
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 

ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ   
พ.ศ. ๒๕๕๔    

------------------------------------------------------- 
            อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๔ (๘)  
ข้อ ๑๐๕  (๑๐)  และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖๗ 
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ก าหนดระเบียบของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด  ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๔   ซึ่งมีความดังนี้ 

 ข้อ  ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ 
ด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
  ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่มีมติเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ.๒๕๕๑” และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดที่ได้ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 
           “สหกรณ์” หมายความว่า     สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ   จ ากัด 
      “สมาชิก” หมายความว่า    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 
        “ประธานกรรมการ” หมายความว่า    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
                                                                                   ยาสูบ  จ ากัด                                                                              

        “การสรรหา” หมายความว่า    การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 

        “กรรมการสรรหา” หมายความว่า     กรรมการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
     สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 

  
หมวด  ๑  การสรรหากรรมการด าเนินการ 

  
  ข้อ  ๕  คุณสมบัติบุคคลที่จะสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ  

๕.๑  เป็นสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๓๒ 
๕.๒  เป็นสมาชิกที่ไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ ๖๗ 
๕.๓  ในขณะสมัครต้องไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอยู่ 
๕.๔  ต้องมีประสบการณ์บริหารงานในระดับฝ่ายไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

  ข้อ  ๖  คุณสมบัติบุคคลที่จะสมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการ  
๖.๑  เป็นสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ ๓๒ 
๖.๒  เป็นสมาชิกที่ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ ๖๗ 

/ ข้อ ๗. การ.... 



                       -  ๒  - 
 ข้อ  ๗  การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 

 ๗.๑ ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดปัจจุบันประกาศรับสมัครสมาชิก เพ่ือสรรหาเป็นคณะกรรมการ 
                               ด าเนินการชุดต่อไป โดยก าหนดวันปิดรับสมัครก่อนวันประชุมใหญ่ประจ าปี ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  

       เงินค่าสมัครและเอกสารประกอบให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดเป็นคราว  ๆ ไป 
๗.๒ ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งสมาชิก หรือสมาชิกร่วมกับบุคคลภายนอกจ านวนหนึ่งเป็น 

                              คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 
๗.๒.๑ กรรมการแผนกตรวจรายชื่อสมาชิกและลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้ง 

     ๗.๒.๒ กรรมการแผนกควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้ง 
๗.๓ ให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เป็นผู้รับสมัครสมาชิกเพ่ือสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการโดยผู้สมัคร 
      ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด ๓ นิ้ว ๖ รูป เมื่อตรวจสอบสิทธิถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
      ให้หมายเลขตามล าดับก่อนหลัง ถ้าสมาชิกยื่นใบสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีการจับฉลาก ผู้ที่ขอถอน 
      การสมัครให้คงหมายเลขไว้ตามเดิม 
๗.๔ เมื่อเปิดรับสมัครแล้วให้ฝ่ายจัดการสหกรณ์   ประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลขโดยมีรูปถ่าย 
      ประกอบส่งให้สมาชิกหน่วยต่าง ๆ ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  ๓  วัน 
๗.๕ ให้เลือกตั้งประธานกรรมการจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญโดยวิธีเปิดเผย 
๗.๖ ให้เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการจากสมาชิกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
      ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี โดยวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนโดยให้น าเสนอวาระการเลือกตั้ง 
      คณะกรรมการด าเนินการ เป็นระเบียบวาระที ่๑ และด าเนินการประชุมระเบียบวาระอ่ืน ๆ ต่อไป 
      พร้อมกันกับการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
๗.๗ ให้ฝ่ายจัดการสหกรณจ์ัดคูหาเลือกตั้งฯ  ภายในสถานที่ประชุมใหญ่  จัดทะเบียนสมาชิก  บัตร 
      เลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเลือกตั้งฯ ให้ครบถ้วน 

