ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วาดวยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผูต รวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ พ.ศ. 2549
โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขการกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัตติ อไป
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 37 (13)
ขอ 45 (12) และขอ 59 คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ชุดที่ 33
การประชุมครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 จึงกําหนดระเบียบวาดวยการเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผูต รวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ พ.ศ. 2549 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
สามัญ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ของชุมนุมสหกรณ พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2544
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“การเลือกตั้ง” หมายความวา การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบ
กิจการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด

“คณะผูตรวจสอบกิจการ” หมายความวา คณะผูตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
“ประธานผูตรวจสอบกิจการ” หมายความวา ประธานผูตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายความวา ผูตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
"ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายความวา ผูแทนสหกรณสมาชิกที่ไดรับการเสนอชื่อ จากที่
ประชุมใหญชมุ นุมสหกรณใหเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการการเลือกตั้ง” หมายความวา ผูแทนสหกรณสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับการ
เสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญชุมนุมสหกรณรับรองใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด รวมถึงผูปฏิบัติ
หนาที่แทนผูจัดการ
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากประธานกรรมการเปนเจาหนาที่ดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ 5 ใหคณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจตรวจสอบและวินิจฉัยขอโตแยง
ในเรื่องคุณสมบัติ การยื่นใบสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งแตงตั้งเจาหนาที่และกําหนดแบบเพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้
หมวด 1
การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ขอ 6 ชุมนุมสหกรณจะประกาศใหมีการรับสมัครลวงหนากอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน
ใหผแู ทนสหกรณสมาชิกที่ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ ยื่นใบสมัครตามแบบ
ทายระเบียบนีด้ วยตนเองพรอมเอกสาร
ใหผแู ทนสหกรณสมาชิกทีป่ ระสงคจะสมัครรับเลือกตัง้ เปนกรรมการดําเนินการ ยืน่ ใบสมัครตามแบบทาย
ระเบียบนี้ดวยตนเองพรอมเอกสาร
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการซึ่งยังมีวาระในการดํารงตําแหนงตอไป ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปน
ประธานกรรมการ ตองยื่นใบสมัครเปนประธานกรรมการ พรอมใบลาออกจากการเปนกรรมการดําเนินการ การ
ลาออกจากกรรมการดําเนินการใหมีผลในวันประชุมใหญเปนตนไป สําหรับใบลาออกจากกรรมการดําเนินการเมื่อได
ยื่นแลวจะเพิกถอนมิได
ขอ 7 ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่ตองตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัคร
ใหเสร็จสิ้นในวันปดรับสมัคร และจัดหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตัง้ เรียงตามลําดับการสมัครกอนหลัง
ในกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งสงใบสมัครพรอมกัน ใหเจาหนาที่จัดใหผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมกัน
จับฉลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง เรียงตามลําดับตอเนื่องจากหมายเลขประจําตัวผูสมัคร

รับเลือกตั้งคนสุดทายกอนหนานี้ที่ไดออกใหแลว
ขอ 8 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครใหประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
ประกอบดวย ชื่อ – นามสกุล รูปถาย สหกรณตนสังกัด และประวัติโดยสังเขปของผูสมัครรับเลือกตั้ง
โดยติดประกาศไวในที่เปดเผยอันเหมาะสมบริเวณสํานักงานของชุมนุมสหกรณ และใหแจงสหกรณสมาชิก
ทราบดวย
ตั้งแตเวลา 08.30 น. ของวันประชุมใหญ ใหประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัคร
รับเลือกตั้ง ประกอบดวย ชื่อ – นามสกุล รูปถาย สหกรณตนสังกัด และประวัติโดยสังเขปของผูสมัคร
รับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง โดยติดประกาศไวในที่เปดเผยอันเหมาะสมบริเวณทีป่ ระชุมใหญ เพื่อใหผูมีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้งตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งไดโดยสะดวกและชัดเจน
ขอ 9 ในกรณีที่ผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง ตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการ
การเลือกตั้งในวันประชุมใหญ ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครคนนั้น
และใหเจาหนาที่ถอนชื่อและเลขประจําตัวออกทันที โดยใหคงเลขประจําตัวผูสมัครรายอื่นไวตามเดิม
ขอ 10 ใหที่ประชุมใหญเสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะหนึง่ ประกอบดวยประธานกรรมการ
การเลือกตั้งหนึ่งคน และกรรมการอื่น*อีกไมนอยกวาสิบหกคนแตไมเกินยี่สิบสี่คน เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการในการประชุมใหญที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ใหเปนไปดวยความถูกตอง
เรียบรอย บริสุทธิ์ และยุตธิ รรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการในการประชุมใหญคราวเดียวกันนัน้ มิได
ขอ 11 ใหที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบให
กรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) กรรมการตรวจรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งและจายบัตรเลือกตั้งใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกตองแลว
(2) กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง จํานวนไมนอยกวาสามคน เพื่อควบคุมตรวจสอบความเรียบรอย
ของหีบบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้ง
(3) กรรมการตรวจนับคะแนนจํานวนไมนอยกวาหกคน เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง

* หมายถึง กรรมการการเลือกตั้ง

ขอ 12 ใหประธานกรรมการการเลือกตัง้ กํากับดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 13 ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เขารวมประชุม เชน ผูแทนจาก
สวนราชการทีเ่ กี่ยวของเปนสักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได
ขอ 14 ใหเจาหนาที่จัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนน
ไวใหพรอมกอนดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ 15 ใหเจาหนาที่สงมอบบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งไวใหแกประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
ขอ 16 ใหประธานกรรมการการเลือกตัง้ ลงชื่อหรือประทับตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ลงบนบัตรเลือกตั้งทุกฉบับ
ขอ 17 ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งแจงเวลาเริ่มตนลงคะแนน และเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน
ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใชบัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนน
ขอ 18 การลงคะแนนเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งไดสาํ หรับประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการดําเนินการอีกตามจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะมีไดในการเลือกตั้งครัง้ นั้น
ขอ 19 บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน
(3) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด
(4) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนั้นมอบให
(5) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(6) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกชอง “ทําเครื่องหมาย”
(7) บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกตั้งเกินจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะตองเลือกตั้งในคราวนั้น
(8) บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร
(9) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกตหรือขอความอื่นใดนอกเหนือจากที่มีอยูตามปกติ
ขอ 20 เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปดเผย
แสดงใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งเห็นวาหีบบัตรเลือกตั้งเปนหีบบัตรเปลาแลวใหปดหีบบัตร
เลือกตั้งใสกุญแจ
ใหเปดการลงคะแนนระหวางเวลา 12.30 – 14.00 น. ของวันประชุมใหญ
ขอ 21 ใหผมู ีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งมาแสดงตนพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือรับรอง หรือ
เอกสารอื่นใดที่มีรูปถายยืนยันตัวบุคคลของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงตอกรรมการตรวจรายชื่อผูมีสิทธิล์ งคะแนนเพื่อ
รับบัตรลงคะแนน
เมื่อกรรมการตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองแลว ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนลงลายมือชื่อรับบัตร
เลือกตั้ง เพื่อใชลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจง

ในกรณีที่มีผูทักทวงวาผูมาแสดงตนมิใชผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
ใหกรรมการตรวจรายชื่อขอใหผูนั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเปนที่พอใจกอนที่จะมอบบัตรเลือกตั้ง
ใหแกผูนั้น
ขอ 22 เมื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดรับบัตรเลือกตั้งแลว ใหทําเครื่องหมายกากบาท (×) ในบัตรเลือกตั้งได
ตามจํานวนและวิธีการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจง
แลวนําบัตรเลือกตั้งไปหยอนลงในหีบบัตร
เลือกตั้งที่จัดไว
การใชสิทธิ์เลือกตั้งเปนสิทธิ์เฉพาะตัวของผูแทนสหกรณสมาชิก จะมอบหมายใหบุคคลอื่น ใชสิทธิ์
แทนตนไมได
ขอ 23 ในระหวางเปดการลงคะแนน หามมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้ง เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนอันหลีกเลี่ยง
ไมได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน การเปดหีบบัตรเลือกตั้งตองกระทําโดยเปดเผย
ขอ 24 เมื่อหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนน
ขอ 25 เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งสงมอบหีบบัตรเลือกตั้งให
กรรมการตรวจนับคะแนนเพื่อนับคะแนนโดยเปดเผยในที่เลือกตั้งโดยมิชักชา จะเลื่อนหรือประวิงเวลาไมได
ขอ 26 การนับคะแนนใหกรรมการตรวจนับคะแนน ปฏิบัติดังนี้
(1) หยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งใบ ตรวจสอบและประกาศความ
ถูกตองวาเปนบัตรดีหรือบัตรเสีย สงตอใหกรรมการตรวจนับคะแนนคนที่สองเพื่อขานหมายเลขที่ไดรับการ
กาเครื่องหมาย พรอมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นใหผูสังเกตการณที่ดูการนับคะแนนใหเห็นโดยทั่วกัน แลวสงให
กรรมการตรวจนับคะแนนคนที่สามตรวจสอบซ้ําแลวนําเก็บใสกลอง โดยแยกบัตรดีและบัตรเสียไวอยางละกลอง
(2) เมื่อหยิบบัตรเลือกตัง้ ออกจากหีบบัตรเลือกตั้งจนหมดแลว ใหคว่าํ หีบบัตรเลือกตั้งตอหนา
ผูสังเกตการณนับคะแนนเลือกตั้งเพื่อแสดงวาไมมีบัตรเลือกตั้งเหลืออยูในหีบบัตรเลือกตั้ง
(3) ใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งแลวแจงจํานวนใหประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยมิชักชา
ขอ 27 ใหกรรมการตรวจนับคะแนนควบคุมการนับคะแนนโดยตลอดจนกวาจะเสร็จสิน้ สมบูรณ
ขอ 28 บัตรเสียใหจัดแยกไว โดยใหกรรมการตรวจนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสองคน
ขอ 29 การวินิจฉัยวาบัตรใดเปนบัตรเสียหรือไม ใหเปนอํานาจของกรรมการตรวจนับคะแนนไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการตรวจนับคะแนน ณ จุดนั้น และใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนที่สุด
ขอ 30 เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหกรรมการตรวจนับคะแนนที่ทําการนับคะแนน ณ จุดนั้น
ลงนามในใบแจงผลการนับคะแนน แลวสงใหประธานกรรมการการเลือกตัง้ เพื่อประกาศผลการนับคะแนน
ขอ 31 ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งใหทราบโดยทั่วกัน
และใหชุมนุมสหกรณแจงผลการเลือกตั้งใหสหกรณสมาชิกทราบ
ในกรณีท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการจับฉลากเรียงลําดับจนครบจํานวนตาม
ตําแหนงที่พึงมีไดในปนั้นๆ

