ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563
…………………………………………………………………
เพื่อให้การเลือกตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร
จากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และคานึงถึงประโยชน์ความมั่นคงขององค์กรและสมาชิกสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อ 69 ข้อ 75 (8) และข้อ 112 (13) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สรรพากร จากัด พ.ศ. 2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2563 และผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ คาสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ระเบียบอื่นใดที่มีอยู่ก่อนใช้
ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
“ข้อบังคับ”
หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สรรพากร จากัด ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดาเนินการอีก 14 คน
“ประธานกรรมการ” หมายถึง สมาชิ กซึ่งได้รับการเลื อกตั้ง จากที่ ประชุ มใหญ่ เป็นประธาน
กรรมการ
“กรรมการดาเนินการ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เป็น
กรรมการดาเนินการ
“การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งโดยสมาชิกเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ
ดาเนินการ
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
/“ประธานกรรมการ…
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“ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ซึ่ง คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ทั้งนี้ ให้หมาย
รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ หรือผู้รักษาการผู้จัดการ
“เจ้ า หน้ า ที่ เ ลื อ กตั้ ง และเจ้ า หน้ า ที่ อ าสา” หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ สมาชิ ก สหกรณ์
หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่อาสา
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายถึง สถานที่ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น การ
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ
“ผู้สมัคร” หมายถึง สมาชิกที่สมัครรับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการดาเนินการ หรือผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
“สานักงานสหกรณ์” หมายถึง สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ข้อ 5 ให้ คณะกรรมการดาเนิน การ มีอานาจตรวจสอบและวินิจฉัยข้อโต้แย้งปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่อง
คุณสมบัติ การยื่นใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกาหนดแบบเพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 6 สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ หรือผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
ข้อ 7 สมาชิกซึ่งมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามใช้สิทธิสมั ครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่ สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ องค์การ หน่ว ยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการดาเนินการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ เพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิก โดยนายทะเบียนสหกรณ์
(6) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(7) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(8) บุคคลที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
/(9) เป็นผู้มีหนี้…
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(9) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(10) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 8 สมาชิกที่สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ต้องกระทาการโดยวิธีสุจริต ไม่หาเสียงเลือกตั้ง
โดยการแลก แจก หรือสัญญาต่างตอบแทนว่าจะให้แก่สมาชิกเพื่อได้รับผลประโยชน์ทางหนึ่งทางใดทั้งโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการบริหารกิจการสหกรณ์ มีเพียงการแสดงคุณสมบัติและวิสัยทัศน์ตนเองอย่างตรงไปตรงมา
หมวด 2
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน เพื่อดาเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการและ
ให้มีหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม กากับดูแลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการในที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วยความเรียบร้อย และบริสุทธิ์ยุติธรรม
(2) กาหนดแบบฟอร์มใบสมัคร หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร หลักฐานประกอบการรับสมัครและ
วิธีการ
(3) ก าหนดระยะเวลาการรั บ สมั ค รและด าเนิ น การตรวจสอบรายชื่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส มั ค ร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(4) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง
