
ระเบียบวาระที ่ 16.  เร่ืองแก้ไขระเบียบว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2560 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั  

ว่าด้วย  การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ. 2560 

**************************** 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ ์การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั พ.ศ. 2554 

ขอ้ 72., ขอ้ 78(11) และขอ้ 106(9)   คณะกรรมการด าเนินการจึงก าหนดระเบียบวา่ดว้ย การสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี              
3  ธนัวาคม  พ.ศ. 2560  ดงัต่อไปน้ี   

 ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  วา่ดว้ย  
การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2560 

  ขอ้  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัใหค้วามเห็นชอบ  
เป็นตน้ไป  

  ขอ้  3.  ใหย้กเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั วา่ดว้ย การสรรหา 
คณะกรรมการด าเนินการ  พ.ศ. 2556  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2557 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2558” และ บรรดาระเบียบ ค าสั่ง  ประกาศ  และมติอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี
แทน 

  ขอ้  4.  ในระเบียบน้ี  
      “สหกรณ์”     หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  
      “การสรรหา”    หมายถึง  การสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ และ 

      กรรมการด าเนินการ 
    “คณะกรรมการด าเนินการ”     หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

                                 สาธารณสุขพิจิตร จ ากดั  
     “ประธานกรรมการด าเนินการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการ 
            สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ  ากดั  
     “สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
         พิจิตร จ ากดั  ยกเวน้สมาชิกสมทบ 
   “ประธานกรรมการสรรหา”       หมายถึง  สมาชิกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น 
             ประธานกรรมการสรรหา 
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     “เจา้หนา้ท่ีด าเนินการสรรหา”    หมายถึง  สมาชิกหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีคณะกรรมการ 
           ด าเนินการใหมี้หนา้ท่ีด าเนินการสรรหา 
           ประธานกรรมการด าเนินการและ 
           คณะกรรมการด าเนินการ    
    “หน่วยสรรหา”        หมายถึง  สถานท่ี ท่ีคณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดใหท้ าการ 
       ลงคะแนน เพื่อสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ  
       และคณะกรรมการด าเนินการ  
ขอ้  5.  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการ 

ด าเนินการ ใหก้ าหนดหน่วยสรรหาตามจ านวนสมาชิกท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีตนเองสังกดัอยูจ่ริง  
ณ วนัสรรหา (ปฏิบติังานอยูจ่ริงตามค าสั่งเป็นทางการ) ไม่ใช่ตาม จ. 18 โดยก าหนดให้มี จ  านวนกรรมการ 
ดงัน้ี  

เขต 1  ประกอบดว้ย  2  หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร,  
2. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย                                
ลาออกจากราชการ หรืองานประจ าท่ีปฏิบติังานคร้ังสุดทา้ยในหน่วยงานน้ี  
ท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยู ่    มีกรรมการได ้ 1   คน  

         เขต  2  ประกอบดว้ย  1  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. ขา้ราชการบ านาญ และบ าเหน็จรายเดือน   
ท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยู ่    มีกรรมการได ้ 1  คน  

 เขต  3  ประกอบดว้ย  1  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. รพ.พิจิตร รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย                            
เขา้มาในหน่วยงานน้ี และเป็นสมาชิกอยู ่                       มีกรรมการได ้ 4  คน  

เขต  4  ประกอบดว้ย 1 หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. รพร.ตะพานหิน รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน ยา้ย   
       เขา้มาในหน่วยงานน้ี และเป็นสมาชิกอยู ่                       มีกรรมการได ้ 1  คน  

เขต  5  ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. รพ.ทบัคลอ้,  2. รพ.วงัทรายพนู, 3. รพ.สากเหล็ก  
      รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี  
      และเป็นสมาชิกอยู ่      มีกรรมการได ้ 1  คน  

เขต  6  ประกอบดว้ย 3  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. รพ.บางมูลนาก, 2.  รพ.บึงนาราง,                                  
3. รพ.ดงเจริญ รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี  

              และเป็นสมาชิกอยู ่     มีกรรมการได ้ 1 คน  
เขต  7  ประกอบดว้ย 2  หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. รพ.สามง่าม, 2. รพ.วชิรบารมี รวมทั้งสมาชิกท่ี

โอน  ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี และเป็นสมาชิกอยู ่ มีกรรมการได ้1  คน 
เขต  8  ประกอบดว้ย 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง, 2. รพ.โพทะเล รวมทั้ง

สมาชิกท่ีโอน  ยา้ย เขา้มาในหน่วยงานน้ี และเป็นสมาชิกอยู ่ มีกรรมการได ้1  คน  
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เขต  9  ประกอบดว้ย 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. สสอ.บางมูลนาก, 2. สสอ.บึงนาราง,  

      3. สสอ.ดงเจริญ, 4. สสอ.โพทะเล รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี  
และเป็นสมาชิกอยู ่     มีกรรมการได ้1  คน  

