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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย  การสรรหากรรมการดําเนินการ    

พ.ศ. 2548 

………………………………. 

  อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอ 72, ขอ 79 

(8) และขอ 107 (11)  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  17 ในการประชุมคร้ังที่ 15  เมื่อวันที่  28  มกราคม 

2548 ไดกําหนดระเบียบวาดวย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2548  โดยความเห็นชอบของที่

ประชุมใหญของสหกรณ เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ  2548 ดังตอไปน้ี 

ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   วา

ดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  พ.ศ. 2548 ” 

  ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากที่ประชุมใหญเห็นชอบเปนตนไป 

  ขอ  3. ใหยกเลิกความระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  วาดวย 

การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  พ.ศ. 2543  (ฉบับแกไขคร้ังที่ 1/2546) 

  ขอ  4. ในระเบียบน้ี 

           "สหกรณ"  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

           "สมาชิก"   หมายความวา  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

           "คณะกรรมการดําเนินการ"  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ        

ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

           "ประธานกรรมการ"   หมายความวา  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

           "กรรมการดําเนินการ"   หมายความวา  กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย         

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

          "ผูจัดการ"   หมายความวา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

          "คณะกรรมการสรรหา"   หมายความวา  คณะบุคคลซึ่งเปนกรรมการ หรือสมาชิกโดย

คณะกรรมการดําเนินการเปนผูแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

          "ผูสรรหา"  หมายความวา  สมาชิกสหกรณผูมีสิทธิ์ออกเสียงสรรหาประธานกรรมการ 

และหรือกรรมการดําเนินการ 

                     "หนวยสรรหา"  หมายความวา  หนวยสรรหาที่ไดกําหนดไวในระเบียบน้ี 

          "หนวยลงคะแนนสรรหา"   หมายความวา  สถานที่ที่สหกรณกําหนดใหมีการ

ลงคะแนนสรรหา 

          "ผูสมัคร"   หมายความวา   สมาชิกสหกรณผูสมัครรับการสรรหาเปนประธาน

กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 
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**      ขอ 6  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2553  , ***   ขอ 8  แกไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2550 

****   ขอ 9  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2554  
 

  ขอ  5. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

หมวด  1 

ขอกําหนดท่ัวไป 

         ** ขอ  6. การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการของสหกรณในขั้นแรกใหเปนวิธีสรรหาเพื่อเสนอ

ชื่อผูที่ไดรับการสรรหา ใหที่ประชุมใหญสหกรณเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการโดยวิธีลับ 

  ขอ  7. ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังกรรมการดําเนินการที่รับการสรรหามาเปนกรรมการ

ดําเนินการ จํานวน 14 คน  และประธานกรรมการ จํานวน 1  คน หรือตามตําแหนงและจํานวนที่วางลง 

แลวแตกรณี 

         *** ขอ  8. การสรรหากรรมการตามขอ  7  ใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหาโดยวิธีตรงหรือ

ลับ    ใหเปนมติของคณะกรรมการสรรหา 

  กรณีที่ผูสมัครรับการสรรหามีจํานวนเทากับที่กําหนดตามขอ 18.  ใหถือวาผูน้ันไดรับการ

สรรหาแลว โดยมิตองลงคะแนนสรรหา 

          **** ขอ  9.การสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ  7 ใหกําหนดหนวยสรรหา และจํานวน

กรรมการในแตละหนวยสรรหา  โดยใหมีกรรมการหนวยสรรหาละ 1 คน ดังน้ี 

(1) หนวยสรรหาที่  1 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และ

ขาราชการบํานาญ 

(2) หนวยสรรหาที่  2  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร และ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

(3) หนวยสรรหาที่  3  ประกอบดวย  โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 

