
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยการเลอืกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
------------------------------------------------------------------------ 

            โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขการก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการรับสมคัรและ
เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั พ.ศ. 
2554 ขอ้ 79 (8) และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 คร้ัง 12/2562 เม่ือวนัท่ี 
27 เดือนกนัยายน 2562 ให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  ว่า
ดว้ยการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 
2562 ไวด้งัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด  ว่า
ด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  พ.ศ. 
2562” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 28 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
ข้อ3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ดงัต่อไปน้ี   

3.1 ระเบียบว่าดว้ยการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ พ.ศ.2560 ลงวนัท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

3.2 บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีและให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 
 “ประธานกรรมการ”หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู  จ  ากดั 
 “กรรมการด าเนินการ”หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู  จ  ากดั   
 “ผู้ตรวจสอบกิจการ”หมายถึง  ผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
หนองบวัล าภู  จ  ากดั 
 “สมาชิก”หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
 “กรรมการการเลือกตั้ง”  หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ด าเนินการใหเ้ป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง 



 “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง บุคคลผูไ้ด้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการให้
เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 

หมวดที ่ 1 
คุณสมบัติทัว่ไปของประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
ข้อ 5.  ผูเ้ป็นประธานกรรมการด าเนินการ   กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
5.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั ต่อเน่ืองกนัมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่  1  ปีนบัถึงวนัปิดรับสมคัร  ในแต่ละสมยัแห่งการเลือกตั้ง 
5.2  เป็นผูมี้คุณสมบติัไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ในการเป็นกรรมการ 
5.3  มีสมาชิกสหกรณ์รับรองไม่นอ้ยกวา่  5  คน 
5.4  ส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ  ต้องเป็นผูท่ี้ เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 วาระ 
 ข้อ 6.  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั   
 6.1  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั หรือบุคคลภายนอก  หรือ
นิติบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ตอ้งไม่ผดินดัช าระหน้ีใน 
1 ปีบญัชีท่ีผา่นมา 

2) ไม่เป็นผูส้อบบญัชี  หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี  หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชี
ของสหกรณ์นั้น 

3) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 
 4) ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อ่ืน 

5) พน้จากต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
  6.2  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปน้ี 

1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริต
ต่อหนา้ท่ี 

3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ  หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 



4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 5)  เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 6.3 ผูต้รวจสอบกิจการควรประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ท่ีระบุไว ้
  6.4 ขั้นตอนและวธีิการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 6.5 จ านวนผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
  6.6 ให้ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ก าหนดค่าตอบแทน และค่าใชจ่้ายเพื่อการพฒันาแก่ผูต้รวจสอบ
กิจการใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณงานคุณภาพงาน และฐานะการเงินของสหกรณ์  

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกจิการ 
  6.7 ผูต้รวจสอบกิจการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ท่ีระบุไว ้
  6.8 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ผูต้รวจสอบกิจการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ    
 1)  ตาย 

2)  ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ  หรือ  ยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 

3) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการ   ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือ
รายบุคคล   

อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ 
 6.9 ผูต้รวจสอบกิจการ  มีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานทั้ งปวงของสหกรณ์  รวมทั้ ง
ตรวจสอบกิจการดา้นต่างๆ  ของสหกรณ์ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 
  6.10 ผูต้รวจสอบกิจการ มีหนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรดงัต่อไปน้ี 

1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการประชุมประจ าเดือนในคราวถดัไป 

2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี  ให้ผูต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ี
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน  ในกรณีทีผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์อย่างมีนัยส าคญัให้ผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  เพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว 
 ทั้ งน้ี การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตาม 1), 2) และ 3) ให้จัดส่งส าเนารายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พื้นท่ีและส านกังานสหกรณ์จงัหวดั  พื้นท่ีโดยเร็ว 
 6.11 ให้ผูต้รวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแกไ้ขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ
กิจการ และให้จดัส่งส าเนารายงานการแกไ้ขของสหกรณ์ต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พื้นท่ีและส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดั  ในพื้นท่ีดว้ย 



 6.12 ในรอบ 1 ปีทางบญัชี ให้ผูต้รวจสอบกิจการพบผูส้อบบญัชี ณ ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์
พื้นท่ีอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง เพื่อการปรึกษา หารือ  แลกเปล่ียนความรู้และขอ้มูลทางบญัชี 
 6.13  ใหส้หกรณ์มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1)  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการในการเขา้ไปในส านักงานของ
สหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ  

