
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

วาดวยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------------ 

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2562 ขอ 70(2) ,             

ขอ 80(7) และ ขอ 112(12) และระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยวิธีการสรรหา               

และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 ขอ 9 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย              

อนามัยสุรินทร จำกัด ชุดที่ 50 ในการประชุมครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จึงไดกำหนดระเบียบ 

วาดวยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ.2562 ดังนี้   

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยคณะกรรมการ

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ. 2562" 

 ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแต วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยคณะกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และบรรดาระเบียบคำสั่ง
หรือมติอื่นใด ที่กำหนดไวแลวขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”  หมายถึง สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 “คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 

          อนามัยสุรินทร จำกัด 

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 

       อนามัยสุรินทร จำกัด 

  “กรรมการ”    หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัย 

       สุรินทร จำกัด 

 “คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

      สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 “ประธานกรรมการเลือกตั้ง”หมายถึง ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

         สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 “กรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง กรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

      สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 “ผูสมัคร”   หมายถึง ผูสมัครรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ   

      หรือกรรมการ หรือคณะกรรมการเลือกตั้ง 



หมวด  1 

ขอกำหนดทั่วไป 

 ขอ 5 คณะกรรมการเลือกตั้ง  มีจำนวน 5 คน ประกอบดวย 

  (1) ประธานกรรมการเลือกตั้ง จำนวน  1  คน 

  (2) กรรมการเลือกตั้ง  จำนวน  4  คน 

 ขอ 6 คณะกรรมการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้   

  (1) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 5 ปทางบัญชีสหกรณ 

  (2) ไมมลีักษณะตองหาม ดังนี้ 

   ก. เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดจำคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทำ

โดยทจุริต 

   ข. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือ

เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

   ค. เคยถูกใหพนจากตำแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเปน

ที่สุดใหพนจากตำแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

   ง. สมาชิกซึ่งตนผิดนัดชำระเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา

สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปท่ีเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการ

กระทำของตนเอง 

   จ. ผูซึ่งเปนคณะกรรมการดำเนินการ เวนแตตองพนจากตำแหนงตามวาระ

ภายหลังการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 7 ใหสหกรณประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงคจะสมัครรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง

ตามขอ 5 และใหสหกรณเสนอชื่อผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 6 ใหท่ีประชุมใหญของสหกรณพิจารณาเลือกตั้ง

โดยวิธีเปดเผย ในกรณีมีผูสมัครเทากับหรือนอยกวาจำนวนคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะมีได ผูสมัครเปน

คณะกรรมการเลือกตั้งตองไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมใหญวิสามัญ 

 ในกรณีมีผูสมัครเกินกวาจำนวนคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะมีได ใหผูที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดและ

คะแนนในลำดับรองถัดไปจนครบตามจำนวนกรรมการเลือกตั้งในคราวนั้นไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ

เลือกตั้ง 

 ในกรณีมีผูไดรับคะแนนเสียงเทากัน และเปนคะแนนที่มีสิทธิเปนกรรมการเลือกตั้งซึ่งจะทำใหจำนวน

กรรมการเลือกตั้งเกินกวาที่กำหนด ใหประธานในที่ประชุม ดำเนินการใชวิธีจับฉลาก เพื่อใหไดกรรมการ

เลือกตั้งครบตามจำนวนที่กำหนด 

 ในกรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการเลือกตั้งไมครบตามจำนวนที่กำหนด ใหสหกรณ

ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งใหครบตามจำนวนที่กำหนด โดยตองไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุม

ใหญหรือที่ประชุมใหญวิสามัญ 



 ขอ 8 ใหคณะกรรมการเลือกต้ังตาม ขอ 7 ดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองข้ึนทำหนาที่ประธาน

กรรมการเลือกตั้ง 1 คน รองประธานกรรมการเลือกตั้ง 1 คน เลขานุการกรรมการเลือกตั้ง 1 คน นอกน้ันเปน

กรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 9 ใหประธานกรรมการประกาศแตงต้ังคณะกรรมการเลือกตั้งจากสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งตาม ขอ 7 

และขอ 8 เปนคณะกรรมการเลือกตั้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบรายงานผลการเลือกตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 10 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งมีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการ

ประกาศแตงตั้ง 

 ขอ 11 การพนจากตำแหนง กรรมการเลอืกตั้งพนจากตำแหนงเมื่อ 

  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 

  (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการดำเนินการ 

  (3) ตาย 

  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 6 

 กรรมการเลือกตั้งซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ ตองอยูในตำแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา

กรรมการเลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 ในกรณีไมมีกรรมการเลือกตั้งในตำแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการเลือกตั้งท่ี

เหลืออยูมีจำนวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหคณะกรรมการเลือกตั้งที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

 ในกรณีกรรมการเลือกตั้งมีจำนวนคงเหลือไมถึงกึ่งหนึ่ง ใหสหกรณเรียกผูสมัครรับการเลือกตั้งเปน

กรรมการเลือกตั้งที่ไดคะแนนลำดับถัดไปดำรงตำแหนงแทน เวนแตไมมีรายชื่อลำดับถัดไปใหสหกรณจัดใหมี

การเลือกต้ังกรรมการเลือกตั้งแทนผูท่ีพนจากตำแหนง ตามวิธีการเลือกตั้งท่ีกำหนดไวในระเบียบน้ี และใหผูที่

ไดรบัการเรียกเพ่ือดำรงตำแหนงแทนหรือไดรับการเลือกตั้งมีวาระเทากับผูท่ีตนแทน 

 ขอ 12 การประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งตองมีคณะกรรมการเลือกตั้งมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจำนวนคณะกรรมการเลือกตั้งเทาที่มีอยู แตตองไมนอยกวา 3 คน จึงจะเปนองคประชุม 

 ใหกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการ

เลือกตั้งใหใชคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง

เสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 ใหประธานกรรมการเลือกตั้งเปนประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการเลือกตั้งไมมาประชุม

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเลือกตั้งเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม

สามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหกรรมการเลือกตัง้ที่มาประชุมเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 หลักเกณฑและวิธีการประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการ

เลือกตั้งกำหนด 

 ขอ 13 ในกรณีท่ีไมมีผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการเลือกตั้ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให

กรรมการเลือกตั้งเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งทำหนาที่แทนประธานกรรมการเลือกต้ัง 



หมวด  2 

อำนาจหนาที่ 

 ขอ 14 คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจหนาท่ีดังน้ี 

  (1) จัดใหมีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ใหเปนไป

ตามขอบังคบั ระเบียบ และประกาศของสหกรณ 

  (2) ออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อใหการดำเนินการทั้งหลายอันจำเปนเพ่ือใหเปนไปตาม

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือใหการเลือกตั้ง

เปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และโปรงใส 

  (3) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทราบกอนวันเลือกตั้ง อยางนอย 15 วัน            

ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

  (4) กรณีมีการทักทวงใหทำเปนหนังสือโดยตองมีสมาชิกรับรองอยางนอยสิบหาคน สงถึง

ประธานกรรมการเลือกตั้งภายใน 1 วัน หลังวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพื่อหา

ขอเท็จจริง และวินิจฉัยช้ีขาดปญหาหรือขอโตแยงใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับเรื่องหากไมมีขอยุติ 

ใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 

  (5) ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ใหสมาชิกทราบ ภายใน 7 วัน หลังจาก

วันเลือกตั้ง 

  (6) สงเสริมและสนับสนุน หรือประสานงานในการใหความรูแกสมาชิกเก่ียวกับการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก และการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

ตามระเบียบของสหกรณ การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 

  (7) ออกประกาศเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับการแตงตั้งใหมีอำนาจหนาที่

