ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู กำแพงเพชร จำกัด
ว่ ำด้ วย กำรเลือกตัง้ ผู้แทนสมำชิก พ.ศ.2555
....................................................
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้ อ 63 ข้ อ 75(9)
และข้ อ 96(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ครัง้ ที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้ กาหนด
ระเบียบ ว่าด้ วย การเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก พ.ศ.2555 ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้ วย
การเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิก พ.ศ.2555”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วันที่ 16 มีนาคม 2555 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้ วย การเลือกตังผู
้ ้ แทน
สมาชิก พ.ศ. 2552 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทังประกาศ
้
คาสัง่ มติคณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
ระเบียบอื่นใดซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ผู้แทนสมาชิก” หมายถึง ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด ว่าด้ วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550
“เขตเลือกตัง”้ หมายถึง กลุ่มโรงเรี ยน หรื อหน่วยงานที่กาหนดให้ เป็ นเขตเลือกตัง้
“หน่วยเลือกตัง”้ หมายถึง สถานที่กาหนดให้ ทาการลงคะแนน
ข้ อ 5 ผู้แทนสมาชิก มีหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 6 คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเป็ นผู้แทนสมาชิก ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด และมีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อในเขตเลือกตังนั
้ น้
ข้ อ 7 ผู้แทนสมาชิกได้ มาโดยให้ สมาชิกในเขตเลือกตังนั
้ น้ ลงคะแนนเลือกตังโดยวิ
้
ธี
ลงคะแนนลับ
ถ้ ามีผ้ สู มัครจานวนเท่ากับจานวนที่คณะกรรมการกาหนด ให้ ถือว่าผู้สมัครนัน้ ได้ รับเลือกตัง้
เป็ นผู้แทนสมาชิก
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สมาชิกหนึง่ คนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกในเขตเลือกตังนั
้ น้ ได้ เพียงหนึง่ คน
ผู้ที่ได้ รับการเลือกตัง้ คือผู้ที่ได้ คะแนนสูง เรี ยงลงมาตามลาดับเท่ากับจานวนที่คณะกรรมการกาหนด
กรณีที่ผ้ สู มัครได้ คะแนนจากการเลือกตังเท่
้ ากันให้ ใช้ วิธีการจับสลาก เพื่อให้ ได้ ผ้ รู ับการ
เลือกตังตามจ
้
านวนที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่มีผ้ สู มัครไม่ครบจานวนที่คณะกรรมการกาหนด หรื อไม่มีผ้ สู มัคร ให้ คณะกรรมการ
สรรหาจากสมาชิกในเขตเลือกตังนั
้ น้ จนครบจานวนตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 8 ให้ คณะกรรมการสรรหาของสหกรณ์เป็ นผู้ดาเนินการจัดการเลือกตัง้
ข้ อ 9 ให้ สถานศึกษาที่รวมกันเป็ นกลุม่ โรงเรี ยน ให้ กลุม่ โรงเรี ยนเป็ นเขตเลือกตัง้
หน่วยงาน สานักงาน หรื อข้ าราชการบานาญที่ไม่สงั กัดกลุม่ โรงเรี ยน ให้ คณะกรรมการ
กาหนดเป็ นเขตเลือกตัง้ หรื อรวมหน่วยงาน สานักงาน หรื อกลุม่ ข้ าราชการบานาญขนาดเล็ก เป็ นเขตเลือกตัง้
ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามบัญชีท้ายประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 10 ให้ มีหน่วยเลือกตังเขตละหนึ
้
ง่ หน่วยเลือกตัง้
ข้ อ 11 จานวนผู้แทนสมาชิกของเขตเลือกตังให้
้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด แต่ต้องเป็ นไป
ตามสัดส่วนจานวนสมาชิกของเขตเลือกตัง้ เขตเลือกตังหนึ
้ ง่ ต้ องมีผ้ แู ทนสมาชิกอย่างน้ อยหนึง่ คนจานวน
ผู้แทนสมาชิกทังหมดรวมแล้
้
วต้ องไม่เกินที่กาหนดไว้ ให้ ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 12 กาหนดเวลาอยูใ่ นตาแหน่งผู้แทนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกอยูใ่ นตาแหน่งได้ คราวละ
หนึง่ ปี หรื อจนกว่าจะมีการเลือกตังผู
้ ้ แทนสมาชิกชุดใหม่
ข้ อ 13 การพ้ นจากตาแหน่งของผู้แทนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) ย้ ายหรื อโอนไปต่างเขตเลือกตัง้
(5) ขาดจากสมาชิกภาพไม่วา่ กรณีใด ๆ
ข้ อ 14 ในกรณีที่เกิดปั ญหาหรื อไม่สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ้ได้ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้วินิจฉัยชี ้ขาด
ข้ อ 15 ให้ ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้
ประกำศ ณ วันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2555
สมพล ตันติสันติสม
(นำยสมพล ตันติสันติสม)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู กำแพงเพชร จำกัด
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