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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยวิธีปฏิบติัเกียวกบัการเลือกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ  

พ.ศ. 2561 
--------------------------- 

   อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั มตทิปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท ี40 ครงัท ี14 เมอืวนัท ี22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  โดยความ
เหน็ชอบของทปีระชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 เมอืวนัท ี4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561 จงึใหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ย
วธิกีารปฏบิตัเิกยีวกบัการเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปนี 
  ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่  “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยวธิกีารปฏบิตัิ
เกยีวกบัการเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. 2561” 
  ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบยีบนีตงัแต่ วนัท ี5 กุมภาพนัธ ์2561 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยวธิกีารสรรหากรรมการ
ดาํเนินการ พ.ศ. 2545 และบรรดาระเบยีบ ประกาศ คาํสงั มต ิหรอืขอ้ตกลงอนืใดซงึขดัแยง้กบัระเบยีบนี และ
ใหใ้ชร้ะเบยีบนีแทน 
  ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการเลอืกตงั” หมายความวา่ ผูแ้ทนสมาชกิทไีดร้บัการเลอืกตงัจาก 
  ทปีระชุมใหญ่สหกรณ์ใหเ้ป็นประธานกรรมการเลอืกตงั  
 “กรรมการ” หมายความวา่ ผูแ้ทนสมาชกิทไีดร้บัการเสนอชอื 
  โดยผูแ้ทนสมาชกิและทปีระชุมใหญ่สหกรณ์รบัรอง 
  ใหเ้ป็นกรรมการเลอืกตงั 
 “เจา้หน้าท”ี หมายความวา่ เจา้หน้าทสีหกรณ์ออมทรพัย ์
  กรมปา่ไม ้จาํกดั ทไีดร้บัการแต่งตงัจากประธาน 
  กรรมการเป็นเจา้หน้าทดีาํเนินการเลอืกตงั 
  ขอ้ 5  ใหม้คีณะกรรมการเลอืกตงัคณะหนึง ประกอบดว้ยประธานกรรมการเลอืกตงัหนึงคน
และกรรมการอกีไมน้่อยกวา่ 13 คน แต่ไมเ่กนิ 16 คน เพอืดาํเนินการเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและ
กรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ในการประชุมใหญ่ทมีกีารเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้งเรยีบรอ้ย บรสิทุธ ิและยตุธิรรม 
           กรรมการจะเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ในการประชุมใหญ่  ครงัเดยีวกนันนัไมไ่ด ้
           ประธานกรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเป็นกรรมการ ในการ
ประชุมใหญ่ครงัเดยีวกนันนัไมไ่ด ้
  ขอ้ 6  ใหท้ปีระชุมคณะกรรมการเลอืกตงัพจิารณามอบหมายหน้าทแีละความรบัผดิชอบให้
กรรมการ ดงันี 

(1) เป็นกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน เพอืตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 
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(2) เป็นกรรมการตรวจรายชอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพอื
ตรวจสอบรายชือผู้มีสิทธิเลือกตังและจ่ายบัตรเลือกตังให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง       
ทตีรวจสอบถูกตอ้งแลว้ 

(3) เป็นกรรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตงัจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพอืควบคุม
ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของหบีบตัรเลอืกตงั และจํานวนบตัรเลอืกตงัในหบี
บตัรเลอืกตงั 

(4) เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพอืตรวจนับคะแนน
จากบตัรเลอืกตงั 

