ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
ที่ 030 /2564
เรื่อง รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพือ่ รับเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ประจาปี 2565
.....................................................................................
ด้ ว ยคณ ะกรรมการด าเนิ นการสห กรณ์ ออมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น เชี ยงใหม่ จ ากั ด
มีความประสงค์รับสมัครสมาชิ กสหกรณ์ เพื่อรับเลื อกตั้งเป็ นคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 22 แทนตาแหน่ งที่
ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ โดยอาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่
จ ากัด พ.ศ. 2563 หมวด 8 ข้อ 74 และข้อ 76 ประกอบกับ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ ชุ ด ที่ 21
ครั้ งที่ 11/2564 เมื่ อวันที่ 28 ธัน วาคม 2564 จึ งประกาศรับสมัครสมาชิ ก สหกรณ์ เพื่ อรับ เลื อกตั้งเป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. จานวนคณะกรรมการดาเนินการ และตาแหน่ งทีจ่ ะทาการเลือกตั้ง จานวน 8 คน
1. ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน
2. คณะกรรมการดาเนิ นการที่อยูค่ รบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จานวน 3 คน
3. คณะกรรมการดาเนิ นการที่อยูค่ รบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็ นคณะกรรมการดาเนินการใหม่
ได้อีก 1 วาระ
จานวน 4 คน
2. คุณสมบัติ และลักษณะต้ องห้ าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
2.2 ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ พ.ศ. 2563
ข้อ 72 ดังนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 22(4)
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในระยะเวลา สองปี ทาง
บัญชีนบั แต่ปีที่ผดิ นัดถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการกระทาของตนเอง

-2(6) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
(7) เคยถูกสั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูจ้ ดั การตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
(8) เป็ นกรรมการหรื อผูจ้ ดั การในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
(9) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
3. ระยะเวลาการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาทาการสหกรณ์
4. วิธีการสมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.cmsahakorn.com และยืน่ ใบสมัครตาม
แบบฟอร์ มที่สหกรณ์กาหนดด้วยตนเอง หรื อสมัครทางไปรษณี ย ์ ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
5. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
5.1 ใบสมัครตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผูส้ มัคร
5.2 รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
5.5 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรื อผ่าน
การอบรมตามหลักสู ตรในด้านดังกล่าวหรื อด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด(ถ้ามี)
6. วัน เวลา ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ทางสหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อและหมายเลขประจาตัวผูส้ มัคร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
4. วันเลือกตั้ง
กาหนดให้เป็ นวันเดียวกับวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
(หลังจากกาหนดวันที่ประชุ มใหญ่แล้วจะประกาศให้ทราบ)
เปิ ดให้ลงคะแนนในวาระพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุ ดที่ 22 ประจาปี 2565
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

(นายอินทปั ตร บุญทวี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด

