
- ร่าง  - 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

ว่าดว้ย การสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการ 

พ.ศ.  

********************************* 

              อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั ขอ้   และขอ้  

คณะกรรมการดาํเนินการชุดที  ในคราวประชุมครังที   เมือวนัที  ธันวาคม  และโดย

ความเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เมือวนัที ............................. จึงไดก้าํหนดระเบียบ 

ว่าดว้ยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการ ดงันี 

หมวดที  

ข้อกําหนดทัวไป 

ขอ้ .ระเบียบนีเรียกว่า”ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสาธารณสุขสกลนคร 

จาํกดั ว่าดว้ยการสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. ” 

ขอ้ . ให้ใชร้ะเบียบนีตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ . บรรดามติ ประกาศ คาํสงั และแนวทางปฏิบติัอืนทีขดัหรือแยง้กบัระเบียบนีให้ใช้

ระเบียบนีแทน 

ขอ้ . ในระเบียบนี 

“สหกรณ์”หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนครจาํกดัเท่านนั 

“สมาชิกบาํนาญ” หมายถึง สมาชิกทีเกษียณอายุราชการหรืองานโดยไดรั้บบาํนาญ หรือ

บาํเหน็จรายเดือน และให้หมายรวมถึงสมาชิกทีออกจากราชการ หรืองานและมีสิทธิเป็นสมาชิก

ต่อไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

โดยมิไดล้าออกจากการเป็นสมาชิก 

“คณะกรรมการดาํเนินการ”หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขสกลนคร จาํกดั 



“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

สาธารณสุขสกลนคร  จาํกดั 

“กรรมการดาํเนินการ” หมายถึง กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สกลนคร  จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ ”หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร  จาํกดั 

“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

“ผูส้มคัร” หมายถึง สมาชิกผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ หรือ

กรรมการดาํเนินการ 

“ผูล้งคะแนน” หมายถึง สมาชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ

กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั 

 “เขตสรรหา”หมายถึง เขตสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการที

ไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบนี 

 “หน่วยลงคะแนน”หมายถึง สถานทีทีกําหนดให้มีการลงคะแนนสรรหาประธาน

กรรมการดาํเนินการหรือกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ . ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี 

 

หมวดที  

การเลือกตงัประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ  

ขอ้ . จาํนวนคณะกรรมการดาํเนินการทีทาํการเลือกตงัในทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์

ประกอบดว้ย 

(1) ประธานกรรมการดาํเนินการ     จาํนวน    คน 

(2) กรรมการดาํเนินการจากหน่วยงาน  แบ่งเป็น  เขตสรรหา รวม  คน 

ประกอบดว้ย 

2.1 เขตโรงพยาบาลชุมชนรวม     จาํนวน  คน 

.  เขตสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอรวม  จาํนวน     คน 



.  เขตโรงพยาบาลศูนยส์กลนคร     จาํนวน    คน 

.  เขตสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร    จาํนวน     คน 

(3) เขตกรรมการดาํเนินการรวม    จาํนวน   คน 

ขอ้ . การเลือกตงัประธานกรรมการดาํเนินการตามขอ้ ( ) ในขนัแรกให้เป็นการสรร

หาโดยให้สมาชิกเป็นผูล้งคะแนนสรรหาในหน่วยลงคะแนนทีตนมีชืออยู่โดยวิธีลบั ตามวิธีที

กาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการสรรหา เพือเสนอชือสมาชิกผูที้ไดรั้บการสรรหาให้ที

ประชุมใหญ่เลือกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ . การเลือกตงักรรมการดาํเนินการตามขอ้ ( ) ในขนัแรกให้เป็นการสรรหาโดยให้

สมาชิกเป็นผูล้งคะแนนสรรหาในหน่วยลงคะแนนสรรหาในหน่วยลงคะแนนทีตนมีชืออยูโ่ดย

วิธีลบั ตามวิธีทีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการสรรหา เพือเสนอชือสมาชิกผูที้ไดรั้บ

การสรรหาให้ทีประชุมใหญ่เลือกตงัเป็นกรรมการ 

ให้กาํหนดเขตสรรหาและจาํนวนกรรมการในแต่ละเขตสรรหาในหน่วยงาน ดงันี 

( ) เขตสรรหาที  โรงพยาบาลชุมชนรวม ประกอบดว้ย โรงพยาบาลชุมชน

ทุกแห่ง โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดิน  ให้มีกรรมการ   คน 

( ) เขตสรรหาที  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอรวม ประกอบดว้ย สาํนกังาน

สาธารณสุขอาํเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทุกแห่ง ให้มี

กรรมการ    คน 

( ) เขตสรรหาที  โรงพยาบาลศูนยส์กลนคร ประกอบดว้ย โรงพยาบาลศูนย์

สกลนคร สมาชิกบาํนาญสงักดัโรงพยาบาลศูนยส์กลนคร ให้มีกรรมการ   

คน 

( ) เขตสรรหาที  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร ประกอบดว้ย  

 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร  สมาชิกบาํนาญสงักดัสาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร  สมาชิกทีสงักดัหน่วยงานอืนๆ  ศูนยว์ณัโรค

สกลนคร ศูนยค์วบคุมโรคสกลนครให้มีกรรมการ     คน 

ขอ้  . การเลือกตงักรรมการดาํเนินการตามขอ้ ( ) ในขนัแรกให้เป็นการสรรหาโดยให้

สมาชิกเป็นผูล้งคะแนนสรรหาในหน่วยลงคะแนนสรรหาในหน่วยลงคะแนนทีตนมีชืออยู่โดย



วิธีลบั ตามวิธีทีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการสรรหา เพือเสนอชือสมาชิกผูที้ไดรั้บ

การสรรหาให้ทีประชุมใหญ่เลือกตงัเป็นกรรมการ เขตกรรมการดาํเนินการรวมให้ให้มี

กรรมการ  จาํนวน  คน ประกอบหน่วยงานทุกหน่วยงานทีสังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั

สกลนคร โรงพยาบาลศูนยส์กลนคร ศูนยว์ณัโรคสกลนคร ศูนยค์วบคุมโรคสกลนคร สมาชิก

บาํนาญ สมาชิกทีสงักดัหน่วยงานอืน  

ขอ้   ผูส้มคัรรับเลือกตงัจะสมคัรเลือกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ กรรมการ

ดาํเนินการในคราวเดียวกนัมิได ้

ขอ้   ผูส้มคัรรับเลือกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการจะเป็น

ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา กรรมการประจาํหน่วยเลือกตงัในคราวเดียวกนัมิได ้

ขอ้  ในกรณีผูส้มคัรคนใดขอถอนตวัจากการสมคัรรับเลือกตงั ตอ้งทาํเป็นหนงัสือยืน

ต่อคณะกรรมการสรรหาและให้ประธานกรรมการสรรหาถอนการสมคัรรับเลือกตงัของผูส้มคัร

รายนนั และให้ประกาศถอนราชือและหมายเลขทนัทีโดยยงัคงรายชือและหมายเลขประจาํตวั

ของผูส้มคัรรายอืนไวเ้ช่นเดิม 

ขอ้ . ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือผูที้ประธานกรรมการสรรหามอบหมาย 

นาํเสนอรายชือสมาชิกผูที้ไดรั้บการสรรหาให้ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เลือกตงัเป็นกรรมการ

ดาํเนินการต่อไป 

ขอ้ . ให้สมาชิกทีได้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ รายงานตวัตามแบบ

รายงานตวัของสหกรณ์ภายใน  วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัทีทีประชุมใหญ่เลือกตงั หากไม่รายงาน

ตวัตามกาํหนดดงักล่าวถือว่าสละสิทธิ 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที  

คณะกรรมการสรรหา 

ขอ้ . ให้สหกรณ์แต่งตงัคณะกรรมการสรรหาขึนคณะหนึง เพือดาํเนินการสรรหา

คณะกรรมการดาํเนินการ 

คณะกรรมการสรรหาให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหา จํานวน  คน รอง

