
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558 

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

เพื่อให้การเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

และตามขอ้บังคับของสหกรณ์ อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 72 (9) และข้อ 99  

ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 42 ครัง้ท่ี 12/2558 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2558  จึงมีมติให้ก าหนด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  พ.ศ. 2558  

โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558 เมือ่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2558  ดังนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา

คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558   เป็นต้นไป  
          ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าดว้ยการสรรหาคณะกรรมการ 

ด าเนินการ พ.ศ. 2551  และระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าดว้ยการสรรหา

คณะกรรมการ ด าเนินการ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553” และบรรดาระเบียบ ประกาศ  

ค าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ์”          หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จ ากัด 

 “สมาชิก”         หมายความว่า  สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                               วชิรพยาบาล จ ากัด 

 “คณะกรรมการ”               หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ 

                                                                     วชิรพยาบาล จ ากัด 

 “ประธานกรรมการ”            หมายความว่า  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์   

                                                   ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จ ากัด 

 “กรรมการ”          หมายความว่า  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ 

                                                                     วชิรพยาบาล จ ากัด 

 “คณะกรรมการสรรหา”        หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  

                                                   คณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีเกี่ยวกับ 

                                                   การสรรหา 

 “กรรมการสรรหา”              หมายความว่า  บุคคลซึ่งไดรั้บการแต่งตั้งจาก              

                                                   คณะกรรมการ  เพื่อท าหน้าท่ีเกี่ยวกับ 

                                                   การสรรหา 
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 “ประธานกรรมการสรรหา”     หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหาท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

                                                                    จากคณะกรรมการ 

                  “ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา”     หมายความว่า สมาชิกท่ีสมัครเข้ารับการสรรหาก่อนท่ีจะเสนอ 

                                                                   ชือ่ให้มีการเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ 

                                                                   ในท่ีประชุมใหญ่โดยผ่านการตรวจสอบแล้ว 

                                                                   จากคณะกรรมการสรรหาว่ามีคุณสมบัติ 

                                                                   ถูกต้องครบถ้วน 

      ข้อ 5.  สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกผู้เข้ารับการสรรหาต้องเป็นสมาชิก ซึ่งเป็น 

                  (1)  ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์ 

                       วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   

                       หน่วยงาน และ/หรือ โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ ยกเว้นหน่วยงาน 

                       ท่ีมีตัวแทน  

       (2)  ผู้เกษียณอายุราชการ หรือโอนย้าย หรือลาออก เฉพาะในหน่วยงานตามข้อ 5.(1) และ 

                       เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

                  (3)  ให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกผู้เข้ารับการสรรหาได้ทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการสรรหา 

ข้อ 6.  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง  คณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่ง มีจ านวนไม่เกิน 5 คน 

โดยมีประธานกรรมการสรรหา 1 คน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหาอื่น ๆ 

อีกไม่เกิน 3 คน กรรมการสรรหาชุดนี้มีหน้าท่ีด าเนินการสรรหาบุคคลแล้วน ารายชื่อบุคคลเสนอให้เลือกต้ัง 

ตามวัน เวลา ท่ีคณะกรรมการประกาศไว้ และคณะกรรมการสรรหามีอ านาจแต่งต้ังอนุกรรมการสรรหา 

ได้ตามความเหมาะสม 

 ข้อ 7.  คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ี ดังนี้ 

        (1)  ก าหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรสรรหาบุคคล 

        (2)  ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

(3)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

(4)  ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับการกระท าท่ีถือว่าทุจริตท่ีส่งผลต่อการสรรหา   

   และแจ้งให้ผู้เข้ารับการสรรหาทุกคนทราบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

(5)  ก าหนดหมายเลขของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ  ตามล าดับการ 

   มาสมัครในกรณีท่ีมาสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อก าหนดหมายเลข 

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

   ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และรายละเอียดอื่น ๆ ให้สมาชิกทราบท่ัวกัน 

   ก่อนวันลงคะแนนเสียงอย่างน้อย 7 วัน 
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(7)  ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการลงคะแนนเสียง 

