
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

 วาดวย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ  

พ.ศ. 2564  
--------------------------------------------------------- 

 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ 
ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบังคับของสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด พ.ศ. 2556  
 อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 72 ขอ 79(8) ขอ 107 (11) และหมวด 12 ของขอบังคับสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด พ.ศ. 2556 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่ 40  ในคราวประชุมครั้ง
ที่  12/2564  เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน  2564  และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญวิสามัญ  
เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2564   จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 
 

หมวด 1 

 ขอกําหนดท่ัวไป 

 

 ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวยการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2564 ”  
 ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแต วันที่ ที่ประชุมใหญวิสามัญมีมติใหความเห็นชอบเปนตนไป 
 ขอ 3. บรรดามติ ประกาศ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติอื่นที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน  
 ขอ 4. ในระเบียบน้ี  
  “สหกรณ”  หมายความวา   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
  “สมาชิก”   หมายความวา   สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
  “การเลือกต้ัง” หมายความวา  การเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด โดยที่ประชุมใหญของผูแทนสมาชิก 
  “การสรรหา” หมายความวา  การจัดใหสมาชิกลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการ ในแตละเขตสรรหา  กอนวันประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังผูผานการสรร
หาใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี  
   “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา   ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
สกลนคร  จํากัด    
  “กรรมการดําเนินการ”   หมายความวา   กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
สกลนคร จํากัด  
  “คณะกรรมการสรรหา”  หมายความวา  สมาชิกที่ไดรับการแตงต้ัง โดยที่ประชุมใหญ ประกอบดวย 
ประธานกรรมการสรรหา  รองประธานกรรมการสรรหา  กรรมการสรรหา     
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  “ผูจัดการ ” หมายความวา ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 
  “ผูสมัคร” หมายความวา สมาชิกผูสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกต้ังเปนประธานกรรมการหรือ
กรรมการดําเนินการ 
  “ผูลงคะแนน” หมายความวา สมาชิกผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
  “เขตสรรหา”  หมายความวา  สมาชิกกลุมตางๆที่จัดรวมใหอยูในประเภทเดียวกันแบงออกเปน 4
เขตสรรหา ประกอบดวย เขตสรรหาที่ 1  เขตสรรหาที่ 2  เขตสรรหาที่ 3 และเขตสรรหาที่ 4 ซึ่งแตละเขตสรรหามา
จากกลุมสมาชิกรวมแตละกลุม 
  “กลุมสมาชิกรวม” หมายความวา  สมาชิกกลุมตางๆที่จัดรวมใหอยูในประเภทเดียวกันแบงออกเปน
สี่กลุม ประกอบดวย กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลศูนยสกลนคร กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลชุมชน , กลุมสมาชิกรวม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, และกลุมสมาชิกรวมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและกลุมสมาชิกพนักงาน
สหกรณ,ศตม.ที่ 8.3 สกลนคร,สมาชิกที่โอนยายสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            “กลุมสมาชิกทั่วไป” หมายความวา กลุมสมาชิกที่ไมจํากัดวาจะอยูในกลุมสมาชิกใด 
  “หนวยลงคะแนน” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหมีการลงคะแนนและนับคะแนน สรรหา 
ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 5. ใหประธานกรรมการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

               หมวดท่ี 2 

คณะกรรมการสรรหา 

 

 ขอ 6. ใหมีคณะกรรมการสรรหาข้ึนคณะหน่ึงมาจากการแตงต้ังจากสมาชิกโดยการประชุมใหญ ประกอบดวย 
ประธานกรรมการสรรหา รองประธานกรรมการสรรหา 1 คนและกรรมการสรรหาอีก 3 คน โดยมีผูจัดการสหกรณ
เปนเลขานุการ 
          ใหสมาชิกในที่ประชุมใหญเสนอช่ือสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนคณะกรรมการสรรหาพรอม
สมาชิกรับรองไมนอยกวา 5 คน ใหที่ประชุมใหญเลือกดวยวิธียกมือใหไดจํานวนเทากับคณะกรรมการสรรหาที่พึงมี 
แลวใหผูไดรับการเลือกต้ังตกลงกันเอง ใหผูใดดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหา รองประธานกรรมการสรรหา  
และกรรมการสรรหา แลวแจงตอที่ประชุมใหญทราบ 
          คณะกรรมการสรรหามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง เวนแตในวาระ
เริ่มแรกใหอยูในตําแหนงไปจนถึง วันที่จัดประชุมใหญสามัญประจําปของปบัญชี 2566 สิ้นสุดลง 
          คณะกรรมการสรรหามสีิทธ์ิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ ทัง้น้ีเปนไปตามระเบียบสหกรณ
กําหนด  
 ขอ 7.  คณะกรรมการสรรหา มหีนาที่และอํานาจ ดังตอไปน้ี  

