
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

------------------------------------------ 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 70(2) ,             
ข้อ 80(7) และ ข้อ 112(12) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหา               
และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 ข้อ 8 วรรค 3 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์              
อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 51 ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติเป็น            
เอกฉันท์ กำหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 ดังนี้   
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์พ.ศ. 2563" 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ
คำสั่งหรือมติอ่ืนใด ทีก่ำหนดไว้แล้วขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จำกัด 
  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 

 “คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายถงึ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
          อนามัยสุรินทร์ จำกัด 

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  “กรรมการ”    หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย 
       สุรินทร์ จำกัด 

 “คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 “ประธานกรรมการเลือกตั้ง”หมายถึง ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 “กรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง กรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
      สหกรณอ์อมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 “ผู้สมัคร”   หมายถึง ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ   
      หรือกรรมการ หรือคณะกรรมการเลือกตั้ง 



หมวด  1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 5 คณะกรรมการเลือกตั้ง  มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
  (1) ประธานกรรมการเลือกตั้ง จำนวน  1  คน 
  (2) กรรมการเลือกตั้ง  จำนวน  4  คน 
 ข้อ 6 คณะกรรมการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้   
  (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีทางบัญชีสหกรณ์ 
  (2) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   ก. เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำ
โดยทุจริต 
   ข. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   ค. เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
   ง. สมาชิกซึ่งตนผิดนัดชำระเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำของตนเอง 
   จ. ผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ภายหลังการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 ข้อ 7 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัครสมาชิกท่ีประสงค์จะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
ตามข้อ 5 และให้สหกรณ์เสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาเลือกตั้ง
โดยวิธีเปิดเผย ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ 
 ในกรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะมีได้ ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและ
คะแนนในลำดับรองถัดไปจนครบตามจำนวนกรรมการเลือกตั้งในคราวนั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
เลือกตั้ง 
 ในกรณีมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน และเป็นคะแนนที่มีสิทธิเป็นกรรมการเลือกตั้งซึ่ งจะทำให้จำนวน
กรรมการเลือกตั้งเกินกว่าที่กำหนด ให้ประธานในที่ประชุม ดำเนินการใช้วิธีจับฉลาก เพ่ือให้ได้กรรมการ
เลือกตั้งครบตามจำนวนที่กำหนด 
 ในกรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้สหกรณ์
ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งให้ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่หรือทีป่ระชุมใหญ่วิสามัญ 



 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งตาม ข้อ 7 ดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นทำหน้าที่ประธาน
กรรมการเลือกตั้ง 1 คน รองประธานกรรมการเลือกตั้ง 1 คน เลขานุการกรรมการเลือกตั้ ง 1 คน นอกนั้นเป็น
กรรมการเลือกต้ัง 
 ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งจากสมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งตาม ข้อ 7 
และข้อ 8 เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบรายงานผลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้ง 
 ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการ
ประกาศแต่งตั้ง 
 ข้อ 11 การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (3) ตาย 
  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 
 กรรมการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ในตำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการเลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 ในกรณีไม่มีกรรมการเลือกตั้งในตำแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการเลือกตั้งที่
เหลืออยู่มีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการเลือกตั้งที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 ในกรณีกรรมการเลือกตั้งมีจำนวนคงเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้สหกรณ์เรียกผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเลือกตั้งที่ได้คะแนนลำดับถัดไปดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่ไม่มีรายชื่อลำดับถัดไปให้สหกรณ์จัดให้มี
การเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวิธีการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้ผู้ที่
ได้รับการเรียกเพ่ือดำรงตำแหน่งแทนหรือได้รับการเลือกตั้งมีวาระเท่ากับผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ 12 การประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งต้องมีคณะกรรมการเลือกตั้งมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนคณะกรรมการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้กรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการ
เลือกตั้งให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการเลือกตั้งไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือกตั้งที่มาประชุมเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งกำหนด 
 ข้อ 13 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเลือกตั้ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการเลือกตั้งเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งทำหน้าที่แทนประธานกรรมการเลือกตั้ง 



หมวด  2 
อำนาจหน้าที่ 

 ข้อ 14 คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) จัดให้มีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ ์
  (2) ออกประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือให้การดำเนินการทั้งหลายอันจำเป็นเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และโปร่งใส 
  (3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบก่อนวันเลือกตั้ง อย่างน้อย 15 วัน            
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
  (4) กรณีมีการทักท้วงให้ทำเป็นหนังสือโดยต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อยสิบห้าคน ส่งถึง
ประธานกรรมการเลือกตั้งภายใน 1 วัน หลังวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพ่ือหา
ข้อเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องหากไม่มีข้อยุติ 
ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
  (5) ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ให้สมาชิกทราบ ภายใน 7 วัน หลังจาก
วันเลือกตั้ง 
  (6) ส่งเสริมและสนับสนุน หรือประสานงานในการให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
ตามระเบียบของสหกรณ์ การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
  (7) ออกประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
  (8) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 ข้อ 15 คณะกรรมการเลือกตั้งต้องดำเนินการเลือกตั้งให้สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และต้องไม่มีส่วนได้
เสียกับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาด การดำเนินการหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
เป็นการกระทำในนามตัวแทนของสหกรณ์ หากได้ดำเนินการโดยสุจริต ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา 
แต่หากเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต ประพฤติผิดหน้าที่ จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์และผู้เสียหายตามกฎหมาย
ทุกประการ 
 ข้อ 16 คณะกรรมการเลือกตั้ งมีอำนาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการประจำหน่ วยเลือกตั้ ง หรือ
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 
 