(8)  ก าหนดขั้นตอนการสรรหา กติกาต่าง ๆ วิธีการนับคะแนนการพิจารณา  

   บัตรดี  บัตรเสีย 

        (9)  จัดให้มีการสรรหาโดยการลงคะแนนเสียง นับคะแนนเสียงและประกาศผล 

    การลงคะแนนให้เสร็จสิ้น ภายในวันเดียวกัน 

(10)  ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาท้ังหมด   

                         พร้อมผลการลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการ 

       อนึ่งกรณีท่ีมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เกินจ านวนที่ก าหนด  ให้

ประธานกรรมการสรรหา  เสนอชื่อผู้สมัครของกลุ่มดังกล่าวในฐานะผู้ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการ 

(11)  พิจารณาข้อร้องเรียนเก่ียวข้องกับการทุจริตในกระบวนการสรรหาไม่ว่าขั้นตอนใด ๆ   

       และสอบข้อเท็จจริงเพื่อน าผลการสอบเสนอต่อคณะกรรมการ  พิจารณา   

 ข้อ 8.  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสมัคร  พร้อมท้ังจ่ายค่าสมัคร

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนดภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด  โดยต้องยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา 

  ค่าสมัครดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  จะไม่คืนให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ข้อ 9.  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 

          ข้อ 10.  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต าแหน่งประธานกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

                    (1)  อายุการเป็นสมาชิกไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

                    (2)  เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  

                         อย่างน้อย 1 วาระ (2 ปี) 

                    (3)  จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี  

                    (4)  ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  

 ข้อ 11.  สมาชิกท่ีเป็นบุคคลตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 66  

ไม่มีสิทธิสมัครเป็นผู้เข้ารับการสรรหา อันได้แก่ 

  (1)  เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

                         ท่ีกระท าโดยทุจริต เว้นแต่เป็นโทษท่ีกระท าความผิดโดยประมาท 

                         หรือความผิดลหุโทษ 

  (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

                         หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

  (3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุด  ให้พ้นจากต าแหน่ง 

                          กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติ  ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต 

                         ต่อหน้าท่ี 
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                    (5)  สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี  นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา 

                    (6)  บุคคลท่ีได้รับการสรรหา แต่เมื่อเสนอชื่อในท่ีประชุมใหญ่แล้วไม่ได้รับความเห็นชอบ  

                         ให้เป็นกรรมการเพราะเหตุทุจริตอันเกี่ยวเนื่องจากการสรรหา 

  (7)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี    

                         นับถึงวันเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ   

(8)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์ 

                      (9)  เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ  หรือ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงาน  ท่ีอยู่ 

                           นอกสงักัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 

การยกเลิกผลการสรรหา 

ข้อ 12.  มติของที่ประชุมคณะกรรมการ  สามารถสั่งยกเลิกผลการสรรหาบุคคลท้ังหมดหรือบางส่วน

ได้ ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดในกระบวนการสรรหาอันส่งผลกระทบและไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่นท่ีเข้ารับการ 

สรรหาได้  และอาจมีมติไม่เสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอมาด้วยเหตุ 

อันเชื่อได้ว่ามีการทุจริตอันเกี่ยวเนื่องจากการสรรหา  

  การร้องเรียนเพื่อไม่ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ ให้ย่ืนต่อคณะกรรมการ

สรรหาก่อนวันประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 ข้อ 13.  หลังการประชุมใหญ่ หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่า  มีการกระท าท่ีมิชอบหรือทุจริตอันเกี่ยวเนื่อง

จากการสรรหา  ให้คณะกรรมการพิจารณาให้สมาชิกผู้นั้นขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์  เพราะเหตุมีเจตนา

กระท าการฝ่าฝืนข้อบังคับ ข้อ 41 (7) 

 ข้อ 14.  นอกเหนือจากท่ีก าหนดในระเบียบนี้ ข้อก าหนดใด ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการสรรหา

จะต้องน าเข้าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อน   

ประกาศไว้ ณ วันที่  6 พฤศจิกายน 2558  

   

   
      (นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์) 

           ประธานกรรมการ 

           สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด        


