
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จํากดั 

เรือง  การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ทปีระสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดําเนินการ 

กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจําปี  

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.   และทีแกไ้ขเพมิเติม  และ

ความในหมวด  ขอ้ , ขอ้ ( ) และหมวด  ขอ้ , ขอ้  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี 

จาํกัด พ.ศ.   และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จาํกัด ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ

ดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.  ประกาศ ณ วนัที  สิงหาคม 

  และมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที  ครังที  /  เมือวนัที  กรกฎาคม  ให้

ประกาศรับสมคัรสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีมีความประสงค์จะเขา้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ 

กรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ แทนตาํแหน่งทีวา่ง ประจาํปี  ดงันี 

1. ตําแหน่งทรัีบสมัครเข้ารับการสรรหา 

1.1 ประธานกรรมการดาํเนินการ 

1.2 กรรมการดาํเนินการ 

1.3 ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จาํกดั 

2.2 ผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาตาํแหน่งในสังกดักลุ่มสมาชิกใดจะตอ้งเป็นสมาชิกในสังกดั

กลุ่มสมาชิกนนั 

2.3 ไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตาม  ขอ้  วรรคสอง แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  

จาํกดั  พ.ศ.   

2.4 สําหรับตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามขอ้  วรรคสอง แห่ง

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จาํกดั  พ.ศ.   และตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์กาํหนด 

3. เอกสารหลกัฐานประกอบการสมัคร 

3.1 ใบสมัครตามแบบทีสหกรณ์ฯ  กําหนด  โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ทีสํานักงาน

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จาํกดั 

3.2 บตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ทีของรัฐ  พร้อมสําเนา    ฉบบั 

3.3 ทะเบียนบา้น  พร้อมสําเนา    ฉบบั 

3.4 รูปถ่ายขนาด  นิว ( 3.5” x 5” ) ไม่สวมแว่นตาดาํ ไม่สวมหมวก ถ่ายไวไ้ม่เกิน  เดือน  

จาํนวน    รูป 

 

 



 

3.5 สําหรับตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ ให้แนบเอกสารหลกัฐานทีแสดงคุณวุฒิหรือความรู้

ความสามารถ หรือประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัดา้นทีสมคัร  จาํนวน  ฉบบั 

4. วนั  เวลา  และสถานทรัีบสมัคร 

4.1 สหกรณ์ฯ ดาํเนินการประกาศรับสมคัรสรรหา  ภายในวันท ี   กรกฎาคม   

4.2 สมาชิกทีประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการสรรหา  ให้ยนืใบสมคัรดว้ยตนเอง  ณ  สํานกังาน

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั ระหว่างวันท ี 1 -   ตุลาคม  พ.ศ.   เวลา .  

- .  น.  เวน้วนัหยดุทาํการของสหกรณ์ฯ 

4.3 สหกรณ์ฯ  จะประกาศรายชือ  และหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาภายใน

วนัท ี   ตุลาคม   

4.4 ผูส้มัครท่านใดประสงค์จะถอนการสมคัรเข้ารับการสรรหาให้ยืนความจาํนงเป็น

หนงัสือต่อประธานกรรมการสรรหา  ภายในวนัท ี   ตุลาคม  พ.ศ.    ณ สาํนกังาน

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จาํกดั  เวน้วนัหยุดทาํการของสหกรณ์ฯ 

5. วนัสรรหา 

 กาํหนดสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ ในวนัเสาร์ท ี  พฤศจิกายน   เวลา .  - .  น. 

   (วันสรรหาอาจเปลยีนแปลงไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  

หรือโรคโควดิ ) 

6. หน่วยการสรรหา  จะแจ้งให้สมาชิกทราบภายหลงั 

7. ในกรณีทีได้ประกาศผลการสรรหาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าผู้ได้รับการสรรหาย้ายหน่วยงานที

สังกัดไม่ตรงกับกลุ่มทีสมัครเข้ารับการสรรหาก่อนทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีให้ความ

เห็นชอบ ให้ถือว่าหมดสิทธิและให้เลือนผู้ทไีด้รับการสรรหาในกลุ่มนัน ๆ ในลาํดับถัดมาแทน 

 รายละเอียดการลงคะแนนสรรหาอยูใ่นเอกสารบญัชีแนบทา้ยประกาศ 

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทวักนั 

    ประกาศ  ณ  วนัที    กรกฎาคม  พ.ศ.   

 

 

    (นายสุเทพ  ชิตยวงษ)์ 

                    ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จาํกดั 
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