
 
ที่ สอธร.ว. ๐๐๖/๒๕๖๕           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
 

           ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕  
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี ๒๕๖๕ 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
 

  ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ชุดที่ ๔๑ ได้มีมติในคราว
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้นัดประชุมใหญ่
วิสามัญประจ าปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย  
๙๙/๖๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๒.๑ การแก้ไขข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๔๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖)   
      พ.ศ.๒๕๖๑ 

                          ๒.๒ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
 ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบ 
 กิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕                                   

  ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

      (นางสาวนลินี  สมเกียรติกุล) 
   กรรมการและเลขานุการ 

                                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ชุดที่ ๔๑ 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี ๒๕๖5 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย   
๙๙/๖๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

*************************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
            
             
            
             
 

มติที่ประชุมใหญ่ 
            
             
             
             
             

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๒.๑ การแก้ไขข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑ 
      ด้วยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2563 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ การก าหนดจ านวน วิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ    
วาระการด ารงต าแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ซึ่งในบางส่วนอาจมีผลต่อข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
ทั้งนี้ ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 ก าหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดเรื่องการตรวจสอบกิจการไว้
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ข้อบังคับของสหกรณ์มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง        
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  

      ประกอบกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้มีหนังสือ          
ที่ ธพส 04/02641 ลงวันที่13 พฤษภาคม 2564 แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ของ ธพส. 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากพนักงานหรือลูกจ้างของ ธพส. สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด น่าจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกท่ีมีอยู่เดิม จึงขอสอบถามว่า พนักงาน
หรือลูกจ้างของ ธพส. สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
ไดห้รือไม่ อย่างไร และต่อมาสหกรณ์ฯ ได้ประสานไปยังผู้แทนส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับพนักงานหรือลูกจ้างของ ธพส. เข้าเป็นสมาชิก และแจ้งให้ ธพส. ทราบแนวทางและ
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกแล้ว โดย ธพส. ยินดีที่จะปฏิบัติตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  
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      ดังนั้น เพ่ือให้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบกิจการสอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์       
พ.ศ. 2563 และเพ่ือรองรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ของพนักงานหรือ
ลูกจ้างของ ธพส. จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
โดยมีร่างการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ ตามเอกสาร 1 

       จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุมใหญ่ 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
 

๒.๒ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์  จ ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕             

      ตามระเบียบวาระที่  2.1 ได้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์   
กรมธนารักษ์ จ ากัด ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และได้มีสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความเห็นให้ปรับปรุงวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการและประธานกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอดคล้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด และ
ได้รับการปรับปรุงตามความคิดเห็นของสมาชิก จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์      
ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(เอกสาร 2) 

มติที่ประชุมใหญ่ 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
            
             
             
             
             

มติที่ประชุมใหญ่ 
            
             
             
             
             
 



-ร่าง- 

 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 

แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ...... ) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด เมื่อวันที่ ........ .................. 2565 ได้ลงมติ

เป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่.....) 
พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความที่ก าหนดในข้อ 31 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘     
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๐๕๒๔๓  เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ 

“ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
           (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
           (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
           (3) ก.เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าสังกัดกรมธนารักษ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
หรือ 
           ข. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกรมธนารักษ์ ที่ออกจากราชการโดย
ได้รับบ าเหน็จ หรือบ านาญ หรือข้าราชการที่โอนย้ายไปรับราชการที่สังกัดอ่ืนและมีสมาชิกภาพอยู่จนถึงวัน
ลาออกจากราชการ หรือจนถึงวันโอนหรือย้ายไปรับราชการที่สังกัดอ่ืน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ออก
จากงานตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 72(4) 
และข้อ 73   หรือ 
      ค. เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมธนารักษ์ 

     กรณีพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกสมทบมาก่อนข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับให้โอน
อายุการเป็นสมาชิก ค่าหุ้น เงินฝาก และหนี้สินที่มีต่อสหกรณ์ในฐานะสมาชิกสมทบมาด้วย ทั้งนี้  ให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเป็นสมาชิกด้วย   หรือ 