เขต 10  ประกอบดว้ย  4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. สสอ.เมือง, 2. สสอ.วชิรบารมี, 3.สสอ.สามง่าม, 
       4. สสอ.สากเหล็ก  รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี  

และเป็นสมาชิกอยู ่     มีกรรมการได ้1  คน   
เขต 11 ประกอบดว้ย  4 หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. สสอ.ทบัคลอ้,  2.  สสอ.โพธ์ิประทบัชา้ง,   

      3.  สสอ.ตะพานหิน, 4.  สสอ.วงัทรายพนู รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย   
เขา้มาในหน่วยงานน้ี และเป็นสมาชิกอยู ่  มีกรรมการได ้ 1  คน   

ขอ้  6.  ใหส้หกรณ์ฯ ก าหนดวนัรับสมคัร และส้ินสุดการรับสมคัร  และใหส้มาชิกผูป้ระสงค ์
จะรับการสรรหา เพื่อเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการด าเนินการตามเขตท่ีกรรมการหมดวาระหรือ           
วา่งลง ท าการสมคัรท่ีสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาท่ีรับสมคัร โดยใหส้มคัรไดใ้นเขตท่ีตนเป็นสมาชิกเท่านั้น  

ขอ้  7.  ผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนสรรหา คือ สมาชิกสหกรณ์ท่ีอยูใ่นเขตนั้นๆ ตามรายละเอียด ขอ้ 5.  
กรณีท่ีมีการโอน ยา้ย หน่วยงาน และขา้มเขตสรรหา ณ วนัท่ีมีการสรรหา (ตามค าสั่งจงัหวดั) ใหล้งคะแนน
ในเขตสรรหาท่ีไปสังกดั  (ตามค าสั่งท่ีเป็นทางการ หากยงัไม่มีค  าสั่งใหล้งคะแนนเขตเดิม)  

 ขอ้  8.  กรณีกรรมการท่านใดท่ีมีการยา้ยหน่วยงานไปปฏิบติังานแห่งใหม่ แต่ยงัคงด ารง 
ต าแหน่งไม่ครบวาระ ใหค้งอยูจ่นส้ินปีบญัชีสหกรณ์ หากส้ินปีบญัชีสหกรณ์แลว้ยงัไม่หมดวาระ ให้อยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการท่านนั้นวา่จะยงัคงด ารงต าแหน่งต่อไปหรือไม่ หากลาออกให้สรรหาผูม้าเป็น
กรรมการแทนต่อไป  และกรรมการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญัสรรหาข้ึนแทน ในต าแหน่งท่ีวา่ง ใหอ้ยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้พียงเทา่ก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ด ้

ขอ้  9.  คุณสมบติัของผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ  
                                  9.1  เป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั   

        9.2  ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผดิเก่ียวกบั 
             ทรัพยท่ี์กระท าโดยทุจริต  

        9.3  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หรือหน่วยงาน 
ของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี  

        9.4  ไม่เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุด ใหพ้น้จาก 
     ต าแหน่งกรรมการ ตามมาตรา  22 (4) แห่ง พระราชบญัญติัสหกรณ์  

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
        9.5  ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ 

ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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        9.6   ไม่เคยผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลา 

 หา้ปีทางบญัชีนบัแต่ปีบญัชีท่ีผดินดัถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการเวน้แต่การผดินดั 
 นั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  

          9.7  ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 
          9.8  ไม่เคยไดรั้บโทษทางวนิยัจากหน่วยงานตน้สังกดั ภายในเวลา 3 ปี นบัถึงวนัท่ี 

  สมคัรเขา้เป็นกรรมการด าเนินการ  
  ขอ้  10.  การสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการใหส้มาชิกถือปฏิบติั ดงัน้ี  

 10.1  ประธานกรรมการ สรรหาจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 

         พิจิตร จ ากดั   ทุกเขต  

10.2  กรรมการ  สรรหาจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั   

           ตามรายละเอียด ดงัน้ี   
  เขต 1  ประกอบดว้ย  1  หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร,  

รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน ยา้ย ลาออกจากราชการ หรืองานประจ าท่ีปฏิบติังาน 
คร้ังสุดทา้ย    

          เขต  2  ประกอบดว้ย  1  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. ขา้ราชการบ านาญ และบ าเหน็จ 
          รายเดือน      

   เขต  3  ประกอบดว้ย  1  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. รพ.พิจิตร รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย                             
           เขา้มาในหน่วยงานน้ี  

 เขต  4  ประกอบดว้ย 1 หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. รพร.ตะพานหิน รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  
          ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี   

 เขต  5  ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. รพ.ทบัคลอ้,  2. รพ.วงัทรายพนู,                  
           3. รพ.สากเหล็ก รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี    
  เขต  6  ประกอบดว้ย 3  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  1. รพ.บางมูลนาก, 2.  รพ.บึงนาราง,  
            3. รพ.ดงเจริญ รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี  

