ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ฉบับที่ ๒๔ / ๒๕๖๐
เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ ประจาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
………………………………………………..
ด้ วยคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ๓๗ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติให้ ประกาศ
รับสมัครรับเลือกตังกรรมการด
้
าเนินการสหกรณ์ ฯ ประจาปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ แทนกรรมการที่ครบวาระ
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
๑. จานวนกรรมการดาเนินการและตาแหน่ งที่รับสมัครเลือกตัง้
กรรมการดาเนินการ จานวน ๗ คน ตามหน่วยงานและอาเภอ ดังนี ้
(๑) หน่วยงาน สสจ.ลาพูน
จานวน ๑ คน
(๒) หน่วยงาน อาเภอป่ าซาง
จานวน ๑ คน
(๓) หน่วยงาน อาเภอแม่ทา
จานวน ๑ คน
(๔) หน่วยงานอาเภอบ้ านธิ
จานวน ๑ คน
(๕) หน่วยงาน รพ.ลาพูน
จานวน ๓ คน
๒. รู ปแบบการเลือกตัง้
๒.๑ สมาชิกทุกคนมีสิทธิเลือกกรรมการดาเนินการ ได้ ๗ คนตามโควตาหน่วยงานและ
อาเภอ ต่างๆ ที่ระบุไว้ ในข้ อ ๑
๒.๒ เลือกตังในวั
้ นที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครรั บเลือกตัง้
๓.๑ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ประเภทสามัญอย่างสมบูรณ์
๓.๒ ไม่เคยได้ รับโทษ จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทาโดยทุจริ ต
๓.๓ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้ าที่
๓.๔ ไม่เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
๓.๕ ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทจุ ริต
ต่อหน้ าที่

๒

๓.๖ ไม่เคยผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงิน หรื อดอกเบี ้ยในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปี ที่เลือกตังกรรมการด
้
าเนินการ เว้ นแต่กรณีการผิดนัด
นันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นจากการกระทาของตนเอง
๓.๗ ไม่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
๔. หลักฐานการรับสมัคร
๔.๑ ใบสมัครพร้ อมคารับรองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด จานวน
๒ คน และคารับรองจากผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
๔.๒ รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาด ๒ นิ ้ว จานวน ๑ รูป และขนาด ๓ x ๖ นิ ้ว (โปสการ์ ดครึ่งตัว
แนวตัง)้ จานวน ๑ รูป
๔.๓ ค่าธรรมเนียมสมัครคนละ ๑๐๐ บาท
๕. กาหนดวันรับสมัคร
รับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ ๒ ตุลาคม - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.)
เว้ นวันหยุดราชการ
๖. สถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ที่ฝ่ายจัดการ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ตังอยู
้ เ่ ลขที่ ๒๖๓ / ๑ หมูท่ ี่ ๑ ถนนเชียงใหม่ - ลาพูน ตาบลเหมืองง่า อาเภอเมืองลาพูน
จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐ หรือดาวน์ โหลดจาก WWW.Lpnphcoop.Com
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครและหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
- ประกาศในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
- การกาหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตังจะก
้ าหนดตามลาดับก่อนหลัง
- กรณีที่มีผ้ สู มัครมาสมัครพร้ อมกันก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น ให้ ผ้ สู มัครจับสลากเรี ยงลาดับหมายเลข
๘. การลงคะแนนเลือกตัง้
๘.๑ เลือกตังโดยวิ
้
ธีการหย่อนบัตรเลือกตังในวั
้ นประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐
ตังแต่
้ เวลา ๐๗.๐๐ น - ๑๐.๓๐ น
๘.๒ เปิ ดหีบบัตรนับคะแนนแบบเปิ ดเผย ในเวลา ๑๐.๓๐ น
๙. ผู้สมัครทุกคนต้ องมายื่นใบสมัครด้ วยตนเอง และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ มตามที่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด กาหนดต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับสมัคร
๑๐. การประกาศผลผู้ท่ ไี ด้ รับการเลือกตัง้
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตัง้ จะประกาศผลการเลือกตังในวั
้ นประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ๒๕๖๐

๓

๑๑. ให้ ผ้ ูจัดการสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด เป็ นผู้รับสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เนตร พงษ์ต้ ยุ
(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

