
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากดั  
วาดวยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2562  

*************** 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด ขอ 77 (8) และ
ขอ 108 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 53 คร้ังที่ 10 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2561  
ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพฒันาที่ดิน จาํกัด วาดวยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ  พ.ศ . 2562 โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามญั  ประจําป  2561 เมื่อวนัที่   
1 กุมภาพันธ 2562 ดังตอไปนี ้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จาํกัด  วาดวย 
การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2562”  
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันทีท่ี่ประชุมใหญเห็นชอบเปนตนไป  
  ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบ สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จาํกัด  วาดวยการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2542  
  ขอ 4 ในระเบียบน้ี  
   “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมพฒันาที่ดิน จาํกัด  
   “สมาชิก ” หมายถึง  สมาชิก ผูมีคุณสมบัติ  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย  
กรมพัฒนาที่ดิน จํากัด ขอ 32  
   “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
กรมพัฒนาที่ดิน จํากัด ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมพฒันาที่ดิน จาํกัด ขอ 71  
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  
กรมพัฒนาที่ดิน จํากัด  
   “กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนา
ที่ดิน จํากัด  
   “คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง” หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการดําเนินการ 
แตงตั้งตามระเบียบน้ี  
   “คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง  
แตงตั้งตามระเบียบน้ี  
   “สมาชิกสวนกลาง” หมายถึง สมาชิกทีส่ังกัดหนวยงานสวนกลาง และสมาชิกเกษียณอาย ุ 
   “สมาชิกสวนภูมิภาค” หมายถึง สมาชิกทีส่ังกัดหนวยงานที่ตั้งอยูในภูมิภาค  
  ขอ 5 ใหประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้น  
ผลการวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด    
 



 
ทั่วไป  

  ขอ 6 สมาชิกมี สิทธลิงคะแนนสรรหา  และสมคัร รับการสรรหา เพื่อรับเลือกตั้ง เปน  
ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ตามขอ 8    
  ขอ 7 คณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ  
ดําเนินการ อีกไมเกิน 14 คน  
  ขอ 8 การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ใหแบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้ 
   8.1  ประธานกรรมการ   จํานวน  1  คน  
          โดยใหสรรหาและเลือกตั้งจากสมาชิกทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาค   
   8.2  กรรมการดําเนินการ   จํานวน  14  คน  
          โดยใหสรรหาและเลือกตั้งจากสมาชิกสวนกลาง 6 คน และสวนภูมภิาค 8 คน   

คุณสมบัติผูสมัครและวิธีการสมัคร 
  ขอ 9 ผูสมคัรรับการสรรหาเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ  และกรรมการดําเนินการ 
ตองมคีุณสมบัต ิดังน้ี   
   9.1  ตองเปนสมาชิกสหกรณ ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่สมัคร  
   9.2  ตองเขาใจบทบาทและหนาที่ที่ถูกตอง  และขอพงึปฏิบัติของคณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยเห็นแกประโยชนของสหกรณและสวนรวมเปนสําคัญ   
   9.3  ไมเปนบุคคลที่เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด
เก่ียวกับทรัพยที่กระทาํโดยทจุริต   
   9.4  ไมเปนบุคคลที่เคยได รับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแต  
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   9.5  ไมเปนบุคคลทีเ่คยถูกไลออก  ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที ่  
   9.6  ไมเปนบุคคลที่ เคยถูกใหพนจากตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดําเนินการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ   
   9.7  ไมเปนบุคคลที่เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงประธาน
กรรมการหรือกรรมการดําเนินการเพราะเหตุทจุริตตอหนาที ่ 
   9.8  ไมเปนบุคคลที่ เคยผิดนัดชําระเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย   
ในระยะเวลาสองปทางบัญช ีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่สรรหาและเลือกตั้ง เวนแตการผิดนัดนั้นมไิดเกิดขึ้นจากการ
กระทาํของตนเอง  
   9.9  ไมไดเปนเจาหนาที่สหกรณ  
  ขอ 10 ผูสมคัรรับการสรรหาเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ 
ตองมสีมาชิกรับรอง   1  คน และตองยื่นใบสมคัรดวยตนเอง  และใหสมัครไดเพยีงประเภทเดียวเทาน้ัน   
ทั้งยังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวธีิการทีค่ณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกตั้งกําหนด โดยเครงครัด  