 เขต  7  ประกอบดว้ย 2  หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. รพ.สามง่าม, 2. รพ.วชิรบารมี รวมทั้ง 
               สมาชิกท่ีโอน  ยา้ย  เขา้มาในหน่วยงานน้ี  
 เขต  8  ประกอบดว้ย 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. รพ.โพธ์ิประทบัชา้ง, 2. รพ.โพทะเล  

        รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย เขา้มาในหน่วยงานน้ี  
 เขต  9  ประกอบดว้ย 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. สสอ.บางมูลนาก, 2. สสอ.บึงนาราง,  

                 3. สสอ.ดงเจริญ, 4. สสอ.โพทะเล รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย  เขา้มาใน 
 หน่วยงานน้ี  
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  เขต 10  ประกอบดว้ย  4 หน่วยงาน ไดแ้ก่  1. สสอ.เมือง, 2. สสอ.วชิรบารมี,  
            3. สสอ.สามง่าม,  4. สสอ.สากเหล็ก  รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย  เขา้มาใน 
            หน่วยงานน้ี  

  เขต 11 ประกอบดว้ย 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1.สสอ.ทบัคลอ้, 2. สสอ.โพธ์ิประทบัชา้ง,   
                 3.  สสอ.ตะพานหิน, 4.  สสอ.วงัทรายพนู รวมทั้งสมาชิกท่ีโอน  ยา้ย   

  เขา้มาในหน่วยงานน้ี  
 ขอ้  11.  หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการสรรหา   

  11.1  ภายในเดือนกนัยายนของทุกปี  ใหส้หกรณ์ประกาศต าแหน่งคณะกรรมการ 
               ด าเนินการของแต่ละเขตท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสรรหาข้ึนใหม่ ใหท้ราบโดยทัว่กนั  

    11.2  ใหส้หกรณ์ประกาศวนัรับสมคัร ใหส้มาชิกทราบ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ  
    11.3  กรณีท่ีครบก าหนดระยะเวลาวนัสมคัร และปรากฏวา่มีผูส้มคัรเขา้รับการ 
        สรรหาเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีตอ้งการในเขตไม่ตอ้งมีการลงคะแนนสรรหา 
                 จากสมาชิกโดยตรงและลบัอีก ส่วนประธานกรรมการ หากมีผูส้มคัรคนเดียวไม่ตอ้ง 
        มีการลงคะแนนสรรหาจากสมาชิกโดยตรงและลบั เช่นกนั  แต่ถา้กรรมการและ/หรือ 
                 ประธานกรรมการมีผูส้มคัรมากกวา่โควตา้ ให้มีการลงคะแนนสรรหาจากสมาชิก 
                 โดยตรงและลบัดงัเดิม      
 11.4 ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  สรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
                   ในวนัประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
    11.5  วธีิการสมคัรเขา้รับการสรรหา  เป็นคณะกรรมการด าเนินการ มีดงัน้ี  

  (1)  ผูส้มคัรรับการสรรหาตามขอ้ 10.1, 10.2  ใหย้ืน่ใบสมคัรไดท่ี้ 
   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั และตอ้งมีสมาชิกรับรอง 
   ไม่นอ้ยกวา่ 2  คน   
    (2)  ผูส้มคัรตอ้งสมคัรเขา้รับการสรรหาเป็นตวัแทนคณะกรรมการด าเนินการ 
    ภายในเขตของตนเองเท่านั้น  

     (3)  การสมคัรเขา้รับการสรรหาใหส้มคัรไดเ้พียงประเภทเดียว 
 11.6  การตรวจสอบคุณสมบติั ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  หรือ 
          ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  เป็นผูต้รวจสอบ 
          คุณสมบติั และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการสรรหา 

     11.7  การก าหนดหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาตามขอ้ 10.1, 10.2  
        ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากสหกรณ์ 

     ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั เป็นผูก้  าหนดหมายเลขตามล าดบัการสมคัร   
     ก่อนหลงั ถา้มาสมคัรพร้อมกนัใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก  
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 11.8  ใหปิ้ดประกาศรายช่ือและหมายเลขประจ าตวัผูมี้สิทธิสรรหาประกอบดว้ย ช่ือ –  
   นามสกุล  ของผูมี้สิทธิสรรหา โดยติดประกาศไวใ้นท่ีอนัเหมาะสมบริเวณส านกังาน 
           ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 
    ในวนัประชุมใหญ่สามญัให้ปิดประกาศรายช่ือและหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับ 
  การสรรหาประกอบดว้ย ช่ือ – นามสกุล ของผูมี้สิทธิสรรหาวรรคหน่ึง โดยติดประกาศ 
  ไวใ้นท่ีอนัเหมาะสมบริเวณท่ีประชุมใหญ่สามญั เพื่อใหผู้มี้สิทธ์ิลงคะแนนสรรหาตรวจ 
  ดูรายช่ือ และหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรสรรหาไดโ้ดยสะดวกและชดัเจน 
 11.9  ในกรณีท่ีผูส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรับการสรรหาตอ้งท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อ 
  คณะกรรมการรับสมคัรและตรวจสอบคุณสมบติัผูรั้บเลือกตั้ง ใหป้ระธานกรรมการสรรหา 
  ประกาศถอนการสมคัรรับสรรหาของผูส้มคัรคนนั้น และใหเ้จา้หนา้ท่ีถอนช่ือและ 
  เลขประจ าตวัออกทนัที โดยใหค้งเลขประจ าตวัผูส้มคัรรายอ่ืนไวต้ามเดิม 
 11.10 การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการสรรหา ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  
   จ  ากดั จดัท าประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิสรรหา ปิดประกาศไว ้ณ ทุกหน่วยงาน และ 

