
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  จ ากัด 
ว่าด้วย  การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ 
กรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

พ.ศ.  2552 
…………………………………………. 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  
กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  จ ากัด  
อาศัยอ านาจในข้อบังคับ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด ข้อ 56(8) และข้อ 
81(8)  และคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 37  ในการประชุมกรณีพิเศษ คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2553  จึงมีมติก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการด าเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ   ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  
จ ากัด  ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ .ศ. 
2552” 

ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553  
ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด ว่าด้วย 

การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2529 
บรรดา ระเบียบ มติ คณะกรรมการด าเนินการ และค าสั่งอ่ืนใด ที่ก าหนดไว้แล้ว ขัดหรือ

แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา 
   นครหลวง  จ ากัด 
 “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
   การประปานครหลวง จ ากัด 
 “กรรมการ”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจาก 
   ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด 
 
 
 



 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์    
                  พนักงานการประปานครหลวง  จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ”        หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
   ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  
   จ ากัด 
 “ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกซึ่ง 
   ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
   เพื่อตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 “ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
   จ ากัด 
 “การเลือกตั้ง”   หมายถึง การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  
   กรรมการด าเนินการ และหรือผู้ตรวจสอบ
   กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
   การประปานครหลวง จ ากัด 
 “ประธานกรรมการเลือกตั้ง”   หมายถึง  ผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งเป็น 
   ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
 “กรรมการเลือกตั้ง”     หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งให้เป็น
   กรรมการเลือกตั้ง 
 “ผู้จัดการ”     หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
   การประปานครหลวง จ ากัด 
 “เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง”   หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
   การประปานครหลวง จ ากัด และหรือ 
   นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ 
   แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
 “หนึ่งปี”  หมายถึง ระยะเวลาระหว่างการประชุมใหญ่สามัญ
   ประจ าปี 
 
 
 
 



 
หมวดท่ี   1 

ข้อก าหนดท่ัวไป 
 

  ข้อ  5.  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการเลือกตั้งหนึ่งคน และกรรมการอีกไม่เกินสี่คน  เพื่อด าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  
กรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการในการประชุมใหญ่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  
บริสุทธิ์  และยุติธรรม 
  คณะกรรมการเลือกตั้ง  จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการ
ด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
  ข้อ  6.  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เลือกตั้งได้ตามความเหมาะสม  เพื่อ
ก ากับดูแลการด าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

หมวดท่ี  2 
การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ 

 

  ข้อ  7.  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศรับสมัคร  โดยก าหนดระยะเวลารับสมัครเป็น
เวลา  5  วัน  ก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  30  วัน 
  จ านวนกรรมการที่รับสมัครน้ัน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ  50   
  ข้อ  8.  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  พร้อมรูปถ่ายขนาด  2 ½ นิ้ว 
จ านวน  3  รูป  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับใบสมัคร และต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานให้
เรียบร้อยถูกต้องพร้อมรับเงินค่าสมัครจากผู้สมัคร  จ านวนรายละ ห้าร้อยบาท 
  ในกรณีที่กรรมการด าเนินการ  ซึ่งมีวาระในการด ารงต าแหน่งต่อไป  ประสงค์จะสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการ  ต้องยื่นใบสมัครเป็นประธานกรรมการด าเนินการ  พร้อมใบลา
ออกจากการเป็นกรรมการด าเนินการ  การลาออกจากกรรมการด าเนินการให้มีผลในวันประชุมใหญ่เป็นต้น
ไป  ส าหรับใบลาออกจากกรรมการด าเนินการ  เมื่อได้ยื่นแล้วจะเพิกถอนมิได้ 
  ข้อ 9.  ในการเปิดรับสมัคร  ถ้ามีผู้รับสมัครมาก่อนเวลาเปิดรับสมัครหลายคนให้ถือว่า
ผู้สมัครเหล่านั้นมาพร้อมกัน  ให้ใช้วิธีจับฉลากหมายเลขผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง  โดยเปิดเผย  ให้ประธาน
กรรมการเลือกตั้งเป็นผู้จัดท าฉลากเท่ากับจ านวนผู้สมัคร 
  ในกรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครเป็นกลุ่ม  หรือเป็นคณะ  ให้ผู้แทนของผู้สมัครของกลุ่ม  หรือ
คณะเพียงคนเดียวจับฉลากแทน  หากได้ล าดับหมายเลขใดให้เรียงล าดับของผู้สมัครของกลุ่มไปตามที่กลุ่ม 
หรือคณะนั้นได้จัดเรียงไว้ 



