
 

 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากดั 

วาดวย  คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการพ.ศ. 2562 

------------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 70(2),ขอ 80(7) และ           

ขอ 112(12) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ชุดท่ี 50ในการประชุมคร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 

27 พฤษภาคม 2562 จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2562 ดังน้ี   

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย คณะกรรมการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2562 " 

 ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”   หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  “สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

      อนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ประธานกรรมการ”    หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

       อนามัยสุรินทร จํากัด 

  “กรรมการ”     หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัย 

       สุรินทร จํากัด 

 “คณะกรรมการเลือกตั้ง”  หมายถึง คณะกรรมการเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ 

      สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จาํกัด 

 “ประธานกรรมการเลือกตัง้” หมายถึง ประธานกรรมการเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินการ 

      สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จาํกัด 

 “กรรมการเลือกตัง้”  หมายถึง กรรมการเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินการ 

      สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จาํกัด 

 “ผูจดัการ”   หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 “ผู้สมัคร”    หมายถงึ ผู้สมคัรรับการเลอืกตังเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการ 

ดําเนินการ 

 

 

 
 



หมวด  1 

ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ  5 คณะกรรมการเลือกตั้ง  มีจํานวน  5  คน  ประกอบดวย 

  (1)  ประธานกรรมการเลือกตั้ง  จํานวน  1  คน 

  (2)  กรรมการเลือกตั้ง   จํานวน  4  คน 

 ขอ  6 คณะกรรมการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี   

  (1) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา  5 ปทางบัญชีสหกรณ 

  (2) ไมมีลักษณะตองหาม  ดังน้ี 

   ก. เคยรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต 

   ข. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน

ทุจริตตอหนาท่ี 

   ค. เคยถูกใหพนจากตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพน

จากตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

   ง. สมาชิกซ่ึงตนผิดนัดชําระเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทาง

บัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง 

   จ. ผู ซ่ึงเปนคณะกรรมการดําเนินการ เวนแตตองพนจากตําแหนงตามวาระภายหลังการ

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 7 ใหสหกรณประกาศรับสมัครสมาชิกท่ีประสงคจะสมัครรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการเลือกตั้งตามขอ 5  

และใหสหกรณเสนอช่ือผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 6 ใหท่ีประชุมใหญของสหกรณพิจารณาเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย

 ในกรณีมีผูสมัครเทากับหรือนอยกวาจํานวนคณะกรรมการเลือกตั้งท่ีจะมีได  ใหถือวาผูสมัครน้ันไดรับการ

เลือกตั้งเปนคณะกรรมการเลือกตั้งโดยไมตองมีการเลือกตั้ง 

 ในกรณีมีผูสมัครเกินกวาจํานวนคณะกรรมการเลือกตั้งท่ีจะมีได ใหผูท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดและคะแนนใน

ลําดับรองถัดไปจนครบตามจํานวนกรรมการเลือกตั้งในคราวน้ันไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ในกรณีมีผูไดรับคะแนนเสียงเทากัน และเปนคะแนนท่ีมีสิทธิเปนกรรมการเลือกตั้งซ่ึงจะทําใหจํานวนกรรมการ

เลือกตั้งเกินกวาท่ีกําหนด ใหประธานคณะกรรมการดําเนินการใชวิธีจับฉลาก เพ่ือใหไดกรรมการเลือกตั้งครบตามจาํนวนท่ี

กําหนด 

 ในกรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการเลือกตั้งไมครบตามจํานวนท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการดําเนินการ 

สรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งใหครบตามจํานวนท่ีกําหนด 

 ขอ 8 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งตาม ขอ 7 ดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นทําหนาท่ีประธานกรรมการ

เลือกตั้ง 1 คน รองประธานกรรมการเลือกตั้ง 1 คน เลขานุการกรรมการเลือกตั้ง 1 คน นอกน้ันเปนกรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 9 ใหประธานกรรมการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งจากสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งตาม ขอ 7 และ          

ขอ 8 เปนคณะกรรมการเลือกตั้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 10 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับจากวันท่ีไดรับการประกาศแตงตั้ง 

 



 ขอ 11 การพนจากตําแหนง กรรมการเลือกตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 

  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

  (2)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการ 

  (3)  ตาย 

  (4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 6 

 กรรมการเลือกตั้งซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการ

เลือกตั้งซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาท่ี 

 ในกรณีไมมีกรรมการเลือกตั้งในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถากรรมการเลือกตั้งท่ีเหลืออยูมี

จํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง ใหคณะกรรมการเลือกตั้งท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

 ในกรณีกรรมการเลือกตั้งมีจํานวนคงเหลือไมถึงก่ึงหน่ึง ใหสหกรณเรียกผูสมัครรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

เลือกตั้งท่ีไดคะแนนลําดับถัดไปดํารงตําแหนงแทน  เวนแตไมมีรายช่ือลําดับถัดไปใหสหกรณจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการ

เลือกตั้งแทนผูท่ีพนจากตําแหนง ตามวิธีการเลือกตั้งท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี และใหผูท่ีไดรับการเรียกเพ่ือดํารงตําแหนง

