
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากดั 
ว่าด้วย  การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 

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

 เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และตามข้อบังคับของสหกรณ์ อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(10) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 17 คร้ังที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ได้มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ดังนี ้

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิก 
  3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2546 
  3.2 ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  คณะกรรมการสรรหา  หมายถึง  คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเพื่อท า
หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา 
  กรรมการสรรหา  หมายถึง  บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การสรรหา 
  ประธานกรรมการสรรหา  หมายถึง  ประธานกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการ  
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  หมายถึง  สมาชิกที่สมัครเข้ารับการสรรหาก่อนที่จะเสนอชื่อให้มี
การเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการในที่ประชุมใหญ่โดยผ่านการตรวจสอบแล้วจากคณะกรรมการสรรหาว่ามี
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  



 

 

 ข้อ 5.  สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกผู้เข้ารับการสรรหาต้องเป็นสมาชิก ให้เลือกได้ตามสัดส่วนที่ก าหนดใน
ข้อบังคับ 
 

คณะกรรมการสรรหา 
 ข้อ 6.  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่ง มีจ านวนไม่เกิน 5 คน โดยมี     
ประธานกรรมการสรรหา 1 คน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหาอ่ืน ๆ อีกไม่เกิน     
3 คน กรรมการสรรหาชุดนี้มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลแล้วน าชื่อบุคคลเสนอให้เลือกตั้งตาม วัน เวลา         
ที่คณะกรรมการประกาศไว้ และคณะกรรมการสรรหามีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาได้ตามความ
เหมาะสม 
 ข้อ 7.  คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ ดังนี ้

(1) ก าหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรสรรหาบุคคล 
(2) ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
(3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
(4) ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับการกระท าที่ถือว่าทุจริตที่ส่งผลต่อการสรรหา และแจ้งให้ผู้เข้ารับ

การสรรหาทุกคนทราบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
(5) ก าหนดหมายเลขของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ ตามล าดับการมาสมัครในกรณี

มี่มาสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อก าหนดหมายเลข 
(6) ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจ าตัว รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป ของผู้สมัครเข้า

รับการสรรหา และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้สมาชิกทราบทั่วกันก่อนวันลงคะแนนเสียงอย่าง
น้อย 7 วัน 

(7) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนเสียง 
(8) ก าหนดขั้นตอนการสรรหา กติกาต่างๆ วิธีการนับคะแนนการพิจารณาบัตรดี บัตรเสีย 
(9) จัดให้มีการสรรหาโดยการลงคะแนนเสียง นับคะแนนเสียงและประกาศผลการลงคะแนน

ให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน 
(10)  ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาทั้งหมดพร้อมผลการ

ลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการ 
อนึ่งกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เกินจ านวนที่ก าหนด ให้ประธาน

กรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้สมัครของกลุ่มดังกล่าวในฐานะผู้ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการ 
(11)  พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการสรรหาไม่ว่าขั้นตอนใด ๆ และ

สอบข้อเท็จจริงเพื่อน าผลการสอบเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
 
 

 



 

 

 ข้อ 8.  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร พร้อมทั้งจ่ายค่าสมัครตามที่
คณะกรรมการสรรหาก าหนดภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ณ ส านักงานสหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา 
 ค่าสมัครดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะไม่คืนให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 ข้อ 9.  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 
 ข้อ 10.  สมาชิกที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิสมัครเป็นผู้เข้ารับการสรรหาอัน
ได้แก่ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรกมาหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี

ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระท าของตนเอง 

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(7) ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่ครบ 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา 
(8) ผู้ซึ่งเคยถูกศาลสั่งอายัดหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
(9) บุคคลที่ได้รับการสรรหา แต่เมื่อเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่แล้วไม่ได้รับความเห็นชอบให้

เป็นกรรมการเพราะเหตุทุจริตอันเกี่ยวเน่ืองจากการสรรหา 
 

การยกเลิกผลการสรรหา 
 ข้อ 11.  มติของที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถสั่งยกเลิกผลการสรรหาบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดในกระบวนการสรรหาอันส่งผลกระทบและไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอ่ืนที่เข้ารับการสรร
หาได้ และอาจมีมติไม่เสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาด้วยเหตุอันเชื่อได้
ว่าทีการทุจริตอันเกี่ยวเนื่องจากการสรรหา 
 การร้องเรียนเพื่อไม่ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการสรรหา
ก่อนวันประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 

 
 



 

 

 ข้อ 12.  หลังการประชุมใหญ่ หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการกระท าที่มิชอบหรือทุจริตอันเกี่ยวเนื่องจาก
การสรรหา ให้คณะกรรมการพิจารณาให้สมาชิกผู้นั้นขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์ เพราะเหตุมีเจตนากระท าการ
ฝ่าฝืนข้อบังคับ ข้อ 42(7) 
 ข้อ 13.  นอกเหนือจากที่ก าหนดในระเบียบนี้ ข้อก าหนดใดๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสรรหาจะต้อง
น าเข้าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อน 

 
 ประกาศ  ณ  วันที ่ 23 ตุลาคม  พ.ศ.  2558 
 
 

(แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


