ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2558

***************************
เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542
และตามข้อบังคับของสหกรณ์ อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 72 (9) และข้อ 99
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 จึงมีมติให้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2558
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2558 เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดาเนินการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการ ดาเนินการ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553” และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“คณะกรรมการสรรหา”
หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การสรรหา
“กรรมการสรรหา”
หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การสรรหา
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“ประธานกรรมการสรรหา”

หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการ
“ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา” หมายความว่า สมาชิกที่สมัครเข้ารับการสรรหาก่อนที่จะเสนอ
ชือ่ ให้มีการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ
ในที่ประชุมใหญ่โดยผ่านการตรวจสอบแล้ว
จากคณะกรรมการสรรหาว่ามีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 5. สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกผู้เข้ารับการสรรหาต้องเป็นสมาชิก ซึ่งเป็น
(1) ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยงาน และ/หรือ โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ ยกเว้นหน่วยงาน
ที่มีตัวแทน
(2) ผู้เกษียณอายุราชการ หรือโอนย้าย หรือลาออก เฉพาะในหน่วยงานตามข้อ 5.(1) และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
(3) ให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกผู้เข้ารับการสรรหาได้ทุกกลุ่ม
คณะกรรมการสรรหา
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาขึ้นมาชุดหนึ่ง มีจานวนไม่เกิน 5 คน
โดยมีประธานกรรมการสรรหา 1 คน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 1 คน และกรรมการสรรหาอื่น ๆ
อีกไม่เกิน 3 คน กรรมการสรรหาชุดนี้มีหน้าที่ดาเนินการสรรหาบุคคลแล้วนารายชื่อบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง
ตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการประกาศไว้ และคณะกรรมการสรรหามีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหา
ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 7. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรสรรหาบุคคล
(2) ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
(3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
(4) ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับการกระทาที่ถือว่าทุจริตที่ส่งผลต่อการสรรหา
และแจ้งให้ผู้เข้ารับการสรรหาทุกคนทราบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(5) กาหนดหมายเลขของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ ตามลาดับการ
มาสมัครในกรณีที่มาสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อกาหนดหมายเลข
(6) ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจาตัว รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และรายละเอียดอื่น ๆ ให้สมาชิกทราบทั่วกัน
ก่อนวันลงคะแนนเสียงอย่างน้อย 7 วัน
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(7) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนเสียง
(8) กาหนดขั้นตอนการสรรหา กติกาต่าง ๆ วิธีการนับคะแนนการพิจารณา
บัตรดี บัตรเสีย
(9) จัดให้มีการสรรหาโดยการลงคะแนนเสียง นับคะแนนเสียงและประกาศผล
การลงคะแนนให้เสร็จสิ้น ภายในวันเดียวกัน
(10) ให้ประธานกรรมการสรรหาจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาทั้งหมด
พร้อมผลการลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการ
อนึ่งกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่เกินจานวนที่กาหนด ให้
ประธานกรรมการสรรหา เสนอชื่อผู้สมัครของกลุ่มดังกล่าวในฐานะผู้ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการ
(11) พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในกระบวนการสรรหาไม่ว่าขั้นตอนใด ๆ
และสอบข้อเท็จจริงเพื่อนาผลการสอบเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณา
ข้อ 8. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร พร้อมทั้งจ่ายค่าสมัคร
ตามที่คณะกรรมการสรรหากาหนดภายในกาหนดเวลาที่คณะกรรมการสรรหากาหนด โดยต้องยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา
ค่าสมัครดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะไม่คืนให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
ข้อ 9. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 10. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ตาแหน่งประธานกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(1) อายุการเป็นสมาชิกไม่ต่ากว่า 5 ปี
(2) เคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
อย่างน้อย 1 วาระ (2 ปี)
(3) จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
(4) ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ข้อ 11. สมาชิกที่เป็นบุคคลตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 66
ไม่มีสิทธิสมัครเป็นผู้เข้ารับการสรรหา อันได้แก่
(1) เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทาโดยทุจริต เว้นแต่เป็นโทษที่กระทาความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
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(5) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา
(6) บุคคลทีไ่ ด้รับการสรรหา แต่เมื่อเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่แล้วไม่ได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็นกรรมการเพราะเหตุทุจริตอันเกี่ยวเนื่องจากการสรรหา
(7) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี
นับถึงวันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
(8) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจาในสหกรณ์
(9) เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบานาญ หรือ ลูกจ้างประจา หรือพนักงาน ที่อยู่
นอกสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การยกเลิกผลการสรรหา
ข้อ 12. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถสั่งยกเลิกผลการสรรหาบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้ ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดในกระบวนการสรรหาอันส่งผลกระทบและไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่นที่เข้ารับการ
สรรหาได้ และอาจมีมติไม่เสนอชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาด้วยเหตุ
อันเชื่อได้ว่ามีการทุจริตอันเกี่ยวเนื่องจากการสรรหา
การร้องเรียนเพื่อไม่ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ ให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
สรรหาก่อนวันประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 13. หลังการประชุมใหญ่ หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่า มีการกระทาที่มิชอบหรือทุจริตอันเกี่ยวเนื่อง
จากการสรรหา ให้คณะกรรมการพิจารณาให้สมาชิกผู้นั้นขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์ เพราะเหตุมีเจตนา
กระทาการฝ่าฝืนข้อบังคับ ข้อ 41 (7)
ข้อ 14. นอกเหนือจากที่กาหนดในระเบียบนี้ ข้อกาหนดใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสรรหา
จะต้องนาเข้าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อน
ประกาศไว้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

(นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด

