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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ 

พ.ศ. 2565 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (9) และขอ 106 (10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย  
กรมปาไม จํากัด มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 จึงใหกําหนด
ระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2565 
ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตัง้แต วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
  “ประธานกรรมการเลือกตั้ง” หมายความวา ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญสหกรณใหเปนประธานกรรมการเลือกตั้ง  
  “กรรมการ” หมายความวา ผูแทนสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อโดยผูแทนสมาชิกและ
ที่ประชุมใหญสหกรณรับรองใหเปนกรรมการเลือกตั้ง 
  “เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากประธานกรรมการเปนเจาหนาที่ดําเนินการเลือกตั้ง 
 ขอ 5  ใหมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการเลือกตั้งหนึ่งคน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 13 คน แตไมเกิน 16 คน เพ่ือดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและ
กรรมการดําเนินการสหกรณ  ในการประชุมใหญที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
  กรรมการจะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
ดําเนินการสหกรณในการประชุมใหญครั้งเดยีวกันนั้นไมได 
  ประธานกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการสหกรณจะเปนกรรมการ     
ในการประชุมใหญครั้งเดียวกันนั้นไมได 
 ขอ 6  ใหที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบให
กรรมการ ดังนี ้
  (1) เปนกรรมการตรวจสอบเอกสารของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
      ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณไมนอยกวา 3 คน เพื่อตรวจสอบ 
        เอกสารของผูสมัคร 
  (2)   เปนกรรมการตรวจรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือ 
        ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งและจายบัตรเลือกตั้งใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่
         ตรวจสอบถูกตองแลว 



6.2 ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการ 

 119 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

  (3) เปนกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อควบคุม
        ตรวจสอบความเรียบรอยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบ
        บัตรเลือกตั้ง 
  (4)  เปนกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไมนอยกวา 3 คน เพ่ือตรวจนับคะแนน
        จากบัตรเลือกตั้ง 
 ขอ 7  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งกํากับดูแลการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ขอ 8  ประธานกรรมการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เขารวมประชุม เชน ผูแทนจาก
สวนราชการที่เก่ียวของเปนสักขีพยานในการเลือกตั้ง 
 ขอ 9  ใหเจาหนาท่ีจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการลงคะแนนและการตรวจนับ
คะแนนไวใหพรอมกอนดําเนินการเลือกตั้ง 
 ขอ 10 สมาชิกของสหกรณที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเก่ียวกับสหกรณและ
ขอบังคบัสหกรณกําหนดไว จึงมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการสหกรณ 
   ใหสมาชิกท่ีประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ เลือกสมัครตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งเพียงตําแหนงเดียว โดยยื่นใบสมัคร
ดวยตนเองตอเจาหนาที่ตามแบบที่สหกรณกําหนด ระหวางเวลา 08.00–11.00 น. ของวันที่กําหนดใหมีการ
ประชุมใหญสหกรณ 
 ขอ 11  ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามขอ 6 (1) ทําการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครใหเสร็จสิ้นกอนเวลาปดรับสมัคร และจัดให
หมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งเรียงตามลําดับการสงใบสมัครกอนหรือหลัง หากมีผูสมัครรับเลือกตั้งสงใบ
สมัครพรอมกัน ใหเจาหนาที่จัดใหผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมกันจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
เรียงตามลําดับตอเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดออกใหแลว 
 ขอ 12  การประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ใหประกอบดวย ชื่อ–นามสกุล กลุมสังกัดของผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยจัดติด
ปายประกาศไวในหองประชุมใหญในที่อันเหมาะสมที่ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจะมาตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครรับเลือกตั้งไดโดยสะดวกและชัดเจน 
 ขอ 13  ในกรณีผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง โดยทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
กรรมการเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของคนนั้นและใหเจาหนาท่ีลบ
หรือถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันท ี
 ขอ 14  ใหเจาหนาที่สงมอบบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง สําหรับเลือกประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ ที่เตรียมไวใหแกประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการท่ีเก่ียวของกอนเริ่ม
ดําเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ขอ 15  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งลงชื่อ หรือประทับตราเครื่องหมายของตนลงบนบัตร
เลือกตั้งทุกฉบับ 
 ขอ 16  บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
  (1)  บัตรปลอม 
  (2)  บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจํานวนประธานกรรมการดําเนินการ หรือ
     กรรมการดําเนินการที่จะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น 
  (3)  บัตรทีม่ิไดทําเครื่องหมาย 
  (4)  บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
  (5)  บัตรที่มีเครื่องสังเกตหรือขอความอ่ืนใดนอกเหนือจากที่มีอยูตามปกต ิ
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 ขอ 17  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนโดยใชบัตรเลือกตั้ง และวิธีการ
ตรวจนับคะแนนรวมทั้งกําหนดเวลาสิ้นสุดของการลงคะแนนตอที่ประชุมใหญสหกรณ 
 ขอ 18  ใหเปดการลงคะแนนเลือกตั้งทันทีหลังจากคณะกรรมการเลือกตั้ งไดมีการ
มอบหมายหนาที่ ตามขอ 6 เจาหนาที่ไดดําเนินการตามขอ 12 และขอ 14 และประธานกรรมการเลือกตั้งได
ดําเนินการตามขอ 15 แลว 
 ขอ 19  ใหผูแทนสมาชิกมาแสดงตนพรอมแสดงบัตรประจําตัวตอกรรมการตรวจรายชื่อผูใช
สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการเมื่อเจาหนาที่ตรวจ
บัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองและจัดใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อแลว จึงมอบบัตรเลือกตั้งประธาน
กรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการอยางละ 1 ฉบับ เพ่ือใชลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งชี้แจง 
  ในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัว หรือมีผูทักทวง หรือกรณีเปนที่สงสัยวาผูแสดงตนนั้น
มิใชผูมีสิทธิ์เลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเ์ลือกตั้ง กรรมการตรวจรายชื่อผูใชสิทธิ์เลือกตั้งประจําหนวยจะขอให
ผูนั้นแสดงหลักฐานแสดงตัวประกอบการวินิจฉัยจนเปนที่พอใจกอนที่จะมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้น และให
บันทึกคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังในกรณีที่มอบและไมมอบบัตรเลือกตั้ง 
 ขอ 20  เมื่อผูแทนสมาชิกไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจง แลวนําบัตรเลือกตั้งไปสงใหกรรมการควบคุมหีบบัตร
เลือกตั้งเพ่ือหยอนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการที่จัดไว 
   การใชสิทธิ์เลือกตั้งเปนสิทธิ์เฉพาะตัวของผูแทนสมาชิกจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใช
สิทธิ์แทนตนไมได 
 ขอ 21  ในระหวางเปดการลงคะแนน หามมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตเมื่อมีความจําเปน
อันหลีกเลี่ยงไมได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการเลือกตั้ง และการเปดจะตองกระทําโดยเปดเผย 
 ขอ 22  เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศปดการ
ลงคะแนน 
 ขอ 23  เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งเปดหีบบัตร
เลือกตั้งเพ่ือนับคะแนนโดยเปดเผยในที่ประชุมใหญโดยไมชักชา โดยกอนนับคะแนนใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่
ลงคะแนนในหีบบัตรเลือกตั้งวามีจํานวนบัตรเลือกตั้งตรงตามจํานวนผูใชสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม และนับจํานวนบัตร
เลือกตั้งท่ียังไมไดลงคะแนน เมื่อปรากฏวาถูกตองตรงกัน จึงดําเนินการนับคะแนนไดและตองนับคะแนนใหเสร็จ
ในรวดเดียวจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไมได 
 ขอ 24  ในการนับคะแนนใหกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1)  หามมิใหเทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตัง้ 
  (2)  ใหหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแลวใหคว่ําหีบบัตรเลือกตั้ง
   ตอหนาผูสมัครและผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อแสดงวาไมมีบัตรเลือกตั้งอยูในหีบบัตร
   เลือกตั้งอีกแลว และใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งจนหมด แลวแจงผลใหประธาน
   กรรมการเลือกตั้งทราบโดยไมชักชา 
  (3)  มอบบัตรเลือกตั้งแกกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อทําการประมวลผลนับคะแนน 
 ขอ 25  ใหกรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการประมวลผลโดยตลอด 
 ขอ 26  บัตรเสียใหจัดแยกไวโดยใหกรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอย
กวา 2 คน 
 ขอ 27  การวินิจฉัยวาเปนบัตรเสียหรือไม ใหเปนอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนน  ไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนนทั้งหมด ใหถือวาคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจนับ
คะแนนเปนที่สุด 



