นลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  กนัยายน  พ.ศ. 2557 

 

                   (ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรเจิด  พฤฒิกิตติ) 
                                      ประธานกรรมการ 
                        สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ากดั 

 
 