ประธานกรรมการสรรหา จาํนวน  คนและกรรมการสรรหาอืนอีกจํานวน  คน และผูจ้ ัดการ

สหกรณ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  

การแต่งตงัคณะกรรมการสรรหา บทบาทหนา้ที การดาํรงตาํแหน่ง และค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการสรรหา ให้กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ให้คณะกรรมการสรรหามีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ

ดาํเนินการไดต้ามความเหมาะสมเพือให้การสรรหากรรมการดาํเนินการเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย  รวมทงัให้ให้มีอาํนาจวินิจฉยัชีขาดปัญหาทงัปวงทีเกิดขึนจากการสรรหากรรมการ

ดาํเนินการ ทงันีตอ้งไม่ขดัต่อพระราบบญัญติัสหกรณ์ ประกาศนายทะเบียน ขอ้บงัคบัและ

ระเบียบสหกรณ์ 

หมวดที  4 

การสมัคร และการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 16. ให้คณะกรรมการสรรหาดาํเนินการสรรหากรรมการดาํเนินการให้เสร็จสิ นไม่

นอ้ยกว่า  วนั ก่อนวนัสินปีบญัชีของปี   

สมาชิกทีประสงค์จะรับสมัครเลือกตงัเป็นประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการ

ดาํเนินการ ยืนใบสมคัรดว้ยตวัเองพร้อมเอกสาร สําหรับกาํหนดการรับสมคัร ประกาศรายชือ 

ผูส้มคัรและวนัลงคะแนนสรรหาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา  

สมาชิกรายใดทีสมคัรรับการสรรหา แต่ไม่ปรากฏรายชือเป็นผูส้มคัร ให้ยืนคาํร้องต่อ

คณะกรรมการสรรหาภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีประกาศรายชือผูส้มคัรรับการสรรหา เพือให้

คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบหรือประกาศเพิม เติมรายชือผูส้มคัรต่อไป 



ขอ้ 17. การใชสิ้ทธิสมคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการดาํเนินการตามขอ้ 6(2) ตอ้งใชสิ้ทธิ

เฉพาะในเขตสรรหาทีตนสงักดัอยูเ่ท่านนั 

ข้อ  คุณสมบัติ คุณสมบัติต้องห้ามของสมาชิกทีมีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็น

ประธานกรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์และขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

 ขอ้ 19. คุณสมบติั และขอ้ห้ามในการเป็นประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการ 

  ( ) คุณสมบติัของของประธานกรรมการดาํเนินการและกรรมการดาํเนินการ 

  ก. ประธานกรรมการดาํเนินการ เป็นสมาชิกสหกรณ์ และเคยดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการ อย่างน้อย  วาระ หรือเคยเป็นผูแ้ทนสมาชิกอย่าง

นอ้ย  วาระ  

  ข. กรรมการดาํเนินการ เป็นสมาชิกสหกรณ์และตอ้งผา่นการอบรมความรู้

เกียวกบัการบริหารสหกรณ์ตามหลกัสูตรทีสหกรณ์กาํหนด ยกเวน้ ผูที้เคยเป็นประธานกรรมการ 

อกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบกิจการ 

  (2) ห้ามสมาชิกซึงมีลกัษณะดงัต่อไปนี เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ

ดาํเนินการ 

  ก. เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสตให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ข.เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์ร หน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที 

  ค. เคยถูกให้พนัจากตาํแหน่งประธนกรมการ หรือกรรมการ หรือมีคาํวินิจฉยัเป็น

ทีสุดไวพ้น้จากตาํแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 

  ง. เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตตอ่หนา้ที 

  จ. สมาชิกซึงผิดนัดการชาํระเงินงวดชาํระหนี ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบีย ใน

ระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปีทีผิดนดัถึงปีทีเลือกตงักรรมการดาํเนินการ เวน้แต่การผิดนดั

นนัมิไดเ้กิดขึนจากการกระทาํของตนเอง 



  ฉ. ผูซึ้งเป็นเจา้หนา้ทีในสหกรณ์ 

  ช. ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

  ซ. ผูที้อยูร่ะหว่างถกูตงักรรมการสอบสวนการกระทาํความผิดอยา่งหนึงอยา่งใด 

  

