
                                           
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

วา่ดว้ย  ผูแ้ทนสมาชิก 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
                         

 

 

 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั    ขอ้ ๕๙ (๘)      และ      

ขอ้ ๘๕ (๑๑)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๕๖  คร้ังท่ี ๑๐  เม่ือวนัท่ีพฤหสับดีท่ี ๓ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ย  ผูแ้ทนสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖  ดงัต่อไปน้ี 
 

   ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่   “  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ย  ผูแ้ทนสมาชิก 

พ.ศ.๒๕๕๖ ”  

   ขอ้ ๒   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  วนัท่ี   ๕   กุมภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๖   เป็นตน้ไป 

   ขอ้ ๓   ในระเบียบน้ี 

      “  สหกรณ์  ”     หมายความวา่    สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  

    “ คณะกรรมการดาํเนินการ ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย ์

กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

          “  ประธานกรรมการ  ”        หมายความวา่       ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่  

ทหารเรือ จาํกดั 

    “  กรรมการ  ”    หมายความวา่    กรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

    “   สมาชิก ”            หมายความวา่    สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

     “  ผูแ้ทนสมาชิก ”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั         ท่ีไดรั้บ 

เลือกตั้งจากกลุ่มสมาชิกใหเ้ป็นผูแ้ทนในหน่วยงานของตน 

 ขอ้ ๔  กาํหนดใหมี้กลุ่มสมาชิก  แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดงัน้ี 

     ๔.๑   กลุ่มท่ี ๑      ไดแ้ก่        สมาชิกซ่ึงสังกดัหน่วยข้ึนตรงกองบงัคบัการกรมอู่ทหารเรือ  

(นขต.บก.อร.)  หน่วยข้ึนตรงกรมอู่ทหารเรือ (นขต.อร.) ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  หน่วยข้ึนตรงกองทพัเรือ  

(นขต.ทร.) และสมาชิกของหน่วยดงักล่าวซ่ึงเกษียณอาย ุ

  ๔.๒  กลุ่มท่ี ๒       ไดแ้ก่      สมาชิกซ่ึงสังกดัอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกลา้  (อจปร.อร.)       และ 

สมาชิกของหน่วยดงักล่าวซ่ึงเกษียณอาย ุ



       -  ๒   -  

 

  ๔.๓   กลุ่มท่ี ๓      ไดแ้ก่      สมาชิกซ่ึงสังกดัอู่ราชนาวมีหิดลอดุลยเดช  (อรม.อร.)  และสมาชิก 

ของหน่วยดงักล่าวซ่ึงเกษียณอาย ุ

  ๔.๔  กลุ่มท่ี ๔       ไดแ้ก่       สมาชิกซ่ึงสังกดักรมช่างโยธาทหารเรือ  (ชย.ทร.)       และสมาชิก 

ของหน่วยดงักล่าวซ่ึงเกษียณอาย ุ  

    ๔.๕  กลุ่มท่ี ๕       ไดแ้ก่       สมาชิกซ่ึงสังกดักรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.) และสมาชิก 

ของหน่วยดงักล่าวซ่ึงเกษียณอาย ุ

 

 

 หมวดท่ี ๑ 

ขอ้กาํหนดทัว่ไป 

 

 ขอ้ ๕  การประชุมใหญ่สามญั     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุม 

ใหญ่สามญัปีละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์       เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ 

ดาํเนินการ   และมอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ขอ้ ๖  การประชุมใหญ่วสิามญั        คณะกรรมการดาํเนินการอาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยผูแ้ทนสมาชิก 

เม่ือใดก็ได ้     การเรียกประชุมใหญ่วสิามญัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั พ.ศ.๒๕๔๙  หมวด ๖ การประชุมใหญ่ 

ขอ้ ๔๘  วรรค  ๒ 

 

  

 หมวดท่ี ๒ 

               การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก 

 

 ขอ้  ๗    การจดัตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหถื้อเอาจาํนวนสมาชิกท่ีสังกดัอยูใ่นหน่วยงานท่ีสังกดัตามขอ้ ๔ 

 ขอ้  ๘   การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก 

(๑)  สมาชิกของกลุ่มเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บการเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 

(๒) การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหก้ระทาํในท่ีประชุมกลุ่ม    โดยสมาชิกกลุ่มดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 

ก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั   โดยให้หน่วยแจง้รายช่ือผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตน 

ต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

(๓)  จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่ม     ใหถื้ออตัราส่วนจาํนวนสมาชิกยีสิ่บคนต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน 

เศษของอตัราส่วนเกินก่ึงหน่ึงใหเ้ลือกผูแ้ทนสมาชิกเพิ่มใหอี้กหน่ึงคน          

  ขอ้ ๙  การอยูใ่นตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่ง 

(๑)  การอยูใ่นตาํแหน่ง          ให้ผูแ้ทนสมาชิกอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี    ถา้ยงัไม่มีการเลือกตั้ง 

ผูแ้ทนสมาชิกข้ึนใหม่   ก็ให้ผูแ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อนจนกวา่จะเลือกตั้งใหม่ 



- ๓    -    

 

(๒)  การพน้จากตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

๒.๑   ครบวาระ หรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 

๒.๒  ยา้ยจากหน่วยท่ีตนเองสังกดั 

   ๒.๓  ลาออกโดยยืน่ใบลาต่อหวัหนา้หน่วยท่ีตนสังกดัอยู ่      

   ๒.๔  ขาดจากสมาชิกภาพ 

   ๒.๕  ท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

 ขอ้ ๑๐  ตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกวา่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ  หากผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง ไม่วา่ดว้ย 

เหตุใด     จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคน     หรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิก   

ทั้งหมด        ใหส้หกรณ์แจง้ใหท่ี้ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวนท่ีวา่งลง     และให ้

สมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีกาํหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ด ้

  

 

   หมวดที ่๓ 

                                                      อาํนาจหน้าที ่และสิทธิของผู้แทนสมาชิก 

 

 ขอ้ ๑๑  ผูแ้ทนสมาชิกมีอาํนาจหนา้ท่ี และสิทธิดงัน้ี 

(๑)  เป็นผูแ้ทนของสมาชิกในการประชุมใหญ่และการประชุมใหญ่วสิามญั 

(๒)  แสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ   อุปสรรคขอ้ขดัขอ้ง   และเสนอปัญหาของสมาชิกต่อ 

ท่ีประชุมใหญ่และการประชุมใหญ่วสิามญั 

(๓)  ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่และการประชุมใหญ่วสิามญั 

 ขอ้ ๑๒  ในการประชุมใหญ่และการประชุมใหญ่วสิามญัโดยผูแ้ทนสมาชิก  ตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุม 

ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด     หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม       และ 

ผูแ้ทนสมาชิกจะมอบใหผู้ใ้ดเขา้ร่วมประชุมแทนตนมิได ้

 ขอ้ ๑๓  ในกรณีท่ีมีปัญหา ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูช้ี้ขาด ใหม้ติของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

             ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

 

    ประกาศ   ณ   วนัท่ี                กุมภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ 

  

                                                   พลเรือโท   

                   ( มานิตย ์  สูนนาดาํ )                                       

                         ประธานกรรมการ 

                          สหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั 
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