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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
ว่าด้วย   “  การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ , กรรมการด าเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี   จ ากดั  พ.ศ. 2554  ” 
……………………………. 

 

                 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ ากดั ขอ้ 79 (11) และขอ้ 107 (10)    
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี 50  ในการประชุม คร้ังท่ี 11  เม่ือวนัท่ี  26  กนัยายน  2554  เห็นควรใหก้ าหนด
ระเบียบเก่ียวกบัการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ ,   กรรมการด าเนินการ  และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ ากดั  เพื่อใหเ้ป็นระเบียบในการปฏิบติัท่ีเหมาะสม   จึงก าหนดระเบียบ ไวด้งัน้ี 
     ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั  วา่ดว้ยการเลือกตั้งประธาน
กรรมการด าเนินการ , กรรมการด าเนินการ  และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ ากดั พ.ศ.2554” 
    ขอ้ 2.   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2554  เป็นตน้ไป 
    ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบ “วา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ   ผูต้รวจสอบกิจการ   ผูแ้ทนประจ า
หน่วยเพื่อบริการสมาชิก พ.ศ.2549”  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
    ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
“ คณะกรรมการด าเนินการ ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

กาญจนบุรี  จ  ากดั   
“ ประธานกรรมการด าเนินการ ”   หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

กาญจนบุรี จ  ากดั 
“ กรรมการด าเนินการ ”      หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

กาญจนบุรี  จ  ากดั 
“ คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง ”    หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

ด าเนินการใหเ้ป็นคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 
“ กรรมการอ านวยการเลือกตั้ง ”    หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งใหเ้ป็น 

กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 
“ประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง”   หมายถึง บุคคลท่ีคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งเลือกใหเ้ป็น

ประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง     
“กรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการ

เลือกตั้ง  แต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีในการด าเนินการเลือกตั้ง    
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“ผูต้รวจสอบกิจการ”   หมายถึง ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
กาญจนบุรี  จ  ากดั 

“หน่วย”   หมายถึง อ าเภอทอ้งท่ี หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์ก าหนดข้ึน โดยใหมี้จ านวนสมาชิกตาม
ความเหมาะสม และเพื่อใชเ้ป็นหน่วยในการเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการตามหมวด 1         

“ผูจ้ดัการ”   หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั   
รวมถึงผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการ 

“เจา้หนา้ท่ี”   หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
 

 
 

 

                                 หมวด 1 
                        การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ , กรรมการด าเนินการ 

  ขอ้ 5.  คณะกรรมการด าเนินการมีจ านวน  15  คน  ใหด้ าเนินการเลือกตั้งโดยแบ่งจ านวนดงัน้ี 
(1) ประธานกรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(2) หน่วยอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(3) หน่วยอ าเภอด่านมะขามเต้ีย  ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(4) หน่วยอ าเภอท่าม่วง      ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(5) หน่วยอ าเภอท่ามะกา            ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(6) หน่วยอ าเภอพนมทวน                ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(7) หน่วยอ าเภอหว้ยกระเจา ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(8) หน่วยอ าเภอไทรโยค ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(9) หน่วยอ าเภอทองผาภูมิ ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(10) หน่วยอ าเภอสังขละบุรี ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(11) หน่วยอ าเภอศรีสวสัด์ิ ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(12) หน่วยอ าเภอบ่อพลอย ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(13) หน่วยอ าเภอหนองปรือ  ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(14) หน่วยอ าเภอเลาขวญั ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 
(15) หน่วยจงัหวดั  ใหมี้กรรมการด าเนินการ จ านวน 1  คน 

 
 

                          ประธานกรรมการด าเนินการ  ให้เลือกตั้งโดยสมาชิกทั้งหมด  การเลือกตั้งกรรมการในแต่ละหน่วย
ตั้งแต่  (2)  – (14)     ใหเ้ลือกตั้งจากสมาชิกท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาของแต่ละอ าเภอในจงัหวดักาญจนบุรี 
 



