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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่ าด้ วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
พ.ศ. 2554
อาศัย อํานาจตามความในข้อ 71 (8) และข้อ 99 (10) แห่ ง ข้อบัง คับสหกรณ์ ออมทรั พย์ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด และมติ ที่ประชุ มใหญ่วิสามัญประจําปี 2552 วันที่ 15 ธันวาคม 2552
ประกอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มติที่ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 40 ในการประชุ มครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มติที่ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 40 ในการประชุ มครั้งที่ 14 เมื่ อวันที่ 30
กันยายน 2553 และมติที่ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 40 ในการประชุ มครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 14 มกราคม
2554 จึงได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จํากัด พ.ศ.2554 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิ กระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด ว่าด้วย
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด พ.ศ.
2553” ตั้งแต่วนั ที่ 14 มกราคม 2554 เป็ นต้นไปแต่ให้ผลการดําเนิ นการในการเลื อกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์ภายใต้ระเบี ยบฉบับนี้ มีผลใช้ได้ต่อไปและให้ถือเป็ นวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ตาม
ระเบียบฉบับใหม่
ข้อ 2 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
พ.ศ. 2554”
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดํา เนิ นการสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“กรรมการดําเนิ นการ” หมายความว่า กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“สมาชิ ก” หมายความว่า สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ธ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
จํากัด ไม่รวมสมาชิกสมทบ
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“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสรรหาบุคคล
ที่สมัครเป็ นประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จํากัด และนําเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานกรรมการ และ/หรื อกรรมการดําเนิ นการตามจํานวน
กรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
“ประธานกรรมการสรรหา” หมายความว่ า ประธานกรรมการสรรหาที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง โดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“คณะอนุ ก รรมการสรรหาระดับ จัง หวัด” หมายความว่า คณะอนุ ก รรมการสรรหาระดับ จัง หวัด ที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้ง
“ประธานอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัด” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดที่
คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้ง
“คณะอนุ กรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะอนุ กรรมการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหาและหรื อ
คณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิงานประจําหน่วยสรรหา
“ประธานอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า ประธานอนุ กรรมการสรรหาที่คณะกรรมการสรรหาและ
หรื อคณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิงานประจําหน่วยสรรหา
“หน่วยสรรหา” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามที่
คณะกรรมการสรรหาสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด กําหนดให้เป็ นหน่วย
ลงคะแนนเสี ยงสรรหาประธานกรรมการและ/หรื อ กรรมการดําเนินการ
ข้อ 5 คณะกรรมการดําเนินการ
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่ งคน และกรรมการ
ดําเนิ นการอี กสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุ มใหญ่เลื อกตั้งจากสมาชิ ก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง
กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ซ่ ึ งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รับเลื อกตั้งอี กก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นสองวาระ
ติดต่อกัน
กรณี ที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่วา่ ง ให้กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ที่
ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้
ในระเบียบนี้ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว
ข้อ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อความเรี ยบร้อยในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการ
ให้มีวิธีการสรรหาสมาชิ กที่จะสมัครเป็ นประธานกรรมการและ/หรื อกรรมการดําเนิ นการก่อน แล้วจึงเสนอชื่อผูท้ ี่
ได้รับการสรรหารวมทั้งผูท้ ี่สมัครรับการสรรหาทุกคนเรี ยงลําดับคะแนนสู งสุ ดจากมากไปหาน้อยให้ที่ประชุ มใหญ่
เลือกตั้งตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เป็ นประธานกรรมการ และ/หรื อกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี
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ข้อ 7 คุณสมบัติของผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการดําเนินการ
(1) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
(2) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดย
ทุจริ ต
(3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(4) ไม่ เ คยถู ก ให้ พ ้นจากตํา แหน่ ง กรรมการดํา เนิ น การ หรื อ มี ค าํ วินิ จฉัย เป็ นที่ สุ ด ให้พ ้น จาก
ตําแหน่งกรรมการดําเนินการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการดําเนิ นการเพราะเหตุทุจริ ต
ต่อหน้าที่
(6) ไม่เคยผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี
นับแต่ที่ผิดนัดถึ งปี ที่เลื อกตั้งประธานกรรมการ และ/หรื อกรรมการดําเนิ นการ เว้นแต่การผิดนัดมิ ได้เกิ ดจากการ
กระทําของตนเอง
(7) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ข้อ 8 ผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงสรรหา ได้แก่ ผูท้ ี่เป็ นสมาชิ กและมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่ อผูม้ ี
สิ ทธิลงคะแนนเสี ยงสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาเท่านั้น
กรณี มีผสู ้ มัครเป็ นประธานกรรมการและ/หรื อกรรมการดําเนิ นการไม่เกินจํานวนที่ประกาศกําหนดใน
วันปิ ดรั บสมัครหรื อปรากฏว่ามีผูส้ มัครรับการสรรหาขอถอนการสรรหาหรื อขาดคุ ณสมบัติในภายหลังจนเหลื อ
ผูส้ มัครรับการสรรหาไม่เกินหรื อเท่าจํานวนที่ประกาศกําหนดให้งดการดําเนิ นการสรรหาประธานกรรมการและ/
หรื อกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี
ข้อ 9 การดําเนินการสรรหา ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ให้ประธานกรรมการสรรหา ประกาศรับสมัคร จํานวนกรรมการ วันรับสมัคร หลักเกณฑ์การ
รับสมัคร วิธีการสรรหา หน่วยสรรหา และเรื่ องอื่นใดที่เกี่ยงข้องกับการสรรหาให้สมาชิ กทราบโดยเปิ ดเผย ทั้งนี้
ต้องประกาศให้มีการรับสมัครล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน
(2) ให้คณะกรรมการดําเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ ง จํานวนไม่เกิน 7 คน
ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหาอีก 6 คน
ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้ง มอบหมาย ขอความร่ วมมือ บุคคลหรื อคณะบุคคล เพื่อคัดเลือกและ
แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสรรหาระดับจังหวัดจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ประกอบด้วยประธานอนุ กรรมการสรรหา
ระดับจังหวัด 1 คน และอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดอีก 4 คน
ให้มีคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและหรื อคณะอนุ กรรมการ
สรรหาระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี ให้ปฏิ บตั ิงานประจําหน่วยเลื อกตั้ง ควบคุ มดูแลการสรรหาจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3