  หน่วยสรรหาก่อนวนัท าการสรรหาไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั สมาชิกใดไม่มีช่ือในประกาศ 
  บญัชีผูมี้สิทธิสรรหาในเขตสรรหาใด อาจร้องขอต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
  พิจิตร จ ากดั  ใหเ้พิ่มช่ือในประกาศก่อนวนัสรรหาไม่นอ้ยกวา่  3 วนั 

ขอ้  12.  วธีิด าเนินการสรรหา 
    12.1  การลงคะแนนสรรหา ใหผู้มี้สิทธิสรรหาลงคะแนนสรรหา คณะกรรมการ 
                 ด าเนินการตามจ านวนของแต่ละเขตนั้น  
            ในการน้ีสมาชิกท่ีโอนหรือยา้ยหรือลาออกจากราชการหรืองานประจ า โดยไม่มี

ความผดิแต่ยงัคงมีสมาชิกภาพอยูต่ามขอ้บงัคบั ขอใหมี้สิทธิสรรหาท่ีสังกดัหน่วยงาน
ก่อนเกษียณอายุราชการหรือโอนยา้ยหรือลาออกจากราชการหรืองานประจ า 

      ส าหรับสมาชิกท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนแต่ไดรั้บเงินเดือนตามสถานท่ีจ่าย
ตาม จ.18 สามารถใชสิ้ทธิสรรหาไดต้ามหน่วยงานท่ีปฏิบติังานจริง โดยมีผูบ้งัคบับญัชา
เป็นผูรั้บรองการใชสิ้ทธิอยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนวนัสรรหา 

   12.2  ใหป้ระธานกรรมการสรรหาแจง้เวลาเร่ิมตน้ลงคะแนน และเวลาส้ินสุดการ 
                    ลงคะแนนช้ีแจงวธีิการลงคะแนน การใชบ้ตัรสรรหา และวธีิการตรวจนบัคะแนน 
                    แลว้แต่กรณีใหเ้ปิดการลงคะแนนระหวา่งเวลา 09.00 น. – 14.00 น. ของวนัประชุม 
                    ใหญ่สามญั  เม่ือหมดเวลาลงคะแนนสรรหา ใหป้ระธานกรรมการการสรรหา 
                     ประกาศปิดการลงคะแนน 
 12.3  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
                 ในการลงคะแนนและการตรวจนบัคะแนนไวใ้หพ้ร้อมก่อนด าเนินการสรรหา 
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 12.4  การก าหนดวธีิการสรรกา  อาจด าเนินการไดโ้ดยหยอ่นบตัรสรรหา หรือโดยใช ้
                 เคร่ืองลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์สรรหา  หรือวธีิอ่ืนท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 
                 เห็นสมควร 
 12.5  กรณีสรรหาโดยวธีิหยอ่นบตัรสรรหาใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
   (1) ใหจ้ดัท าบตัรสรรหาและใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ ส่งมอบบตัรสรรหาและหีบบตัร  
                             สรรหาไวใ้หแ้ก่ประธานกรรมการสรรหาก่อนการลงคะแนนสรรหา 
   (2)  บตัรสรรหามีลกัษณะต่อไปน้ีใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย 
    1. บตัรปลอม 
    2.  บตัรท่ีมิไดท้  าเคร่ืองหมายลงคะแนน 
    3.  บตัรท่ีไม่อาจทราบไดว้า่ลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัรคนใด 
    4.  บตัรท่ีมิใช่บตัรซ่ึงกรรมการประจ าหน่วยสรรหานั้นมอบให ้

    5.  บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
    6.  บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกช่อง “ท าเคร่ืองหมาย” 
    7.  บตัรท่ีท าเคร่ืองหมายสรรหาเกินจ านวนคณะกรรมการด าเนินการ 
         ท่ีจะตอ้งสรรหาในคราวนั้น  