19 
 

                          การเลือกตั้งกรรมการหน่วยจงัหวดัตาม (15) ใหเ้ลือกตั้งจากสมาชิกสังกดักรมกองอ่ืนท่ีมิไดส้ังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   และสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาในจงัหวดักาญจนบุรี 
 

ขอ้ 6.  ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์  , กรรมการด าเนินการสหกรณ์   
ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั  ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้  าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(2) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) ไม่เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุด  ใหพ้น้จาก   
       ต าแหน่งกรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ  
       ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(5) ไม่เป็นสมาชิกท่ีผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงิน  หรือดอกเบ้ียใน

ระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปีท่ีผดินดั  ถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เวน้แต่
การผดินดั  นั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 

(6) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์น้ี 
ขอ้ 7.  ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  ใหส้หกรณ์ประกาศ  ก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ี 

ท่ีรับสมคัร  และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  ในการรับสมคัรเลือกตั้ง  โดยใหมี้เวลารับสมคัร  7  วนัท าการ 
ขอ้ 8.  ใหส้มาชิกสหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการ  และ

กรรมการด าเนินการยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง  พร้อมเอกสารตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  ภายในวนั  เวลา  ท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 7 

ขอ้ 9.  ในระหวา่งเปิดรับสมคัร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานของผูส้มคัรให้
เสร็จส้ินก่อนวนัปิดรับสมคัร  และจดัหมายเลขประจ าตวัผูรั้บสมคัรรับเลือกตั้งเรียงตามล าดบัการสมคัรก่อนหลงั
ในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งส่งใบสมคัรพร้อมกนั    ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัใหผู้ส้มคัรท่ีส่งใบสมคัรพร้อมกนัจบัฉลาก
หมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งเรียงตามล าดบัต่อเน่ือง    จากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีไดอ้อก
ใหผู้ส้มคัรก่อนหนา้น้ีแลว้ 

ขอ้ 10.  ใหส้หกรณ์ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  ประกอบดว้ย 
(1) ช่ือ – นามสกุล  เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
(2) ต าแหน่งท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง 
(3) ช่ือหน่วยท่ีสมคัรรับเลือกตั้ง 
(4) หมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
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โดยติดประกาศไวท่ี้ป้ายประกาศของสหกรณ์  และติดประกาศไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม  
บริเวณท่ีประชุมใหญ่  เพื่อใหผู้มี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตรวจรายช่ือและหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งได้
โดยสะดวก 

ขอ้ 11.  ในกรณีผูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรับเลือกตั้ง   ตอ้งท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธาน
กรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  ก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่  3  วนั  นบัถึงวนัเลือกตั้ง 

 

ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งประกาศถอนการสมคัรรับเลือกตั้งของผูส้มคัรคนนั้นและ
ใหก้รรมการเลือกตั้งถอนช่ือและเลขประจ าตวัออกทนัที  โดยใหค้งเลขประจ าตวัผูส้มคัรรายอ่ืนไวต้ามเดิม 

ขอ้  12.  ก่อนการเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งข้ึนคณะหน่ึงจ านวนไม่เกิน  5  คน     แลว้ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งเลือกกนัเอง 
เป็นประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งและต าแหน่งอ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร  พร้อมทั้งมอบหมายหนา้ท่ี 
ในการปฏิบติัการเลือกตั้งตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

ขอ้ 13.  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1) รับเอกสารและวสัดุอุปกรณ์การเลือกตั้งจากฝ่ายจดัการ  เพื่อไปด าเนินการเลือกตั้ง 
(2) จ่ายเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ใหก้รรมการเลือกตั้งหน่วยต่าง ๆ  รับไป

ด าเนินการเลือกตั้ง 
(3) ในระหวา่งการเลือกตั้งมีหนา้ท่ีในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  เพื่อใหก้าร

