
 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 

วาดวยการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  พ.ศ. 2555 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด พ .ศ. 2550 
ขอ 78(9)  และขอ 106(7) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  52  ครั้งที่  8  เมื่อวันที่  25  
เมษายน  2555 จึงกําหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  พ.ศ. 2555  ดังตอไปน้ี 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการเลือกต้ังผูแทน
สมาชิก  พ.ศ. 2555” 
 ขอ  2  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก 
พ.ศ. 2546 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใช
ระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  3  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ” หมายถึง    สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง    สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
  “ผูแทนสมาชิก”  หมายถึง    ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง    คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
  “ประธาน” หมายถึง     ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 

      “ขอบังคับ” หมายถึง    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด  
 “กรรมการดําเนินการเลือกต้ัง”    หมายถึง   บุคคลที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  มอบหมายใหดําเนินการเลือกต้ัง 
  “หนวยเลือกต้ัง” หมายถึง โรงเรียน หรือสถานที่อื่น สําหรับสมาชิกสังกัดหนวยเขตพื้นที่
การศึกษา และใหหมายถึงสถานที่ลงคะแนน ที่ประธานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานเปน 
ผูกําหนดสําหรับสมาชิกหนวยงานอื่นๆ 
  “หนวยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา”  หมายถึง  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1-5  
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
อุบลราชธานี  จํากัด  สังกัดอยู 

“หนวยงานอ่ืนๆ”  หมายถึง  หนวยงานที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  
สังกัดอยูนอกจากหนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5  และเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 



หมวด  2 
คุณสมบัติของผูแทนสมาชิก 

ขอ  4   ผูมีสิทธ์ิสมัครรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก   ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)  เปนสมาชิกของสหกรณ 
(2)  เปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอขอบังคับของสหกรณในการเปนสมาชิก  และ 
(3)  เปนผูไมผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีสหกรณ  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยรวมถึงเงินคาหุนราย

เดือน  ในระยะเวลาสองปทางบัญชี  นับถึงวันเลือกต้ัง  ไมวาในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกันก็ตาม และตองชําระงวด
แตละ งวดภายในวันสิ้นเดือน  เวนแตมีหลักฐานพิสูจนใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหตรวจสอบคุณสมบัติ  
เช่ือวาการผิดนัดน้ันมิใชความผิดของผูสมัคร 

(4)  หากผูสมัครรับเลือกต้ังไดรับคําสั่งหรือไดปฏิบัติหนาที่ในหนวยเลือกต้ังใดใหสมัครรับเลือกต้ัง
ในหนวยเลือกต้ังน้ัน  โดยใหหัวหนาสถานศึกษาหรือหัวหนาหนวยงานเปนผูรับรอง 
ขอ  5   หากปรากฏภายหลังวาผูใดขาดคุณสมบัติ  ใหพนจากการเปนผูแทนสมาชิกนับต้ังแตวันที่ขาด

คุณสมบัติ  โดยมติของคณะกรรมการดําเนินการ 
หมวด   3 

การดําเนินการเลือกต้ัง 
 ขอ  6  ใหสมาชิกแตละหนวย เลือกผูแทนสมาชิกโดยอัตราสวนสมาชิก 35 คน ตอผูแทนสมาชิก 1  คน 
ถาหนวยใดมีเศษเกินกวากึ่งหน่ึงของอัตราสวน ใหมีผูแทนสมาชิกเพิ่มไดอีก 1 คนจํานวนสมาชิกใหนับจากทะเบียน
สมาชิก  ณ  วันที่  31  ตุลาคม  ของแตละป 
 ขอ  7   หนวยเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีและหนวยเลือกต้ัง 

(ก) ใหมีหนวยเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  ตามที่กําหนดใน (ค) หรือ  (ง) 
(ข)  หนวยเลือกต้ัง  ใหหมายถึงหนวยเลือกต้ังตามขอ  3 
(ค)  หนวยเขตพื้นที่การศึกษา  แยกเปน  6  หนวย  ดังน้ี 

1. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 
2. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  2 
3. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  3 
4. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  4 
5. หนวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  5 
6. หนวยสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

 (ง) คณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย  อาจแบงผูแทนสมาชิกใหโรงเรียน หรือ
หลายโรงเรียนดําเนินการเลือกต้ังแทนหนวยเขตพื้นที่การศึกษาก็ได    แตจํานวนผูแทนสมาชิกรวมทุกโรงเรียนใน
หนวยเขตพื้นที่การศึกษาน้ัน ตองไมเกินจํานวนที่กําหนดใน ขอ 6  

(จ) หากมีการจัดแบงเขตพื้นที่การศึกษาใหม  ใหประธานกําหนดหนวยเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มข้ึน 
 ขอ  8   หนวยงานอื่นๆและหนวยเลือกต้ัง 

(ก) ใหมีหนวยงานอื่นๆ  ตามที่กําหนดใน  (ค)  หรือ  (ง) 
(ข) หนวยเลือกต้ัง  ใหหมายถึง   หนวยเลือกต้ังตามขอ  3    
(ค) หนวยงานอื่นๆ แยกได  ดังน้ี 

1. หนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง สถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในเขตอําเภอน้ันๆ  กําหนดใหเปนหนวยงานอื่นๆ  1  หนวยตอ  1 
สถานศึกษา 