    8.  บตัรท่ีปรากฏวา่มีการพบัซอ้นกนัมากกวา่หน่ึงบตัร 
    9.  บตัรท่ีมีเคร่ืองหมายสังเกตหรือขอ้ความอ่ืนใดนอกเหนือจาก 
         ท่ีมีอยูป่กติ 
   (3)  เม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนใหค้ณะกรรมการสรรหาเปิดหีบบตัรสรรหา    

ในท่ีเปิดเผยแสดงใหผู้มี้สิทธิสรรหา ซ่ึงอยู ่ณ ท่ีสรรหาเห็นวา่หีบบตัรสรรหาเป็นหีบบตัร
เปล่าแลว้ใหปิ้ดหีบบตัรสรรหาใส่กุญแจ 

   (4)  ใหผู้มี้สิทธิลงคะแนนสรรหามาแสดงตนพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือ
รับรอง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีมีรูปถ่ายยนืยนัตวับุคคลของผูมี้สิทธิสรรหาแสดงต่อ
กรรมการตรวจรายช่ือผูมี้สิทธิลงคะแนนเพื่อรับบตัรลงคะแนน 

    เม่ือกรรมการตรวจบญัชีรายช่ือและหลกัฐานถูกตอ้งแลว้ ใหผู้มี้สิทธิ
ลงคะแนนลงลายมือช่ือรับบตัรสรรหา เพื่อใชล้งคะแนนตามวธีิการท่ีประธานกรรมการ
สรรหาช้ีแจง 

    ในกรณีท่ีมีผูท้กัทว้งวา่ผูแ้สดงตนมิใช่ผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหาตามบญัชี
รายช่ือผูมี้สิทธิสรรหาใหก้รรมการตรวจรายช่ือขอใหผู้น้ั้นแสดงหลกัฐานประกอบการ
วนิิจฉยัจนเป็นท่ีพอใจก่อนท่ีจะมอบบตัรสรรหาใหแ้ก่ผูน้ั้น 
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   (5)  เม่ือผูมี้สิทธิสรรหาไดรั้บบตัรสรรหาแลว้ ใหท้  าเคร่ืองหมายกากบาท (X)            

ในบตัรสรรหาไดต้ามจ านวนและวธีิการท่ีประธานกรรมการสรรหาช้ีแจง แลว้น าบตัร
สรรหาไปหยอ่นลงในหีบบตัรสรรหาท่ีจดัไว ้

    การใชสิ้ทธิสรรหาเป็นสิทธิเฉพาะตวัของสมาชิก จะมอบหมายใหบุ้คคล
อ่ืนใชสิ้ทธิแทนตนไม่ได ้

   (6)  ในระหวา่งเปิดการลงคะแนน  หา้มมิให้เปิดหีบบตัรสรรหา เวน้แต่เม่ือมีเหตุ
จ าเป็นอนัหลีกเล่ียงไม่ได ้ และตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการสรรหาก่อนการเปิด
หีบบตัรสรรหาตอ้งกระท าโดยเปิดเผย 

   (7) เม่ือเปิดการลงคะแนนแลว้ ใหก้รรมการควบคุมหีบบตัรสรรหาส่งมอบหีบ
บตัรสรรหา ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเพื่อนบัคะแนนโดยเปิดเผยในท่ีสรรหาโดยมิ
ชกัชา้จะเล่ือนหรือประวงิเวลาไม่ได ้

  (8)  การนบัคะแนนใหก้รรมการตรวจนบัคะแนน ปฏิบติัดงัน้ี 
    1.  หยบิบตัรสรรหาออกจากหีบบตัรสรรหาคร้ังละหน่ึงใบ ตรวจสอบ 
  และประกาศความถูกตอ้งวา่เป็นบตัรดีหรือบตัรเสีย ส่งต่อใหก้รรมการตรวจนบัคะแนน

คนท่ีสองเพื่อขานหมายเลขท่ีไดรั้บการกาเคร่ืองหมาย พร้อมแสดงบตัรสรรหานั้น  
  ใหผู้ส้ังเกตการณ์ท่ีดูการนบัคะแนนใหเ้ห็นโดยทัว่กนั แลว้ส่งใหก้รรมการตรวจนบั 
  คะแนนคนท่ีสามตรวจสอบซ ้ าแลว้น าเก็บใส่กล่อง โดยแยกบตัรดีและบตัรเสียไว ้                  

อยา่งละกล่อง 
    2.  เม่ือหยบิบตัรสรรหาออกจากหีบบตัรสรรหาจนหมดแลว้ ใหค้ว  ่าหีบ

บตัรสรรหาต่อหนา้ผูส้ังเกตการณ์นบัคะแนนสรรหาเพื่อแสดงวา่ไม่มีบตัรสรรหาเหลืออยู่
ในหีบบตัรสรรหา 

    3.  ใหน้บัจ านวนบตัรสรรหาแลว้แจง้จ านวนใหป้ระธานกรรมการสรรหา
ทราบโดยมิชกัชา้ 

   (9)  ใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนควบคุมการนบัคะแนนโดยตลอดจนกวา่จะ
เสร็จส้ินสมบูรณ์ 

