ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิกสามัญ
พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด พ.ศ. 2555
ข้อ 78 (9) ข้อ 103 (9) และมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพจิ ิตร จํากัด ว่าด้วยผู้แทน
สมาชิก พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2549
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“สมาชิกสามัญ”
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“ผู้แทนสมาชิกสามัญ” หมายถึง สมาชิกสามัญซึ่งได้รับการสรรหาและเลือกตั้งจาก
สมาชิกสามัญในแต่ละหน่วย
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“หน่วย”
หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของสมาชิกสามัญ รวมถึงชมรมหรือกลุ่ม
ข้าราชการบํานาญ อดีตลูกจ้างประจําที่ขอรับบําเหน็จรายเดือนและมิได้รับเงินบําเหน็จรายเดือน
ที่เป็นสมาชิกสามัญ และหน่วยกลาง ที่เป็นหน่วยสรรหาและเลือกตั้งตามประกาศของสหกรณ์
เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สหกรณ์ประกาศให้เป็น
หน่วยเลือกตั้งตามระเบียบนี้

“สมาชิกหน่วยกลาง” หมายถึง สมาชิกสามัญที่มิได้ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงาน
ประจําในจังหวัดพิจิตร ให้เป็นหน่วยเลือกตั้งตามระเบียบนี้
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้แทนสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(2) มีชื่ออยู่ในหน่วยสรรหาและเลือกตั้งตามประกาศของสหกรณ์
(3) ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้นและเงินงวดชําระหนี้ ในระยะเวลา 2 ปี
ทางบัญชีนับถึงวันสรรหาและเลือกตั้ง
ข้อ 6 จํานวนผู้แทนสมาชิกสามัญ แต่ละหน่วยสรรหาและเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์สัดส่วน
สมาชิกสามัญในวันสิ้นเดือนมิถุนายน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการทีค่ ณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(1) จํานวนผู้แทนสมาชิกสามัญให้ใช้อัตราส่วนจํานวนสมาชิกสามัญ 10 คน ต่อผู้แทน
สมาชิกสามัญ 1 คน
(2) หน่วยทีม่ สี มาชิกสามัญเกินกว่า 10 คนขึ้นไป ให้มีผู้แทนสมาชิกสามัญตามอัตราส่วน
ที่กําหนด ถ้ามีเศษตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ให้เพิ่มจํานวนผู้แทนสมาชิกสามัญได้อีก 1 คน ส่วนเศษที่ต่ํา
กว่า 5 คนลงมาไม่เพิ่มให้
(3) หน่วยที่มีสมาชิกสามัญไม่ถึง 10 คน ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 7 ให้สมาชิกสามัญ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญให้ยื่นใบสมัครต่อประธาน
กรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งประจําหน่วย
ข้อ 8 ผูแ้ ทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละ 1 ปี และเป็นผู้แทนสมาชิกเกินกว่า 2 ปี
ติดต่อกันมิได้
ข้อ 9 ถ้าผู้แทนสมาชิกสามัญว่างลง จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกสามัญเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อย
คนหรือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกสามัญทั้งหมด ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดให้มี
การสรรหาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้แทนสมาชิกสามัญว่างลง
เว้นแต่วาระของผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึง 180 วัน อาจจะมิต้องดําเนินการเลือกตั้งก็ได้
ผู้แทนสมาชิกสามัญที่เข้ามาแทนในตําแหน่งที่ว่างให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 10 ให้สหกรณ์จัดให้มีการสรรหาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญทั้งทั่วไปและหรือ
สรรหาและเลือกตั้งซ่อมตามวรรคสองให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด วัน เวลา ในการสรรหาและเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกสามัญ ทั่วไปให้เป็นวันเดียวกับการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจ
สอบกิจการ เว้นแต่มเี หตุจําเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการสรรหาและเลือกตั้งซ่อม คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกได้ตามระเบียบนี้
ข้อ 12 การออกเสียงสรรหาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ ให้กระทําโดยวิธีลับ