2) จดัเตรียมบุคคล  เอกสาร  หรือหลักฐานในการปฏิบติังานให้ครบถ้วน  และพร้อมท่ีจะให้ผู ้
ตรวจสอบกิจการตรวจสอบได ้ 

3) ช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามต่างๆ  พร้อมทั้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูต้รวจสอบกิจการ 
 4) พิจารณาปฏิบติัตามขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ 

จริยาธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกจิการ 
6.14   ผูต้รวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
1)  ความรับผดิชอบ 

-  มีความตระหนกัและความรับผดิชอบในหนา้ท่ีผูต้รวจสอบกิจการ 
-  ต้องเข้าถึงขอ้มูลทางการเงินการบญัชีและธุรกิจของสหกรณ์เพียง  พอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีผู ้

ตรวจสอบกิจการใหมี้ประสิทธิภาพ 
-  ใหค้วามส าคญักบัการเตือนภยัล่วงหนา้และรายการท่ีผดิปกติ 
-  ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบัการบริหารจดัการสหกรณ์ 

2)  ความซ่ือตรง 
-  มีความซ่ือสัตย ์ สุจริต  เท่ียงธรรม  ปราศจากอคติส่วนตวั 
-  ไม่ใชโ้อกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ่ื้น 

3)  ความเป็นกลาง 
- พึงละเวน้การเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือกระท าใด ๆ  ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
- ใชดุ้ลพินิจอยา่งเป็นอิสระในการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการตดัสินใจ     

 4)  ความรู้  ความสามารถ 
- รับงานท่ีตนมีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
- พฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 

 5)  การรักษาความลบั 
- ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ

กิจการ  เวน้แต่  เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือตอ้งใหถ้อ้ยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย 
6) ไม่พึงเรียกร้องหรือรับส่ิงของหรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ  เกินควรจากสหกรณ์นอกเหนือจาก

ค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
 6.15 กรณีผูต้รวจสอบกิจการประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบติังานให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา
ด าเนินการตามความจ าเป็นแก่เหตุ 



               ข้อ 7.  ผูมี้คุณสมบติัตามขอ้ 5. หรือ ขอ้ 6.  สามารถสมคัรรับเลือกตั้งไดเ้พียง  1  ต าแหน่ง  ในแต่ละ
สมยัแห่งการเลือกตั้งคร้ังหน่ึง ๆ 

ข้อ 8.  กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ท่ียงัอยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการด าเนินการ  
สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้  แต่หากไดรั้บการเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการด าเนินการจะอยู่ในวาระต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการได้เท่ากับวาระของ
ต าแหน่งกรรมการด าเนินการเดิมท่ียงัเหลืออยู ่ หากครบก าหนดใหถื้อวา่พน้จากต าแหน่งประธานกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ 

หมวดที ่ 2 
การด าเนินการเลอืกตั้ง 

 ข้อ  9.  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  จะประกาศให้มีการรับสมคัร
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
ให้สมาชิกหรือผูป้ระสงค์จะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ   กรรมการด าเนินการ    ผูต้รวจสอบ
กิจการ  ยืน่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานตามประกาศของสหกรณ์ดว้ยตนเอง 
 ข้อ 10.  ใบสมคัร  หลกัฐาน  รายละเอียดอ่ืน  ก าหนดวนัเวลาในการสมคัร  ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์ 
 ข้อ 11. ในระหวา่งการเปิดรับสมคัร เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานของ
ผูส้มคัรให้เสร็จส้ินในวนัปิดรับสมคัร  และจดัหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งเรียงตามล าดับการ
สมคัรก่อนหลงั 
 ในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งส่งใบสมคัรพร้อมกนั  ให้เจา้หน้าท่ีจดัให้ผูส้มคัรท่ีส่งใบสมคัรพร้อม
กนัจบัฉลากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  เรียงตามล าดบัต่อเน่ืองจากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งคนสุดทา้ยก่อนหนา้น้ีท่ีไดอ้อกใหแ้ลว้ 
              ข้อ 12.  เม่ือส้ินสุดการรับสมัครให้ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจ าตัวผูส้มัครรับเลือกตั้ ง
ประกอบด้วย  ช่ือ – นามสกุล  รูปถ่าย  สังกัด  และประวติัโดยสังเขปของผูส้มัครรับเลือกตั้ง  โดยติด
ประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผยอนัเหมาะสมบริเวณส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  
จ  ากดั  และแจง้ใหส้มาชิกทราบก่อนวนัลงคะแนนอยา่งนอ้ย  15  วนั 
 ในวนัประชุมใหญ่ให้ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  ประกอบดว้ย  ช่ือ 
– นามสกุล  รูปถ่าย  สังกดั  และประวติัโดยสังเขปของผูส้มคัรรับเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  โดยติดประกาศไว้
ในท่ีเปิดเผยอันเหมาะสมบริเวณท่ีประชุมใหญ่  เพื่อให้ผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ งตรวจดูรายช่ือและ
หมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดโ้ดยสะดวกและชดัเจน 
 ข้อ 13.ในกรณีท่ีผูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรับเลือกตั้ง  ตอ้งท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้งในวนัประชุมใหญ่  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศถอนการสมคัรรับ
เลือกตั้งของผูส้มคัรคนนั้น  และให้เจา้หน้าท่ีถอนช่ือและเลขประจ าตวัออกทนัที  โดยให้คงเลขประจ าตวั
ผูส้มคัรรายอ่ืนไวต้ามเดิม 