เลือกตั้งด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
(4) รวบรวมเอกสารผลการเลือกตั้งเพื่อท าประกาศผลการเลือกตั้งและเสนอผลการ

เลือกตั้งต่อประธานในท่ีประชุมใหญ่เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง 
(5) หลงัจากการเลือกตั้งเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้  ใหร้วบรวมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้

ในการเลือกตั้งส่งคืนฝ่ายจดัการใหเ้ก็บรักษาไวท่ี้สหกรณ์ 
ขอ้ 14.  ใหผู้แ้ทนของผูส้มคัรรับเลือกตั้งแต่ละคนเป็นผูส้ังเกตการณ์การเลือกตั้ง       
 กรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  และกรรมการการเลือกตั้ง  จะเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

ในการประชุมใหญ่คร้ังเดียวกนันั้นไม่ได ้
ขอ้ 15.  ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งเรียกประชุมพิจารณามอบหมายหนา้ท่ี    และ

ความรับผดิชอบใหก้รรมการการเลือกตั้ง  ดงัน้ี 
(1)  ตรวจรายช่ือสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  และจ่ายบตัรเลือกตั้ง 
(2)  ควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง 
(3)  ตรวจนบัคะแนน  การบนัทึกผลการนบัคะแนน  เสนอรายงานผลการเลือกตั้ง 
       ต่อประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ขอ้ 16. ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งจดัหน่วยเลือกตั้งออกเป็นหน่วย  ๆ และใหอ้ยูภ่ายใน
บริเวณสถานท่ีท่ีประชุมใหญ่  ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงความสะดวกของการเลือกตั้ง  การนบัคะแนน  และการแจง้ผลการ
เลือกตั้งในเวลาอนัรวดเร็ว 
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ขอ้ 17.  ใหใ้ชบ้ตัรเลือกตั้งตามท่ีสหกรณ์ก าหนด    โดยประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 
ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราเคร่ืองหมายสหกรณ์ 

ขอ้ 18.  ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งช้ีแจงวธีิลงคะแนน   การใชบ้ตัรเลือกตั้งและ
วธีิการตรวจนบัคะแนนแก่กรรมการการเลือกตั้ง 
 

ขอ้ 19.  ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก ากบัดูแลการเลือกตั้ง   ใหเ้ป็นไปดว้ยความ
ถูกตอ้งเรียบร้อย  บริสุทธ์ิและยติุธรรม  ตามระเบียบน้ี 

ขอ้ 20.  หา้มผูใ้ดกระท าการขดัขวางหรือหน่วงเหน่ียว หรือช้ีน าใหส้มาชิกลงคะแนนให ้หรือผู ้
หน่ึงผูใ้ดเขา้ไปในบริเวณเขตปริมณฑลท่ีลงคะแนนในระหวา่งการเปิดลงคะแนน 

ขอ้ 21.  การลงคะแนนเลือกตั้ง  ใหส้มาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ
คนหน่ึง  และกรรมการด าเนินการตามต าแหน่งและจ านวนท่ีจะมีไดใ้นหน่วยเลือกตั้งนั้น  โดยใชว้ธีิท าเคร่ืองหมาย
กากบาท ( X ) ลงในบตัรเลือกตั้ง  แลว้น าบตัรเลือกตั้งไปส่งใหก้รรมการการเลือกตั้งหยอ่นลงในหีบบตัรเลือกตั้งท่ี
จดัไว ้

การใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตวัของสมาชิกแต่ละคน   จะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนหรือ
สมาชิกอ่ืนใชสิ้ทธิแทนตนไม่ได ้

ขอ้ 22.  ก าหนดเวลาการเปิด  -  ปิด   การลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
ขอ้ 23.  ใหส้มาชิกผูป้ระสงคใ์ชสิ้ทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งน าบตัรประจ าตวั หรือเอกสารอยา่ง

