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ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยข้์าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จ ากัด 

ว่าด้วย การเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการการด าเนินการสหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๖๕ 
************************************ 

 อาศัยอ านาจตามความในขอ้บังคับของสหกรณอ์อมทรพัย์ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี  จ ากัด  ขอ้ ๗๙ 
(๘) และขอ้ ๑๐๗(๑๐) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี ๒๒ ครัง้ท่ี ๑๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ ไดมี้มติใหก้ าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยข์้าราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี จ ากัด ว่าดว้ยการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการสหกรณ ์พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี ้

ขอ้  ๑. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี จ ากัด ว่าดว้ยการ
เลือกตัง้ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการสหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ขอ้  ๒. ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้ังคับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีมีมติ  เป็นตน้ไป 
ขอ้  ๓. ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ”์     หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
 “ประธานกรรมการ”   หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
 “กรรมการด าเนินการ”   หมายถึง  กรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
 “ผูส้มัคร”  หมายถึง ผูส้มัครรบัเลือกตัง้หรือผูท่ี้ถูกเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตัง้

เพื่อด ารงต าแหน่งประธานและกรรมการด าเนินการของสหกรณอ์อม
ทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี  จ ากัด 

 “ผูมี้สิทธิเลือกตัง้”  หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี 
จ ากัด ตามหลักเกณฑท่ี์คณะกรรมการเลือกตัง้ก าหนด 

 “คณะกรรมการการเลือกตัง้”  หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการด าเนินการ
เพื่อใหท้ าหนา้ท่ีควบคุมดูแลการเลือกตัง้ของสหกรณ์ 

 “หน่วยเลือกตัง้”  หมายถึง ท่ีประชุมใหญ่ หรือ บริเวณสถานท่ีเลือกตัง้หรือบริเวณท่ีหวง
กันไวส้ าหรบัผูล้งคะแนนเลือกตัง้ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตัง้ก าหนด 

 

ขอ้  ๔ ใหส้หกรณโ์ดยคณะกรรมการด าเนินการ  แต่งตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้ขึน้คณะหน่ึงมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่า  ๓  คน  โดยใหมี้ประธานกรรมการการเลือกตัง้  ๑  คนและเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตัง้ ๑ คน  
โดยใหผู้จั้ดการเป็นเลขานุการโดยต าแหน่ง  นอกน้ันเป็นกรรมการเลือกตัง้  ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีตามระเบียบนีเ้พื่อให้
ไดม้าซ่ึงบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ 
 ขอ้  ๕. คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอ านาจหนา้ท่ีดังนี ้
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  ๕.๑   แต่งตัง้ผูช่้วยเหลือกรรมการการเลือกตัง้ 
  ๕.๒  ออกประกาศและก าหนดหลักเกณฑ ์ วิธีการท่ีเกี่ยวขอ้งกับการเลือกตัง้ 
  ๕.๓  ควบคุม  ดูแล  การเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  สุจริต  เท่ียงธรรมและโปร่งใส 
  ๕.๔  พิจารณาประกาศตัดสิทธิผูส้มัครรบัการเลือกตัง้ทุกระดับท่ีประพฤติผิดตามระเบียบนี้ 
  ๕.๕  พิจารณาวินิจฉัย  และใหค้ าวินิจฉัยชี้ขาด  กรณีท่ีการเลือกตัง้มีขอ้ขัดขอ้ง  หรือค าคัดคา้น
การเลือกตัง้ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ขอ้บังคัลและระเบียบของสหกรณ์ 
  ๕.๖  หนา้ท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณไ์ดม้อบหมาย 
  ทัง้นี ้ กรณีมีผูส้มัครหรือผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมเลือกเท่ากับจ านวนท่ีสหกรณป์ระสงค์จะ
ได้รับการสรรหาหรือเลือกตั้งให้ถือว่าผู้สมัครรายน้ันไดร้ับการเลือกตั้ง  โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศ
รายช่ือผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้หรือสรรหาไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนนก็ได้ 

สิทธิของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 ขอ้  ๖. ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิหาเสียงนอกเขตพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีจัดให้มีการประชุมโดยการปิด
ประกาศ  แจกใบปลิว  นามบัตร  หรือเอกสารอื่นใดท่ีไดร้บัอนุมัติรูปแบบ  ขอ้ความ  จากคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
 การประกาศหรือพบปะหาเสียงหรือใช้ยานพาหนะหรือจัดเวทีหาเสียงได้เท่าท่ี จ าเป็นแก่การเลือกตั้ง
เท่าน้ัน 
 ขอ้  ๗. ผูส้มัครรบัเลือกตัง้มีสิทธิลงคะแนนเสียงตามสิทธิของตนเอง 

