
 
 
 
 
ที่ ว ๘๓/๒๕๖๑         สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
             ๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐  
 

      ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
 

เรื่อง  การสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๒ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา 
 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง รับสมัครเขารับเลือกต้ัง 
      เปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๒  
  ๒. ใบสมัครเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
 
  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะพนจากตําแหนง
ในป ๒๕๖๒ จํานวน ๗ คน ในตําแหนง ประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการ และ
กรรมการดําเนินการ อีก ๕ คน 
 

  ดังน้ัน ในการประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๒ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
จะดําเนินการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ จํานวน ๗ คน โดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ ๒ คน ในตําแหนง
ประธานกรรมการดําเนินการ และรองประธานกรรมการดําเนินการ และวิธีลงคะแนนสําหรับกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน ๕ คน ดังน้ัน จึงประกาศรับสมัครผูประสงคจะสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ
แทนกรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงดวยวิธีลงคะแนน จํานวน ๕ คน ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด และจะดําเนินการเลือกต้ัง   
ในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะแจงกําหนดการใหทราบ
อีกครั้งหน่ึง รายละเอียดปรากฏตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที่สงมาพรอมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัดไดทราบโดยทั่วกัน 
และขอขอบคุณมา ณ  โอกาสน้ี 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

                    
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 
 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ตอ ๑๐๖ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓  



 
 

 
 
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด 
เรื่อง  รับสมัครเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๒ 
…………….…………. 

 
  ดวยในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๒ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
จะดําเนินการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการที่ตองพนจากตําแหนง เน่ืองจากครบวาระการดํารงตําแหนง ตามขอ ๕๖ 
และขอ ๕๗ (๑) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ แทนตําแหนงที่วาง 
จํานวน ๗ คน โดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ ๒ คน และโดยวิธีลงคะแนน จํานวน ๕ คน  
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๔ แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอ ๖ ขอ ๗ แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรับสมัครผูประสงคจะสมัครรับเลือกต้ังเปน
กรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงโดยวิธีลงคะแนน จํานวน ๕ คน และขอแจง
รายละเอียดการสมัครรับเลือกต้ังใหทราบ ดังน้ี 

๑. ผูสมัครตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
  ๒. กําหนดรับสมัคร ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยย่ืนใบสมัคร
ดวยตนเอง หรือหัวหนากลุมรวบรวมใบสมัครของผูสมัครในกลุมย่ืนตอเจาหนาที่รับสมัคร ณ สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขที่ ๑๕ ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

๓. หากสมาชิกประสงคจะสมัครเปนกลุมจะตองมีจํานวนไมเกินกลุมละ ๕ คน  
๔. คุณสมบัติของผูสมัคร 
    ผูสมัครตองไมมีคุณลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒  

และขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๔ ไดแก 
      (๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริต 
      (๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตตอหนาที่ 
      (๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการดําเนินการ ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
      (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ เพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ 
      (๕) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 
      (๖) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

 
/๕. หลักฐาน... 



- ๒ - 
 

  ๕. หลักฐานประกอบการสมัคร  
      ผูสมัครตองเตรียมเอกสารหลักฐานย่ืนพรอมกับการสมัคร  ดังน้ี 

๕.๑ ใบสมัครตามแบบที่สหกรณฯ กําหนด ซึ่งกรอกรายการตาง ๆ ครบถวน คนละ ๒ ชุด  
พรอมลงลายมือช่ือผูสมัคร และมีสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ลงนามรับรอง จํานวน ๓ คน  

๕.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือสวมแวนตาดํา ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ถายมาแลว 
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 

๕.๓ บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล/บัตรประจําตัวขาราชการ/ลูกจางประจํา หรือบัตรประจําตัว 
ประชาชนของผูสมัคร และผูรับรองคนละ ๑ ฉบับ โดยเจาของสําเนาลงลายมือช่ือตนเองรับรองสําเนา 
      หากผูสมัครขาดหลักฐานเอกสารตามที่กําหนดอยางหน่ึงอยางใดจะถือวาการย่ืนใบสมัคร
ครั้งน้ีไมสมบูรณ และสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะไมรับผูสมัครน้ัน 

