
 

 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2562 
 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2562 ขอ 65 , 66 , 67 

80(7) และขอ 112(12) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 50 ครั้งท่ี 12 เมื่อวัน ท่ี 25 กันยายน 2562           

เห็นชอบใหกําหนดระเบียบวาดวยผูแทนสมาชิก ไวดงัตอไปนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2562” 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2555 

  บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคําสั่งอ่ืนใดซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ         หมายความวา  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการ      หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย  

                                                                  อนามัยสุรินทร จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา   ประธานกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพย  

                                                                  อนามัยสุรินทร จํากัด 

  กรรมการ    หมายความวา  กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัย  

      สุรินทร  จํากัด 

  ขอบังคับ    หมายความวา   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสรุินทร จํากัด พ.ศ. 2562 

  สมาชิก            หมายความวา   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จํากัด ไม   

รวมถึงสมาชิกสมทบ 

ผูแทนสมาชิก       หมายความวา    ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย  

    อนามัยสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2562     

  เขต  หมายความวา ทองท่ีซึ่งจัดเปนเขต อันจะมีการเลือกตั้ง  

      คณะกรรมการดําเนินการ 

  หนวย  หมายความวา หนวยบริการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด  

      ท่ีมีสมาชิกสังกัดอยู 

 

 

 

 

 



หมวด 1 

บทท่ัวไป 
 

ขอ 5 สมาชิกเทานั้นมีสิทธ์ิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 

ขอ 6 จํานวนผูแทนสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน ถาเศษของจํานวน

สมาชิกดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน ทั้งนี้จํานวนผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคน 

การคํานวณจํานวนผูแทนสมาชิกเพื่อดําเนินการเลือกต้ังในปใด ใหใชจํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 

ของปน้ันเปนฐานการคํานวณ 

ขอ 7 ผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันเลือกต้ัง  ถายังไมมีการเลือกต้ังผูแทน

สมาชิกใหมก็ใหผูแทนสมาชิกเดมิอยูในตําแหนงตอไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

ขอ 8 ผูแทนสมาชิกพนตําแหนง เมื่อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกตอสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 9 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ 

 ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึง

หนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด ก็ใหสหกรณดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกให

ครบตามจํานวนท่ีวางลงและใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 

หมวด 2 

การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก 
 

 ขอ 10 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 30 วัน 

 ขอ 11 การเลือกต้ังใหแบงเขตการเลือกตั้งเปน 14 เขต ซึ่งแตละเขตประกอบดวยหนวย ดังนี้ 

  เขตท่ี 1 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร หนวยโรงพยาบาลสุรนิทร  หนวย

เจาหนาท่ีสหกรณ หนวยเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หนวยลูกจางกรมอนามัย หนวยขาราชการบํานาญ 

หนวยพิเศษ   

  เขตท่ี 2 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

เขวาสินรินทร หนวยโรงพยาบาลเขวาสินรินทร   

  เขตที ่3 ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปราสาท หนวยโรงพยาบาลปราสาท  

  เขตท่ี 4 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณ สุขอําเภอสังขะ หนวยโรงพยาบาลสังขะ                

หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีณรงค หนวยโรงพยาบาลศรีณรงค   

  เขตท่ี 5 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกาบเชิง หนวยโรงพยาบาลกาบเชิง  

หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนมดงรัก  หนวยโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

  เขตที ่6 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอศีขรภูมิ หนวยโรงพยาบาลศีขรภูมิ     



  เขตที ่7 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรงทาบ หนวยโรงพยาบาลสําโรงทาบ  

  เขตที ่8 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมพระ หนวยโรงพยาบาลจอมพระ    

  เขตที่  9  ประกอบดวย หนวยสํานกังานสาธารณสุขอําเภอทาตูม หนวยโรงพยาบาลทาตูม  

  เขตที่  10  ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม หนวยโรงพยาบาลสนม  

  เขตท่ี 11 ประกอบดวย หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัตนบุรี หนวยโรงพยาบาลรัตนบุรี  

หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนนารายณ หนวยโรงพยาบาลโนนนารายณ   

