6.2 ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกียวกับการเลือกตังประธานและกรรมการดําเนินการ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยวิ ธีปฏิ บตั ิ เกียวกับการเลือกตังประธานกรรมการดําเนิ นการและกรรมการดําเนิ นการ
พ.ศ. 2561
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด มติทประชุ
ี มคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 40 ครังที 14 เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยความ
เห็นชอบของทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมือวันที 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จึงให้กําหนดระเบียบว่าด้วย
วิธกี ารปฏิบตั เิ กียวกับการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยวิธกี ารปฏิบตั ิ
เกียวกับการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนีตังแต่ วันที 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยวิธกี ารสรรหากรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรือข้อตกลงอืนใดซึงขัดแย้งกับระเบียบนี และ
ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการเลือกตัง” หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกทีได้รบั การเลือกตังจาก
ทีประชุมใหญ่สหกรณ์ให้เป็ นประธานกรรมการเลือกตัง
“กรรมการ”
หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกทีได้รบั การเสนอชือ
โดยผูแ้ ทนสมาชิกและทีประชุมใหญ่สหกรณ์รบั รอง
ให้เป็ นกรรมการเลือกตัง
“เจ้าหน้าที”
หมายความว่า เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด ทีได้รบั การแต่งตังจากประธาน
กรรมการเป็ นเจ้าหน้าทีดําเนินการเลือกตัง
ข้อ 5 ให้มคี ณะกรรมการเลือกตังคณะหนึง ประกอบด้วยประธานกรรมการเลือกตังหนึงคน
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 13 คน แต่ไม่เกิน 16 คน เพือดําเนินการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่ทมีี การเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บริสทุ ธิ และยุตธิ รรม
กรรมการจะเป็ นผูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ในการประชุมใหญ่ ครังเดียวกันนันไม่ได้
ประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเป็ นกรรมการ ในการ
ประชุมใหญ่ครังเดียวกันนันไม่ได้
ข้อ 6 ให้ทประชุ
ี มคณะกรรมการเลือกตังพิจารณามอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบให้
กรรมการ ดังนี
(1) เป็ นกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน เพือตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการเลือกตังประธานและกรรมการดําเนินการ
(2) เป็ นกรรมการตรวจรายชือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพือ
ตรวจสอบรายชือผู้มีส ิท ธิเ ลือ กตังและจ่ า ยบัต รเลือ กตังให้ผู้มีส ิท ธิเ ลือ กตัง
ทีตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(3) เป็ นกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตังจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพือควบคุม
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตัง และจํานวนบัตรเลือกตังในหีบ
บัตรเลือกตัง
(4) เป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพือตรวจนับคะแนน
จากบัตรเลือกตัง
ข้อ 7 ให้ประธานกรรมการเลือกตังกํากับดูแลการดําเนินการเลือกตังประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ข้อ 8 ประธานกรรมการเลือกตังอาจเชิญบุคคลภายนอกทีเข้าร่วมประชุม เช่น ผูแ้ ทนจาก
ส่วนราชการทีเกียวข้องเป็ นสักขีพยานในการเลือกตัง
ข้อ 9 ให้เจ้าหน้าทีจัดหาอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนน
ไว้ให้พร้อมก่อนดําเนินการเลือกตัง
ข้อ 10 ผูแ้ ทนสมาชิกของสหกรณ์และมีคุณสมบัตไิ ม่ตอ้ งห้าม ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 จึงมีสทิ ธิสมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ให้ผูแ้ ทนสมาชิกทีประสงค์จะสมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการ
หรือสมัครรับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการ เลือกสมัครตําแหน่ งใดตําแหน่ งหนึงเพียงตําแหน่ งเดียว
โดยยืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าทีตามแบบทีสหกรณ์กําหนด ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.ของวันที
กําหนดให้มกี ารประชุมใหญ่สหกรณ์
ข้อ 11 ในระหว่างการเปิ ดรับสมัคร เจ้าหน้าทีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
ข้อ 6 (1) ทําการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละหลักฐานของผูส้ มัครให้เสร็จสินก่อนเวลาปิ ดรับสมัคร และจัดให้
หมายเลขประจําตัว ผู้ส มัค รรับ เลือกตังเรีย งตามลําดับ การส่ง ใบสมัค รก่ อ นหรือ หลัง หากมีผู้สมัค รรับ
เลือกตังส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าทีจัดให้ผสู้ มัครทีส่งใบสมัครพร้อมกันจับฉลากหมายเลขประจําตัว
ผูส้ มัครรับเลือกตังเรียงตามลําดับต่อเนืองจากหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตังทีได้ออกให้แล้ว
ข้อ 12 การประกาศรายชือและหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตังประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ให้ประกอบด้วย ชือ – นามสกุล กลุ่มสังกัดของผูส้ มัครรับเลือกตัง โดย
จัดติดป้ายประกาศไว้ในห้องประชุมใหญ่ในทีอันเหมาะสมทีผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังจะมาตรวจดูรายชือและ
หมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับเลือกตังได้โดยสะดวกและชัดเจน
ข้อ 13 ในกรณีผสู้ มัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตัง โดยทําเป็นหนังสือยืนต่อ
ประธานกรรมการเลือกตัง ให้ประธานกรรมการเลือกตังประกาศถอนการสมัครรับเลือกตังของคนนันและ
ให้เจ้าหน้าทีลบหรือถอนชือและเลขประจําตัวออกทันที
ข้อ 14 ให้เจ้าหน้าทีส่งมอบบัตรเลือกตังและหีบบัตรเลือกตัง สําหรับเลือกประธาน
กรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ทีเตรียมไว้ให้แก่ประธานกรรมการเลือกตังและกรรมการที
เกียวข้องก่อนเริมดําเนินการลงคะแนนเลือกตัง
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการเลือกตังลงชือ หรือประทับตราเครืองหมายของตนลงบนบัตร
เลือกตังทุกฉบับ
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ข้อ 16 บัตรเลือกตังต่อไปนีให้ถอื ว่าเป็ นบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรทีทําเครืองหมายเลือกตังเกินจํานวนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
กรรมการดําเนินการทีจะพึงเลือกตังในคราวนัน
(3) บัตรทีมิได้ทาํ เครืองหมาย
(4) บัตรทีปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึงบัตร
(5) บัตรทีมีเครืองสังเกตหรือข้อความอืนใดนอกเหนือจากทีมีอยูต่ ามปกติ
ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการเลือกตังชีแจงวิธกี ารลงคะแนนโดยใช้บตั รเลือกตัง และ
วิธกี ารตรวจนับคะแนนรวมทังกําหนดเวลาสินสุดของการลงคะแนนต่อทีประชุมใหญ่สหกรณ์
ข้อ 18 ให้เปิดการลงคะแนนเลือกตังทันทีหลังจากคณะกรรมการเลือกตังได้มกี าร
มอบหมายหน้าที ตามข้อ 6 เจ้าหน้าทีได้ดาํ เนินการตามข้อ 12 และข้อ 14 และประธานกรรมการเลือกตัง
ได้ดาํ เนินการตามข้อ 15 แล้ว
ข้อ 19 ให้ผแู้ ทนสมาชิกมาแสดงตนพร้อมแสดงบัตรประจําตัวต่อกรรมการตรวจรายชือ
ผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตังเพือรับบัตรลงคะแนนเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการเมือ
เจ้าหน้าทีตรวจบัญชีรายชือและหลักฐานถูกต้องและจัดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตังลงลายมือชือแล้ว จึงมอบบัตร
เลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการอย่างละ 1 ฉบับ เพือใช้ลงคะแนนตามวิธกี าร
ทีประธานกรรมการเลือกตังชีแจง
ในกรณีทไม่
ี มบี ตั รประจําตัว หรือมีผูท้ กั ท้วง หรือกรณีเป็ นทีสงสัยว่าผูแ้ สดงตนนันมิใช่
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังตามบัญชีรายชือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง กรรมการตรวจรายชือผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตังประจําหน่ วยจะ
ขอให้ผนู้ นแสดงหลั
ั
กฐานแสดงตัวประกอบการวินิจฉัยจนเป็ นทีพอใจก่อนทีจะมอบบัตรเลือกตังให้แก่ผนู้ นั และ
ให้บนั ทึกคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบัญชีรายชือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังทังในกรณีทมอบและไม่
ี
มอบบัตรเลือกตัง
ข้อ 20 เมือผูแ้ ทนสมาชิกได้รบั บัตรเลือกตังแล้วให้ทาํ เครืองหมายในบัตรเลือกตังได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีประธานกรรมการเลือกตังชีแจง แล้วนําบัตรเลือกตังไปส่งให้กรรมการควบคุมหีบบัตร
เลือกตังเพือหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการทีจัดไว้
การใช้สทิ ธิเลือกตังเป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบหมายให้บุคคลอืนใช้สทิ ธิ
แทนตนไม่ได้
ข้อ 21 ในระหว่างเปิ ดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิ ดหีบบัตรเลือกตัง เว้นแต่เมือมีความจําเป็ น
อันหลีกเลียงไม่ได้ และต้องได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการเลือกตัง และการเปิดจะต้องกระทําโดยเปิ ดเผย
ข้อ 22 เมือหมดเวลาลงคะแนนเลือกตัง ให้ประธานกรรมการเลือกตังประกาศปิดการ
ลงคะแนน
ข้อ 23 เมือปิ ดการลงคะแนนแล้ว ให้คณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตังเปิดหีบบัตร
เลือกตังเพือนับคะแนนโดยเปิดเผยในทีประชุมใหญ่โดยไม่ชกั ช้า โดยก่อนนับคะแนนให้นบั จํานวนบัตร
เลือกตังทีลงคะแนนในหีบบัตรเลือกตังว่ามีจาํ นวนบัตรเลือกตังตรงตามจํานวนผูใ้ ช้สทิ ธิเลือกตังหรือไม่
และนับจํานวนบัตรเลือกตังทียังไม่ได้ลงคะแนน เมือปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน จึงดําเนินการนับคะแนนได้
และต้องนับคะแนนให้เสร็จในรวดเดียวจะเลือนหรือประวิงเวลาไม่ได้
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการเลือกตังประธานและกรรมการดําเนินการ
ข้อ 24 ในการนับคะแนนให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตังปฏิบตั ิ ดังนี
(1) ห้ามมิให้เทบัตรเลือกตังออกจากหีบบัตรเลือกตัง
(2) ให้ห ยิบ บัต รเลือ กตังออกจากหีบ บัต รเลือกตังจนหมดแล้ว ให้ค วําหีบ บัต ร
เลือกตังต่อหน้าผูส้ มัครและผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง เพือแสดงว่าไม่มบี ตั รเลือกตังอยู่
ในหีบบัตรเลือกตังอีกแล้ว และให้นบั จํานวนบัตรเลือกตังจนหมด แล้วแจ้งผล
ให้ประธานกรรมการเลือกตังทราบโดยไม่ชกั ช้า
(3) มอบบัตรเลือกตังแก่กรรมการตรวจนับคะแนน เพือทําการประมวลผลนับคะแนน
ข้อ 25 ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด
ข้อ 26 บัตรเสียให้จดั แยกไว้โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชือกํากับไว้
ไม่น้อยกว่า 2 คน
ข้อ 27 การวินิจฉัยว่าเป็ นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็ นอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนนทังหมด ให้ถอื ว่าคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจนับ
คะแนนเป็ นทีสุด
ข้อ 28 เมือการนับคะแนนสินสุดลง ให้กรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจ้ง
ผลการนับคะแนนแล้วส่งให้ประธานกรรมการเลือกตังเพือประกาศผล และให้กรรมการและเจ้าหน้าที
ผูด้ าํ เนินการเลือกตังส่งมอบสิงต่อไปนีให้แก่ประธานกรรมการเลือกตัง
(1) รายงานผลการนับคะแนน
(2) หีบบัตรเลือกตังพร้อมกุญแจ
(3) บัญชีรายชือผูส้ มัครรับเลือกตังชุดทีใช้ตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตัง
(4) บัตรเลือกตังทียังไม่ได้ใช้
ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการเลือกตังประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั เลือกตังเป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ แก่ผสู้ มัครรับเลือกตังและผูม้ สี ทิ ธิเลือกตังทราบโดยทัวกัน
ข้อ 30 ผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและให้อยูใ่ นตําแหน่งได้ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ในกรณีทมีี ผสู้ มัครรับเลือกตังได้คะแนนลําดับสุดท้ายของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เลือกตังเป็ นประธาน
กรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณ์มคี ะแนนเท่ากันหลายคนให้ใช้วธิ จี บั ฉลาก
ข้อ 31 กรรมการดําเนินการทีดํารงตําแหน่งยังไม่ครบวาระการเป็ นกรรมการดําเนินการ
ในปีทมีี การเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการ หากประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการจะต้องลาออกจากการเป็ นกรรมการดําเนินการให้เสร็จสินเสียก่อน จึงมีสทิ ธิยนใบสมั
ื
ครรับ
เลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการ
กรณีกรรมการดําเนิ นการลาออกเพือประสงค์สมัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรือลาออกด้วยวัตถุประสงค์อนใดก็
ื
ตาม ให้ประธานกรรมการเลือกตังแจ้งจํานวนกรรมการที
ว่างลงโดยรวมจํานวนกรรมการดําเนินการทีลาออกด้วยให้ทประชุ
ี มใหญ่ทราบ
ข้อ 32 กรณีมผี ูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นประธานกรรมการดําเนินการเพียงคนเดียวหรือมี
ผูส้ มัครรับเลือกตังเป็ นกรรมการดําเนินการเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนกรรมการดําเนินการทีว่างลงในปี
นัน ให้นํารายชือผูส้ มัครเสนอให้ทประชุ
ี
มใหญ่เลือกตังโดยวิธเี ปิ ดเผย และให้ประธานการเลือกตังประกาศ
รายชือบุคคลดังกล่าวเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง
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6.2 ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิเกียวกับการเลือกตังประธานและกรรมการดําเนินการ
ข้อ 33 การประชุมใหญ่ปีใดทีประธานกรรมการดําเนินการยังอยู่ในวาระ ไม่ต้องจัดให้มี
การเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญ่ปีนนั
ข้อ 34 ในการดําเนินการเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ตามระเบียบนี ให้ทประชุ
ี มใหญ่สหกรณ์ทมีี การเลือกตังพิจารณาวินิจฉัยปญั หาหรืออุปสรรคทังปวง
ทีอาจเกิดขึนเพือให้การเลือกตังดําเนินการไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบริสทุ ธิ และยุตธิ รรม
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ลงนาม) จงเจริญ กิจสําราญกุล
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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