
 
 
 

ประกาศสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบรุ ี จ ากดั 
เรื่อง การรบัสมคัรเลอืกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด าเนนิการ ชดุที ่18  

------------------------------ 
   ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาและ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 17 
ครั้งที่ 13/2562  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และ
กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 18  เพ่ือแทนประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการที่หมดวาระ  ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2562 แนวทางการด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัย
อ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 
(10)  และประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 17    ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563   จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาและ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. รับสมัครเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ    จ านวน 1 คน 
2. รับสมัครเลือกตั้ง  กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 18   จ านวน  6  คน 
3. คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 72 ว่าด้วย 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน  และ 

กรรมการด าเนินการอีก 12 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ 

1 คนหรือหลายคน  เลขานุการ 1 คน และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทรายโดยทั่วกัน ณ  ส านักงานสหกรณ์  

      สมาชิกท่ีมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการหรือประธานกรรมการ
ด าเนินการและได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
(2) ต้องไม่เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
(3) ต้องไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  ยกเว้นแต่ 

การผิดนัดนั้น มิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง 
(4) ต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผิดที่กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ต้องไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงาน 

ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(6) ต้องไม่เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัย 

เป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
(7) ต้องไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง เพราะเหตุทุจริต 

ต่อหน้าที่ 
(8) ต้องเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านสหกรณ์ 



4. หลักฐานการสมัครเลือกตั้ง 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  2  รูป 
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ท่ีไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 ส าเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 ใบประกาศวุฒิบัตรในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์  
      หรือใบรับรองความรู้  ประสบการณ์ 

5. ก าหนดรับสมัครเลือกตั้ง  ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 27 
กุมภาพันธ์  2562 – 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่ เว้น
วันหยุดราชการ  ณ. ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

6. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการใน
คราวเดียวกันไม่ได้ 

7. ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง   วันที่ 8 มีนาคม  2563  ณ. 
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  

8. ก าหนดการเลือกตั้ง  วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563  วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2562  ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 
 

     ประกาศ ณ วันที่  21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
 

                     ( นายบันเทิง   บัวโฉม ) 
                     ประธานกรรมการด าเนินการ 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 