  ง. เป็นพนักงานประจ า หรือลูกจ้างประจ าของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
 (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความที่ก าหนดในข้อ 41 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด  
พ.ศ. ๒๕๔๓ เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๐๕๒๔๓ เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ 

“ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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                      (1) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด  
         ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
                      (2) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
                      (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา 

      ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
                      (4) ค้างช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ 
        ผิดนัดการช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  

      เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
                      (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือ 

      เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือ 
       เมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

                      (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์หรือ 
                 ประพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ 

       ท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
                      เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการ   
ที่อยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
                      สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความที่ก าหนดในข้อ 46/2 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕61     
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๐๕๒๔๓  เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ 

 “ข้อ 46/2 สมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
     (3) บิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 
     (4) ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมธนารักษ์ท่ีได้รับอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือน 
     (5) พนักงานสัญญาจ้างมีก าหนดระยะเวลา หรือลูกจ้างชั่วคราว  
           ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ได้รับอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือน 
     (6) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
     (7) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน” 

  

ข้อ 6 ให้ยกเลิกข้อความที่ก าหนดในข้อ ๕๓ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘      
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๐๕๒๔๓ เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ 
  “ข้อ ๕๓ คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอีก ๑๔ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
               ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ          
ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ 



-3- 
 

             ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
       (๑) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
             เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ 

         หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       (๓) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัย 
            เป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง ประธานกรรมการ หรือกรรมการ  

         ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
       (๔) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งประธานกรรมการ หรือ 
            กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
       (๕) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย      

         ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ 
         ด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง 

       (๖) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้” 

 ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อความที่ก าหนดในข้อ ๘๐ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
พ.ศ.๒๕๔๓ เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๕๒๒๔๓ เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๘๐ ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน ๑ คน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการเลือกตั้ง 

      จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
    (๒) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
         หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์” 

 ข้อ 8 ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๕๒๒๔๓ ดังนี้ 
  “ข้อ ๘๐/๑ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
               (๑) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
               (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
               (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
           ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
               (๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 

       หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
               (๕) เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อ่ืน 
               (๖) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการหรือขาดจากการ 

       เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
               (๗) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการหรือ 

       ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อ่ืน 
               (๘) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออก 
          จากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
               (๙) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการ หรือ 
          เจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้ 
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               (๑๐) เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์นี้เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว 
             มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 
               (๑๑) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลผู้อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ 
            งานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบ 
            บัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี 
            สหกรณ์นี้มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
               (๑๒) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
               (๑๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือคัดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชี 
            รับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์” 

 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความตามท่ีก าหนดในข้อ ๘๑ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๕๒๒๔๓ เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
         “ข้อ ๘๑ การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
  ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งได้อีก” 

 ข้อ 10 ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๕๒๒๔๓ ดังต่อไปนี้ 
  “ข้อ ๘๑/๑ วิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
    ข้อ ๘๑/๒ ผู้ตรวจสอบกิจการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        (๑) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
        (๒) ตาย 
        (๓) ลาออก 
        (๔) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 
        (๕) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ 

          หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับนี้ 
   ข้อ ๘๑/๓ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ยื่นหนังสือ
ลาออกต่อประธานกรรมการ 
                การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่มีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติ
ทราบหนังสือลาออก” 

 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ ๘๒ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.๐๕๒๒๔๓ เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ ๘๒ อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
              ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์   
ซึ่งประกอบด้วยงานด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธุรกิจตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ การควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ        
ของสหกรณ์ รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 
 



-5- 
 

 ข้อ 12 ให้เพ่ิมเติมข้อความไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับท่ี อ.๐๕๒๒๔๓ ดังต่อไปนี้ 
  “ข้อ ๘๓/๑ ผู้ตรวจสอบกิจการพึงปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ/หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 
 
 
 
 
     ลงชื่อ    ประธานกรรมการ 
            (นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์) 
 
 
 
     ลงชื่อ    เลขานุการ 
             (นางสาวนลินี  สมเกียรติกุล)   
 
 
   
 