(5) พิจารณาคาร้อง คัดค้านหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับสมัครหรือผลการเลือกตั้งจากผู้สมัครหรือ
จากสมาชิกและดาเนินการสอบสวนให้ได้รับความจริงในเรื่องดังกล่าว
(6) เสนอข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการเลื อกตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการดาเนินการต่อที่ประชุมใหญ่
ข้อ 10 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการไม่ได้
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่อาสาได้ตามความเหมาะสม
เพื่อกากับดูแลการดาเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 3
การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดาเนินการ
ข้อ 12 คณะกรรมการดาเนินการ มีจานวน 15 คน ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ
จานวน
1 คน
(2) กรรมการดาเนินการ
จานวน
14 คน
ข้อ 13 การเลือกตั้ง ประธานกรรมการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยวิธีเสนอชื่อผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมสรรพากร ที่ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งตั้งแต่อานวยการสูง หรือเทียบเท่าสูงขึ้นไป โดย
มีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 20 คน และให้ดาเนินการเลือกตั้งโดยเปปดเผยด้วยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่
/ในกรณีที่…
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ในกรณีที่กรรมการดาเนินการ ซึ่งมีวาระในการดารงตาแหน่งต่อไปมีความประสงค์จะสมัครเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการดาเนินการ ต้องเขียนใบลาออกจากกรรมการดาเนินการ และให้มีผลในวันประชุมใหญ่
เป็นต้นไป ใบลาออกจากกรรมการดาเนินการเมื่อได้ยื่นแล้วจะเพิกถอนไม่ได้
ข้อ 14 การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ โดยวิธีรับสมัครล่วงหน้าและให้ดาเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่
โดยใช้วิธีกากบาท ( X ) หย่อนบัตรเลือกตั้ง และหรือใช้วิธีการลงคะแนนแบบเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับสมัคร โดยกาหนดระยะเวลารับสมัครเป็นเวลา 5 วัน
ก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน (วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จานวนกรรมการดาเนินการที่จะเลือกตั้ง
(2) คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการ
(3) สถานที่และระยะเวลาในการรับสมัคร
(4) วิธีการเลือกตั้ง
จานวนกรรมการดาเนินการที่รับสมัครนั้น ให้เป็นไปตามข้อ 69 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563
ข้อ 16 ให้ ผู้ ส มัครยื่ น ใบสมัครตามแบบที่ส หกรณ์ กาหนดด้ว ยตนเอง พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ครึ่ง
จานวน 3 รูป โดยให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง เป็นผู้รับใบสมัคร และต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานให้เรียบร้อย
ถูกต้อง
ข้อ 17 ในการเปปดรับสมัคร ถ้ามีผู้รับสมัครมาก่อนเวลาเปปดรับสมัครหลายคนให้ถือว่าผู้สมัครเหล่านั้น
มาพร้อมกัน ให้ผู้สมัครตกลงยินยอมกันเองว่าจะให้ใครได้หมายเลขลาดับก่อนหลัง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้
วิธีจับฉลากหมายเลขผู้รับสมัครรับเลือกตั้งโดยเปปดเผย ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดทาฉลากเท่ากับ
จานวนผู้สมัคร
ในกรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครเป็นกลุ่ม หรือเป็นคณะ ให้ตัว แทนของผู้สมัครของกลุ่มหรือคณะเพียงคนเดียว
จับฉลากแทน หากได้ลาดับหมายเลขใดให้เรียงลาดับของกลุ่มไปตามที่กลุ่มหรือคณะนั้นได้จัดเรียงรายชื่อไว้
ข้อ 18 เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติและได้สั่ง
ไม่รับสมัคร ให้แจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบโดยเร็ว ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคาร้องอุทธรณ์คาสั่งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ประกอบด้วยชื่อ สกุล และ
หมายเลขประจาตัว เรียงตามลาดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ 20 ในกรณีผู้สมัครคนใด ขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่ อประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศการถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น และให้
เจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ ถอนชื่อและเลขประจาตัวออกทันที โดยให้คงเลขประจาตัวของผู้สมัครรายอื่นไว้ตามเดิม
ข้อ 21 เมื่อพ้นกาหนดเวลารับสมัครแล้ว ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งจัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง มอบให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง 2 ฉบับ ปปดประกาศไว้ 1 ฉบับ และเก็บไว้ตรวจสอบ 1 ฉบับ ภายหลังจาก
ปปดรับสมัครโดยเร็ว
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่
เลือกตั้ง ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่ตรวจรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
/(2) เจ้าหน้าที่…
