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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
**********
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 79 (8)
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด ที่ 43 ครั้ง ที่ 12/2563 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 และมติ
ที่ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 มีมติให้กำหนดระเบียบว่า ด้วยการเลือกตั้ง ประธาน
กรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
พ.ศ.2559
บรรดาระเบียบ มติค ณะกรรมการดำเนิน การ และคำสั่ง อื่นใด ในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“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 ผู้ทมี่ ีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
จำกัด
“คณะกรรมการ”.../
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“คณะกรรมการ”

หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จำกัด

“ประธานกรรมการ”

หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จำกัด

“ที่ประชุม”

หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จำกัด
“ประธานกรรมการเลือกตั้ง” หมายความว่า สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง
“กรรมการเลือกตั้ง”
หมายความว่า สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
“ผู้จัดการ”
หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัด
รวมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
“เจ้าหน้าที่”
หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับแต่งตั้ง จาก คณะกรรมการ
ดำเนินการให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ
ข้อ 6 ให้ ส หกรณ์ อ อกเป็น ประกาศให้ มีก ารรับ สมั ค รเลือ กตั้ ง ประธานกรรมการดำเนิ น การ กรรมการ
ดำเนินการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
การกำหนดหลักเกณฑ์ และ การกำหนดจำนวนกรรมการดำเนินการ ตามหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด ดังนี้
(1) หน่วยงานวิชาการ ได้แก่
1. โรงพยาบาลนครพิงค์
2. ศูนย์อนามัยที่ 1 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
3. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่
5. โรงพยาบาลธัญรักษ์
6. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
8. ศูนย์ทันตะสาธารณสุขระหว่างประเทศ
9. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
(2) หน่วยงานกลางได้แก่.../
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(2) หน่วยงานกลางได้แก่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชี ยงใหม่ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ ก แห่ ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ข้า ราชการบำนาญ ข้า ราชการส่วนกลาง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกที่สังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
การคำนวณจำนวนกรรมการดำเนินการประจำหน่วยงานของสมาชิก ให้นำจำนวนสมาชิกทั้ง หมด ที่มีอยู่
ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี หารด้วยจำนวนกรรมการสิบสี่คน นำผลที่ค ำนวณได้มากำหนดเป็นโควตาต่อกรรมการ
หนึ่งคนตามข้อ (1)
ในกรณีหน่วยงานตามข้อ (1) ที่มีสมาชิกไม่ถึงตามสัดส่วนที่คำนวณได้ให้นำมาคิดรวมเป็นเป็นโควตากรรมการ
หน่วยงานกลางตามข้อ (2)
ให้คณะกรรมการดำเนิน การมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัด การเลือกตั้งจากคณะกรรมการดำเนิน การและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามจำนวนที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดและให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดในคำสั่ง
สมาชิกที่ประสงค์จ ะสมัค รรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการให้ยื่นใบสมัค รด้วย
ตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ตามระยะเวลาที่สหกรณ์ประกาศ โดยใช้เอกสาร
ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ในกรณี ที่ กรรมการดำเนิน การ ซึ่ งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง อยู่ป ระสงค์จ ะสมั ค รเลื อกตั้ง เป็นประธาน
กรรมการดำเนิน การ ต้องยื่นใบสมัค รประธานกรรมการดำเนินการพร้อมใบลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนิน การ
การลาออกจากกรรมการดำเนินการให้มีผลในวันประชุมใหญ่เป็นต้นไป ใบลาออกจากกรรมการดำเนิ นการเมื่อได้ยื่น
แล้วจะเพิกถอนไม่ได้
ข้อ 7 ในระหว่างเปิดรับสมัครให้คณะทำงานฝ่ายจัดการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานของผู้สมัคร
ให้เสร็จสิ้นในวัน ปิดรับสมัค ร และจัด หมายเลขประจำตัวผู้สมัค รรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ, กรรมการเรียง
ตามลำดับก่อนหลัง ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัค รพร้อมกัน ให้จัดให้ผู้สมัค รที่ส่ง ใบสมัครพร้อมกันจับสลาก
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ออกไป
การกำหนดหมายเลข ผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ให้แยกจากกัน
ข้อ 8 เมื่อสิ้นสุด การรับสมัค รให้ ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้ส มัค ร ประกอบด้วยชื่อ–สกุ ล
หน่วยงานต้นสังกัด โดยติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เหมาะสม บริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
จำกัด ภายใน 3 วัน หลังจากปิดการรับสมัคร

