
 

 

 

ระเบียบสหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จำกัด 

วาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 

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

 เพ่ือใหการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด เปนไป

ดวยความเรียบรอย เปนผลดีตอสหกรณ 

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

ขอ 71, ขอ 72, ขอ 80 (7) และขอ 112 (11) จึงไดกำหนดระเบียบวาด วยว ิธ ีการสรรหาและเลือกต้ัง

คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื ่อวันท่ี             

22 ธันวาคม 2562 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยวิธีการสรรหาและ

เลอืกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563" 

 ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใช

ระเบยีบนี้แทน 

 ขอ 3 ระเบยีบนี้ใหถือใชต้ังแตวันที ่27 มกราคม 2563 

 ขอ 4 ในระเบียบนี ้

  “สหกรณ”      หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสรุินทร จำกัด 

 “ขอบังคับ”      หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสรุินทร จำกัด 

  “สมาชิก”      หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

  “ผูแทนสมาชิก”      หมายถึง ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับ  

 “คณะกรรมการ”     หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 “กรรมการ”      หมายถึง     กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกดั 

 “คณะกรรมการเลือกต้ัง” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับเลือกต้ังหรือเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญหรือท่ี

ประชุมใหญวิสามัญสหกรณเพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ 

 “เขต”       หมายถึง เขตท่ีสมาชิกสมัครเปนกรรมการที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ 

 “หนวยลงคะแนน”   หมายถึง สถานที่ที่กำหนดใหมีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสรุินทร 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 

   เขตที ่ 1 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร โรงพยาบาลสุรินทร  

เจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ลูกจางกรมอนามัย ขาราชการบำนาญ หนวยพิเศษ                   

จำนวน 1 คน 

   เขตท่ี 2 ประกอบดวย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เขวาสินรินทร โรงพยาบาลเขวาสินรินทร จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 3 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท โรงพยาบาลปราสาท 

จำนวน 1 คน 

   เขตท่ี 4 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ โรงพยาบาลสังขะ สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอศรีณรงค โรงพยาบาลศรีณรงค จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 5 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง โรงพยาบาลกาบเชิง  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 คน 

   เขตที ่ 6 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ โรงพยาบาลศีขรภูมิ                  

จำนวน 1 คน 

   เขตท่ี 7 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ โรงพยาบาลสำโรงทาบ 

จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 8 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ โรงพยาบาลจอมพระ    

จำนวน 1 คน 

   เขตท่ี 9  ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทาตูม โรงพยาบาลทาตูม จำนวน 1 คน 

   เขตท่ี 10  ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม โรงพยาบาลสนม จำนวน 1 คน 

   เขตท่ี 11 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุร ีโรงพยาบาลรัตนบุร ี 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ โรงพยาบาลโนนนารายณ จำนวน 1 คน 

   เขตที ่ 12 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี โรงพยาบาลชุมพลบุรี                      

จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 13 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด  โรงพยาบาลบัวเชด จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 14 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน โรงพยาบาลลำดวน  จำนวน 1 คน 



  (3) ในกรณทีี่ขาราชการเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน หรือยายไปปฏิบัติงานนอกสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  หากมีความประสงคจะเปนสมาชิกเขตเดิม หรือเขตที่ตนมีภูมิลำเนาอยูให

แสดงความจำนงเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ 

 ขอ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการ ในขั้นแรกใหเปนการสรรหาโดยใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหาใน

หนวยลงคะแนนที่ตนมีชื่ออยูโดยวิธีลับ ตามวิธีที่กำหนดไวในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อเสนอชื่อ

สมาชิกผูที่ไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ  

 ขอ 7 ใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูที ่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  

นำเสนอรายชื ่อสมาชิกผู  ท่ีไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการใหที ่ประชุมใหญของสหกรณเล ือกตั ้งเปน

คณะกรรมการตอไป 
 

หมวด  2 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

 ขอ 8 ใหสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมใหญวิสามัญ

ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการเลือกตั้งใหประกอบดวย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการ จำนวน 4 คน ทั้งนี้ 

