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ร่าง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั 

วา่ดว้ย การสรรหาผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

พ.ศ. 2558 
************************ 

 เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษัทการบินไทย 

จ ากดั เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั  อาศยัอ านาจตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 54 ข้อ 57(9) และข้อ 85(9)   ท่ีประชุมใหญ่วิสามญั คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 24 

กนัยายน 2558  จึงก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษทัการบินไทย จ ากดั ว่าด้วย 

การสรรหาผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี         กนัยายน 2558  เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั ว่าดว้ย การสรรหา

บุคคลเพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2550 

  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดของสหกรณ์  ท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีให้ใช้

ระเบียบน้ีแทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 

 “ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั 

 “ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 “ ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 “ กรรมการ ” หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
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  “ คณะกรรมการสรรหา ” หมายถึง คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ งข้ึนท าหน้าท่ี

สรรหาสมาชิกผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเพื่อให้ท่ี

ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 “ การสรรหา ” หมายถึง การท่ีคณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการจัดให้

สมาชิกออกเสียงลงคะแนนสรรหาโดยวิธีลับ

เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกสมาชิกท่ีมีสิทธิสมคัร

เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์ 

 “ ประธานกรรมการสรรหา ” หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเลือกเป็นประธาน

กรรมการสรรหา 

 “ ผูจ้ดัการ ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

 “ เจา้หนา้ท่ี ” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

 “ หน่วยลงคะแนน ” หมายถึง สถ าน ท่ี ซ่ึ งคณ ะกรรมการส รรห าป ระก าศ

ก าหนดใหส้มาชิกลงคะแนนเสียงเพื่อสรรหา 

 “ เขตปริมณฑล ” หมายถึง บริเวณท่ีก าหนดไม่ให้ท าการหาเสียงหรือกระท า

การใด ๆ ท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผูส้มคัรเขา้รับ

การสรรหา 

 “ ผูส้มคัร ” หมายถึง สมาชิกท่ีสมคัรเขา้รับการสรรหาเพื่อเป็นผูมี้สิทธิ

เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 “ ผูส้มคัรเป็นกรรมการ ” หมายถึง ผูท่ี้ได้รับการสรรหาท่ีเป็นผูมี้คะแนนสูงสุดตาม

สัดส่วนท่ีได้ระบุไวใ้นแต่ละฝ่าย และสมคัรให้ท่ี

ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 “ สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ 
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 “ ฝ่าย ”  หมายถึง 1.   หน่วยธุรกิจ ( Business Unit ) 

    2.   หน่วยงานระดับฝ่ายในสังกัดรองกรรมการ

ผูอ้  านวยการใหญ่ 

    3.   ห น่ วยงานทั้ งห มดในสั งกัด ก รรมก าร

ผูอ้  านวยการใหญ่และเจา้หนา้ท่ี 

     สมาชิกท่ีพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัท

การบินไทย จ ากดั (มหาชน) หรือพน้จากการ

เป็นเจา้หนา้ท่ีแลว้  ให้ถือสังกดัฝ่ายท่ีสังกดัอยู่

ในวนัสุดทา้ยก่อนพน้สภาพ 

 ข้อ 5. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6   ให้มีกรรมการในแต่ละฝ่ายเพื่อการสรรหา  โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายตาม

โครงสร้างการจดัองค์กรของบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ท่ีประกาศใช้บังคบัอยู่ก่อนวนัเลือกตั้ ง

กรรมการเกา้สิบวนั 

 ข้อ 6. การก าหนดจ านวนกรรมการแต่ละฝ่าย  ให้ค  านวณเกณฑ์จ านวนสมาชิกต่อกรรมการหน่ึง

คนจากจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์  ตามหลกัฐานทางทะเบียนท่ีมีอยูก่่อนวนัเลือกตั้งกรรมการเกา้สิบ