6.2 ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการ 
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 ขอ 28  เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจงผล
การนับคะแนนแลวสงใหประธานกรรมการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผล และใหกรรมการและเจาหนาท่ีผูดําเนินการ
เลือกตั้งสงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการเลือกตั้ง 
  (1)  รายงานผลการนับคะแนน 
  (2)  หีบบัตรเลือกตั้งพรอมกุญแจ 
  (3)  บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  (4)  บัตรเลือกตั้งที่ยังไมไดใช 
 ขอ 29  ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการและกรรมการดําเนินการ แกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 
 ขอ 30  ผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณ เรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหานอยและใหอยูในตําแหนงไดตามความในขอบังคับของสหกรณ ใน
กรณีท่ีมีผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนลําดับสุดทายของผูมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการดําเนินการสหกรณมีคะแนนเทากันหลายคนใหใชวิธีจับฉลาก 
 ขอ 31  กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงยังไมครบวาระการเปนกรรมการดําเนินการใน
ปที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ หากประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการจะตองลาออกจากการเปนกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้นเสียกอน จึงมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
เปนประธานกรรมการดําเนินการ 
   กรณีกรรมการดําเนินการลาออกเพ่ือประสงคสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการ หรือลาออกดวยวัตถุประสงคอ่ืนใดก็ตาม ใหประธานกรรมการเลือกตั้งแจงจํานวนกรรมการที่วางลง
โดยรวมจํานวนกรรมการดําเนินการที่ลาออกดวยใหที่ประชุมใหญทราบ 
 ขอ 32  กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดําเนินการเพียงคนเดียวหรือมี
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการเทากับหรือนอยกวาจํานวนกรรมการดําเนินการที่วางลงในปนั้น ใหนํา
รายชื่อผูสมัครเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย และใหประธานการเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคล
ดังกลาวเปนผูไดรับการเลือกตั้ง 
 ขอ 33  การประชุมใหญปใดที่ประธานกรรมการดําเนนิการยังอยูในวาระ ไมตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในการประชุมใหญปนั้น 
 ขอ 34  ในการดําเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ
สหกรณตามระเบียบนี้ ใหที่ประชุมใหญสหกรณท่ีมีการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยปญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจ
เกิดขึ้นเพ่ือใหการเลือกตั้งดําเนินการไปดวยความถูกตองเรียบรอยบริสุทธิ์ และยุติธรรม 
 ขอ 35  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
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