
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558 

__________________ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ข้อ 73 (8) 
และข้อ 100 (11) และมติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2559 จึงออกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้ง 
และการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วยกลุ่ม 
สมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด  
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
                          “ข้อ 7 สมาชิกทุกคนต้องสังกัดกลุ่มสมาชิกตามหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือกลุ่มที่สมาชิก
ไดแ้จ้งความประสงค์ไว้ หรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ” 
                     ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
                          “ข้อ 8 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว หรือสมาชิกซึ่งได้โอนย้าย หรือออกจาก
ราชการ ให้แจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ในการสังกัดกลุ่มสมาชิก เว้นแต่กลุ่มสมาชิกนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
หากไม่แจ้ง สหกรณ์จะก าหนดให้สมาชิกดังกล่าวสังกัดกลุ่มสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามที่เห็นสมควร” 
                    ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 19 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
       “ข้อ 19 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
                                     (1) ให้สมาชิกเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
                                     (2) ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจ านวน 
สมาชิก 30 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิม 
ไดอี้ก 1 คน  
         (3) ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ที่ประชุมกลุ่มต้องด าเนินการ ดังนี้ 
                                           1) ประธานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกต้องเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้ง เว้นแต่ 
ประธานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกสมาชิกคนใดคน 
หนึ่งท าหน้าที่ประธานการเลือกตั้งแทน 
                                           2) ให้ที่ประชุมกลุ่มเลือกสมาชิกจ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการการตรวจ
นับคะแนน 
                             3) กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวน
ผู้แทนสมาชิกที่จะมีได้ของกลุ่ม ให้ประธานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนสมาชิก และให้ถือว่าผู้สมัครดังกล่าวได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกของกลุ่มนั้น 
                          ส าหรับจ านวนผู้แทนสมาชิกส่วนที่ขาด ให้ที่ประชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นว่าเหมาะสม 
แล้วด าเนินการเลือกตั้งเฉพาะส่วนที่ขาดต่อไป เพื่อให้ครบตามจ านวนผู้แทนสมาชิกที่จะมีได้ของกลุ่ม 
                          หากไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ที่ประชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นว่าเหมาะสมเท่ากับ 
จ านวนผู้แทนสมาชิกที่จะมีได้ของกลุ่ม 



                                           4) ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกเกินกว่าจ านวนผู้แทนสมาชิกที่ 
จะมีได้ของกลุ่ม ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งต่อไป 
                                           5) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ ซึ่ง 
สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่เกินจ านวนผู้แทนสมาชิกที่จะมีได้ของกลุ่ม 
                                           6) ให้ประธานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง 
เป็นผู้แทนสมาชิกให้ที่ประชุมทราบ โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตามล าดับ 
                                           7) ภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ถ้ากลุ่มมีผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ให้ 
ผู้แทนสมาชิกนั้นเป็นประธานกลุ่ม แต่หากกลุ่มมีผู้แทนสมาชิกหลายคน ให้ผู้แทนสมาชิกเลือกตั้งกันเองเป็น 
ประธานกลุ่มหนึ่งคน และเลขานุการกลุ่มหนึ่งคน 
                                           8) ให้ประธานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก
ที่ได้รับเลือกตั้งของกลุ่มให้ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว 
                                  (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่
มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน ในปีใดที่มีการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิก ให้สหกรณ์แจ้งกลุ่มสมาชิกด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน”  
  ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
                           “ข้อ 20 ให้ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งไปดังนี้ 
                                      (1) ตาย 
                                      (2) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
                                      (3) ย้ายออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของกลุ่มได้ 
                                      (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
                                      (5) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดหรือสหกรณ์ 
                                      (6) ถูกถอดถอนโดยสมาชิกในกลุ่มที่ตนสังกัดเข้าชื่อจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง” 
  ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
                           “ข้อ 22 ให้ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้ 
                                      (1) เป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้ง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
                                      (2) มีหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ และมี
อ านาจหน้าที่ในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้ 
                                           1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ 
และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
                                           2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับอนุมัติเข้าเป็นสมาชิก หรือ
สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ ค าวินิจฉัยให้เป็นที่สุด 
                                           3) พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน 
และผู้ตรวจสอบกิจการ 
                                           4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ของคณะ 
กรรมการด าเนินการ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
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                                           5) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ์ และการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ของสหกรณ์ 
                                           6) พิจารณาการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และระเบียบว่าด้วย
การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
                                           7) พิจารณาก าหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าไปพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                                           8) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ องค์การอ่ืนที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกถือหุ้นอยู่ เป็นต้น 
                                           9) วินิจฉัยและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
มอบหมาย 
                                         10) พิจารณาการอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
                                         11) ตรวจสอบและพิเคราะห์ก าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการและก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี 
                                          12) พิเคราะห์การก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
                                          13) ตรวจสอบ พิเคราะห์และให้ความเห็น การคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพ่ือ 
เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
                                    (3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ 
                                    (4) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตามข้อ 23 และตามข้อ 26 
                                    (5) รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือน าเสนอต่อสหกรณ์และท่ีประชุมใหญ่ 
                                    (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย” 

