
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 

ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2565 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 59 ขอ้ 67 (9) และขอ้ 90 (8) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั     

พ.ศ. 2557  ซ่ึงเห็นชอบโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  เม่ือวนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2565  
และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี 63  คร้ังท่ี 2/2565  วนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2565  ได้
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยการสรรหากรรมการด าเนินการ  พ.ศ. 2565 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2565’’ 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  23  มีนาคม  .พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
    ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยการสรรหากรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2557  
และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ล้ว    ซ่ึงขดัแยง้กับระเบียบน้ี โดยให้ถือใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
 สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขอ้บงัคบั  หมายถึง  ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

ระเบียบ  หมายถึง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้ งกรรมการ 
ด าเนินการ พ.ศ. 2565 
 คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 กรรมการด าเนินการ  หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
 สมาชิกท่ียงัปฏิบติังาน  หมายถึง  สมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัพงังา 
 สมาชิกบ านาญ  หมายถึง  สมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบา้นในจงัหวดัพงังา 
 สมาชิกนอกสังกดั  หมายถึง  สมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังาน หรือมีภูมิล าเนาทะเบียนบา้นนอกเขตจงัหวดัพงังา 
โดยใหถื้อต าแหน่งสุดทา้ยท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัพงังา 
 ผูจ้ดัการ  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
 อนุกรรมการ  หมายถึง  อนุกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

การสรรหา  หมายถึง  การเลือกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ตามขอ้บงัคบั แต่ไม่รวมถึง
สมาชิกสมทบ 
 วาระ  หมายถึง  วาระตามขอ้บงัคบั ขอ้ 63  ก าหนดสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  

เขต  หมายถึง  ประเภทการสมคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 



  
ขอ้ 5. คุณสมบติัของสมาชิกท่ีสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
  5.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
  5.2  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 60  และขอ้ 63 
  5.3  ตอ้งไม่เป็นกรรมการด าเนินการในเขตใดเขตหน่ึงในปีแรกของวาระการเป็นกรรมการด าเนินการ 
หากตอ้งการสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการในเขตอ่ืนท่ีตนมีสิทธิ ตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการเขตท่ี  ด ารง
ต าแหน่งอยูก่่อนหนา้น้ี  ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัรับสมคัรการสรรหา 
 ขอ้ 6. การเวน้วรรคการเป็นกรรมการด าเนินการท่ีอยู่ครบสองวาระติดต่อกนั จะตอ้งเวน้จากการเป็นกรรมการ
ด าเนินการสองรอบการเลือกตั้งปกติ เม่ือมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
            กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งก่อนท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการด าเนินการ
จนครบวาระ 
 ขอ้ 7. คณะกรรมการด าเนินการมีจ านวน  15  คน  โดยท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกท่ีผ่านการสรรหา
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการด าเนินการอ่ืนอีก 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 ขอ้ 8. เพื่อใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ท่ีสามารถดูแลสมาชิกไดท้ัว่ถึง  จึงก าหนดใหก้รรมการมาจาก
สมาชิกท่ีมีสถานท่ีปฏิบัติงาน  หรือสมาชิกบ านาญ  หรือสมาชิกนอกสังกัด  โดยแบ่งการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นเขต  ดงัน้ี 
     เขต 1  การสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ  จ านวน  1  คน 

    เขต 2  การสรรหากรรมการด าเนินการเขตอ าเภอ  อ าเภอละ  1  คน  จ านวนไม่เกิน  8  คน  ตามประกาศของ
สหกรณ์แต่ละปี 

    เขต 3  การสรรหากรรมการด าเนินการกลุ่มอ าเภอเมือง  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  อ าเภอทบัปุด  อ าเภอเกาะยาว  
จ านวนไม่เกิน  3 คน  ตามประกาศของสหกรณ์แต่ละปี 

    เขต 4  การสรรหากรรมการด าเนินการกลุ่มอ าเภอตะกัว่ป่า  อ าเภอทา้ยเหมือง  อ าเภอกะปง  อ าเภอคุระบุรี  
จ านวนไม่เกิน  3 คน  ตามประกาศของสหกรณ์แต่ละปี 
 ขอ้ 9. สิทธิในการสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
  9.1  สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมคัรเขา้รับการสรรหาใน เขต 1  ยกเวน้สมาชิกสมทบ  
  9.2  สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการในเขต 2  และเขต 3  หรือเขต 4   ตาม
สมาชิกท่ียงัปฏิบติังาน  หรือสมาชิกบ านาญ  หรือสมาชิกนอกสังกดั  ในขอ้ 8  ยกเวน้สมาชิกสมทบ   

ขอ้ 10. สิทธิในการลงคะแนนเสียงในการสรรหากรรมการด าเนินการ ในแต่ละเขต 
  10.1 สมาชิกทุกคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหา ในเขต 1  ยกเวน้สมาชิกสมทบ   
  10.2 สมาชิกทุกคน มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหากรรมการด าเนินการใน เขต 2  และ  เขต 3  
หรือเขต 4  ตามสมาชิกท่ียงัปฏิบติังาน  หรือสมาชิกบ านาญ  หรือสมาชิกนอกสังกดั  ในขอ้ 8  ยกเวน้สมาชิกสมทบ 
 

การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 11. ให้คณะกรรมการด าเนินการ แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 1 ชุด ประกอบด้วย 
ประธาน 1 คน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 6 คน เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 



 ขอ้ 12. การก าหนดการสรรหา จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีตอ้งสรรหาในแต่ละเขต และอ่ืนๆ ให้ประธาน
กรรมการด าเนินการ ประกาศให้สมาชิกทราบเป็นปี ๆ ไป โดยด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี และ
ประกาศรายช่ือผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาก่อนวนัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี  ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั 
 ขอ้ 13.  สถานท่ีสรรหา ใหใ้ชส้ถานท่ีซ่ึงสหกรณ์จดัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ของแต่ละปี 
 ขอ้ 14. จ านวนผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาในแต่ละเขต ถา้มีผูส้มคัรมากกว่าท่ีประกาศรับ จะตอ้ง ท าการสรรหาให้
เท่ากบัจ านวนท่ีประกาศรับ โดยผูส้มคัรท่ีผ่านการสรรหาตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุด และรองลงไปตามล าดบั หาก
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก แต่ถ้าในเขตใดมีผูส้มัครเท่ากับจ านวนท่ีประกาศรับ ก็ไม่ต้องจัดใ ห้มีการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อรับการสรรหา แต่ใหถื้อวา่ผูส้มคัรนั้นไดรั้บการสรรหาแลว้โดยอนุโลม 
 

การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 15. การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ให้ประธานอนุกรรมการสรรหา เสนอรายช่ือสมาชิกท่ีไดรั้บการสรร
หาเป็นกรรมการด าเนินการ ในแต่ละเขต ต่อประธานในท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี  เพื่อด าเนินการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 16. ให้ประธานในท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี แจ้งรายช่ือสมาชิกท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ด าเนินการ ในแต่ละเขต ให้ท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ทราบ และด าเนินการเลือกตั้งตามขั้นตอน และวิธีการท่ีท่ี
ประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ก าหนด ผลการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี ใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
 ขอ้ 17. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ ประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ใหท้ราบ
ภายใน 3 วนัท าการ  หลงัจากวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 ขอ้ 18. ให้ผูจ้ดัการเป็นนายทะเบียน รับผิดชอบดูแล รักษาทะเบียนรายช่ือ และประวติัวาระการด ารงต าแหน่ง
ของสมาชิกท่ีด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละปี 
 

บทเฉพาะกาล 
------------------------------------------------------------------------ 

 ขอ้ 19. การสรรหากรรมการในปีบญัชี 2566  กรรมการในเขต 3 และเขต 4 ใหมี้การสรรหาเขตละ 2 คน 
 ขอ้ 20. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
        ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
(นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 