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(2) เจ้าหน้าที่เลือกตั้งที่ควบคุมหีบบัตรและคูหาเลือกตั้ง จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อควบคุม
ตรวจสอบความเรียบร้อย ของหีบบัตรเลือกตั้ง และจานวนบัตรเลือกตั้ง ในหีบบัตรเลือกตั้ง
(3) เจ้าหน้าที่เลือกตั้งทีต่ รวจนับคะแนน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงของ
สมาชิกในห้องคูหาเลือกตั้ง
ข้อ 23 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อาจเชิญสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได้
หมวด 4
การเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีกากบาท (X)
ข้อ 24 ให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนน
ไว้ให้พร้อมก่อนดาเนินการเลือกตั้ง
ข้อ 25 ให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งส่งมอบบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งไว้ให้แก่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนลงคะแนนการเลือกตั้ง
ข้อ 26 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือประทับตราบนบัตร
เลือกตั้งทุกแบบ
ข้อ 27 ให้ประธานกรรมการการเลื อกตั้ง แจ้ง เวลาเริ่มต้นลงคะแนน และเวลาสิ้ นสุดการลงคะแนน
การใช้บัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนน
เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแล้ว ห้ามมิให้ มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้ใดอีก เว้นแต่ผู้ที่ได้รับบัตรเลือกตั้งไปแล้ ว
และยังอยู่ในคูหาเลือกตั้ง ก็ให้ลงคะแนนไปจนเสร็จ
ข้อ 28 การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดาเนินการตามจานวน
กรรมการดาเนินการที่มไี ด้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
ข้อ 29 ในวันเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งต้องควบคุมการเลือกตั้งให้เข้มงวด ห้ามมิให้มีการ
หาเสียงสนับสนุน ผู้สมัครรับเลือกตั้งในบริเวณคูหาเลือกตั้ง โดยมีรัศมีห่างจากคูหาเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 เมตร
และห้ามมิให้ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง
ข้อ 30 บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(1) บัตรเลือกตั้งปลอม
(2) บัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้ทาเครื่องหมายลงคะแนน
(3) บัตรเลือกตั้งที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครรายใด
(4) บัตรเลือกตั้งที่มิใช่บัตรที่กรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นมอบให้
(5) บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายอื่น นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X)
(6) บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทาเครื่องหมาย
(7) บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจานวนกรรมการดาเนินการที่ต้องเลือกตั้งในคราวนั้น
ข้อ 31 เมื่อถึงเวลาเปปดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปปดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปปดเผย
และแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ บริเวณ ที่เลือกตั้งเห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งว่างเปล่า แล้วให้ปปดหีบบัตรเลือกตั้ง
ให้เปปดลงคะแนนระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 12.00 น. ของวันประชุมใหญ่
/ข้อ 32 ให้ผู้มีสิทธิ…
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ข้อ 32 ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง มาแสดงตนพร้อมบัตรประจาตัว หนังสือรับรอง หรือเอกสารอื่นใด
ที่ทางราชการออกให้ ที่มีรู ป ถ่ายยื น ยั น ตัว บุค คลของผู้ มี สิ ทธิเลื อกตั้ง แสดงต่ อเจ้าหน้า ที่ตรวจรายชื่อผู้ มีสิ ท ธิ
ลงคะแนน เพื่อรับบัตรลงคะแนน
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้องแล้วให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนลงลายมือชื่ อรับบัตรเลือกตั้ง
และให้เข้าคูหาเลือกตั้งทันทีเพื่อลงคะแนน
ในกรณีที่มีผู้ทักท้ว งว่าผู้ มาแสดงตน มิใช่ผู้ มีสิ ทธิล งคะแนนเลื อกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเ ลื อกตั้ง
ให้กรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบผู้นั้น และขอให้ผู้นั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเป็นที่พอใจก่อนที่จะ
มอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้น
ข้อ 33 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้ทาเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าหมายเลขของ
ผู้รั บ สมัครเลือกตั้ง ตามจ านวนและวิธีการ ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ งชี้แจง แล้ วนาบัตรเลื อกตั้ง ไปหย่อน
ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนตนไม่ได้
ข้อ 34 ในระหว่างเปปดการลงคะแนน ห้ามมิให้เปปดหีบบัตรเลือกตั้ง เว้นแต่เมื่อมีเหตุจาเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้
และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน การเปปดหีบบัตรเลือกตั้งต้องกระทาโดยเปปดเผย
