ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด
วาดวย ผูแทนสมาชิก
พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามขอ 52, 65(8), 87(10) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 43 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมือ่ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 กําหนดใหมรี ะเบียบ
วาดวยการเลือกตัง้ ผูแ ทนสมาชิก ไวดงั ตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการเลือกตั้งผูแ ทน
สมาชิก พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ.
2552
บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคําสั่งอื่นใดซึง่ ขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ
หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
คณะกรรมการ
หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากัด
ประธานกรรมการ หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากัด
กรรมการ
หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด
ขอบังคับ
หมายความวา ขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
สมาชิก
หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไม
รวมถึงสมาชิกสมทบ
ผูแทนสมาชิก
หมายความวา ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จํากัด
เขต
หมายความวา ทองที่ซึ่งจัดเปนเขต อันจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินการ
หนวย
หมายความวา หนวยบริการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ที่มีสมาชิกสังกัดอยู
ขอ 5 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวด 1
บททัว่ ไป
ขอ 6. สมาชิกเทานั้นมีสิทธิ์ไดรับเลือกตัง้ เปนผูแ ทนสมาชิก
ขอ 7. จํานวนผูแทนสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแ ทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษ ของ
จํานวนสมาชิกดังกลาวเกินกึง่ หนึง่ ใหเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิกเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งคน ทัง้ นี้จาํ นวนผูแทนสมาชิกตองไมนอ ย
กวาหนึ่งรอยคน
การคํานวณจํานวนผูแทนสมาชิกเพือ่ ดําเนินการเลือกตัง้ ในปใด ใหใชจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 สิงหาคม
ของปนั้นเปนฐานการคํานวณ
ขอ 8 ผูแทนสมาชิกมีวาระการดํารงตําแหนงวาระละหนึ่งป นับแตวันเลือกตั้งถายังไมมีการเลือกตั้งให
ผูแทนสมาชิกเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 9 ผูแทนสมาชิกพนตําแหนง เมือ่
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ ผูแ ทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 10 ตําแหนงผูแ ทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ
ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิก
เหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถงึ สามในสีข่ องจํานวนผูแ ทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหสหกรณดําเนินการเลือกตัง้
ผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลงและใหผูแทนสมาชิกทีไ่ ดรับเลือกตัง้ อยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซงึ่ ตนแทน
หมวด 2
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
ขอ 11 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ขอ 12 การเลือกตั้งใหแบงเขตการเลือกตัง้ เปน 14 เขต ซึ่งแตละเขตประกอบดวยหนวย ดังนี้
(1) เขต 1 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรนิ ทร หนวยพิเศษและหนวย
เจาหนาที่สหกรณและ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ ฯ หนวยลูกจางกรมอนามัยและหนวยขาราชการบํานาญ
(2) เขต 2 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง หนวยสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเขวาสินรินทร
(3) เขต 3 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปราสาท หนวยโรงพยาบาล
ปราสาท
(4) เขต 4 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสังขะ หนวยโรงพยาบาลสังขะ
หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีณรงค
(5) เขต 5 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกาบเชิง หนวยโรงพยาบาล

กาบเชิง หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนมดงรัก หนวยโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(6) เขต 6 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศีขรภูมิ หนวยโรงพยาบาลศีขรภูมิ
(7) เขต 7 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรงทาบ หนวยโรงพยาบาล
สําโรงทาบ
(8) เขต 8 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมพระ หนวยโรงพยาบาลจอมพระ
(9) เขต 9 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาตูม หนวยโรงพยาบาลทาตูม
(10) เขต 10 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม หนวยโรงพยาบาลสนม
(11) เขต 11 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัตนบุรี หนวยโรงพยาบาล
รัตนบุรี หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนนารายณ
(12) เขต 12 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมพลบุรี หนวยโรงพยาบาลชุมพลบุรี
(13) เขต 13 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวเชด หนวยโรงพยาบาลบัวเชด
(14) เขต 14 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําดวน หนวยโรงพยาบาลลําดวน
ขอ 13 ใหดําเนินการเลือกตั้งใหปฏิบตั ดิ ังนี้
(1) การกําหนดการเลือกตั้งเปนหนวยโดยวิธีการลงคะแนนเสียงลับ
(2) กําหนด วัน ,เวลา หลักเกณฑการรับสมัครผูแทนของแตละหนวย
(3) กําหนดจํานวนผูแทนสมาชิกที่พึงมีในแตละหนวยโดยใชวิธีอตั ราสวนตาม ขอ 7
(4) แตงตัง้ คณะกรรมการเลือกตัง้ ผูแ ทนสมาชิกในแตละหนวยในขอ 12
ขอ 14 ใหคณะกรรมการเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิกตามขอ 13(4) จัดประชุมสมาชิกตามกําหนดการ
ในขอ 13(1) และใหที่ประชุมเลือกสมาชิกดวยกันเองเปนคณะกรรมการนับคะแนน โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
ประกอบดวยประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ
ขอ 15 ผูมีสทิ ธิไดรับเลือกตัง้ เปนผูแทนสมาชิกของหนวยใดตองเปนผูที่สมัครตามประกาศที่กําหนดตาม
ขอ 13(3) เวนแตไมมีผูใดสมัครหรือสมัครไมครบตามจํานวนใหใชการนําเสนอในที่ประชุมแลวเลือกตั้งจนครบตาม
จํานวน
ขอ 16 ใหสมาชิกลงคะแนนเลือกผูแ ทนสมาชิกไดไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่พึงมีของหนวยนั้นตามขอ
12 วิธีการลงคะแนนใหใชวิธีลับ
ขอ 17 ใหคณะกรรมการนับคะแนนตามขอ 14 ดําเนินการนับคะแนนจนแลวเสร็จในวันเดียวกับวันทีจ่ ดั
ประชุมเลือกผูแทนสมาชิก
ขอ 18 ใหสมาชิกที่รับการลงคะแนนเรียงตามลําดับสูงสุดลดหลั่นลงไปจํานวนไมเกินผูแทนสมาชิกใน
หนวยนั้นเปนผูไดรับการเลือกตัง้ เปนผูแ ทนสมาชิก
ขอ19 สมาชิกที่ใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูแ ทนสมาชิกจะไดรับ คาตอบแทนการเลือกตั้งผูแ ทน
สมาชิกตามระเบียบวาดวยการนั้น

หมวด
ผูประสานงานผูแทนสมาชิก
ขอ 20 ใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งแลวนั้นเลือกกันเองเปนผูประสานงานผูแทนสมาชิกประจําหนวย
โดยใหมีหนวยละหนึ่งคน
ขอ 21 ใหผูประสานงานผูแทนสมาชิกมีหนาที่ในการประสานงานระหวางสหกรณกับผูแทนสมาชิกและ
สมาชิกรวมทั้งมีหนาที่อื่นตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ถาผูประสานงานผูแทนสมาชิกไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ไดใหผแู ทนสมาชิกในหนวยงานนั้นเลือกตั้งผู
ประสานงานผูแทนสมาชิกทดแทนภายใน 30 วัน นับแตวันที่ผปู ระสานงานผูแทนสมาชิกเดิมปฏิบัติหนาที่ไมได
หมวด 4
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 22 ใหกรรมการประจําเขต รายงานผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและผูประสานงานผูแทนสมาชิกแก
คณะกรรมการไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการเลือกตั้ง
ขอ 23 ในกรณีที่มีปญ
 หาในการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยความเห็นของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นายศุภรัฐ พูนกลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