   (10)  บตัรเสียใหจ้ดัแยกไว ้โดยใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนลงลายมือช่ือก ากบั
ไวไ้ม่นอ้ยกวา่สองคน 

   (11)  การวินิจฉยัวา่บตัรใดเป็นบตัรเสียหรือไม่  ใหเ้ป็นอ านาจของกรรมการ
ตรวจนบัคะแนนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการตรวจนบัคะแนน ณ จุดนั้น
และใหถื้อวา่ค าวนิิจฉยันั้นเป็นท่ีสุด 
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   (12)  เม่ือการสรรหาส้ินสุดลง ใหก้รรมการสรรหา และเจา้หนา้ท่ีด าเนินการ             

สรรหา ส่งมอบส่ิงของต่อไปน้ีใหแ้ก่ประธานกรรมการการสรรหา 
    1.  ประกาศผลการนบัคะแนน 
    2.  รายงานผลการนบัคะแนน 
    3.  แบบกรอกคะแนนการนบัคะแนน 
    4.  บญัชีผูมี้สิทธ์ิสรรหา ชุดท่ีใชต้รวจสอบการมาใชสิ้ทธ์ิลงคะแนน และ                  
                                         มอบบตัรสรรหาซ่ึงไดล้งลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือของผูรั้บบตัร 
                                          สรรหาท่ีมาใชสิ้ทธ์ิแลว้ 
    5.  บตัรสรรหาท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
    6.  บตัรสรรหาท่ีใชแ้ลว้ แยกเป็น 3 ส่วน คือ 
          (ก)  บตัรดี 
                     (ข)  บตัรเสีย 

       (ค) บตัรผูไ้ม่ประสงคล์งคะแนน 
 7.  บนัทึกเอกสารและหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีใชเ้ก่ียวกบัการสรรหา 

8.  น าเอกสารตามอยา่งละหน่ึงชุดพร้อมเอกสารใส่ลงในหีบบตัรสรรหา 
    นั้นๆ พร้อมทั้งใส่กุญแจ และน าลูกกุญแจส่งมอบประธานกรรมการ 
    การสรรหา 
9. ปิดกระดาษซ่ึงมีลายมือช่ือกรรมการการสรรหาอยา่งนอ้ย 3 คน  

          ผนึกปิดช่องใส่บตัรไวบ้นหีบบตัรสรรหา 
ใหป้ระธานกรรมการการสรรหาตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนส่ง

มอบหีบบตัรสรรหาพร้อมลูกกุญแจใหผู้จ้ดัการน าไปเก็บรักษาไว ้
ใหผู้จ้ดัการเก็บรักษาส่ิงของต่างๆ ตามวรรคหน่ึง ไวมี้ก าหนด

สามสิบวนันบัแต่วนัสรรหาเม่ือพน้ก าหนดแลว้ ใหผู้จ้ดัการท าลายเอกสาร
ตาม แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราว
ถดัไป 

(13)  ในกรณีหยอ่นบตัรสรรหา ผูส้มคัรรับการสรรหาตอ้งการใหมี้การนบั 
คะแนนใหม่ ใหท้  าเป็นหนงัสือโดยมีสมาชิกสหกรณ์ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมลงลายมือช่ือรับรอง
อยา่งนอ้ยหา้สิบคน ส่งถึงประธานกรรมการการสรรหาภายในหน่ึงชัว่โมงหลงัการประกาศ
ผลการนบัคะแนน 

ใหป้ระธานกรรมการการสรรหาเรียกประชุมคณะกรรมการการสรรหา 
ในทนัทีเพื่อพิจารณาค าร้อง หากเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร ใหเ้ปิดหีบบตัรเลือกตั้งนบัคะแนน
ใหม่ไดค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการการสรรหาใหถื้อเป็นท่ีสุด 
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ขอ้ 13. กรณีสรรหาโดยใชเ้คร่ืองลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส์สรรหา หรือวธีิอ่ืนท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการเห็นสมควร ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการและประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกทราบ             
โดยทัว่กนั 

ผลการสรรหา 
 ขอ้ 14.  เม่ือการนบัคะแนนส้ินสุดลง ใหก้รรมการสรรหาท่ีเป็นหวัหนา้กลุ่มสรรหาตรวจนบัคะแนน 
ลงนามในใบแจง้ผลการนบัคะแนน แลว้ส่งใหป้ระธานกรรมการสรรหา เพื่อประกาศผลการนบัคะแนน 