(4) หนวยสรรหาที่  4  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาแซะ   

(5) หนวยสรรหาที่  5  ประกอบดวย  โรงพยาบาลทาแซะ   

(6) หนวยสรรหาที่   6 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว และ

โรงพยาบาลมาบอํามฤต   

(7) หนวยสรรหาที่  7   ประกอบดวย  โรงพยาบาลปะทิว   

(8) หนวยสรรหาที่  8   ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี 

(9) หนวยสรรหาที่  9   ประกอบดวย  โรงพยาบาลสวี 

(10)  หนวยสรรหาที่  10    ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงตะโก และ

โรงพยาบาลทุงตะโก  

(11)  หนวยสรรหาที่  11   ประกอบดวย  โรงพยาบาลหลังสวน  

(12)  หนวยสรรหาที่  12  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน และ

โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน 
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(13)  หนวยสรรหาที่  13  ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม และ

โรงพยาบาลละแม 

(14)  หนวยสรรหาที่  14 ประกอบดวย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโตะ และ

โรงพยาบาลพะโตะ  

  ขอ  10. ใหประธานคณะกรรมการสรรหา หรือผูที่ประธานคณะกรรมการสรรหา

มอบหมายนําเสนอรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาใหที่ประชุมใหญของสหกรณเลือกต้ังเปนคณะกรรมการ

ดําเนินการตอไป 

  ขอ  11. ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกต้ังรายงานตามแบบรายงานตัวของสหกรณ

ภายใน 7 วันทําการนับแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญเลือกต้ัง 

หมวด  2 

คณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ 

           ขอ  12. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาคณะหน่ึงจํานวน5 คน 

  กรรมการสรรหาตองไมเปนผูสมัครเปนกรรมการในคราวน้ัน  กรรมการสรรหาคนใด

สมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการใหหมดสิทธิในการเปนกรรมการสรรหา 

  องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ใหอยูในดุลยพินิจของประธานในที่

ประชุม ทั้งน้ีตองไมนอยกวากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ 

  ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

ดําเนินการ สหกรณไดตามความเหมาะสม เพื่อใหการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนไปดวย

ความเรียบรอย รวมทั้งใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการสรรหาคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ ทั้งน้ีตองไมขัดตอกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

  ใหคณะกรรมการสรรหารายงานผลการสรรหาตอคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

หมวด  3 

การสมัครและการสรรหา 

  ขอ  13.  ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเสร็จสิ้น

กอนการประชุมใหญไมนอยกวา  15  วัน 

  ขอ  14. ใหคณะกรรมการสรรหากําหนดสถานที่และกําหนดวันเวลาในการรับสมัคร วันที่

ประกาศรายชื่อผูสมัคร วันสรรหา และสถานที่ทําการสรรหา การประกาศผลการสรรหา และดําเนินการ    

อ่ืน ๆ  ใหสมาชิกทราบโดยเปดเผย และการรับสมัครจะตองประกาศกอนวันรับสมัครสรรหาวันแรกไมนอย

กวา  15 วัน 
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**   ขอ 17  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2553  , ***   ขอ 18  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2550 
 

  สําหรับการประกาศรายชื่อผูสมัครรับการสรรหา ใหแจงหมายเลขสมัคร พรอมรูปถาย

ผูสมัครประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการพรอมรายชื่อผูมีสิทธิสรรหาใหทุกหนวยทราบลวงหนา

กอนลงคะแนนสรรหา 15 วัน 

  สมาชิกรายใดที่สมัครรับการสรรหา แตไมปรากฏรายชื่อผูสมัคร ใหยื่นคํารองตอ

คณะกรรมการสรรหาภายใน  7 วัน นับต้ังแตวันที่ประกาศรายชื่อผูสมัครรับการสรรหา เพื่อให

คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบ หรือประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผูสมัครตอไป 

  ขอ  15. สมาชิกผูรับสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการดําเนินการ ตามขอ 7 

สมาชิกทุกคนมีสิทธิสมัครเปนประธานกรรมการ โดยไมตองสังกัดหนวยสรรหา  

สมาชิกผูสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการตามขอ 7   ตองเปนสมาชิกในหนวย

