ที่ ว ๖๓/๒๕๕๙

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๐
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เรื่อง รับสมัครเขารับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๐
๒. ใบสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะพนจากตําแหนง
ในป ๒๕๖๐ จํานวน ๗ คน ในตําแหนง ประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการ และ
กรรมการดําเนินการ อีก ๕ คน
ดังนั้น ในการประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๐ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
จะดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวน ๗ คน โดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ ๒ คน และวิธีลงคะแนน
จํานวน ๕ คน ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๔ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบ
ใหประกาศรับสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงดวยวิธีลงคะแนน
จํานวน ๕ คน ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด และจะดําเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่งสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด จะแจงกําหนดการใหทราบอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามประกาศสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด ที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในสังกัดไดทราบโดยทั่วกัน
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร จักกะพาก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
โทร ๐-๒๒๒๓-๗๗๘๘ ตอ ๑๐๐, ๑๐๑
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓

ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เรื่อง รับสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๐
…………….………….
ดวยในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๐ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
จะดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการที่ตองพนจากตําแหนง เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนง 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 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๔๔
ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครผูประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
แทนกรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงโดยวิธีลงคะแนน จํานวน ๕ คน และขอแจงรายละเอียดการสมัคร
รับเลือกตั้งใหทราบ ดังนี้
๑. ผูสมัครตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
๒. กําหนดรับสมัคร ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัคร
ดวยตนเอง หรือหัวหนากลุมรวบรวมใบสมัครของผูสมัครในกลุมยื่นตอเจาหนาที่รับสมัคร ณ สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขที่ ๑๕ ถนนราชบพิธ แขวงราชบพิธ 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) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(๖) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
/๕. หลักฐาน...

-๒๕. หลักฐานประกอบการสมัคร
ผูสมัครตองเตรียมเอกสารหลักฐานยื่นพรอมกับการสมัคร ดังนี้
๕.๑ ใบสมัครตามแบบที่สหกรณฯ กําหนด ซึ่งกรอกรายการตาง ๆ ครบถวน คนละ ๒ ชุด
พรอมลงลายมือชื่อผูสมัคร 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 โดยเจาของสําเนาลงลายมือชื่อตนเองรับรองสําเนา
หากผูสมัครขาดหลักฐานเอกสารตามที่กําหนดอยางหนึ่งอยางใดจะถือวาการยื่นใบสมัคร
ครั้งนี้ไมสมบูรณ และสหกรณฯ จะไมรับผูสมัครนั้น
๖. การตรวจสอบหลักฐานและประกาศรายชื่อเลขประจําตัวผูสมัคร
๖.๑ ผูสมัครจะตองรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้
หากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
หรือกรอกใบสมัครไมสมบูรณ หรือผูรับรองไมถูกตอง หรือสงเอกสารหลักฐานไมครบถวน หรือเปนเท็จ สหกรณฯ
จะถือวาผูนั้นไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
๖.๒ สหกรณฯ จะกําหนดเลขหมายประจําตัวผูสมัครตามลําดับที่ยื่น หากผูสมัครยื่นใบสมัคร
พรอมกันจะกําหนดเลขหมายประจําตัวผูสมัครโดยวิธีจับสลาก สําหรับการจับสลากใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกลุม
จับสลากสําหรับกลุมนั้นเพียงครั้งเดียว เมื่อไดหมายเลขประจําตัวผูสมัครแลว จะเรียงเลขหมายประจําตัวผูสมัคร
ครบตามจํานวนผูสมัครสําหรับกลุมนั้น
๖.๓ หากมีผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมเกิน ๕ คน ใหผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดําเนินการโดยไมตองทําการเลือกตั้ง
๖.๔ กําหนดประกาศรายชื่อและเลขประจําตัวผูสมัคร หากสหกรณฯ ตรวจสอบพบวาผูใด
ไมมีสิทธิสมัคร สหกรณฯ จะยกเลิกใบสมัครและเลขประจําตัวผูสมัครของผูนั้น
๖.๕ สหกรณฯ จะกําหนดระยะเวลาใหผูสมัครที่ไมมีชื่อในประกาศขางตน ทักทวงไดโดยทําหนังสือ
ถึงประธานกรรมการไดภายใน ๑๐ วัน นับแตวันประกาศรายชื่อและเลขประจําตัวผูสมัคร หากประธานกรรมการ
พิจารณาใหรับสมัครผูนั้น สหกรณฯ จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติม
๗. การเลือกตั้งจะกระทําโดยวิธีลงคะแนน และใชวิธีลับในวันประชุมใหญสามัญประจําป ซึ่งสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งเลขหมายประจําตัวผูสมัคร
ใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรินทร จักกะพาก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ใบสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
วันที่……………………………………………………………
ขาพเจา......................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เลขทะเบียนที่..............................................รับราชการในตําแหนง.........................................................ฝาย.................................
กอง/สวน...............................................สํานัก....................................................เทศบาล...............................................................
จังหวัด.....................................................................ขอสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด ประจําป ๒๕๖๐
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒
และมีคุณสมบัติและมีสิทธิสมัครเขารับเลือกตั้งตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขอ ๕๔ ทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………………………………….ผูสมัคร
(……………………………………………………………………)
เลขทะเบียนสมาชิก…………………………………

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

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

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

วันที่………………………………………………………………

ขอรับรองวาไดรับใบสมัครนี้จริง ปรากฏวาเปนผูสมัคร ลําดับที่…………………………………
(ลงชื่อ)………………………………………………………………เจาหนาที่รับสมัคร
(……………………………………………………………………)

วันที่…………………………………………………………
ไดตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ควรใหสมัครเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ลงชื่อ………………………………………………………………………กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับเลือกตั้ง
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