
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำกัด 
ว่าด้วย  การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 

----------------------------- 
 เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย อาศัย
อำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด พ.ศ.2544   ข้อ 72,ข้อ 79 (8)  และข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์สื่อสารทหารจำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  ข้อ 107 (13) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  38  
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 ดังนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำกัดว่าด้วย  การสรรหากรรมการดำเนินการ
สหกรณ์   พ.ศ.2563” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่สมาชิกให้ความเห็นชอบ ในท่ีประชุมใหญส่ามญั ประจำปี 2563 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำกดั ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
พ.ศ.2562"   ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2562  และบรรดาระเบียบ คำสั่งใดในส่วนท่ีได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  
หรือขัดแย้งในข้อกำหนดในระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยส์ื่อสารทหาร   จำกัด 
 “สำนักงานสหกรณ์” หมายถึง   สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
 “สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์สื่อสารทหาร   จำกัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
  “กรรมการ”  หมายถึง    กรรมการดำเนนิการสหกรณ์ออมทรัพยส์ื่อสารทหาร จำกดั 
  “หน่วยงาน”  หมายถึง   หน่วยงานระดับกองหรอืเทียบเท่าขึ้นไป  
          และหมายรวมถึงข้าราชการบำนาญและอื่น ๆ 
  “วันเลือกตั้ง”  หมายถึง   วันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
  “คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง   คณะกรรมการที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
         ดำเนินการ 
  “อนุกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง    อนุกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
          ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง 

“ผู้เข้ารับเลือกตั้ง”  หมายถึง   ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งได้              
        ตรวจสอบแล้วว่าคณุสมบัติถูกตอ้งครบถ้วน 

  “ผู้ได้รับเลือกตั้ง”  หมายถึง   ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและลดลงมาตามจำนวนกรรมการ 
      ที่กำหนดไว้ 
 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครสมาชิกจากกลุ่มสมาชิก ตามข้อ 7(2) 2.1-2.5  จำนวนไม่น้อย
กว่ากลุ่มละ 1 คน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งข้ึนคณะหนึ่งทุกปี โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้เลือกตั้งระหว่าง
กันเองเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง 1 คน และเลขานุการกรรมการเลือกตั้ง 1 คน ที่เหลือเป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้
มีหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวันประชุมใหญ่ และมีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้งได้ตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการเลือกตั้งต้องไม่เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งเดียวกันนี ้
 ข้อ 6 คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปโดยถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
มีอำนาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง และรวมทั้งหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 

 



