ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กลุ่มสมำชิก พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในข้อ 80 (8) และข้อ 108 (5) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ. 2554 และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 50 ครั้ ง ที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิก ายน 2562 ได้มีม ติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
จากัด ว่าด้วย กลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้ว ย
กลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด ว่ า ด้ว ย
กลุ่มสมาชิก พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 การจัดตั้ง กลุ่ ม สมาชิ ก ทุ ก คนต้องเข้าสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง โดยฝ่ ายงานต่าง ๆ และ
กองร้อยต่าง ๆ จัดเป็ นกลุ่ม ๆ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หน่ วยงาน
งานธุรการกาลังพล และวินัย กก.ตชด.33
งานการข่าว กก.ตชด.33
งานแผนงาน และงบประมาณ กก.ตชด.33
งานส่งกาลังบารุ ง กก.ตชด.33
งานการเงิ น กก.ตชด.33
งานเก็บกูว้ ตั ถุระเบิด กก.ตชด.33
ร้อย ตชด.331
ร้อย ตชด.332
ร้อย ตชด.333
ร้อย ตชด.334
ร้อย ตชด.335
ร้อย ตชด.336
ร้อย ตชด.337
บก.ตชด.ภาค 3
โรงพยาบาลดารารัศมี
ข้าราชการบานาญ
เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
กก.5 บก.กฝ.

รวมจัดเป็ นกลุ่มสมาชิก จานวน 18 กลุ่ม
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เมื่ อสมาชิ กจะย้ายสังกัด จากกลุ่มหนึ่ งไปกลุ่มหนึ่ ง ให้ถือว่าได้เข้าสังกัดกลุ่มนั้น ๆ และให้
ประธานกลุ่มแจ้งให้สหกรณ์ ทราบ
ข้อ 4 การประชุมกลุ่ม ให้ประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่มนัดเรี ยกบรรดาสมาชิกในกลุ่มมาประชุม
กันเป็ นการประชุ ม กลุ่ม เป็ นคราวๆ เพื่ อกิ จกรรมดังระบุใ นข้อ 5 อนึ่ ง กรรมการดาเนิ นการ หรื อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ อาจเรี ยกประชุมกลุ่มได้
บรรดาสมาชิ ก แต่ละกลุ่ม มี หน้า ที่ เข้าประชุ มกลุ่ม ซึ่ ง ตนสังกัดนั้นโดยพร้ อมเพรี ยงทุก คราว
ที่นดั เรี ยก
ในการประชุมกลุ่มต้องมีสมาชิกประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 แห่ งจานวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม
นั้นจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุ ม กลุ่ม ในคราวใดมี ส มาชิ ก ประชุ มไม่ค รบองค์ป ระชุ มก็ ใ ห้นัด เรี ย กประชุ ม ใหม่
อีกคราวหนึ่ง ภายใน 14 วัน และในการประชุมคราวหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุมให้ถือว่า
มติของที่ประชุมกลุ่มมีผลผูกมัดบรรดาสมาชิกในกลุ่มนั้น ๆ
การประชุ ม กลุ่ม นอกจากจะได้ก ระทากันตามคราวที่ มีกิ จธุ ระแล้ว จะต้องจั ดให้มี ข้ ึ นก่ อน
การประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครั้ง เพื่อวินิจฉัยเรื่ องราวที่จะพิจารณาและวินิจฉัยในที่ประชุม
ใหญ่แต่ละครั้งด้วย
ข้ อ 5 กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม ที่ประชุมกลุ่มมีหน้าที่ช่วยพิจารณาวินิจฉัยกิจการและปั ญหา
ทั้ง ปวงในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ กลุ่ ม ของตน และอาจเสนอให้ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ หรื อ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) สอบสวนพิจารณาและรับรองผูส้ มัครรับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกด้วย
(2) รับทราบเรื่ องสหกรณ์รับสมาชิกเข้าใหม่สังกัดกลุ่มนั้น ๆ
(3) รับทราบเรื่ องสมาชิกในสังกัดกลุ่มออกจากสหกรณ์
(4) เลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ตามข้อ 6 ทั้งคณะ หรื อรายตัว
(5) เลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
(6) สอบสวนการใช้เงิ นกู้ของสมาชิ กผูก้ ู้ และซักซ้อมสมาชิ กเกี่ ยวกับการช าระหนี้ ซึ่ งอยู่ใ น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(7) เป็ นสื่ อในการให้การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหมู่สมาชิก
ตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
(8) พิ เ คราะห์ และร่ ว มมื อ ปฏิ บัติ ต ามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ หรื อ ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(9) พิจารณาและดาเนินการเรื่ องอื่น ๆ ในทางส่งเสริ มกิจการของสหกรณ์
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ข้ อ 6 การเลื อกตั้ง จานวนกรรมการบริ หารกลุ่ม ให้ที่ประชุ มกลุ่มเลื อกตั้งสมาชิ กในกลุ่มเป็ น
กรรมการบริ หารกลุ่ม จานวนอย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยตาแหน่ งประธานกลุ่ม
คนหนึ่ง และเลขานุการ กลุ่มคนหนึ่ง หรื อสองคน นอกนั้นเป็ นกรรมการบริ หารกลุ่ม
ข้ อ 7 การดารงตาแหน่ง คณะกรรมการบริ หารกลุ่มอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ 1 ปี ถ้าเมื่อครบ
