1

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
วาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ
ขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยค รูน ราธิว าส จํากัด วาดว ยผูแทน
สมาชิก พ.ศ. 2554”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2550
และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบตอไปนี้แทน

หมวด 1
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
ขอ 4. การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมหนวยที่สมาชิกสังกัด
อยูกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวันและใหประธานหนวยเลือกตั้ง
หรือเลขานุการหนวยเลือกตั้งแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในหนวยของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
(3) ใหที่ประชุมหนว ยดําเนิน การเลือ กตั้งผูแ ทนสมาชิ ก โดยอัต ราสว นจํานวน
สมาชิกยี่สิบคนตอผูแทนสมาชิก หนึ่งคนถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกิน กึ่งใหเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานหนวยเลือกตั้งและเลขานุการหนวยเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่หนวยพึงเลือกตั้งได
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
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(5) ให ค ณะกรรมการดําเนิน การมีอํานาจแตงตั้งประธานหนว ยเลือกตั้ง และให
กรรมการประจําหนวยหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการประจําหนวยเปนเลขานุการหนวยเลือกตั้ง
โดยตําแหนง
(6) ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการกําหนดและประกาศหนวยเลือกตั้ง
รายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
ขอ 5. บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิก
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่
กระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของ
รัฐบาลหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูก ใหพ น จากตํ าแหนง กรรมการ หรื อ มีคํ า วินิ จ ฉัย เป น ที่ สุ ด ให พน จาก
ตําแหนงกรรมการตามมาตรา 22 (4)
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปทางบัญชีถึงวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่และลูกจางประจําในสหกรณนี้
(7) มีอายุการเปนสมาชิกนอยกวา 2 ป
(8) ผูซึ่งไมเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส
จํากัด

หมวด 2
การพนจากตําแหนง
ขอ 6. การพนจากตําแหนงของผูแทนสมาชิก
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมหนวย ซึ่งตนสังกัด
(3) ยายหรือโอนไปตางหนวยเลือกตั้ง
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
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(5) ที่ประชุมหนวยซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
(6) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ขอ 7. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ
ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิก
เหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุม
หนวยดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และใหอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได
ขอ 8. ใหประธานหนวยหรือเลขานุการหนวยแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในหนวยของตนไป
ยังสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้ง

หมวด 3
สิทธิและอํานาจหนาที่ของผูแทนสมาชิก
ขอ 9. สิทธิและอํานาจหนาที่ของผูแทนสมาชิก มีดังนี.้ 1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ
2. เปนคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการของสหกรณ
3. มีหนาที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณ และประชุมใหญสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด และมีอํานาจหนาที่ในประชุมใหญ
ดังนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก เขาใหม สมาชิก ลาออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกและวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัคร ซึ่งมิไดรับเลือกเขาสมาชิกและสมาชิกที่ถูกใหออก
จากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต รวจสอบกิจการ
สหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
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(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนปฏิบัติการงานของผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(9) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(10) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(11) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึก หรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณมอบหมาย
(12) กําหนดรูปการ ซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ
(13) พิจารณาเสนอแนะแนวนโยบาย เพื่อพิจารณากิจกรรมของสหกรณใหเกิด
ประโยชนแกสมาชิก
4. ประสานงานระหวางสมาชิกกับสหกรณและดําเนินกิจกรรมกลุม
5. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด รับ มอบหมายจากที่ ป ระชุม ใหญ หรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการดําเนินการ
6. เผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณใหสมาชิกทราบ
7. รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนําไปเสนอตอที่ประชุมใหญ

หมวด 4
การประชุม
ขอ 10. ในการประชุมผูแทนสมาชิกของแตละหนวยครั้งแรก ใหที่ประชุมเลือกตั้งประธาน
หนวยคนหนึ่ง รองประธานหนวยคนหนึ่งหรือหลายคน ผูชวยเลขานุการหนวยคนหนึ่ง และให
กรรมการประจําหนวย หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการประจําหนวยเปนเลขานุ การหนวยโดย
ตําแหนง
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ขอ 11. ใหผูแทนสมาชิกแตละหนวยประชุมกันตามโครงการ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญสามัญ
ขอ 12. ในการประชุมผูแทนสมาชิก ตองจัดใหผูประชุมลงลายมือชื่อพรอมทั้งบันทึกเรื่องที่
ประชุมทั้งสิ้นนั้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ
ขอ 13. ใหกรรมการประจําหนวยหรือผูที่กรรมการประจําหนวยมอบหมายมีอํานาจในการ
เบิกจาย ยืมและสงคืนเงินยืมทดลองจาย คาเบี้ยประชุมผูแทนสมาชิก
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

(นายสวาง ชินพงษ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