 



 ข้อ 17 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดจำนวนคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามความ
เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนสมาชิกผู้ มีสิทธิ์ลงคะแนนในแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั้งนี้จะต้องไม่ เกินห้าคน
ประกอบด้วย ประธานหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งแต่งตั้งจากสมาชิก
ที่มีชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้นอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง มีวาระอยู่ ในตำแหน่งคราวเดียวกันกับ
คณะกรรมการเลือกตัง้ในปีนั้น ๆ  
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะอนุกรรมการเลือกตั้งและวิธีปฏิบัติของคณะอนุกรรมการประจำหน่วย
เลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 
 ให้คณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติงานในวันประชุมเตรียมการและวันลงคะแนนเลือกตั้ง 
ไดร้ับค่าเบี้ยเลี้ยงจากสหกรณ์ในอัตราคนละ 700 บาทต่อวัน และค่าพาหนะ จำนวน 5 บาท/กิโลเมตร 
 

หมวด 3 
การดำเนินการเลือกตั้ง 

ข้อ 18 ให้สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามที่สหกรณ์กำหนด โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรับสมัครล่วงหน้า
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ข้อ 19 หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย 
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน    

     จำนวน 1 ชุด 
(2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 
(3) หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดเพ่ิมเติม 

ข้อ 20 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ตามประเภทที่สมัครรับ
เลือกตั้ง  

ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัครพร้อมกัน ให้จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
วิธีจับสลากให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

กรณี มีปัญหาในการปฏิบัติตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด หากไม่
มีข้อยุติ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ ให้ถือเป็น
ที่สุด 

ข้อ 21 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ให้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยปิด
ประกาศไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ 

ข้อ 22 ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 กรณีสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้แจ้งเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง
นับจากวันประกาศ ภายใน 7 วัน 
 



ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้มอีำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งและให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 23 ผู้สมัครอาจเลือกสมาชิกจำนวนหนึ่งคนต่อหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือเป็นตัวแทนผู้สมัครและอยู่ใน
บริเวณ หรือสถานที่ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งจัดให้ และคุณสมบัติตัวแทนผู้สมัครให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการเลือกตั้ง 

ข้อ 24 การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เลือกตั้งโดยวิธีลับและผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งได้ตาม
ประเภทและจำนวนที่จะมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น 

ข้อ 25 ให้เปิดลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 13.00 น. 
ข้อ 26 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อ

คณะอนุกรรมการ เพ่ือตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อถูกต้องแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนตาม
วิธีการทีค่ณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

ในกรณีที่มีผู้ทักท้วง หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้มาแสดงตนมิใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการตรวจรายชื่อขอให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัย เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
จึงให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนตนไม่ได ้

ข้อ 27 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ประธานหน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนน 
ข้อ 28 เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน ตรวจนับคะแนนโดยเปิดเผยใน

เขตเลือกตั้งครั้งนั้น โดยมิได้ชักช้า จะเลื่อนหรือประวิงเวลามิได้ 
ข้อ 29 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจ้งผลการ

นับคะแนน แล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศผลเลือกตั้งต่อไป 
ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการให้นับคะแนนใหม่ ให้ทำเป็นหนังสือโดยต้องมีสมาชิก

รับรอง อย่างน้อยสิบห้าคน ส่งถึงประธานกรรมการเลือกตั้งภายใน 1 วัน หลังวันเลือกตั้งให้ประธานกรรมการ
เลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในทันที เพ่ือพิจารณาคำร้องหากเห็นว่ามีเหตุผลสมควรให้นับ
คะแนนใหม่ได้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 31 หากผลการนับคะแนน ปรากฏว่ามีคะแนนเท่ากันให้ผู้มีส่วนได้เสียจับสลากโดยวิธีเปิดเผย            
วิธีจับสลากให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

 

หมวด  4 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ข้อ 32 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ตั้งอยู่ที่สหกรณ์ โดยมีประธานกรรมการเลือกตั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
 ข้อ 33 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ
เลือกตั้ง และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 



  (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่ าง ๆ 
เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
  (2) ให้ความรู้แก่สมาชิก รวมทั้งผู้สมัครรับการเลือกตั้งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกและ
ส่งเสริมให้สมาชิกได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
  (3) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 
 ข้อ 34 กรรมการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมการเลือกตั้งแต่งตั้งให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานทั่วไป
ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณ์และตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งมอบหมาย 
 ข้อ 35 ให้คณะกรรมการเลือกตั้ งเสนองบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของ
คณะกรรมการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เป็นผู้ พิจารณา โดยให้กำหนดไว้ในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
 ข้อ 36 ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ให้มีค่าตอบแทนปีละ 60,000 บาท   
 ข้อ 37 ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัย
ชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงที่เกิดจากการดำเนินการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
   

 (นายศุภรัฐ  พูนกล้า) 
 ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 


