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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2560
------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(12) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทําระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน
จํากัด ว่าด้วยคณะกรรมการดําเนินการ เสี ยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2561”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ ผูแ้ ทนสมาชิก และผูแ้ ทนหน่วยงาน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“การเลือกตั้ง”
หมายถึง การเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ซึ่ งได้รับการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการดําเนินการรับรองให้เป็ นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ที่ได้รับการเสนอชื่อ
จากหน่วยงานต้นสังกัดหรื อคณะกรรมการดําเนินการรับรองให้เป็ นกรรมการเลือกตั้ง
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
ในตําแหน่งผูจ้ ดั การด้วย
“หน่วยงาน”
หมายถึง หน่วยงานที่สมาชิกปฏิบตั ิงานอยู่ เช่น สสจ., รพ.น่าน, รพช., สสอ.
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็ นเจ้าหน้าที่ ดําเนินการเลือกตั้ง
“วาระ”
หมายถึง ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด หนึ่งวาระเท่ากับสองปี บัญชีสหกรณ์
ข้อ 5. ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอาํ นาจตรวจสอบและวินิจฉัยข้อโต้แย้งในเรื่ องคุณสมบัติ การยืน่ ใบสมัครรับเลือกตั้ง
และอื่นๆ เพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
หมวด 1
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 6 . คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่ งแยกส่ วนจากโควต้าหน่วยงาน และ
กรรมการตามโควต้าหน่วยงาน จํานวน 4 หน่วย โดยใช้สัดส่ วนสมาชิกสามัญเป็ นหลัก ดังนี้
(1) หน่วยงานที่ 1 ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดน่าน, กรมอนามัย, บํานาญ/บําเหน็จรายเดือน,
สหกรณ์ฯ จํานวนโควต้ ากรรมการ 2 คน
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(2) หน่วยงานที่ 2 ประกอบด้วย โรงพยาบาลน่าน, บํานาญ/บําเหน็จรายเดือน จํานวนโควต้ ากรรมการ 2 คน
(3) หน่วยงานที่ 3 ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลชุมชน จํานวนโควต้ ากรรมการ 6 คน
(4) หน่วยงานที่ 4 ประกอบด้วย กลุ่มสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ รพ.สต.ในสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จํานวนโควต้ ากรรมการ 4 คน
ข้อ 7. ผูส้ มัครเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2) ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ข้อ 8. ผูส้ มัครเลือกตั้งเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2) ต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง ณ หน่วยงานที่สมัคร
(3) ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ข้อ 9. การเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ให้เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 10. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด จะประกาศให้มีการรับสมัครล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะสมัครรับการเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการดําเนิ นการ ยืน่ ใบสมัครตามแบบ
ที่สหกรณ์กาํ หนดด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีที่กรรมการดําเนินการซึ่งยังมีวาระในการ
ดํารงตําแหน่ งอยู่ ประสงค์ จะสมัครรับเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการให้ ยนื่ ใบสมัครได้ โดยมิต้องลาออกจากกรรมการ
ข้อ 11. ในระหว่างการเปิ ดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูส้ มัครให้เสร็ จสิ้ นในวันปิ ดรับ
สมัคร และให้คณะกรรมการอํานวยการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจับฉลากหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับการเลือกตั้ง
ข้อ 12. เมื่อสิ้ นสุ ดการรับสมัครให้สหกรณ์ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูส้ มัครรับการเลือกตั้งประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล , รู ปถ่าย , หน่วยงานต้นสังกัด , โดยติดประกาศไว้ในหน่วยงาน และหรื อบริ เวณสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกทราบทัว่ กันด้วย
และให้ปิดประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง พร้อมรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนน โดยติดประกาศไว้ในที่
เปิ ดเผยเหมาะสม และเผยแพร่ ในเว็บไซด์ของสหกรณ์ เพื่อให้ผมู้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งตรวจดูรายชื่ อ และหมายเลขประจําตัว
