
ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนนิการ 

พ.ศ. 2566 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
และขอ 118 (5) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งท่ี 12 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2566 เม่ือวันที่ 5 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 จึงใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2566” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2565 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรพัยกรมปาไม จํากัด 
   “ประธานกรรมการเลือกตั้ง” หมายความวา ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่

ประชุมใหญสหกรณให เปนประธานกรรมการ
เลือกตั้ง  

   “กรรมการ”  หมายความวา ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับการเสนอชื่อโดยผูแทนสมาชิก
และท่ีประชุมใหญสหกรณรับรองใหเปนกรรมการ
เลือกตั้ง 

   “เจาหนาที”่  หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ที่
ได รับการแตงตั้ งจากประธานกรรมการเปน
เจาหนาท่ีดําเนินการเลือกตั้ง 

 ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการเลือกตั้งหนึ่งคน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 13 คน แตไมเกิน 16 คน เพื่อดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ
และกรรมการดําเนินการสหกรณ ในการประชุมใหญที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
   กรรมการจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
ดําเนินการสหกรณในการประชุมใหญครั้งเดียวกันนั้นไมได 
   ประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณจะเปนกรรมการในการ
ประชุมใหญครั้งเดียวกันนั้นไมได 
 ขอ 6 ใหที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบให
กรรมการ ดังนี้ 
   6.1 เปนกรรมการตรวจสอบเอกสารของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ

ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจสอบ
เอกสารของผูสมัคร 
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   6.2 เปนกรรมการตรวจรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและจายบัตรเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่
ตรวจสอบถูกตองแลว 

   6.3 เปนกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อควบคุม
ตรวจสอบความเรียบรอยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตร
เลือกตั้ง 

   6.4 เปนกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อตรวจนับคะแนนจาก
บัตรเลอืกตั้ง 

 ขอ 7 ใหประธานกรรมการเลือกตั้งกํากับดูแลการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ขอ 8 ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เขารวมประชุม เชน ผูแทนจาก
สวนราชการที่เกี่ยวของเปนสักขีพยานในการเลือกตั้ง 
 ขอ 9 ใหเจาหนาที่จัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการลงคะแนนและการตรวจนับ
คะแนนไวใหพรอมกอนดําเนินการเลือกตั้ง 
 ขอ 10 สมาชิกของสหกรณที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณและ
ขอบังคับสหกรณกําหนดไว จึงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ 
   ใหสมาชิกที่ประสงคจะสมัครรบัเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ หรือสมัคร
รับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ เลือกสมัครตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งเพียงตําแหนงเดียว โดยย่ืนใบสมัคร
ดวยตนเองตอเจาหนาที่ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด ระหวางเวลา 08.00 – 11.00 น. ของวันที่กําหนดใหมีการ
ประชุมใหญสหกรณ 
 ขอ 11 ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตาม
ขอ 6.1 ทําการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครใหเสร็จสิ้นกอนเวลาปดรับสมัคร และจัดใหหมายเลข
ประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับการสงใบสมัครกอนหรือหลัง หากมีผูสมัครรับเลือกตั้งสงใบสมัคร
พรอมกัน ใหเจาหนาที่จัดใหผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมกันจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเรียง
ตามลําดับตอเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดออกใหแลว 
 ขอ 12 การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ใหประกอบดวย ชื่อ–นามสกุล กลุมสังกัดของผูสมัครรับเลือกต้ัง โดยจัด
ติดปายประกาศไวในหองประชุมใหญในที่อันเหมาะสมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมาตรวจดูรายชื่อและหมายเลข
ประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งไดโดยสะดวกและชัดเจน 
 ขอ 13 ในกรณีผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง โดยทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
กรรมการเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของคนนั้นและใหเจาหนาที่
ลบหรือถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที 
 ขอ 14 ใหเจาหนาที่สงมอบบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง สําหรับเลือกประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ที่เตรียมไวใหแกประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการที่เก่ียวของกอนเริ่ม
ดําเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ขอ 15 ใหประธานกรรมการเลือกต้ังลงชื่อ หรือประทับตราเครื่องหมายของตนลงบนบัตร
เลือกตั้งทุกฉบับ 
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 ขอ 16 บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
   16.1  บัตรปลอม 
   16.2  บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจํานวนประธานกรรมการดาํเนินการหรือกรรมการ