เก่ียวของกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

  (8) จัดทำรายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป และขอสังเกตเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 

 ขอ 15 คณะกรรมการเลือกตั้งตองดำเนินการเลือกตั้งใหสุจริต เที่ยงธรรม โปรงใส และตองไมมีสวนได

เสียกับผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยเด็ดขาด การดำเนินการหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้ง 

เปนการกระทำในนามตัวแทนของสหกรณ หากไดดำเนินการโดยสุจริต ไมตองรับผิดชอบท้ังทางแพงและอาญา 

แตหากเปนการกระทำท่ีไมสุจริต ประพฤติผิดหนาที่ จะตองรับผิดชอบตอสหกรณและผูเสียหายตามกฎหมาย

ทุกประการ 

 ขอ 16 คณะกรรมการเลือกตั้ งมีอำนาจแตง ต้ังคณะอนุกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ ง หรือ

คณะอนกุรรมการอ่ืน ๆ  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

 

 



 ขอ 17 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดจำนวนคณะอนุกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งไดตามความ

เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนสมาชิกผูมีสิทธิ์ลงคะแนนในแตละหนวยเลือกตั้งท้ังนี้จะตองไมเกินหาคน

ประกอบดวย ประธานหนวยเลือกตั้ง และกรรมการหนวยเลือกต้ัง ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งแตงตั้งจากสมาชิก

ที่มีชื่อในหนวยเลือกตั้ งนั้นอนุกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง มีวาระอยู ในตำแหนงคราวเดียวกันกับ

คณะกรรมการเลือกตั้งในปนั้น ๆ  

 หลักเกณฑการคัดเลือกคณะอนุกรรมการเลือกตั้งและวิธีปฏิบัติของคณะอนุกรรมการประจำหนวย

เลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

 ใหคณะอนุกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งปฏิบัติงานในวันประชุมเตรียมการและวันลงคะแนนเลือกตั้ง 

ไดรบัคาเบ้ียเลี้ยงจากสหกรณในอัตราคนละ 700 บาทตอวัน และคาพาหนะ จำนวน 5 บาท/กิโลเมตร 
 

หมวด 3 

การดำเนนิการเลือกตั้ง 

ขอ 18 ใหสมาชิกที่ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการย่ืนใบ

สมัครดวยตนเองพรอมหลักฐานตามที่สหกรณกำหนด โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรับสมัครลวงหนา

กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน  

ขอ 19 ผูสมัครรับเลือกตั้ง จะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการในคราว

เดียวกันมิได 

ขอ 20 กรณีกรรมการดำเนินการซึ่งยังมีวาระการดำรงตำแหนงตอไป ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน

ประธานกรรมการ ตองยื่นใบลาออกจากกรรมการดำเนินการไมนอยกวาสามสิบวัน กอนยื่นใบสมัครประธาน

กรรมการ 

ขอ 21 หลักฐานการรับสมัคร ประกอบดวย 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหท่ีมีเลขประจำตัวประชาชน    

     จำนวน 1 ชุด 

(2) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผน 

(3) หลักฐานอ่ืนท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดเพ่ิมเติม 

ขอ 22 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัคร ตามประเภทที่สมัครรับ

เลือกตั้ง  

ในกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งย่ืนใบสมัครพรอมกัน ใหจับสลากหมายเลขประจำตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง 

วิธีจับสลากใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

กรณี มีปญหาในการปฏิบัติตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด หากไม

มีขอยุติ ใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการใหถือเปน

ที่สุด 



ขอ 23 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ใหประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผูสมัครรบัเลือกตั้งโดยปด

ประกาศไว ณ สำนักงานสหกรณ 

ขอ 24 ใหประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน 

 กรณีสมาชิกท่ีมีสิทธิเลือกตั้งไมมีรายชื่อตามประกาศ ใหแจงเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการเลือกตั้ง