สรรหาที่ตนสังกัดอยูเทาน้ัน 

  ขอ  16. คุณสมบัติผูสมัครรับการสรรหา 

(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพรจํากัดไมนอยกวา 1 ป 

(2) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย ที่กระทําโดยทุจริต 

(3) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(4) ไมเคยถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการทั้งคณะหรือ

บุคคล 

(5) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะ

เหตุทุจริตตอหนาที่ 

(6) ไมเคยผิดนัดสงเงินคาหุน และไมเคยผิดนัดสงชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือ

ดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปทางบัญชีสหกรณ (นับถึงวันสมัครรับการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการ)  เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดขึ้นจากการกระทํา

ของตนเอง 

(7) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด   

                  ** ขอ 17. การสมัครรับการสรรหา ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามแบบ และหลักเกณฑที่

คณะกรรมการสรรหากําหนด และสามารถสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 7  ได

เพียงประเภทเดียว 

     *** ขอ 18. ใหหนวยสรรหา สรรหาสมาชิกเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ         

ใหเปนจํานวนสองเทาของกรรมการที่พึงจะมีไดของแตละหนวยสรรหา เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือก 
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ขอ  19. การสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ  ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรร

หา โดยรับสมัครจากสมาชิก พรอมกําหนดหมายเลขประจําตัวรายชื่อผูสมัคร เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญ

พิจารณาเลือกเปนประธานกรรมการดําเนินการตอไป 

  การสรรหากรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหา  โดยรับสมัคร

จากสมาชิก พรอมกําหนดหมายเลขประจําตัวรายชื่อผูสมัคร เพื่อใหหนวยสรรหาพิจารณาเปนรายหนวย  

และเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกเปนกรรมการดําเนินการตอไป 

หมวด  4 

สิทธิการลงคะแนนสรรหา 

                        ขอ  20. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน 

  ขอ  21. ใหสหกรณประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใน

วันที่คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผูสมัคร โดยติดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณ และหนวย

ลงคะแนน       สรรหา สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายชื่อในบัญชี ผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา  หรือมีชื่อ

อยูผิดหนวยลงคะแนนสรรหา  ใหแจงและยื่นคํารองตอคณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วัน นับแตวันที่

ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ และดําเนินการประกาศ

เพิ่มเติมรายชื่อผูมิสิทธิลงคะแนนสรรหาใหถูกตองตอไป 

  ขอ  22. บัตรลงคะแนนสรรหาใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด 

  ขอ  23. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ  7  ผูสรรหามีสิทธิในการ

ลงคะแนนสรรหาผูสมัครในหนวยการสรรหาของตนเปนกรรมการดําเนินการไดไมเกินจํานวนกรรมการ

ดําเนินการที่กําหนดใหสรรหาในคราวน้ันในกรณีที่ผูสมัครรับการสรรหาเทากับสองเทาของกรรมการที่พึง

จะมีไดของแตละหนวยสรรหา ใหถือวาผูน้ันไดรับการสรรหาแลว 

  ขอ  24.  การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ ตามขอ 22  และขอ  23  ในกรณีมีผู

ไดรับคะแนนเสียงเทากันและเปนคะแนนที่มีสิทธิไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ  ซึ่งจะทําให

จํานวนกรรมการดําเนินการเกินกวาที่กําหนดไวในการสรรหาคราวน้ัน  ใหคณะกรรมการสรรหาคนใดคน

หน่ึงใชวิธีจับฉลากตอหนาผูที่ไดคะแนนเทากันเพื่อใหผูสมัครที่ไดคะแนนเทากันน้ันไดรับการสรรหาเปน

กรรมการดําเนินการตามจํานวนที่กําหนดไว 

  ขอ  25. ผูลงคะแนนสรรหาตองไปใชสิทธิออกเสียงเฉพาะในหนวยลงคะแนนสรรหาที่ตน

มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูสรรหาเทาน้ัน 

  ขอ  26. การดําเนินการสรรหากรรมการในหนวยสรรหาใด ๆ ใหคณะกรรมการสรรหา

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นในวันเดียว  การนับคะแนนใหนับที่หนวยสรรหาที่ลงคะแนนสรรหากรรมการใน