หน่ึงอยา่งใดท่ีมีรูปถ่ายยนืยนัตวัสมาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแสดงต่อกรรมการการเลือกตั้ง 
เม่ือกรรมการการเลือกตั้งตรวจรายช่ือและหลกัฐานถูกตอ้งแลว้ใหส้มาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนน 

ลงลายมือช่ือรับบตัรเลือกตั้งเพื่อใชล้งคะแนน 
ในกรณีท่ีมีผูท้กัทว้ง  หรือกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่ผูม้าแสดงตนมิใช่สมาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ตามบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  ใหก้รรมการการเลือกตั้งใหส้มาชิกผูน้ั้นแสดงหลกัฐานประกอบการวนิิจฉยัจน
เป็นท่ีพอใจก่อนท่ีจะมอบบตัรเลือกตั้งใหแ้ก่สมาชิกผูน้ั้น  และใหบ้นัทึกค าวนิิจฉยัพร้อมดว้ยเหตุผลไวใ้นบญัชี
รายช่ือสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  ทั้งในกรณีท่ีไดรั้บสิทธิหรือไม่ไดรั้บสิทธิใหล้งคะแนนเลือกตั้ง 

ขอ้ 24.  ในระหวา่งเปิดการลงคะแนน    หา้มมิให้เปิดหีบบตัรเลือกตั้ง    เวน้แต่มีความจ าเป็น  อนั
หลีกเล่ียงไม่ได ้  และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก่อน   และการเปิดหีบบตัรเลือกตั้ง
จะตอ้งกระท าโดยเปิดเผย 

ขอ้ 25.  เม่ือหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง    ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งประกาศ  ปิด
การลงคะแนน 

ขอ้ 26.  หา้มกรรมการการเลือกตั้ง  จ่ายบตัรเลือกตั้งท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้หแ้ก่ผูใ้ด  เม่ือถึงเวลาส้ินสุดการ
ลงคะแนนแลว้  และใหป้ฏิบติัตามขอ้ 36  ทนัที 
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ขอ้ 27.  เม่ือปิดการลงคะแนนแลว้   ใหก้รรมการควบคุมการเลือกตั้งเปิดหีบบตัรและตรวจนบั
คะแนนโดยเปิดเผย  และตอ้งนบัคะแนนพร้อมกนัทุกหน่วยใหเ้สร็จส้ินในเวลาอนัรวดเร็วจะเล่ือนหรือประวงิเวลา
ไม่ได ้

ขอ้ 28.  ในกรณีผลการเลือกตั้งมีผูไ้ดรั้บคะแนนเท่ากนั ให้ผูส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนเท่ากนัจบัฉลาก
เพื่อหาผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งในวนัประกาศผลการเลือกตั้ง ณ หน่วยนั้น ๆ หรือหน่วยกลางแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 29.  การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ และกรรมการด าเนินการ  ในกรณีท่ีมีผูส้มคัรไม่
เกินจ านวนท่ีพึงมี ไม่ตอ้งด าเนินการเลือกตั้งใหถื้อวา่บุคคลนั้นผา่นการเลือกตั้งแลว้ 

ขอ้ 30.   ใหส้หกรณ์น ารายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการ
ด าเนินการ เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อใหค้วามเห็นชอบและใหถื้อวา่ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้ง เป็นผูท่ี้ไดรั้บการ
เลือกตั้ง ตามมาตรา 50 แห่งประราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ขอ้ 31.   บตัรเลือกตั้งต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย 
(1) บตัรปลอม 
(2) บตัรท่ีมิไดท้  าเคร่ืองหมายหรือท าเคร่ืองหมายต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 17 
(3) บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายเลือกตั้งเกินจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น 
(4) บตัรท่ีปรากฏวา่มีการพบัซอ้นกนัมากกวา่หน่ึงบตัร 
 

