ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
ว่าด้วย ผูแ้ ทนสมาชิก
พ.ศ.๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ข้อ ๕๙ (๘) และ
ข้อ ๘๕ (๑๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๖ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย ผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
พ.ศ.๒๕๕๖ ”

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย ผูแ้ ทนสมาชิก

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์ ” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ คณะกรรมการดําเนินการ ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ ประธานกรรมการ ” หมายความว่า ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่
ทหารเรื อ จํากัด
“ กรรมการ ” หมายความว่า กรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ สมาชิก ”
หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ ผูแ้ ทนสมาชิก ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ที่ได้รับ
เลือกตั้งจากกลุ่มสมาชิกให้เป็ นผูแ้ ทนในหน่วยงานของตน
ข้อ ๔ กําหนดให้มีกลุ่มสมาชิก แบ่งออกเป็ น ๕ กลุ่ม ดังนี้
๔.๑ กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ สมาชิกซึ่ งสังกัดหน่วยขึ้นตรงกองบังคับการกรมอู่ทหารเรื อ
(นขต.บก.อร.) หน่วยขึ้นตรงกรมอู่ทหารเรื อ (นขต.อร.) ซึ่ งมีที่ต้งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรื อ
(นขต.ทร.) และสมาชิกของหน่วยดังกล่าวซึ่ งเกษียณอายุ
๔.๒ กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ สมาชิกซึ่ งสังกัดอู่ทหารเรื อพระจุลจอมเกล้า (อจปร.อร.) และ
สมาชิกของหน่วยดังกล่าวซึ่ งเกษียณอายุ

-๒ ๔.๓ กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ สมาชิกซึ่ งสังกัดอู่ราชนาวีมหิ ดลอดุลยเดช (อรม.อร.) และสมาชิก
ของหน่วยดังกล่าวซึ่ งเกษียณอายุ
๔.๔ กลุ่มที่ ๔ ได้แก่ สมาชิกซึ่ งสังกัดกรมช่างโยธาทหารเรื อ (ชย.ทร.) และสมาชิก
ของหน่วยดังกล่าวซึ่ งเกษียณอายุ
๔.๕ กลุ่มที่ ๕ ได้แก่ สมาชิกซึ่ งสังกัดกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรื อ (อล.ทร.) และสมาชิก
ของหน่วยดังกล่าวซึ่ งเกษียณอายุ

หมวดที่ ๑
ข้อกําหนดทัว่ ไป
ข้อ ๕ การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเรี ยกผูแ้ ทนสมาชิกมาประชุมกันเป็ นการประชุม
ใหญ่สามัญปี ละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ ๖ การประชุมใหญ่วสิ ามัญ คณะกรรมการดําเนินการอาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยผูแ้ ทนสมาชิก
เมื่อใดก็ได้ การเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญดังกล่าวต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๖ การประชุมใหญ่
ข้อ ๔๘ วรรค ๒

หมวดที่ ๒
การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
ข้อ ๗ การจัดตั้งผูแ้ ทนสมาชิกให้ถือเอาจํานวนสมาชิกที่สังกัดอยูใ่ นหน่วยงานที่สังกัดตามข้อ ๔
ข้อ ๘ การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
(๑) สมาชิกของกลุ่มเท่านั้นมีสิทธิ ได้รับการเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
(๒) การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ กให้กระทําในที่ประชุมกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน โดยให้หน่วยแจ้งรายชื่อผูแ้ ทนสมาชิกในกลุ่มของตน
ต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(๓) จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกในกลุ่ม ให้ถืออัตราส่ วนจํานวนสมาชิกยีส่ ิ บคนต่อผูแ้ ทนสมาชิกหนึ่งคน
เศษของอัตราส่ วนเกินกึ่งหนึ่ งให้เลือกผูแ้ ทนสมาชิกเพิ่มให้อีกหนึ่งคน
ข้อ ๙ การอยูใ่ นตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
(๑) การอยูใ่ นตําแหน่ง
ให้ผแู ้ ทนสมาชิกอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนสมาชิกขึ้นใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะเลือกตั้งใหม่

- ๓ (๒) การพ้นจากตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
๒.๑ ครบวาระ หรื อมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
๒.๒ ย้ายจากหน่วยที่ตนเองสังกัด
๒.๓ ลาออกโดยยืน่ ใบลาต่อหัวหน้าหน่วยที่ตนสังกัดอยู่
๒.๔ ขาดจากสมาชิกภาพ
๒.๕ ที่ประชุมกลุ่มซึ่ งตนสังกัดลงมติถอดถอนด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ ๑๐ ตําแหน่งผูแ้ ทนสมาชิ กว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ หากผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง ไม่วา่ ด้วย
เหตุใด จนทําให้จาํ นวนผูแ้ ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรื อเหลือไม่ถึงสามในสี่ ของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิก
ทั้งหมด ให้สหกรณ์แจ้งให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่วา่ งลง และให้
สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กาํ หนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึ งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ ด้

หมวดที่ ๓
อํานาจหน้ าที่ และสิ ทธิของผู้แทนสมาชิก
ข้อ ๑๑ ผูแ้ ทนสมาชิกมีอาํ นาจหน้าที่ และสิ ทธิ ดงั นี้
(๑) เป็ นผูแ้ ทนของสมาชิกในการประชุมใหญ่และการประชุ มใหญ่วสิ ามัญ
(๒) แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อุปสรรคข้อขัดข้อง และเสนอปัญหาของสมาชิกต่อ
ที่ประชุมใหญ่และการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(๓) ออกเสี ยงในที่ประชุมใหญ่และการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ ๑๒ ในการประชุมใหญ่และการประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยผูแ้ ทนสมาชิก ต้องมีผแู ้ ทนสมาชิกมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม และ
ผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบให้ผใู ้ ดเข้าร่ วมประชุมแทนตนมิได้
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่มีปัญหา ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูช้ ้ ีขาด ให้มติของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
พลเรื อโท
( มานิตย์ สู นนาดํา )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