ดําเนินการที่จะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น 
   16.3  บัตรที่มิไดทําเครื่องหมาย 
   16.4  บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
   16.5  บัตรที่มีเครื่องสังเกตหรือขอความอ่ืนใดนอกเหนือจากที่มีอยูตามปกติ 
 ขอ 17 ใหประธานกรรมการเลือกตั้งช้ีแจงวิธีการลงคะแนนโดยใชบัตรเลือกต้ัง และวิธีการ
ตรวจนับคะแนนรวมทั้งกําหนดเวลาสิ้นสุดของการลงคะแนนตอที่ประชุมใหญสหกรณ 
 ขอ 18 ใหเปดการลงคะแนนเลือกต้ังทันทีหลังจากคณะกรรมการเลือกตั้งไดมีการมอบหมาย
หนาที่ตามขอ 6 เจาหนาที่ไดดําเนินการตามขอ 12 และขอ 14 และประธานกรรมการเลือกตั้งไดดําเนินการ
ตามขอ 15 แลว 
 ขอ 19 ใหผูแทนสมาชิกมาแสดงตนพรอมแสดงบัตรประจําตัวตอกรรมการตรวจรายชื่อผูใช
สิทธิเลือกตั้งเพื่อรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการเมื่อเจาหนาที่
ตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองและจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อแลว จึงมอบบัตรเลือกตั้งประธาน
กรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการอยางละ 1 ฉบับ เพื่อใชลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งชี้แจง 
   ในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัว หรือมีผูทักทวง หรือกรณีเปนที่สงสัยวาผูแสดงตนนั้น
มิใชผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง กรรมการตรวจรายชื่อผูใชสิทธิเลือกตั้งประจําหนวยจะ
ขอใหผูนั้นแสดงหลักฐานแสดงตัวประกอบการวินิจฉัยจนเปนที่พอใจกอนที่จะมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้น และ
ใหบันทึกคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังในกรณทีี่มอบและไมมอบบัตรเลือกตั้ง 
 ขอ 20 เมื่อผูแทนสมาชิกไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจง แลวนําบัตรเลือกตั้งไปสงใหกรรมการควบคุมหีบบัตร
เลือกตั้งเพื่อหยอนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการที่จัดไว 
   การใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูแทนสมาชิกจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิ
แทนตนไมได 
 ขอ 21 ในระหวางเปดการลงคะแนน หามมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตเม่ือมีความจําเปนอัน
หลีกเลี่ยงไมได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตั้ง และการเปดจะตองกระทําโดยเปดเผย 
 ขอ 22 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศปดการ
ลงคะแนน 
 ขอ 23 เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งเปดหีบบัตร
เลือกตั้งเพื่อนับคะแนนโดยเปดเผยในท่ีประชุมใหญโดยไมชักชา โดยกอนนับคะแนนใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ลงคะแนนในหีบบัตรเลือกตั้งวามีจํานวนบัตรเลือกตั้งตรงตามจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม และนับจํานวน
บัตรเลือกตั้งที่ยังไมไดลงคะแนน เมื่อปรากฏวาถูกตองตรงกัน จึงดําเนินการนับคะแนนไดและตองนับคะแนน
ใหเสร็จในรวดเดียวจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไมได 
 ขอ 24 ในการนับคะแนนใหกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้ 
   24.1 หามมิใหเทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง 
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   24.2 ใหหยิบบัตรเลือกต้ังออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแลวใหคว่ําหีบบัตร
เลือกตั้งตอหนาผูสมัครและผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อแสดงวาไมมีบัตรเลือกตั้งอยู
ในหีบบัตรเลือกตั้งอีกแลว และใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งจนหมด แลวแจงผล
ใหประธานกรรมการเลือกตั้งทราบโดยไมชักชา 