หมวดที  

สิทธิ และการลงคะแนน 

            ขอ้  การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการให้ถือ

เป็นหนา้ทีของสมาชิกทุกคน 

 ขอ้ . ให้สหกรณ์ประกาศรายชือผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการใน

วนัทีคณะกรรมการสรรหาประกาศรายชือผูส้มคัร โดยติดประกาศไวที้สาํนกังานสหกรณ์ 

 สมาชิกรายใดพบว่าตนไม่ปรากฏรายชือในบญัชีรายชือผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหา หรือมี

ชืออยูผิ่ดหน่วยลงคะแนนสรรหา ให้ยืนคาํร้องต่อคณะกรรมการสรรหาภายใน  วนั นบัแต่วนัที

ประกาศรายชือผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหา ให้คณะกรมการสรรหาตรวจสอบและดาํเนินการ

ประกาศเพิมเติมรายชือผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหาให้ถูกตอ้งต่อไป 

ขอ้  การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก  สมาชิกทุกคนสามารถออกเสียงลงคะแนน

เลือกประธานกรรมการตามขอ้ ( )และกรรมการตามขอ้ ( )หรือ( )ตามทีเปิดรับสมคัรในปีนนั 

 ขอ้ 23. การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการตามขอ้  (1) สมาชิกมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนสรรหาผูส้มคัรเป็นประธานกรรมการไดเ้พียงหนึงคน 

 ในกรณีทีมีผูส้มคัรเป็นประธานกรรมการหลายคน ให้ผูส้มคัรทีมีคะแนนรวมสูงสุดเป็น

ผูไ้ดรั้บการสรรหาเป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีทีมีผูส้มคัรเป็นประธานกรรมการคนเดียว ให้ถือว่าผูส้มคัรนนัไดรั้บการสรรหา

เป็นประธานกรรมการโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนนสรรหา 

 ขอ้ 24. การลงคะแนนสรรหากรรมการดาํเนินการตามขอ้ 6(2) ( ) สมาชิกมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนหาผูส้มคัรเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทีกาํหนดให้มีในเขตนนั  

 ในกรณีทีมีผูส้มคัรเป็นกรรมการหลายคน ให้ผูส้มคัรทีมีคะแนนรวมสูงสุดและคะแนน

ในลาํดบัรองลงมา ไม่เกินจาํนวนกรรมการทีให้มีในเขตนนัเป็นผูไ้ดรั้บการสรรหาเป็นกรรมการ 



 ในกรณีมีผูส้มคัรเป็นกรรมการไม่เกินจาํนวนทีให้มีในเขตใด ให้ถือว่าผูส้มคัรนนัไดรั้บ

การสรรหาเป็นกรรมการโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนนสรรหา 

 ในกรณีมีผูส้มคัรหรือนอ้ยกว่าจาํนวนกรรมการดาํเนินการทีจะมีไดใ้นเขตนนั ให้ถือว่า

ผูส้มคัรนนัไดรั้บการสรรหาเป็นกรรมการดาํเนินการโดยไม่ตอ้งมีการลงคะแนนสรรหา 

 ขอ้ 25. การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการ ในกรณี

มีผูไ้ดรั้บคะแนนเสียงเท่ากนัและเป็นคะแนนทีมีสิทธิไดรั้บการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

ดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการ ซึงจะทาํใหมี้จาํนวนเกินกว่าทีกาํหนดไวใ้นการสรรหาคราวนนั 

ให้คณะกรรมการสรรหาใชวิ้ธีจบัสลากเพือให้ไดผู้ส้มคัรทีได ้คะแนนเท่ากนันนัไดรั้บการสรร

หาเป็นกรรมการดาํเนินการตามจาํนวนทีกาํหนดไว ้

 ขอ้ 26. สมาชิกออกเสียงลงคะแนนสรรหาต้องไปใช้สิทธิออกเสียงเฉพาะในหน่วย

ลงคะแนนสรรหาทีตนมีชือในบญัชีรายชือผูล้งคะแนนสรรหาเท่านนั 

ขอ้  คณะกรรมการสรรหา จดัให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนแบบลบัในการสรรหาประธาน

กรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการ 
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ข้อปฏิบัต ิและข้อห้ามในการสรรหากรรมการ 