ขอ้ 15. ใหป้ระธานกรรมการสรรหาประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการสรรหาใหท้ราบโดยทัว่กนัและ                
น ารายช่ือผูไ้ดรั้บการสรรหาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี เพื่อใหส้มาชิกเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ และกรรมการ ถา้ไดรั้บคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสียงขา้งมากใหถื้อวา่ผูน้ั้นไดรั้บการสรรหา
เหล่านั้น ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอยา่งสมบูรณ์ ถา้ไม่ไดรั้บการเลือกตั้งโดย
เสียงขา้งมาก  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายใน  30  วนั นบัแต่วนัประชุมใหญ่
สามญัประจ าปีคร้ังนั้น เพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัเลือกตั้งโดยเสียงขา้งมาก ทั้งคณะอีกคร้ังหากยงัไม่ไดรั้บ
คะแนนเสียงขา้งมากใหค้ณะกรรมการ ด าเนินการรับสมคัรและสรรหาใหม่ตามวธีิการท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี 

ในการสรรหาคร้ังท่ีสอง ถา้ผูไ้ดรั้บการสรรหาคร้ังน้ีไม่ไดรั้บการสรรหาโดยคะแนนเสียงขา้งมากในท่ี
ประชุมใหญ่สามญัอีก ก็ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัจดัการสรรหาตามวธีิการท่ีเห็นสมควรใหเ้สร็จส้ินในวนันั้น  

ขอ้  16.  หลกัเกณฑ ์วธีิการ ขอ้ปฏิบติัและขอ้หา้มในการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการนบัตั้งแต่ 
วนัประกาศใหมี้การรับสมคัรการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ            
สรรหาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

ขอ้  17.  ขอ้ความใดท่ีไม่ไดก้  าหนดไวห้รือจ าตอ้งตีความแห่งระเบียบน้ีใหค้ณะกรรมการด าเนินการ              
มีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาดในปัญหาทั้งปวง ค าวนิิจฉยัหรือมติ ของคณะกรรมการด าเนินการใหถื้อเป็นท่ีสุด  
 
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 18. ตั้งแต่วนัท่ีมีประกาศใหมี้การรับสมคัรการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการจนส้ินสุดการ
สรรหาในท่ีประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ หา้มมิใหผู้ส้มคัร หรือผูใ้ดกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อจูงใจ
ใหส้มาชิกผูส้รรหาลงคะแนนสรรหาใหแ้ก่ตน หรือผูส้มคัรคนอ่ืน หรือใหง้ดเวน้ มิให้ลงคะแนนสรรหา
ใหแ้ก่ผูส้มคัรคนอ่ืนดว้ยวธีิใด ๆ ดงัน้ี 
  1.  จดัท าใหเ้สนอใหห้รือสัญญาวา่จะใหท้รัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงสามารถ
ค านวณเป็นเงินได ้
  2.  ใหเ้สนอให ้หรือสัญญาวา่จะใหเ้งิน ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่ผูใ้ด 
  3.  ท าการโฆษณาหาเสียงดว้ยการจดัมหรสพ และหรือการร่ืนเริงต่างๆ  
  4.  เล้ียงหรือรับจะจดัเล้ียงผูใ้ด  หรือใหผู้ใ้ดจดัเล้ียงไม่วา่สถานท่ีแห่งใด 
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  5.  บงัคบั ขู่เขญ็  ขดัขวาง หน่วงเหน่ียว หรือกระท าดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการท าให้
ผูอ่ื้นเสียสิทธิไม่สามารถไปสรรหาได ้
  6.  จดัยานพาหนะน าผูมี้สิทธิสรรหาไปยงัท่ีสรรหา เพื่อการสรรหา หรือน ากลบัจากท่ี            
สรรหา หรือจดัใหผู้มี้สิทธิสรรหาไปยงัท่ีสรรหา หรือกลบัจากท่ีสรรหาโดยไม่ตอ้งเสียค่าโดยสารหรือค่าจา้ง
ซ่ึงตอ้งเสียตามปกติ 
 ขอ้ 19.  หา้มผูมี้สิทธิสรรหาผูห้น่ึงผูใ้ดกระท าการขอ้หน่ึงขอ้ใด ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ใชบ้ตัรอ่ืนหรือกระดาษอ่ืนท่ีไม่ใช่บตัรสรรหาในการลงคะแนน 
  2.  น าบตัรสรรหาออกนอกหน่วยสรรหา 
  3.  ถ่ายภาพบตัรสรรหาท่ีตนไดล้งคะแนนแลว้ หรือถ่ายภาพขณะลงคะแนนโดยวธีิใช้
เคร่ืองลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส์สรรหา หรือวธีิอ่ืนท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  4.  แสดงบตัรสรรหาท่ีตนลงคะแนนแลว้ต่อผูอ่ื้น 
  5.  ลงคะแนนหรือท าเคร่ืองหมายแทนผูอ่ื้น 

6.  รู้เห็นหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นลงคะแนนหรือท าเคร่ืองหมายแทน 
7.  จงใจกระท าดว้ยประการใดๆ ใหบ้ตัรสรรหาช ารุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบตัรเสีย 
8.  แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายและ                       

