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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------------------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  พ.ศ. ๒๕๔๓    
ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ (๑๑)  เห็นควรจัดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เพื่อเป็นไปตามระเบียบในการปฏิบัติท่ีเหมาะสม     
จึงก าหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันท่ี ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการท่ีขัดแย้ง 

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

วันเลือกตั้ง หมายถึง  วันท่ีจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือ 
      ประชุมใหญ่วิสามัญ 
ผู้สมัคร  หมายถึง  คณะบุคคลผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบ 
      กิจการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์   
                    ครูนนทบุรี จ ากัด 
ผู้เลือกตั้ง หมายถึง  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

   จ ากัด 
หน่วยเลือกตั้ง หมายถึง  หน่วยท่ีใช้ในการลงคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  
   ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการท้ังหมด 

  ข้อ ๕  ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกกฎหรือระเบียบปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 



บทท่ัวไป 

ข้อ ๖  เมื่อได้ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม 
ทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด จัดบริเวณท่ีจะใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งในการลงคะแนนคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

ข้อ ๗  ให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ลงคะแนนในหน่วย 
เลือกตั้ งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด  ก าหนด  
   ข้อ ๘  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เท่านั้นมีสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งได้ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙  ผู้สมัครแต่ละคณะต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
นนทบุรี จ ากัด ณ ท่ีท าการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ตามวัน/เวลาท่ีก าหนดและให้
หมายเลขเรียงตามล าดับกอ่นหลัง 

เมื่อการรับสมัครตามวรรคหนึ่งส้ินสุดลง ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูนนทบุรี จ ากัด ประกาศรายชื่อคณะผู้สมัครท้ังหมด ณ สถานท่ีท่ีจัดให้เป็นหน่วยเลือกตั้ง 

 

 เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าทีค่ะแนน 
 

ข้อ ๑๐  ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด แต่งตั้งสมาชิกท่ีไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเจ้าหน้าท่ี
ผู้ด าเนินการเลือกตั้งให้มีอ านาจตามระเบียบนี ้

ข้อ ๑๑  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเลือกตั้ง ๑ คน กรรมการตรวจคะแนน ๕ คน และเจ้าหน้าท่ี ๑ คน ประจ า
หน่วยเลือกตั้งตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๒  ในวันท่ีก าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ ถ้าปรากฏว่า 
กรรมการตรวจคะแนนหรือเจ้าหน้าท่ีคะแนนไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้ประธาน
กรรมการตรวจคะแนนมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งท่ีไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ท า
หน้าท่ีแทนและผู้ได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการตรวจคะแนนให้มีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ท่ีตนแทน 

ข้อ ๑๓  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความ 
บริสุทธิ ์ยุติธรรม 

 
 
 



การตรวจและรวมคะแนน 
 

  ข้อ ๑๔ เมื่อปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้ประธานกรรมการตรวจคะแนนนับ
คะแนนโดยเปิดเผยจนเสร็จเรียบร้อย ห้ามมิให้เปลี่ยนหรือประวิงเวลานับคะแนน 

ข้อ ๑๘  เมื่อมีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ประธานกรรมการตรวจ 
คะแนนน าผลการนับคะแนนรวมของคณะผู้สมัคร จากสูงสุดไปหาต่ าสุดไปให้ประธานกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

หากคะแนนของผู้สมัครเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ ากัดตัดสินโดยวิธีการจับสลาก 

ข้อ ๑๖  เมื่อได้ประกาศรายชื่อคณะท่ีได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด แล้วให้ถือว่าการเลือกตั้งได้สิ้นสุดลง  

 

              การคัดค้านการลงคะแนนการเลอืกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

  ข้อ ๑๗  เมื่อการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ ากัด ได้สิ้นสุดลงตาม ข้อ ๑๖ แล้ว หากคณะผู้สมัครเห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมให้มีสิทธิร้องเรียกคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย     
๕ คน ต่อประธานในท่ีประชุมใหญ่ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ ๑๘  การวินิจฉัยค าคัดค้านโดยคะแนนเสียงข้างมากในท่ีประชุมใหญ่ถือเป็น 
ท่ีสุด หากผลการวินิจฉัยค าคัดค้านโดยคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนนทบุรี จ ากัด ตัดสินโดยวิธีการจับสลาก 

 
บัตรดีบัตรเสีย 

 
ข้อ ๑๙  บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย คือ 

   -  บัตรปลอม 
    -  บัตรท่ีท าเครื่องหมายเกินกว่าจ านวนผู้สมัครในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
    -  บัตรท่ีมิได้ท าเครื่องหมายใด ๆ 
    -  บัตรท่ีมีเครื่องหมายอื่นนอกจากท่ีระเบียบก าหนด 
    -  บัตรท่ีพับซ้อนกันเกินกว่า ๑ บัตร 
 



 
   บัตรดังกล่าว ให้กรรมการตรวจคะแนนสลักหลังบัตรว่า “เสีย” และให้ประธาน
กรรมการตรวจคะแนน ลงลายมือชื่อก ากับไว้ และให้แยกไว้ส่วนหนึ่ง ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็น
คะแนนไม่ว่ากรณใีด ๆ 
 
       

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

       
             

      (นายนายนรากร   ไหลหร่ัง) 
       ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

 

 