 ขอ้ 27. ตงัแต่เวลา 18.00 น.ก่อนวนัลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ

กรรมการดาํเนินการ จนถึงเวลา .  น. ในวนัลงคะแนนสรรหากรรมการดาํเนินการ ห้าม

ผูส้มคัรหรือผูล้งคะแนน หรือบุคคลใดๆ ดาํเนินการต่าง ๆดว้ยการวิธีการใด ๆ อนัเป็นประโยชน์ 

หรือโทษแก่ผูส้มคัรคนใดคนหนึง หรือ หลายคน ไม่ว่าในบริเวณใด ๆ 

 ขอ้ . ในระหว่าเวลาเปิดลงคะแนน ห้ามมิให้ผูใ้ดเขา้มาในหน่วยลงคะแนนทีกาํหนดไว ้

เวน้แต่ผูล้งคะแนนทีเขา้ไปใชสิ้ทธิลงคะแนน และผูล้งคะแนนจะเข้าไปในคูหาลงคะแนนได้

คราวละ  คนในกรณีจาํเป็นกรรมการประจาํหน่วยลงคะแนนจะเขา้ไปในคหูาลงคะแนนก็ได ้

 ขอ้ . ผูล้งคะแนนทีประสงค์จะใชสิ้ทธิลงคะแนน เมือเขา้ไปในหน่วยลงคะแนนแลว้ 

จะตอ้งรายงานตวัต่อกรรมการประจาํหน่วยลงคะแนน และดาํเนินการลงคะแนนภายในเวลาอนั

สมควรเสร็จแลว้จะตอ้งออกจากบริเวณหน่วยลงคะแนนในทนัที 



 ขอ้ . ตงัแต่วนัทีมีการประกาศให้มีการสรรหากรรมกาดาํเนินการ จนสินสุดการสรรหา

กรรมการดาํเนินการในทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ห้ามมิให้ผูส้มคัร หรือผูใ้ด กระทารอยา่งหนึง

อยา่งใด เพือจะจูงใจให้ผูส้รรหาลงคะแนนสรรหาให้แก่ตนเอง หรือผูส้มคัรอืน หรือให้งดเวน้มิ

ให้ลงคะแนนสรรหาให้แก่ผูส้มคัรดว้ยวิธีการใด ๆ ดงันี 

 ( ) จดัทาํให้ ให้ เสนอให้ หรือสญัญาว่าจะให้ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อืนใดซึง

สามารถคาํนวณเป็นเงินได ้

 ( ) ให้ เสนอให้ หรือสญัญาว่าจะให้เงิน ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้มแก่ผูใ้ด 

 ( ) ทาํการโฆษณาหาเสียงดว้ยการจดัมหรสพ และหรือการรืนเริงต่าง  ๆ

 ( ) เลียง หรือรับจะจดัเลียงผูใ้ด หรือให้ผูใ้ดจดัเลียงไม่ว่าในหรือนอกมหาวิทยาลยั 

 ( ) ข่มขู่ หรือคุกคามผูใ้ดไม่ว่าดว้ยประการใด  ๆ
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บทลงโทษ 

 ข้อ 31. ในกรณีทีคณะกรรมการ หรือผูส้มคัร หรือผู้ลงคะแนนเห็นว่ามีการกระทํา

ความผิดตามขอ้ 28, 29, 30, 31 ขอ้ใดขอ้หนึง หรือหลายขอ้รวมกนั หรือเห็นว่าการเลือกตงัไม่

ถูกตอ้ง กรรมการสรรหาคนหนึงคนใด หรือผูส้มคัรคนหนึงคนใด หรือผูล้งคะแนนจาํนวนไม่

นอ้ยกว่า 25 คน ลงชือร่วมกนั ยืนคาํร้องตดัคา้นตอ่ประธานคณะกรรมการสรรหาภายในกาํหนด 

7 วนั นบัแต่วนัสินสุดการลงคะแนน 

 ข้อ 32. เมือมีการยืนคํารองคัดค้าน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา แต่งตัง

คณะกรรมการสอบสวนขึนชุดหนึงจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่กิน 7 คน เพือทําการ

