
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2565 

 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบั งคับของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2565           
ข้อ 65,66,67,79(5) และข้อ 113(14) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่            
28 มิถุนายน 2565 เห็นชอบให้กำหนดระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 
2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติอ่ืนใด ที่กำหนดไว้แล้วขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า   สหกรณอ์อมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จำกัด                                               
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จำกัด 
  “กรรมการ” หมายความว่า   กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ 
จำกัด 
  “ข้อบังคับ” หมายความว่า   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 
2565 
  “สมาชิก” หมายความว่า   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ไม่
รวมถึงสมาชิกสมทบ 

“ผู้แทนสมาชิก” หมายความว่า   ผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2565               
  “เขต”  หมายความว่า   ท้องที่ซึ่งจัดเป็นเขต อันจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
  “หน่วย” หมายความว่า   หน่วยบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  
จำกดั ที่มีสมาชิกสังกัดอยู่ 
                

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 5 สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 



ข้อ 6 จำนวนผู้แทนสมาชิกให้ใช้อัตราส่วนจำนวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของ
จำนวนสมาชิกดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน ทั้งนี้จำนวนผู้แทนสมาชิกต้องไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

การคำนวณจำนวนผู้แทนสมาชิกเพ่ือดำเนินการเลือกตั้งในปีใด ให้ใช้จำนวนสมาชิก ณ วันที่                    
31 กรกฎาคมของปีนั้นเป็นฐานการคำนวณ 

ข้อ 7 ผู้แทนสมาชิกมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิกใหม่ก็ให้ผู้แทนสมาชิกเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ใหม ่

ข้อ 8 ผู้แทนสมาชิกพ้นตำแหน่ง เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 9 ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ 
 ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือ

ไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้สหกรณ์ดำเนินการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลงและให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 

หมวด 2 
การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก 

 ข้อ 10 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า           
7 วัน 
 ข้อ 11 การเลือกตั้งให้แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 14 เขต ซึ่งแต่ละเขตประกอบด้วยหน่วย ดังนี้ 
  เขตที่ 1 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หน่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ 
หน่วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หน่วยเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หน่ วยลูกจ้างกรมอนามัย หน่วย
ข้าราชการบำนาญ หน่วยพิเศษ   
  เขตที่ 2 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง หน่วยสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเขวาสินรินทร์ หน่วยโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์   
  เขตที่ 3 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท หน่วยโรงพยาบาล
ปราสาท  
  เขตท่ี 4 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ หน่วยโรงพยาบาลสังขะ 
หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์ หน่วยโรงพยาบาลศรีณรงค์   
  เขตท่ี 5 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง หน่วยโรงพยาบาลกาบเชิง  
หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก หน่วยโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
  เขตท่ี 6 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ หน่วยโรงพยาบาลศขีรภูมิ     
  เขตที่ 7 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ หน่วยโรงพยาบาล
สำโรงทาบ  



  เขตที่ 8 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ หน่วยโรงพยาบาล          
จอมพระ    
  เขตที่  9  ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม หน่วยโรงพยาบาลท่าตูม  
  เขตที่  10  ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม หนว่ยโรงพยาบาลสนม  
  เขตที่ 11 ประกอบด้วย หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี  หน่วยโรงพยาบาล               
รัตนบุรี หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ์ หน่วยโรงพยาบาลโนนนารายณ์   
  เขตที่ 12  ประกอบด้วย  หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี หน่วยโรงพยาบาลชุมพลบุรี     
  เขตที ่13  ประกอบด้วย  หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด หนว่ยโรงพยาบาลบัวเชด  
  เขตที่ 14  ประกอบด้วย  หน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน หน่วยโรงพยาบาลลำดวน 
 ข้อ 12 ให้ดำเนินการเลือกตั้งให้ปฏิบัติดงันี้ 

(1) การกำหนดการเลือกตั้งเป็นหน่วยโดยวิธีการให้สมาชิกลงคะแนนเสียงลับหรือเปิดเผย 
ดังนี้ 
(1.1)  กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกมีจำนวนเกินจำนวนผู้แทนสมาชิกที่

พึงมีของหน่วยนั้นตามข้อ 11 วิธีการลงคะแนนให้ใช้วิธีลับ 
(1.2)  กรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกมีจำนวนไม่เกินจำนวนผู้แทนสมาชิก

ที่พึงมีของหน่วยนั้นตามข้อ 11 ให้ถือว่าหน่วยเลือกตั้งนั้น มีจำนวนผู้แทนสมาชิกตามจำนวนที่ ได้สมัคร        
แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการรับรองจากสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งนั้น โดยวิธีการลงลายมือชื่อตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์
กำหนด 

(2) กำหนด วัน ,เวลา หลักเกณฑ์การรับสมัครผู้แทนของแต่ละหน่วย 
(3) กำหนดจำนวนผู้แทนสมาชิกที่พึงมีในแต่ละหน่วยโดยใช้วิธอัีตราส่วนตาม ข้อ 6 
(4) แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกในแต่ละหน่วยในข้อ 11 

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามข้อ 12(4) จัดประชุมสมาชิกตามกำหนดการ ใน
ข้อ 12(1) และให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกด้วยกันเองเป็นคณะกรรมการนับคะแนน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า            
3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ  
 ข้อ 14 ผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกของหน่วยใดต้องเป็นผู้ที่สมัครตามประกาศที่กำหนด 
ตามข้อ 12(3)  
 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการนับคะแนนตามข้อ 13 ดำเนินการนับคะแนนจนแล้วเสร็จในวันเดียวกับวันที่
จดัประชุมเลือกผู้แทนสมาชิก 
 ข้อ 16 ให้สมาชิกท่ีรับการลงคะแนนเรียงตามลำดับสูงสุดลดหลั่นลงไปจำนวนไม่เกินผู้แทนสมาชิกใน
หน่วยนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
 กรณมีีผู้สมัครผู้แทนสมาชิกมีคะแนนเสียงเท่ากัน และเป็นคะแนนที่มีสิทธิเป็นผู้แทนสมาชิก ซ่ึงจะทำ
ให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเกินกว่าที่กำหนด ให้ใช้วิธีจับฉลาก เพ่ือให้ได้ผู้แทนสมาชิกครบตามจำนวนที่กำหนด 

ข้อ 17 สมาชิกท่ีใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกจะได้รับ ค่าตอบแทนการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 
 
 



หมวด 3 
ผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิก 

 ข้อ 18 ให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งแล้วนั้นเลือกกันเองเป็นผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิกประจำ
หน่วย  โดยให้มีหน่วยละหนึ่งคน 
 ข้อ 19 ให้ผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิกมีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างสหกรณ์กับผู้แทนสมาชิก
และสมาชิกรวมทั้งมีหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 ถ้าผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานนั้นเลือกตั้งผู้
ประสานงานผู้แทนสมาชิกทดแทนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิกเดิมปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได ้

 

หมวด 4 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 20 ให้กรรมการประจำเขต รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิก
แก่คณะกรรมการไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องรายงานก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อย
กว่า 7 วัน 
 ข้อ 21 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยความเห็นของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
         (ดร.ทพ.นพรัศม์  เหลือล้นนิธิศ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 