  ขอ้ 7  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงักาํกบัดแูลการดาํเนินการเลอืกตงัประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 
  ขอ้ 8  ประธานกรรมการเลอืกตงัอาจเชญิบุคคลภายนอกทเีขา้รว่มประชุม เช่น ผูแ้ทนจาก
สว่นราชการทเีกยีวขอ้งเป็นสกัขพียานในการเลอืกตงั 
  ขอ้ 9  ใหเ้จา้หน้าทจีดัหาอุปกรณ์ เครอืงมอืเครอืงใชใ้นการลงคะแนนและการตรวจนบัคะแนน
ไวใ้หพ้รอ้มก่อนดาํเนินการเลอืกตงั 
  ขอ้ 10  ผูแ้ทนสมาชกิของสหกรณ์และมคีุณสมบตัไิมต่อ้งหา้ม ตามมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญตั ิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 จงึมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
 ใหผู้แ้ทนสมาชกิทปีระสงค์จะสมคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดําเนินการ 
หรอืสมคัรรบัเลอืกตงัเป็นกรรมการดําเนินการ  เลอืกสมคัรตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงเพยีงตําแหน่งเดยีว 
โดยยนืใบสมคัรดว้ยตนเองต่อเจา้หน้าทตีามแบบทสีหกรณ์กําหนด ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.ของวนัที
กาํหนดใหม้กีารประชุมใหญ่สหกรณ์ 
  ขอ้ 11 ในระหว่างการเปิดรบัสมคัร เจา้หน้าทรีว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัติาม
ขอ้ 6 (1) ทาํการตรวจสอบคุณสมบตัแิละหลกัฐานของผูส้มคัรใหเ้สรจ็สนิก่อนเวลาปิดรบัสมคัร และจดัให้
หมายเลขประจําตัวผู้สมคัรรบัเลือกตังเรียงตามลําดบัการส่งใบสมคัรก่อนหรือหลงั หากมีผู้สมคัรรบั
เลอืกตงัส่งใบสมคัรพรอ้มกนั ใหเ้จา้หน้าทจีดัใหผู้ส้มคัรทสีง่ใบสมคัรพรอ้มกนัจบัฉลากหมายเลขประจาํตวั
ผูส้มคัรรบัเลอืกตงัเรยีงตามลาํดบัต่อเนืองจากหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตงัทไีดอ้อกใหแ้ลว้ 
  ขอ้ 12  การประกาศรายชอืและหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตงัประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ ใหป้ระกอบดว้ย ชอื – นามสกุล กลุ่มสงักดัของผูส้มคัรรบัเลอืกตงั โดย
จดัตดิป้ายประกาศไวใ้นหอ้งประชุมใหญ่ในทอีนัเหมาะสมทผีูม้สีทิธเิลอืกตงัจะมาตรวจดรูายชอืและ
หมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรรบัเลอืกตงัไดโ้ดยสะดวกและชดัเจน 
  ขอ้ 13  ในกรณผีูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรบัเลอืกตงั โดยทาํเป็นหนงัสอืยนืต่อ
ประธานกรรมการเลอืกตงั ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัประกาศถอนการสมคัรรบัเลอืกตงัของคนนนัและ
ใหเ้จา้หน้าทลีบหรอืถอนชอืและเลขประจาํตวัออกทนัท ี
  ขอ้ 14  ใหเ้จา้หน้าทสีง่มอบบตัรเลอืกตงัและหบีบตัรเลอืกตงั สาํหรบัเลอืกประธาน
กรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ ทเีตรยีมไวใ้หแ้ก่ประธานกรรมการเลอืกตงัและกรรมการที
เกยีวขอ้งก่อนเรมิดาํเนินการลงคะแนนเลอืกตงั 
  ขอ้ 15  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัลงชอื หรอืประทบัตราเครอืงหมายของตนลงบนบตัร
เลอืกตงัทุกฉบบั 
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  ขอ้ 16  บตัรเลอืกตงัต่อไปนีใหถ้อืวา่เป็นบตัรเสยี 
(1) บตัรปลอม 
(2) บตัรททีาํเครอืงหมายเลอืกตงัเกนิจาํนวนประธานกรรมการดาํเนินการ หรอื

กรรมการดาํเนินการทจีะพงึเลอืกตงัในคราวนนั 
(3) บตัรทมีไิดท้าํเครอืงหมาย 
(4) บตัรทปีรากฏวา่มกีารพบัซอ้นกนัมากกวา่หนึงบตัร 
(5) บตัรทมีเีครอืงสงัเกตหรอืขอ้ความอนืใดนอกเหนือจากทมีอียูต่ามปกต ิ