กาหนด 1 ปี แล้วไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารกลุ่มขึ้นใหม่ก็ให้คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
คนเดิม
อยู่ในตาแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกคณะกรรมการบริ หารกลุ่มขึ้นใหม่ คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
ผูอ้ อกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ า
ผูซ้ ่ ึ ง เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใด ๆ ถอดถอนจากต าแหน่ ง ประธานกลุ่ ม หรื อ เลขานุ ก ารกลุ่ ม หรื อ
กรรมการบริ หารกลุ่มไม่ให้ได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการบริ หารกลุ่มอีก
ถ้าตาแหน่งประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่ม หรื อกรรมการบริ หารกลุ่มว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกตั้งประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่ม หรื อกรรมการบริ หารกลุ่มแทนใน
ตาแหน่ ง ที่ ว่า งประธานกลุ่ม หรื อเลขานุ ก ารกลุ่ม หรื อกรรมการบริ หารกลุ่ ม ซึ่ ง ได้รับ เลื อกตั้ง ใน
ตาแหน่งที่วา่ งนั้นอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ทุกคราวซึ่ งที่ประชุมกลุ่มได้เลือกตั้งประธานกลุ่มหรื อเลขานุ การกลุ่ม หรื อกรรมการบริ หาร
กลุ่มขึ้นใหม่ให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม มีหนังสื อแจ้งเรื่ องให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ว
ข้อ 8 การพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ออกจากตาแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกจากตาแหน่งโดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพในสหกรณ์น้ ีไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(4) ย้ายไปอยูก่ ลุ่มอื่น
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้ อ 9 หน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ประธานกลุ่มมีหน้าที่เป็ นประธาน และดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของที่ประชุมกลุ่มเป็ นสื่ อติดต่อระหว่างสหกรณ์กบั กลุ่มสมาชิก และปฏิบตั ิกิจการอื่น ๆ ตามที่
สหกรณ์มอบให้เลขานุการกลุ่มมีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยประธานกลุ่ม และปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกลุ่มใน
เมื่อประธานกลุ่มไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
กรรมการกลุ่มมีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการกลุ่ม และปฏิบตั ิหน้าที่แทนเลขานุการกลุ่ม ในเมื่อ
เลขานุการกลุ่มไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนที่ประชุมกลุ่มคณะกรรมการบริ หารกลุ่มมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
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(1) เป็ นผู ้แ ทนกลุ่ ม ในการติ ด ต่ อ ประสานงานกับ กลุ่ ม อื่ น ๆ และ กับ คณะกรรมการ
ดาเนินการ
(2) เป็ นผูแ้ ทนคณะกรรมการดาเนิ นการ ในการดาเนิ นงานสหกรณ์ ใ นกลุ่ ม นั้น ๆ และ
ปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการดาเนินการได้มอบหมาย
(3) เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ข้ อ 10 การประชุมของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ให้คณะกรรมการบริ หารกลุ่มประชุมกัน
ตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มต้องมีกรรมการบริ หารกลุ่มเข้าประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ให้นาเสนอที่ประชุมกลุ่มเพื่ อทราบ หรื อ
พิจารณาตามแต่ละกรณีในการประชุมกลุ่มคราวถัดไป
ข้ อ 11 การออกเสี ยง สมาชิกหรื อคณะกรรมการบริ หารกลุ่ม ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุม
กลุ่ม หรื อประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มได้เพียงคนละหนึ่ งเสี ยงและจะมอบให้ผูอ้ ื่นมาประชุม
หรื อออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนไม่ได้
ถ้าเรื่ องซึ่งที่ประชุมกลุ่มวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้ส่วนเสี ยจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ ไม่ได้
ข้ อ 12 การวินิจฉัยเรื่ องต่าง ๆ ในที่ประชุมกลุ่มและที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้ถือ
คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงลงคะแนน
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงซึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาดเว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นกรณี พิเศษ
ข้ อ 13 ในการประชุมกลุ่ม และประชุมคณะกรรมการบริ หารกลุ่มต้องบันทึกเรื่ องที่ พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ในรายงานการประชุ ม และให้ประธานในที่ ประชุ มคราวนั้นลงลายมื อชื่ อไว้เป็ น
สาคัญ
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
(โชคชัย ชูแสง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

