ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยการเลือกตั้งและการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก
พ.ศ. 2565
***************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2564 ข้อ 41 ข้อ 72 (5) และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 99
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ได้มีมติกาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งและการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก
พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้ง
และการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2565”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งและจ่าย
ค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก พ.ศ. 2561 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้ง
และการจ่ายค่าตอบแทนตัวแทนสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า
สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตัวแทนสมาชิก
“กรรมการเลือกตั้ง” หมายความว่า กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิก
“ประธานกรรมการเลือกตั้ง” หมายความว่า ประธานกรรมการเลือกตั้งตัวแทนสมาชิก
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
“ตัวแทน”
หมายความว่า
ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากหน่วยงานอื่น
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า
หน่วยงานในสังกัดสานักการแพทย์
กรุงเทพมหานครที่มีสมาชิกสหกรณ์เกิน 300 คน
ขึ้นไปยกเว้น คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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“ผู้สมัครรับเลือกตั้ง” หมายความว่า
“ค่าตอบแทน”

หมายความว่า

สมาชิกในหน่วยงานอื่นทีส่ มัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นตัวแทน
ค่าใช้จ่าย ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน

อายุและวาระการเป็นตัวแทน
ข้อ 5. หน่วยงานที่มีสมาชิกมากกว่า 300 คนขึ้นไป ให้มีตัวแทนได้ 1 คน ในปีบัญชีถัดไป และ
มีอายุในการดารงตาแหน่งวาระละสองปี นับแต่วันเริ่มต้นปีบัญชี และแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
กรณีหน่วยงานที่มีตัวแทนแล้ว แต่ระหว่างปีมีจานวนสมาชิกลดลง เหลือไม่ถึง 300 คน
ให้ตัวแทนยังคงปฏิบัติหน้าที่จนถึงสิ้นปีบัญชี เท่านั้น
คณะกรรมการเลือกตั้ง
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาชุดหนึ่งมีจานวนไม่เกิน 5 คน โดยมี
ประธานกรรมการเลือกตั้ง 1 คน เลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้ง 1 คน และกรรมการเลือกตั้งอื่น ๆ อีก
ไม่เกิน 3 คน คณะกรรมการเลือกตั้งชุดนี้มีหน้าที่ดาเนินการเลือกตั้ง และเมื่อได้ตัวแทนแล้วให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ 7. คณะกรรมการเลือกตั้ง มีหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรเลือกตั้งตัวแทน
(2) ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
(3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
(4) ประกาศเงื่อนไขเกี่ยวกับการกระทาที่ถือว่าทุจริตที่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง และแจ้ง
ให้ผู้เข้ารับการเลือกตั้งทุกคนทราบ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(5) กาหนดหมายเลขของผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นตัวแทน ตามลาดับการมาสมัคร
ในกรณีที่มาสมัครพร้อมกัน ให้ใช้วิธีจับฉลากเพื่อกาหนดหมายเลข
(6) ประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขประจาตัว รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
ของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และรายละเอียดอื่น ๆ ให้สมาชิกทราบทั่วกัน
ก่อนวันลงคะแนนเสียง อย่างน้อย 7 วัน
(7) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงคะแนนเสียง
(8) กาหนดขั้นตอนการเลือกตั้ง กติกาต่าง ๆ วิธีการนับคะแนนเสียง การพิจารณาบัตรดี
บัตรเสีย
(9) จัดให้มีการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียง นับคะแนนเสียง และประกาศผล
การลงคะแนน ให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันของในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
(10) ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด
พร้อมผลการลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
(11) พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในกระบวนการเลือกตั้งไม่ว่าขั้นตอนใด ๆ
และสอบข้อเท็จจริงเพื่อนาผลการสอบเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณา
ข้อ 8. ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร ภายในกาหนดเวลาที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนด โดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