-ร่าง- 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 

ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565 
 

  เนื่องจากวิธีการเลือกตั้งตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด  
ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณ์ได้ก าหนด    
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการไว้หลายประการ โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการไว้ด้วย 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ข้อ ๕๙ (๘) ข้อ ๘๑/๑ 
และข้อ ๘๕ (๑๐) คณะกรรมการด าเนินการจึงได้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด       
ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์   
กรมธนารักษ์ จ ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที.่........./๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ....... ................... 2565 ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

     สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรือการเลือกตั้งกรรมการและ/

หรือการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ส านักงานสหกรณ์ หมายถึง ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ยกเว้นสมาชิกสมทบ 
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
กรรมการ หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
วันเลือกตั้ง หมายถึง วันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรือกรรมการ

และ/หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายถึง ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการหรือ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้ได้รับเลือกตั้ง หมายถึง ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดและลดลงมาตามจ านวนประธานกรรมการ 
หรือ กรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ ๔ สมาชิกเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสมัครรับเลือกตั้ง 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
 

 ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการจัดการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๙ คน 
เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง โดยกรรมการจัดการเลือกตั้งจะต้องเป็น
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
         คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๑ ปี นับแต่วันได้รับเลือกตั้งจาก        
ที่ประชุมใหญ่ หากครบก าหนด ๑ ปีแล้ว การเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งชุดนี้
ด าเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ข้อ ๖ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรือ
กรรมการและ/หรือผู้ตรวจสอบกิจการโดยถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม มีอ านาจในการพิจารณาเชิญผู้แทน
จากหน่วยงานอื่นเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง รวมทั้งหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและ/หรือ    
ผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

(๒) ก าหนดแบบฟอร์ม ใบสมัคร หลักฐานประกอบการรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
รับสมัคร และอาจจะก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ที่จะสมัครคัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการและ/หรือกรรมการและ/หรือผู้ตรวจสอบกิจการได้ตามสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ 

(๓) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 
(๔) ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและ/หรือ 
    กรรมการและ/หรือผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
    เข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและ/หรือกรรมการและ/หรือผู้ตรวจสอบกิจการโดยเปิดเผย 

(๕) จดัให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
(๖) ด าเนินการตรวจนับคะแนน 
(๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง 
(๘) พิจารณาค าร้อง คัดค้านหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด

ปัญหาที่เกิดข้ึน ผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 
(๙) มีอ านาจในการแต่งตั้งอนุกรรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง 
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(๑๐) หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรือกรรมการและ/หรือ  
ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เสนอ
ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรือกรรมการและ/หรือผู้ตรวจสอบกิจการต่อ        
ที่ประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 

 ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
ย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ   
ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ จะต้องมีคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
        คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๕ วรรค ๒ ต้องอยู่ในต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งใหม่ 
        หากคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งหลายคนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๙ จนไม่สามารถด าเนินการ
ประชุมได้ตามข้อ ๗ และไม่เป็นไปตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการจัดการเลือกตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเท่ากับต าแหน่งที่ตั้งแทน 
 ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ ๕ วรรค ๒ แล้ว กรรมการจัดการเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ        

                   ระเบียบ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการ ละเลยต่อหน้าที่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

หมวด ๓ 
การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการด าเนินการ มีจ านวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ  ๑ คน 
(๒) กรรมการ   ๑๔ คน 
คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง หากยังไม่มี

การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
  ในกรณีที่กรรมการที่ยังคงมีวาระการด ารงต าแหน่งอยู่ในคณะกรรมการด าเนินการ ได้รับ
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการให้นับวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกับต าแหน่งกรรมการ 
 ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของสมาชิกผู้สมัครคัดเลือกเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

(๑) ต้องเป็นสมาชิก 
(๒) มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์  จ ากัด ในการเป็น

กรรมการด าเนินการ 
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(๓) ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเป็นประธานกรรมการและ/หรือกรรมการ ที่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว 
     ติดต่อกัน ๒ วาระ นับแต่วาระท่ีได้เคยด ารงต าแหน่งในวาระแรกจนถึงวันเลือกตั้งในปีนั้น 

 ข้อ ๑๒ การสมัครเป็นประธานกรรมการและ/หรือกรรมการ สามารถกระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
(๑) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัคร ณ ส านักงานสหกรณ์ 
(๒) สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงส านักงานสหกรณ์  
     และให้ถือวัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
(๓) วิธีการตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งก าหนด 

