
ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จํากัด 

วาดวย ผูแทนสมาชิก 

พ.ศ. 2555 

 

 อาศัยอํานาจตามขอ 52, 65(8), 87(10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 43 ในการประชุมคร้ังท่ี 9 เม่ือวันท่ี 25  กันยายน พ.ศ.  2555 กําหนดใหมีระเบียบ

วาดวยการเลอืกตัง้ผูแทนสมาชิก ไวดงัตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด   วาดวยการเลอืกตั้งผูแทน

สมาชิก พ.ศ. 2555” 

 ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ. 

2552  

  บรรดาระเบยีบ ประกาศ มติหรือคําสั่งอื่นใดซ่ึงขดัแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4   ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ         หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  คณะกรรมการ      หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย  

                                                                  อนามัยสุรินทร จาํกัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา   ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  

                                                                  อนามัยสุรินทร จาํกัด 

  กรรมการ    หมายความวา  กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร    

จํากัด 

  ขอบังคับ    หมายความวา   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  สมาชิก            หมายความวา   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไม   

รวมถึงสมาชิกสมทบ 

ผูแทนสมาชิก       หมายความวา    ผูแทนสมาชิกตามขอบังคบัสหกรณออมทรัพยอนามัย  

                                          สุรินทร จํากัด     

  เขต  หมายความวา ทองท่ีซ่ึงจดัเปนเขต อันจะมีการเลอืกตัง้คณะกรรมการ  

                                                                   ดําเนินการ 

  หนวย  หมายความวา หนวยบริการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด   

                                                                   ท่ีมีสมาชิกสังกัดอยู 

 ขอ 5  ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

 

 



หมวด 1 

บททัว่ไป 

 

ขอ 6.  สมาชิกเทาน้ันมีสิทธ์ิไดรับเลอืกตัง้เปนผูแทนสมาชิก 

ขอ 7.  จํานวนผูแทนสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน  ถาเศษ    ของ

จํานวนสมาชิกดงักลาวเกินก่ึงหน่ึงใหเลือกตัง้ผูแทนสมาชิกเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงคน ท้ังน้ีจาํนวนผูแทนสมาชิกตองไมนอย

กวาหน่ึงรอยคน 

การคํานวณจํานวนผูแทนสมาชิกเพ่ือดาํเนินการเลอืกตัง้ในปใด ใหใชจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 สิงหาคม

ของปน้ันเปนฐานการคํานวณ 

ขอ 8  ผูแทนสมาชิกมีวาระการดํารงตําแหนงวาระละหน่ึงป  นับแตวันเลือกตั้งถายังไมมีการเลือกตั้งให

ผูแทนสมาชิกเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 9  ผูแทนสมาชิกพนตําแหนง เม่ือ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลอืกตัง้ผูแทนสมาชิกใหม 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 10  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถงึคราวออกตามวาระ 

 ถาผูแทนสมาชิกพนจากตาํแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิก    

เหลือไมถึงหน่ึงรอยคนหรือเหลือไมถงึสามในสีข่องจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด  ก็ใหสหกรณดําเนินการเลอืกตัง้

ผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลงและใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลอืกตัง้อยูในตําแหนงไดเทากับวาระท่ีเหลืออยู

ของผูซ่ึงตนแทน 

 

หมวด 2 

การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

 ขอ 11  ใหคณะกรรมการจดัใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 ขอ 12  การเลือกตั้งใหแบงเขตการเลอืกตัง้เปน 14 เขต ซ่ึงแตละเขตประกอบดวยหนวย ดังน้ี 

  (1)  เขต 1  ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุรินทร  หนวยพิเศษและหนวย

เจาหนาท่ีสหกรณและ เจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจ ฯ  หนวยลูกจางกรมอนามัยและหนวยขาราชการบํานาญ 

  (2)  เขต  2  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง  หนวยสาํนักงาน

สาธารณสุขอําเภอเขวาสินรินทร 

  (3)  เขต 3  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอปราสาท  หนวยโรงพยาบาล

ปราสาท 

  (4)  เขต 4  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอสงัขะ  หนวยโรงพยาบาลสงัขะ  

หนวยสํานักงานสาธารณสขุอําเภอศรีณรงค 

  (5)  เขต 5  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอกาบเชิง  หนวยโรงพยาบาล 



กาบเชิง  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนมดงรัก  หนวยโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 

  (6)  เขต  6  ประกอบดวย หนวยสาํนักงานสาธารณสขุอําเภอศีขรภูมิ  หนวยโรงพยาบาลศีขรภูมิ 

  (7)  เขต 7  ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรงทาบ  หนวยโรงพยาบาล  

