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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในขอบัง คับ สหกรณออมทรัพยส าธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
ขอ72(10) ขอ79(8) และขอ 107(11)ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ไดมีมติอนุมัติใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง พ.ศ. 2557 ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง พ.ศ. 2557
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่25 กันยายน 2557 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการสรร
หาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556และบรรดาระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
“สมาชิก ที่มีสิท ธิส รรหาคณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง สมาชิก ที่เ ปนสมาชิกภายในวันที่
31 สิงหาคม ของปที่สรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
“ผูแทนสมาชิก” หมายถึงสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
ที่ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนจากสมาชิกที่หนวยงานตนสังกัด
“ที่ประชุมใหญ” หมายถึง การประชุมใหญสามัญประจําปและรวมถึงการประชุมใหญวิสามัญ
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน
“คณะกรรมการอํานวยการสรรหา” หมายถึง กรรมการดําเนินการที่มีวาระอยูในตําแหนงอีก 1 ป
และสหกรณแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการอํานวยการสรรหา
“กรรมการประจําหนวยสรรหา” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการอํานวยสรรหา
“หนวยสรรหา” หมายถึง สถานที่ที่กําหนดใหทําการสรรหาตามที่สหกรณประกาศ
“การสรรหา” หมายถึง การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการโดยสมาชิก เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
“การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการจากที่ประชุมใหญ
ขอ 5. ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการ
ดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้น
ดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุก ารคนหนึ่ง และหรือเหรัญ ญิก คนหนึ่ง
นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
ขอ 6. ใหสหกรณจัดใหมีการรับสมัครคณะกรรมการดําเนินการจากผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญ
ขอ 7. กรณีคณะกรรมการดําเนินการวางลงดวยเหตุพนจากตําแหนงตามขอบังคับ ขอ 76 ก็ใหสหกรณ
จัดใหมีการเลือกตั้งแทนเทากับจํานวนที่พนจากตําแหนงไปและใหดําเนินการตามขอบังคับ 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 ฐานทุจริตตอหนาที่
(5) ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามมาตรา22 (4)
(6) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(7) ไมเคยตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนและดอกเบี้ยในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีสหกรณ นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแต การผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการ
กระทําของตน
(8) ไมเปนเจาหนาที่สหกรณ
ขอ 9. วิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
(1) กําหนดวันรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ตามประกาศสหกรณ
(2) กําหนดคาสมัครคณะกรรมการดําเนินการ
- ตําแหนงประธานกรรมการ
คนละ 1,000 บาท
- ตําแหนงกรรมการ
คนละ
500 บาท
(3) กําหนดหมายเลขของผูสมัครสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ถาผูสมัครมาสหกรณกอน
เวลามากกวา 1 คน ใหใชวิธีก ารจับ ฉลากหมายเลขประจําตัว หากมีขอโตแยงจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดให
คณะกรรมการอํานวยการสรรหา พิจารณาตัดสินถือวาสิ้นสุด
(4) สมาชิกผูมีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามหนวยสรรหาที่สหกรณประกาศ
(5) ใหคณะกรรมการดําเนินการที่อยูในวาระอีก 1 ป เปนกรรมการอํานวยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
(6) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหาแตงตั้งกรรมการประจําหนวยสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวย ประธานกรรมการประจําหนวยสรรหาหนึ่ง คนและกรรมการอื่นอีก สองคนทําหนาที่ตามที่
สหกรณฯกําหนด
(7) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหา จัดใหมีบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิสรรหา และประกาศ
รับสมัครผูแทนสมาชิกเขารับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญไม นอย
กวา 60 วันและใหไดรายชื่อผูไดรับการสรรหากอนการประชุมใหญไมนอยกวา 15 วัน
(8) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหา จัดใหมีคูหา หีบบัตร บัตรสรรหาและอุปกรณประจํา
หนวยสรรหามอบใหกรรมการประจําหนวยสรรหากอนวันสรรหา1 วันและใหจัดการสรรหาลวงหนากอนวันสรร
หาไมเกิน 7 วัน ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
(9) ใหสมาชิกที่มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดําเนินการลงลายมือชื่อรับบัตรสรรหา
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(10) การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
10.1 การลงคะแนนสรรหา ณ หนวยสรรหาที่สหกรณประกาศ ตั้งแตเวลา 08.00 - 15.00 น.