  เขตที ่12  ประกอบดวย  หนวยสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอชุมพลบุรี  หนวยโรงพยาบาลชุมพลบุรี     

  เขตท่ี 13  ประกอบดวย  หนวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวเชด  หนวยโรงพยาบาลบัวเชด  

  เขตท่ี 14  ประกอบดวย  หนวยสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอลําดวน  หนวยโรงพยาบาลลําดวน 

 ขอ 12 ใหดําเนินการเลือกตั้งใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) การกําหนดการเลือกตั้งเปนหนวยโดยวิธีการลงคะแนนเสียงลับ 

(2) กําหนด วัน ,เวลา หลักเกณฑการรับสมัครผูแทนของแตละหนวย 

(3) กําหนดจํานวนผูแทนสมาชิกที่พึงมีในแตละหนวยโดยใชวิธีอัตราสวนตาม ขอ 6 

(4) แตงต้ังคณะกรรมการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกในแตละหนวยในขอ 11 

ขอ 13 ใหคณะกรรมการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกตามขอ 12(4) จัดประชุมสมาชิกตามกําหนดการ ในขอ 12(1) 

และใหที่ประชุมเลือกสมาชิกดวยกันเองเปนคณะกรรมการนับคะแนน โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย

ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ  

 ขอ 14 ผูมีสิทธิได รับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของหนวยใดตองเปนผู ท่ีสมัครตามประกาศที่ กําหนด             

ตามขอ 12(3)  

 ขอ 15 ใหสมาชิกลงคะแนนเลือกผูแทนสมาชิกไดไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่พึงมีของหนวยนั้นตามขอ 11 

วิธีการลงคะแนนใหใชวิธีลับ   

 ขอ 16 ใหคณะกรรมการนับคะแนนตามขอ 13 ดําเนินการนับคะแนนจนแลวเสร็จในวันเดียวกับวันท่ีจัด

ประชุมเลือกผูแทนสมาชิก 

 ขอ 17 ใหสมาชิกที่รับการลงคะแนนเรียงตามลําดับสูงสุดลดหลั่นลงไปจํานวนไมเกินผูแทนสมาชิกในหนวย

นั้นเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

 กรณีมีผูสมัครผูแทนสมาชิกมีคะแนนเสียงเทากัน และเปนคะแนนที่มีสิทธิเปนผูแทนสมาชิก ซึ่งจะทําให

จํานวนผูแทนสมาชิกเกินกวาท่ีกําหนด ใหใชวิธีจับฉลาก เพ่ือใหไดผูแทนสมาชิกครบตามจํานวนท่ีกําหนด 

ขอ 18 สมาชิกที่ใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิกจะไดรับ คาตอบแทนการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก

ตามระเบียบวาดวยการน้ัน 

 

 

 

 

 
    



หมวด  

ผูประสานงานผูแทนสมาชิก 
 

 ขอ 19 ใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งแลวนั้นเลือกกันเองเปนผูประสานงานผูแทนสมาชิกประจําหนวย  

โดยใหมีหนวยละหนึ่งคน 

 ขอ 20 ใหผูประสานงานผูแทนสมาชิกมีหนาที่ในการประสานงานระหวางสหกรณกับผูแทนสมาชิกและ

สมาชิกรวมท้ังมีหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ถาผูประสานงานผูแทนสมาชิกไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูแทนสมาชิกในหนวยงานนั้นเลือกต้ังผู

ประสานงานผูแทนสมาชิกทดแทนภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีผูประสานงานผูแทนสมาชิกเดิมปฏิบัติหนาที่ไมได 
 

หมวด 4 

บทเบ็ดเตล็ด 
 

 ขอ 21 ใหกรรมการประจําเขต  รายงานผลการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและผูประสานงานผูแทนสมาชิกแก

คณะกรรมการไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีการเลือกตั้ง 

 ขอ 22 ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยความเห็นของ

คณะกรรมการถือเปนที่สุด 

 ขอ 23 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

  

(นายศุภรัฐ   พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 

 

 

 

 