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งได้โดยสะดวก และชัดเจนตามหน่วยเลือกตั้ง
ข้อ 13. ในกรณี ผสู ้ มัครรายใดขอถอนตัวการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องทําหนังสื อยืน่ ต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ประธานกรรมการการเลื อกตั้งประกาศถอนการสมัครรั บเลื อ กตั้งของผูส้ มัครคนนั้นและดําเนิ นการถอนชื่ อและหมายเลข
ประจําตัวออกทันที โดยคงเลขประจําตัวผูส้ มัครรายอื่นไว้ตามเดิม
ข้อ 14. ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2 คณะ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการเลื อ กตั้ง กลาง เพื่ อ ควบคุ ม กํากับ การเลื อ กตั้ง ให้ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย บริ สุ ท ธิ์ ยุติ ธ รรม
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรและเหมาะสม
(2) คณะกรรมการเลือกตั้งหน่วยย่อย ประกอบด้วย ประธานกรรมการเลือกตั้งหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก
ไม่เกินหน่วยละ 3 คน เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ดาํ เนินการอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง เป็ นธรรมและบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม
ข้อ 15. ประธานกรรมการการเลื อกตั้งกลางอาจเรี ยกประชุ มคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหน้าที่ ตาม
รับผิดชอบ ดังนี้
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(1) ให้มีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งและจ่ายบัตรเลือกตั้ง
(2) ให้มีหน้าที่ ควบคุมหี บบัตรเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของหี บบัตรเลือกตั้ง และจํานวนบัตร
เลือกตั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
(3) ให้มีหน้าที่ตรวจนับคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งกลาง กํากับดูแลการเลือกตั้งให้เป็ นไปตามประกาศนี้
ข้อ 17. ให้เจ้าหน้าที่จดั หาอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อม
ก่อนดําเนินการเลือกตั้ง
ข้อ 18. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ส่ งมอบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารต่างๆ ที่ใช้สาํ หรับการเลือกตั้งแก่ประธานกรรมการ การ
เลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 19. บัตรเลือกตั้งให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 20. การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการตามที่กาํ หนด
ข้อ 21. บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
1) บัตรปลอม
2) บัตรที่มิได้ทาํ เครื่ องหมายลงคะแนน
3) บัตรที่ไม่อาจทราบได้วา่ ลงคะแนนให้กบั ผูใ้ ด
4) บัตรที่มิใช่บตั รที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนั้นมอบให้
5) บัตรที่ทาํ เครื่ องหมายอื่น นอกจากเครื่ องหมายกากบาท
6) บัตรที่ทาํ เครื่ องหมายลงคะแนนนอกช่อง “ทําเครื่ องหมาย”
7) บัตรที่ทาํ เครื่ องหมายเลือกตั้งเกินจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะเลือกตั้ง
8) บัตรที่มีการพับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งบัตร
ข้อ 22. เมื่อถึงเวลาเปิ ดการลงคะแนนให้กรรมการการเลือกตั้งเปิ ดหี บบัตรเลือกตั้งในที่เปิ ดเผยแสดงให้ผมู้ ีสิทธิ เลือกตั้ง
เห็นว่าเป็ นหี บบัตรเปล่า แล้วทําการปิ ดหี บให้เปิ ดการลงคะแนนระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 15.30 น. หรื อตามประกาศสหกรณ์ฯ
ข้อ 23. ให้ผมู้ ีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมาแสดงตนพร้อมบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายซึ่ งออกโดยทาง
ราชการเพื่อยืนยันตัวบุคคลของผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งต่อกรรมการตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิลงคะแนน เพื่อรับบัตรลงคะแนน
เมื่อกรรมการตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกต้องแล้วให้ผมู้ ีสิทธิลงคะแนน ลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้ง
ข้อ 24. ผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งปฏิบตั ิงานที่อาํ เภอใดให้ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่กาํ หนด (ตามบัญชีรายชื่อที่สหกรณ์ฯ
จัดส่ งให้) ยกเว้น
(1) ข้าราชการบํานาญ ให้ใช้สิ ทธิ์ ลงคะแนน ณ หน่ วยเลื อกตั้งที่ คณะกรรมการเลื อกตั้งกําหนดตามพื้นที่
ภูมิลาํ เนา หรื อหน่วยเลือกตั้งที่18 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด (หน่วยเลือกตั้งกลาง)
(2) สมาชิกในสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดน่านที่โอนไปสังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น(อบต.