 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  

  ขอ 11 ใหคณะกรรมการดําเนินการ  แตงตั้ง  “คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง ”  
จากกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที ่ประธาน รองประธาน และ เลขานุการ  
  ขอ 12 คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง มอีํานาจหนาที ่ดังน้ี  
   12.1  กําหนดแบบฟอรมใบสมัครรับการสรรหาเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ  
และกรรมการดําเนินการ   
   12.2  ประกาศและตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมคัรรับการสรรหาเพื่อรับเลือกตั้ง
เปนประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ   
   12.3  กําหนดหมายเลขของผูสมคัรรับการสรรหาเพื่อรับเลือกตั้ง เปนประธานกรรมการ 
และกรรมการดําเนินการ  โดยใชวิธจีบัสลากเพื่อกําหนดหมายเลข  และตองกําหนดหมายเลขใหแลวเสร็จ 
ในวนัถัดจากวันปดรับสมคัร  
   12.4  ประกาศรายชื่อผูสมคัรรับการสรรหาเพื่อรับเลือกตั้งเปน ประธานกรรมการ 
และกรรมการดําเนินการ พรอมหมายเลขประจําตัว และรูปถาย จาํนวน 2 รูป  
   12.5  กําหนดหลักเกณฑวธิกีารตาง ๆ วิธกีารนับคะแนน การพิจารณาบัตรดีบัตรเสีย  
   12.6  ใหมกีารลงคะแนนเสียง  นับคะแนนเสียง  และประกาศผลการลงคะแนน 
ใหเสร็จสิ้นภายในวันเดียว   
   12.7  ใหประธานกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง จดัทาํบัญชีรายชื่อผูสมัคร รับการสรรหา
เพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการทั้งหมด  พรอมผลการลงคะแนน เพื่อเสนอตอ 
ที่ประชุมใหญ  
   12.8  มีหนาที่รับเร่ืองและตรวจสอบ ขอทักทวง  รองเรียนหรือปญหาเก่ียวกับ  
การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการทกุกรณี และเสนอใหประธานกรรมการ
พจิารณาสั่งการกอนวนัประชุมใหญ  
  ขอ 13 ใหคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง  แตงตั้ง  “คณะอนุกรรมการสรรหา”  
จํานวน 13 คณะ เพื่อดําเนินการสรรหาผู รับเลือกตั้งเปน ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ  
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งกําหนด รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อ่ืน  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง 
มอบหมาย ดังน้ี   
   13.1  คณะอนุกรรมการสรรหา สวนกลาง  จาํนวน  1 คณะ ๆ ละ 12 คน 
ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการอีก 9 คน  
   13.2  คณะอนุกรรมการสรรหาสวนภูมิภาคประจาํเขต จํานวน 12 คณะ ๆ ละ 5 คน 
ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการอีก 2 คน  
  ขอ 14 คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง และคณะอนุกรรมการสรรหา ตองไมใชผูสมคัร 
รับการสรรหาเพื่อรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ  
   คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง  และคณะอนุกรรมการสร รหา  ให ไดรับ
คาตอบแทนตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  



 
  ขอ 15 การสรรหาผูรับเลือกตั้ง เปน ประธานกรรมการ และกรรมการดําเ นินการ   
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอน วันประชุมใหญ และใหคณะอนุกรรมการสรรหา รายงานผลการสรรหาตอ
คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ     

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง  
  ขอ 16 การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ใหเสนอรายชื่อผูที่ไดรับ
คะแนนสรรหาสูงสุดตามลําดับของแตละประเภทเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง โดยใชมติเสียงขางมาก   
   หากในประเภทใดมคีะแนนสรรหาเทากัน  เปนเหตุใหมี ประธานกรรมการ และ
กรรมการดําเนินการ เกินจํานวนที่พงึจะม ีใหคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งจัดใหมกีารจับสลากในที่ประชุมใหญ  
  ขอ 17 การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในวนัประชุมใหญ   

ประกาศ ณ วนัที ่1  กุมภาพนัธ  2563   
 

 
(นายสุรเดช  เตียวตระกูล ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกรมพฒันาที่ดิน  จํากัด 


