ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วย กำรสรรหำคณะกรรมกำรดำเนินกำร
พ.ศ.2554

-------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 136 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
และข้อ 90 แห่ งข้อบังคับ สหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ภูเก็ต จากัด โดยความเห็ นชอบของที่ ประชุ มใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2554 เมื่อวันที่ 6 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ภู เก็ต จ ำกัด ว่ ำด้ วย กำรสรรหำ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันถัดจากวันประชุมใหญ่
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ มติ และคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบฉบับนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ภูเก็ ต
จากัด ซึ่ งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผูจ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
ข้ อ 5. จ าน วน คณ ะกรรมการด าเนิ น การ ให้ มี คณ ะกรรมการด าเนิ น การส ห กรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่ งคน และกรรมการอื่นอีกสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุ มใหญ่เลื อกตั้งจาก
สมาชิก

ข้อ 6. วิธีการเลือกตั้ง
(1) ให้ดาเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่จากสมาชิกที่ยนื่ ใบสมัครตามข้อ 8
โดยวิธีลบั
(2) ให้สมาชิกเลือกตั้งประธานกรรมการจากสมาชิกที่ยนื่ ใบสมัครตาม ข้อ 8โดยวิธีลบั
(3) ให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการอีก 14 คน จากสมาชิกที่ยนื่ ใบสมัครตามข้อ 8
ในกรณี ที่คณะกรรมการชุดเดิมยังคงเหลืออยูใ่ นตาแหน่งตามวาระเท่าใด
ให้เลือกตั้งกรรมการให้ครบ 14 คน กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งนั้นให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง 2 ปี เว้นแต่
ตาแหน่งที่เลือกซ่อม ให้อยูใ่ นตาแหน่งเท่าที่วาระเดิมเหลืออยู่
ข้อ 7. คุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 33 และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามข้อ 63 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด พ.ศ. 2549
(2) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ี มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุ ดท้ายของวัน
รับ สมัค ร ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ โอนย้ายมาจากสหกรณ์ อื่น ให้มี สิ ทธิ นับ เวลาการเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์
เดิมรวมเข้าด้วย
(3) ไม่เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ในระยะเวลา 2 ปี ทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการ
(4) ไม่เป็ นพนักงานและลูกจ้างในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 8. การสมัครรับเลือกตั้ง
(1) ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามแบบ และวัน
เวลาที่กาหนดโดยระบุตาแหน่งที่สมัคร
(2) วันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร ให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ดาเนินการ แต่ตอ้ งมีเวลาในการรับสมัคร ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
(3) การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง สหกรณ์จะประกาศให้ทราบ
ทัว่ กันหลังวันปิ ดรับสมัคร ภายใน 5 วัน
ข้อ 9. การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
(1) ให้ประธานกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
อื่น ๆ จากสมาชิก พร้อมกาหนดรายละเอียดของการปฏิ บตั ิให้เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยก่อนการประชุ มใหญ่
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
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(2) ให้เลขานุการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย รวบรวมรายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกเป็ น
คณะกรรมการดาเนิ นการ เสนอต่อประธานกรรมการ เพื่อดาเนิ นการเลื อกตั้งระหว่างกันเองขึ้นดารง
ตาแหน่ งรองประธานกรรมการสองคน เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง ผูช้ ่ วยเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง นอกนั้น เป็ น
กรรมการแล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
(3) ให้ประธานกรรมการประกาศรายชื่อ ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการให้สมาชิก
ทราบ
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการ ดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ที่ประชุ มใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2554 ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ตจากัด เมื่อวันที่
6 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 ได้ลงมติให้ใช้ระเบียบข้างต้นถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ

(ลงชื่อ)

พงษ์ศกั ดิ์ วิสุทธิ์
ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศกั ดิ์ วิสุทธิ์ )

(ลงชื่อ)

พัลลภ เอ่งฉ้วน
เลขานุการ
(นายพัลลภ เอ่งฉ้วน)

