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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่  จำกัด  
ว่าด้วยการเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563   

********** 
             อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 79 (8)  
ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 12/2563 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 และมติ        
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันท่ี 19 ธันวาคม 2563  มีมติให้กำหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563  
         ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีท่ีประชุมใหญ่เห็นชอบเป็นต้นไป 
          ข้อ 3 ให้ยกเลิก  

(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 
กรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559  

(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
พ.ศ.2559 

         บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดำเนินการ และคำส่ังอ่ืนใด ในส่วนท่ีได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
        ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

    “ข้อบังคับ”   หมายความว่า  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

     “สหกรณ์”   หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

     “สมาชิก”   หมายความว่า   สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

“การเลือกตั้ง”   หมายความว่า   การเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการและ 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 

จำกัด 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ  

หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

    “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่  

จำกัด    

                                                                                                        “คณะกรรมการ”.../ 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

เชียงใหม่ จำกัด  

   “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

เชียงใหม่ จำกัด  

    “ท่ีประชุม”   หมายความว่า  ท่ีประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
เชียงใหม่ จำกัด 

    “ประธานกรรมการเลือกตั้ง” หมายความว่า สมาชิกท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 เพื่อให้ทำหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง 

  “กรรมการเลือกตั้ง”   หมายความว่า  สมาชิกท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการ 
เพื่อทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง  

   “ผู้จัดการ”      หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัด  
รวมท้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้จัดการ  

    “เจ้าหน้าท่ี”    หมายความว่า  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีได้รับแต่งตั้ง จาก  คณะกรรมการ 
ดำเนินการให้ทำหน้าท่ีเป็นเจ้าหนา้ท่ีดำเนนิการ 

      ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด รักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด 1    

การเลือกต้ังประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ     

      ข้อ 6 ให้สหกรณ์ออกเป็นประกาศให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการ

ดำเนินการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 

      การกำหนดหลักเกณฑ์ และ การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ตามหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัด ดังนี้ 
(1) หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ 

                    1. โรงพยาบาลนครพิงค ์

                    2. ศูนย์อนามัยท่ี 1 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

                     3. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
                     4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1เชียงใหม่ 
                     5. โรงพยาบาลธัญรักษ์ 
                    6. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 เชียงใหม่ 
                    7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม ่

                    8. ศูนย์ทันตะสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

                    9. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

                  10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม ่

 
 

                                                                                              (2) หน่วยงานกลางได้แก่.../ 
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       (2) หน่วยงานกลางได้แก่  
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการส่วนกลาง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ สมาชิกท่ีสังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 

  การคำนวณจำนวนกรรมการดำเนินการประจำหน่วยงานของสมาชิก ให้นำจำนวนสมาชิกท้ังหมด ท่ีมีอยู่     
ณ วันท่ี 30 กันยายนของทุกป ีหารด้วยจำนวนกรรมการสิบส่ีคน นำผลท่ีคำนวณได้มากำหนดเป็นโควตาต่อกรรมการ
หนึ่งคนตามข้อ (1) 
         ในกรณีหน่วยงานตามข้อ (1) ท่ีมีสมาชิกไม่ถึงตามสัดส่วนท่ีคำนวณได้ให้นำมาคิดรวมเป็นเป็นโควตากรรมการ

หน่วยงานกลางตามข้อ (2) 

         ให้คณะกรรมการดำเนินการมีคำส่ังแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดการเลือกตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการและ

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตามจำนวนท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนดและให้มีหน้าท่ีตามท่ีกำหนดในคำส่ัง  

         สมาชิกท่ีประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการให้ยื่นใบสมัครด้วย

ตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ตามระยะเวลาท่ีสหกรณ์ประกาศ โดยใช้เอกสาร

ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด  

       ในกรณีท่ีกรรมการดำเนินการ ซ่ึงมีวาระในการดำรงตำแหน่งอยู่ประสงค์จะสมัครเลือกตั้งเป็นประธาน

กรรมการดำเนินการ ต้องยื่นใบสมัครประธานกรรมการดำเนินการพร้อมใบลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการ 

การลาออกจากกรรมการดำเนินการให้มีผลในวันประชุมใหญ่เป็นต้นไป ใบลาออกจากกรรมการดำเนินการเมื่อได้ยื่น

แล้วจะเพิกถอนไม่ได้  

          ข้อ 7 ในระหว่างเปิดรับสมัครให้คณะทำงานฝ่ายจัดการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานของผู้สมัคร

ให้เสร็จส้ินในวันปิดรับสมัคร และจัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ , กรรมการเรียง

ตามลำดับก่อนหลัง ในกรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัครพร้อมกัน ให้จัดให้ผู้สมัครท่ีส่งใบสมัครพร้อมกันจับสลาก

หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ท่ีออกไป 

        การกำหนดหมายเลข ผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ให้แยกจากกัน 
      ข้อ 8 เมื่อส้ินสุดการรับสมัครให้ประกาศรายช่ือ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ประกอบด้วยช่ือ–สกุล      

หน่วยงานต้นสังกัด โดยติดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย เหมาะสม บริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 

จำกัด ภายใน 3 วัน หลังจากปิดการรับสมัคร 

 

 

 

                                                                                                  ในวันประชุมใหญ่.../ 
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       ในวันประชุมใหญ่ซ่ึงมีวาระการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ ให้ติดประกาศ

ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไว้ในท่ีเปิดเผยหน้าห้องประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ตรวจดูรายช่ือ 

หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยสะดวกและชัดเจน 

       ข้อ 9 ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดถอนตัวจากการรับสมัครเลือกตั้งต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน

กรรมการดำเนินการ หรือ รองประธานกรรมการท่ีทำหน้าท่ีแทน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้เจ้าหน้าท่ี

ถอนช่ือและหมายเลขออกทันที โดยให้คงช่ือและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายอ่ืนไว้ตามเดิม 

         กรณีผู้รับสมัครเลือกตั้งขอถอนตัวหลังวัน ท่ีกรรมการเลือกตั้งประกาศรายช่ือผู้สมัครแล้ว หากผู้นั้นได้รับ

เลือกตั้งให้ถือเป็นโมฆะ ให้เลือกผู้ได้รับเลือกตั้งลำดับถัดไปข้ึนมาแทน  

หมวด  2   

คณะกรรมการเลือกต้ัง 

       ข้อ 10 ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหนึ่งจำนวน 

ไม่น้อยกว่าสิบหกคนแต่ไม่เกินยี่สิบห้าคน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ในวันประชุมใหญ่ท่ีมีการเลือกตั้ง ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บริสุทธ์ิและยุติธรรม  

        ประธานกรรมการเลือกตั้ง และ คณะกรรมการเลือกตั้งจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในคราวเดียวกันมิได้ 
        ข้อ 11  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง และพิจารณามอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กรรมการเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง การควบคุมการเลือกตั้ง และการ
ตรวจนับคะแนน หรือ งานอ่ืนท่ีจำเป็นในการเลือกตั้ง 
            ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง กำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นตามระเบียบ 
               ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งให้จ่ายดังนี้ 
                    (1) ค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะให้จ่ายในอัตราเดียวกับกับการประชุมบุคคลอ่ืนท่ีช่วยเหลืองาน
สหกรณ์ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
                    (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับ
กรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 

                                                                             ข้อ 12 ประธานกรรมการเลือกตั้ง.../ 
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         ข้อ 12 ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกท่ีเข้าร่วมประชุมเช่น ผู้แทนจากส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้องเป็นสักขพียานในการเลือกตั้งก็ได้ 

          ข้อ 13 ให้คณะทำงานฝ่ายจัดการเลือกตั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการลงคะแนนและตรวจนับ
คะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดำเนินการเลือกตั้ง 
         ข้อ 14 ให้คณะทำงานฝ่ายจัดการเลือกตั้ง ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง และหบีบัตรเลือกตั้งไว้ให้แก่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
         ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง และ/หรือ กรรมการการเลือกตั้งท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเลือกตั้งลงช่ือ หรือ ประทับตรา หรือ ทำเครื่องหมายตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ลงบนบัตรเลือกตั้ง
ทุกฉบับ 
          ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งแจ้งเวลาเริ่มต้น และส้ินสุดการลงคะแนน ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การใช้

