
ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยวิธีการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2545 

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

   อาศัยอํานาจตามความในขอ 71  และขอ 106 (11)  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม 
จํากัด  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 5/2545  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2545  ไดเห็นชอบให
กําหนดระเบียบวาดวยวิธีการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2545 ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด   วาดวยวิธีการสรรหา
กรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2545 
  ขอ 2.  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2545 เปนตนไป 
  ขอ 3.  ใหยกเลิกระเบียบ  หรือขอความอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4.  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
   “ประธานกรรมการ”    หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ 
                  ออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
   “ประธานกรรมการเลือกตั้ง”  หมายความวา  ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ 
                  ประชุมใหญสหกรณใหเปนประธานกรรมการเลือกตั้ง       
   “กรรมการ”  หมายความวา   ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อโดยผูแทนสมาชิก 
                    และที่ประชุมใหญสหกรณรับรองใหเปนกรรมการเลือกตั้ง 
   “เจาหนาที่”  หมายความวา  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ที่ไดรับการ 
      แตงต้ังจากประธานกรรมการเปนเจาหนาที่ดําเนินการ  
  เลือกตั้ง 
  ขอ 5.  ใหมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการเลือกตั้งหนึ่งคนและ
กรรมการอีกไมนอยกวา 13 คน แตไมเกิน 16 คน เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณในการประชุม
ใหญ ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
  กรรมการจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ ในการประชุมใหญครั้งเดียวกัน
นั้นไมได 
  กรรมการดําเนินการสหกรณจะเปนกรรมการในการประชุมใหญครั้งเดียวกันนั้นไมได 
  ขอ 6.  ใหที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบให
กรรมการ ดังนี้ 

(1) เปนกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 
สหกรณไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร 

(2) เปนกรรมการตรวจรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือ 
ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบัตรเลือกตั้งใหผูมีสิทธเลือกตั้ง 
ที่ตรวจสอบถูกตองแลว 
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(3) เปนกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง จํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือควบคุม     
ตรวจสอบความเรียบรอยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตร
เลือกตั้ง 

(4) เปนกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจนับคะแนนจาก 
บัตรเลือกตั้ง 

  ขอ 7.  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งกํากับดูแลการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ขอ 8.  ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เขารวมประชุม เชน ผูแทนจากสวนราช
การที่เกี่ยวของเปนสักขีพยานในการเลือกตั้ง 
  ขอ 9.  ใหเจาหนาที่จัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนนไว
ใหพรอมกอนดําเนินการเลือกตั้ง 
  ขอ 10.  ผูแทนสมาชิกของสหกรณและมีคุณสมบัติไมตองหาม ตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติ 
สหกรณ พ.ศ. 2542  จึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ 
  ใหผูแทนสมาชิกที่ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณย่ืนใบสมัครดวย 
ตนเองตอเจาหนาที่ตามแบบที่สหกรณกําหนด ระหวางเวลา 09.00 – 11.00 น. ของวันที่กําหนดใหมีการประชุมใหญ 
สหกรณ 
  ขอ 11.  ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอ 6 
(1) ทําการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัครใหเสร็จส้ินกอนเวลาปดรับสมัครและจัดใหหมายเลขประจําตัวผู
สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับการสงใบสมัครกอนหรือหลัง หากมีผูสมัครรับเลือกตั้งสงใบสมัครพรอมกัน  ใหเจาหนา
ที่จัดใหผูสมัครที่สงใบสมัคร พรอมกับจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับตอเนื่องจากหมาย
เลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดออกใหแลว 
  ขอ 12.  การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งใหประกอบดวย ชื่อ – นาม
สกุล กลุมสังกัดของผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดติดปายประกาศไวในหองประชุมใหญในที่อันเหมาะสมที่ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
จะมาตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งไดโดยสะดวกและชัดเจน 
  ขอ 13.  ในกรณีผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอประธาน
กรรมการเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของคนนั้นและใหเจาหนาที่ลบหรือ
ถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที 
  ขอ 14.  ใหเจาหนาที่สงมอบบัตรเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้งที่เตรียมไวใหแกประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และกรรมการที่เกี่ยวของกอนเริ่มดําเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  ขอ 15.  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งลงชื่อ หรือประทับตราเครื่องหมายของตนลงบนบัตรเลือกตั้ง
ทุกฉบับ 
  ขอ 16.  บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวา เปนบัตรเสีย 

