ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสขพะเยา
จํากัด
ุ
ว่าด้วยการสรรหาและเลือกคณะกรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2551
********************
เพื� อ ให้ก ารเลือ กตั� งกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข พะเยา จํา กดั
่
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเป็ นไปตามมาตรา 50 แหงพระราชบั
ญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542
่ ญประจําปี 2550 เมื�อวันที� 17 มกราคม 2551 และมติที�
โดยความเห็นชอบของที�ประชุมใหญสามั
ํ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 8 เมื�อวันที� 9 มกราคม 2550 ได้กาหนดระเบี
ยบสหกรณ์
่ วยการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการดําเนิ นการ
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั วาด้
่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี
�
หมวด 1
บททั�วไป

่
ข้อ 1. ข้อความตอไปนี
�
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
พะเยา จํากดั
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั
ประเภทสามัญ
“ประธาน”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพะเยา จํากดั
“สรรหา”
หมายถึง การสรรหากรรมการดําเนินการ
่ ”
ิ� าเภอและหนวยอื
่ นๆ
“หนวย
หมายถึง อําเภอ กงอํ
� ที�คณะกรรมการ
ํ
ดําเนินการกาหนด
ข้อ 2. การสรรหาคณะกรรมการดําเนิ นการ ให้มีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการโดย
ํ
ใช้วิธีลงคะแนนลับตามที�คณะกรรมการดําเนิ นการกาหนด

หมวด 2
คณสมบั
ตขิ องกรรมการ
ุ

ข้อ 3. ผูเ้ ป็ นกรรมการสหกรณ์ มีคุณสมบัติดงั นี�
(1) เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั ประเภทสามัญ
่ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา
(2) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติไมขั่ ดตอข้
่ วยคณะกรรมการดําเนินการ ข้อ 72
จํากดั หมวด 8 วาด้
หมวด 3
การดําเนินการสรรหา
่
ข้อ 4. การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการประจําหนวย
่
(1) ประธานกรรมการ ให้เลือกตั� งจากที�ประชุมใหญของสมาชิ
ก
(2) กรรมการประจําหนวย
่ ให้มีกรรมการประจําหนวย
่ ๆ ละอยางน้
่ อย 1 คนหรื อ
ํ
่ �นๆสรรหากรรมการประจําหนวยให้
่
ตามที� คณะกรรมการดําเนินการกาหนดโดยให้
สมาชิกในหนวยนั
่ �ประชุมใหญ่ เพื�อให้ท�ีประชุมใหญรั่ บรอง จึงจะถือวา่
นําเสนอชื� อผูไ้ ด้รับการสรรหาตอที
ได้รับการเลือกตั� งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการโดยสมบูรณ์
่
ข้อ 5.ให้ผสู้ มัครรับเลือกตั�งเป็ นกรรมการ ยื�นใบสมัครตอประธานหรื
อผูท้ ี�ได้รับมอบหมาย
ทั� งนี� สถานที� วันเวลาในการยื�นใบสมัคร และรายชื� อผูม้ ีสิ ทธิ รั บการสรรหาเป็ นกรรมการ ให้
ํ
เป็ นไปตามที� คณะกรรมการกาหนด
โดยหมายเลขประจําตัวของผูส้ มัครให้ถือตามลํา ดับที� ส่ งใบ
สมัคร
่
ํ
ข้อ 6. หนวยลงคะแนนสรรหา
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูก้ าหนด
่ �งกรรมการดําเนินการสรรหา
ข้อ 7. ให้ประธาน หรื อผูท้ ี�ประธานมอบหมาย เป็ นผูแ้ ตงตั
่
ข้อ 8. ให้ประกาศรายชื� อและหมายเลขประจําตัวของผูส้ มัครรับเลือกตั�ง ที�หนวยสรรหา
่ ิ านวนที�กาหนด
ํ
และหรื อที� สํานักงานสหกรณ์ ถ้ามีผสู้ มัครเข้ารับเลือกตั� งเป็ นกรรมการไมเกนจํ
ให้
่ ส้ มัครเป็ นผูไ้ ด้รับการสรรหา
ถือวาผู
ํ
ข้อ 9. ใบสมัคร และบัตรคะแนนให้ใช้แบบตามที�คณะกรรมการดําเนินการกาหนด
ข้อ10. เวลาลงคะแนนและประกาศผลการสรรหา ให้เป็ นไปตามที�คณะกรรมการ
ํ
ดําเนินการกาหนด
่ ั ให้สรรหาใหมโดยวิ
่ ธีจบั ฉลาก
ข้อ 11. ในกรณี ที�ผสู้ มัครเข้ารับเลือกตั� งได้คะแนนเทากน
่ ั
ข้อ 12. ให้ผไู้ ด้รับเลือกตั� งเป็ นคณะกรรมการดําเนิ นการ เลือกตั� งระหวางกนเองเป็
นรอง
ประธาน เลขานุการและเหรั ญญิก นอกนั� นเป็ นกรรมการและปิ ดประกาศให้ทราบ โดยทัว� กนั ณ
สํานักงานสหกรณ์
ข้อ 13. สมาชิกผูไ้ ปใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั�งเพื�อสรรหา ต้องลงลายมือชื� อในบัญชี รายชื�อ
ผูม้ ีสิทธิเลือกตั� ง และนําบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อบัตรประจําตัวประชาชน หรื อใบอนุญาต
ขับขี�รถ หรื อบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์ หรื อหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา ไปแสดงตอ่

คณะกรรมการดําเนินการสรรหา เพื�อลงเลขที�บตั รไว้เป็ นหลักฐาน ผูไ้ มมี่ ชื�อในบัญชีรายชื�อผูม้ ี
สิทธิเลือกตั� ง และไมมี่ บตรตามวรรคแรก
ั
ไมมี่ สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั�ง
ทั�งนี� ตั� งแตวั่ นที� 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที� 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

(ลงชื�อ) ชํานาญ หาญสุ ทธิ เวชกุล
(นายชํานาญ หาญสุ ทธิ เวชกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั

