
 

 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย วิธีการสรรหาและเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2562 

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

 เพื่อใหการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

เปนไปดวยความเรียบรอย เปนผลดีตอสหกรณ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด พ.ศ.2562 ขอ 70 (10), 

ขอ 71, ขอ 72, ขอ 80 (7) และขอ 112 (11) จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันที่              

22 ธันวาคม 2561 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยวิธีการสรรหาและ

เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2562" 

 ขอ 2 ใหยกเลิก บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ให

ใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 3 ระเบียบน้ีใหถือใชตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2562   

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”      หมายถึง สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรนิทร จํากัด 

 “ขอบังคับ”      หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “สมาชิก”      หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จํากัด 

  “ผูแทนสมาชิก”      หมายถึง ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับ  

 “คณะกรรมการ”     หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 “กรรมการ”      หมายถึง     กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 “คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญหรือ

ที่ประชุมใหญวิสามัญสหกรณเพ่ือดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ 

 “เขต”       หมายถึง เขตที่สมาชิกสมัครเปนกรรมการท่ีไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 

 “หนวยลงคะแนน”   หมายถึง สถานท่ีที่กําหนดใหมีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 

 

 

 

 
 



หมวด  1 

ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 5 คณะกรรมการ มีจํานวน 15 คน ประกอบดวย 

  (1) ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน 

  (2) กรรมการ จํานวน 14 คน กําหนดจํานวนกรรมการตามแตละเขตมีจํานวน 14 เขต            

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

   เขตที่ 1 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร โรงพยาบาลสุรินทร  

เจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ลูกจางกรมอนามัย ขาราชการบํานาญ หนวยพิเศษ                   

จํานวน 1 คน 

   เขตที่ 2 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอเขวาสินรินทร โรงพยาบาลเขวาสินรินทร จํานวน 1 คน 

   เขตที่ 3 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปราสาท โรงพยาบาลปราสาท 

จํานวน 1 คน 

   เขตที่  4 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสังขะ โรงพยาบาลสังขะ 

สํานักงานสาธารณสขุอําเภอศรีณรงค โรงพยาบาลศรีณรงค จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 5 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกาบเชิง โรงพยาบาลกาบเชิง  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนมดงรัก โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 1 คน 

   เขตที่ 6 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศีขรภูมิ โรงพยาบาลศีขรภูมิ                  

จํานวน 1 คน 

   เขตที่ 7 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรงทาบ  โรงพยาบาลสําโรงทาบ 

จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 8 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจอมพระ โรงพยาบาลจอมพระ    

จํานวน 1 คน 

   เขตที่ 9  ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาตูม โรงพยาบาลทาตูม จํานวน 1 คน 

   เขตที่ 10  ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนม โรงพยาบาลสนม จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 11 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรัตนบุรี โรงพยาบาลรัตนบุร ี 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนนารายณ โรงพยาบาลโนนนารายณ จํานวน 1 คน 

   เขตที่ 12 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมพลบุรี โรงพยาบาลชุมพลบุรี                      

จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 13 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบัวเชด  โรงพยาบาลบัวเชด จํานวน 1 คน 

   เขตท่ี 14 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําดวน โรงพยาบาลลําดวน  จํานวน 1 คน 

  (3) ในกรณีที่ขาราชการเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน หรือยายไปปฏิบัติงานนอก

สังกัดเดิมที่มีความประสงคจะเปนสมาชิกเขตเดิมกอนเกษียณอายุราชการ หรือเขตที่ตนมีภูมิลําเนาอยูใหแสดง

ความจํานงเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 



 ขอ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการ ในขั้นแรกใหเปนการสรรหาโดยใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหาใน

หนวยลงคะแนนที่ตนมีชื่ออยูโดยวิธีลับ ตามวิธีที่กําหนดไวในประกาศของสหกรณ เพื่อเสนอชื่อสมาชิกผูท่ีไดรับ

การสรรหาเปนคณะกรรมการใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ และในการนี้จัดใหมีการเลือกตั้ง

ผูแทนสมาชิกดวย 

 ขอ 7 ใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  

นําเสนอรายชื่อสมาชิกผู ท่ีไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการใหที่ประชุมใหญของสหกรณเลือกตั้งเปน

คณะกรรมการตอไป 

 ขอ 8 ใหสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ รายงานตัวตามแบบรายงานตัวของสหกรณ

ภายใน 7 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ประชุมใหญเลือกตั้ง หากไมรายงานตัวตามกําหนดดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิ 

หมวด  2 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 9 ใหสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมใหญ

วิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง  เพ่ือดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการเลือกตัง้ใหประกอบดวย ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน กรรมการ จํานวน 4 คน ทั้งนี้ 

คณะกรรมการเลือกตั้งตองไมเปนผูสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการในคราวนั้น 

 การแตงตั้ งคณะกรรมการเลือกตั้ ง บทบาทหนาที่  การดํารงตําแหน ง และคาตอบแทนของ

คณะกรรมการเลือกตั้งใหกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หมวด  3 

การสมัคร และการลงคะแนน 

 ขอ 10 ใหสหกรณดําเนินการสรรหาคณะกรรมการใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 30 วัน 

สําหรับวัน เวลา ในการรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผูสมัคร และวันลงคะแนนสรรหาใหเปนไปตามประกาศของ

สหกรณ 

 สมาชิกรายใดท่ีสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการ แตไมปรากฏรายชื่อเปนผูสมัคร ใหยื่นคํารองตอ

คณะกรรมการเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูสมัคร เพื่อใหคณะกรรมการเลือกตั้ง

ตรวจสอบหรือประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผูสมัครตอไป 

 ขอ 11 คุณสมบัติและขอหามในการเปนประธานกรรมการและกรรมการ 

  (1) คุณสมบัติของประธานกรรมการ 

         ก.  ตองมีประสบการณเคยเปนกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

         ข.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 2 ปทางปบัญชีสหกรณ 

   ค.  ไมมลีักษณะตองหามตามขอ 73 แหงขอบังคับ 

  (2) คุณสมบัติของกรรมการ  

         ก.  ตองมีประสบการณเปนหรอืเคยเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ 

   ข.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 1 ปทางปบัญชีสหกรณ  



   ค.  ตองเปนสมาชิกที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน นับ

จนถึงวันเลอืกตั้ง   

   ง.  หากยังไมมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ผูสมัครรายนั้นยายไปปฏิบัติงานในเขตอ่ืนใหถือวา

ผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ เวนแตไดแสดงความจํานงไวตามขอ 5(3) 

   จ.  ไมมลีักษณะตองหามตามขอ 73 แหงขอบังคับ 

หมวด 4 

สิทธิ และการลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ขอ 12 การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ ใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน 

 ขอ 13 การลงคะแนนสรรหากรรมการ ใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกเฉพาะในเขตสรรหาท่ีตนสังกัดอยู

เทานั้น 

 ขอ 14 ใหสหกรณประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการในวันที่สหกรณประกาศ

รายชื่อผูสมัคร  โดยติดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณ 

 สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือมีชื่ออยูผิดหนวย

ลงคะแนนสรรหา ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

ลงคะแนนสรรหา ใหคณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบ และดําเนินการประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

สรรหาใหถูกตองตอไป 

 ขอ 15 การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ ผูลงคะแนนมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาผูสมัครเปน

ประธานกรรมการไดเพียงหนึ่งคน 

 ในกรณีมีผูสมัครเปนประธานกรรมการมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูไดรับการ

สรรหาเปนประธานกรรมการ 

 ในกรณีมีจํานวนผูสมัครเปนประธานกรรมการเพียงหนึ่งคน ผูสมัครดงักลาวจะตองไดรับการลงคะแนน

สรรหารวมแลวไมนอยกวารอยละสิบของผูมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาครั้งนั้น 