ในวันประชุมใหญ่.../
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ในวันประชุมใหญ่ซึ่งมีวาระการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ ให้ติด ประกาศ
ดัง กล่า วตามวรรคหนึ่งไว้ใ นที่เปิด เผยหน้า ห้องประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้ง ตรวจดูรายชื่อ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยสะดวกและชัดเจน
ข้อ 9 ในกรณี ผู้สมัค รรับเลือกตั้งผู้ใ ดถอนตัวจากการรับสมัค รเลือกตั้ง ต้องทำเป็น หนัง สือยื่ นต่อประธาน
กรรมการดำเนิ นการ หรือ รองประธานกรรมการที่ทำหน้า ที่แทน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้เจ้าหน้าที่
ถอนชื่อและหมายเลขออกทันที โดยให้คงชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายอื่นไว้ตามเดิม
กรณี ผู้รับสมัค รเลือกตั้งขอถอนตัวหลัง วัน ที่กรรมการเลือกตั้ ง ประกาศรายชื่อผู้สมัค รแล้ว หากผู้นั้นได้รับ
เลือกตั้งให้ถือเป็นโมฆะ ให้เลือกผู้ได้รับเลือกตั้งลำดับถัดไปขึ้นมาแทน
หมวด 2
คณะกรรมการเลือกตั้ง
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการดำเนินการคัด เลื อกสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะหนึ่ง จำนวน
ไม่น้อยกว่าสิบหกคนแต่ไม่เกินยี่สิบห้า คน เพื่อดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนิน การ
สหกรณ์ในวันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม
ประธานกรรมการเลือกตั้ง และ คณะกรรมการเลือกตั้ง จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในคราวเดียวกันมิได้
ข้อ 11 ให้ค ณะกรรมการเลือกตั้งประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง และพิจ ารณามอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้กรรมการเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การควบคุมการเลือกตั้ง และการ
ตรวจนับคะแนน หรือ งานอื่นที่จำเป็นในการเลือกตั้ง
ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง กำกับดูแลการเลือกตั้งให้เป็นตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งให้จ่ายดังนี้
(1) ค่าเบี้ยประชุม และค่า พาหนะให้จ่า ยในอัต ราเดียวกั บกับการประชุมบุค คลอื่นที่ช่วยเหลื องาน
สหกรณ์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรั บ
กรรมการและเจ้าหน้าที่

ข้อ 12 ประธานกรรมการเลือกตั้ง.../
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ข้อ 12 ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจเชิญ บุคคลภายนอกที่เข้า ร่วมประชุมเช่น ผู้แทนจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได้
ข้อ 13 ให้ค ณะทำงานฝ่า ยจัด การเลือกตั้ง จัด หาอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่องใช้ในการลงคะแนนและตรวจนับ
คะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดำเนินการเลือกตั้ง
ข้อ 14 ให้คณะทำงานฝ่ายจัดการเลือกตั้ง ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้งไว้ให้แก่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 15 ให้ป ระธานกรรมการเลือ กตั้ ง และ/หรือ กรรมการการเลื อกตั้ง ที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากประธาน
กรรมการเลือกตั้งลงชื่อ หรือ ประทับตรา หรือ ทำเครื่องหมายตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ลงบนบัตรเลือกตั้ง
ทุกฉบับ
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งแจ้งเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการลงคะแนน ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใช้
บัตรเลือกตั้งและวิธีการตรวจนับคะแนน
หมวด 3
การลงคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 17 ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งผู้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ดำเนินการ ตามจำนวนที่มีการเลือกตั้งครั้งนั้น
ข้อ 18 บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
(3) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครหมายเลขใด
(4) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการเลือกตั้งนั้นมอบให้
(5) บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่น นอกจากเครื่องหมายกากบาท
(6) บัตรที่ทำเครื่องหมายนอกช่องทำเครื่องหมาย
(7) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งเกินจำนวนที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น
(8) บัตรที่ปรากฏว่ามีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร
(9) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกต หรือข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยู่ตามปกติ