๖. การตรวจสอบหลักฐานและประกาศรายช่ือเลขประจําตัวผูสมัคร 
๖.๑ ผูสมัครจะตองรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร ทั้งน้ี  

หากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
หรือกรอกใบสมัครไมสมบูรณ หรือผูรับรองไมถูกตอง หรือสงเอกสารหลักฐานไมครบถวน หรือเปนเท็จ สหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะถือวาผูน้ันไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 

๖.๒ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  จะกําหนดเลขหมายประจําตัวผูสมัคร 
ตามลําดับที่ย่ืน หากผูสมัครย่ืนใบสมัครพรอมกันจะกําหนดเลขหมายประจําตัวผูสมัครโดยวิธีจับสลาก สําหรับ 
การจับสลากใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกลุมจับสลากสําหรับกลุมน้ันเพียงครั้งเดียว เมื่อไดหมายเลขประจําตัว
ผูสมัครแลว จะเรียงเลขหมายประจําตัวผูสมัครครบตามจํานวนผูสมัครสําหรับกลุมน้ัน 
 ๖.๓ หากมีผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมเกิน ๕ คน  ใหผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกต้ัง
เปนกรรมการดําเนินการโดยไมตองทําการเลือกต้ัง 

๖.๔ หากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครคนใด 
ขาดคุณสมบัติใหประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติแจงใหผูสมัครน้ันทราบ 

๖.๕ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะกําหนดระยะเวลาใหผูสมัครที่ไมมีช่ือในประกาศ  
ขางตน ทักทวงไดโดยทําหนังสือถึงประธานกรรมการไดภายใน ๑๐ วัน นับแตวันประกาศรายช่ือและเลขประจําตัว
ผูสมัคร หากประธานกรรมการพิจารณาใหรับสมัครผูน้ัน สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะประกาศ
รายช่ือเพิ่มเติม 

๗. การเลือกต้ังจะกระทําโดยวิธีลงคะแนน และใชวิธีลับในวันประชุมใหญสามัญประจําป ซึ่งสหกรณ 
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งเลขหมายประจําตัวผูสมัคร  
ใหทราบอีกครั้งหน่ึง 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                    
(นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรพัยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 



 
ใบสมัครเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 

  วันที่…………………………………………………………… 
 

  ขาพเจา......................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
เลขทะเบียนที่..............................................รับราชการในตําแหนง.........................................................ฝาย................................. 
กอง/สวน...............................................สํานัก....................................................เทศบาล............................................................... 
จังหวัด.....................................................................ขอสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๒ 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ 
และมีคุณสมบัติและมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้งตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขอ ๕๔ ทุกประการ 
 

ลงชื่อ………………………………………………………………….ผูสมัคร 
(……………………………………………………………………) 
เลขทะเบียนสมาชิก………………………………… 

 

ลงชื่อ…..……………………………………………………………….ผูรับรอง     ลงชื่อ…………………………………………………………..ผูรับรอง 
       (……………………………………………………………………)           (………………………………………………………………………) 
 เลขทะเบียนสมาชิก……………………………       เลขทะเบียนสมาชิก………………………………… 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………….……………………ผูรับรอง 
(……………………………………………………………………) 
เลขทะเบียนสมาชิก…………………………… 

 
 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด     วันที่……………………………………………………………… 
 
  ขอรับรองวาไดรับใบสมัครน้ีจริง ปรากฏวาเปนผูสมัคร ลําดับที่………………………………… 
 
    (ลงชื่อ)………………………………………………………………เจาหนาที่รับสมัคร 
          (……………………………………………………………………) 
 

 
วันที่………………………………………………………… 

 
  ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน ควรใหสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ  
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
 ลงชื่อ………………………………………………………………………ประธานกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับเลือกตั้ง 
           (นายกฤษดา  สมประสงค) 
 
 ลงชื่อ…………………………………………………………………………กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับเลือกตั้ง 
            (นายภากร  ศรีประพัฒน) 
 
 ลงชื่อ…………..……………………………………………………………กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับเลือกตั้ง 
             (นายโกเมศ  มาอินทร) 
 
 

(โปรดพลิก) 