เลขประจ าตวัสิบสามหลกั แสดงตนอนัเป็นเทจ็ต่อกรรมการสรรหา 
   

บทก าหนดโทษและการอุทธรณ์ 
ขอ้ 20. ผูท่ี้เจตนากระท าผดิตามระเบียบน้ีจะไดรั้บโทษต่างๆดงัน้ี 

  (1) ตดัสิทธิการสมคัรรับสรรหาประธานกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการ 
เป็นระยะเวลาหา้ปี 
  (2) ผูส้มคัรประธานกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการกระท าผดิและไดรั้บการ              
สรรหาจะตอ้งถูกถอนสิทธิการเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการในคราวนั้น 
  (3)  ผูก้ระท าผดิท่ีเป็นผูส้มคัรประธานกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บโทษ 
ในขอ้ 20(1), 20(2) ตามระเบียบน้ีสามารถยืน่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการสรรหาภายในหา้วนัท าการหลงั
การสรรหาและตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนัท าการหลงัไดรั้บหนงัสือค าวินิจฉยันั้นใหถื้อเป็น
ท่ีสุด 
  (4)  ผูใ้ดใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จจนเป็นเหตุใหผู้ส้มคัรประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ด าเนินการถูกถอนสิทธิตาม ขอ้ 20(2) อาจถูกลงโทษใหอ้อกจากสมาชิกสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั 
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ขอ้ 21.  กรรมการการสรรหาหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการเก่ียวกบัการ

สรรหาตามระเบียบน้ี จงใจไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีหรือการกระท าการอนัมิชอบดว้ยอ านาจหนา้ท่ีเพื่อเป็นคุณ
หรือโทษแก่ผูส้มคัร หรือการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบติั
หนา้ท่ี ใหป้ระธานกรรมการการสรรหาเสนอใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

ขอ้ 22. กรรมการการสรรหาหรือผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ด าเนินการเก่ียวกบัการ   
สรรหาตามระเบียบน้ี กระท าการตามขอ้ 21. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาลงโทษ  

ขอ้ 23. ในกรณีท่ีคณะกรรมการการสรรหา เห็นวา่กรรมการการสรรหาแต่งตั้งผูใ้ดกระท าการไป
ในทางท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่การจดัการสรรหา หรืออาจท าใหก้ารสรรหาไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือ    
เท่ียงธรรมหรือไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าตกัเตือนท่ีไดใ้หไ้ว ้ใหป้ระธานกรรมการการสรรหามีค าสั่งให้
ผูก้ระท าการนั้นยุติหรือระงบัการกระท าดงักล่าวไวช้ัว่คราวได ้หรือใหพ้น้จากหนา้ท่ีความรับผดิชอบและ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนจนกวา่จะสรรหาเสร็จส้ิน 

 ขอ้  24.  กรรมการการสรรหาท่ีพน้จากหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ใหค้ณะกรรมการสรรหารายงาน 
พฤติกรรมดงักล่าวต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาลงโทษตามกรณีแห่งการกระท าความผดิ
หรืออาจถูกใหอ้อกจากสมาชิกสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั หรือลงโทษอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และใหร้ายงาน
ไปยงัหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

  ขอ้  25.  กรณีสมาชิกกระท าการใด ๆ โดยไม่เจตนาใหล้งโทษโดยตดัสิทธิในการลงคะแนน 
สรรหาส าหรับปีนั้นและในปีถดัไปอีก 1 ปี 

 ขอ้  26.  กรณีสมาชิกกระท าการทุจริตหรือกระท าการใด ๆ  โดยเจตนาอาจถูกใหอ้อกจากการเป็น 
สมาชิกสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั 
 

การร้องทุกข์ 
 ขอ้ 27.   ผูมี้สิทธิสรรหาหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย อาจร้องทุกขใ์นกรณีท่ีเห็นวา่การสรรหาเป็นไป               

โดยทุจริตโดยมีสมาชิกร่วมกนัลงลายมือช่ือรับรองการร้องทุกขอ์ยา่งนอ้ยหา้สิบคน ยืน่ต่อประธานกรรมการ
การสรรหา ภายในหา้วนัท าการหลงัจากการสรรหา ใหค้ณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกขใ์หแ้ลว้เสร็จ
ภายในสิบหา้วนัท าการหลงัจากไดรั้บค าร้องทุกข์ 
 ขอ้ 28. ผูร้้องทุกขแ์ละผูใ้หค้  ารับรองค าร้องทุกข ์กระท าการอนัเป็นเทจ็ ใหค้ณะกรรมการพิจารณา
ลงโทษตามกรณีแห่งการกระท าความผดิ 
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 ขอ้ 29. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาด 
ค าวนิิจฉยัช้ีขาดของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีสุด 
 ขอ้ 30. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
 
    (ลงช่ือ)             ประทีป  จนัทร์สิงห์ 

 (นายแพทยป์ระทีป  จนัทร์สิงห์) 
                   ประธานกรรมการ 

         สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 