นับจากวันประกาศ ภายใน 7 วัน 

ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง เปนผูมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้งและใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 25 ผูสมัครอาจเลือกสมาชิกจำนวนหนึ่งคนตอหนึ่งหนวยเลอืกตั้ง เพ่ือเปนตัวแทนผูสมัครและอยูใน

บริเวณ หรือสถานที่ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งจัดให และคุณสมบัติตัวแทนผูสมัครใหเปนไปตามประกาศของ

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

ขอ 26 การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหเลือกตั้งโดยวิธีลับและผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งไดตาม

ประเภทและจำนวนที่จะมีไดในการเลือกตั้งครั้งน้ัน 

ขอ 27 ใหเปดลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 13.00 น. 

ขอ 28 ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนพรอมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหตอ

คณะอนุกรรมการ เพ่ือตรวจรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเมื่อถูกตองแลว ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิลงคะแนนตาม

วิธีการทีค่ณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

ในกรณีที่มีผูทักทวง หรือกรณีเปนที่สงสัยวาผูมาแสดงตนมิใชผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ใหคณะอนุกรรมการตรวจรายชื่อขอใหผูนั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัย เมื่อเห็นวาถูกตองแลว

จึงใหใชสิทธิเลือกตั้ง 

 การใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายใหบุคคลอื่นใชสิทธิแทนตนไมได 

ขอ 29 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ใหประธานหนวยเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนน 

ขอ 30 เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหคณะอนกุรรมการตรวจนับคะแนน ตรวจนับคะแนนโดยเปดเผยใน

เขตเลือกตั้งครั้งนั้น โดยมิไดชักชา จะเลื่อนหรือประวิงเวลามิได 

ขอ 31 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหคณะอนกุรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจงผลการ

นับคะแนน แลวสงใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศผลเลือกตั้งตอไป 

ขอ 32 ในกรณีท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งตองการใหนับคะแนนใหม ใหทำเปนหนังสือโดยตองมีสมาชิก

รับรอง อยางนอยสิบหาคน สงถึงประธานกรรมการเลือกตั้งภายใน 1 วัน หลังวันเลือกตั้งใหประธานกรรมการ

เลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในทันที เพื่อพิจารณาคำรองหากเห็นวามีเหตุผลสมควรใหนับ

คะแนนใหมไดคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด 

ขอ 33 หากผลการนับคะแนน ปรากฏวามีคะแนนเทากันใหผูมีสวนไดเสียจับสลากโดยวิธีเปดเผย           

วิธีจับสลากใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 
 

 

 

 

 



หมวด  4 

สำนกังานคณะกรรมการเลือกต้ัง 

 ขอ 34 ใหมีสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ตั้งอยูที่สหกรณ โดยมีประธานกรรมการเลือกตั้งเปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุด 

 ขอ 35 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ

เลือกตั้ง และมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

  (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ 

เก่ียวกับงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง 

  (2) ใหความรูแกสมาชิก รวมทั้งผูสมัครรับการเลือกตั้งเก่ียวกับการมีสวนรวมของสมาชิกและ

สงเสริมใหสมาชิกไดใชสิทธ์ิเลือกตัง้คณะกรรมการดำเนินการ โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

  (3) รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ 

 ขอ 36 กรรมการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมการเลือกตั้งแตงตั้งใหมีหนาท่ีควบคมุดูแลงานทั่วไป

ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามระเบียบ และประกาศที่เก่ียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการของสหกรณและตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งมอบหมาย 

 ขอ 37 ใหคณะกรรมการเลือกตั้ งเสนองบประมาณรายจาย เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของ

คณะกรรมการเลือกตั้งตอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ เปนผู พิจารณา โดยใหกำหนดไวในแผน

งบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ 

 ขอ 38 คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ใหมีคาตอบแทนปละ 55,000 บาท   

 ขอ 39 ใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอำนาจวินิจฉัย

ชี้ขาดในปญหาทั้งปวงที่เกิดจากการดำเนินการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

   

 (นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

 ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 