 ข้อ 14.ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้
กรรมการการเลือกตั้ง  ดงัน้ี 

14.1 กรรมการตรวจรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง  จ  านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  เพื่อตรวจสอบรายช่ือผูมี้
สิทธ์ิเลือกตั้งและจ่ายบตัรเลือกตั้งใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ีตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ 

14.2 กรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง  จ  านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เพื่อควบคุมตรวจสอบความ
เรียบร้อยของหีบบตัรเลือกตั้ง  และจ านวนบตัรเลือกตั้งในหีบบตัรเลือกตั้ง 

14.3 กรรมการตรวจนบัคะแนนจ านวนไม่นอ้ยกวา่หกคน  เพื่อตรวจนบัคะแนนจากบตัรเลือกตั้ง 
 ข้อ 15.  ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งก ากบัดูแลการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ข้อ16.  ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกท่ีเขา้ร่วมประชุม  เช่น  ผูแ้ทนจาก
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได ้
 ข้อ 17.  ให้เจา้หนา้ท่ีจดัหาอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการลงคะแนนและการตรวจนบัคะแนนไว้
ใหพ้ร้อมก่อนด าเนินการเลือกตั้ง 
 ข้อ 18.  ให้เจ้าหน้าท่ีส่งมอบบัตรเลือกตั้ งและหีบบัตรเลือกตั้ งไวใ้ห้แก่ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ข้อ19. ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงช่ือหรือประทบัตราท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
ลงบนบตัรเลือกตั้งทุกฉบบั 
 ข้อ 20.  ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งแจง้เวลาเร่ิมตน้ลงคะแนน  และเวลาส้ินสุดการลงคะแนน  
ช้ีแจงวธีิการลงคะแนน  การใชบ้ตัรเลือกตั้ง  และวธีิการตรวจนบัคะแนน 
 ข้อ 21.  การลงคะแนนเลือกตั้ง  ใหผู้มี้สิทธ์ิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งไดส้ าหรับประธานกรรมการคน
หน่ึงและกรรมการด าเนินการอีกตามจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีจะมีไดใ้นการเลือกตั้งคร้ังนั้น 
 ข้อ 22.  บตัรเลือกตั้งต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย 

22.1 บตัรปลอม 
22.2 บตัรท่ีมิไดท้  าเคร่ืองหมายลงคะแนน 
22.3 บตัรท่ีไม่อาจทราบไดว้า่ลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัรคนใด 
22.4 บตัรท่ีมิใช่บตัรซ่ึงกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนั้นมอบให ้
22.5 บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
22.6 บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกช่อง “ท าเคร่ืองหมาย” 
22.7 บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายเลือกตั้งเกินจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้น 
22.8 บตัรท่ีปรากฏวา่มีการพบัซอ้นกนัมากกวา่หน่ึงบตัร 
22.9 บตัรท่ีมีเคร่ืองหมายสังเกตหรือขอ้ความอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีมีอยูต่ามปกติ 
ข้อ 23.  เม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดหีบบตัรเปล่าแลว้ให้ปิดหีบ

บตัรเลือกตั้งใส่กุญแจ 
ใหเ้ปิดการลงคะแนนระหวา่งเวลา  09.00 – 15.00 น.  ของวนัประชุมใหญ่ 