(1)   ดําเนินการจัดการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเรียบรอย เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(2)  จัดหาวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเพียงพอ  
(3)  แตงต้ังคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนและคณะกรรมการอื่นเปนผูชวยเหลือในการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
(4)  ออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการ เพื่อใหการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
(5)  สั่งการ วินิจฉัยช้ีขาดปญหาทั้งปวง ที่เกิดข้ึนจากการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเรียบรอยที่

ไมขัดหรือแยงกับ พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของสหกรณ  
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(6)  วินิจฉัยช้ีขาดการรองคัดคานการสรร หา และพิจารณาลงโทษผูสมัครหรือสมาชิก ที่กระทําผิด
ขอหามในการสรรหาคณะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนน มาจากสมาชิกและหรือเจาหนาที่สหกรณประกอบดวย 
ประธานกรรมการและกรรมการอีก 6 คน มีหนาที่รับผิดชอบจัดใหมีการลงคะแนน นับคะแนน รวบรวมผลการนับ
คะแนนและรายงานผลตอคณะกรรมการสรรหาและหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย และมีสิทธ์ิไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบสหกรณกําหนด  

คาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณตาม(2)ใหเปนคาใชจายของสหกรณ ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑวา
ดวยการเบิกจายของสหกรณ 
 ขอ 8. ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหา ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ระหวางวันที่  
1  ตุลาคม ถึง 15  ธันวาคม ของทุกป   
        

หมวดท่ี 3  

คณะกรรมการดําเนินการ 
 

 ขอ 9. ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการคณะหน่ึง จํานวน 15 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ และ
กรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากรายช่ือผูที่ผานการสรรหา 
           กรรมการดําเนินการตามวรรคหน่ึงทั้ง 14 คนใหมีจํานวนตามประเภทของกลุมสมาชิก ดังน้ี 

(1) กลุมสมาชิกรวม จํานวน 7 คน มีสัดสวน ดังน้ี 
(ก) กลุมสมาชิกรวม โรงพยาบาลชุมชน  จํานวน 3 คน 
(ข) กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน 2 คน 
(ค) กลุมสมาชิกรวม โรงพยาบาลศูนยสกลนคร  จํานวน 1 คน 
(ง) กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กลุมสมาชิกพนักงานสหกรณ, ศตม.ที่ 

8.3 สกลนคร,สมาชิกที่โอนยายสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 1  คน  
            (2) กลุมสมาชิกทั่วไป จํานวน 7  คน                
 กอนการประชุมใหญสามัญประจําปไมนอยกวา 15 วัน สหกรณตองจัดใหมีการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จ 
 ขอ 10. อํานาจหนาที่ คุณสมบัติ  ลักษณะตองหามและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  
 
 

หมวด 4 

การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
 

 ขอ 11. การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ถือเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน  
 ขอ 12. การสรรหาประธานกรรมการ ใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ ณ หนวย
ลงคะแนนในเขตสรรหาที่ตนมีช่ือ โดยวิธีลับ 
 ขอ 13. การสรรหากรรมการดําเนินการตามขอ 9(1)(2)ใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ 
ณ หนวยลงคะแนนในเขตสรรหาที่ตนมีช่ือ โดยวิธีลับ 
 ขอ 14.  ใหกําหนดเขตสรรหา ดังน้ี 
      (1) เขตสรรหาที่ 1 กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน โรงพยาบาลวานรนิวาส  
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     (2) เขตสรรหาที่ 2 กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประกอบดวย สํานักงาน
สาธารณสขุอําเภอทุกแหงและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง 

