
 

 

 

 

ประกาศ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

ฉบับที่ 1/2563 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการบรหิารจัดการและการรับสมคัรสมาชิกสหกรณ์  

เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนนิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด ประจ าปี 2564 

........................................................... 
 

  ตามค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด ฉบับที่ 42/2563  ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด 

ประจ าปี 2563 เพื่อท าหน้าที่ควบคุมดูแลและก าหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในต าแหน่งที่ว่างลง โดยวิธีการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์และโดยวิธีลับ 

น าเสนอรายชื่อผู้สมัครต่อที่ประชุมใหญ่ สรุปผลการเลือกตั้งเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ นั้น  

  เพื่อให้การบริหารจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการเป็นไปด้วยความ

บรสิุทธิ์และยุติธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิกที่มาประชุมใหญ่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง อาศัย

อ านาจตามความ ข้อ 7 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงแรงงาน จ ากัด ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการ

และการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการท่ีจะท าการเลือกตั้ง จ านวน 8 คน ประกอบด้วย 

ต าแหนง่ประธานกรรมการ 1 คน 

ต าแหนง่กรรมการด าเนนิการ 7 คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

2.1 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด (ยกเว้นสมาชิกสมทบ) 

2.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 

2.3 ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี  

ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก 

การกระท าของตนเอง 

2.4 ต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

2.5 ต้องไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน  

ฐานทุจรติต่อหน้าที่  

2.6 ต้องไม่เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรอืมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการตาม

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

2.7 ต้องไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที่ 

2.8 ต้องไม่เป็นกรรมการหรอืผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
 

 

/ 2.9 ต้องไม.่.. 
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2.9 ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

2.10 ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มาแล้วสองวาระติดต่อกัน เว้นแต่

ไม่ได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกนิกวา่หนึ่งปีทางบัญชี 

  3. การรับสมัคร/สถานที่รับสมัคร 

3.1 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดยมี

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด สมาชิกรับรองอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อรับรอง  

3.2 เอกสารประกอบการสมัคร 

     (1) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ จ านวน 3 รูป 

     (2) ส าเนาบัตรประชาชน      

3.3 การสมัครเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้สมัครเฉพาะกรมที่ตนสังกัด 

3.4 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด 

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถงึวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 ถงึเวลา 16.30 น. ในวันท าการของสหกรณ์  

  4. จ านวนกรรมการด าเนินการที่จะเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง  เลือกโดยวิธีลับ จ านวน 8 คน มีดังนี ้

4.1 ต าแหน่งประธานกรรมการ    เลือกผูแ้ทนได้  1  คน 

4.2 ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 

(1)  ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   เลือกผูแ้ทนได้  1  คน 

(2)  กรมการจัดหางาน    เลือกผูแ้ทนได้  2  คน 

(3)  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เลือกผูแ้ทนได้  1  คน  

(4)  ส านักงานประกันสังคม    เลือกผูแ้ทนได้  2  คน 

(5)  พนักงาน (สมาชิก 32(3))   เลือกผูแ้ทนได้  1  คน 

  5. การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

5.1 เมื่อสหกรณ์ได้รับใบสมัครจากผู้สมัครและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครถูกต้องแล้ว 

คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ก าหนดให้มีการจับสลากหมายเลขประจ าตัวให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ และ

กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 1 ช้ัน 5 กรมสวัสดิการและ

คุม้ครองแรงงาน หรอืตามสถานที่ที่สหกรณ์ก าหนด  

5.2 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ และ

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ พรอ้มหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครให้สมาชิกทราบทั่วกัน 

  6. สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 

ณ บริเวณช้ันล่างตึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี         

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรอืตามสถานที่ที่สหกรณ์ก าหนด 

  7. ก าหนดเวลาเปิด – ปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง 

7.1 สหกรณ์จะติดประกาศเวลาเปิดและปิดการลงคะแนนไว้ให้เห็นชัดเจน โดยให้ถือเวลาตาม

นาฬิกาที่สหกรณ์ตั้งไว้ในห้องลงคะแนน เวลาลงคะแนนเร่ิม 08.00 น. และปิดลงคะแนนเวลา 12.00 น.  

7.2 กรณีผูส้มัครมีคะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้เกินจ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2563  

ข้อ 22 วรรคสี่ กรณีที่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการด าเนินการมีจ านวนเกินกว่า

จ านวนที่พึงมี ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการจับสลากในที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ การจับสลากให้เป็นไปตาม

วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

7.3 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ประกาศผลการลงคะแนน

เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ 

/ 8. การออก... 
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  8. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 

      ให้สมาชิกที่มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง 
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. โดยห้ามมิให้สมาชิกลงคะแนนซ้ าหรือลงคะแนน
แทนกัน สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการด าเนินการได้ 7 คน 

การลงทะเบียนใช้สิทธิต้องแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน ได้แก่
บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้  
  9. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งใช้วิธีลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งด าเนินการดังนี้ 

(1) สมาชิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกจะได้รับแจกคูปอง จ านวน 6 ใบ 

(2) เข้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนด้วยเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 

6 หน่วยเลือกตัง้ ได้แก ่หน่วยเลือกตั้งประธานกรรมการ - ใช้คูปองสีขาว , หน่วยเลือกตั้งกรรมการส านักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน - ใช้คูปองสีม่วง  , หน่วยเลือกตั้งกรรมการกรมการจัดหางาน – ใช้คูปองสีชมพู , หน่วยเลือกตั้งกรรมการ 

กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน - ใช้คูปองสีเขียว , หน่วยเลือกตั้งกรรมการส านักงานประกันสังคม – ใช้คูปองสีฟ้า,  

หน่วยเลือกตั้งกรรมการ พนักงาน (สมาชิก 32(3)) – ใช้คูปองสีส้ม 

- ดูสัญญาณไฟ 

- ไฟสถานะเป็นสีเขียว แสดงว่าพร้อมลงคะแนน 

- ไฟแสดงสถานะสีแดง แสดงว่ายังไม่พร้อมลงคะแนนต้องรอจนกวา่จะเป็นสีเขียว  

(3) ประสงคล์งคะแนนเลือกตั้ง 

- กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการจะเลือก  โดย 

เลือกประธานกรรมการในบรเิวณหน่วยเลือกตั้งประธานกรรมการ     1 หมายเลข 

เลือกกรรมการด าเนินการส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานในบรเิวณหน่วยเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน       1 หมายเลข 

เลือกกรรมการด าเนินการกรมการจัดหางานในบรเิวณหน่วยเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

กรมการจัดหางาน        2 หมายเลข 

เลือกกรรมการด าเนินการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในบรเิวณหน่วยเลือกตั้ง 

กรรมการด าเนินการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     1 หมายเลข 

เลือกกรรมการด าเนินการส านักงานประกันสังคมในบรเิวณหน่วยเลือกตั้งกรรมการ 

ส านักงานประกันสังคม        2 หมายเลข 

เลือกกรรมการด าเนินการ พนักงาน (สมาชิก 32(3)) ในบรเิวณหน่วยเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

  พนักงาน (สมาชิก 32(3))        1 หมายเลข 

- กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการ ให้มีไฟสว่างขึน้ ถา้ไม่มีแสงไฟแสดงว่ากดไม่ติดให้กดใหม่ 

- หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขใหม่ให้กดปุ่ม “ยกเลิก” สีแดง จากนั้นให้กดปุ่มหมายเลขที่

ต้องการเลือกใหม่ 

- ตรวจสอบหมายเลขที่เลือก ให้ตรงตามความต้องการ แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการลงคะแนน”  

สีเขียวด้านล่างของเครื่องลงคะแนน 

- เมื่อได้ยินสัญญาณลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ออกจากคูหาทันที 

 / (4) ไม่ประสงค์

... 



 

- 4 – 
 

(4) ไม่ประสงคล์งคะแนนเลือกตั้ง 

- ใหก้ดปุ่มไม่ประสงคล์งคะแนน (สีเหลืองด้านบน)  

- แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการลงคะแนน” สีเขียวด้านล่างของเครื่องลงคะแนน 

- เมื่อได้ยินสัญญาณลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ออกจากคูหาทันที 

10. ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2563   

เป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม หากมีปัญหาใดๆ 

เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เป็นผู้วินิจฉัย โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 

ถอืเป็นที่สิ้นสุด 
 

 ประกาศ ณ วันที ่  7   ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

(นายพีรพัฒน ์ พรศิริเลศิกิจ) 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าป ี2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รองประธานฯ/เลขานุการ....................วันที่......................... 

ผูจ้ัดการ.............................................วันที่....................... 

ผูช่้วยผูจ้ัดการ....................................วันที่........................ 

เจา้หน้าท่ีพิมพ์/ทาน.............................วันที่........................ 



หมายเลขผู้สมัคร.......................... 
 

 
 

ใบสมัครรับเลอืกต้ัง 

ประธานกรรมการ  /  กรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด 

ประจ าปี 2564 
------------------------- 

 

วันที่............................................................... 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................อายุ..............................ปี 

วัน/เดือน/ปี (เกิด) ......./.................../............. ปัจจุบันรับราชการเป็น          ข้าราชการ        ลูกจา้งประจ า         

        ข้าราชการบ านาญ/บ าเหน็จรายเดือน        พนักงาน (สมาชิก 32(3)) 

ต าแหน่ง.......................................................... สังกัด หนว่ยงาน/กรม............................................................. 

โทรศัพท์........................................................ เปน็สมาชกิสหกรณ์ฯ เลขที่......................................................  
 

มีความประสงค์ ดังน้ี     (เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่าน้ัน) 

1.       สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ 

2.       สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงาน............................................. 
  

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับสหกรณ์ทุกประการ 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

         มีคุณสมบัติครบถ้วน 

         ขาดคุณสมบัติ

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 
 

 

ลงช่ือ....................................ผู้ตรวจสอบ 

             เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ 

(ลงช่ือ)................................................ผูส้มัคร 

(...............................................) 

วันที่........................................ 

 
 

        (ลงช่ือ)....................................................สมาชิกผูร้ับรอง 

 (...................................................) 

เลขทะเบียนสมาชิก................................ 

 

 

หมายเหตุ  1.  เงื่อนไขการสมัครให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด 

      2.  ส่งใบสมัครฯ ณ ส านักงานสหกรณ์ภายใน วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

      3.  ประกาศรายชื่อผูส้มัครรับเลือกตั้ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

 

 

รูปถ่าย 

ขนาด 2 นิ้ว 

จ านวน 3 รูป 