คน ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการสรรหา 1 คน และอนุกรรมการสรรหาอีก 3 คนต่อหนึ่งหน่วยสรรหา
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คณะกรรมการสรรหาหรื อคณะอนุ กรรมการสรรหาระดับจังหวัดหรื อคณะอนุ กรรมการสรรหาคนใด
สมัครรับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการ และ/หรื อกรรมการดําเนิ นการ ให้หมดสิ ทธิ เป็ นคณะกรรมการสรรหา
หรื อคณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดหรื อคณะอนุกรรมการสรรหา
ให้คณะกรรมการสรรหา คณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดหรื อคณะอนุกรรมการสรรหา
ได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
(3) คณะกรรมการสรรหามีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดและหรื อคณะอนุกรรมการสรรหา
(3.2) กําหนดแบบพิมพ์ใบสมัคร และบัตรสรรหา
(3.3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้ารับการสรรหา
(3.4) กําหนดหมายเลขของผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็ นประธานกรรมการ และ/หรื อ
กรรมการดําเนิ นการ การกําหนดหมายเลขผูส้ มัครเรี ยงตามลําดับของการสมัคร กรณี การสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธี
จับสลากเพื่อกําหนดหมายเลขผูส้ มัคร และในกรณี ผูส้ มัครรับการสรรหาที่ สมัครเป็ นกลุ่ ม อาจกําหนดหมายเลข
ผูส้ มัครในกลุ่มเรี ยงกันก็ได้
(3.5) ประกาศรายชื่อผูส้ มัครเข้ารับการสรรหา พร้อมทั้งหมายเลขผูส้ มัครให้สมาชิ กทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันลงคะแนนเสี ยงสรรหาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
(3.6) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนสรรหา
(3.7) กําหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาโดยการลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนนและการ
ประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง
(3.8) จัดทําบัญชี รายชื่ อผูไ้ ด้รับการสรรหาทั้งหมด พร้อมด้วยผลการลงคะแนนเสี ยง เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้ดาํ เนินการเลือกตั้งตามข้อบังคับของสหกรณ์ต่อไป
(3.9) แต่งตั้ง มอบหมาย ขอความร่ วมมื อ บุ ค คลหรื อคณะบุ ค คล ในการดําเนิ นการ
เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เป็ นไปด้วยความถูกต้อง เรี ยบร้อย บริ สุทธิ์ ยุติธรรม
(3.10) กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิและขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาประธาน
กรรมการ และ/หรื อกรรมการดําเนินการสหกรณ์
(3.11) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 10 การรับสมัครผูร้ ับการสรรหา
ผูส้ มัครรับการสรรหาเพื่อเป็ นประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนิ นการ จะต้องยื่นใบสมัครและ
รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ ว ไม่เกิ น 1 ปี จํานวนตามที่ คณะกรรมการสรรหา
กําหนด ต่อคณะกรรมการสรรหาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ตามแบบ วิธีการ วัน และระยะเวลาที่กาํ หนดในประกาศ
ของคณะกรรมการสรรหา
ข้อ 11 การประกาศรายชื่อผูส้ มัครรับการสรรหา
เมื่อคณะกรรมการสรรหาตรวจคุณสมบัติผสู ้ มัครเข้ารับการสรรหาแล้ว ให้ประกาศรายชื่อผูส้ มัคร
รับการสรรหาพร้อมหมายเลขผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการดําเนิ นการ ปิ ดไว้ให้
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สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันลงคะแนนเสี ยงสรรหา ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ณ ที่ทาํ การสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด และบริ เวณที่เป็ นสํานักงานของหน่วยสรรหา
ในกรณี ที่ได้ประกาศตามวรรคก่ อนไปแล้ว ปรากฏว่ามี ผูส้ มัค รรั บการสรรหาขอถอนหรื อขาด
คุณสมบัติในภายหลัง ให้ประกาศยกเลิกหมายเลขผูส้ มัครนั้น
ข้อ 12 การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสี ยงสรรหา
ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา การกําหนดวันลงคะแนนเสี ยงสรรหาต้องไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุมใหญ่
ข้อ 13 หี บบัตรสรรหา
ก่อนถึ งกําหนดเวลาลงคะแนนเสี ยงสรรหา ให้อนุ กรรมการสรรหาเปิ ดหี บบัตรสรรหาออกเพื่อ
ตรวจดูภายในหี บบัตรสรรหาต่อหน้าสักขีพยาน แล้วจึงปิ ดหี บบัตรสรรหาเพื่อรับบัตรสรรหา และตั้งหี บบัตรสรร
หาไว้ในที่เปิ ดเผย มีอนุกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนประจําอยูท่ ี่หีบบัตรสรรหา
เมื่อพ้นกําหนดเวลาสรรหา ให้อนุ กรรมการสรรหางดรั บบัตรสรรหาแล้วปิ ดช่ องใส่ บตั รสรรหา
พร้อมทั้งลงนามอนุกรรมการสรรหากํากับไว้เพื่อป้ องกันการเปิ ดหี บบัตรสรรหาก่อนจะดําเนินการนับคะแนนต่อไป
ข้อ 14 การขอรับบัตรสรรหา และการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนสรรหา
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนสรรหาเป็ นสิ ทธิ เฉพาะตัวของสมาชิ กจะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ
แทนตนไม่ได้ สมาชิ กจะต้องมาแสดงตนต่ออนุ กรรมการสรรหาเพื่อขอรับบัตรสรรหา ณ สถานที่ที่จดั เป็ นสถานที่
ลงคะแนนสรรหา พร้อมบัตรประจําตัวสมาชิ กสหกรณ์ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(บัตรพนักงาน ธ.ก.ส.) หรื อ
บัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ เมื่ออนุ กรรมการสรรหาได้ตรวจบัญชี รายชื่ อและหลักฐานถูกต้องแล้วให้
สมาชิกลงลายมือชื่อรับบัตรสรรหา
ภายหลัง จากรั บ บัต รสรรหา สมาชิ ก จะต้อ งทํา เครื่ อ งหมายเลื อ กผูส้ มัค รรั บ การสรรหาตามที่
คณะกรรมการสรรหากําหนดลงในบัตรสรรหาในคูหาที่จดั ไว้ให้แล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตรสรรหาต่อไป
ห้ามนําบัตรสรรหาออกนอกหน่ วยสรรหา บัตรสรรหาที่ถูกนําออกนอกหน่วยสรรหาดังกล่าวให้
นับเป็ นบัตรสรรหาเสี ย
การทําเครื่ องหมายเลื อกผูส้ มัครรับการสรรหาจะต้องทําเครื่ องหมายเฉพาะตามที่กาํ หนดให้ลงใน
ช่ องที่ ก าํ หนดไว้ใ นบัตรสรรหาเท่า นั้น หากมี ก ารทํา เครื่ องหมายอื่ นใดหรื อทํา เครื่ องหมายนอกช่ องที่ ก าํ หนด
ให้นบั เป็ นบัตรสรรหาเสี ย
ข้อ 15 การลงคะแนนสรรหาผูส้ มัครรับการสรรหา
เมื่อถึงกําหนดเวลาลงคะแนนเสี ยงสรรหา ให้คณะอนุ กรรมการสรรหาประจําหน่ วยสรรหาจ่าย
บัตรสรรหาให้แก่สมาชิกที่มาแสดงตนเพือ่ ขอรับบัตรสรรหา
สมาชิ กทุกคนออกเสี ยงได้คนละหนึ่ งเสี ยง สามารถลงคะแนนให้ผสู ้ มัครรับการสรรหาได้ตามที่
ต้องการ แต่ตอ้ งไม่เกิ นจํา นวนประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการดําเนิ นการที่ กาํ หนดไว้ตามประกาศของ
คณะกรรมการสรรหา บัตรที่ถูกลงคะแนนมากกว่าจํานวนคณะกรรมการดําเนิ นการที่กาํ หนดไว้ตามประกาศของ
คณะกรรมการสรรหาถือว่าเป็ นบัตรสรรหาเสี ย
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เมื่อถึงกําหนดเวลาปิ ดการลงคะแนนเสี ยงสรรหา ให้คณะอนุ กรรมการสรรหาประจําหน่วยสรรหา
ปิ ดการลงคะแนนและงดจ่ายบัตรสรรหาทันที แล้วให้สรุ ปผลจํานวนสมาชิ กผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนน จํานวนสมาชิ กที่มา
ลงคะแนนและไม่ลงคะแนน พร้ อมบัตรคงเหลื อที่ไม่ได้ลงคะแนน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
เมื่อผูแ้ สดงตนรับบัตรสรรหาภายในกําหนดเวลาการสรรหาที่เหลืออยูใ่ นหน่วยสรรหาได้ทาํ การลงคะแนนเสร็ จสิ้ น
แล้ว ให้คณะอนุ กรรมการสรรหาประจําหน่วยปิ ดช่องใส่ บตั รสรรหาของหี บบัตรสรรหาด้วยแผ่นกระดาษให้สนิ ท
ลงลายมือชื่อคณะอนุกรรมการสรรหากํากับที่กระดาษปิ ดช่องหี บบัตรสรรหา
ห้ามผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหาเข้าไปในหน่วยสรรหา
ข้อ 16 การส่ งบัตรลงคะแนนสรรหา
ให้ประธานอนุ กรรมการสรรหานําส่ ง “ซองใส่ เอกสารสําคัญพร้ อมหี บบัตรสรรหา” ให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหา โดยส่ ง ทางไปรษณี ย ์ด่ ว นพิ เ ศษ (EMS) ทัน ที ห ลัง จากปิ ดหี บ บัต รสรรหา เฉพาะหน่ ว ย
เลือกสรรหาในสํานักงานใหญ่ อาคารนางเลิ้ง สํานักงานอาคารประชาชื่ น และสํานักงานอาคารจตุจกั ร ให้นาํ ส่ งถึง
ประธานคณะกรรมการสรรหาโดยตรง ภายในสิ้ นวันทําการของการลงคะแนนเสี ยงสรรหา
กรณี ที่ นํ า ส่ ง “ซองใส่ เอกสารสํ า คัญ พร้ อ มหี บ บั ต รสรรหา” ภายหลั ง จากเวลาที่ ก ํ า หนด
คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็ นยุติ
ข้อ 17 การนับคะแนน
ให้ทาํ การนับคะแนนในวันประชุ มใหญ่สามัญประจําปี โดยนับคะแนนบัตรสรรหาด้วยเครื่ องตรวจ
นับคะแนน ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดไว้ในประกาศ ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบว่าเป็ นบัตรสรรหา
ดีหรื อบัตรสรรหาเสี ย แล้วดําเนินการนับคะแนนโดยเปิ ดเผยและต่อเนื่องจนเสร็ จสิ้ น
ในกรณี เป็ นบัตรสรรหาเสี ย ให้คณะกรรมการสรรหานับคะแนนบันทึกว่า เป็ นบัตรสรรหาเสี ยและ
ลงชื่ อกํากับไว้ดว้ ย เมื่อนับคะแนนเสร็ จแล้ว ให้เก็บบัตรสรรหา พร้ อมทั้งใบแจ้งผลการนับคะแนนไว้ในหี บบัตร
สรรหาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 18 การเสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหาเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
ให้ประธานกรรมการสรรหาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เสนอรายชื่ อผูไ้ ด้รับการสรรหารวมทั้งผูท้ ่ี
สมัค รรั บ การสรรหาทุ ก คนเรี ย งลํา ดับ คะแนนสู ง สุ ด จากมากไปหาน้อ ยให้ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี เพื่ อ
ดําเนินการเลือกตั้งตามข้อบังคับของสหกรณ์ต่อไป
ให้ประธานกรรมการสรรหาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย จัดทําบัญชี รายชื่ อผูท้ ี่ได้รับการสรรหาเป็ น
ประธานกรรมการ และ/หรื อ กรรมการดําเนิ นการพร้ อมผลการลงคะแนน โดยเรี ยงลําดับคะแนนสู งสุ ดจากมาก
ไปหาน้อยของผูส้ มัครรับการสรรหาทุกคน เพื่อดําเนิ นการเลือกตั้งตามข้อบังคับของสหกรณ์ ในกรณี มีผูส้ มัครรับ
การสรรหาเป็ นประธานกรรมการหนึ่งคนให้ถือว่าผูส้ มัครรับการสรรหาดังกล่าวเป็ นผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นประธาน
กรรมการ
ในกรณี มีผสู ้ มัครรับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการเกิ นกว่าหนึ่ งคน ให้เสนอชื่ อผูส้ มัครรับการ
สรรหาที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดเป็ นผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการ
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ในกรณี ที่ ผ ลการสรรหาประธานกรรมการมี ผู ้ไ ด้รั บ คะแนนสู ง สุ ด เท่ า กัน มากกว่ า หนึ่ งคน
ให้ประธานกรรมการสรรหาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย จับสลากผูไ้ ด้รับคะแนนสู งสุ ดเท่ากันมาหนึ่งคนและให้เสนอ
ชื่อผูท้ ี่ได้รับการจับสลากขึ้นมานั้นเป็ นผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนิ นการเกิ นกว่าจํานวนที่คณะกรรมการสรรหา
ประกาศรับสมัคร ให้เสนอรายชื่ อผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนิ นการโดยเรี ยงลําดับคะแนนสู งสุ ดจาก
มากไปหาน้อยของผูส้ มัครรับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนิ นการทุกคน เพื่อดําเนิ นการเลือกตั้งตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ต่อไป
ในกรณี ที่ผลการสรรหากรรมการดําเนิ นการมีผูไ้ ด้รับคะแนนเท่ากันในลําดับสุ ดท้ายเกินกว่าหนึ่ ง
คน ให้ประธานกรรมการสรรหาจับสลากผูไ้ ด้รับคะแนนเท่ากันดังกล่าวจํานวนหนึ่งคน และให้เสนอชื่ อผูท้ ี่ได้รับ
การจับสลากขึ้นมานั้นเป็ นผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนิ นการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีจาํ นวนประธานกรรมการจาก
การสรรหาหนึ่งคน และ/หรื อกรรมการดําเนินการจากการสรรหาเท่ากับจํานวนที่กาํ หนดไว้ในประกาศรับสมัคร
ให้ประธานกรรมการสรรหาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เสนอรายชื่ อผูส้ มัครรับการสรรหาทุ กคน
เรี ยงลําดับคะแนนสู งสุ ดจากมากไปหาน้อยให้ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี เพื่อดําเนิ นการเลื อกตั้งเป็ นประธาน