     (3) เขตสรรหาที่ 3 กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลศูนยสกลนคร  ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนยสกลนคร  
     (4) เขตสรรหาที่ 4 กลุมสมาชิกรวมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร,กลุมสมาชิกพนักงานสหกรณ

,ศตม.ที่ 8.3 สกลนคร,สมาชิกที่โอนยายสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ขอ 15. ใหคณะกรรมการสรรหาเปนผูประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงคจะสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกต้ัง

เปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร พรอมทั้งกําหนดวันรับสมัคร 
ประกาศรายช่ือพรอมหมายเลขของผูสมัครสมัครโดยใหเรียงตามลําดับการสมัครกอนหลังและประกาศกําหนดวัน
ลงคะแนนสรรหา   

สมาชิกที่ประสงคจะรับการสรรหาเพือ่เลอืกต้ังเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ ใหย่ืนใบสมัคร
ดวยตัวเองพรอมหลักฐานตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 

สมาชิกรายใดที่สมัครรับการสรรหา แตไมปรากฏรายช่ือเปนผูสมัคร ใหย่ืนคํารองตอคณะกรรมการสรรหา
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ประกาศรายช่ือผูสมัครรับการสรรหา เพื่อใหคณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบหรือประกาศ
เพิ่มเติมรายช่ือผูสมัคร 

ขอ 16.  ผูที่มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกต้ังเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ ตองเปน
สมาชิกสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ กฎกระทรวง ประกาศนายทะเบียนสหกรณและขอบังคับสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

ขอ 17. หามมิใหสมาชิกที่มีลักษณะดังตอไปน้ี สมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกต้ังเปนประธานกรรมการ และ
กรรมการดําเนินการ 

     (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หนวยงานของรัฐ หรือ เอกชน ฐานทุจริต
ตอหนาที่ 

     (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดให
พนจากตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ  
     (5) สมาชิกซึ่งผดินัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับ

แตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดน้ัน มิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 
     (6) ผูซึ่งเปนพนักงานในสหกรณ 
     (7) ไมมีคุณลักษณะตองหามตามกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและ

สหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ.2564 
ขอ 18. ในกรณีที่กรรมการดําเนินการ ยังคงมีวาระในการดํารงตําแหนงอยูตอในปถัดไป ประสงคจะสมัครรับ

การสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ ผูน้ันตองลาออกจากกรรมการดําเนินการ อยางนอย 1 
เดือนกอนวันรับสมัคร สําหรับใบลาออกใหมีผลทันทีและจะเพิกถอนมิได  

ขอ 19.  สมาชิกจะสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกต้ังเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการในคราว
เดียวกันมิได 

การสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการตองใชสิทธิเฉพาะในเขตสรรหาที่ตนสังกัดอยู
เทาน้ัน แตไมตัดสิทธที่จะสมัครรับการสรรหาเพื่อเลือกต้ังในกลุมสมาชิกทั่วไป 
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ขอ 20.  สมาชิกผูสมัครรับการสรรหาเพื่อ เลือกต้ังเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ 
จะเปนประธานกรรมการสรรหา  รองประธานกรรมการสรรหา  กรรมการสรรหา กรรมการประจําหนวยลงคะแนน 
ในคราวเดียวกันมิได 

ขอ 21.  ผูสมัครรายใดประสงคจะถอนการสมัคร ตองทําเปนหนังสือย่ืนตอคณะกรรมการสรรหา และให
ประธานกรรมการสรรหา ถอนการสมัครของผูสมัครรายน้ัน พรอมประกาศถอนรายช่ือและหมายเลขของผูน้ันทันที 
โดยยังคงรายช่ือและหมายเลขประจําตัวของผูสมัครรายอื่นไวเชนเดิม   

ขอ 22. ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการในวันที่คณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผูสมัคร โดยอยางนอยตองติดประกาศไวที่สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  หนวยลงคะแนน รวมถึงเวปไชตของสหกรณ และใหพิจารณาชองทางสื่อสารอื่นที่
สมาชิกรับรูไดอยางกวางขวางดวย  

สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือมีช่ืออยูผิดหนวย
ลงคะแนน ใหย่ืนคํารองตอคณะกรรมการสรรหาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา
เพื่อใหสหกรณตรวจสอบและประกาศเพิ่มเติมกอนวันลงคะแนนสรรหา  