ขอ้ 17  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัชแีจงวธิกีารลงคะแนนโดยใชบ้ตัรเลอืกตงั และ
วธิกีารตรวจนบัคะแนนรวมทงักาํหนดเวลาสนิสดุของการลงคะแนนต่อทปีระชุมใหญ่สหกรณ์ 
  ขอ้ 18  ใหเ้ปิดการลงคะแนนเลอืกตงัทนัทหีลงัจากคณะกรรมการเลอืกตงัไดม้กีาร
มอบหมายหน้าท ีตามขอ้ 6 เจา้หน้าทไีดด้าํเนินการตามขอ้ 12 และขอ้ 14 และประธานกรรมการเลอืกตงั
ไดด้าํเนินการตามขอ้ 15 แลว้  
  ขอ้ 19  ใหผู้แ้ทนสมาชกิมาแสดงตนพรอ้มแสดงบตัรประจาํตวัต่อกรรมการตรวจรายชอื
ผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตงัเพอืรบับตัรลงคะแนนเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการเมอื
เจา้หน้าทตีรวจบญัชรีายชอืและหลกัฐานถูกตอ้งและจดัใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตงัลงลายมอืชอืแลว้ จงึมอบบตัร
เลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการอยา่งละ 1 ฉบบั เพอืใชล้งคะแนนตามวธิกีาร
ทปีระธานกรรมการเลอืกตงัชแีจง 
  ในกรณีทไีม่มบีตัรประจําตวั หรอืมผีูท้กัท้วง หรอืกรณีเป็นทสีงสยัว่าผูแ้สดงตนนันมใิช ่     
ผูม้สีทิธเิลอืกตงัตามบญัชรีายชอืผูม้สีทิธเิลอืกตงั กรรมการตรวจรายชอืผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตงัประจําหน่วยจะ
ขอใหผู้น้นัแสดงหลกัฐานแสดงตวัประกอบการวนิิจฉยัจนเป็นทพีอใจก่อนทจีะมอบบตัรเลอืกตงัใหแ้ก่ผูน้นั และ
ใหบ้นัทกึคาํวนิิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลไวใ้นบญัชรีายชอืผูม้สีทิธเิลอืกตงัทงัในกรณทีมีอบและไมม่อบบตัรเลอืกตงั 
  ขอ้ 20  เมอืผูแ้ทนสมาชกิไดร้บับตัรเลอืกตงัแลว้ใหท้าํเครอืงหมายในบตัรเลอืกตงัไดต้าม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทปีระธานกรรมการเลอืกตงัชแีจง แลว้นําบตัรเลอืกตงัไปสง่ใหก้รรมการควบคุมหบีบตัร
เลอืกตงัเพอืหยอ่นบตัรลงในหบีบตัรเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการทจีดัไว ้
  การใชส้ทิธเิลอืกตงัเป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูแ้ทนสมาชกิจะมอบหมายใหบุ้คคลอนืใชส้ทิธิ
แทนตนไมไ่ด ้
  ขอ้ 21  ในระหวา่งเปิดการลงคะแนน หา้มมใิหเ้ปิดหบีบตัรเลอืกตงั เวน้แต่เมอืมคีวามจาํเป็น
อนัหลกีเลยีงไมไ่ด ้และตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการเลอืกตงั และการเปิดจะตอ้งกระทาํโดยเปิดเผย 
  ขอ้ 22  เมอืหมดเวลาลงคะแนนเลอืกตงั ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัประกาศปิดการ
ลงคะแนน 
  ขอ้ 23  เมอืปิดการลงคะแนนแลว้ ใหค้ณะกรรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตงัเปิดหบีบตัร
เลอืกตงัเพอืนบัคะแนนโดยเปิดเผยในทปีระชุมใหญ่โดยไมช่กัชา้ โดยก่อนนบัคะแนนใหน้บัจาํนวนบตัร
เลอืกตงัทลีงคะแนนในหบีบตัรเลอืกตงัวา่มจีาํนวนบตัรเลอืกตงัตรงตามจาํนวนผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตงัหรอืไม ่ 
และนับจาํนวนบตัรเลอืกตงัทยีงัไม่ไดล้งคะแนน เมอืปรากฏว่าถูกตอ้งตรงกนั จงึดําเนินการนับคะแนนได้
และตอ้งนบัคะแนนใหเ้สรจ็ในรวดเดยีวจะเลอืนหรอืประวงิเวลาไมไ่ด ้
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  ขอ้ 24  ในการนบัคะแนนใหก้รรมการควบคุมหบีบตัรเลอืกตงัปฏบิตั ิดงันี 
(1) หา้มมใิหเ้ทบตัรเลอืกตงัออกจากหบีบตัรเลอืกตงั 
(2) ให้หยิบบตัรเลือกตังออกจากหีบบตัรเลือกตังจนหมดแล้วให้ควําหีบบตัร

เลอืกตงัต่อหน้าผูส้มคัรและผูม้สีทิธเิลอืกตงั เพอืแสดงว่าไม่มบีตัรเลอืกตงัอยู่
ในหบีบตัรเลอืกตงัอกีแลว้ และใหน้บัจาํนวนบตัรเลอืกตงัจนหมด แลว้แจง้ผล
ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัทราบโดยไมช่กัชา้ 