กรรมการ และ/หรื อ กรรมการดําเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้วแต่กรณี ต่อไป
ข้อ 19 การเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรื อ กรรมการดําเนินการสหกรณ์
เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรื อ กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการสรรหานําเสนอแล้ว ถื อได้วา่ ผูท้ ี่ได้รับการสรรหาได้รับการเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการและ/หรื อ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้ประธานในที่ประชุ มใหญ่แจ้งรายชื่ อคณะกรรมการดําเนิ นการที่ได้รับการเลือกตั้งให้ที่ประชุ ม
ใหญ่ทราบและปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาํ การสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่เพือ่ ให้สมาชิกทราบ
ข้อ 20 เงื่อนไขการพิจารณาผลที่ได้รับจากการสรรหา
ก่ อนที่ ค ณะกรรมการสรรหาจะนํา เสนอผลที่ ไ ด้จากการสรรหาประธานกรรมการ และ/หรื อ
กรรมการดําเนิ นการต่อคณะกรรมการดําเนิ นการเพื่อเสนอที่ประชุ มใหญ่ให้ดาํ เนิ นการเลือกตั้งคณะกรรมการ สรร
หา สามารถสั่งสอบสวนหาข้อเท็จจริ งการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เมื่อปรากฏว่ามีเหตุอนั เชื่ อได้วา่ มีการ
ทุจริ ตในการสรรหาหรื อขั้นตอนในกระบวนการสรรหาไม่ดาํ เนิ นการให้ถูกต้อง บริ สุทธิ์ ยุติธรรม ตามระเบียบนี้
กรณี ดงั กล่าวให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ให้ดาํ เนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องเรี ยน
การยืน่ หนังสื อประท้วงเรื่ องการสรรหาโดยมิชอบ ให้ดาํ เนินการส่ งเรื่ องถึงคณะกรรมการสรรหา
ภายใน 5 วัน นับแต่วนั สรรหา
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ข้อ 21 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการสรรหาเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
1/

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2554
จินดา กาญจน์กีรติ
(นางสาวจินดา กาญจน์กีรติ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ระเบี ยบฉบับนี้ เนื่ องจากมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2552 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด ข้อ 35/1 ถึง ข้อ
35/5 , ข้อ 59 , ข้อ 60 ถึงข้อ 64 , และข้อ 81 โดยให้ยกเลิกระบบผูแ้ ทนสมาชิกและให้สมาชิกทุกคนได้ใช้สิทธิ์ ของตนด้วยตนเองใน
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และ/หรื อกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จํากัด คณะกรรมการดําเนิ นการชุดที่ 40 จึ งจําเป็ นต้องกําหนดระเบี ยบฉบับนี้ ข้ ึนบังคับใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 อีกทั้งก่อให้เกิ ด
ประโยชน์อนั เป็ นการเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ต่อไป

เสนอ ประธานกรรมการ ผ่าน เลขานุการ

1/

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 18 กันยายน 2556
นาม
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สารบัญ
ระเบียบ
ระเบี ยบว่าด้วยวิธีการสรรหาคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด พ.ศ.
2554
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
…………….……….
……………..………
……………..………
.………….…...…….
…………….……….
……………..………
……………..………
.………….…...…….
…………….……….
แก้ไ ……………..………
……………..………
.………….…...…….
…………….……….เติม ครั้งที่ 2
แก้ไ ……………..………
……………..………
.………….…...…….
.………….…...…….
.………….…...…….
.………….…...…….

ให้ ไว้ เมื่อ
14 มกราคม 2554

ใช้ บังคับตั้งแต่
23 มิถุนายน 2553

17 กันยายน 2556
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………....
…………………
…………………
…………………
………………....
…………………
…………………
…………………
………………....
…………………
…………………
…………………
………………....
………………....

18 กันยายน 2556
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

หมายเหตุ ท้ายรายการระเบียบข้างล่างนี้ ได้เว้นที่ไว้สาํ หรับบันทึกรายการเพิ่มเติมที่มีการออกระเบียบแก้ไข
เพิม่ เติมภายหลัง