 ขอ 16 การลงคะแนนสรรหากรรมการ ผูลงคะแนนมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาผูสมัครในเขตการ

สรรหาของตนเปนกรรมการไดเพียงหนึ่งคน 

 ในกรณีเขตสรรหาใดมีผูสมัครเปนกรรมการมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดเปน              

ผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการ 

 ในกรณีเขตสรรหาใดมีจํานวนผูสมัครเปนกรรมการเพียงหนึ่งคน ผูสมัครดังกลาวจะตองไดรับการ

ลงคะแนนสรรหารวมแลวไมนอยกวารอยละสิบของผูมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาครั้งนั้น 

 ขอ 17 การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ ในกรณีมีผูไดรับคะแนนเสียงเทากัน และเปนคะแนนที่มี

สิทธิไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือเปนกรรมการ ซึ่งจะทําใหจํานวนคณะกรรมการเกินกวา                 

ที่กําหนดไวในคราวนั้น ใหคณะกรรมการเลือกตั้งดําเนินการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยใชวิธีจับฉลาก เพ่ือใหได

ผูสมัครที่ไดคะแนนเทากันนั้นไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือเปนกรรมการตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

 



 ขอ 18 ผูลงคะแนนสรรหาตองไปใชสิทธิออกเสียงเฉพาะในหนวยลงคะแนนสรรหาที่ตนมีชื่อในบัญชี

รายชื่อผูลงคะแนนสรรหาเทานั้น 

หมวด  5 

ขอปฏิบัติ และขอหาม 

 ขอ 19 ตั้งแตเวลา 18.00 น. กอนวันลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น. ใน

วันลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกตั้ง หามผูสมัคร หรือผูลงคะแนน หรือบุคคลใด ๆ ดําเนินการ ตาง ๆ 

ดวยวิธีการตาง ๆ อันเปนประโยชน หรือโทษแกผูสมัครคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ไมวาบริเวณใด ๆ 

 ขอ 20 ในระหวางเปดลงคะแนน หามมิใหผู ใดเขามาในหนวยลงคะแนนที่ กําหนดไว เวนแต                  

ผูลงคะแนนที่เขาไปใชสิทธิลงคะแนน 

 ขอ 21 ผูลงคะแนนท่ีประสงคจะใชสิทธิลงคะแนน เม่ือเขาไปในหนวยลงคะแนนแลว จะตองรายงานตัว

ตอกรรมการประจําหนวยลงคะแนน และดําเนินการลงคะแนนภายในเวลาอันสมควร เสร็จแลวจะตองออกจาก

บรเิวณหนวยลงคะแนนในทันที 

 ขอ 22 ตั้งแตวันท่ีมีการประกาศใหมีการสรรหาคณะกรรมการ จนสิ้นสุดการสรรหาคณะกรรมการหรือ

เลือกตั้งคณะกรรมการในที่ประชุมใหญของสหกรณ  หามมิใหผูสมัครหรือผู ใด กระทําการอย างหนึ่ ง                

อยางใด  เพื่อจะจูงใจใหผูลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอ่ืน หรือใหงดเวน              

มิใหลงคะแนนสรรหาหรือเลือกต้ังใหแกผูสมัครดวยวิธีการใด ๆ ดังนี้ 

  (1) จัดทําให ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดซึ่งสามารถ

คํานวณเปนเงินได 

  (2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมแกผูใด 

  (3) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพ และหรือการร่ืนเริงตาง ๆ 

  (4) เลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด หรือใหผูใดจัดเลี้ยง 

  (5) ขมขู หรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใด ๆ 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 23 ในกรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการตามระเบียบนี้ใหที่ประชุมใหญคร้ังที่ดําเนินการเลือกตั้ง

พิจารณาวินิจฉัยเพ่ือใหการเลือกตั้งดําเนินตอไปได 

 ขอ 24 ใหประธานกรรมการรกัษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 22 มกราคม 2562 

 

   

 (นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

 