คณะกรรมการเลือกตั้งตองไมเปนผูสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการในคราวนั้น 

 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกต้ัง บทบาทหนาท่ี การดำรงตำแหนง และคาตอบแทนของคณะกรรมการ

เลือกตั้งใหกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หมวด  3 

การสมัคร และการลงคะแนน 

 ขอ 9 ใหคณะกรรมการเลือกตั ้งดำเนินการสรรหาคณะกรรมการใหเสร็จสิ ้นกอนการประชุมใหญไม          

นอยกวา 30 วัน สำหรับวัน เวลา ในการรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผูสมัคร และวันลงคะแนนสรรหาใหเปนไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 สมาชิกรายใดที่สมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการ แตไมปรากฏรายชื่อเปนผูสมัคร ใหยื่นคำรองตอ

คณะกรรมการเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีประกาศรายชื่อผูสมัคร เพื่อใหคณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบ

หรือประกาศเพ่ิมเติมรายชื่อผูสมัครตอไป 

 ขอ 10 คุณสมบัติและขอหามในการเปนประธานกรรมการและกรรมการ 

  (1) คุณสมบัติของประธานกรรมการ 

         ก.  ตองมีประสบการณเคยเปนกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

         ข.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 2 ปทางปบัญชีสหกรณ 

   ค.  ตองไมเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง เวนแตไดพนจากคณะกรรมการเลือกตั้งมาแลว

ไมนอยกวา 2 ป ทางบัญชีสหกรณ  



ง.  ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 73 แหงขอบังคับ 

  (2) คุณสมบัติของกรรมการ  

         ก.  ตองมีประสบการณเปนหรือเคยเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ 

   ข.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 1 ปทางปบัญชีสหกรณ  

   ค.  ตองเปนสมาชิกที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตที่ลงสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน นับ

จนถึงวันรับสมัคร  

   ง.  หากยังไมมกีารสรรหาเกิดข้ึน ผูสมัครรายนั้นไดรับคำสั่งของทางราชการใหโยกยาย

ออกจากเขตหรือไดรับคำสั่งใหไปปฏิบัติราชการนอกเขตหรือคำสั่งอื่น ๆ ของทางราชการทำใหไมไดปฏิบัติงาน

ราชการจริงในเขต ใหถือวาผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ  

   จ.  ตองไมเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง เวนแตไดพนจากคณะกรรมการเลือกตั้งมาแลว

ไมนอยกวา 2 ป ทางบัญชีสหกรณ  

ฉ. ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 73 แหงขอบังคับ 

หมวด 4 

สิทธิ และการลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกต้ัง 

 ขอ 11 การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ ใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน 

 ขอ 12 การลงคะแนนสรรหากรรมการ ใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกเฉพาะในเขตสรรหาที่ตนสังกัดอยู

เทานั้น 

 ขอ 13 ใหคณะกรรมการเลือกตั ้งประกาศรายชื ่อผู ม ีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการในวันที่

คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูสมัคร โดยตดิประกาศไวที่สำนักงานของสหกรณ 

 สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือมีชื่ออยูผิดหนวย

ลงคะแนนสรรหา ใหยื่นคำรองตอคณะกรรมการเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแตวันที ่ประกาศรายชื ่อผู มีสิทธิ

ลงคะแนนสรรหา ใหคณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบ และดำเนินการประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

สรรหาใหถูกตองตอไป 

 ขอ 14 การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ ผูลงคะแนนมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาผูสมัครเปน

ประธานกรรมการไดเพียงหนึ่งคน 

 ในกรณีมีผูสมัครเปนประธานกรรมการมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูไดรับการ

สรรหาเปนประธานกรรมการ 

 ในกรณีมีจำนวนผูสมัครเปนประธานกรรมการเพียงหนึ่งคน ผูสมัครดังกลาวจะตองไดรับการลงคะแนน

สรรหารวมแลวไมนอยกวารอยละสิบของผูมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาครั้งนั้น 