ขอ 23. ในการลงคะแนนสรรหา สมาชิกสามารถลงคะแนนสรรหา ประธานกรรมการ ไดเพียง 1 คน และ 
กรรมการดําเนินการกลุมสมาชิกรวม ไดไมเกิน 7 คน ตามสัดสวนในขอ 9 (1)(ก)(ข)(ค)(ง) และสามารถลงคะแนนสรร
หากรรมการดําเนินการกลุมสมาชิกทั่วไปตามขอ 9(2) ไดอีกไมเกิน 7 คน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับจํานวนกรรมการดําเนินการที่
หมดวาระและตองดําเนินการสรรหาในคราวน้ัน 

กรณีมีผูสมัครเปนประธานกรรมการคนเดียว ใหถือวาผูสมัครน้ันไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการโดยไม
ตองมีการลงคะแนนสรรหา ถามีหลายคนใหผูสมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ 

กรณีมีผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการหลายคน ใหผูสมัครที่มีคะแนนรวมสงูสดุและคะแนนในลาํดับรองลงมา
ไมเกินจํานวนกรรมการที่พึงมีของการสรรหาในกลุมสมาชิกน้ันเปนผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ หากมี
ผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการไมเกินจํานวนที่พึงมีของการสรรหาในกลุมสมาชิกน้ัน ใหถือวาผูสมัครเหลาน้ันไดรับ
การสรรหาเปนกรรมการดําเนินการโดยไมตองมีการลงคะแนนสรรหา 

ขอ 24. การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ หากมีผูสมัครไดรับคะแนนเสียง
เทากัน ซึ่งจะทําใหมีจํานวนผูสมัครที่ไดรับการสรรหาเกินกวาที่กําหนดไวในการสรรหาคราวน้ัน ให ประธาน
คณะกรรมการสรรหาจัดใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนเทากันมาจับสลาก 

       วิธีการจับสลากใหคณะกรรมการสรรหาจัดใหผูสมัครประธานกรรมการหรือผูสมัครกรรมการดําเนินการ
ตามกลุมสมาชิกที่มีคะแนนเทากันจับสลากเพื่อหาลําดับในการจับกอนหลังกอน  หลังจากน้ันจึงใหผูสมัครจับสลากซึ่ง
จัดทําไวเทากับจํานวนผูสมัครที่ไดคะแนนเทากันตามลําดับกอนหลังและใหเขียนขอความในสลากวา “ไดรับการสรร
หา ” สําหรับผูสมัครที่ไดรับการสรรหา และ “ไมไดรับการสรรหา”  สําหรับผูสมัครที่ไมไดรับการสรรหา 

ขอ 25. หากผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามหรือมีเหตุอื่นที่ไมสามารถเปนประธานกรรมการหรอืกรรมการดําเนินการได ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศ
รายช่ือผูสมัครที่ไดรับคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูไดรับการสรรหาแทน  

ขอ 26. นับต้ังแตวันที่มีการประกาศรับสมัครสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกต้ังเปนประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการจนถึงวันเลือกต้ังในที่ประชุมใหญของสหกรณ หามมิใหผูสมัครหรือผูใด กระทําอยางหน่ึงอยางใด เพื่อจูงใจ
ใหสมาชิกลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือใหงดเวนมิใหลงคะแนนใหแกผูสมัครดวยวิธีการใด ๆ ดังน้ี 

      (1) จัดทําให ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดซึ่งสามารถคํานวณเปน
เงินได เวนแตเปนนโยบายในการบริหารงานอันเปนประโยชนตอสมาชิกสหกรณโดยรวม 

     (2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมแกสมาชิก 
     (3) ทําการโฆษณาหาเสียงกับสมาชิกดวยการจัดมหรสพ และหรือการรื่นเริงตาง ๆ  
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     (4) เลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงหรือใหผูใดจัด เลี้ยงสมาชิก 
     (5) ขมขู หรือคุกคามสมาชิกไมวาดวยประการใด ๆ อันมีผลตอการตัดสินใจลงคะแนนสรรหาของสมาชิก 
ขอ 27.  นับต้ังแตวันที่มีการประกาศรับสมัครสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกต้ังเปนประธานกรรมการและกรรมการ

ดําเนินการจนถึงวันเลือกต้ังในที่ประชุมใหญของสหกรณหามมิใหสมาชิกผูใดกระทําหรือใชใหผูอื่นกระทําการอันเปน
เท็จ เพื่อใหสมาชิกเขาใจผิดวาผูสมัครฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือกระทําการอื่นใดอันพิสูจนไดวามีเจตนา
ใหการเลือกต้ังไมสุจริตและเที่ยงธรรม  

ขอ 28. ใหกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการลงคะแนนสรรหา ระหวางเวลา 08.00 น. ถึง เวลา 
15.00 น.  