(5) บตัรท่ีมีเคร่ืองหมายสังเกต  หรือขอ้ความอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีมีอยูต่ามปกติ 
ขอ้ 32.  ในการนบัคะแนนให้กรรมการการเลือกตั้ง  ปฏิบติัดงัน้ี 

(1) หา้มมิใหเ้ทบตัรเลือกตั้งออกจากหีบบตัรเลือกตั้ง 
(2) ใหก้รรมการการเลือกตั้ง  ร่วมกนัตรวจนบัคะแนน  ควบคุมการประมวลผลนบั

คะแนนโดยตลอด 
(3) ใหห้ยบิบตัรเลือกตั้งออกจากหีบบตัรเลือกตั้งทีละใบ  แลว้นบัคะแนนจนบตัร

เลือกตั้งหมด  ต่อหนา้สมาชิกท่ีดูการนบัคะแนน  แลว้คว  ่าหีบบตัรเลือกตั้งเพื่อแสดง
วา่ไม่มีบตัรเลือกตั้งเหลืออยูใ่นหีบบตัรเลือกตั้งอีกแลว้ 

(4) ใหแ้จง้ผลการนบัคะแนน  ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้งทราบโดยมิ ชกัชา้  
และแจง้จ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีใชล้งคะแนนทั้งหมดพร้อมแยกบตัรดีและบตัรเสียออก
จากกนั  

ขอ้ 33.  การวนิิจฉยัวา่เป็นบตัรเสียหรือไม่     ใหเ้ป็นอ านาจของกรรมการการเลือกตั้ง   ณ  จุด 
เลือกตั้งนั้น  การวินิจฉยัดงักล่าวตอ้งไม่ขดัต่อ ขอ้ 31  และใหถื้อวา่ค าวนิิจฉยัของกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ีสุด 

ขอ้ 34.  บตัรเสียใหจ้ดัแยกไว ้โดยใหก้รรมการการเลือกตั้งลงลายมือช่ือก ากบัไวไ้ม่นอ้ยกวา่สองคน 
ขอ้ 35.  เม่ือการนบัคะแนนส้ินสุดลง   ใหก้รรมการการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจดัท า

รายงานผลการนบัคะแนน  จ านวน  2  ชุด  และบรรจุส่ิงต่าง ๆ  ต่อไปน้ีลงในหีบบตัรเลือกตั้ง 
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(1) รายงานผลการนบัคะแนน  จ านวน 1  ชุด 
(2) แบบกรอกคะแนนการนบัคะแนน 
(3) บญัชีรายช่ือสมาชิกผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  ชุดท่ีไดใ้ชต้รวจสอบการลงคะแนนเลือกตั้ง 
(4) บตัรเลือกตั้งท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
(5) บตัรเลือกตั้งท่ีใชแ้ลว้แยกเป็น  บตัรดี  บตัรเสีย 
 

(6) บนัทึกเอกสาร  และหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีใช้เก่ียวกบัการเลือกตั้ง  ใส่กุญแจและใช้
กระดาษกาวปิดทบักุญแจ 

 
 

 

ขอ้ 36.  ใหก้รรมการการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยส่งรายงานผลการนบัคะแนนจ านวน 1 ชุด  และ
หีบบตัรเลือกตั้งท่ีบรรจุส่ิงของตามขอ้ 35  พร้อมกุญแจให้แก่ประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 

ขอ้ 37.  ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง   มอบหีบบตัรเลือกตั้งพร้อมกุญแจใหผู้จ้ดัการ
เก็บรักษาไวท่ี้สหกรณ์  จนกวา่จะมีการเลือกตั้งคราวต่อไป 

ขอ้ 38.  ในกรณีผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งการใหมี้การนบัคะแนนใหม่     ใหท้  าเป็นหนงัสือโดยมี
สมาชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุมใหญ่ลงลายมือช่ือรับรองอยา่งนอ้ยหา้สิบคน  ส่งถึงประธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง
ภายในสามสิบนาที  หลงัจากประกาศผลการเลือกตั้ง 
 