(3) มอบบตัรเลอืกตงัแก่กรรมการตรวจนบัคะแนน เพอืทาํการประมวลผลนบัคะแนน 
ขอ้ 25  ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด 
ขอ้ 26  บตัรเสยีใหจ้ดัแยกไวโ้ดยใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนลงลายมอืชอืกาํกบัไว ้        

ไมน้่อยกวา่ 2 คน 
  ขอ้ 27  การวนิิจฉยัวา่เป็นบตัรเสยีหรอืไม ่ใหเ้ป็นอาํนาจของกรรมการตรวจนบัคะแนน    
ไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการตรวจนบัคะแนนทงัหมด ใหถ้อืวา่คาํวนิิจฉยัของกรรมการตรวจนบั
คะแนนเป็นทสีดุ 
  ขอ้ 28  เมอืการนบัคะแนนสนิสดุลง ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนทุกคนลงนามในใบแจง้
ผลการนบัคะแนนแลว้สง่ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัเพอืประกาศผล และใหก้รรมการและเจา้หน้าที
ผูด้าํเนินการเลอืกตงัสง่มอบสงิต่อไปนีใหแ้ก่ประธานกรรมการเลอืกตงั 

(1) รายงานผลการนบัคะแนน 
(2) หบีบตัรเลอืกตงัพรอ้มกุญแจ 
(3) บญัชรีายชอืผูส้มคัรรบัเลอืกตงัชุดทใีชต้รวจสอบการลงคะแนนเลอืกตงั 
(4) บตัรเลอืกตงัทยีงัไมไ่ดใ้ช ้

ขอ้ 29  ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัประกาศรายชอืผูไ้ดร้บัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ แก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตงัและผูม้สีทิธเิลอืกตงัทราบโดยทวักนั 
  ขอ้ 30  ผูไ้ดร้บัการเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ เรยีงตามลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยและใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดต้ามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ ในกรณทีมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัไดค้ะแนนลาํดบัสดุทา้ยของผูม้สีทิธไิดร้บัเลอืกตงัเป็นประธาน
กรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มคีะแนนเทา่กนัหลายคนใหใ้ชว้ธิจีบัฉลาก  
  ขอ้ 31  กรรมการดาํเนินการทดีาํรงตําแหน่งยงัไมค่รบวาระการเป็นกรรมการดาํเนินการ
ในปีทมีกีารเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการ หากประสงคจ์ะลงสมคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการ
ดาํเนินการจะตอ้งลาออกจากการเป็นกรรมการดาํเนินการใหเ้สรจ็สนิเสยีก่อน จงึมสีทิธยินืใบสมคัรรบั
เลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ  
 กรณีกรรมการดําเนินการลาออกเพอืประสงค์สมคัรรบัเลือกตงัเป็นประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรอืลาออกดว้ยวตัถุประสงคอ์นืใดกต็าม ใหป้ระธานกรรมการเลอืกตงัแจง้จํานวนกรรมการที
วา่งลงโดยรวมจาํนวนกรรมการดาํเนินการทลีาออกดว้ยใหท้ปีระชุมใหญ่ทราบ 
  ขอ้ 32  กรณีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นประธานกรรมการดําเนินการเพยีงคนเดยีวหรอืมี
ผูส้มคัรรบัเลอืกตงัเป็นกรรมการดําเนินการเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจํานวนกรรมการดําเนินการทวี่างลงในปี
นนั ใหนํ้ารายชอืผูส้มคัรเสนอใหท้ปีระชุมใหญ่เลอืกตงัโดยวธิเีปิดเผย และใหป้ระธานการเลอืกตงัประกาศ
รายชอืบุคคลดงักล่าวเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตงั  
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  ขอ้ 33  การประชุมใหญ่ปีใดทปีระธานกรรมการดําเนินการยงัอยู่ในวาระ ไม่ต้องจดัใหม้ี
การเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการในการประชุมใหญ่ปีนนั 
  ขอ้ 34  ในการดาํเนินการเลอืกตงัประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ตามระเบยีบนี ใหท้ปีระชุมใหญ่สหกรณ์ทมีกีารเลอืกตงัพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาหรอือุปสรรคทงัปวง
ทอีาจเกดิขนึเพอืใหก้ารเลอืกตงัดาํเนินการไปดว้ยความถูกตอ้งเรยีบรอ้ยบรสิทุธ ิและยตุธิรรม 
  ขอ้ 35  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
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