 
หมวด ๔ 

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

 ข้อ ๑๓ ผู้ตรวจสอบกิจการมีจ านวน ๑ คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
หากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
 ข้อ ๑๔ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นสมาชิก 
(๒) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
     หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(๓) เป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ 
     ของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ข้อ ๑๕ การสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สามารถกระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
(๑) สมัครด้วยตนเองโดยยื่นใบสมัคร ณ ส านักงานสหกรณ์ 
(๒) สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงส านักงานสหกรณ์ 
     และให้ถือวัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
(๓) วิธีการตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งก าหนด 

 
หมวด ๕ 

วิธีการเลือกตั้ง 
 

 ข้อ ๑๖ การเลือกตั้งให้ด าเนินการลงคะแนนด้วยวิธีลับโดยด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องประกาศให้สมาชิกทราบก าหนดวันเลือกตั้ง 

สถานที่เลือกตั้ง โดยท าเป็นประกาศเปิดเผยให้สมาชิกทราบทั่วกัน 
(๒) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะประกาศรับสมัครผู้สมัครคัดเลือก โดยก าหนดวัน      

รับสมัคร รวมทั้งวัน เวลา สถานที่ลงคะแนน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้
สมาชิกทราบทั่วกัน 

(๓) ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ณ ส านักงาน
สหกรณ์ ตามวันเวลาที่ก าหนด 
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(๔) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก และประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(๕) วิธีการเลือกตั้งให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมและ 
เป็นธรรม ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ๓ วิธี คือ 

(ก) โดยการใช้บัตรเลือกตั้ง ให้สมาชิกผู้เข้าประชุมใหญ่สามารถท าเครื่องหมาย
กากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้งตามหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ไม่เกินจ านวนต าแหน่งกรรมการที่ว่างแล้วน าไปหย่อนบัตรลงในหีบ
รับบัตรเลือกตั้ง คนละ ๑ ใบ 

(ข) โดยการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ให้สมาชิกกดเลือกตามหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไม่เกินจ านวนต าแหน่งกรรมการที่ว่าง        
ในเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้
คนละ ๑ ครั้ง 

(ค) โดยการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
จะแจ้งรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเพ่ือแสดงความจ านงขอใช้สิทธิการ
เลือกตั้งและการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยจัดท าเป็นประกาศให้
สมาชิกทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 ข้อ ๑๗ สมาชิกผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมและต้องใช้
สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเองในที่ประชุมใหญ่ที่ก าหนดตามมติคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนนจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับและแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและ/หรือกรรมการและ/หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากันในล าดับสุดท้ายของจ านวนกรรมการที่จะได้รับ
เลือกตั้งในคราวนั้น ให้ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งตัดสินโดยวิธีจับสลาก 
 ข้อ ๒๐ สหกรณ์ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติก าหนดอย่างน้อยหนึ่งคน 
 ข้อ ๒๑ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๒ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
ท าให้เกิดการผันผวนทางเศรษฐกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์โดยเฉพาะในเรื่องการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น จึงได้ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการเพ่ิมเติม ดังนี้ 
               “นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการต้อง
เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ หรือที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ 
ของกรมธนารักษ”์ 
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(๒) ก าหนดหน่วยงาน หรือกลุ่ม หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ  ดังนี้ 
 

จ านวนสมาชิกในหน่วยงาน จ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ไม่เกิน ๒๐๐ คน ๑ 
เกิน ๒๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๔๐๐ คน ๒ 
เกิน ๔๐๐ คน ๓ 
 
- กลุ่มคลัสเตอร์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คลัสเตอร์ละ ๑ คน 

ทั้งนี้ หน่วยงาน กลุ่มคลัสเตอร์ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  เป็นผู้ส่งรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังส านักงานสหกรณ์ภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งก าหนด  

ข้อ ๒๓ บทเฉพาะกาลนี้ให้ใช้บังคับมีก าหนดสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
    

ประกาศ ณ วันที่ ........ .........................  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายพงศ์ธร  พากเพียรทรัพย์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 




