
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 
วาดวยวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ  

พ.ศ.  2555 
................................................... 

  อาศัยอํานาจตาม    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค   จํากัด    
พ.ศ.2554  ขอ 79 (8)    คณะกรรมการดําเนินการ  เห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบวาดวยวิธีการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป พ.ศ.2555  เม่ือวันที ่25 กุมภาพันธ พ.ศ.2555  ไวดังตอไปนี ้
 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 

  ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  
วาดวย วิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 ” 
  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
  ขอ  3  บรรดาระเบียบ  มติ  คําสั่ง  ประกาศ  หรือขอตกลงอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว  หรือ   
ซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ  4  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค  จํากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค  จํากัด 
  “กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการ 
สวนทองถิ่นนครสวรรค  จํากัด 
  “คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อทําหนาที่ในการสรรหากรรมการดําเนินการ และหรือประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย
ขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค  จํากัด 
   “ผูตรวจสอบกิจการ” หมายความวา ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวน
ทองถ่ินนครสวรรค  จํากัด  
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  “ผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา” หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ิน 
นครสวรรค  จํากัด  ที่เขารวมการประชุมในวันประชุมใหญที่มีการเลือกต้ัง  
  “ผูสมัคร” หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 
  ที่สมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกจิการ 

“การสรรหา”  หมายความวา การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ  และ 
ผูตรวจสอบกิจการ  สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 
  “วันเลือกต้ัง” หมายความวา  วันประชุมใหญที่มีการเลือกต้ัง 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค 
จํากัด 
  ขอ  5  ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา และ
กําหนดวิธีการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
 

หมวด  2  
การสรรหาประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 

 

ขอ 6  คุณสมบัติของผูสมัครเปนประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ 
(1) ตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
(2) เปนผูที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ มติ ขอกําหนด และเงื่อนไขตาง ๆ ตามระเบียบ  

ขอบังคับที่สหกรณกําหนด  
(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย 

ที่กระทําโดยทุจริต  
(4) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของ 

รัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที ่ 
(5) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก 

ตําแหนงกรรมการตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 22(4)  
(6) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหต ุ

ทุจริตตอหนาที ่ 
(7) ไมเคยจงใจหรือเจตนาผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี ้(ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย) 

ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวันรับสมัคร 
(8) ไมไดดํารงตําแหนงประจําในสหกรณ 
(9) ไมเปนคณะกรรมการสรรหา  
(10) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณมาแลวสองวาระติดตอกัน 
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ขอ 7  กอนการประชุมใหญสามัญประจําปไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหคณะกรรมการดําเนินการ   

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนหาคนจากสมาชิก   ซึ่งมิไดสมัครรับการสรรหาเปนประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงต้ังเลือกตั้งในระหวางกันเองเปนประธาน 
หนึ่งคน รองประธานสองคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการสรรหา แตงต้ังสมาชิก หรือเจาหนาที่สหกรณเปนอนุกรรมการสรรหา ตาม 
ความจําเปนและประหยัด  

ขอ 8  ใหที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณามอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ ให 
กรรมการสรรหาและอนุกรรมการสรรหา ดังนี ้ 

(1) คณะอนุกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ มีอํานาจหนาที่รับสมัคร 
ตรวจสอบคุณสมบัต ิและหลักฐานของผูสมัครรับการสรรหา  

(2) คณะอนุกรรมการประจําหนวย มีอํานาจหนาที่รับลงทะเบียนเขาประชุมใหญ 
ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา จายบัตรลงคะแนน ควบคุมหีบบัตร นับคะแนนการสรรหา สรุปผล 
การนับคะแนน และรายงานผลการสรรหาตอประธานกรรมการสรรหา  

(3) คณะอนุกรรมการฝายสถานที ่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบจัดเตรียมสถานทีร่ับ 
สมัคร และสถานที่ลงคะแนน  

(4) คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธและประเมินผลมีอํานาจหนาที ่
ประชาสัมพันธการสรรหา และประเมินผลการสรรหา 

