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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากดั 

วาดวย วธิกีารสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2560 

------------------------------------------ 

 เพ่ือใหการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  เปนไปดวย

ความเรียบรอย เปนผลดีตอสหกรณ 

 ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 58 , ขอ 59 , ขอ 60  

และขอ 89 (9)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  ชุดท่ี 48  จึงไดกําหนดระเบียบวาดวย

วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ...........  โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560  เพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 ขอ  1  ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  วาดวยวิธีการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการ  พ.ศ.............." 

 ขอ 2  ใหยกเลิก  "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  วาดวยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ พ.ศ.2546" 

 ขอ  3  ระเบียบน้ีใหถือใชตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2560               

(วันท่ี 24 ธันวาคม 2560)  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใช

ระเบียบน้ีแทน 

 ขอ  4  ในระเบียบน้ี 

  “ สหกรณ ”  หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 “ ขอบังคับ ” หมายถึง  ขอบงัคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ สมาชิก ”  หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  

 “ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง ประธานคณะกรรมการสหกรณออมทรัพย 

      อนามัยสุรินทร จํากัด 

 “ กรรมการ ”  หมายถงึ     กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 “ คณะกรรมการสรรหา ”     หมายถงึ  คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสหกรณออมทรัพย 

         อนามัยสุรินทร จํากัด 

 “ ผูสมัคร ” หมายถึง  สมาชิกผูสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ หรือ 

     กรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 “ ผูลงคะแนน ” หมายถึง  สมาชิกผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ 

     สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จาํกัด 

 “ หนวยลงคะแนน ”  หมายถงึ สถานท่ีท่ีกําหนดใหมีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ 

 

 



หมวดที่  1 

ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ  5  คณะกรรมการ  มีจํานวน  15 คน  ประกอบดวย 

  5.1  ประธานกรรมการ  จํานวน   1 คน 

  5.2  กรรมการ     จํานวน  14 คน 

 ขอ  6  การเลือกตั้ง  ในขั้นแรกใหเปนการสรรหาโดยใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหาในหนวยลงคะแนนท่ีตนมี

ช่ืออยูโดยวิธีลับ  ตามวิธีท่ีกําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการสรรหา  เพ่ือเสนอช่ือสมาชิกผูท่ีไดรับการสรรหาใหท่ี

ประชุมใหญเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการ 

 ขอ  7  ใหประธานคณะกรรมการสรรหา  หรือผูท่ีประธานคณะกรรมการสรรหามอบหมาย  นําเสนอรายช่ือ

สมาชิกผูท่ีไดรับการสรรหาใหท่ีประชุมใหญของสหกรณเลือกตั้งเปนคณะกรรมการตอไป 

 ขอ  8  ใหสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ  รายงานตัวตามแบบรายงานตัวของสหกรณภายใน  7  

วัน  นับแตวันถัดจากวันท่ีประชุมใหญเลือกตั้ง  หากไมรายงานตัวตามกําหนดดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิ 

 

หมวดที่  2 

คณะกรรมการสรรหา 

 ขอ  9  ใหสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหน่ึง  เพ่ือดําเนินการสรรหาคณะคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาใหประกอบดวย  ประธานกรรมการสรรหา  จํานวน 1 คน   กรรมการสรรหาจํานวน  4  

คน  ท้ังน้ีกรรมการสรรหาตองไมเปนผูสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการในคราวน้ัน 

 การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  บทบาทหนาท่ี  การดํารงตําแหนง  และคาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา  

ใหกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

  

หมวดที่  3 

การสมัคร  และการลงคะแนน 

 ขอ  10  ใหคณะกรรมการสรรหา  ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันท่ี

ประกาศใหมีการสรรหาคณะกรรมการ  สําหรับวันเวลาในการรับสมัคร  วันประกาศรายช่ือผูสมัคร  และวันลงคะแนนสรร

หาใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา 

 สมาชิกรายใดท่ีสมัครรับการสรรหา  แตไมปรากฏรายช่ือเปนผูสมัคร  ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการสรรหา

ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีประกาศรายช่ือผูสมัครรับการสรรหา  เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบหรือประกาศ

เพ่ิมเติมรายช่ือผูสมัครตอไป 

 ขอ  11  คุณสมบัติและขอหามในการเปนประธานกรรมการและกรรมการ 

  11.1  คุณสมบัติของประธานกรรมการ 

         ก.  ตองมีประสบการณเคยเปนกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

         ข.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา  2  ปทางปบัญชีสหกรณ 

   ค.  ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 60  แหงขอบังคับ 



  11.2  คุณสมบัติของกรรมการ  

   ก.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา  2  ปทางปบัญชีสหกรณ  

   ข.  ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 60  แหงขอบังคับ 

 

