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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
วาดวย  การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกต้ัง พ.ศ. 2557 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด        
ขอ72(10) ขอ79(8) และขอ 107(11)ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557    
ไดมีมติอนุมัติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกต้ัง พ.ศ. 2557 ดังน้ี 
 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกต้ัง พ.ศ. 2557 
 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่25 กันยายน 2557 เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการสรร
หาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกต้ังแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4. ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
 “สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
 “สมาชิกที่มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึงสมาชิกที่เปนสมาชิกภายในวันที่       
31 สิงหาคม ของปที่สรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกต้ัง 

“ผูแทนสมาชิก” หมายถึงสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด       
ที่ไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนจากสมาชิกที่หนวยงานตนสังกัด  
 “ที่ประชุมใหญ” หมายถึง การประชุมใหญสามัญประจําปและรวมถึงการประชุมใหญวิสามัญ 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน 
 “คณะกรรมการอํานวยการสรรหา” หมายถึง กรรมการดําเนินการที่มีวาระอยูในตําแหนงอีก 1 ป 
และสหกรณแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการอํานวยการสรรหา 
 “กรรมการประจําหนวยสรรหา” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการอํานวยสรรหา 
 “หนวยสรรหา” หมายถึง สถานที่ที่กําหนดใหทําการสรรหาตามที่สหกรณประกาศ 
 “การสรรหา” หมายถึง การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการโดยสมาชิก เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญเลือกต้ัง 
 “การเลือกต้ัง” หมายถึง การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการจากที่ประชุมใหญ 

ขอ 5. ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการ
ดําเนินการอีกสบิสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิกใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึน
ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และหรือเหรัญญิกคนหน่ึง 
นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

ขอ 6. ใหสหกรณจัดใหมีการรับสมัครคณะกรรมการดําเนินการจากผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญ 
ขอ 7. กรณีคณะกรรมการดําเนินการวางลงดวยเหตุพนจากตําแหนงตามขอบังคับ ขอ 76 ก็ใหสหกรณ

จัดใหมีการเลือกต้ังแทนเทากับจํานวนที่พนจากตําแหนงไปและใหดําเนินการตามขอบังคับ ขอ 77 
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ขอ 8. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการ 
(1) เปนผูแทนสมาชิกสหกรณฯ 
(2) ไมเปนบุคคลตองหามตามมาตรา 50 วรรค สาม และมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 
(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา

โดยทุจริต 
(4) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ

เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที ่
(5) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามมาตรา22 (4) 
(6) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่
(7) ไมเคยตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนและดอกเบี้ยในระยะเวลาสองป

ทางบัญชีสหกรณ  นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแต การผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการ
กระทําของตน 

(8) ไมเปนเจาหนาที่สหกรณ 
 ขอ 9. วิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกต้ัง 
  (1) กําหนดวันรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ตามประกาศสหกรณ  
  (2) กําหนดคาสมัครคณะกรรมการดําเนินการ 
 - ตําแหนงประธานกรรมการ คนละ  1,000 บาท 
 - ตําแหนงกรรมการ คนละ 500 บาท 

(3) กําหนดหมายเลขของผูสมัครสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ถาผูสมัครมาสหกรณกอน
เวลามากกวา 1 คน ใหใชวิธีการจับฉลากหมายเลขประจําตัว หากมีขอโตแยงจากบุคคลหน่ึงบุคคลใดให
คณะกรรมการอํานวยการสรรหา พิจารณาตัดสินถือวาสิ้นสุด 

(4) สมาชิกผูมีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามหนวยสรรหาที่สหกรณประกาศ 
(5) ใหคณะกรรมการดําเนินการที่อยูในวาระอีก 1 ป เปนกรรมการอํานวยการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกต้ัง 
(6) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหาแตงต้ังกรรมการประจําหนวยสรรหาข้ึนคณะหน่ึง

ประกอบดวย ประธานกรรมการประจําหนวยสรรหาหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกสองคนทําหนาที่ตามที่ 
สหกรณฯกําหนด 

(7) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหา จัดใหมีบัญชีรายช่ือสมาชิกที่มีสิทธิสรรหา และประกาศ
รับสมัครผูแทนสมาชิกเขารับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญไมนอย
กวา 60 วันและใหไดรายช่ือผูไดรับการสรรหากอนการประชุมใหญไมนอยกวา 15 วัน  

(8) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหา จัดใหมีคูหา หีบบัตร บัตรสรรหาและอุปกรณประจํา
หนวยสรรหามอบใหกรรมการประจําหนวยสรรหากอนวันสรรหา1 วันและใหจัดการสรรหาลวงหนากอนวันสรร
หาไมเกิน 7 วัน ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

(9) ใหสมาชิกที่มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการลงลายมือช่ือรับบัตรสรรหา 
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(10) การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
10.1 การลงคะแนนสรรหา ณ หนวยสรรหาที่สหกรณประกาศ ต้ังแตเวลา 08.00 - 15.00 น.