ทั้ง คณะกรรมการด าเนินงานอาจพิจารณาช่วงเวลาในการลงคะแนนให้มีความเหมาะสมได้ทั้งน้ี
จะตอ้งประกาศใหส้มาชิกทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

ข้อ 24.ให้ผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งมาแสดงตนพร้อมบตัรประจ าตวั  หรือหนังสือรับรอง หรือ
เอกสารอ่ืนใดท่ีมีรูปถ่ายยืนยนัตัวบุคคลของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ งแสดงต่อกรรมการตรวจรายช่ือผู ้มีสิทธ์ิ
ลงคะแนนเพื่อรับบตัรลงคะแนน 

เม่ือกรรมการตรวจบญัชีรายช่ือและหลกัฐานถูกตอ้งแลว้  ใหผู้มี้สิทธ์ิลงคะแนนลงลายมือช่ือรับบตัร
เลือกตั้ง  เพื่อใชล้งคะแนนตามวธีิการท่ีประธานกรรมการการเลือกตั้งช้ีแจง 
ในกรณีท่ีมีผูท้กัทว้งวา่ผูม้าแสดงตนมิใช่ผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งตาม 

บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ ง ให้กรรมการตรวจรายช่ือขอให้ผูน้ั้ นแสดงหลักฐานประกอบการ
วนิิจฉยัจนเป็นท่ีพอใจก่อนท่ีจะมอบบตัรเลือกตั้งใหแ้ก่ผูน้ั้น 

ข้อ 25.  เม่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งไดรั้บบตัรเลือกตั้งแลว้  ให้ลงคะแนนตามวิธีการท่ีกรรมการเลือกตั้ง
ช้ีแจงแลว้น าบตัรเลือกตั้งไปหยอ่นลงในหีบบตัรท่ีจดัไว ้

การใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งเป็นสิทธ์ิเฉพาะตวัของสมาชิก  จะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใชสิ้ทธ์ิแทนตนไม่ได ้
ข้อ 26. ในระหว่างเปิดการลงคะแนน  ห้ามมิให้เปิดหีบบตัรเลือกตั้ง  เวน้แต่เม่ือมีเหตุจ าเป็นอนั

หลีกเล่ียงไม่ได ้ และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน  การเปิดหีบบตัรเลือกตั้งตอ้ง
กระท าโดยเปิดเผย 

ข้อ 27.  เม่ือหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ ง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ งประกาศปิดการ
ลงคะแนน 

ข้อ 28.  เม่ือปิดการลงคะแนนแลว้  ให้กรรมการควบคุมหีบบตัรเลือกตั้งส่งมอบหีบบตัรเลือกตั้งให้
กรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในท่ีเลือกตั้งโดยมิชักช้า  จะเล่ือนหรือประวิงเวลา
ไม่ได ้

ข้อ 29.  การนบัคะแนนใหก้รรมการตรวจนบัคะแนน  ปฏิบติัดงัน้ี 
29.1 หยบิบตัรเลือกตั้งออกจากหีบบตัรเลือกตั้งคร้ังละหน่ึงใบ  ตรวจสอบและประกาศความถูกตอ้ง

ว่าเป็นบตัรดีหรือบตัรเสีย  ส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคะแนนคนท่ีสองเพื่อขานหมายเลขท่ีได้รับการกา
เคร่ืองหมาย  พร้อมแสดงบตัรเลือกตั้งนั้นใหผู้ส้ังเกตการณ์ท่ีดูการนบัคะแนนให้เห็นโดยทัว่กนั  แลว้น าเก็บ
ใส่กล่องโดยใหแ้ยกบตัรดีและบตัรเสียไวอ้ยา่งละกล่อง 

29.2 เม่ือหยิบบตัรเลือกตั้งออกจากหีบบตัรเลือกตั้งจนหมดแลว้  ให้คว  ่าหีบบตัรเลือกตั้งต่อหน้าผู ้
สังเกตการณ์นบัคะแนนเลือกตั้ง  เพื่อแสดงวา่ไม่มีบตัรเลือกตั้งเหลืออยูใ่นหีบบตัรเลือกตั้ง 

29.3 ใหน้บัจ านวนบตัรเลือกตั้งแลว้แจง้จ านวนใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยมิชกัชา้ 
ข้อ 30.  ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนควบคุมการนบัคะแนนโดยตลอดจนกวา่จะเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
ข้อ 31.  บตัรเสียให้จดัแยกไว ้ โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือช่ือก ากบัไวอ้ย่างน้อย

หน่ึงคน 



ข้อ 32.  การวินิจฉยัวา่บตัรใดเป็นบตัรเสียหรือไม่  ให้เป็นอ านาจของกรรมการตรวจนบัคะแนนไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการตรวจนบัคะแนน  ณ  จุดนั้น  และใหถื้อวา่ค าวนิิจฉยันั้นเป็นท่ีสุด 

ข้อ 33.  เม่ือการนบัคะแนนส้ินสุดลง  ให้กรรมการตรวจนบัคะแนนท่ีท าการนบัคะแนน  ณ  จุดนั้น
ลงนามในใบแจง้ผลการนบัคะแนน  แลว้ส่งใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการนบัคะแนน 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบ
โดยทัว่กนั  และให้สหกรณ์แจง้ผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบต่อไปในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดค้ะแนน
เท่ากนั  ให้ตดัสินโดยวิธีจบัฉลาก  หากผูส้มคัรบุคคลใดไม่มาจบัฉลากด้วยตนเองตามก าหนด  ให้ถือว่า
บุคคลนั้นสละสิทธ์ิ  เวน้แต่มีเหตุสุดวสิัยและใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูพ้ิจารณา
ช้ีขาด 

ข้อ 35.  เม่ือการเลือกตั้งส้ินสุดลง  ให้กรรมการส่งมอบส่ิงของต่อไปน้ีให้แก่ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง 

35.1 รายงานผลการนบัคะแนน 
35.2 แบบกรอกคะแนนการนบัคะแนน 
35.3 บญัชีผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง  ท่ีมีการลงลายมือช่ือของผูใ้ชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 
35.4 บตัรเลือกตั้งท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
35.5 บัตรเลือกตั้งท่ีใช้แล้ว  แยกเป็น 2 ส่วน  คือ  บัตรดี  และบัตรเสีย  ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ ง  

พร้อมทั้งใส่กุญแจ  และน าลูกกุญแจส่งมอบประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
35.6 บนัทึกเอกสาร  และหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีใช้เก่ียวกับการเลือกตั้งให้ประธานกรรมการการ

เลือกตั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง  ก่อนส่งมอบหีบบตัรเลือกตั้งพร้อมกุญแจให้ผูจ้ดัการน าไปเก็บรักษาไว ้
ให้ผูจ้ดัการเก็บรักษาส่ิงของต่าง ๆ ตามวรรคหน่ึงไว ้ มีก าหนดสามสิบวนันับแต่เลือกตั้ง  เม่ือพน้

ก าหนดแลว้  ให้ผูจ้ดัการท าลายเอกสารตามขอ้ 35.1 - 35.6 แลว้รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบใน
การประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 36. ในกรณีผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งการให้มีการนบัคะแนนใหม่  ให้ท าเป็นหนงัสือโดยมีสมาชิกท่ี
อยูใ่นท่ีประชุมใหญ่ลงลายมือช่ือรับรองอยา่งนอ้ยห้าสิบคน  ส่งถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งภายในหน่ึง
ชัว่โมงหลงัการประกาศผลการนบัคะแนนให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในทนัทีเพื่อพิจารณาค าร้อง  หากเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร  ใหเ้ปิดหีบบตัรเลือกตั้งนบัคะแนนใหม่ไดค้  า
วนิิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ใหถื้อเป็นท่ีสุด 
              ข้อ 37. สหกรณ์ฯอาจน าเคร่ืองลงคะแนนและเคร่ืองนบัคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
มาใชใ้นการเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการได ้ โดยใหเ้ป็นไปตาม
วธีิการใชเ้คร่ืองลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 
 
 



        หมวดที ่ 3 
การเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ข้อ 38.  การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม  จ านวน  2  คน  เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 
 ข้อ 39.  วิธีการรับสมคัร  การลงคะแนน  การนับคะแนน  และการประกาศผลการนับคะแนนผู้
ตรวจสอบกิจการ  ใหน้ าวธีิการเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ  ตามหมวดท่ี  2  มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการในคราวเดียวกนักบัการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ  ทั้งน้ีใหแ้ยกบตัรเลือกตั้งเป็นประเภทและสีต่างกนั 
 ข้อ 40.  ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  หากมีปัญหา
จะตอ้งตีความเพื่อวนิิจฉยัช้ีขาดใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการด าเนินการกิจการสหกรณ์ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 กนัยายน  พ.ศ. 2562 
 

        ศรายทุธ สมศรี 
 (นายศรายทุธ สมศรี) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 