ใหคณะอนุกรรมการแตละคณะตาม (1)-(4) มีตําแหนงประธานหนึ่งคน เลขานุการหนึ่งคน 
นอกนั้นเปนอนุกรรมการ  

ใหคณะกรรมการสรรหาทัง้หาคน  มีอํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดปญหา  ขอโตแยงตาง ๆ  
เก่ียวกับการสรรหา และใหถือวาคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวเปนที่สุด 

ขอ 9  สหกรณจะประกาศใหมีการรับสมัครลวงหนากอนการประชุมใหญสามัญประจําป 
ไมนอยกวาสามสิบวัน  

ใหสมาชิกที่ประสงคจะสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ  หรือเปนกรรมการ 
ดําเนินการ ยื่นใบสมัครพรอมเอกสาร หลักฐานตามแบบแนบทายระเบียบนี้ดวยตนเองหรือสงใบสมัครทาง
โทรสาร จดหมาย หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูยื่นแทนก็ได   

ในกรณีที่สงใบสมัครทางโทรสาร หรือทางจดหมาย ตองสงตนฉบับใบสมัครพรอมเอกสาร 
หลักฐานถึงสหกรณภายในกําหนดวันและเวลารับสมัคร หากพนกําหนดดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิ 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งยังมีวาระการดํารงตําแหนงตอไป ประสงคจะสมัคร  
รับการสรรหาเปนประธานกรรมการ   ตองยื่นใบสมัครเปนประธานกรรมการพรอมใบลาออก    จากการเปน
กรรมการดําเนินการ การลาออกจากกรรมการดําเนินการใหมีผลในวันประชุมใหญเปนตนไป สําหรับใบลาออก  
จากกรรมการดําเนินการเม่ือไดย่ืนแลวจะเพิกถอนมิได 
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ขอ 10   ในระหวางการเปดรับสมัคร คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติตอง 
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัครใหเสร็จสิ้นไมเกินสิบวันทําการ หลังวันปดรับสมัคร   และจัด
หมายเลขประจําตัวผูสมัครรับการสรรหาเรียงตามลําดับการสมัครกอนหลัง  

ในกรณีที่ผูสมัครรับการสรรหา หรือผูย่ืนใบสมัครแทน สงใบสมัครพรอมกับใบสมัครที่สงทาง  
โทรสารหรือทางจดหมายใหกรรมการรับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัต ิ  ใหจัดใหผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมกัน 
จับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัคร เรียงตามลําดับตอเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผูสมัครคนสุดทายกอน 
หนานี้ที่ไดออกใหแลว 

ในกรณียื่นใบสมัครเปนคณะบุคคลใหผูสมัครคนใดคนหนึ่งที่เปนผูแทนของคณะบุคคลนั้น 
เปนผูจับฉลากหมายเลขแทนก็ได และใหผูสมัครในคณะบุคคลนั้นไดหมายเลขตามลําดับตอเนื่องเรียงกันไป 
จนหมด คณะบุคคลนั้น ในกรณีมอบใหผูอื่นย่ืนใบสมัครแทนใหผูยื่นใบสมัครนั้นเปนผูจับฉลากแทนผูสมัครได 
สวนกรณี สงใบสมัครทางโทรสารหรือทางจดหมายใหกรรมการรับสมัครเปนผูจับฉลากแทนผูสมัครได 

ขอ 11  เม่ือสิ้นสุดขั้นตอนการรับสมัครตาม ขอ 10   ใหปดประกาศรายชื่อ  และหมายเลข 
ประจําตัวผูสมัครรับการสรรหาไวในที่อันเหมาะสมบริเวณสํานักงานของสหกรณ    รวมทั้งสงประกาศให
หนวยงานที่สมาชิกสหกรณสังกัดอยูทุกแหงทราบดวย 