บัตรเลือกตั้งและวิธีการตรวจนับคะแนน 

หมวด 3   

การลงคะแนนเลือกต้ัง 

         ข้อ 17 ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งผู้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ

ดำเนินการ ตามจำนวนท่ีมีการเลือกตั้งครั้งนั้น 

          ข้อ 18 บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

    (1) บัตรปลอม 

    (2) บัตรท่ีมิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 

     (3) บัตรท่ีไม่อาจทราบได้ว่าทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครหมายเลขใด 

    (4) บัตรท่ีมิใช่บัตรซ่ึงกรรมการเลือกตั้งนั้นมอบให้ 

    (5) บัตรท่ีทำเครื่องหมายอ่ืน นอกจากเครื่องหมายกากบาท 

    (6) บัตรท่ีทำเครื่องหมายนอกช่องทำเครื่องหมาย 

     (7) บัตรท่ีทำเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งเกินจำนวนท่ีจะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น 

     (8) บัตรท่ีปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร 

     (9) บัตรท่ีมีเครื่องหมายสังเกต หรือข้อความอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีมีอยู่ตามปกติ 

 

 

 

 

                                                                                  ข้อ  19 เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน.../ 
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     ข้อ 19 เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือเครื่องลงคะแนน

เลือกตั้งในท่ีเปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งซ่ึงอยู่ ณ ท่ีเลือกตั้งเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบบัตรเปล่าแล้วให้ปิดหีบ

บัตรเลือกตั้งใส่กุญแจหรือตรวจสอบเครื่องลงคะแนนว่าไม่มีข้อมูลลงคะแนนและมีสัญญาณแสดงว่าพร้อมท่ีจะ

ลงคะแนนได้ กำหนดเปิดการลงคะแนนตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

         ข้อ 20 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรอง หรือ เอกสารอ่ืนใด ท่ีมีรูปถ่าย

ยืนยันตัวบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงต่อกรรมการตรวจรายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนเพื่อรับบัตรลงคะแนนหรือขอใช้

สิทธิการลงคะแนนด้วยเครื่อง เมื่อกรรมการตรวจบัญชีรายช่ือและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน

ลงลายมือช่ือรับบัตรเลือกตั้ง หรือ ขอใช้สิทธิเพื่อลงคะแนนตามวิธีการท่ีประธานกรรมการการเลือกตั้งช้ีแจง ในกรณีท่ี

มีผู้ทักท้วงว่ามีผู้มาแสดงตนมิใช่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้กรรมการตรวจรายช่ือ 

ให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเป็นท่ีพอใจ ก่อนท่ีจะมอบบัตรเลือกตั้งหรือให้สิทธิให้แก่ผู้นั้น 

          ข้อ 21 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในบัตรเลือกตั้งหรือกดปุ่ม

เครื่องลงคะแนนได้ตามจำนวนและวิธีการท่ีประธานกรรมการการเลือกตั้งช้ีแจงแล้วนำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบ

บัตรเลือกตั้งท่ีจัดไว้ หรือ เครื่องลงคะแนนมีสัญญาณบอกว่าได้ใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิ

เฉพาะตัวของสมาชิกจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิแทนตนไม่ได้ 

          ข้อ 22 ในระหว่างเปิดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือกดเครื่องรวมคะแนน เว้นแต่เมื่อมีเหตุ

จำเป็นอันหลีกเล่ียงไม่ได้และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ก่อนการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือเครื่องรวม

คะแนนเลือกตั้งต้องกระทำโดยเปิดเผย 

         ข้อ 23 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนน 
         ข้อ 24 เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วให้กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กรรมการ
ตรวจนับคะแนน เพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในท่ีเลือกตั้งโดยมิชักช้า จะเล่ือนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 
          ข้อ 25 การนับคะแนนให้กรรมการนับคะแนนปฏิบัติดังนี้ 

(1) หยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งใบตรวจสอบและประกาศความถูกต้อง ว่า

เป็นบัตรดีหรือบัตรเสียส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคะแนนคนท่ีสองหรือกรรมการเลือกตั้งท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อขานหมายเลขท่ีถูกทำเครื่องหมายเลือกตั้ง พร้อม

แสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให้ผู้สังเกตการณ์ท่ีดูการนับคะแนนให้เห็นโดยท่ัวกันแล้วส่งต่อให้กรรมการ

ตรวจนับคะแนนคนต่อไปตรวจซ้ำแล้วนำเก็บใส่กล่องโดยแยกบัตรดี บัตรเสีย ไว้อย่างละกล่อง 

(2)เมือ่หยิบบัตรเลือกตั้ง.../ 
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(2) เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแล้วให้คว่ำหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้า        

ผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้ง 

(3) ให้นับจำนวนบัตรเลือกตั้งแล้วแจ้งจำนวนให้ประธานกรรมการเลือกตั้งทราบโดยมิชักช้า 

(4) ประธานการเลือกตั้งกดปุ่มปิดการลงคะแนนตรวจสอบจากเครื่องรวมคะแนน 

(5) เครื่องรวมคะแนนเลือกตั้งประมวลผลรวมคะแนนการเลือกตั้ง 

      ข้อ 26 ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
        ข้อ 27 บัตรเสียให้จัดแยกไว้โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือช่ือกำกับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน 
         ข้อ 28 การวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของกรรมการตรวจนับคะแนนไม่น้อยกว่า  
สองในสามของจำนวนกรรมการตรวจนับคะแนน ณ จุดนั้น และให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นท่ีสุด 
         ข้อ 29 เมื่อการนับคะแนนส้ินสุดลง ให้กรรมการตรวจนับคะแนนท่ีทำการนับคะแนน  ณ จุดนั้นลงนามใน  
ใบแจ้งผลการนับคะแนนแล้วส่งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการนับคะแนน 
          ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งแจ้งรายช่ือผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ทราบโดยท่ัวกันและให้สหกรณ์ประกาศ

ผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ   

  ในกรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาผู้ได้รับการเลือกตั้งครบตำแหน่งท่ีพึง
มีได้ในปีนั้น ๆ 
          ข้อ 31 เมื่อการเลือกตั้งส้ินสุดลง ให้กรรมการเลือกตั้งส่งมอบส่ิงของต่อไปนี้ให้แก่ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

(1) ใบประกาศผลการนับคะแนน 

(2) รายงานผลการนับคะแนน 

(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน 

(4) บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดท่ีใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธิลงคะแนนและมอบบัตรเลือกตั้งซ่ึงได้ลงลายมือ

ช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้รับบัตรเลือกตั้งท่ีมาใช้สิทธิแล้ว 

(5) บัตรเลือกตั้งท่ียังไม่ได้ใช้ 

(6) บัตรเลือกตั้งท่ีใช้แล้ว แยกเป็น 2 ส่วน คือ   (ก)บัตรดี    (ข)บัตรเสีย 

(7) บันทึกเอกสารและหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีใช้เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

(8) นำเอกสารตาม (1)–(3) อย่างละหนึ่งชุดพร้อมเอกสารตาม (4)–(7) ส่งมอบให้ประธานกรรมการ

เลือกตั้ง 

                                                                                           (9)ปิดกระดาษซ่ึงมีลายมือช่ือ.../ 
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(9) ปิดกระดาษซ่ึงมีลายมือช่ือกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยห้าคน ผนึกปิดช่องใส่บัตรไว้บนหีบบัตร

เลือกตั้งตาม (8) 

                   ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งพร้อม ลูกกุญแจให้

ผู้จัดการนำไปเก็บรักษาไว้  

               ให้ผู้จัดการเก็บรักษาส่ิงของต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่งไว้มีกำหนดสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อพ้น
กำหนดแล้วให้ผู้จัดการทำลายเอกสารตาม (1) – (7) แล้วรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทราบในวัน
ประชุมคราวถัดไป 
      ข้อ 32 ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ทำเป็นหนังสือ โดยมีสมาชิกท่ีอยู่ในท่ี

ประชุมลงลายมือช่ือรับรองอย่างน้อย 50 คน ส่งถงึประธานกรรมการเลือกตั้งภายในหนึ่งช่ัวโมง หลังจากประกาศผล

การนับคะแนน  

   ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งในทันทีเพื่อพิจารณาคำร้ อง หาก

เห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งนับคะแนนใหม่ได้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งให้ถือเป็นท่ีสุด 

