ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2555
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู อุ บ ลราชธานี จํ า กั ด พ.ศ. 2550
ขอ 78(9) และขอ 106(7) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2555 จึงกําหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิก พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
พ.ศ. 2546 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“ผูแทนสมาชิก” หมายถึง ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“ขอบังคับ” หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง” หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด มอบหมายใหดําเนินการเลือกตั้ง
“หนวยเลือกตั้ง ” หมายถึง โรงเรียน หรือสถานที่อื่น สําหรับ สมาชิก สัง กัดหนวยเขตพื้นที่
การศึ ก ษา และให ห มายถึ ง สถานที่ ล งคะแนน ที่ ป ระธานหรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากประธานเป น
ผูกําหนดสําหรับสมาชิกหนวยงานอื่นๆ
“หนวยเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5
และเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ในเขตจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่ ส มาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
อุบลราชธานี จํากัด สังกัดอยู
“หนวยงานอื่นๆ” หมายถึง หนวยงานที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
สัง กั ดอยู นอกจากหน ว ยเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาอุบ ลราชธานี เขต 1-5 และเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หมวด 2
คุณสมบัติของผูแทนสมาชิก
ขอ 4 ผูมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณ
(2) เปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอขอบังคับของสหกรณในการเปนสมาชิก และ
(3) เปนผูไมผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้สหกรณ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยรวมถึงเงินคาหุนราย
เดือน ในระยะเวลาสองปทางบัญชี นับถึงวันเลือกตั้ง ไมวาในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันก็ตาม และตองชําระงวด
แตละ งวดภายในวันสิ้นเดือน เวนแตมีหลักฐานพิสูจนใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหตรวจสอบคุณสมบัติ
เชื่อวาการผิดนัดนั้นมิใชความผิดของผูสมัคร
(4) หากผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับคําสั่งหรือไดปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกตั้งใดใหสมัครรับเลือกตั้ง
ในหนวยเลือกตัง้ นั้น โดยใหหัวหนาสถานศึกษาหรือหัวหนาหนวยงานเปนผูรับรอง
ขอ 5 หากปรากฏภายหลังวาผูใดขาดคุณสมบัติ ใหพนจากการเปนผูแทนสมาชิกนับตั้งแตวันที่ขาด
คุณสมบัติ โดยมติของคณะกรรมการดําเนินการ
หมวด 3
การดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ 6 ใหสมาชิกแตละหนวย เลือกผูแทนสมาชิกโดยอัตราสวนสมาชิก 35 คน ตอผูแทนสมาชิก 1 คน
ถาหนวยใดมีเศษเกินกวากึ่งหนึ่งของอัตราสวน ใหมีผูแทนสมาชิกเพิ่มไดอีก 1 คนจํานวนสมาชิกใหนับจากทะเบียน
สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของแตละป
ขอ 7 หนวยเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีและหนวยเลือกตั้ง
(ก) ใหมีหนวยเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ตามที่กําหนดใน (ค) หรือ (ง)
(ข) หนวยเลือกตั้ง ใหหมายถึงหนวยเลือกตั้งตามขอ 3
(ค) หนวยเขตพื้นที่การศึกษา แยกเปน 6 หนวย ดังนี้
1. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
3. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
4. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
5. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
6. หนวยสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
(ง) คณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย อาจแบงผูแทนสมาชิกใหโรงเรียน หรือ
หลายโรงเรียนดําเนินการเลือกตั้งแทนหนวยเขตพื้นที่การศึกษาก็ได แตจํานวนผูแทนสมาชิกรวมทุกโรงเรียนใน
หนวยเขตพื้นที่การศึกษานั้น ตองไมเกินจํานวนที่กําหนดใน ขอ 6
(จ) หากมีการจัดแบงเขตพื้นที่การศึกษาใหม ใหประธานกําหนดหนวยเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น
ขอ 8 หนวยงานอื่นๆและหนวยเลือกตั้ง
(ก) ใหมีหนวยงานอื่นๆ ตามที่กําหนดใน (ค) หรือ (ง)
(ข) หนวยเลือกตั้ง ใหหมายถึง หนวยเลือกตั้งตามขอ 3
(ค) หนวยงานอื่นๆ แยกได ดังนี้
1. หนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง สถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตอําเภอนั้นๆ กําหนดใหเปนหนวยงานอื่นๆ 1 หนวยตอ 1
สถานศึกษา

2. หนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิท ยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี กําหนดใหเปนหนวยงานอื่นๆ 1 หนวย
3. หนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง หมายถึง สํานักงานผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการ ที่ 7 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยการศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด
อุบลราชธานีและศูนยการศึกษานอกโรงเรียนทุกอําเภอรวมกันกําหนดใหเปนหนวยงานอื่นๆ 1 หนวย
4. หนวยงานสังกัดเทศบาล หมายถึง โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลทุกแหงกําหนดให
เปนหนวยงานอื่นๆ 1 หนวยตอ 1 โรงเรียน สมาชิกที่สังกัดกองการศึกษาเทศบาลใหสังกัดหนวยงานอื่นๆ โรงเรียน
ที่ใกลที่สุด
5. หนวยงานสังกัดออมทรัพย และโรงเรียนราษฎร สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญที่ไมโอนสมาชิกภาพ หมายถึง สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
และสมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนทุกสังกัดทุกแหง กําหนดใหเปนหนวยอื่นๆ 1 หนวย
6. หนวยงานสังกัดกระทรวงอื่นและสํานักงานอื่น หมายถึง ใหรวมเปนหนวยงานอื่นๆ 1 หนวย
7. หนวยอื่นๆ หมายถึง หนวยงานซึ่งประธานกําหนดตามความเหมาะสม
(ง) หากมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหม ใหประธานกําหนดหนวยงานอื่นๆเพิ่มขึ้น
หลังจากระเบียบนี้ใชบังคับหรือภายหลังมีจํานวนสมาชิกลดลงไมถึง 35 คน แลวแตกรณีใหยุบ
หนวยงานนั้นไปรวมกับหนวยงานอื่นในสังกัดเดียวกัน หรือหนวยอื่น หรือหนวยเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ประธาน
กําหนด แตหากหนวยงานใดที่มีสมาชิกไมถึง 35 คน และยังไมไดกําหนดใหเปนหนวยงานอื่นๆ ตามระเบียบนี้
หากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 35 คนขึ้นไป ใหประธานกําหนดใหเปนหนวยอื่นๆ
หมวด 4
วิธีการเลือกตั้งและคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ 9 ใหเลือกตั้งโดยตรงและลับ
ขอ 10 สมาชิกสังกัดหนวยเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานอืน่ ๆใดใหใชสิทธิลงคะแนนที่หนวยนั้น
ขอ 11 สมาชิกที่ไดรับคําสั่งใหชวยราชการในหนวยงานใด ใหสังกัดหนวยงานนั้น โดยใหหัวหนา
สถานศึกษาหรือหัวหนาหนวยงานเปนผูรับรอง
ขอ 12 ผูสมัครเปนผูแทนสมาชิกตองเปนสมาชิกสังกัดหนวยเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ นั้น
ในวันยื่นใบสมัคร
ขอ 13 ใหประธานแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ตามขอ 3 รวมทั้งกําหนดจํานวนผูแทน
สมาชิก สถานที่รับสมัคร หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการเลือกตั้ง วันเวลารับสมัครและวันเลือกตั้งตามระเบียบนี้
และประกาศใหสมาชิกทราบโดยเปดเผยกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน
ขอ 14 กรรมการดําเนินการเลือกตั้งคนใดสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก ใหพนจากการเปน
กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ 15 หนวยเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานอื่นๆ ใดมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกไมเ กิน
จํานวนอัตราสวนที่กําหนดในขอ 6 ใหถือวาผูสมัครรับ เลือกตั้งเปนผูไดรับการเลือกตั้ง โดยไมตองจัดใหมีการ
ลงคะแนน
กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนรวมเทากัน ใหประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้ง
หรือผูไดรับมอบหมายดําเนินการจับฉลากเฉพาะผูไดคะแนนเทากันเปนการตัดสินชี้ขาด เพื่อใหไดจํานวนผูรับการ
เลือกตั้งตามที่กําหนดในขอ 6
ขอ 16 ใหหนวยเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่นๆ รายงานผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไปยัง
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการเลือกตั้ง

ขอ 17 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุให
จํานวนผู แทนสมาชิก เหลื อไมถึง หนึ่ง รอยคน หรือ เหลือไมถึง สามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิก ทั้ง หมดก็ใ ห
ดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบจํานวนที่วางลง และใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตน
แทนนั้นชอบจะอยูได
ขอ 18 ผูแทนสมาชิกที่มีอยูกอนระเบียบที่ใชบังคับใหอยูไปจนครบวาระจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกครั้งใหมตามขอบังคับ
ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2555 เปนตนไป
กําหนด ณ วันที่ 25 เมษายน 2555
อภิสิทธิ์ บุญยา
(ดร.อภิสิทธิ์ บุญยา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