 ขอ 15 การลงคะแนนสรรหากรรมการ ผูลงคะแนนมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาผูสมัครในเขตการสรร

หาของตนเปนกรรมการไดเพียงหนึ่งคน 



 ในกรณีเขตสรรหาใดมีผูสมัครเปนกรรมการมากกวาหนึ่งคน ใหผู สมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดเปน                 

ผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการ 

 ในกรณีเขตสรรหาใดมีจำนวนผู สมัครเปนกรรมการเพียงหนึ ่งคน ผูสมัครดังกลาวจะตองไดรับการ

ลงคะแนนสรรหารวมแลวไมนอยกวารอยละสิบของผูมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาครั้งนั้น 

 ขอ 16 การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ ในกรณีมีผูไดรับคะแนนเสียงเทากัน และเปนคะแนนที่มี

สิทธิไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือเปนกรรมการ ซึ่งจะทำใหจำนวนคณะกรรมการเกินกวาที่กำหนด

ไวในคราวนั้น ใหคณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยใชวิธีจับฉลาก เพื่อใหไดผูสมัครที่ได

คะแนนเทากันนั้นไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือเปนกรรมการตามจำนวนท่ีกำหนดไว 

 ขอ 17 ผูลงคะแนนสรรหาตองไปใชสิทธิออกเสียงเฉพาะในหนวยลงคะแนนสรรหาที่ตนมีชื่อในบัญชี

รายชื่อผูลงคะแนนสรรหาเทานั้น 

หมวด  5 

ขอปฏิบัติ และขอหาม 

 ขอ 18 ตั ้งแตเวลา 18.00 น. กอนวันลงคะแนนสรรหา จนถึงเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนสรรหา หาม

ผูสมัคร หรือผูลงคะแนน หรือบุคคลใด ๆ ดำเนินการดวยวิธีการตาง ๆ อันเปนประโยชน หรือโทษแกผูสมัครคน

ใดคนหนึ่งหรือหลายคนไมวาบริเวณใด ๆ 

 ขอ 19 ในระหวางเปดลงคะแนน หามมิใหผูใดเขามาในหนวยลงคะแนนที่กำหนดไว เวนแตผูลงคะแนน

ที่เขาไปใชสิทธิลงคะแนน 

 ขอ 20 ผูลงคะแนนที่ประสงคจะใชสิทธิลงคะแนน เมื่อเขาไปในหนวยลงคะแนนแลว จะตองรายงานตัว

ตอกรรมการประจำหนวยลงคะแนน และดำเนินการลงคะแนนภายในเวลาอันสมควร เสร็จแลวจะตองออกจาก

บริเวณหนวยลงคะแนนในทันที 

 ขอ 21 ตั้งแตวันที่มีการประกาศใหมีการสรรหาคณะกรรมการ จนสิ้นสุดการสรรหาคณะกรรมการหรือ

เลือกตั้งคณะกรรมการในที่ประชุมใหญของสหกรณ หามมิใหผูสมัครหรือผูใด กระทำการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือ

จะจูงใจใหผูลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกต้ังใหแกตนเองหรือผูสมัครอ่ืน หรอืใหงดเวนมิใหลงคะแนนสรร

หาหรือเลือกตั้งใหแกผูสมัครดวยวิธีการใด ๆ ดังนี้ 

  (1) จัดทำให ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดซึ่งสามารถ

คำนวณเปนเงินได 

  (2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงนิ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมแกผูใด 

  (3) ทำการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพ และหรือการรื่นเริงตาง ๆ 

  (4) เลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด หรือใหผูใดจัดเลี้ยง 

  (5) ขมขู หรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใด ๆ 

 



บทเฉพาะกาล 

 ขอ 22 ในกรณีที่มีปญหาในการดำเนินการตามระเบียบนี้ใหที่ประชุมใหญครั้งที่ดำเนินการเลือกต้ัง

พิจารณาวินิจฉัยเพ่ือใหการเลือกต้ังดำเนินตอไปได 

 ขอ 23 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 

(นายศุภรัฐ พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกดั 

 

 