วนั  แลว้เฉล่ียดว้ยจ านวนกรรมการสิบส่ีคนโดยไม่รวมประธานกรรมการ 

  ให้รวมฝ่ายท่ีมีจ านวนสมาชิกไม่เกินก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกต่อกรรมการหน่ึงคน เพื่อให้

ไดจ้  านวนสมาชิกเกินก่ึงหน่ึง  แต่ไม่เกินจ านวนสมาชิกต่อกรรมการหน่ึงคน 

  ฝ่ายใดมีจ านวนสมาชิกเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกต่อกรรมการหน่ึงคนแต่ไม่ถึงจ านวน

สมาชิกต่อกรรมการหน่ึงคน  ใหมี้กรรมการฝ่ายนั้นไดห้น่ึงคน 

  ฝ่ายใดท่ีมีจ านวนสมาชิกตามเกณฑ์จ านวนสมาชิกต่อกรรมการหน่ึงคน  ให้มีกรรมการได้

หน่ึงคนทุกจ านวนสมาชิกท่ีถึงเกณฑ์ 

  เศษส่วนของจ านวนสมาชิกต่อกรรมการหน่ึงคน  ท่ีเหลือจากการค านวณตามวรรคส่ีให้มี

กรรมการไดอี้กหน่ึงคน  ตามล าดบัเศษส่วนท่ีมีจ านวนมากไปหานอ้ยจนครบจ านวนสิบส่ีคน 

 ข้อ 7. ให้มีคณะกรรมการสรรหาข้ึนคณะหน่ึง  ซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการและหรือ

สมาชิกท่ีไม่สมคัรเขา้รับการสรรหา  โดยให้ประธานกรรมการประกาศรายช่ือคณะกรรมการสรรหาก่อนวนั

สรรหาในคราวนั้นไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนั 
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 ข้อ 8. คณะกรรมการสรรหา  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ใหค้ณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการสรรหา 

(2)  ประกาศจ านวนกรรมการแต่ละฝ่ายตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6. 

(3) ประกาศก าหนดวนัท่ีเปิด-ปิดการรับสมคัร 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา 

(5) ตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร 

(6) ประกาศรายช่ือหมายเลขประจ าตวั  สังกดั พร้อมรูปถ่ายของผูมี้คุณสมบติัครบถว้น

ใหส้มาชิกทราบ 

(7) ก าหนดแบบใบสมคัรและบตัรลงคะแนนสรรหา 

(8) ก าหนดหมายเลขผูส้มคัร  โดยวธีิจบัฉลากอยา่งเปิดเผยและมีการลงนามอยา่งถูกตอ้ง 

(9) ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการลงคะแนนสรรหาก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่น้อย

กวา่สิบหา้วนั 

(10) ก าหนดหน่วยลงคะแนนสรรหา  จดัเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์การลงคะแนนสรรหา 

(11) จดัท ารายช่ือสมาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหา ทั้งน้ีให้เสร็จส้ินก่อนวนัเปิดรับสมคัร

สรรหากรรมการอยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

(12) ควบคุมใหก้ารลงคะแนนสรรหาโดยวธีิลบัเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(13) ด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การลงคะแนนสรรหาเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย 

(14) เม่ือตรวจสอบบญัชีรายช่ือสมาชิกผูใ้ช้สิทธิลงคะแนนสรรหาเพื่อตรวจสอบการ

ลงคะแนนสรรหาซ ้ าซอ้นแลว้  ก็ใหอ้อกประกาศ 

(15) คณะกรรมการสรรหา ส่งเร่ืองใหป้ระธานกรรมการเพื่อประกาศผลการสรรหา 

(16) ด าเนินการอ่ืนใดเพื่อใหก้ารจดัการสรรหาตามระเบียบน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ข้อ 9. ให้ประธานกรรมการเป็นผูล้งนามในประกาศหรือค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการสรรหา 
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  ข้อ 10. วิธีสมคัร  สมาชิกผูใ้ดประสงค์จะสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์