ขอ 29. ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนดหนวยลงคะแนน ดังน้ี 
     (1) โรงพยาบาลชุมชนหรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนหนวยลงคะแนนของ เขตสรรหาที่ 1 และ

เขตสรรหาที่ 2 ยกเวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองใหแยกเปนหนวยลงคะแนนตางหาก  
     (2) โรงพยาบาลศูนยสกลนคร  เปนหนวยลงคะแนนของ เขตสรรหาที่ 3  
     (3)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปนหนวยลงคะแนนของ เขตสรรหาที่ 4 
     ภายใตบังคับ(1)(2)(3) หากมีความจําเปนคณะกรรมการสรรหาจะประกาศกําหนดหนวยลงคะแนนเปน

อยางอื่นก็ได โดยคํานึงถึงความสะดวกของสมาชิกในการไปลงคะแนนเปนสําคัญและตองประกาศใหสมาชิกทราบโดย
ทั่วกัน 

ขอ 30. สมาชิกที่ไปใชสิทธ์ิลงคะแนนสรรหา ตองไปใชสิทธ์ิเฉพาะในหนวยลงคะแนน ที่ตนมีช่ือและตองลง
ลายมือช่ือเปนหลักฐานในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา และตองลงคะแนนในคูหาลงคะแนนภายในเวลาอัน
สมควรและตองออกจากบริเวณหนวยลงคะแนนในทันที 

การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหามทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณอื่น ใหทําเครื่องหมายกากบาท(x)ภายใน
ชองทําเครื่องหมายเลือกผูสมัครหรือไมเลือกผูสมัครใด เทาน้ัน  

สมาชิกที่ประสงคจะลงคะแนนในหนวยลงคะแนนอื่น สามารถแจงความประสงคตอสหกรณได โดยทําเปนคํา
รองตามแบบที่สหกรณกําหนดกอนวันลงคะแนนสรรหาไมนอยกวา 15 วัน  

ขอ 31. ใหคณะกรรมการประจําหนวยหนวยลงคะแนนจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสม พรอมติดประกาศบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา  เตรียมคูหาลงคะแนน  ปากกา และวัสดุอุปกรณใหพรอมสําหรับการลงคะแนน และ
เก็บรักษาบัตรลงคะแนนสรรหาใหอยูในที่ปลอดภัยกอนมอบใหสมาชิกผูลงคะแนน 

ขอ 32. บัตรลงคะแนนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด อยางนอยตองประกอบไปดวย หมายเลข
ผูสมัคร ช่ือ  สกุล  ผูสมัคร ชองทําเครื่องหมายเลือกผูสมัครและชองทําเครื่องหมายไมเลือกผูสมัครใด  

ขอ 33. ในระหวางเวลาลงคะแนนสรรหา หามมิใหผูใดเขามาในหนวยลงคะแนน เวนแตผูลงคะแนนที่เขาไป
ใชสิทธิลงคะแนน และผูลงคะแนนจะเขาไปในคูหาลงคะแนนไดคราวละ 1 คน ในกรณีจําเปนกรรมการประจําหนวย
ลงคะแนนจะเขาไปในคูหาลงคะแนนก็ได โดยตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการประจําหนวยลงคะแนนเสียกอน 
 ขอ 34. ในระหวางเวลาลงคะแนนสรรหาหากมีเหตุการณใดอันอาจจะทําใหการลงคะแนนไมสุจริตและเที่ยง
ธรรม หรือไมอาจลงคะแนนได ใหประธานกรรมการประจําหนวยลงคะแนนบันทึกเหตุการณเปนหลักฐานไวพรอม
รายงานประธานคณะกรรมการสรรหาเพื่อวินิจฉัยและสั่งการ  

แบบบันทึกเหตุการณใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
 ขอ 35. เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนสรรหาใหประธานคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนประกาศปดการ
ลงคะแนน และทําการเริ่มนับคะแนนในทันทีและตอเน่ืองโดยเปดเผย พรอมใหจัดมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอด
ระยะเวลานับคะแนน 

การวินิจฉัย บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมเลือกผูสมัครใด ใหกรรมการประจําหนวยลงคะแนนผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูวินิจฉัย หากมีกรณีสงสัยใหประธานคณะกรรมการหนวยนับคะแนนเปนช้ีขาดและใหเปนที่สุด 
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ใหประธานกรรมการหนวยนับคะแนนรายงาน ผลคะแนนตอประธานคณะกรรมการสรรหาเพื่อรวบรวม
คะแนน สําหรับแบบรายงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
 ขอ 36. ใหประธานคณะกรรมการสรรหาประกาศผลการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการ โดยเรียงลําดับจากผูที่ไดรับคะแนนสูงสดุตามลาํดับ และประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาตําแหนงประธาน
กรรมการและกรรมการดําเนินการ ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงคะแนนสรรหา 
  ขอ 37. ผูสมัครที่ถูกลงโทษตามขอ 43 ซึ่งอาจเปนเหตุใหประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการมี
จํานวนไมครบตามประกาศการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผูสมัครที่
ไดรับคะแนนในลําดับถัดไปเปนผูไดรับการสรรหาแทน 
 

หมวดท่ี 5 

การคัดคานการสรรหา 
 

 ขอ 38. สมาชิกรายใดตองการคัดคาน คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการสรรหาใหรองคัดคานตอคณะกรรมการ
สรรหาภายใน 7 วัน นับแตวันประกาศรายช่ือและหมายเลขผูสมัคร โดยใหทําเปนหนังสือลงนามโดย 
ผูรองคัดคาน เมื่อคณะกรรมการสรรหาไดรับหนังสือรองคัดคานแลวพรอมหลักฐาน ใหดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และวินิจฉัยช้ีขาดใหแลวเสร็จภายใน 3 วันนับจากวันที่ไดรับเรื่องรองคัดคานและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 39. กรณีที่ผูสมัครเขารับการสรรหารายใด เห็นวาคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการประจําหนวย
ลงคะแนน กระทําการใดอันขัดตอระเบียบ ทําใหการสรรหาเปนไปดวยความไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหรองตอ
ประธานกรรมการสรรหา และหากประธานกรรมการสรรหา พิจารณาเห็นวาคํารองมีมูลอันเช่ือไดวาจะเปนเชนน้ันให
สั่งการใหกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนกระทําการหรืองดเวนกระทําการน้ันเสีย  
 กรณีที่ผูสมัครเขารบัการสรรหารายใด เห็นวาประธานกรรมการสรรหา กระทําการใดอันขัดตอระเบียบ ทําให
การสรรหาเปนไปดวยความไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหรองตอกรรมการสรรหา เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง เสนอตอที่
ประชุมใหญพิจารณาถอดถอนออกจากตําแหนงและแตงต้ังทดแทนในคราวเดียวกัน 
 ขอ 40. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา  ผูสมัคร หรือสมาชิกเห็นวามีการกระทําความผิดตามขอ 26 หรือขอ 
27 ใหย่ืนคํารองตอประธานคณะกรรมการสรรหาพรอมพยานหลักฐาน ภายใน 7 วัน นับแตวันสิ้นสุดการลงคะแนน
สรรหาและใหคณะกรรมการสรรหาแตงต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันรับคํา
รอง และตองดําเนินการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยการกําหนดโทษใหแลวเสร็จกอนวันประชุมใหญ  

 

หมวดท่ี 6 

การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 

 ขอ 41. ใหที่ประชุมใหญแตงต้ังผูแทนสมาชิก จํานวนหน่ึงคน เพื่อทําหนาที่เปนประธานกรรมการจัดการ
เลือกต้ัง โดยใหประธานกรรมการสรรหาหรือผูที่ประธานกรรมการสรรหามอบหมาย เสนอรายช่ือทั้งหมดของผูผาน
การสรรหาที่ไดคะแนนสูงสุดในตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ เรียงตามลําดับไมเกินจํานวน
กรรมการที่พึงมีในกลุมสมาชิกน้ันเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาเลือกต้ังเปนประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการ ดวยวิธีการยกมือและใหถือวาเปนการเลือกต้ังที่สมบูรณและชอบดวยกฎหมาย 
 กรณีการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง หากที่ประชุมใหญมีมติไมเลือกสมาชิกที่ถูกเสนอช่ือเปนประธานกรรมการ
และกรรมการดําเนินการ ใหประธานคณะกรรมการสรรหาประกาศมติใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน แลวดําเนินการใหมี
การลงคะแนนสรรหาเพื่อเลือกต้ังเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการใหมภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ประชุมใหญมีมติ    
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 ขอ 42. ใหสมาชิกที่ ไดรับการเลือกต้ังเปน ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ รายงานตัว
ตอประธานกรรมการสรรหา ตามแบบรายงานตัวของสหกรณกําหนดภายใน 7 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ
เลือกต้ัง และใหถือวาผูที่ไดรับการสรรหาเริ่มปฏิบัติหนาที่ต้ังแตวันที่ประชุมใหญเลือกต้ังเปนตนไป หากไมรายงานตัว
ภายในกําหนดดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิ 
 

หมวดท่ี 7 

บทกําหนดโทษ 

 

 ขอ 43. สมาชิกผูใดฝาฝนขอหามตาม ขอ 26 หรือกระทําการตาม ขอ 27 ผูน้ันตองถูกตัดสิทธิการสมัครรับ
การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ การสมัครเปนผูแทนสมาชิก การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ การ
เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ เปนเวลา 5 ป  
 นอกจากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลว หากผูฝาฝนเปนผูสมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
จะตองถูกถอนสิทธิการเปนผูสมัครในคราวน้ันและหากผูกระทําผิดเปนคณะกรรมการดําเนินการจะตองถูกใหออกจาก
การเปนคณะกรรมการ 
  

หมวดท่ี  8 

บทเฉพาะกาล 

 
        ขอ 44. ใหกรรมการดําเนินการที่ไดมาจากการเลือกต้ังกอนระเบียบน้ีถือใชบังคับใหดํารงตําแหนงตอไป
จนกวา จะครบตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับเดิมของสหกรณ  
                ในการประชุมใหญสามัญประจําปปแรกที่ขอบังคับฉบับแกไขมีผลบังคับใช ใหสรรหาประธานกรรมการ
หน่ึงคนและกรรมการดําเนินการอีกหกคน ซึ่งรับสมัครกรรมการจากกลุมสมาชิกทั่วไปรวมสี่คน กลุมโรงพยาบาล
ชุมชนรวมหน่ึงคน และกลุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมหน่ึงคน รวมเปนเจ็ดคน เมื่อรวมกับกรรมการดําเนินการ
ที่ยังอยูในวาระอีกแปดคน จะมีคณะกรรมการดําเนินการสิบหาคน 
                ในการประชุมใหญสามัญประจําปปที่สอง ใหสรรหากรรมการดําเนินการอีกแปดคน ซึ่งรับสมัคร
กรรมการจากกลุมสมาชิกทั่วไปรวมสามคน กลุมโรงพยาบาลชุมชนรวมสองคน  กลุมโรงพยาบาลศูนยสกลนคร 
รวมหน่ึงคน และกลุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวมสองคน รวมเปนแปดคน  เมื่อรวมกับกรรมการดําเนินการที่ยัง
อยูในวาระอีกเจ็ดคน จะมีคณะกรรมการดําเนินการสิบหาคน 
      ในการประชุมใหญสามญัประจาํปปถัดไปใหสรรหากรรมการดําเนินการจากสมาชิกสหกรณตามวรรคสองและ
วรรคสามสลับกันไปทุกป 
     กรณีปใดที่กรรมการตามวรรคสองและหรือวรรคสามวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระใหสรรหากรรมการ
ดําเนินการแทนตามแตกรณี 
 
                    ประกาศ ณ วันที่   20   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
                   
                                                      (ลงช่ือ)     ธานี  กอบุญ 

                 (นายธานี   กอบุญ) 
                 ประธานกรรมการ 

                        สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 