เทศบาล/อบจ. หรื อหน่วยงานอื่น) ให้ลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
ข้อ 25. เมื่ อผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งได้รับบัตรเลื อกตั้งแล้วให้ทาํ เครื่ องหมายกากบาท (x) ในบัตรเลื อกตั้งตามจํานวนโควต้า
กรรมการและหรื อประธานกรรมการที่กาํ หนด แล้วนําบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหี บบัตรเลือกตั้งที่จดั ไว้ การใช้สิทธิ เลือกตั้งเป็ น
สิ ทธิ เฉพาะตัวของสมาชิกจะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนตนไม่ได้
ในกรณี ที่มีผทู้ กั ท้วงว่าผูม้ าแสดงตนมิใช่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ววินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
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ข้อ 26. เมื่อปิ ดการลงคะแนนแล้ว ให้กรรมการการเลือกตั้งทําการปิ ดหี บบัตรเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อบนหี บบัตร
เลือกตั้ง แล้วนําส่ งคณะกรรมการเลือกตั้งกลาง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด โดยเร็ ว
ข้อ 27. ให้คณะกรรมการกลางกําหนดผูร้ ับผิดชอบ
1 รับหี บบัตรเลือกตั้งและเก็บรักษาไว้จนถึงวันประชุมใหญ่
2 บัตรเลือกตั้งที่ยงั ไม่ได้ใช้
3 บัญชีผสู ้ ิ ทธิ์เลือกตั้ง
ข้อ 28. ในวันประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกลางนําหี บบัตรเลือกตั้งไปเปิ ดแล้วทําการคละบัตร
เลือกตั้งแล้วนับบัตรให้เป็ นคะแนนตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 29. เมื่อการนับคะแนนสิ้ นสุ ดลงในแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้กรรมการหน่วยเลือกตั้งตรวจนับคะแนนลงนามในใบแจ้ง
ผลการนับคะแนนแล้วรายงานผลการนับคะแนนให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนดภายในวันประชุมใหญ่
ข้อ 30. ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง รวบรวมผลคะแนนในภาพรวม แล้วติดประกาศไว้ ณ บริ เวณนับคะแนนภายใน
วันประชุมใหญ่ และรายงานผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
ในกรณีที่ผ้ สู มัครรับเลือกตั้งได้ คะแนนเท่ ากันให้ ใช้ วธิ ีจับสลาก
ข้อ 31. เมื่อการเลือกตั้งสิ้ นสุ ดลง ให้กรรมการนับคะแนนส่ งมอบสิ่ งของต่อไปนี้ให้แก่ประธานกรรมการการเลือกตั้งภายใน
วันเลือกตั้ง
1. รายงานผลการนับคะแนน
2. แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
3. บัญชีผมู้ ีสิทธิเลือกตั้ง (ชุดที่ใช้ตรวจสอบการมาใช้สิทธิลงคะแนน)
4. บัตรเลือกตั้งที่ยงั ไม่ได้ใช้
5. บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้ว แยกเป็ น
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรเสี ย
6. หี บบัตรเลือกตั้ง
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่ งมอบสิ่ งของตามวรรคหนึ่งให้ผจู้ ดั การนําไปเก็บรักษาไว้
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ให้ผจู ้ ดั การ เก็บรักษาสิ่ งของต่างๆดังกล่าวไว้นบั แต่วนั เลือกตั้งไปอีก 7 วัน
เมื่อพ้นกําหนดแล้วให้ผจู้ ดั การทําลายเอกสารแล้วรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมกรรมการดําเนินการคราว
ถัดไป
หมวด 2
คณะกรรมการเลือกตั้งประจําหน่ วยเลือกตั้ง
ข้อ 32. ให้หน่วยงานซึ่ งมีสมาชิกสหกรณ์ ส่ งรายชื่อตัวแทนหน่วยละ 3 คน เพื่อร่ วมเป็ นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งส่ ง
ให้สหกรณ์พิจารณาสรรหาลดหรื อเพิ่มให้ได้จาํ นวนตามที่ตอ้ งการ หรื อให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจเรี ยกประชุมกรรมการตามข้อ 14 เพื่อซักซ้อมการปฏิบตั ิหน้าที่อาทิ เช่น
ตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง จ่ายบัตรลงคะแนน ควบคุมหี บบัตรเลือกตั้ง และการนับคะแนนเป็ นต้น
ข้อ 34. ให้ แบ่ งพืน้ ทีก่ ารเลือกตั้ง และหน่ วยเลือกตั้งเป็ น 18 หน่ วยเลือกตั้ง (อําเภอละ 1 หน่ วย ประกอบด้ วย
โรงพยาบาล / สํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอ/ หน่ วยกลาง สหกรณ์ ฯ) ให้ หน่ วยเลือกตั้งอยู่ทหี่ น่ วยงาน ดังนี้
หน่ วยเลือกตั้งที่ 1 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด สสจ.น่าน , กรมอนามัย
บํานาญ/ บําเหน็จรายเดือน, สหกรณ์ฯ
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หมวด 3
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 35. คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนิ นการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ งคน และ
กรรมการอื่นอีก 14 คน ซึ่ งสรรหาโดยวิธีเลือกตั้งจากสมาชิก แล้วเสนอโดยวิธีเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้กรรมการดําเนิ นการ
เลือกกันเอง เพื่อเลือกรองประธานกรรมการสองหรื อสามคน เลขานุการหนึ่ งคน และหรื อเหรัญญิกหนึ่ งคน นอกนั้นเป็ นกรรมการ
แล้วปิ ดประกาศให้ทราบทัว่ กัน
ข้อ 36. ผูส้ มัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการในคราว
เดียวกันมิได้
ข้อ 37. ผูส้ มัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ จะต้องได้คะแนนเลือกตั้งไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 10
ของผูม้ าใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ข้อ 38. ห้ามมิให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เป็ นหรื อทําหน้าที่กรรมการดําเนิ นการ
(1) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนฐานทุจริ ต
ต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ สมาชิก กรรมการของสหกรณ์ หรื อคําวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตําแหน่งดังกล่าวของสหกรณ์ฯ
(4) เคยถูกที่ประชุมคณะกรรมการ หรื อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถอดถอน และหรื อให้พน้ จากสมาชิก กรรมการ
ดําเนิ นการของสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
ข้อ 39. ให้ คณะกรรมการดําเนินการซึ่งได้ รับการเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่ งคราวละสองปี โดยถือปี บัญชีของสหกรณ์ เป็ นหลัก
เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการใหม่ ให้กรรมการดําเนินการ
ซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อยูใ่ นตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการต่อไปจนกว่ากรรมการดําเนินการซึ่ งได้รับการเลือกตั้งชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
กรรมการดําเนินการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ ง อาจได้ รับการเลือกตั้งเข้ ามาดํารงตําแหน่ งได้ อกี แต่ ต้องไม่ เกินสองวาระ
ติดต่ อกัน
ข้อ 40. อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้เบิกได้ ดังนี้
1) วันทําการปกติ อัตรา 300 บาท
2) วันหยุดทําการ อัตรา 500 บาท
3) ในวันหนึ่งคณะกรรมการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีสิทธิ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
ข้อ 41. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายนิยม ศิริ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