ข้อ 35 เมื่อหมดเวลาเลือกตั้ง ให้กรรมการควบคุมหีบ บัตรเลือกตั้งส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กรรมการ
ตรวจนับคะแนน เพื่อนับคะแนนโดยเปปดเผยในที่เลือกตั้ง โดยมิชักช้า จะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้
ข้อ 36 การนับคะแนนให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ห้ามมิให้เทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง
(2) ให้หยิบบัตรเลือกตั้ง ออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมด แล้วให้คว่าหีบบัตรต่อหน้าผู้สมัคร
และผู้เลือกตั้ง เพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก และให้นับจานวนบัตรเลือกตั้งจนหมด
แล้วแจ้งผลให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยมิชักช้า
(3) มอบบัตรเลือกตั้ง ให้แก่กรรมการตรวจนั บคะแนน เพื่อประมวลผลการนับคะแนน และให้
กรรมการตรวจนับคะแนนโดยตลอดจนกว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ข้อ 37 บัตรเลือกตั้งเสียให้แยกไว้โดยกรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกากับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน
ข้อ 38 การวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้เป็นอานาจของกรรมการตรวจนับคะแนนไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการตรวจนับคะแนนและให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
ข้อ 39 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ให้กรรมการตรวจนับคะแนนทุกคนลงนามในใบแจ้งผลการนับคะแนน
แล้ว ส่งมอบให้ ประธานกรรมการการเลื อกตั้ง เพื่อประกาศผลและให้ กรรมการการเลือกตั้งส่งมอบสิ่งต่อไปนี้
ให้แก่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
(1) รายงานผลการนับคะแนน
(2) ประกาศผลการนับคะแนน
(3) หีบบัตรเลือกตั้ง
(4) บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(5) บัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้
/(6) บัตรเลือกตั้ง…
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(6) บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วแยกเป็น 2 ส่วนคือ
ก.บัตรดี
ข.บัตรเสีย
(7) บันทึกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด ที่ใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(8) นาเอกสารตาม (1 ) - (2) อย่างละชุด พร้อมเอกสารตาม (4) – (7) ใส่ลงหีบบัตรเลือกตั้งนั้น ๆ
พร้อมทั้งส่งมอบประธานกรรมการการเลือกตั้ง
(9) ปปดประกาศ ซึ่งต้องมีลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยสามคน ผนึกปปดซองใส่บัตรไว้
บนหีบบัตรเลือกตั้ง (8) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้จัดการ
เก็บรักษาไว้
หมวด 5
การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ
ข้อ 40 เครื่องลงคะแนนอัตโนมัติเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(1) เครื่ อ งลงคะแนนเป็ น อุ ปกรณ์ ที่ เชื่ อมต่อ กั บเครื่ องประมวลผล ส าหรับ ให้ ผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง
ลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนน สามารถเก็บข้อมูลลงคะแนนรวมไว้ในเครื่องและสามารถใช้ลงคะแนนได้ต่อเมื่อ
กรรมการตรวจคะแนนประจาที่คูหาได้กดสัญญาณอนุญาตให้ลงคะแนนได้แล้ว ทั้งนี้ เครื่องลงคะแนนที่ใช้สาหรับ
การเลือกตั้งจะต้องสามารถกดลงคะแนนตามจานวนของผู้สมัครรับการเลือกตั้งครบถ้วน และต้องสามารถกด
เพื่อแสดงความประสงค์ว่าไม่ลงคะแนนได้ด้วย
(2) เครื่องประมวลผล เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครื่องลงคะแนนในเวลาที่ลงคะแนน เพื่อควบคุม
การทางานของเครื่องลงคะแนน โดยสามารถแสดงยอดรวมของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเฉพาะเมื่อปปดการ
ลงคะแนนแล้ว และขณะลงคะแนนเลือกตั้งต้องไม่สามารถแสดงให้ เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเท่าใด
จากที่เลือกตั้งนั้น
ลักษณะและรายละเอียดของเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการการเลื อกตั้ง
กาหนด
ข้อ 41 การดาเนินการเลือกตั้ง และการลงคะแนน
(1) ก่อนเริ่มเปป ดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้กรรมการตรวจคะแนนประจาที่คูหาแสดงให้ เห็ นว่า
เครื่ อ งประมวลผลยั ง ไม่ แ สดงผลว่ า มี ก ารลงคะแนนใด ๆ ปรากฎอยู่ ทั้ ง นี้ ตามวิ ธี ก ารที่ ป ระธานกรรมการ
การเลื อกตั้ง กาหนด แล้ ว ให้ บั น ทึกการดาเนินการดังกล่ าว และให้ ผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งผู้ อ ยู่ ณ ที่คูห าในขณะนั้ น
อย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ให้เปปดลงคะแนนระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 12.00 น. ของวันประชุมใหญ่
(2) การแสดงตนเพื่อ การใช้ สิ ท ธิเลื อกตั้ง ให้ ใช้บั ตรประจาตั ว ข้ าราชการ หรื อบัต รประจ าตั ว
ประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบ
เมื่อกรรมการตรวจคะแนนประจาที่คูหาตรวจสอบบัตรประจาตัวของผู้แสดงตนตรงกับรายชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ให้เขียนเลขที่ วันที่ และหน่วยงานที่ออกบัตรพร้อมอ่านชื่อตัวและชื่อสกุลของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นลงลายมือชื่อ แล้วจึงอนุญาตให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งได้
/(3) การลงคะแนน…
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(3) การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดาเนินการในคูหาลงคะแนนตามวิธีการที่ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(4) ในวั น เลื อกตั้ ง ห้ า มมิใ ห้ ผู้ ใดกระทาการที่มี ลั กษณะหาเสี ย ง หรือ รบกวน ผู้ มีสิ ทธิเ ลื อ กตั้ ง
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่กาหนดให้เป็นเขตเลือกตั้ง
ข้อ 42 ห้ามมิให้ ผู้ใดทาให้คะแนนปรากฏในเครื่องประมวลผลโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้มีคะแนนในเครื่องประมวลผิดไป
ข้อ 43 การตรวจและการรวมคะแนน
(1) ก่อนเวลาปปดลงคะแนน 5 นาที ให้กรรมการตรวจคะแนนประจาที่คูห าประกาศให้ผู้ที่อยู่ใน
บริเวณที่เลือกตั้งทราบและเมื่อหมดเวลาให้ประกาศปปดการลงคะแนนพร้อมทั้งเครื่องลงคะแนนจะต้องปปดการ
ลงคะแนนเมื่อหมดเวลาการลงคะแนน ต่อจากนั้นให้ประมวลผลคะแนนจากเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จ
(2) เมื่อประมวลผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว ให้กรรมการตรวจคะแนนประจาที่คูหาจัดทารายงาน
ผลการนับคะแนนตามแบบที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
โดยเร็ว และเก็บรักษาเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่กรรมการตรวจคะแนนประจา
ที่คูหาใช้ตรวจสอบ และบั น ทึกรายการผู้ มาลงคะแนนเลือกตั้ง ส าเนารายงานผลการนับคะแนนและเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(3) ให้กรรมการตรวจคะแนนประจาที่คูหา เก็บรักษาข้อมูลในเครื่องการลงคะแนนเลือกตั้งจาก
เครื่องลงคะแนนและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการที่
ประธานกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณี ที่มีการคัดค้านการเลื อกตั้ง ให้ กรรมการตรวจนับคะแนนประจาที่คูห าเก็บรักษาข้อมูล
ในเครื่องการลงคะแนนเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นไว้จนกว่าการวินิจฉัยจะถึงที่สุด
(4) ในกรณีที่มีผู้สมัครรับการเลือกตั้งหลายคนได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลาดับ
ผู้ได้รั บการเลื อกตั้งได้ ให้ ผู้ สมัครรับ เลื อกตั้ งที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นจับฉลากเพื่อให้ ได้ผู้ได้รับการเลื อกตั้งเป็น
กรรมการดาเนินการครบจานวนตามที่จะพึงมี
ข้อ 44 เมื่อรวมผลการนั บ คะแนนเสร็จสิ้ นแล้ ว ให้ คณะกรรมการการเลื อกตั้งจัดทารายงานผลการ
นับคะแนนการเลือกตั้งและรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ต่อไป
ข้อ 45 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ท ราบทั่วกันเรียงคะแนน
มากไปหาน้อยจนครบจานวนกรรมการดาเนินการที่กาหนดไว้
ข้อ 46 ให้ป ระธานกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งไว้ ณ ส านักงานสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
หมวด 6
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 47 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะสมัครรับเลื อกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการในคราว
เดียวกันไม่ได้
/ข้อ 48 สมาชิก…
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ข้อ 48 สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดละเมิด ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ
เสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาดาเนินการถอดถอนการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
*******************************************
อาศัยอานาจตามความข้อ 69 ข้อ 75 (8) และข้อ 112 (13) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จ ากัด พ.ศ. 2563 ที่ ประชุมคณะกรรมการดาเนิน การ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วัน ที่
18 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติให้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการด าเนิ น การ พ.ศ. 2563 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2564 และผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการด าเนิ น การ พ.ศ. 2563 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วัน ถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 มีมติให้ความ
เห็นชอบเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563 แล้วให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จานวนกรรมการดาเนินการที่จะเลือกตั้ง
(2) คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการ
(3) สถานที่และระยะเวลาในการรับสมัคร
(4) วิธีการเลือกตั้ง
จานวนกรรมการดาเนินการที่รับสมัครนั้น ให้เป็นไปตามข้อ 69 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563”
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