   24.3 มอบบัตรเลือกตั้งแกกรรมการตรวจนับคะแนน เพ่ือทําการประมวลผลนับ
คะแนน 

 ขอ 25 ใหกรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด 
 ขอ 26 บัตรเสียใหจัดแยกไวโดยใหกรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไว ไมนอย
กวา 2 คน 
 ขอ 27 การวินิจฉัยวาเปนบัตรเสียหรือไม ใหเปนอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนนไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนนทั้งหมด ใหถือวาคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจนับ
คะแนนเปนที่สุด 
 ขอ 28 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจงผลการ
นับคะแนนแลวสงใหประธานกรรมการเลือกตั้งเพื่อประกาศผล และใหกรรมการและเจาหนาท่ีผูดําเนินการ
เลือกตั้งสงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการเลือกตั้ง 
   28.1  รายงานผลการนับคะแนน 
   28.2  หีบบัตรเลือกตั้งพรอมกุญแจ 
   28.3  บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตั้ง 
   28.4  บัตรเลอืกตั้งท่ียังไมไดใช 
 ขอ 29 ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ แกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 
 ขอ 30 ผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ และกรรมการดําเนินการสหกรณ 
เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยและใหอยูในตําแหนงไดตามความในขอบังคับของสหกรณ ในกรณีที่มี
ผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการมีคะแนนสูงสุดเทากันใหใชวิธีจับฉลาก 
สําหรับผูมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณไดคะแนนลําดับสุดทายเทากันใหใชวิธีจับฉลาก
เชนกัน 
 ขอ 31 กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงยังไมครบวาระการเปนกรรมการดําเนินการในป
ที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ หากประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการจะตองลาออกจากการเปนกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้นเสียกอน จึงมีสิทธิย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้ง
เปนประธานกรรมการดําเนินการ 
   กรณกีรรมการดําเนินการลาออกเพื่อประสงคสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรือลาออกดวยวัตถุประสงคอ่ืนใดก็ตาม ใหประธานกรรมการเลือกตั้งแจงจํานวนกรรมการท่ีวางลง
โดยรวมจํานวนกรรมการดาํเนินการที่ลาออกดวยใหท่ีประชุมใหญทราบ 
 ขอ 32 กรณมีีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการเพียงคนเดียวหรือมีผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการเทากับหรือนอยกวาจํานวนกรรมการดําเนินการที่วางลงในปนั้น ใหนํา
รายชื่อผูสมัครเสนอใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย และใหประธานการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคล
ดังกลาวเปนผูไดรบัการเลือกตั้ง 
 ขอ 33 การประชุมใหญปใดที่ประธานกรรมการดําเนินการยังอยูในวาระ ไมตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญปนั้น 



 ขอ 34 ในการดําเนินการเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนิน
สหกรณตามระเบียบนี้ ใหท่ีประชุมใหญสหกรณที่มีการเลือกต้ังพิจารณาวินิจฉัยปญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่
อาจเกิดขึ้นเพื่อใหการเลือกต้ังดําเนินการไปดวยความถูกตองเรียบรอยบริสุทธ์ิ และยุติธรรม
 ขอ 35 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
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ในการดําเนินการเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนิน
สหกรณตามระเบียบนี้ ใหที่ประชุมใหญสหกรณที่มีการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยปญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่
อาจเกิดขึ้นเพื่อใหการเลือกต้ังดําเนินการไปดวยความถูกตองเรียบรอยบริสุทธ์ิ และยุติธรรม 

ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

    

                                               (นายธนโรจน  โพธิสาโร) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด
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