แทนหรือไดรับการเลือกตั้งมีวาระเทากับผูท่ีตนแทน 

 ขอ 12 การประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งตองมีกรรมการเลือกตั้งมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการเลือกตั้งเทาท่ีมีอยู แตตองไมนอยกวา 3 คน จึงจะเปนองคประชุม 

 ใหกรรมการเลือกตั้งคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งใหใช

คะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

 ใหประธานกรรมการเลือกตั้งเปนประธานในท่ีประชุม หากประธานกรรมการเลือกตั้งไมมาประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานกรรมการเลือกตั้งเปนประธานในท่ีประชุม หากรองประธานไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ให

กรรมการเลือกตั้งท่ีมาประชุมเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

 หลักเกณฑและวิธีการประชุมของคณะกรรมการเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด 

 ขอ 13 ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการเลือกตั้ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ

เลือกตั้งเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหน่ึงทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการเลือกตั้ง 
 

หมวด  2 

อํานาจหนาที ่

 ขอ 14 คณะกรรมการเลือกตั้งมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

  (1) จัดใหมีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ 

  (2) ออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือใหการดําเนินการท้ังหลายอันจําเปนเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ 

ระเบียบ และประกาศของสหกรณท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต 

เท่ียงธรรม และโปรงใส 

  (3) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทราบกอนวันเลือกตั้ง อยางนอย 15วัน ณ 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 



  (4) กรณีมีการทักทวงใหทําเปนหนังสือโดยตองมีสมาชิกรับรองอยางนอยหาสิบคน สงถึงประธาน

กรรมการเลือกตั้งภายใน 1 วัน หลังวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริง และวินิจฉัยช้ี

ขาดปญหาหรือขอโตแยงใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับเร่ืองหากไมมีขอยุติ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณา 

  (5) ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ใหสมาชิกทราบ ภายใน 7 วัน หลังจากวัน

เลือกตั้ง 

  (6) สงเสริมและสนับสนุน หรือประสานงานในการใหความรูแกสมาชิกเก่ียวกับการเลือกตั้ ง

คณะกรรมการดําเนินการการสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก และการชวยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้งตาม

ระเบียบของสหกรณ การจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  (7) ออกประกาศเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของผูไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับการ

เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

  (8) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป และขอสังเกตเสนอตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ 

 ขอ 15 คณะกรรมการเลือกตั้งตองดําเนินการเลือกตั้งใหสุจริต เท่ียงธรรม โปรงใส และตองไมมีสวนไดเสียกับ

ผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึงโดยเด็ดขาด การดําเนินการหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้ง เปนการกระทําใน

นามตัวแทนของสหกรณ หากไดดําเนินการโดยสุจริต ไมตองรับผิดชอบท้ังทางแพงและอาญา แตหากเปนการกระทําที่ไม

สุจริต ประพฤติผิดหนาท่ี จะตองรับผิดชอบตอสหกรณและผูเสียหายตามกฎหมายทุกประการ 

 ขอ 16 คณะกรรมการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง หรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ  

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด 

 ขอ 17 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดจํานวนคณะอนุกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิกผูมีสิทธ์ิลงคะแนนในแตละหนวยเลือกตั้งท้ังน้ีจะตองไมเกินหาคนประกอบดวย ประธานหนวย

เลือกตั้ง และกรรมการหนวยเลือกตั้ง ซ่ึงคณะกรรมการเลือกตั้งแตงตั้งจากสมาชิกท่ีมีช่ือในหนวยเลือกตั้งน้ันกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวเดียวกันกับคณะกรรมการเลือกตั้งในปน้ัน ๆ  

 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของคณะอนุกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการ

เลือกตั้งกําหนด 

 ใหคณะอนุกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปฏิบัติงานในวันลงคะแนนเลือกตั้ง ไดรับคาตอบแทนจากสหกรณใน

อัตราคนละ 700 บาทตอวัน 

หมวด 3 

การดําเนินการเลือกตั้ง 

ขอ 18 ใหสมาชิกท่ีประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการยื่นใบสมัครดวย

ตนเองพรอมหลักฐานตามท่ีสหกรณกําหนด โดยสหกรณจะประกาศรับสมัครลวงหนากอนการประชุมใหญไมนอยกวา

สามสิบวัน 

ขอ 19 ผูสมัครรับเลือกตั้ง จะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการในคราวเดียวกัน

มิได 



ขอ 20 กรณีกรรมการดําเนินการซ่ึงยังมีวาระการดํารงตําแหนงตอไป ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธาน

กรรมการ ตองยืน่ใบลาออกจากกรรมการดําเนินการไมนอยกวาสามสิบวัน กอนยื่นใบสมัครประธานกรรมการ 

ขอ 21 หลักฐานการรับสมัคร ประกอบดวย 

(1) สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 

(2) รูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 แผน 

(3) หลักฐานอื่นท่ีคณะกรรมการเลอืกตัง้กําหนดเพ่ิมเติม 

ขอ 22 ระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาท่ีรับสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัครใหเสร็จสิ้น