 
 
  ข้อ 10. เมื่อประธานกรรมการเลือกตั้ง  ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้สมัครคนใดขาด
คุณสมบัติและได้สั่งไม่รับสมัคร  ให้แจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบโดยเร็ว  ผู้สมัครมีสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ง
ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งให้เป็นที่สิ้นสุด 
  ข้อ 11. ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง  ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ประกอบด้วยชื่อ 
สกุล และหมายเลขประจ าตัว  เรียงตามล าดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  ข้อ 12.  ในกรณีผู้สมัครคนใด  ขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานกรรมการเลือกตั้ง  และให้ประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศการถอนการสมัครรับเลือกตั้ง  ของ
ผู้สมัครผู้นั้น  และให้เจ้าหน้าที่ถอนชื่อและเลขประจ าตัวออกทันที  โดยให้คงเลขประจ าตัวของผู้สมัครราย
อ่ืนไว้ตามเดิม 
  ข้อ 13. เมื่อพ้นก าหนดเวลารับสมัครแล้ว   ให้ประธานกรรรมการเลือกตั้งจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรบเลือกตั้ง  มอบให้เจ้าหน้าที่  2  ฉบับ  ปิดประกาศไว้  1 ฉบับ และเก็บไว้ตรวจสอบ 1 ฉบับ 
  ข้อ 14. ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งดังนี ้
   (1) เจ้าหน้าที่ตรวจรายชื่อ  ผ    ้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวนไม่น้อยกว่า  24  คน เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
   (2) เจ้าหน้าที่ควบคุมหีบบัตรและคูหาเลือกตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน เพื่อ
ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อย  ของหีบบัตรเลือกตั้ง  และจ านวนบัตรเลือกตั้ง ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
   (3)  เจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  คน  เพื่อตรวจนับคะแนน
เสียงของสมาชิกในห้องประชุมใหญ่ 
  ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งก ากับดูแลการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 16. ประธานกรรมการเลือกตั้ง  อาจเชิญบุคคลภายนอก  ที่เข้าร่วมประชุมน าสักขีพยาน
ในการเลือกตั้งก็ได้ 
  ข้อ 17. ให้เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์   เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับ
คะแนนไว้ให้พร้อม  ก่อนด าเนินการเลือกตั้ง 
  ข้อ 18. ให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง  และหีบบัตรเลือกตั้งไว้ให้แก่ประธานกรรมการ
เลือกตั้ง  ก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 
  ข้อ  19. ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง  ลงลายมือชื่อ หรือประทับตรา ที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งก าหนด  ลงบนบัตรเลือกตั้งทุกแบบ 
  ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง  แจ้งเวลาเร่ิมต้นลงคะแนน และเวลาสิ้นสุดการ
ลงคะแนน  การใช้บัตรเลือกตั้ง  และวิธีการตรวจนับคะแนน 



  เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแล้ว  ห้ามมิให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้ใดอีก  เว้นแต่ผู้ที่ ได้รับบัตร
เลือกตั้งไปแล้ว  และยังอยู่ในคูหาเลือกตั้ง  ก็ให้ลงคะแนนไปจนเสร็จ 
 