  ใหป้ระธานกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง     เรียกประชุมคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งในทนัที
เพื่อพิจารณาค าร้อง  หากเห็นวา่มีเหตุผลสมควรใหเ้ปิดหีบนบัคะแนนใหม่ได ้
  ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  ใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

หมวด 2 
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ 

  ขอ้ 39.  ใหท่ี้ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ
ไม่เกิน 5 คน  ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  และหากเป็นนิติบุคคลใหมี้จ านวนไม่เกิน  1  นิติบุคคล 
  ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาสมคัรเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ให้สมคัรเป็นคณะ คณะหน่ึงไม่เกิน 5 คน  
เม่ือไดรั้บเลือกตั้งแลว้ใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเลือกกนัเองเป็นประธานคนหน่ึง 
  ขอ้ 40.  ผูท่ี้จะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูต้รวจสอบท่ีมาจากสมาชิก 
(1.1) ตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามมาตรา 52  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ประกอบกบัมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
(1.2) เป็นผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ  หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบ

กิจการ  และสามารถปรับใชว้ธีิการและเทคนิคต่าง ๆ  ท่ีจ  าเป็นในการตรวจสอบ 
(1.3) มีความรู้ในดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
             ระเบียบ  ค าสั่ง  ค  าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยราชการ  
            ท่ีเก่ียวขอ้ง  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
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(1.4) มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหารและเทคนิคในการบริหารงานสมยัใหม่      
สามารถวเิคราะห์และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนใหค้ าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ได ้

(1.5) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
 

(1.6) มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการสหกรณ์  การเงิน  การบญัชี หรือกฎหมาย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

(1.7) ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ  หรือผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิกหรือ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 

(1.8) ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยผดินดัการช าระหน้ีแก่สหกรณ์ 
 

(2) ผูต้รวจสอบจากบุคคลภายนอก 
(2.1) ตอ้งไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามมาตรา 52  แห่งพระราชบญัญติั พ.ศ. 2542 

ประกอบกบัมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2553 
(2.2) เป็นผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ  หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

ตรวจสอบกิจการ   และสามารถปรับใชว้ธีิการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นใน
การตรวจสอบ 

(2.3) มีความรู้ในดา้นการเงิน  การบญัชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระเบียบ ค าสั่ง ค  าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง     ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

(2.4) มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหารและเทคนิคในการบริหารงาน
สมยัใหม่  สามารถวเิคราะห์และประเมินการบริหารงาน  ตลอดจนให้
ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ได ้

(2.5) มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  หรือสอบบญัชี 
(2.6) มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางดา้นการเงิน  การบญัชี  การตลาด

และการสหกรณ์ 
(3) ผูต้รวจสอบจากนิติบุคคล 

(3.1) ตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี 
(3.2) มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ขอ้ 41.  วธีิการรับสมคัร    วธีิการลงคะแนนเลือกตั้ง    การนบัคะแนนและการประกาศผลการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ  ใหน้ าวธีิการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามหมวด 1  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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หมวด 3 
 

บทเบ็ดเสร็จ 
  ขอ้ 42.  ในการด าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ  และผูต้รวจ
สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   ตามระเบียบน้ี ใหท่ี้ประชุมใหญ่สหกรณ์ท่ีมีการเลือกตั้งคราว
นั้น พิจารณาวนิิจฉยัปัญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงท่ีอาจเกิดข้ึน     เพื่อใหก้ารเลือกตั้งด าเนินไปดว้ยความถูกตอ้ง
เรียบร้อย  บริสุทธ์ิและยติุธรรม 
  ขอ้ 43.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

                                              ประกาศไว้  ณ  วันที่  27  เดือนกนัยายน   พ.ศ.2554 
 

 
 

                                                                           (นายจ านงค์   ยอดข า) 
                                                                          ประธานกรรมการด าเนินการ 

                                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


