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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
เรื่อง  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

------------------------------------------------------------ 
 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ ๑๐๑  
ระเบียบสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ว่ าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๑ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ๖๓ ปีทางบัญชี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔               
จึงประกาศการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ๑.๑ คุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่มาจากสมาชิก 
                                         (๑) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑.๒ 
    (๒) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัคร 
    (๓) ผ่านการอบรมการตรวจกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    (๔) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับสหกรณ์  การบริหารจัดการ และการเศรษฐศาสตร์ 
   ๑.๑.๒ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่มาจากบุคลภายนอก 
    (๑) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑.๒ 
    (๒) ผ่านการอบรมการตรวจกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    (๓) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับสหกรณ์  การบริหารจัดการ และการเศรษฐศาสตร์ 
 

         ๑.๒. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ เป็นผูจ้ัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก
ต าแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   ๑.๒.๒ เป็นบุคคลซึ่งผิดนัดช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีที่ผ่านมานับถึงวันรับสมัคร เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง 
   ๑.๒.๓ ผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ 
   ๑.๒.๔ กรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 
   ๑.๒.๕ คู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
   ๑.๒.๖ บุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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   ๑.๒.๗ เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๑.๒.๘ เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   ๑.๒.๙ เคยถูกให้พ้นหน้าที่ต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
   ๑.๒.๑๐ เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
   ๑.๒.๑๑ เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
   ๑.๒.๑๒ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต 
   ๑.๒.๑๓ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนหรือออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยจรรณยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
   ๑.๒.๑๔ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  
 ๒. จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ ความรับผิดชอบ 
   ๒.๑.๑ มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   ๒.๑.๒ ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๓ ให้ความส าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 
   ๒.๑.๔ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 
  ๒.๒ ความซื่อตรง 
   ๒.๒.๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 
   ๒.๒.๒ ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
  ๒.๓ ความเป็นกลาง 
   ๒.๓.๑ พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกะท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สหกรณ์ 
   ๒.๓.๒ ใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจ 
  ๒.๔ ความรู้ ความสามารถ 
   ๒.๔.๑ รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   ๒.๔.๒ พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๕ การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่สหกรณ์  เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย 
  ๒.๖ ไม่เรียกร้องสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าอ่ืนใดๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ 
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 ๓. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ๓.๑ ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงและตรวจสอบกิจการด้าน
ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
กิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
  ๓.๒ ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสรุปผล
การตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนในคราวต่อไป 
   ๓.๒.๒ รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
   ๓.๒.๓ รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของ
สหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพ่ือด าเนินการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 
  ๓.๓ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ
กิจการข้อ ๔.๒ และให้จัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  ๓.๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงานการ
ตรวจสอบกิจการที่น าเสนอต่อที่ประชุม 
 ๔. มาตรฐานการตรวจสอบกิจการ  
  ๔.๑ มาตรฐานในการตรวจสอบกิจการที่ผู้ตรวจสอบกิจการจ าเป็นต้องถือปฏิบัติ  
   ๔.๑.๑ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ โดยท าการ
ตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงานและการบริหารสหกรณ์ 
   ๔.๑.๒ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสชัดเจน
ถูกต้อง และเป็นธรรม 
   ๔.๑.๓ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องวางแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และควบคุมให้
ปฏิบัติงานโดยถูกต้อง 
   ๔.๑.๔ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องสอบทาน และประเมินผลประสิทธิภาพ ระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ว่าเหมาะสมหรือเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน และการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
พิจารณาก าหนดขอบเขตและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม 
   ๔.๑.๕ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐานให้เพียงพอ เหมาะสม ในการ
เสนอผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบกิจการ โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามควรแก่กรณี 
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  ๔.๒ มาตรฐานการรายงานที่ผู้ตรวจสอบกิจการ จ าเป็นต้องถือปฏิบัติ  
   ๔.๒.๑ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องจัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการตามแบบที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก าหนด 
   ๔.๒.๒ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบไว้ใน
รายการตรวจสอบกิจการโดยรัดกุมและชัดเจน 
   ๔.๒.๓ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรายงานเรื่องที่ตรวจสอบให้ครบถ้วน และถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๕. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  
  กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น  
  การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