ข้อ 13 สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ
ในหน่วยงานต้นสังกัดได้คนละหนึ่งเสียง สมาชิกสามัญจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิในการออก
เสียงแทนตนไม่ได้
ข้อ 14 ในกรณีมผี ู้สมัครผู้แทนสมาชิกสามัญ เท่ากับจํานวนผู้แทนสมาชิกสามัญในหน่วย
สรรหาและเลือกตั้งที่จะพึงมี ให้สหกรณ์จัดให้สมาชิกสามัญแต่ละหน่วยลงนามรับรองผลการสรร
หาและเลือกตั้ง ณ สถานที่ วัน เวลา เดียวกับการสรรหากรรมการดําเนินการและหรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามประกาศของสหกรณ์จึงจะให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญ
ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการดําเนินการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ตามประกาศสหกรณ์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย หน่วยละไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการอื่น และกรรมการและเลขานุการ ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ
เพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ
ข้อ 16 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกตั้ง ให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีสหกรณ์เป็นหน่วยสรรหาและเลือกตั้ง ให้ดําเนินการดังนี้
(ก) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กับรายชื่อในบัญชีผู้
เลือกตั้ง
(ข) จัดให้มหี ีบบัตร บัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และสถานที่สําหรับสรรหาและ
เลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
(ค) จ่ายบัตรเลือกตั้ง ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งและตรวจนับคะแนนการเลือกตั้ง
(ง) ดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ โดยสุจริตและยุติธรรม
(จ) รายงานผลการนับคะแนน พร้อมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องในการเลือกตั้งต่อ
ประธานกรรมการดําเนินการ
(2) ในกรณีหน่วยสรรหาและเลือกตั้งตามประกาศของสหกรณ์ดําเนินการสรรหาและ
เลือกตั้ง ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 16 (1)
ข้อ 17 ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายจัดทําประกาศผลการสรรหาและ
เลือกตั้งผู้ได้รับสรรหาและเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญในหน่วยเลือกตั้งของตนและส่งถึง
ประธานกรรมการสหกรณ์
ข้อ 18 สิทธิและหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิกสามัญ มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามที่สหกรณ์กําหนด
(2) เสนอแนะความคิดเห็นในด้านการดําเนินงานทั่วไป ของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
(3) เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกสามัญกับสหกรณ์

(4) ความรับผิดของผู้แทนสมาชิกสามัญ ในกรณีผู้แทนสมาชิกสามัญ กระทําการ
หรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
จนทําให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ผู้แทนสมาชิกสามัญต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
ข้อ 19 การพ้นจากตําแหน่งผู้แทนสมาชิกสามัญตามข้อบังคับ ข้อ 66 เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญใหม่
(2) ลาออกจากการเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ และหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยที่ได้รับเลือกตั้ง
ให้เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญ
(4) สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือกรรมการก่อนสิ้น
ปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ 20 หากหน่วยใดผู้แทนในหน่วยนั้นสิ้นสภาพการเป็นผูแ้ ทนหน่วยด้วยเหตุใดๆ
ก็ตาม เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกมีอยู่อย่างทั่วถึงและครบทุกหน่วย แม้นว่าจํานวนที่ว่างลงในแต่ละ
หน่วยรวมกันแล้วไม่ทําให้จํานวนที่เหลือน้อยกว่าที่กําหนดในวรรคแรกก็ตาม เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ ให้แจ้งไปยังหัวหน้าหน่วยในฐานะประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกตั้งประจําหน่วย นั้น ทําการสรรหาและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญขึ้นใหม่แทนผู้แทน
สมาชิกสามัญรายนั้นๆได้ และให้เสนอรายชื่อผู้แทนสมาชิกสามัญคนใหม่ไปยังสหกรณ์ก่อน
วันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ข้อ 21 ข้อความใดที่ไม่ได้กําหนดไว้หรือจําต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