ในวันประชุมใหญ  ใหปดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับการสรรหาไวในที ่
อันเหมาะสมบริเวณที่ประชุมใหญ  เพ่ือใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาตรวจดูรายชื่อ  และหมายเลขประจําตัว 
พรอมรูปถายของผูสมัครไดโดยสะดวกและชัดเจน 

ขอ 12  หามผูสมัคร หรือผูสนับสนุนผูสมคัร หรือบุคคลอื่นใดกระทําการดังตอไปนี้ในเขต 
ปริมณฑล 

(1) ใชเครื่องขยายเสียง 
(2) แจกเงิน ทอง เอกสารสิ่งพิมพสิ่งของหรือวัตถุใด ๆ 
(3) ติดปายประกาศตาง ๆ 
(4) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใด ๆ ไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษ    

แกผูสมัคร 
(5) กระทําการอื่นใดอันเปนการจูงใจผูมีสิทธิลงคะแนนใหลงคะแนนหรือไม 

ลงคะแนนใหผูสมัคร 
ขอ 13  ในกรณีที่ผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับการสรรหา    ตองทําเปนหนังสือย่ืนตอ 

ประธานกรรมการสรรหาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการกอนวันลงคะแนนสรรหา และใหประธานกรรมการสรรหา 
ประกาศถอนการสมัครของผูสมัครคนนั้น  และใหเจาหนาที่ถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันท ีโดยใหคงเลข  
ประจําตัวผูสมัครรายอื่นไวตามเดิมและหามผูที่ขอถอนการสมัครเขาสมัครใหม 
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ขอ 14  ในกรณีมีผูสมัครไมเกินจํานวนคณะกรรมการดําเนินการที่สหกรณกําหนด ใหถือวา 
ผูสมัครนั้นไดรับการสรรหาทั้งหมด  

ขอ 15  คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เขารวมประชุม เชน ผูแทนจากสวน 
ราชการที่เก่ียวของเปนสักขีพยานในการสรรหาก็ได 

ขอ 16  ใหสหกรณจัดสรรคาใชจาย จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือเครื่องใชในการลงคะแนนการ 
ตรวจนับคะแนน บัตรลงคะแนนและหีบบัตรลงคะแนนนําสงมอบใหแกประธานกรรมการสรรหา กอนการลง 
คะแนนสรรหา 

ขอ 17  ใหประธานกรรมการสรรหา  ลงชื่อ  หรือประทับตรา  หรือทําเครื่องหมายตามที ่
คณะกรรมการสรรหากําหนด ลงบนบัตรลงคะแนนทุกฉบับ 

ขอ 18  การลงคะแนน ใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาไดสําหรับประธานกรรมการคนหนึ่งและ 
หรือกรรมการดําเนินการอีกไมเกินจํานวนกรรมการดําเนินการซึ่งจะมีไดในการสรรหาครั้งนั้น 

ขอ 19  บัตรลงคะแนนดังตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(3) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด 
(4) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการประจําหนวยลงคะแนนนั้นมอบให 
(5) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(6) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกชอง “ทําเคร่ืองหมาย” 
(7) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเกินจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะตองสรรหา 

ในคราวนัน้ 
(8) บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร 
(9) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือขอความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยูตามปกติ 

ขอ 20  เม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการสรรหาเปดหีบบัตรในที่เปดเผยแสดง 
ใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา ซึ่งอยู ณ ที่ลงคะแนนเห็นวาหีบบัตรเปนหีบบัตรเปลาแลวใหปดหีบบัตรใสกุญแจ 

ขอ 21  การกําหนดเวลาลงคะแนนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนดในแตละป 
ขอ 22  ใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหามาแสดงตน  พรอมบัตรประจําตัวสมาชิกของผูมีสิทธิลง  

คะแนนสรรหา  แสดงตอกรรมการประจําหนวยลงคะแนนเพ่ือรับบัตรลงคะแนน   เม่ือกรรมการประจําหนวย
ลงคะแนนตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองแลว    ใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาลงลายมือชื่อรับบัตร
ลงคะแนนเพ่ือใชลงคะแนน 