หมวดที่  4 

สิทธิ  และการลงคะแนนสรรหา 

 ขอ  12  การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ  ใหถือเปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคน 

 ขอ  13  ใหสหกรณประกาศรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการในวันท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศ

รายช่ือผูสมัคร  โดยติดประกาศไวท่ีสํานักงานของสหกรณ 

 สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา  หรือมีช่ืออยูผิดหนวยลงคะแนน

สรรหา  ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการภายใน  7 วัน นับแตวันท่ีประกาศรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา  ใหคณะ

คณะกรรมการตรวจสอบ  และดําเนินการประกาศเพ่ิมเติมรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาใหถูกตองตอไป 

 ขอ  14  การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ  ผูลงคะแนนมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาผูสมัครเปนประธาน

กรรมการไดเพียงหน่ึงคน 

 ในกรณีมีผูสมัครเปนประธานกรรมการมากกวาหน่ึงคน  ใหผูสมัครท่ีมีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูไดรับการสรรหา

เปนประธานกรรมการ 

 ในกรณีผูสมัครเปนประธานกรรมการคนเดียว  ใหถือวาผูสมัครน้ันไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการโดยไม

ตองมีการลงคะแนนสรรหา 

 ขอ  15  การลงคะแนนสรรหากรรมการ  ผูลงคะแนนมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหากรรมการไดตามจํานวนไม

เกินท่ีกําหนดในการสรรหากรรมการในคราวน้ัน 

 ในกรณีมีผูสมัครเปนกรรมการมากกวาจํานวนท่ีกําหนดในการสรรหากรรมการในคราวน้ัน   ใหผูท่ีไดคะแนน

เสียงสูงสุด  และคะแนนในลําดับรองถัดไปจนครบจํานวนกรรมการท่ีสรรหาในคราวน้ันไดรับการสรรหาเปนกรรมการ

ดําเนินการ 

 ในกรณีเขตสรรหาใดมีผูสมัครเปนกรรมการคนเดียว  หรือนอยกวาจํานวนกรรมการท่ีจะมีไดในคราวน้ัน  ใหถือ

วาผูสมัครน้ันไดรับการสรรหาเปนกรรมการโดยไมตองมีการลงคะแนนสรรหา   

 ขอ  16  การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ  ในกรณีมีผูไดรับคะแนนเสียงเทากัน  และเปนคะแนนท่ีมีสิทธิ

ไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการ  ซ่ึงจะทําใหจํานวนคณะกรรมการเกินวาท่ีกําหนดไวในการสรรหาคราวน้ัน  ให

คณะกรรมการสรรหาคนใดคนหน่ึงใชวิธีจับฉลาก  เพ่ือใหไดผูสมัครท่ีไดคะแนนเทากันน้ันไดรับการสรรหาเปน

คณะกรรมการตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

 ขอ  17  ผูลงคะแนนสรรหาตองไปใชสิทธิออกเสียงเฉพาะในหนวยลงคะแนนสรรหาท่ีตนมีช่ือในบัญชีรายช่ือผู

ลงคะแนนสรรหาเทาน้ัน 

 

 

 



หมวดที่  5 

ขอปฏิบตัิในการสรรหาคณะกรรมการ 

 ขอ  18  ในระหวางเปดลงคะแนน  หามมิใหผูใดเขามาในหนวยลงคะแนนท่ีกําหนดไว  เวนแตผูลงคะแนนท่ีเขา

ไปใชสิทธิลงคะแนน 

 ขอ  19  ผูลงคะแนนท่ีประสงคจะใชสิทธิลงคะแนน  เม่ือเขาไปในหนวยลงคะแนนแลว  จะตองรายงานตัวตอ

กรรมการประจําหนวยลงคะแนน  และดําเนินการลงคะแนนภายในเวลาอันสมควร  เสร็จแลวจะตองออกจากบริเวณ

หนวยลงคะแนนในทันที 

 

หมวดที่  6 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ  20  ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการตามระเบียบน้ีใหท่ีประชุมใหญ คร้ังท่ีดําเนินการเลือกตั้งพิจารณา

วินิจฉัยเพ่ือใหการเลือกตั้งดําเนินตอไปได 

 ขอ  21  ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบน้ี 
 

  ประกาศ  ณ  ....................................................................... 

 

 

 

(นายคําพอง  ม่ันจิต) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสริุนทร์  จํากดั 