ข้อ 19 เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน.../

6

ข้อ 19 เมื่อถึงเวลาเปิด การลงคะแนนให้คณะกรรมการเลือกตั้งเปิด หีบบัต รเลือกตั้งหรือเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งในที่เปิดเผย แสดงให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบบัตรเปล่าแล้วให้ปิดหีบ
บัต รเลือกตั้ ง ใส่กุญ แจหรื อตรวจสอบเครื่องลงคะแนนว่า ไม่มีข้ อมูลลงคะแนนและมี สัญ ญาณแสดงว่ า พร้อ มที่จ ะ
ลงคะแนนได้ กำหนดเปิดการลงคะแนนตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด
ข้อ 20 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรอง หรือ เอกสารอื่นใด ที่มีรูปถ่าย
ยืนยันตัวบุคคลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงต่อกรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเพื่อรับบัตรลงคะแนนหรือขอใช้
สิทธิการลงคะแนนด้วยเครื่อง เมื่อกรรมการตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน
ลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้ง หรือ ขอใช้สิทธิเพื่อลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจง ในกรณีที่
มีผู้ทักท้วงว่ามีผู้มาแสดงตนมิใ ช่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้กรรมการตรวจรายชื่อ
ให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเป็นที่พอใจ ก่อนที่จะมอบบัตรเลือกตั้งหรือให้สิทธิให้แก่ผู้นั้น
ข้อ 21 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในบัตรเลือกตั้ง หรือกดปุ่ม
เครื่องลงคะแนนได้ตามจำนวนและวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงแล้วนำบัต รเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบ
บัต รเลือกตั้งที่จัด ไว้ หรือ เครื่องลงคะแนนมีสัญ ญาณบอกว่า ได้ใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว การใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นสิทธิ
เฉพาะตัวของสมาชิกจะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนตนไม่ได้
ข้อ 22 ในระหว่างเปิดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือกดเครื่องรวมคะแนน เว้นแต่เมื่อมีเหตุ
จำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตั้ง ก่อนการเปิดหีบบัต รเลือกตั้งหรือเครื่องรวม
คะแนนเลือกตั้งต้องกระทำโดยเปิดเผย
ข้อ 23 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศปิดการลงคะแนน
ข้อ 24 เมื่อปิด การลงคะแนนแล้วให้กรรมการควบคุมหีบบัต รเลือกตั้งส่ง มอบหีบบัตรเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ตรวจนับคะแนน เพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผยในที่เลือกตั้งโดยมิชักช้ า จะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้
ข้อ 25 การนับคะแนนให้กรรมการนับคะแนนปฏิบัติดังนี้
(1) หยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งใบตรวจสอบและประกาศความถูกต้อง ว่า
เป็นบัตรดีหรือบัตรเสียส่งต่อให้กรรมการตรวจนับคะแนนคนที่สองหรือกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อขานหมายเลขที่ถูกทำเครื่องหมายเลือกตั้ง พร้อม
แสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให้ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนให้เห็นโดยทั่วกันแล้วส่งต่อให้กรรมการ
ตรวจนับคะแนนคนต่อไปตรวจซ้ำแล้วนำเก็บใส่กล่องโดยแยกบัตรดี บัตรเสี ย ไว้อย่างละกล่อง
(2)เมือ่ หยิบบัตรเลือกตั้ง.../
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(2) เมื่อ หยิบ บัต รเลือกตั้งออกจากหีบ บัต รเลือกตั้ง จนหมดแล้วให้ค ว่ำ หี บบัต รเลื อกตั้ง ต่ อหน้ า
ผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้ง
(3) ให้นับจำนวนบัตรเลือกตั้งแล้วแจ้งจำนวนให้ประธานกรรมการเลือกตั้งทราบโดยมิชักช้า
(4) ประธานการเลือกตั้งกดปุ่มปิดการลงคะแนนตรวจสอบจากเครื่องรวมคะแนน
(5) เครื่องรวมคะแนนเลือกตั้งประมวลผลรวมคะแนนการเลือกตั้ง
ข้อ 26 ให้กรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ข้อ 27 บัตรเสียให้จัดแยกไว้โดยให้กรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อ 28 การวินิจ ฉัยว่า บัต รใดเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็นอำนาจของกรรมการตรวจนับ คะแนนไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนกรรมการตรวจนับคะแนน ณ จุดนั้น และให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
ข้อ 29 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ให้กรรมการตรวจนับคะแนนที่ทำการนับคะแนน ณ จุดนั้นลงนามใน
ใบแจ้งผลการนับคะแนนแล้วส่งให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการนับคะแนน
ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ทราบโดยทั่วกันและให้สหกรณ์ประกาศ
ผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลากเพื่อหาผู้ได้รับการเลือกตั้งครบตำแหน่งที่พึง
มีได้ในปีนั้น ๆ
ข้อ 31 เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ให้กรรมการเลือกตั้งส่งมอบสิ่งของต่อไปนี้ให้แก่ประธานกรรมการเลือกตั้ง
(1) ใบประกาศผลการนับคะแนน
(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธิลงคะแนนและมอบบัตรเลือกตั้งซึ่งได้ลงลายมือ
ชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้รับบัตรเลื อกตั้งที่มาใช้สิทธิแล้ว
(5) บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้
(6) บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้ว แยกเป็น 2 ส่วน คือ (ก)บัตรดี (ข)บัตรเสีย
(7) บันทึกเอกสารและหรือหลักฐานอื่นใดที่ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(8) นำเอกสารตาม (1)–(3) อย่างละหนึ่งชุดพร้อมเอกสารตาม (4)–(7) ส่งมอบให้ประธานกรรมการ
เลือกตั้ง
(9)ปิดกระดาษซึ่งมีลายมือชื่อ.../

