ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด
ว่ าด้ วย การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ.2554
-------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 136 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
และข้อ 90 แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2554 เมื่อวันที่ 6 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 จึงได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จํากัด ว่ าด้ วย การสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันถัดจากวันประชุมใหญ่
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ มติ และคําสั่งอื่นใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบฉบับนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จํากัด ซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด
ข้อ 5. จํานวนคณะกรรมการดําเนิ นการ
ให้มีคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก

ข้อ 6. วิธีการเลือกตั้ง
(1) ให้ดาํ เนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่จากสมาชิกที่ยนื่ ใบสมัครตามข้อ 8
โดยวิธีลบั
(2) ให้สมาชิกเลือกตั้งประธานกรรมการจากสมาชิกที่ยนื่ ใบสมัครตาม ข้อ 8โดยวิธีลบั
(3) ให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการอีก 14 คน จากสมาชิกที่ยนื่ ใบสมัครตามข้อ 8
ในกรณี ที่คณะกรรมการชุดเดิมยังคงเหลืออยูใ่ นตําแหน่งตามวาระเท่าใด
ให้เลือกตั้งกรรมการให้ครบ 14 คน กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งนั้นให้มีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง 2 ปี เว้นแต่
ตําแหน่งที่เลือกซ่อม ให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่าที่วาระเดิมเหลืออยู่
ข้อ 7. คุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 33 และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามข้อ 63 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จํากัด พ.ศ. 2549
(2) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ี มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุ ดท้ายของวัน
รับสมัคร สําหรับสมาชิ กที่โอนย้ายมาจากสหกรณ์อื่น ให้มีสิทธิ นบั เวลาการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
เดิมรวมเข้าด้วย
(3) ไม่เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ในระยะเวลา 2 ปี ทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ
(4) ไม่เป็ นพนักงานและลูกจ้างในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 8. การสมัครรับเลือกตั้ง
(1) ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามแบบ และวัน
เวลาที่กาํ หนดโดยระบุตาํ แหน่งที่สมัคร
(2) วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ดําเนินการ แต่ตอ้ งมีเวลาในการรับสมัคร ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
(3) การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง สหกรณ์จะประกาศให้ทราบ
ทัว่ กันหลังวันปิ ดรับสมัคร ภายใน 5 วัน
ข้อ 9. การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
(1) ให้ประธานกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
อื่น ๆ จากสมาชิก พร้อมกําหนดรายละเอียดของการปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยก่อนการประชุมใหญ่
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
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(2) ให้เลขานุการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย รวบรวมรายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกเป็ น
คณะกรรมการดําเนิ นการ เสนอต่อประธานกรรมการ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นดํารง
ตําแหน่งรองประธานกรรมการสองคน เลขานุการคนหนึ่ ง ผูช้ ่วยเลขานุการคนหนึ่ ง นอกนั้นเป็ น
กรรมการแล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
(3) ให้ประธานกรรมการประกาศรายชื่อ ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการให้สมาชิก
ทราบ
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการ ดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2554 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตจํากัด เมื่อวันที่
6 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 ได้ลงมติให้ใช้ระเบียบข้างต้นถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ

(ลงชื่อ)

พงษ์ศกั ดิ์ วิสุทธิ์
ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศกั ดิ์ วิสุทธิ์)

(ลงชื่อ)

พัลลภ เอ่งฉ้วน
เลขานุการ
(นายพัลลภ เอ่งฉ้วน)

