
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำกัด 
962  ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 0-2280-4085  ต่อ  2230-2232 , 0-2281-8462  โทรสาร. 0-2628-2814 

 
ประกำศ  

สหกรณ์ออมทรัพยส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำกดั 
ฉบับท่ี 10/2564 

เรื่อง กำรรับสมัครเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2565 
............................................. 

               ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
จ ากัด จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2564 ในวันศุกร์ที่  18 กุมภาพันธ์  2565 ณ ห้องประชุม 
รักตะกนิษฐ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สศช. จ ากัด พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 63 (2) ข้อ 64 ข้อ 65 และระเบียบสหกรณ์ฯ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2556 ข้อ 6 และข้อ 9 ได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ  
ปี 2565 ซึ่งเป็นการแทนประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 1 คน และกรรมกำรด ำเนินกำรที่ครบวำระ 7 คน  
ทั้งนี้วิธีการในการรับสมัครและการเลือกตั้ง จะเป็นแบบระบบเสรีตามแนวทางของพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 
                  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และมติคณะกรรมการเลือกตั้งในการประชุม  
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 ธันวาคม 2564  ให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. ต ำแหน่งที่จะเลือกตั้ง 
1.1 ประธานกรรมการด าเนินการ 1 คน 
1.2 กรรมการด าเนินการ 7 คน  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
2.1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ากัด 
2.2. ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
       (1)  เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แต่เว้นเป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ

รัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

ต าแหน่งกรรมการโดยนายทะเบียนสหกรณ์ 



       (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้พ้นต าแหน่งกรรมการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  
       (5)  เจตนาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
       (6)  เคยผิดนัดช าระหนี้เงินงวดกับสหกรณ์ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยโดยเจตนา 
       (7)  มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนเกินความสามารถในการจัดการช าระหนี้        
       (8)  มีผลประโยชน์อ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการลงทุนของสหกรณ์นอกเหนือจาก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยทั่วไปที่จะพึงได้รับตามข้อบังคับนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
สมาชิกท่ีกระท าการตาม (5) และ (6) ให้ตัดสิทธิสมาชิกในการเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

ประธานกรรมการหรือกรรมการ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กระท าการดังกล่าว 
3. ก ำหนดวัน สถำนที่จัดประชุม และลงคะแนนเลือกตั้ง 

วันประชุมสามัญประจ าปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 
รักตะกนิษฐ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ. ราชสีมา  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

4. สถำนที่และระยะเวลำกำรยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
4.1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ 

ก าหนดพร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จ านวน 1 ใบ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และรับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน 1 ใบ 

4.2. ผู้สมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สศช.จ ากัด ตั้งแต่วันอังคารที่  4 มกราคม 2565 -  วันจันทร์ที่  17 มกราคม 2565  ระหว่างเวลา  
09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.  ตามวันและเวลาท าการของสหกรณ์ 

 
 

 ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม 2564 

                               
                                     (นายทนงศักดิ์  วงษ์ลา) 
                                    ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ใบสมัคร 

เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ำกัด ปี 2565 

ชื่อ..............................................นำมสกุล..........................................................อำยุ......................ปี 

อำยุรำชกำร............ปี  เลขท่ีสมำชิก...........................ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก...........................ปี 

หน่วยงำน     สศช.     ส ำนักงำน กปร.    สนพ.      ส ำนักงำน กกพ.    อตีด สศ.      

 อ่ืนๆ .................................................   เบอร์โทรศัพท์ ...................................................... 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

  เคยเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร  ปี พ.ศ. ................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

  ไม่เคยเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร    

แนวนโยบำยในกำรบริหำรงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ำกัด 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เป็นผู้ มีคุณสมบัติ ในกำรสมัครรับกำรเลือกตั้ งเป็น ประธำนกรรมกำร 

ด ำเนินกำรตำมประกำศ เรื่องกำรรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2565 

        ลงช่ือ...................................ผู้สมัคร 

                                                   (..............................................)   

                                                    วันที่............เดือน............................ พ.ศ. ..............   

 

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



 

 

ใบสมัคร 
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ำกัด ปี 2565 

ชื่อ..............................................นำมสกุล..........................................................อำยุ........................ปี 

อำยุรำชกำร............ปี  เลขท่ีสมำชิก...........................ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก...............................ปี 

หน่วยงำน   สศช.     ส ำนักงำน กปร.    สนพ.      ส ำนักงำน กกพ.    อตีด สศ. 

 อ่ืนๆ .................................................   เบอร์โทรศัพท์ ...................................................... 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

  เคยเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร  ปี พ.ศ. ............................................................................. 

 ....................................................................................................................................... 

  ไม่เคยเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร    

แนวนโยบำยในกำรบริหำรงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ำกัด 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เป็นผู้ มีคุณสมบัติในกำรสมัครรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร 

ตำมประกำศ เรื่องกำรรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2565 

        ลงช่ือ...................................ผู้สมัคร 

                                                   (..............................................)   
                                                  วันที่............เดือน............................ พ.ศ. ..............    

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