8

(9) ปิดกระดาษซึ่งมีลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยห้า คน ผนึกปิดช่องใส่บัตรไว้บนหีบบัต ร
เลือกตั้งตาม (8)
ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบหีบบัต รเลือกตั้ง พร้อม ลูกกุญแจให้
ผู้จัดการนำไปเก็บรักษาไว้
ให้ผู้จัด การเก็บรักษาสิ่งของต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่งไว้มีกำหนดสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง เมื่อพ้น
กำหนดแล้วให้ผู้จัดการทำลายเอกสารตาม (1) – (7) แล้วรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ทราบในวัน
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 32 ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ ให้ทำเป็นหนังสือ โดยมีสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อย 50 คน ส่ง ถึงประธานกรรมการเลือกตั้งภายในหนึ่งชั่วโมง หลังจากประกาศผล
การนับคะแนน
ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ในทันทีเพื่อพิจ ารณาคำร้ อง หาก
เห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งนับคะแนนใหม่ได้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งให้ถือเป็นที่สุด
หมวด 4
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ข้อ 33 สหกรณ์จ ะประกาศให้สมาชิกที่มีความประสงค์จ ะรับสมัครเป็นผู้ต รวจสอบกิจ การสหกรณ์ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 34 ผู้สมั ค รรับเลือกตั้ง เป็นผู้ต รวจสอบกิจ การสหกรณ์ ต้องมีคุณ สมบั ติต ามที่ก ำหนดในข้อ บัง คับของ
สหกรณ์
ข้อ 35 วิธีการรับสมัค รผู้ต รวจสอบกิจ การ ให้ด ำเนินการโดยนำวิธี การเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง ตามหมวดที่ 1ถึงหมวดที่ 3 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 36 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกตั้งผู้ต รวจสอบกิจการโดยวิธีลับ และให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งที่มี
คะแนนสูงสุ ดตามลำดับจำนวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และให้ผู้ที่ได้ รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมา
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองจำนวน 2 คน
การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งทางปีบัญชีได้มีกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อบังคับ
สหกรณ์ และเมื่อครบกำหนดกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้ง ผู้ต รวจสอบกิจ การคนใหม่ ก็ให้ผู้ต รวจสอบกิจ การ
คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
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ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้งไปนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำได้
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สำรองปฏิบัติงาน
ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ใหม่
หมวด 5
บทกำหนดโทษ
ข้อ 37 ในวันประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง ห้ามมิใ ห้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ตามที่ค ณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด
โดยเด็ดขาด
ข้อ 38 การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง
(1) ให้ผู้อื่นลงคะแนนเลือกตั้งแทน หรือลงคะแนนเลือกตั้งแทนสมาชิกอื่น