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ข้อ 9. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นตัวแทน ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 10. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ต้องเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการ สังกัด
ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี หรือ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ลงเลือกตั้ง
กรณีในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกที่มีคุณสมบัติข้างต้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดคุณสมบัติตามความเหมาะสมเฉพาะการเลือกตั้งในคราวนั้น ๆ
ข้อ 11. สมาชิกที่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิสมัครเป็นผู้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นตัวแทน อันได้แก่
(1) เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ หรือคณะกรรมการ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งตัวแทน
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ หรือทางานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์
(4) สมาชิกที่มีอายุสมาชิกยังไม่ครบ 1 ปี นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี
นับถึงวันเลือกตั้งตัวแทนสมาชิก
ข้อ 12. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งตัวแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนของสหกรณ์และแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบต่อไป
การยกเลิกผลการเลือกตั้ง
ข้อ 13. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ สามารถสั่งยกเลิกการเลือกตั้งตัวแทนได้ ถ้าพบว่า
มีการทุจริต อันเกี่ยวเนื่องจากการเลือกตั้ง หรือมีความผิดพลาดในกระบวนการเลือกตั้ง อันส่งผลกระทบและ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งรายอื่น ให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมในการดาเนินการ
จัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป
ข้อ 14. กรณีตัวแทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจพิจารณา
แต่งตั้งตัวแทนสมาชิกทดแทนจนครบวาระ หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็ได้
ข้อ 15. นอกเหนือจากที่กาหนดในระเบียบนี้ จะต้องนาเข้าเสนอในคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 16. ตัวแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
16.1 รับและตรวจสอบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ-สมทบ ก่อนนามาส่งให้สหกรณ์
16.2 รับและตรวจสอบแบบแสดงความจานง และสวัสดิการต่าง ๆ ก่อนนามาส่งให้สหกรณ์
16.3 รับและตรวจสอบเอกสารการเปิดบัญชีเงินฝาก ก่อนนามาส่งให้สหกรณ์
16.4 รับใบเพิ่มหุ้น พร้อมตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนาส่งให้สหกรณ์
16.5 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เช่นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์
หรืออัตราเงินเดือนของสมาชิก
16.6 ตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนก่อนนาส่งให้สหกรณ์
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16.7 ติดตาม/ประสานงาน ในการหักหนี้/หุ้น พร้อมโอนให้สหกรณ์ทุกเดือน
16.8 รับเรื่องสมาชิกโอนย้ายหน่วยงาน พร้อมคาสั่ง (หลักฐาน) นามาแจ้งสหกรณ์
เพื่อปรับฐานข้อมูล
16.9 ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึงประกาศ และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์
ที่สมาชิกพึงได้รับ
16.10 ปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
16.11 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสหกรณ์
16.12 ประสานงานในการติดตาม
16.13 จัดส่งรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการของแต่ละปี
ให้แก่สหกรณ์
16.14 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การจ่ายค่าตอบแทน
ข้อ 17. การจ่ายค่าตอบแทน แก่ตัวแทน ให้ใช้จากงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ โดยจ่ายในอัตรา
ดังนี้
17.1 ตัวแทนสมาชิกสังกัดที่มีสมาชิกจานวน 300 - 600 คน ให้จ่ายในอัตรา ปีละ 30,000.00
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อสังกัด
17.2 ตัวแทนสมาชิกสังกัดที่มีสมาชิกจานวนตั้งแต่ 601 คนขึ้นไป ให้จ่ายในอัตรา ปีละ
65,000.00 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อสังกัด
ทั้งนี้ให้นับจานวนสมาชิก ณ วันแรกของปีบัญชีที่ตัวแทนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยจ่ายค่าตอบแทน
ปีละครั้งให้เสร็จสิ้นในปีบัญชีนั้น ๆ
กรณีการปฏิบัติงานของตัวแทนไม่เต็มปีให้จ่ายตามส่วนของเวลาการปฏิบัติงานจริง
ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

(ผศ.นพ.ณัฐพล สันตระกูล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด