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 23 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
                                “ข้อ 23 เมื่อการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเสร็จสิ้นลง ให้ผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งที่ได้รับ
เลือกเป็นประธานกลุ่ม ในกรณีที่กลุ่มมีผู้แทนสมาชิกหลายคนให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งเลือกตั้งกันเอง 
จากผู้แทนสมาชิก ประกอบด้วย ประธานกลุ่มคนหนึ่ง และเลขานุการกลุ่มอีกคนหนึ่ง นอกจากนั้นให้เป็น 
กรรมการ”      

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 24 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
                           “ข้อ 24 ประธานกลุ่มมีหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกรรมการกลุ่มและที่ประชุมกลุ่ม 
สมาชิก เป็นตัวแทนติดต่อระหว่างสหกรณ์กับกลุ่มสมาชิก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สหกรณ์มอบหมาย 
  ให้เลขานุการกลุ่มมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานกลุ่มและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกลุ่ม เมื่อ 
ประธานกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนที่ประชุมกลุ่ม ให้ประธานกลุ่ม 
หรือเลขานุการกลุ่มพ้นจากต าแหน่ง หรือออกจากต าแหน่งด้วยเหตุใด ๆ ดังนี้ 
                                    (1) ตาย 
                                    (2) ขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
                                    (3) ลาออกจากต าแหน่งโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อประธานกรรมการ 
ด าเนินการ 
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                                    (4) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
                                    (5) ย้ายออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของกลุ่มได้” 
                    ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 26 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
                             “ข้อ 26 กลุ่มสมาชิกมีหน้าที่ด าเนินกิจกรรมทั้งปวงเพ่ือสมาชิก รวมถึงกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
                                    (1) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
                                    (2) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ 
สมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
                                    (3) ส่งเสริมประโยชน์ในการออมของสมาชิก 
                                    (4) ให้ค าแนะน าการใช้เงินกู้ของสมาชิกผู้กู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระ
หนี้และเรื่องอ่ืนๆ  
                                    (5) ให้การศึกษาอบรมเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การอบรมวิชาชีพเสริมแก่ 
สมาชิกและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                                    (6) รายงานผลการประชุมใหญ่และการด าเนินกิจการประจ าปีของสหกรณ์ให้ 
สมาชิกในกลุ่มทราบ 
                                    (7) พิจารณาและด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ในทางส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ 
หรือการสังคมในหมู่สมาชิก 
                                    (8) พิเคราะห์และยึดถือปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือของคณะกรรมการ
ด าเนินการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมใหญ่” 
 
                                                        ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
                                                                    (นายด ารงค์ จิระสุทัศน์) 
                                                           ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 40 
                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 วินัย ร่าง/พิมพ์           /ทาน             /ตรวจ 
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