หมวด 4 

การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ ์

         ข้อ 33 สหกรณ์จะประกาศให้สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะรับสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ล่วงหน้า

ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 

         ข้อ 34 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในข้อบังคับของ
สหกรณ์ 
        ข้อ 35 วิธีการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ดำเนินการโดยนำวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง ตามหมวดท่ี 1ถึงหมวดท่ี 3 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
          ข้อ 36 ให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีลับ และให้ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งท่ีมี

คะแนนสูงสุดตามลำดับจำนวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และให้ผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมา

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองจำนวน 2 คน 

       การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งทางปีบัญชีได้มีกำหนดระยะเวลาตามท่ีกำหนดในข้อบังคบั

สหกรณ์ และเมื่อครบกำหนดกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 
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        ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีได้รับการเลือกตั้งไปนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำได ้

          กรณีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สำรองปฏิบัติงาน
ได้ทันทีเท่าระยะเวลาท่ีผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ใหม่ 

หมวด  5   

บทกำหนดโทษ 

    ข้อ 37 ในวันประชุมใหญ่ท่ีมีการเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด
โดยเด็ดขาด 
      ข้อ 38  การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง 

             (1) ให้ผู้อ่ืนลงคะแนนเลือกตั้งแทน หรือลงคะแนนเลือกตั้งแทนสมาชิกอ่ืน 

             (2) ใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งซ้ำ 

             (3) เมื่อตนเองลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ยอมออกไปจากหน่วยเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 

             (4) เข้าไปในเขตหวงห้ามเด็ดขาดท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต 

             (5) แสดงให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ว่าตนได้เลือกผู้สมัครคนใด 

             (6) ฝ่าฝืนข้อห้ามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด 

             (7) ผู้ใดกระทำการโดยมิชอบด้วยประการใดๆโดยมุ่งหวังผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม 
         ข้อ 39 สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ37หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 38 ให้คณะกรรมการเลือกตั้ ง
ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วและสรุปผลการสอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการ
ดำเนินการภายใน 7 วันนับถัดจากวันเลือกตั้ง 
         ข้อ 40 ให้ประธานกรรมการดำเนินการส่งผลการสอบสวนของคณะกรรมการเลือกตั้งให้คณะกรรมการ
อำนวยการเพื่อพิจารณาโทษให้ได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาและมีคำส่ังลงโทษ ท้ังนี้หาก
เห็นเป็นกรณีท่ีเห็นว่าสมควรให้ออกจากสมาชิกให้ดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 42 ต่อไป คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการดำเนินการถือเป็นท่ีสุด 
         ข้อ 41 สมาชิกผู้ใดไม่ได้ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ มีกรณีฝ่าฝืนข้อห้ามตามตามข้อ 37 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 38 ให้ถูกตัดสิทธ์ิการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่เป็นเวลา 3 ปีนับถัดจากปีท่ีถูกคำส่ังลงโทษ 
         ข้อ 42 สมาชิกผู้ใดลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ มีกรณีฝ่าฝืนข้อห้ามตามตามข้อ 37 หรือทุจริตการเลือกตั้งตามข้อ 38 ให้ถูกตัดสิทธ์ิการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่และห้ามลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ กรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์เป็นเวลา 5 ปี นับถัดจากปีท่ีถูกคำส่ังลงโทษ                                                                                                     
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หมวด  6 

บทเบ็ดเตล็ด 

    ข้อ 43 กรณีท่ีมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งพอดีหรือน้อยกว่าจำนวนกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ท่ีจะพึงมีได้ในการเลือกตั้งตามประกาศสหกรณ์ ให้กรรมการดำเนินการแจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบและ
นำรายช่ือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง 

หมวด  7   

บทเฉพาะกาล 

         ข้อ 44 ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ท่ีได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่และยังมี
วาระการดำรงตำแหน่งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้มีการดำเนินการตาม
ระเบียบนี้ 
        ข้อ 45 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ท่ีได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่และยังมีวาระการดำรงตำแหน่งก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระและให้มีการดำเนินการตามระเบียบนี้ 
 
         ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี  21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
    ประกาศ ณ วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 
                                               

( นายประสงค ์ โลโท ) 
ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 