สอบสวนความผิดโดยมิชกัช้า และให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งผลการสอบสวนนันต่อ

ประธานคณะกรรมการสรรหาภายใน 15 วนั นบัจากวนัรับทราบคาํสงัแต่งตงั 

 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลการสอบสวน และแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

เพือพิจารณาลงโทษต่อไป 

 ขอ้ 33. ผูที้เจตนากระทาํผิด ตามขอ้ 28, 29, 30 ขอ้ใดขอ้หนึง หรือหลายขอ้รวมกนั จะ

ไดรั้บโทษต่าง ๆ ดงันี 



       (1) ตดัสิทธิการสมคัรรับการสรรหา และการลงคะแนนสรรหา และเลือกตัง

กรรมการเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี และ 

  ( ) ตดัสิทธิการเป็นผูแ้ทนสมาชิกเป็นเวลาอยา่งนอ้ย  ปี และ 

  ( ) ตดัสิทธิการกูเ้งินทุกประเภทของสหกรณ์เป็นเวลา  ปี และ 

  ( ) หากผูก้ระทาํผิดเป็นผูส้มคัร จะตอ้งถูกถอนสิทธิการเป็นกรรมการในคราว

นนั หรือ 

  ( ) หากผูก้ระทาํผิดเป็นกรรมการดาํเนินการ จะตอ้งถูกให้ออกจากการเป็น

กรรมการ 

 ข้อ . ผูส้มัคร และหรือผูใ้ดเจตนากระทาํผิดตามข้อ  ต้องถูกลงโทษให้พ้นจาก

สมาชิกภาพ ในทนัที และไม่มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกเป็นเวลาอยา่งนอ้ย  ปี 

 ในกรณีทีผูถู้กลงโทษยงัมีหนีอยูก่บัสหกรณ์ ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ย การให้เงินกู้

แก่สมาชิกสหกรณ์จะเสนอให้มหาวิทยาลยั พิจารณาลงโทษทางวินยักบัผูก้ระทาํความผิดอีกทาง

หนึงดว้ย 

 ข้อ . ผูส้มคัรทีถูกลงโทษตามข้อ  และข้อ  ซึงอาจเป็นเหตุให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการมีจํานวนไม่ครบตามประกาศการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการคราวนัน ให้

คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชือผูส้มคัรทีไดรั้บคะแนนในลาํดบัถดัไปของเขตสรรหานนั

เป็นผูไ้ดรั้บการสรรหาแทนผูส้มคัรทีถูกลงโทษนนั 

 ขอ้ 36. กรณีผูไ้ด้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการของ

สหกรณ์ขาดคุณสมบติั หรือตอ้งห้ามเป็นประธานกรรการ หรือกรรมการดาํเนินการตามขอ้ 17 

หรือมีเหตุอืนทีทาํให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการนนัไม่สามารถเป็นประธาน

กรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการได ้

ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชือผูส้มคัรทีไดรั้บคะแนนในลาํดบัถดัไปของเขตสรรหา

นนัเป็นผูไ้ดรั้บการสรรหาแทน 
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บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ 37. กรรมการทีไดม้าจากการเลือกตงัก่อนระเบียบนีถือใชบ้งัคบัให้คงเป็นกรรมการต่อไป

จนกว่าจะครบวาระ  

ขอ้   ในปีถดัไป  ให้สรรหาผูเ้ป็นประธานกรรมการ จาํนวน  คนและกรรมการจาก เขต

กรรมการดาํเนินการรวม  จาํนวน  คน 

ขอ้  ในปี  ให้สรรหากรรมการดาํเนินการจากหน่วยงาน  แบ่งเป็น  เขตสรรหา รวม  

คน ประกอบดว้ย 

2.1 เขตโรงพยาบาลชุมชนรวม     จาํนวน  คน 

.  เขตสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอรวม  จาํนวน     คน 

.  เขตโรงพยาบาลศูนยส์กลนคร     จาํนวน    คน 

.  เขตสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร    จาํนวน     คน 

 

 

ประกาศ ณ วนัที.................................................................. 

 

 

(ดร.ธานี     ก่อบุญ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จาํกดั 