 (2) ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์จะเข้ารับเลอืกตั้งเป็นกรรมการตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเปิดเผยก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  7  วัน 
  (3) จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการที่เป็นไปตามสากล (วิธีลับ) 
  (4) ดำเนินการตรวจนับคะแนน 
  (5) ประกาศผลการเลือกตั้ง 
  (6) หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ และยุติธรรมเมื่อดำเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้เสนอผลต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ 
 ข้อ 7 คณะกรรมการดำเนินการ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย 
 (1) ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน  1 คน 
 (2) ตำแหน่งกรรมการ 14 คน ซึ่งคดิเป็นสัดส่วนต่อจำนวนสมาชิกที่มสีิทธิ์เลือกตั้งตามหนว่ยงาน   
     ดังนี้ 
  2.1 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร ,ศทส.ฯ และนอกหน่วย  จำนวน  2  คน 
  2.2 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.ฯ จำนวน  6  คน 
  2.3 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.ฯ จำนวน  2  คน 
  2.4 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.ฯ จำนวน  1  คน 
  2.5 กลุ่มข้าราชการบำนาญ จำนวน  1  คน 
  2.6 กลุ่มผู้มีคณุสมบัตเิฉพาะตาม พรบ. สหกรณ์ มาตรา 89/2(2) จำนวน  2  คน 
 ข้อ 8 เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแกส่มาชิกคณะกรรมการต้องไมม่ี
คุณสมบัติต้องห้าม ตามมาตรา 52 แห่ง พรบ.สหกรณ์ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2562 และรวมกับผูส้มัครต้องมคีุณสมบัติเพิม่เตมิ 
ดังต่อไปนี ้
 8.1 ผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ ตามข้อ 7(1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีช้ันยศ ตั้งแต่ระดับ พล.ต. ,
พล.ร.ต และ พล.อ.ต. หรือสมาชิกอื่นที่มีคุณสมบัตติามข้อ 33 แห่งข้อบังคับสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557  
 8.2 ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการ ตามข้อ 7(2) 2.1 - 2.5 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ทีม่ีคุณสมบตัิตามข้อ 33 
แห่งข้อบังคับสหกรณ์แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557  
 8.3 ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการ ตามข้อ 7(2) 2.6 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีคณุสมบัติ ตามข้อ 33 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณแ์ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557 และมีความรู้ความเชีย่วชาญด้านการเงิน  การบริหารจดัการ หรือการ
บัญช ีหรือเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทั้งนี ้ให้พิจารณาเลือกตั้งจากผู้ที่มวีุฒิการศึกษาโดยตรงหรือเป็นผู้ทีผ่่านการอบรมตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.สหกรณ์ มาตรา 89/2(2) 
 8.4 หากไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนในตำแหน่ง ประธานกรรมการ และหรือ  ตำแหน่ง 
กรรมการที่ว่างลงในแต่ละปี หรือไม่ครบตามจำนวนสัดส่วนต่อสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งตามหน่วยงาน ในข้อ 7(1) หรือ 7(2) ให้
คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็น    ประธานกรรมการ และหรือ กรรมการ ในรอบ
ที่ 2 และหากยังไม่มีผู้สมัคร หรือยังไม่ครบตามจำนวน  ตามระเบียบฯ ให้ดำเนินการดังนี้ 
 (1) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเลือกในระหว่างกันเอง เป็น รองประธาน
กรรมการ และให้รักษาการในตำแหน่ง ประธานกรรมการ จนกว่าจะมีการเปิดรับสมัคร    และเลือกตั้งในการประชุมใหญ่
สามัญ หรือประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งต่อไป 
 (2) ตำแหน่ง กรรมการ ให้เลือกตั้งจากผู้สมัครเป็นกรรมการจากทุกหน่วยงานที่ไม่ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ตามจำนวนกรรมการที่ยังไม่ครบ ของหน่วยงานที่ไม่มีผู้ลงสมัคร หรือผู้สมัครไม่ครบ  โดยพิจารณาเลือกตั้งจำนวน
กรรมการที่ยังไม่ครบ จากผลคะแนนเลือกตั้งเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปจนถึงคะแนนต่ำสุดของผู้สมัครทุกหน่วยงาน ตาม
ข้อ 7(2) 2.1-2.6  
 ข้อ 9 การเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ตามข้อ 7 ให้ดำเนินการเลือกตั้ง    ในที่ประชุมใหญ่ โดย
วิธีการลงคะแนนด้วยวิธีลับ โดยดำเนินการดังนี้ 
 (1) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วันให้สหกรณ์ประกาศให้สมาชิกทราบถึงกำหนดวันประชุมใหญ่ 
กำหนดวันรับสมัครผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ และ
รายละเอียดที่เกีย่วข้องอื่น ๆ โดยทำเป็นประกาศเปิดเผยให้สมาชิกทราบทั่วกัน 



 (2) ประธานกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการตามข้อ 8 กำหนดวันรับสมัคร รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบทั่วกัน 
  (3) ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตัง้เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ตามข้อ 8 ให้ยื่น ใบสมัครตามแบบ
ที่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ สำนักงานสหกรณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด   โดยมีสมาชิกลงช่ือรับรอง 5 คน  
  (4) คณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  7 วัน  
  (5) ในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการเลือกตั้งจัดให้มีวิธีการเลือกตั้งโดยวิธีการที่เป็นไปตามสากล โดย
ประกาศวิธีการที่จะใช้เลือกตั้งให้สมาชิกทราบ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  7 วัน  
  (6) สมาชิกผู้เข้าประชุมใหญ่สามารถทำเครื่องหมายตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดตามหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และกรรมการ ไม่เกินจำนวนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง 
โดยคณะกรรมการเลือกตั้งต้องแยกนับคะแนนจากสมาชิกออกเป็น 2 ส่วน  คือส่วนของผู้รับสมัครเป็นประธานกรรมการและ
ส่วนของผู้รับสมัครเป็นกรรมการ 
  (7) เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการเลือกตั้งจะนำคะแนนท่ีดำเนินการตามข้อ 9(6) ไปตรวจนับหรือ
รวบรวมคะแนนตามวิธีท่ีกำหนด โดยมีสมาชิกผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสักขีพยาน 
  (8) เมื่อตรวจนับหรือรวบรวมคะแนนตามวิธีที่กำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการเลือกตั้งจะ
ประกาศผลการตรวจนับคะแนนและรายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ 
  ข้อ 10 ในกรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาตัดสินช้ีขาด 
  ข้อ 11 ใหค้ณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    12    กันยายน  2563 

      พล.ท.  

                                 (วรพจน์   เร้าเสถียร)  
                                                ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
 

 

 

 

 


