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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
----------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออกทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด          
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ (๑๑) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ชุดท่ี ๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 
เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด           
ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ หรือมติใด ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์          
ครูนนทบุรี จ ากัด ท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  
         จ ากัด 
   “วันเลือกตั้ง”  หมายถึง  วันท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  
         จ ากัด ประกาศ ก าหนดให้มีการ 
         เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
   “ผู้สมัคร”  หมายถึง  สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออม 

         ทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ท่ีมีสิทธิ 
         สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทน 
         สมาชิก 

   “ผู้เลือกตั้ง”  หมายถึง  สมาชิกสามัญของสหกรณ์        
         ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ทุกคน 
   “หน่วยเลือกตั้ง”  หมายถึง  สถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง 
         ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีเป็น 
         สมาชิกสหกรณ์ฯและมีสมาชิก 
         สามัญของสหกรณ์ฯปฏิบัติงานอยู่ 
         เป็นประจ า 



   “ประธานกลุ่ม”   หมายถึง  สมาชิกสามัญที่ได้รับการ 
          เลือกให้เป็นประธาน     
          ของกลุ่ม สมาชิกสังกัด 
          โรงเรียนหรือสมาชิกสังกัด 
          หน่วยงานนั้น ๆ 

   “กลุม่สมาชิกสังกัดโรงเรียน” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ฯที่สังกัด 
          โรงเรียน 
   “กลุม่สมาชิกสังกัดหน่วยงาน” หมายถึง  สมาชิกที่สังกัดหน่วยงาน 
          อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่สถานศึกษา 
          และรวมถึงข้าราชการ 
          บ านาญด้วย 
 ข้อ ๕  กลุ่มสมาชิกทีสังกัดโรงเรียนหรือกลุ่มสมาชิกที่สังกัดหน่วยงาน ก าหนดให้
จ านวนสมาชิก ๒๐ คน มีผู้แทนสมาชิกได้ ๑ คน ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่ม
อีก ๑ คน โดยให้ประธานกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง และให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทน
สมาชิกที่กลุ่มนั้นพึ่งมีได้ 
  กรณีกลุ่มสมาชิกท่ีสังกัดโรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
ของอัตราส่วนท่ีจะมีผู้แทนสมาชิกได้ ก็ให้เลือกตั้งประธานกลุ่มขึ้นคนหนึ่ง และให้ประธานกลุ่มนั้น
เป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง 
 

บทท่ัวไป 
 

 ข้อ ๖  ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด มีอ านาจออกกฎ
หรือข้อก าหนดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๗  เมื่อได้ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนด
โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีกลุ่มสมาชิกสังกัดขึ้นเป็นหน่วยเลือกตั้ง 
 ข้อ ๘  โรงเรียนหรือหน่วยงานใด ถ้ามีผู้สมัครเกินจ านวนผู้แทนสมาชิกที่พึงมีให้ถือ
ว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
 ข้อ ๙  เมื่อได้มีประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้ใดน าส่ิงพิมพ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการพิมพ์แผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นใดมาโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ของ
ผู้สมัครภายในหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

สิทธิเลือกตั้งและการสมัครรับเลอืกตั้ง 
 

 ข้อ ๑๐  สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ทุกคนมีสิทธิเลือกตั้ง
และสมัครรับเลือกตั้งยกเว้น 



   (๑)  สมาชิกสามัญท่ีอยู่ระหว่างการผิดนัดช าระหนี้ 
   (๒)  สมาชิกสามัญท่ีเคยหรืออยู่ระหว่างสหกรณ์ฟ้องร้องด าเนินคดีแพ่งหรือ 
         อาญายกเว้นคดีนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ข้อ ๑๑  ผู้สมัครแต่ละโรงเรียนหรือหน่วยงานต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสหกรณ์
ฯด้วยตนเอง ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีโรงเรียนหรือหน่วยงานก าหนด และให้หมายเลขเรียงล าดับ
ก่อนหลัง 
  
 เมื่อการรับสมัครตามวรรคแรกสิ้นสุดลง ให้ประธานกลุ่มประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ท้ังหมดตามหน่วยเลือกตั้งที่ก าหนดไว้ 
 กรณีผู้สมัครเกินจ านวนผู้แทนสมาชิกที่พึงมีให้โรงเรียนหรือหน่วยงานด าเนินการ
จัดให้มีการเลือกตั้งตามความเหมาะสม หากคะแนนของผู้สมัครเท่ากันให้ประธานตัดสินโดยการ
จับสลาก 
 ข้อ ๑๒  ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของคน
ให้สหกรณ์ฯทราบตามก าหนด และปิดประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกไว้ ณ หน่วยเลือกตั้ง
นั้นทันที        
                                                             

สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก 
 

 ข้อ ๑๓  ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิก มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี หรือ ประชุมใหญ่วิสามัญ และต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
โดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๑๔ ผู้แทนสมาชิกมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือประธานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ได ้
 ข้อ ๑๘  ผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ ๑๖  ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอยู่ต าแหน่งได้ไม่เกิน ๒ 
วาระติดต่อกัน 
 ข้อ ๑๗  การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   (๑)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
   (๒)  ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
   (๓)  ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 
   (๔)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (๕)  ที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัดมีมติถอดถอน 
   (๖)  ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ต่อสหกรณ์ ๒ งวดติดต่อกัน 
   (๗)  สหกรณ์ฯเป็นโจทย์ฟ้องด าเนินคดีทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา เว้นแต่คดี 
    นั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าของตนเอง 



 ข้อ ๑๘  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ระเบียบนี้ และให้ถือว่าการตีความหรือการ
วินิจฉัยปัญหาของประธานกรรมการเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 
(นายบัณฑิตย์  กองกูล) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

    
 
 
 

 