2.  หนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี กําหนดใหเปนหนวยงานอื่นๆ   1  หนวย 

3.  หนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง หมายถึง สํานักงานผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการ ที่ 7 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
อุบลราชธานีและศูนยการศึกษานอกโรงเรียนทุกอําเภอรวมกันกําหนดใหเปนหนวยงานอื่นๆ 1 หนวย  

4.  หนวยงานสังกัดเทศบาล  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลทุกแหงกําหนดให
เปนหนวยงานอื่นๆ 1 หนวยตอ 1 โรงเรียน สมาชิกที่สังกัดกองการศึกษาเทศบาลใหสังกัดหนวยงานอื่นๆ โรงเรียน
ที่ใกลที่สุด 

5.  หนวยงานสังกัดออมทรัพย   และโรงเรียนราษฎร   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอํานาจเจริญที่ไมโอนสมาชิกภาพ  หมายถึง  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด   
และสมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนทุกสังกัดทุกแหง กําหนดใหเปนหนวยอื่นๆ 1 หนวย 

6.  หนวยงานสังกัดกระทรวงอื่นและสํานักงานอื่น หมายถึง ใหรวมเปนหนวยงานอื่นๆ 1 หนวย 
7.  หนวยอื่นๆ  หมายถึง  หนวยงานซึ่งประธานกําหนดตามความเหมาะสม 

(ง)   หากมีการจัดต้ังหนวยงานข้ึนใหม    ใหประธานกําหนดหนวยงานอื่นๆเพิ่มข้ึน 
 หลังจากระเบียบน้ีใชบังคับหรือภายหลังมีจํานวนสมาชิกลดลงไมถึง 35  คน  แลวแตกรณีใหยุบ
หนวยงานน้ันไปรวมกับหนวยงานอื่นในสังกัดเดียวกัน หรือหนวยอื่น  หรือหนวยเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ประธาน
กําหนด  แตหากหนวยงานใดที่มีสมาชิกไมถึง 35 คน และยังไมไดกําหนดใหเปนหนวยงานอื่นๆ ตามระเบียบน้ี  
หากมีสมาชิกเพิ่มข้ึนถึง  35  คนข้ึนไป  ใหประธานกําหนดใหเปนหนวยอื่นๆ 

หมวด  4 
วิธีการเลือกต้ังและคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 

 ขอ   9  ใหเลือกต้ังโดยตรงและลับ 
 ขอ  10  สมาชิกสังกัดหนวยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานอืน่ๆใดใหใชสิทธิลงคะแนนที่หนวยน้ัน 
 ขอ  11  สมาชิกที่ไดรับคําสั่งใหชวยราชการในหนวยงานใด ใหสังกัดหนวยงานน้ัน  โดยใหหัวหนา
สถานศึกษาหรือหัวหนาหนวยงานเปนผูรับรอง 
 ขอ  12  ผูสมัครเปนผูแทนสมาชิกตองเปนสมาชิกสังกัดหนวยเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ น้ัน
ในวันย่ืนใบสมัคร 
 ขอ  13  ใหประธานแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง   ตามขอ  3  รวมทั้งกําหนดจํานวนผูแทน
สมาชิก  สถานที่รับสมัคร  หลักเกณฑ  เงื่อนไข  วิธีการเลือกต้ัง  วันเวลารับสมัครและวันเลือกต้ังตามระเบียบน้ี   
และประกาศใหสมาชิกทราบโดยเปดเผยกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา  7  วัน 
 ขอ   14  กรรมการดําเนินการเลือกต้ังคนใดสมัครรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก ใหพนจากการเปน
กรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 

 ขอ 15 หนวยเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานอื่นๆ ใดมีผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิกไมเกิน
จํานวนอัตราสวนที่กําหนดในขอ 6 ใหถือวาผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูไดรับการเลือกต้ังโดยไมตองจัดใหมีการ
ลงคะแนน 

กรณีผูสมัครรับเลือกต้ังไดคะแนนรวมเทากัน ใหประธานกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ัง  
หรือผูไดรับมอบหมายดําเนินการจับฉลากเฉพาะผูไดคะแนนเทากันเปนการตัดสินช้ีขาด  เพื่อใหไดจํานวนผูรับการ
เลือกต้ังตามที่กําหนดในขอ  6 
 ขอ  16  ใหหนวยเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่นๆ  รายงานผลการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกไปยัง
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  ภายใน  3  วันทําการ  นับจากวันที่มีการเลือกต้ัง 



  ขอ  17   ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จนเปนเหตุให
จํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคน หรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดก็ให
ดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบจํานวนที่วางลง  และใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตน
แทนน้ันชอบจะอยูได 
 ขอ 18  ผูแทนสมาชิกที่มีอยูกอนระเบียบที่ใชบังคับใหอยูไปจนครบวาระจนกวาจะมีการเลือกต้ังผูแทน
สมาชิกครั้งใหมตามขอบังคับ 

ใหใชระเบียบน้ี  ต้ังแตวันที่  26  เมษายน  2555  เปนตนไป 
กําหนด  ณ  วันที่  25  เมษายน  2555 

 

อภิสิทธ์ิ   บุญยา 
(ดร.อภิสิทธ์ิ   บุญยา) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