๖. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอนุมัติ 
 

 ๗. การรับสมัคร 
  ๗.๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ และ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อ ๑.๒  
  ๗.๒ เป็นสมาชิกหรือบุคลภายนอก ที่มีภูมิล าเนาในเขตเลือกตั้งนั้นก่อนวันรับสมัครวันแรก  
  ๗.๓ ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่คณะกรรมการรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ส านักงานใหญ่  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๗.๔ กรณีผู้สมัครเลือกตั้งมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้ถือว่ามาสมัครพร้อมพร้อม
กัน ให้ผู้มาสมัครจับสลากล าดับที่ก่อนหลัง แล้วจึงจับสลากหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  

๗.๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
๗.๖ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลารับสมัครตามข้อ ๗.๓ แล้ว และคณะกรรมการด าเนินการ 

ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๗.๕ แล้ว ถ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ภายใน ๓ วัน
นับถัดจากวันประกาศ ตามข้อ ๗.๕  และคณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์(ถ้ามี) ภายใน ๓ วันนับถัด
จากวันประกาศตามข้อ ๗.๕ การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการให้ถือเป็นที่สุด  และสหกรณ์จะแจ้ง
บัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งไปยังหน่วยงานหรือหน่วยงานที่มีสมาชิกสังกัดโดยเร็ว 
 

 ๘. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
  ๘.๑ ใบสมัครตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  ๘.๒ เงินค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์  สหกรณ์จะไม่
คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  ๘.๓ ส าเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ 
  ๘.๔ เอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์  การบริหารจัดการ และการเศรษฐศาสตร์  



5 
 

 ๙. วันเลือกตั้ง 
  วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔ วัน ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐–๑๒.๐๐ น. 
 ๑๐. เขตเลือกตั้ง  แบ่งเป็น ๓ เขต ดังนี้ 
  ๑๐.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง , อ าเภอบ้านเขว้า , อ าเภอคอนสวรรค์  
อ าเภอหนองบัวแดง และอ าเภอภักดีชุมพล 
  ๑๐.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อ าเภอภูเขียว , อ าเภอแก้งคร้อ , อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
อ าเภอคอนสาร และอ าเภอบ้านแท่น 
  ๑๐.๓ เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย อ าเภอจัตุรัส , อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ , อ าเภอเนินสง่า  
อ าเภอเทพสถิต อ าเภอหนองบัวระเหว  และอ าเภอซับใหญ่ 
 ๑๑. จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มี จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวน ๒  คน 
  ๑๑.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จ านวน ๒  คน 
  ๑๑.๓ เขตเลือกตั้งที่ ๓ จ านวน ๑  คน 

 เขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครไม่เกินจ านวนที่มี ให้ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งเสมือนเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง 

 เขตเลือกตั้งใด ไม่มีผู้สมัครให้ถือว่าไม่มีการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งนั้น 
 ผู้ที่ได้คะแนนเรียงตามล าดับมากไปหาน้อย  ไม่เกินจ านวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของ 

แต่ละเขตเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง และให้เรียงล าดับถัดไปเป็นตัวส ารองไม่เกินจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการของแต่ละเขต
เลือกตั้งนั้นๆ  กรณีผู้ตรวจสอบกิจการเขตใดพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุผลตามข้อบังคับข้อ ๑๐๒/๑ (๒) - (๕)  ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองของเขตนั้นปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
 ๑๒. หน่วยเลือกตั้ง 
  ๑๒.๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ ผู้แทนสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่ ๑  
  ๑๒.๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ ผู้แทนสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่ ๒  
  ๑๒.๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ ผู้แทนสมาชิกในเขตเลือกตั้งที่ ๓  
 ๑๓. การด าเนินการเลือกตั้ง 
  ๑๓.๑ สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ทั้ง ๓ 
แห่งหากรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกหล่นให้แจ้งสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องก่อนวันประชุมใหญ่  
  ๑๓.๒ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔  
  ๑๓.๓ ผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการในเขตเลือกตั้งของตนเอง 
ได้ไม่เกินจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่จะมีในเขตเลือกตั้งนั้นๆ 
  ๑๓.๔ บัตรเลือกตั้งให้เป็นสีเหลือง มีตราสหกรณ์และลายมือชื่อผู้จัดการหรือรองผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด บนบัตรเลือกตั้ง 
  ๑๓.๕ หน่วยเลือกตั้ง ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔ 