ในวันสรรหาเมื่อหมดเวลาการสรรหาใหกรรมการประจําหนวยสรรหาสรุปยอดผูมา
ใชสิทธิรายงานสหกรณและนําหีบบัตรสงใหสหกรณภายในวันที่มีการสรรหา 

10.2 การลงคะแนนสรรหาลวงหนา ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํากัดต้ังแตเวลา 08.00 - 15.00 น. เมื่อหมดเวลาการสรรหาลวงหนาใหกรรมการ
ประจําหนวยสรรหาลวงหนาสรุปยอดผูมาใชสิทธิและเก็บรักษาหีบไดที่สหกรณบัตร
เพื่อสงมอบกรรมการตรวจรับ-หีบบัตรวันสรรหา 

(11) ใหสมาชิกทําเครื่องหมายกากบาทลงในชองที่จัดใหไวไมเกินหรือเทากับจํานวนคณะกรรมการ
ดําเนินการที่จะสรรหาในคูหากอนหยอนบัตรสรรหาลงในหีบบัตรสรรหา 

(12) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหานับคะแนนรวมที่ศูนยอํานวยการสรรหา โดยตรวจสอบ
ความถูกตองของบัตรสรรหากับจํานวนผูที่มีสิทธิสรรหาเมื่อบัตรลงมาครบทุกหนวยจึงใหเริ่มนับคะแนนได 

(13) ปใดมีการสรรหาประธานกรรมการ ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหาจัดใหมีการสรรหา
ประธานกรรมการแยกตางหากจากการสรรหากรรมการ 

(14) ผูแทนสมาชิกมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดําเนินการไดตําแหนงหน่ึงตําแหนงใดเทาน้ัน 

(15) ผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการไดรับสรรหาโดยมี
คะแนนสูงสุดและรองตามลําดับ หากคะแนนเทากันใหตัดสินดวยการจับฉลากและเรียงลําดับคะแนนเสนอที่
ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ัง 

(16) ผูไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการ ตองรายงานตัวในวันประชุมใหญของ
สหกรณฯ หากผูไดรับการพิจารณาสรรหาไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธ์ิ ที่ประชุมใหญมีสิทธ์ิเลื่อนผูไดลําดับ
รองข้ึนมาเปนผูที่ไดรับการสรรหาและใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังแทน 

(17) เมื่อที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกต้ังจากผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ
แลวใหผูไดรับการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการ  
 ขอ 10. การใชสิทธิของสมาชิก 

(1) สิทธิการออกเสียงเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายใหผูอื่นใชสิทธ์ิแทนไมได 
(2) สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการไดหน่ึงเสียง และ

กรรมการอื่นไดตามจํานวนกรรมการที่วางลง 
(3) สมาชิกตองแสดงตัวตอกรรมการประจําหนวยสรรหา ณ หนวยสรรหา โดยมีหลักฐานการ

ตรวจสอบอยางหน่ึงอยางใด คือบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ หรือบัตรประจําตัวที่มีภาพถายและหนวยงานทาง
ราชการเปนผูออกให พรอมลงลายมือช่ือกอนรับบัตรและใชสิทธ์ิ 

(4) สมาชิกตองการใชสิทธ์ิสรรหาตางหนวยใหแจงสหกรณทราบลวงหนากอนวันสรรหาอยาง
นอยเจ็ดวัน 

(5) สมาชิกผูที่มีสิทธ์ิสรรหาลวงหนาคือ สมาชิกที่ติดราชการและมีกิจธุระจําเปนเรงดวน 
ฉุกเฉิน ตรงกับวันที่สหกรณกําหนดลงคะแนนสรรหา ใหย่ืนความจํานงตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมแนบ
หนังสือคําสั่งไปราชการหรือเอกสารอื่นประกอบ 

(6) สมาชิกทีพ่ิการมาใชสิทธ์ิการสรรหาใหกรรมการประจําหนวยสรรหาเปนผูวินิจฉัย 
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ขอ 11. การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีที่มีผูสมัครไมเกินจํานวนกรรมการที่พึงมีตาม
เกณฑน้ีไมตองดําเนินการสรรหา ใหถือวาบุคคลผูน้ันผานการสรรหาแลว 
 ขอ 12. คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกต้ังไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 
 ในกรณีที่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง ผูที่ไดรับการเลือกต้ังอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของผูที่ตนแทน  
 ขอ 13. ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหารักษาการตามระเบียบน้ีและใหอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดใน
ปญหาทั้งปวง 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  25 กันยายน  2557 
 
              ศิริ  เลิศไกร 

( นายศิริ  เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