กอนวันปดรับสมัครและจัดหมายเลขประจําตัว ตามประเภทท่ีสมัครรับเลือกตั้ง เรียงตามลําดับการสมัครกอนหลัง 

ในกรณีผูสมัครรับเลอืกตัง้ยื่นใบสมัครพรอมกัน ใหจับสลากหมายเลขประจาํตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง 

กรณี มีปญหาในการปฏิบตัิตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูมีอาํนาจวินิจฉยัช้ีขาด หากไมมีขอยุต ิ

ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา โดยใหคําวินิจฉยัของคณะกรรมการดําเนินการใหถือเปนท่ีสดุ 

ขอ 23 เม่ือสิ้นสดุการรับสมัคร ใหประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลอืกตัง้โดยปดประกาศไว ณ 

สํานักงานสหกรณ 

ขอ 24 ใหประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา15วัน 

 กรณีสมาชิกท่ีมีสิทธิเลือกตั้งไมมีรายช่ือตามประกาศ ใหแจงเปนหนังสือยื่นตอสหกรณนับจากวันประกาศ ภายใน 

7 วัน 

ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดคุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้งและใหถือเปนท่ีสุด 

 ขอ 25 เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธ์ิและยุติธรรม ผูสมัครอาจเลือกสมาชิกจํานวนหน่ึง

คนตอผูสมัครหน่ึงคน เพ่ือทําหนาท่ีผูสังเกตการณเลือกตั้งและอยูในบริเวณ หรือสถานท่ีซ่ึงคณะกรรมการเลือกตั้งจัดให 

ขอ 26 การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหเลือกตั้งโดยวิธีลับและผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งไดตามประเภทและ

จํานวนท่ีจะมีไดในการเลือกตั้งคร้ังน้ัน 

ขอ 27 ใหเปดลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 13.00 น. 

ขอ 28 ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนพรอมบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกใหตอ

คณะอนุกรรมการ เพ่ือตรวจรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งเม่ือถูกตองแลว ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชสิทธิลงคะแนนตามวิธีการท่ี

คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด 

ในกรณีท่ีมีผูทักทวง หรือกรณีเปนท่ีสงสัยวาผูมาแสดงตนมิใชผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง ให

คณะอนุกรรมการตรวจรายช่ือขอใหผูน้ันแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัย เม่ือเห็นวาถูกตองแลวจึงใหใชสิทธิเลือกตั้ง 

 การใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายใหบุคคลอื่นใชสิทธิแทนตนไมได 

ขอ 29 เม่ือหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ใหประธานหนวยเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนน 

ขอ 30 เม่ือปดการลงคะแนนแลว ใหคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน ตรวจนับคะแนนโดยเปดเผยในเขต

เลือกตั้งคร้ังน้ัน โดยมิไดชักชา จะเลื่อนหรือประวิงเวลามิได 

ขอ 31 เม่ือการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจงผลการนับ

คะแนน แลวสงใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศผลเลือกตั้งตอไป 



ขอ 32 ในกรณีท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งตองการใหนับคะแนนใหม ใหทําเปนหนังสือโดยตองมีสมาชิกรับรอง อยาง

นอยหาสิบคน สงถึงประธานกรรมการเลือกตั้งภายใน 1 วัน หลังวันเลือกตั้งใหประธานกรรมการเลือกตั้งเรียกประชุม

คณะกรรมการการเลือกตั้งในทันที เพ่ือพิจารณาคํารองหากเห็นวามีเหตุผลสมควรใหนับคะแนนใหมไดคํา วินิจฉัยของ

คณะกรรมการเลือกตั้งใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ 33 หากผลการนับคะแนน ปรากฏวามีคะแนนเทากันใหผูมีสวนไดเสียจับสลากโดยวิธีเปดเผย 

 

หมวด  4 

สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 34 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ตั้งอยูท่ีสหกรณ โดยมีประธานกรรมการเลือกตั้งเปนผูบังคับบัญชา

สูงสุด 

 ขอ 35 สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกิจการท่ัวไปของคณะกรรมการเลือกตั้ง และ

มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

  (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมท้ังศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง  ๆ เก่ียวกับ

งานของคณะกรรมการเลือกตั้ง 

  (2) ใหความรูแกสมาชิก รวมท้ังผูสมัครรับการเลือกตั้งเก่ียวกับการมีสวนรวมของสมาชิกและสงเสริมให

สมาชิกไดใชสิทธ์ิเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

  (3) รับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

 ขอ 36 ผูจัดการสหกรณ มีหนาท่ีควบคุมดูแลงานท่ัวไปของสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ใหเปนไปตาม

ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณและตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ง

มอบหมาย 

 ขอ 37 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเสนองบประมาณรายจาย เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ

เลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

 ขอ 38 คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง 

  (1) ประธานกรรมการเลือกตั้ง  ใหมีคาตอบแทนปละ 10,000 บาท 

  (2) กรรมการเลือกตั้ง  ใหมีคาตอบแทนปละ 8,000 บาท/คน 

 ขอ 39 ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดใน

ปญหาท้ังปวงท่ีเกิดจากการดําเนินการตามระเบียบน้ี 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 

ศุภรัฐ  พูนกลา 

(นายศภุรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 