หนวยน้ันดวย 
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  ขอ  27. ใหคณะกรรมการสรรหา   นํารายชื่อสมาชิกที่ไดรับการสรรหาเปนประธาน

กรรมการ และกรรมการดําเนินการจากแตละหนวยสรรหาเสนอชื่อใหที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาเลือกต้ัง

เปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ      

หมวด  5 

ขอปฏิบัติ และขอหามในการสรรหากรรมการ 

  ขอ  28. ในวันลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ หามผูสมัคร หรือผูสรรหา หรือบุคคล

ใด ๆ ดําเนินการตาง ๆ  ดวยวิธีการใด ๆ อันเปนประโยชน หรือโทษแกผูสมัครคนใดคนหน่ึง   

  ขอ  29.  ในระหวางเวลาเปดลงคะแนนสรรหา หามมิใหผูใดเขามาในหนวยลงคะแนนสรร

หา ที่กําหนดไว เวนแตผูสรรหาที่เขาไปใชสิทธิลงคะแนนสรรหาซึ่งเขาไปเพื่อทําเคร่ืองหมายในบัตร

ลงคะแนนสรรหา และผูสรรหาจะเขาไปในคูหาลงคะแนนสรรหาไดคราวละ 1 คน 

  ขอ  30. ผูสรรหาที่ประสงคจะใชสิทธิลงคะแนนสรรหา เมื่อเขาไปในหนวยลงคะแนนสรร

หาแลว จะตองรายงานตัวตอคณะกรรมการสรรหาหนวยลงคะแนนสรรหา รับบัตรลงคะแนนสรรหา และ

ดําเนินการลงคะแนน สรรหาภายในเวลาอันสมควรเสร็จแลวจะตองออกจากบริเวณหนวยลงคะแนนสรรหา

ในทันที 

  ขอ  31. ต้ังแตวันที่มีการประกาศใหมีการสรรหากรรมการ จนสิ้นสุดการเลือกต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุมใหญของสหกรณ กระทําการอยางหน่ึงอยางใด เพื่อจะจูงใจใหผูสรรหา

ลงคะแนนสรรหาใหแกตนเอง  หรือผูสมัครอ่ืน หรือใหงดเวนมิใหลงคะแนนสรรหาใหแกผูสมัครดวย

วิธีการใด ๆ   ดังน้ี 

(1) จัดทําให ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 

ซึ่งสามารถคํานวณเปนเงินได 

(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมแก

ผูใด 

(3) เลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด หรือใหผูใดจัดเลี้ยงไมวาในหรือนอกหนวยสรร

หา 

(4) ขมขู หรือคุกคามผูใด ไมวาดวยประการใด ๆ 

 

หมวด  6 

บทลงโทษ 

  ขอ  32. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา หรือผูสมัคร หรือผูสรรหาเห็นวามีการกระทํา

ความผิดตามขอ 28, 29,  30  และ 31  ขอใดขอหน่ึง หรือหลายขอรวมกัน หรือเห็นวาการสรรหากรรมการไม

ถูกตอง กรรมการสรรหาคนหน่ึงคนใด หรือผูสมัครคนหน่ึงคนใด หรือผูสรรหาจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึง
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ของผูมีสิทธิสรรหา ลงชื่อรวมกัน ยื่นคํารองคัดคานตอประธานคณะกรรมการสรรหาภายในกําหนด 7 วัน 

นับต้ังแตวันสิ้นสุดการสรรหา 

  ขอ  33. เมื่อมีการยื่นคํารองคัดคาน ใหประธานคณะกรรมการสรรหาแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนขึ้นชุดหน่ึงจํานวน 5 คน เพื่อทําการสอบสวนความผิดโดยมิชักชา และใหคณะกรรมการสอบสวน