  ข้อ 21. การลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งได้  ส าหรับประธาน
กรรมการด าเนินการคนหนึ่งและกรรมการด าเนินการอีกตามจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีได้ในการ
เลือกตั้งคร้ังนั้น  
  ข้อ 22. ในวันเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งต้องควบคุมการเลือกตั้งให้เข้มงวด  ห้ามมิ
ให้มีการหาเสียงสนับสนุน  ผู้สมัครรับเลือกตั้งในบริเวณคูหาเลือกตั้ง  โดยมีรัศมีห่างจากคูหาเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า  20  เมตรและห้ามมิให้ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง 
  ข้อ  23. บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
   (1) บัตรปลอม 
   (2) บัตรที่ไม่ได้ท าเคร่ืองหมายลงคะแนน 
   (3) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัคร 
   (4) บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนั้นมอบให้ 
   (5) บัตรที่ท าเคร่ืองหมาย  นอกจากเคร่ืองหมายวงกลมฝนด้วยดินสอด าทึบ 
   (6) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องท าเคร่ืองหมาย 
   (7) บัตรที่ท าเคร่ืองหมายเลือกตั้งเกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่ต้องเลือกตั้งใน
คราวนั้น 
   (8) บัตรที่เคร่ืองหมายสังเกต  หรือข้อความอ่ืนใด  นอกเหนือจากที่มีอยู่ตามปกติ 
  ข้อ 24.  เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่
เปิดเผย  และแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  บริเวณ  ที่เลือกตั้งเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งว่างเปล่า  แล้วให้
ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจ 
  ให้เปิดลงคะแนนระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง  15.00  น.  ของวันประชุมใหญ่ 
  ข้อ 25. ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  มาแสดงตนพร้อมบัตรประจ าตัว  หรือหนังสือ
รับรอง  หรือเอกสารอ่ืนใด  ที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจรายชื่อผู้
มีสิทธิลงคะแนนเพื่อรับบัตรลงคะแนน 
  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้องแล้วให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนลงลายมือชื่อ
รับบัตรเลือกตั้ง  และให้เข้าคูหาเลือกตั้งทันทีเพื่อลงคะแนน 
  ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงว่าผู้มาแสดงตน  มิใช่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่ อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ให้กรรมการตรวจรายชื่อขอให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเป็นที่พอใจก่อนที่
จะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น 



  ข้อ 26. เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้ท าเคร่ืองหมายในวงกลมฝนด้วย
ดินสอด าให้ทึบ  หน้าหมายเลขของผู้รับสมัครเลือกตั้ง  ตามจ านวนและวิธีการ  ที่ประธานกรรมการเลือกตั้ง
ชี้แจง  แล้วน าบัตรเลือกตั้ง  ไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้ 
 
 
  การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิแทนตนไม่ได้ 
  ข้อ 27. ในระหว่างเปิดการลงคะแนน  ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  เว้นแต่เมื่อมีเหตุ
จ าเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้  และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตั้งก่อน  การเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ต้องกระท าโดยเปิดเผย 
  ข้อ 28. เมื่อหมดเวลาเลือกตั้ง  ให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง
ให้กรรมการตรวจนับคะแนน  เพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่เลือกตั้ง  โดยมิชักช้า  จะเลื่อนหรือประวิง
เวลาไม่ได้ 
  ข้อ 29. เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งส่งมอบหีบ
บัตรบัตรเลือกตั้งให้กรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อนับคะแนน โดยเปิดเผยในที่เลือกตั้งโดยมิชักช้า จะเลื่อน
หรือ ประวิงเวลาไม่ได้ 
  ข้อ 30. การนับคะแนนให้ปฏิบัติ ดังน้ี :- 
   (1) ห้ามมิให้เทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง 
   (2) ให้หยิบบัตรเลือกตั้ง  ออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแล้ว ให้คว่ าหีบบัตรต่อ
หน้าผู้สมัครและผู้เลือกตั้ง  เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก  และให้นับจ านวน
บัตรเลือกตั้งจนหมด  แล้วแจ้งผลให้ประธานกรรมการเลือกตั้งทราบโดยมิชักช้า 
   (3) มอบบัตรเลือกตั้ง  ให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนน   เพื่อประมวลผลการนับ
คะแนน  และให้กรรมการตรวจนับคะแนนโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
  ข้อ 31. บัตรเสียให้จัดแยกไว้  โดยกรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อย
กว่า 2 คน 
  ข้อ 32. การวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสียหรือไม่  ให้เป็นอ านาจของกรรมการตรวจนับ
คะแนนไม่น้อยกว่า  สองในสาม  ของจ านวนกรรมการตรวจนับคะแนนและให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 
  ข้อ 33. เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง  ให้กรรมการตรวจนับคะแนนทุกคน  ลงนามในใบ
แจ้งผลการนับคะแนน   แล้วส่งมอบให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง  เพื่อประกาศผลและให้กรรมการเลือกตั้ง
ส่งมอบสิ่งต่อไปนี้  ให้แก่ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
   (1) รายงานผลการนับคะแนน 
   (2) ประกาศผลการนับคะแนน 
   (3) หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกุญแจ 



   (4) บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   (5) บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้ 
   (6) บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วแยกเป็น  2  ส่วนคือ :- 
    ก. บัตรด ี
    ข. บัตรเสีย 
 
   (7) บันทึกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด ที่ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (8) น าเอกสารตาม (1)-(2) อย่างละชุด  พร้อมเอกสารตาม (4)-(7) ใส่ลงหีบบัตร
เลือกตั้งนั้น ๆ พร้อมทั้งใส่กุญแจส่งมอบประธานกรรมการเลือกตั้ง 
   (9) ปิดประกาศ  ซึ่งลายมือชื่อกรรมการเลือกตั้งอย่างน้อย ห้าคน ผนึกปิดซองใส่
บัตรไว้บนหีบบัตรเลือกตั้งตาม (8) ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งบัตรเลือกตั้ง 
พร้อมลูกกุญแจให้ผู้จัดการเก็บรักษาไว้ 
  ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ทราบทั่วกัน 
เรียงคะแนนมากไปหาน้อย  จนครบจ านวนกรรมการที่ก าหนดไว้  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งกรณีที่ได้คะแนน
ล าดับสุดท้ายเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
  ข้อ 35. ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่  ให้ท าเป็นหนังสือ  
โดยมีสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อย ห้าสิบคน ส่งถึงประธานกรรมการเลือกตั้ง
ภายใน หนึ่งชั่วโมง หลังประกาศผลนับคะแนน 
  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง  เรียกประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งในทันทีเพื่อพิจารณา  ค า
ร้อง  หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งนับคะแนนใหม่ได้ 
  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด 
  ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งไว้  ณ  ส านักงาน
สหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกัน 
 

หมวด 3 
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

  ข้อ 37. ในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกที่มีความรู้  
ความสามารถเหมาะสมจ านวนไม่เกิน 5 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  เลือกในระหว่างกันเองเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ     หนึ่ง
คน  นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 



  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่  ประจ าใน
สหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
  ข้อ 38. ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ :- 
   (1) ผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดบัญชี บุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ 
   (2) กรรมการของสหกรณ์น้ัน 
   (3) ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืนใด 
 
   (4) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม  มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
   (5) ผู้ตรวจสอบกิจการที่ด ารงต าแหน่งมาแล้ว  สองวาระติดต่อกัน 
   (6)  กรรมการด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  เป็นระยะเวลาน้อยกว่า
หนึ่งป ี
  ข้อ 39. วิธีการรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้น าวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ  ตามหมวด 2 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง  ด าเนินการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจสอบกิจการในคราวเดียวกันกับการ
เลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการด าเนินการ  ทั้งนี้ให้แยกบัตรเลือกตั้งให้มีสีต่างกัน 
 

หมวด 4 
บทเบ็ดเสร็จ  

 

  ข้อ 40. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการ  กรรมการ
ด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการในคราวเดียวกันไม่ได้ 
 
    ก าหนดไว้  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2553 
 
 
      (นายชาตรี  บุญเฉลียว) 
          ประธานกรรมการ 
 