๑๓.๖ เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้กรรมการเลือกตั้งด าเนินการ ดังนี้ 
๑๓.๖.๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งเปิดหีบให้เห็นว่าเป็นหีบเปล่า 
๑๓.๖.๒ ปิดหีบต่อหน้าผู้มีสิทธิ์ให้เรียบร้อย   
๑๓.๖.๓ ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 

๑๓.๗ ในวันเลือกตั้ง  ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งแสดงตนต่อกรรมการเลือกตั้งพร้อมแสดงบัตร 
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ประจ าตัวที่ทางราชการออกให้  หากไม่มีบัตรใด ๆ ให้สมาชิกสหกรณ์  จ านวน ๒ คน  รบัรองการเป็นสมาชิกตาม
แบบที่สหกรณ์ก าหนด  เพ่ือขอรับบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้ง  หากพบว่าถูกต้องให้ลงเลขที่บัตร และให้สมาชิกลงลายมือชื่อแล้วจ่ายบัตรเลือกตั้งให้   
  ๑๓.๘ ผู้มีสิทธิ์จะมาลงชื่อขอรับบัตรและลงคะแนนแทนกันไม่ได้ 

๑๓.๙ การลงคะแนนสรรหา ให้ท าเครื่องหมาย  X ในช่องท าเครื่องหมาย      ตรงกับหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัคร ที่ต้องการเลือก 

๑๓.๑๐ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน จะต้องมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปในบริเวณเลือกตั้ง เว้นแต่
คณะกรรมการเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิ์สรรหา 

๑๓.๑๑ ก่อนถึงเวลาปิดการลงคะแนน  คณะกรรมการเลือกตั้งจะเปิดหีบบัตรสรรหาไม่ได้     
๑๓.๑๒ เมื่อถึงเวลา ๑๒.๐๐  น.  ให้ปิดการลงคะแนนแล้วให้คณะกรรมการเลือกตั้งนับคะแนน         

ณ  หน่วยเลือกตั้งทันที  โดยเปิดเผยและต้องท าให้เสร็จรวดเดียวจะเลื่อนไปหรือประวิงเวลาไว้ไม่ได้ 
๑๓.๑๓ การวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งให้คณะกรรมการสรรหาของหน่วยนั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
๑๓.๑๔ ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง  กรอกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนนที่สหกรณ์ก าหนด แล้ว 

รายงานผลการนับคะแนนพร้อมส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งฉบับที่มีลายมือชื่อแสดงตนมาลงคะแนน   
บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว  บัตรเสียและบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ลงคะแนนถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  
ภายในวันเลือกตั้ง 

๑๓.๑๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  รวมคะแนนการเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 
ของแต่ละเขตให้เสร็จโดยเร็ว 

๑๓.๑๖ ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเท่ากัน  ให้จับฉลากโดยให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ด าเนินการ ที่ประธานมอบหมาย นัดให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันมาท าการจับฉลาก  ณ  บริเวณท่ีประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔ 

๑๓.๑๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด จะประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปีทางบัญชี ๒๕๖๔ เพ่ือให้ทราบและรับรองการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 
 

 ๑๔. วาระการด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
  วาระการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ๒ ปีทางบัญชี (ปีทางบัญชี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖) การพ้นต าแหน่ง 
ของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔   

 
 

(นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

 
 