ในวันสรรหาเมื่อหมดเวลาการสรรหาใหกรรมการประจําหนวยสรรหาสรุปยอดผูมา
ใชสิทธิรายงานสหกรณและนําหีบบัตรสงใหสหกรณภายในวันที่มีการสรรหา
10.2 การลงคะแนนสรรหาลวงหนา ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
จํากัดตั้งแตเวลา 08.00 - 15.00 น. เมื่อหมดเวลาการสรรหาลวงหนาใหกรรมการ
ประจําหนวยสรรหาลวงหนาสรุปยอดผูมาใชสิทธิและเก็บรักษาหีบไดที่สหกรณบัตร
เพื่อสงมอบกรรมการตรวจรับ-หีบบัตรวันสรรหา
(11) ใหสมาชิกทําเครื่องหมายกากบาทลงในชองที่จัดใหไวไมเกินหรือเทากับจํานวนคณะกรรมการ
ดําเนินการที่จะสรรหาในคูหากอนหยอนบัตรสรรหาลงในหีบบัตรสรรหา
(12) ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหานับคะแนนรวมที่ศูนยอํานวยการสรรหา โดยตรวจสอบ
ความถูกตองของบัตรสรรหากับจํานวนผูที่มีสิทธิสรรหาเมื่อบัตรลงมาครบทุกหนวยจึงใหเริ่มนับคะแนนได
(13) ปใดมีการสรรหาประธานกรรมการ ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหาจัดใหมีการสรรหา
ประธานกรรมการแยกตางหากจากการสรรหากรรมการ
(14) ผูแทนสมาชิก มีสิท ธิส มัครเขารับ การสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดําเนินการไดตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดเทานั้น
(15) ผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการไดรับสรรหาโดยมี
คะแนนสูงสุดและรองตามลําดับ หากคะแนนเทากันใหตัดสินดวยการจับฉลากและเรียงลําดับคะแนนเสนอที่
ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้ง
(16) ผูไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการ ตองรายงานตัวในวันประชุมใหญของ
สหกรณฯ หากผูไดรับการพิจารณาสรรหาไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธิ์ ที่ประชุมใหญมีสิทธิ์เลื่อนผูไดลําดับ
รองขึ้นมาเปนผูที่ไดรับการสรรหาและใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งแทน
(17) เมื่อที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งจากผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ
แลวใหผูไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10. การใชสิทธิของสมาชิก
(1) สิทธิการออกเสียงเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายใหผูอื่นใชสิทธิ์แทนไมได
(2) สมาชิกคนหนึ่ง มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการไดหนึ่งเสียง และ
กรรมการอื่นไดตามจํานวนกรรมการที่วางลง
(3) สมาชิกตองแสดงตัวตอกรรมการประจําหนวยสรรหา ณ หนวยสรรหา โดยมีหลักฐานการ
ตรวจสอบอยางหนึ่งอยางใด คือบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ หรือบัตรประจําตัวที่มีภาพถายและหนวยงานทาง
ราชการเปนผูออกให พรอมลงลายมือชื่อกอนรับบัตรและใชสิทธิ์
(4) สมาชิกตองการใชสิทธิ์สรรหาตางหนวยใหแจงสหกรณทราบลวงหนากอนวันสรรหาอยาง
นอยเจ็ดวัน
(5) สมาชิ ก ผูที่มีสิทธิ์สรรหาลวงหนาคือ สมาชิกที่ติดราชการและมีกิจธุระจําเปนเรง ดวน
ฉุกเฉิน ตรงกับวันที่สหกรณกําหนดลงคะแนนสรรหา ใหยื่นความจํานงตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมแนบ
หนังสือคําสั่งไปราชการหรือเอกสารอื่นประกอบ
(6) สมาชิกทีพ่ ิการมาใชสิทธิ์การสรรหาใหกรรมการประจําหนวยสรรหาเปนผูวินิจฉัย
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ขอ 11. การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีที่มีผูสมัครไมเกินจํานวนกรรมการที่พึงมีตาม
เกณฑนี้ไมตองดําเนินการสรรหา ใหถือวาบุคคลผูนั้นผานการสรรหาแลว
ขอ 12. คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้งไมเกินสอง
วาระติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง ผูที่ไดรับการเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลือของผูที่ตนแทน
ขอ 13. ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหารักษาการตามระเบียบนี้แ ละใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดใน
ปญหาทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557
ศิริ เลิศไกร
( นายศิริ เลิศไกร )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