(2) ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งซ้ำ
(3) เมื่อตนเองลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ยอมออกไปจากหน่วยเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควร
(4) เข้าไปในเขตหวงห้ามเด็ดขาดที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต
(5) แสดงให้ผู้อื่นล่วงรู้ว่าตนได้เลือกผู้สมัครคนใด
(6) ฝ่าฝืนข้อห้ามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด
(7) ผู้ใ ดกระทำการโดยมิช อบด้วยประการใดๆโดยมุ่ง หวัง ผลการเลือกตั้ง ไม่ เป็ นไปโดยบริสุ ทธิ์
ยุติธรรม
ข้อ 39 สมาชิกผู้ใ ดฝ่า ฝืน ข้อห้า มตามข้อ 37หรือทุจ ริต การเลือกตั้ ง ตามข้อ 38 ให้ค ณะกรรมการเลือกตั้ ง
ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จ จริงในวันเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จ โดยเร็วและสรุปผลการสอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการ
ดำเนินการภายใน 7 วันนับถัดจากวันเลือกตั้ง
ข้อ 40 ให้ประธานกรรมการดำเนิน การส่ง ผลการสอบสวนของคณะกรรมการเลือกตั้ ง ให้ค ณะกรรมการ
อำนวยการเพื่อพิจารณาโทษให้ได้ข้อยุติแล้วเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ พิจารณาและมีคำสั่งลงโทษ ทั้งนี้หาก
เห็นเป็นกรณี ที่เห็ นว่า สมควรให้ ออกจากสมาชิกให้ ด ำเนินการตามข้อบั งคั บสหกรณ์ข้อ 42 ต่อไป คำวินิจ ฉัยของ
คณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สุด
ข้อ 41 สมาชิกผู้ใดไม่ได้ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ต รวจสอบ
กิจ การสหกรณ์ มีกรณีฝ่า ฝืนข้อห้า มตามตามข้อ 37 หรือทุจ ริต การเลือกตั้ง ตามข้อ 38 ให้ถูกตัด สิทธิ์การเข้า ร่วม
ประชุมใหญ่เป็นเวลา 3 ปีนับถัดจากปีที่ถูกคำสั่งลงโทษ
ข้อ 42 สมาชิกผู้ใ ดลงสมัค รรับ การเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ ต รวจสอบ
กิจ การสหกรณ์ มีกรณีฝ่า ฝืนข้อห้า มตามตามข้อ 37 หรือทุจ ริต การเลือกตั้ง ตามข้อ 38 ให้ถูกตัด สิทธิ์การเข้า ร่วม
ประชุมใหญ่และห้ามลงสมัค รเข้า รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือ กรรมการดำเนินการหรือผู้ต รวจสอบ
กิจการสหกรณ์เป็นเวลา 5 ปี นับถัดจากปีที่ถูกคำสั่งลงโทษ
หมวด 6.../
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หมวด 6
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 43 กรณีที่มีจ ำนวนผู้สมัค รรับเลือกตั้งพอดีหรือน้อยกว่า จำนวนกรรมการดำเนินการหรือผู้ต รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งตามประกาศสหกรณ์ ให้กรรมการดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบและ
นำรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง
หมวด 7
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44 ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ ประชุมใหญ่และยัง มี
วาระการดำรงตำแหน่งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้มีการดำเนินการตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 45 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่และยังมีวาระการดำรงตำแหน่งก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระและให้มีการดำเนินการตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563

( นายประสงค์ โลโท )
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