ขอ 32 เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ใหกรรมการสงมอบสิ่งของตอไปนี้ใหแกประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง
(1) ประกาศผลการนับคะแนน
(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีผูมีสทิ ธิ์เลือกตั้ง ชุดที่ใชตรวจสอบการมาใชสิทธิ์ลงคะแนน และมอบบัตรเลือกตั้งซึ่งไดลง
ลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ ของผูรับบัตรเลือกตั้งที่มาใชสิทธิ์แลว
(5) บัตรเลือกตั้งที่ยังไมไดใช
(6) บัตรเลือกตั้งที่ใชแลว แยกเปน 2 สวน คือ
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสีย
(7) บันทึกเอกสาร และหรือหลักฐานอื่นใดที่ใชเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(8) นําเอกสารตาม (1) - (3) อยางละหนึ่งชุดพรอมเอกสารตาม (4) - (7) ใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งนั้นๆ
พรอมทั้งใสกุญแจ และนําลูกกุญแจสงมอบประธานกรรมการการเลือกตั้ง
(9) ปดกระดาษซึ่งมีลายมือชื่อกรรมการการเลือกตั้งอยางนอยหาคนผนึกปดชองใสบตั รไวบนหีบบัตร
เลือกตั้งตาม (8)
ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกตอง กอนสงมอบหีบบัตรเลือกตั้ง พรอมลูกกุญแจให
ผูจัดการนําไปเก็บรักษาไว
ใหผูจัดการเก็บรักษาสิ่งของตางๆ ตามวรรคหนึ่ง ไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้ง เมื่อพน
กําหนดแลว ใหผูจัดการทําลายเอกสารตามขอ 32 (1) – (7) แลวรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ขอ 33 ในกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งตองการใหมีการนับคะแนนใหม ใหทําเปนหนังสือโดยมีผูแทน
สหกรณสมาชิกที่อยูในที่ประชุมลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยหาสิบคน สงถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการประกาศผลการนับคะแนน
ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเรียกประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในทันทีเพื่อพิจารณาคํารอง หาก
เห็นวามีเหตุอันสมควร ใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งนับคะแนนใหมได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหถือเปนที่สุด

หมวด 2
การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 34 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูแทนสหกรณสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ที่มีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวนไมเกินสามคน เปนผูตรวจสอบกิจการ
ใหคณะผูตรวจสอบกิจการเลือกในระหวางกันเองเปนประธานผูตรวจสอบกิจการหนึ่งคน นอกนั้นเปนผู
ตรวจสอบกิจการ
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในชุมนุมสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
ขอ 35 ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณที่ถือใชอยูในปจจุบนั
ขอ 36 วิธีการรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการนับคะแนนผูตรวจสอบ
กิจการ ใหนําวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ตามหมวด 1 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการในคราวเดียวกันกับการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ใหแยกบัตรเลือกตั้งเปนประเภทและสีตางกัน
หมวด 3
บทเบ็ดเสร็จ
ขอ 37 ผูสมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือ
ผูตรวจสอบกิจการในคราวเดียวกันมิได
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549

(รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