  ข้อ  ๘  การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   เมื่อประธานที่ประชุมใหญ่กล่าวเปิดประชุมพร้อม    
เชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  และด าเนินการประชุมในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ต่อไป  พร้อม 
กันกับการให้สมาชิกทยอยกันไปหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ 

๘.๑ ให้สมาชิกทยอยกันไปลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้งจากกรรมการเลือกตั้งฯ คนละ ๑ บัตร และน าเข้า 
      ลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งโดยทันที เสร็จแล้วพับให้เรียบร้อยน าบัตรที่ลงคะแนนแล้วส่งให้กรรมการ  
      ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 
๘.๒ สมาชิกผู้ลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้งฯ ตามข้อ ๘.๑ จะต้องแสดงบัตรพนักงานยาสูบหรือบัตรประจ า 
      ตัวประชาชน  หรือบัตรสมาชิก ID  หรือใบขับขี่รถยนต์ด้วย  จึงจะลงทะเบียนรับบัตรได้ 
๘.๓ บัตรเลือกตั้งฯ จะต้องมีตราของสหกรณ์พร้อมลายมือชื่อของผู้จัดการสหกรณ์    หรือผู้ที่คณะ 

           กรรมการด าเนินการมอบหมาย  จึงจะถือว่าใช้ได ้
๘.๔ กรณีบัตรเสียประกอบด้วย 
    ๘.๔.๑  บัตรที่พับซ้อนกันเกินกว่าหนึ่งบัตร 
    ๘.๔.๒  บัตรที่ลงคะแนนเกินกว่าจ านวนกรรมการที่ประกาศรับในครั้งนั้น  ๆ 
    ๘.๔.๓  บัตรที่ไม่ได้ลงหมายเลขของผู้สมัคร 
    ๘.๔.๔  บัตรที่มีรอยขูด ลบ ขีด ฆ่า  
                             / ๘.๕ กรณี..  



                              -  ๓  - 
 

๘.๕  กรณีบัตรเสียบางส่วน 
- บัตรที่เขียนหมายเลขไม่ชัดเจน  แต่ไม่เกินจ านวนกรรมการที่ประกาศรับในครั้งนั้น ๆ  ให้ 

                                  ถือว่าเสียเฉพาะหมายเลขท่ีไม่ชัดเจน     
๘.๖ กรณีท่ีมีปัญหาให้ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ชี้ขาด 
๘.๗ การปิดการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   ให้ปิดลงคะแนนเมื่อการประชุมใหญ่ได้ 
      ด าเนินไปเป็นเวลาไมน่้อยกว่า  ๑ ชั่วโมง  ๓๐ นาที  แตท่ั้งนี ้การปิดหีบบัตรเลือกตั้งฯ ให้อยู่ใน 
      ระหว่างเวลาการประชุม 
๘.๘ การนับคะแนนเลือกตั้งฯ  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จัดการนับคะแนนเลือกตั้ง 
      โดยเปิดเผยให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างเวลาการประชุมก่อนปิดการประชุมใหญ่ และด าเนินการ ดังนี้.- 

      ๘.๘.๑  เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว 
    -  ให้รวมคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนบนกระดาษกรอกคะแนน 
    -  จัดท าบัญชีรายชื่อของผู้สมัครแต่ละคนรวมคะแนน โดยจัดเรียงล าดับคะแนนทีไ่ด้  
       จากมากไปหาน้อย แล้วน าเสนอประธานที่ประชุมทราบ เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ ่
       มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง และจัดท าประกาศให้สมาชิกทราบต่อไป 

    ข้อ  ๙  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยดี ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ 
                   จ ากัด  รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติและวิธีการ    ในการ 
                   เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม     

 
       ประกาศ   ณ   วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

              

        (ลงชื่อ)  วิทิต  ปุตระเศรณี 
           (นายวิทิต   ปุตระเศรณี) 

                        รองประธานกรรมการด้านอ านวยการ 
                           รักษาการแทนประธานกรรมการ 

                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