สําโรงทาบ 

  (8)  เขต 8  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมพระ  หนวยโรงพยาบาลจอมพระ 

  (9)  เขต 9  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอทาตูม  หนวยโรงพยาบาลทาตูม 

  (10)  เขต 10  ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสขุอําเภอสนม  หนวยโรงพยาบาลสนม 

  (11)  เขต  11 ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัตนบุรี  หนวยโรงพยาบาล 

รัตนบุรี  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนนารายณ 

  (12)  เขต 12 ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมพลบุรี  หนวยโรงพยาบาลชุมพลบุรี 

  (13)  เขต 13 ประกอบดวย  หนวยสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอบัวเชด หนวยโรงพยาบาลบัวเชด 

  (14)  เขต 14 ประกอบดวย  หนวยสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอลําดวน หนวยโรงพยาบาลลําดวน 

 ขอ 13  ใหดําเนินการเลอืกตั้งใหปฏิบตัดิังน้ี 

(1) การกําหนดการเลอืกตั้งเปนหนวยโดยวิธีการลงคะแนนเสยีงลบั 

(2) กําหนด วัน ,เวลา  หลักเกณฑการรับสมัครผูแทนของแตละหนวย 

(3) กําหนดจํานวนผูแทนสมาชิกท่ีพึงมีในแตละหนวยโดยใชวิธีอตัราสวนตาม ขอ 7 

(4) แตงตัง้คณะกรรมการเลอืกตัง้ผูแทนสมาชิกในแตละหนวยในขอ 12 

ขอ 14  ใหคณะกรรมการเลือกตัง้ผูแทนสมาชิกตามขอ  13(4)  จดัประชุมสมาชิกตามกําหนดการ  

ในขอ 13(1) และใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกดวยกันเองเปนคณะกรรมการนับคะแนน โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน  

ประกอบดวยประธานกรรมการ  กรรมการ และเลขานุการ  

 ขอ 15  ผูมีสทิธิไดรับเลือกตัง้เปนผูแทนสมาชิกของหนวยใดตองเปนผูท่ีสมัครตามประกาศท่ีกําหนดตาม

ขอ 13(3) เวนแตไมมีผูใดสมัครหรือสมัครไมครบตามจาํนวนใหใชการนําเสนอในท่ีประชุมแลวเลือกตั้งจนครบตาม

จํานวน 

 ขอ 16  ใหสมาชิกลงคะแนนเลอืกผูแทนสมาชิกไดไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกท่ีพึงมีของหนวยน้ันตามขอ 

12 วิธีการลงคะแนนใหใชวิธีลับ 

 ขอ 17  ใหคณะกรรมการนับคะแนนตามขอ 14 ดําเนินการนับคะแนนจนแลวเสร็จในวันเดยีวกับวันท่ีจดั

ประชุมเลือกผูแทนสมาชิก 

 ขอ 18  ใหสมาชิกท่ีรับการลงคะแนนเรียงตามลาํดบัสูงสุดลดหลั่นลงไปจํานวนไมเกินผูแทนสมาชิกใน

หนวยน้ันเปนผูไดรับการเลอืกตัง้เปนผูแทนสมาชิก 

ขอ19 สมาชิกท่ีใชสิทธิลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ผูแทนสมาชิกจะไดรับ คาตอบแทนการเลอืกตั้งผูแทน

สมาชิกตามระเบียบวาดวยการน้ัน 

 

 

         



หมวด  

ผูประสานงานผูแทนสมาชิก 

 

 ขอ 20  ใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลอืกตั้งแลวน้ันเลอืกกันเองเปนผูประสานงานผูแทนสมาชิกประจําหนวย  

โดยใหมีหนวยละหน่ึงคน 

 ขอ 21  ใหผูประสานงานผูแทนสมาชิกมีหนาท่ีในการประสานงานระหวางสหกรณกับผูแทนสมาชิกและ

สมาชิกรวมท้ังมีหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ถาผูประสานงานผูแทนสมาชิกไมสามารถปฏิบตัิหนาท่ีไดใหผูแทนสมาชิกในหนวยงานน้ันเลือกตั้งผู

ประสานงานผูแทนสมาชิกทดแทนภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีผูประสานงานผูแทนสมาชิกเดิมปฏบิัติหนาท่ีไมได 

 

หมวด 4 

บทเบด็เตล็ด 

 

 ขอ 22  ใหกรรมการประจําเขต  รายงานผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและผูประสานงานผูแทนสมาชิกแก

คณะกรรมการไมเกิน 15 วัน นับแตวันท่ีไดมีการเลอืกตั้ง 

 ขอ 23  ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัตติามระเบยีบน้ี  ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉยัความเห็นของ

คณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 

  

(นายศภุรัฐ    พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จาํกัด 

 

 
 