หน้าท่ีของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 ขอ้  ๘. ผูส้มัครรบัเลือกตัง้จะมีการหาเสียงหรือชีแ้นะหรือเขา้ไปในบริเวณท่ีจัดให้มีการเลือกตัง้ซ่ึงหวงกัน
ไวส้ าหรบัผูล้งคะแนนเลือกตัง้ไม่ได ้
 ขอ้  ๙. ในการหาเสียงเลือกตัง้  หา้มมิใหผู้ส้มัครกระท าการหรืออาศัยผูใ้ดกระท าการเพื่อจูงใจใหผู้้มีสิทธิ
เลือกตัง้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ใหแ้ก่ตนเอง  หรือผูส้มัครอื่นหรือใหง้ดเว้นการลงคะแนนใหแ้ก่ผู้สมัครดว้ยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
  ๙.๑ จัดท าให ้ เสนอให ้ สัญญาว่าจะใหห้รือจัดเตรียมเพื่อจะใหท้รพัย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจค านวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด 
  ๙.๒ หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็น  ใชอ้ิทธิพลคุกคาม  หรืออาศัยอ านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน
ข่มขู่  ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงในผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้หรือผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อประโยชนข์อง
ตนเอง 
  ๙.๓ เลีย้งหรือรบัจะเลีย้งผูใ้ดหรือเสนอผละประโยชนท่ี์สามารถค านวณเป็นเงินได้ 
 ทัง้นี ้ หากมีการประพฤติผิดหนา้ท่ีผู้สมัครรับเลือกตัง้  คณะกรรมการการเลือกตัง้มีสิทธิประกาศตัดสิทธิ
ผูส้มัครรายนั้นจากการเลือกตัง้เพื่อด ารงทุกต าแหน่งของสหกรณเ์ป็นเวลา ๕ ปี นับจากวันท่ีประกาศตัดสิทธิ 



3 
 

 ขอ้  ๑๐.การเลือกตัง้อาจใชว้ิธีลงคะแนนลับหรือเปิดเผยก็ได ้  โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้จะตอ้งชี้แจง
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจนและเพียงพอสามารถเข้าใจโดยท่ัวถึงโดยให้
เป็นไปตามหลักการเลือกตัง้ในระบอบประชาธิปไตย 
 กรณีผลการลงคะแนนตามวรรคแรกของผู้สมัครเท่ากันตัง้แต่ ๒ คน ขึน้ไปใหมี้การจับฉลากเพื่อชี้ขาดผล
การเลือกตัง้ 
 ขอ้  ๑๑.เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้  ไดด้ าเนินการเลือกตัง้เรียบรอ้ยแลว้  ใหป้ระกาศผลการเลือกตั้ง
ภายใน  ๕ วัน  นับแต่วันเลือกตั้ง  หากมีบุคคลใดทักท้วงหรือคัดค้านการเลือกตั้งให้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๕ วัน  นับแต่วันท่ีประกาศผลการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยใหแ้ลว้เสร็จภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันท่ีมีการทักทว้งหรือคัดคา้น 
 หากมีเหตุท่ีท าให้การเลือกตัง้มีความไม่สุจริตและยุติธรรม  ใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้  ประกาศให้มี
การเลือกตัง้ใหม่โดยก าหนดวันเวลาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ  ๑๒. หากการเลือกตัง้มีข้อขัดข้องหรือค าคัดคา้นการเลือกตั้งว่าไม่ชอบดว้ยกฎหมายข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เสนอข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการการ
ด าเนินการวินิจฉัยชีข้าด  ใหค้ าวินิจฉัยชีข้าดดังกล่าว  เป็นท่ีสุด 
 ขอ้  ๑๓.กรณีมีเหตุท่ีท าใหก้ารเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งต่างๆ  จะไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดเวลา
ได ้ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนดการเลือกตัง้โดยเร่งรดัให้ทันก าหนดเวลาตามความจ าเป็น  และหากเป็น
การสุดวินิจฉัยท่ีจะด าเนินการเลือกตัง้ไดทั้น  ใหเ้สนอคณะกรรมการเนินการพิจารณาใหก้ารเลือกตัง้ด าเนินการตั้ง
ต่อไปหรือระงับการเลือกตัง้  ก็ได ้
 ขอ้  ๑๔.ใหใ้ชร้ะเบียบนีบ้ังคับแก่การเลือกตัง้ของสหกรณนั์บจากวันท่ีระเบียบนี้มีผลใชบ้ังคับเท่าท่ีจะใช้
บังคับไดโ้ดยอนุโลมเพียงเท่าท่ีเป็นการจ าเป็นเพื่อใหก้ารเลือกตัง้เป็นไปดว้ยความสุจริตยุติธรรม 
 ขอ้  ๑๕ การใดหรือความใดในระเบียบหากเป็นปัญหาหรือมิได้ก าหนดไว้ชัดแจ้ง  การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการด าเนินการถือเป็นท่ีสุด  ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องรอ้งมิได้ 
 ขอ้  ๑๖.ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
      ลงช่ือ  

                 (นายเทอดศักดิ์ จันทรสุ์กรี) 
                  ประธานกรรมการด าเนินการ 

                 สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี จ ากัด 
 
 