ขอ 23  เม่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาไดทําเครื่องหมายลงคะแนนแลว  ใหนําบัตรลงคะแนน 
นั้นใสลงในหีบบัตรลงคะแนน 
 



- 6 - 
 
ขอ 24  หามมิใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือผูใดใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรลงคะแนน และหาม 

มิใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือผูใดนําบัตรลงคะแนนออกไปจากหนวยลงคะแนน 
ขอ 25  หามมิใหผูใดทําเครื่องหมายเพ่ือเปนที่สังเกตโดยวิธีใด ๆ ไวที่บัตรลงคะแนน 
ขอ 26  หามมิใหผูใดนําบัตรลงคะแนนใสในหีบบัตรโดยไมมีสิทธ ิหรือกระทําการใด ๆ ในบัญช ี

รายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาเพ่ือแสดงวามีผูมาแสดงตนเพ่ือลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทํา
การใด ๆ อันเปนเหตุใหมีบัตรลงคะแนนผิดไปจากความจริง 

ขอ 27  เม่ือถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนน  ใหประธานกรรมการสรรหาประกาศปด การลง 
คะแนนและงดจายบัตรลงคะแนน สวนผูแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนภายในกําหนดเวลาการลงคะแนน ที ่
เหลืออยูในหนวยลงคะแนนใหทําการลงคะแนนใหเสร็จสิ้น  และใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนปดชอง 
ใสบัตรของหีบบัตรทันท ี

ขอ 28  ใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนเปดหีบบัตรภายหลังเวลาปดการลงคะแนน เพ่ือ 
ตรวจนับคะแนน โดยใหปฏิบัติดังนี ้

(1) หยิบบัตรลงคะแนนออกจากหีบบัตรครั้งละหนึ่งใบ ตรวจสอบและประกาศ 
ความถูกตองวาเปนบัตรดีหรือบัตรเสีย สงใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนคนที่สองเพ่ือขานหมายเลขที ่
ไดรับการกาเครื่องหมาย พรอมแสดงบัตรลงคะแนนนั้นใหผูสังเกตการณที่ดูการนับคะแนนใหเห็นโดยทั่วกัน 
แลวสงใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนคนที่สามตรวจสอบซ้ําแลวนําเก็บ โดยแยกบัตรดีและบัตรเสีย ให 
กรรมการประจําหนวยลงคะแนนคนที่สี่บันทึกคะแนนบนปายหรือกระดานนับคะแนน และใหกรรมการประจํา 
หนวยลงคะแนนคนที่หาบันทึกคะแนนในแบบกรอกคะแนน 

(2) เม่ือหยิบบัตรลงคะแนนออกจากหีบบัตรจนหมดแลว ใหคว่ําหีบบัตรตอหนา 
ผูสังเกตการณนับคะแนน เพ่ือแสดงวาไมมีบัตรลงคะแนนเหลืออยูในหีบบัตร  

(3) ใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนจัดทํารายการและตรวจสอบเกี่ยวกับจํานวน 
บัตรเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งบัตรดีและบัตรเสีย จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรลงคะแนน และจํานวนบัตร
ลงคะแนนที่เหลือ แลวใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในหนวยลงคะแนนขณะนั้นอยาง
นอยสองคน ลงลายมือชื่อไวและประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาซึ่งอยูในที่นั้นทราบ 

ขอ 29  เม่ือการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนที่ทําการนับคะแนน 
ณ จุดนั้น ลงบันทึกคะแนนในใบแจงผลการนับคะแนน แลวสงใหประธานกรรมการสรรหาเพ่ือประกาศผล 
การนับคะแนน 

ขอ 30  เม่ือการสรรหาสิ้นสุดลง ใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนสงมอบสิ่งของตอไปนี ้
ใหแกประธานกรรมการสรรหา 

(1) ประกาศผลการนับคะแนน 
(2) รายงานผลการนับคะแนน 
(3) แบบกรอกคะแนน 
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(4) บัญชีผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา ชุดที่สมาชิกใชสิทธิลงคะแนน 
(5) บัตรลงคะแนนที่ยังไมไดใช 
(6) บัตรลงคะแนนที่ใชแลว แยกเปนบัตรดี บัตรเสีย 
(7) เอกสารอื่นใดที่ใชเกี่ยวกับการสรรหา 

ใหประธานกรรมการสรรหาตรวจสอบความถูกตอง เมื่อพนกําหนดย่ืนคํารองคัดคานผลการ 
นับคะแนนตามขอ 32 แลว ใหสงมอบใหผูจัดการไปทําลายเอกสารได  

ขอ 31  ใหประธานกรรมการสรรหา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ประกาศรายชื่อผูไดรับการสรรหา   
ใหที่ประชุมใหญทราบและพิจารณาเลือกต้ังเปนประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ และใหสหกรณ 
แจงผลการสรรหาใหสมาชิกทราบ  

ในกรณีที่ผูสมัครไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการจับฉลากเรียงลําดับจนครบจํานวนตามตําแหนง 
ที่พึงมีไดในปนั้น ๆ โดยใหประธานกรรมการสรรหาเปนผูจับฉลาก  

ขอ 32  ในกรณีผูสมัครตองการใหมีการนับคะแนนใหมหนวยใด ใหทําหนังสือย่ืนคํารอง 
คัดคานผลการนับคะแนนพรอมแสดงเหตุผล ที่ตองการใหนับคะแนนใหม โดยมีผูแทนสมาชิกที่ประชุมใหญ 
ลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยสิบคนสงถึงคณะกรรมการสรรหาเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดภายในหนึ่งชั่วโมงนับแตหลัง 
ประกาศผลการสรรหา 

ใหคณะกรรมการสรรหาจัดประชุมในทันทีที่ไดรับหนังสือตามความในวรรคแรกเพ่ือพิจารณา 
คํารองคัดคาน หากมติที่ประชุมเห็นวามีเหตุผลสมควรใหเปดหีบบัตรลงคะแนนเพ่ือนับคะแนนใหม  ใหผลการ 
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาถือเปนที่สุด 
 

หมวด 3 
การสรรหาผูตรวจสอบกิจการ 

 

ขอ 33  ใหที่ประชุมใหญสรรหาสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ที่มีความรูความสามารถ จํานวน 
หนึ่งคนเพ่ือเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการ โดยใหอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งป 

ขอ 34  ผูที่จะสมัครรับการสรรหาเปนผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ  วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณที่ถือใชอยูในปจจุบัน และตามที่คณะกรรมการ 
ดําเนินการกําหนดขึ้นเพ่ิมเติม 

ขอ 35  วิธีการสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนผูตรวจสอบ 
กิจการ ใหนําวิธีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการตามหมวด 2  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผูตรวจสอบกิจการในคราวเดียวกันกับการสรรหา 
ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ใหแยกบัตรลงคะแนนเปนประเภทและสีตางกัน 
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หมวด 4 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

ขอ 36  ผูสมัครรับการสรรหาจะสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการ 
ดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการในคราวเดียวกันมิได 

ขอ 37  สมาชิกผูหนึ่งผูใดละเมิดฝาฝนระเบียบนี ้ใหคณะกรรมการการสรรหารวบรวม 
หลักฐานตาง ๆ เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป  

ขอ 38  ในกรณีที่ไมมีหรือมีผูสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ 
และหรือผูตรวจสอบกิจการไมครบตามจํานวนที่จะดําเนินการสรรหาในปใด ใหที่ประชุมใหญพิจารณาเสนอชื่อ 
สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ และดําเนินการเลือกต้ังเปนประธานกรรมการ 
กรรมการดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการเฉพาะในสวนที่ขาดเพ่ือใหครบถวนตอไป  

 
         ประกาศ    ณ  วันที ่ 25   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2555 

 
 

   (   นายสรรเพชร   อินทรโชต ิ  ) 
 ประธานกรรมการ 

                                                             สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


