สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จำกัด
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2280-4085 ต่อ 2230-2232 , 0-2281-8462 โทรสาร. 0-2628-2814
ประกำศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จำกัด
ฉบับที่ 10/2564
เรื่อง กำรรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมกำรดำเนินกำรประจำปี 2565
.............................................
ด้ว ยสหกรณ์ออมทรั พย์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
จ ากั ด จะจั ด การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2564 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ณ ห้ อ งประชุ ม
รักตะกนิษฐ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สศช. จากัด พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 63 (2) ข้อ 64 ข้อ 65 และระเบียบสหกรณ์ฯ
ว่า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง กรรมการด าเนิ น การ พ.ศ.2556 ข้ อ 6 และข้ อ 9 ได้ ก าหนดให้ มีก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการ
ปี 2565 ซึ่งเป็น การแทนประธำนกรรมกำรดำเนิน กำร 1 คน และกรรมกำรดำเนิน กำรที่ค รบวำระ 7 คน
ทั้งนี้วิธีการในการรับสมัครและการเลือกตั้ง จะเป็นแบบระบบเสรีตามแนวทางของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ฉะนั้น อาศัย อานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และมติคณะกรรมการเลือกตั้งในการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะเลือกตั้ง
1.1 ประธานกรรมการดาเนินการ 1 คน
1.2 กรรมการดาเนินการ 7 คน
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
2.1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด
2.2. ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แต่เว้นเป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการหรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ้ น จาก
ตาแหน่งกรรมการโดยนายทะเบียนสหกรณ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้พ้นตาแหน่งกรรมการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
(5) เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(6) เคยผิดนัดชาระหนี้เงินงวดกับสหกรณ์ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดยเจตนา
(7) มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนเกินความสามารถในการจัดการชาระหนี้
(8) มีผลประโยชน์อื่นๆ เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการลงทุนของสหกรณ์นอกเหนือจาก
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยทั่วไปที่จะพึงได้รับตามข้อบังคับนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
สมาชิกที่กระทาการตาม (5) และ (6) ให้ตัดสิทธิสมาชิกในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กระทาการดังกล่าว
3. กำหนดวัน สถำนที่จัดประชุม และลงคะแนนเลือกตั้ง
วัน ประชุมสามัญประจาปี 2565 ในวัน ศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้ องประชุม
รักตะกนิษฐ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ. ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
4. สถำนที่และระยะเวลำกำรยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
4.1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ
กาหนดพร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จานวน 1 ใบ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ใบ
4.2. ผู้สมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์
สศช.จ ากั ด ตั้ ง แต่ วั น อั ง คารที่ 4 มกราคม 2565 - วั น จั น ทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 ระหว่ า งเวลา
09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ตามวันและเวลาทาการของสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

(นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา)
ประธานกรรมการเลือกตั้ง

หมายเลข..................................

ใบสมัคร
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำรดำเนินกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด ปี 2565

ชื่อ..............................................นำมสกุล..........................................................อำยุ......................ปี
อำยุรำชกำร............ปี เลขที่สมำชิก...........................ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก...........................ปี
หน่วยงำน  สศช.  สำนักงำน กปร.  สนพ.

 สำนักงำน กกพ.  อตีด สศ.

 อื่นๆ ................................................. เบอร์โทรศัพท์ ......................................................
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
 เคยเป็นกรรมกำรดำเนินกำร ปี พ.ศ. ...................................................................
.......................................................................................................................................
 ไม่เคยเป็นกรรมกำรดำเนินกำร
แนวนโยบำยในกำรบริหำรงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นกำรสมั ค รรั บ กำรเลื อ กตั้ ง เป็ น ประธำนกรรมกำร
ดำเนินกำรตำมประกำศ เรื่องกำรรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมกำรดำเนินกำรประจำปี 2565
ลงชื่อ...................................ผู้สมัคร
(..............................................)
วันที่............เดือน............................ พ.ศ. ..............

หมายเลข..................................

ใบสมัคร

เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรดำเนินกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด ปี 2565
ชื่อ..............................................นำมสกุล..........................................................อำยุ........................ปี
อำยุรำชกำร............ปี เลขที่สมำชิก...........................ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก...............................ปี
หน่วยงำน

 สศช.  สำนักงำน กปร.  สนพ.

 สำนักงำน กกพ.  อตีด สศ.

 อื่นๆ ................................................. เบอร์โทรศัพท์ ......................................................
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
 เคยเป็นกรรมกำรดำเนินกำร ปี พ.ศ. .............................................................................
.......................................................................................................................................
 ไม่เคยเป็นกรรมกำรดำเนินกำร
แนวนโยบำยในกำรบริหำรงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ข้ ำ พเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นกำรสมั ค รรั บ กำรเลื อกตั้ งเป็ น กรรมกำรด ำเนิ น กำร
ตำมประกำศ เรื่องกำรรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมกำรดำเนินกำรประจำปี 2565
ลงชื่อ...................................ผู้สมัคร
(..............................................)
วันที่............เดือน............................ พ.ศ. ..............