แจงผลการสอบสวนน้ันตอประธานคณะกรรมการสรรหาภายใน  7  วัน นับจากวันรับทราบคําสั่งแตงต้ัง ใน

กรณีจําเปนตองขยายเวลาไดไมเกิน 7 วัน 

  ใหประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลการสอบสวน และแจงใหสหกรณทราบเพื่อ

พิจารณาลงโทษตอไป 

  ขอ  34. ผูที่เจตนากระทําผิด ตามขอ  28, 29, 30 และ  31  ขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอ

รวมกัน จะไดรับโทษตาง ๆ  ดังน้ี 

(1) ตัดสิทธิการสมัครรับเลือกต้ัง และการลงคะแนนสรรหา และการเลือกต้ัง

กรรมการเปนเวลาอยางนอย 5 ป และ 

(2) หากผูกระทําผิดเปนผูสมัคร จะตองถูกถอนสิทธิการเปนกรรมการในคราว

น้ัน หรือ 

(3) หากผูกระทําผิดเปนกรรมการดําเนินการ จะตองถูกใหออกจากการเปน

กรรมการ 

ขอ  35. ผูสมัคร และหรือผูใดเจตนากระทําผิดตามขอ 31 ตองถูกลงโทษใหพนจากสมาชิก

ภาพในทันที และไมมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกเปนเวลาอยางนอย 4 ป 

ในกรณีที่ผูถูกลงโทษยังมีหน้ีอยูกับสหกรณ ตองปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกสหกรณและจะเสนอให

ผูบังคับบัญชาตนสังกัดทราบ และพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผูกระทําความผิดอีกทางหน่ึงดวย 

ขอ  36. ผูสมัครที่ถูกลงโทษตามขอ 34 ซึ่งอาจเปนเหตุใหการสรรหากรรมการมีจํานวนไม

ครบตามประกาศการสรรหากรรมการในคราวน้ัน  ใหคณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผูสมัครที่ไดรับ

คะแนนในลําดับถัดไปของเขตการสรรหาน้ัน เปนผูไดรับการสรรหาแทนผูสมัครที่ถูกลงโทษน้ัน 

 

    ประกาศ ณ  วันที่   14  กุมภาพันธ  2548 

 

         เฉลิมพล   เบ็ญจพันธ 

( นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ  ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย  การรับ - จาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ พ.ศ. 2543 

(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม คร้ังที ่1/2547) 

………………………………. 

 โดยที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุงแกไข

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย การรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ  

เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความมั่นคงแกสหกรณ    จึงอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (8)  ขอ 107 (7)  ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดที่  17  คร้ังที่  6/2547  วันที่  25  พฤษภาคม 2547  ไดกําหนดระเบียบวาดวย การรับจาย และ

เก็บรักษาเงินของสหกรณ      พ.ศ. 2543  (ฉบับแกไขเพิ่มเติม คร้ังที่  1/2547)    ไวดังตอไปน้ี 

ขอ  1.    ระเบียบน้ีเรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร การรับจาย และ

เก็บรักษาเงินของสหกรณ  พ.ศ. 2543 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม คร้ังที่  1/2547)” 

 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2547  เปนตนไป 

 ขอ  3. ใหยกเลิกความตามขอ 12.   แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  

วาดวย การรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ  และใชความตอไปน้ีแทน 

ขอ 12. ถามีความจําเปนตองเก็บรักษาเงินสดในมือ  เพื่อประโยชนทางธุรกิจของสหกรณ        

ผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูจัดการ  หรือผูท่ีผูจัดการมอบหมายเก็บรักษาเงินสดในมือไดไมเกิน 

5,000.- บาท (หาพันบาทถวน)  หรือตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินสดสวนท่ีเกินใหนําฝาก

เขาบัญชีเงินฝากของสหกรณในธนาคารท่ีเปดบัญชีไว  

 ประกาศ ณ  วันที่   26  พฤษภาคม  2547 

 

 

                     (นายวิชาญ  ไชยแขวง) 

                  ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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