ตอ้งยื่นใบสมคัรต่อผูจ้ดัการหรือเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายพร้อมดว้ยหลกัฐานตามท่ีคณะกรรมการสรรหา

ประกาศก าหนด ณ ท่ีท าการสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองหรือมอบหมายเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรใหส้มาชิกผูอ่ื้นเป็นผูย้ืน่แทนก็ได ้ และให้ผูจ้ดัการส่งมอบใบสมคัรพร้อมหลกัฐานดงักล่าวให้

คณะกรรมการสรรหาเพื่อด าเนินการต่อไป 

  ข้อ 11. การใชสิ้ทธิออกเสียง  และวธีิการออกเสียงลงคะแนนสรรหา 

(1) สมาชิกตอ้งตรวจสอบรายช่ือและสังกดั  ถา้ไม่ถูกตอ้งหรือมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือ

และสังกดัใหแ้จง้ต่อผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนวนัลงคะแนน

สรรหาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั 

(2) ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาเลือกผูส้มคัรในแต่ละฝ่ายของตน  ซ่ึงในการลงคะแนน

สรรหาใหส้มาชิกขอรับบตัรลงคะแนนสรรหาท่ีหน่วยลงคะแนนสรรหาโดยแสดงบตัรประจ าตวัพนกังานหรือ

บตัรท่ีออกโดยบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายแสดงต่ออนุกรรมการ

ควบคุมหน่วยลงคะแนนสรรหา และเม่ือตรวจสอบถูกตอ้งแลว้  ให้สมาชิกแต่ละคนลงช่ือรับบตัรคนละหน่ึง

ฉบบั 

(3) ห้ามมิให้ลงเลขท่ีบตัรลงคะแนนสรรหาในบญัชีรายช่ือสมาชิกผูรั้บบตัรลงคะแนน

สรรหา 

(4) สมาชิกมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาได้ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีประกาศ

ก าหนดให้เลือกไดใ้นแต่ละฝ่าย โดยท าเคร่ืองหมายกากบาท   ลงในช่องท่ีก าหนดในบตัรลงคะแนนสรรหา  

ถา้ท าเคร่ืองหมายกากบาทเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีประกาศก าหนดให้เลือกไดใ้นแต่ละฝ่ายใหถื้อวา่เป็นบตัร

เสีย  ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหา  ให้ท าเคร่ืองหมายกากบาท   ใน

ช่องงดออกเสียงลงคะแนนสรรหาในบตัรลงคะแนนสรรหา 

(5) เม่ือสมาชิกไดรั้บบตัรลงคะแนนสรรหาและท าเคร่ืองหมายกากบาท  แลว้  ให้น า

บตัรลงคะแนนสรรหาไปหยอ่นลงในหีบรับบตัรลงคะแนนท่ีจดัเตรียมไวท้นัที 

(6) หา้มสมาชิกน าบตัรลงคะแนนสรรหาออกไปจากสถานท่ีลงคะแนน 

(7) หา้มสมาชิกใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาเกินกวา่หน่ึงคร้ัง 
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(8) หา้มบุคคลหน่ึงบุคคลใดกระท าการหาเสียง หรือกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดอนัเป็นคุณหรือ

เป็นโทษต่อผูเ้ขา้รับการสรรหาในเขตปริมณฑลท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 

(9) ห้ามบุคคลหน่ึงบุคคลใดปิดประกาศ แผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงของผูส้มคัรเขา้รับ

การสรรหาท่ีตูป้ระกาศสหกรณ์  บริเวณอาคารท่ีท าการสหกรณ์และหน่วยลงคะแนนสรรหา 

(10) ห้ามบุคคลหน่ึงบุคคลใดยา้ยหน่วยลงคะแนนสรรหา เวน้แต่เหตุสุดวิสัยและไดรั้บ

การอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  ข้อ 12. เม่ือถึงเวลาปิดการลงคะแนนสรรหา  ให้หวัหนา้ควบคุมสถานท่ีลงคะแนนสรรหาประกาศ

ปิดหน่วยและงดจ่ายบัตรลงคะแนนสรรหา เวน้แต่สมาชิกท่ีรับบัตรลงคะแนนสรรหาแล้วยงัคงรอการ

ลงคะแนนสรรหาอยูภ่ายในหน่วย  ให้ท าการลงคะแนนสรรหาจนเสร็จส้ิน  จากนั้นให้หัวหน้าควบคุมหน่วย

ลงคะแนนสรรหา ท าการนบัคะแนนสรรหา ณ หน่วยท่ีมีการลงคะแนนสรรหาใหเ้สร็จส้ิน   ใหห้วัหนา้ควบคุม

หน่วยนบัคะแนนลงลายมือช่ือรับรองผลการนบัคะแนน  และลงลายมือช่ือพยานรับรองผลการนบัคะแนนไม่

นอ้ยกวา่สองคน  

  ข้อ 13. ให้หัวหน้าควบคุมหน่วยลงคะแนนสรรหาจดัท ารายการเก่ียวกับจ านวนบตัรลงคะแนน   

สรรหาทั้งหมด  จ านวนสมาชิกท่ีมารับบตัรลงคะแนนสรรหาและจ านวนบตัรลงคะแนนสรรหาท่ีเหลือพร้อม

ลงลายมือช่ือรับรอง 

  ข้อ 14. ใหป้ระธานกรรมการ  ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการสรรหา พร้อมทั้งผลการนบัคะแนนสรรหา

เพื่อใหส้มาชิกทราบ และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการเลือกตั้ง 

  ข้อ 15. ในการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นกรรมการด าเนินการ  ให้ประธาน

กรรมการประกาศวนั เวลา และสถานท่ีรับสมคัรไวใ้นประกาศนั้นดว้ย 

  ข้อ 16. ใหผู้มี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ใหม้าสมคัรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ในประกาศ 

  ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการ น ารายช่ือผูมี้สิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ เสนอต่อท่ี

ประชุมใหญ่ใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 18. การเลือกประธานกรรมการ  ให้สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิกเพื่อให้ท่ีประชุม

ใหญ่เลือกตั้งโดยมิตอ้งมีการสรรหาแต่ใชว้ิธีแสดงตนในท่ีประชุม  หรือมีหนงัสือยินยอมให้เสนอช่ือจากผูท่ี้

ไดรั้บการเสนอช่ือมาแสดงต่อท่ีประชุมใหญ่ 
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  ข้อ 19. ส าหรับสมาชิกท่ีท าผิดระเบียบน้ีขอ้ใดขอ้หน่ึง  ใหค้ณะกรรมการสรรหารายงานการกระท า

ผดิระเบียบต่อคณะกรรมการ  เพื่อด าเนินการตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 42(6) 

  ข้อ 20. ใหค้ณะกรรมการจดัเก็บรักษาบตัรลงคะแนนและเอกสารเก่ียวกบัการสรรหาไวใ้นสถานท่ีท่ี

ปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัจากวนัสรรหา 

  ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด 

รักษาการตามระเบียบน้ี 

 

     ประกาศ   ณ   วนัที ่        กนัยายน    2558 

 

 

     เรืออากาศเอก 
 

      ( กนก  ทองเผือก ) 

      ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทัการบินไทย จ ากดั 

 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

 ข้อ 54.  การเลือกตั้ งและการด ารงต าแหน่ง    
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เกิน
สิบห้าคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  โดย
วิธีเลือกประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืน
อีกไม่เกินสิบส่ีคน  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์  เลือกตั้ งระหว่างกันเองเป็นรองประธาน
กรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน เลขานุการหน่ึงคน
และเหรัญญิกหน่ึงคน  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 การก าหนดจ านวนกรรมการตามหน่วยงาน 
ระดับฝ่ายระดับ เดียวกัน หรือการรวมฝ่ายระดับ
เดียวกนัหรือก าหนดจ านวนกรรมการทัว่ไป  การรับ
สมัครเลือกตั้ ง การหย่อนบัตรลงคะแนน  การนับ
คะแนน  การควบคุมการลงคะแนน และอ่ืน ๆ ให้
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ยการสรรหาบุคคล
เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์  ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 
 กรณีมีปัญหาอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ห น่ วยงาน ตาม ท่ี ก าหนดไว้ใน วรรค ก่ อน  ให้
คณะกรรมการสรรหาพิ จารณาก าหนดจ านวน
กรรมการตามสัดส่วนของหน่วยงาน และให้น าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการใหค้วามเห็นชอบ 

 ข้อ 54.  การเลือกตั้ งและการด ารงต าแหน่ง    
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เกิน
สิบหา้คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  โดยวิธี
เลือกประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่
เกินสิบส่ีคน  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
เลือกตั้งระหว่างกนัเองเป็นรองประธานกรรมการหน่ึง
คนหรือหลายคน เลขานุการหน่ึงคนและเหรัญญิกหน่ึง
คน  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 การก าหนดจ านวนกรรมการตามหน่วยงาน 
ระดบัฝ่ายระดบัเดียวกนั หรือการรวมฝ่ายระดบัเดียวกนั
หรือก าหนดจ านวนกรรมการทั่วไป  การรับสมัคร
เลือกตั้ง การหยอ่นบตัรลงคะแนน  การนบัคะแนน  การ
ควบคุมการลงคะแนน และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมใหญ่ 
 กรณีมีปัญหาอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ห น่ ว ย ง าน ต าม ท่ี ก าห น ด ไ ว้ใน ว รรค ก่ อ น  ให้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ
ต าม สั ด ส่ วน ข อ งห น่ ว ย ง าน  แ ล ะ ให้ น า เส น อ
คณะกรรมการด าเนินการใหค้วามเห็นชอบ 

ก าห น ด วิ ธี ก าร เลื อ ก ตั้ ง เพื่ อ ให้
สอดคลอ้งระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการ
สรรหาวิธีการสรรหาผูมี้สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ 
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กรณีการลงคะแนน เพื่อสรรหากรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์กระท าก่อนวนัประชุมใหญ่  ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอผลการสรรหาเพื่อให้
ท่ีป ระชุมใหญ่ ลงม ติ เลือกตั้ งให้ เป็นกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ 

  

ข้อ 55.  ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็น
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึง
มีลักษณะดังต่อไปน้ี  เป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดให้จ  าคุก  ในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท าโดย
ทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือ
มีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22(4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
จากต าแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(5) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่า
ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาห้าปีทางบญัชีตั้งแต่
ปีท่ีผิดนัด เว ้นแต่การผิดนัดนั้ นไมได้เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

ข้อ 55.  ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็น
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมี
ลักษณะดังต่อไป น้ี   เป็นห รือท าหน้ า ท่ีกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดให้จ  าคุก  ในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท าโดย
ทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน  
ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมี
ค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22(4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจาก
ต าแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(5) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่า  
ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาห้าปีทางบญัชีตั้ งแต่   
ปี ท่ีผิดนัด  เว ้นแต่การผิดนัดนั้ นไมได้เกิดจากการ  
กระท าของตนเอง 

ก าหนดลกัษณะตอ้งห้ามของบุคคลท่ี
จะเป็นคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระเบียบ
สหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาวิธีการสรร
หาผู ้มี สิท ธิสมัครรับ เลือกตั้ ง เป็น
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
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(6) เป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์ (6) เป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์ 
(7)  ไม่ได้รับการสรรหาในล าดับที่ก าหนดใน

สัดส่วนของแต่ละฝ่ายตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการ

สรรหาผู้มี สิท ธิสมั ครรับ เลื อกตั้ ง เป็นกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ ทีจ่ะมีได้ในการเลอืกตั้งคราวน้ัน ๆ  
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