(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น 
(3) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมาย 
(4) บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
(5) บัตรที่มีเครื่องสังเกตุหรือขอความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยูตามปกติ 
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ขอ 17.  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนโดยใชบัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจ
นับคะแนนรวมทั้งกําหนดเวลาสิ้นสุดของการลงคะแนนตอที่ประชุมใหญสหกรณ 
  ขอ 18.  ใหเปดการลงคะแนนเลือกตั้งทันทีหลังจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดมีการมอบหมาย  
หนาที่ ตามขอ 6 เจาหนาที่ไดดําเนินการตามขอ 12 และขอ 14  และประธานกรรมการเลือกตั้งไดดําเนินการตาม     
ขอ 15 แลว  
  ขอ 19.  ใหผูแทนสมาชิกมาแสดงตนพรอมแสดงบัตรประจําตัวตอกรรมการตรวจรายชื่อผูใชสิทธิ
เลือกตั้งเพ่ือรับบัตรลงคะแนนเมื่อเจาหนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองและจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือ
ชื่อแลวจึงมอบบัตรเลือกตั้งให 1 ฉบับ เพ่ือใชลงคะแนน ตามวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจง 
  ในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัว หรือมีผูทักทวงหรือกรณีเปนที่สงสัยวาผูแสดงตนนั้นมิใชผูมีสิทธิเลือก
ต้ังตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการตรวจรายชื่อผูใชสิทธิเลือกตั้งประจําหนวยจะขอใหผูนั้นแสดงหลักฐาน
แสดงตัวประกอบการวินิจฉัยจนเปนที่พอใจกอนที่จะมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้น และใหบันทึกคําวินิจฉัยพรอมดวย
เหตุผลไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งในกรณีที่มอบและไมมอบบัตรเลือกตั้ง 
  ขอ 20.  เมื่อผูแทนสมาชิกไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งไดตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจง แลวนําบัตรเลือกตั้งไปสงใหกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือ
หยอนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว 
  การใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิเฉพาะตัวขอผูแทนสมาชิก จะมอบหมายใหบุคคลอื่นใชสิทธิแทนตนไมได 
  ขอ 21.  ในระหวางเปดการลงคะแนน หามมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง  เวนแตเมื่อมีความจําเปนอัน
หลีกเล่ียงไมได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและการเปดจะตองกระทําโดยเปดเผย 
  ขอ 22.  เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนน 
  ขอ 23.  เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้ง
เพ่ือนับคะแนน โดยเปดเผยในที่ประชุมใหญโดยไมชักชา โดยกอนนับคะแนนใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนใน
หีบบัตรเลือกตั้ง วามีจํานวนบัตรเลือกตั้งตรงตามจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม และนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ยังไมได
ลงคะแนน เมื่อปรากฏวาถูกตองตรงกัน จึงดําเนินการนับคะแนนได และตองนับคะแนนใหเสร็จในรวดเดียวจะเล่ือน
หรือประวิงเวลาไมได 
  ขอ 24.  ในการนับคะแนนใหกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) หามมิใหเทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง 
(2) ใหหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแลวใหคว่ําหีบบัตร 

เลือกตั้งตอหนาผูสมัครและผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือแสดงวาไมมีบัตรเลือกตั้งอยูในหีบ
บัตรเลือกตั้งอีกแลว และใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งจนหมดแลวแจงผลใหประธาน
กรรมการเลือกตั้งทราบโดยไมชักชา 

(3) มอบบัตรเลือกตั้งแกกรรมการตรวจนับคะแนน เพ่ือทําการประมวลผลนับคะแนน 
ขอ 25.  ใหกรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด 
ขอ 26.  บัตรเสียใหจัดแยกไวโดยใหกรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไว 

ไมนอยกวา 2 คน 
  ขอ 27.  การวินิจฉัยวาเปนบัตรเสียหรือไม ใหเปนอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนนไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคําแนนทั้งหมด ใหถือวาคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจนับคะแนนเปนที่สุด 
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  ขอ 28.  เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจงผลการนับ
คะแนนแลวสงใหประธานกรรมการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผล และใหกรรมการและเจาหนาที่ผูดําเนินการเลือกตั้งสงมอบ
ส่ิงตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการเลือกตั้ง 

(1) รายงานผลการนับคะแนน 
(2) หีบบัตรเลือกตั้งพรอมกุญแจ 
(3) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง ชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตั้ง 
(4) บัตรเลือกตั้งที่ยังไมไดใช 

ขอ 29.  ใหประธานกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมี
สิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 
  ขอ 30.  ผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหา
นอยและใหอยูในตําแหนงไดตามความในขอบังคับของสหกรณ ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนลําดับสุดทาย
ของผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ มีคะแนนเทากันหลายคน ใหใชวิธีจับฉลาก  
  ขอ 31. ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะวามีกรรมการ
ผูใดประสงคจะสมัครเปนประธานกรรมการดําเนินการ แลวประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
สําหรับการเลือกตั้งใหที่ประชุมใหญลงคะแนนโดยเปดเผย 
  ในกรณีที่มีผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการ 
  ขอ 32.  ในการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณตามระเบียบนี้ ใหที่ประชุมใหญ 
สหกรณที่มีการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยปญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือใหการเลือกตั้งดําเนินการไปดวย
ความถูกตองเรียบรอยบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
  ขอ 33.  ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   31  พฤษภาคม   พ.ศ. 2545 
 
 (ลงนาม)        จรินทร   อิฐรัตน 
 (นายจรินทร   อิฐรัตน) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด  
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