
ใบสมคัรเข้ารับการหยัง่เสียงเลอืกตั้งฯ 
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี พ.ศ. 2558 

สมคัรเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ต าแหน่ง 
  ประธาน    รองประธาน   เลขานุการ     กรรมการเขตท่ี........................ 
1. ช่ือและนามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ).................................................................................................... 

ต าแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี)............................................................................................................................ 
เกิดวนัท่ี...................เดือน.............................พ.ศ........................อาย.ุ.............ปี 

2. วฒิุการศึกษาสูงสุด..........................................................................เลขประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย.์........................................ 

3. ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี...............หมู่บา้น.....................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัทบ์า้น............................... 
โทรศพัทมื์อถือ.......................E-mail:........................................................... 

4. สงักดัส่วนงาน(คณะ/ส านกั/วทิยาลยั/สถาบนั/อ่ืนๆ)...............................................................................................................................
ต  าแหน่ง............................................................................................โทรศพัท.์..................................โทรสาร....................................... 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

6. นโยบายโดยยอ่ในการสมคัรเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................  

ขา้พเจา้............................................................................ผูส้มคัร ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นที่จะสมคัรรบัหยัง่เสียง

เป็นกรรมการด าเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จ ากดั ขอ้ 42 วรรคสอง ทุกประการ ทั้งนี้  หากปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัว่า  ขา้พเจา้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น และหรือใชข้อ้ความหรือ 

รูปถ่ายทีไ่ม่ตรงตามสิทธิที่ขา้พเจา้พึงมีตามกฎหมาย/กฎ/ขอ้บงัคบั/ระเบียบ ฯลฯ แลว้ ขา้พเจา้ยอมถูกตดัสิทธิรบัการหยัง่เสียง หรือพน้

จากต าแหน่งทีไ่ดร้บัแต่งตั้งทนัที 

       ลงช่ือ...............................................................ผูส้มคัร 

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

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บใบสมคัร 

วนัท่ีรับใบสมคัร............../................/..................... 
                      เวลา....................................น. 
 

ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บใบสมคัร 

 

                   ไดห้มายเลข 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผูส้มคัร 

 

 

 

ติดรูปถ่าย ขนาด

1½/x1 ½   น้ิว 

 

หมายเลข.................. 



 

   ส าหรับเจ้าหน้าทีส่ านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     ไดต้รวจสอบเบ้ืองตน้แลว้ ปรากฎว่าคุณสมบติัของผูส้มคัร 
 ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ขอ้ 42 วรรคสอง  
      ขอ้ (1)(2) 
 ขดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ขอ้ 42 วรรคสอง ขอ้ 
                         (1)      (2) 
 
ลงช่ือ....................................................................................ผูต้รวจสอบ  
       (....................................................................................) 
                   .................../......................./.................... 

   ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ 
     ไดต้รวจสอบเบ้ืองตน้แลว้ ปรากฏว่าคุณสมบติัของผูส้มคัร 
 ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ขอ้ 42 วรรคสอง  
       ขอ้ (3)(4)(5)(6) 
 ขดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ ขอ้ 42 วรรคสอง ขอ้ 
                         (3)      (4)         (5)      (6) 
 
ลงช่ือ....................................................................................ผูต้รวจสอบ 
       (....................................................................................) 
                   .................../......................./.................... 

เอกสารประกอบการสมคัรเขา้รับการหยัง่เสียง 
ส าเนาบตัรประจ าตวั................................................................ 
รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 1½x1 ½ น้ิว ไม่สวมหมวก ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป (นบัรวมท่ีติดบนใบสมคัร) 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มส าหรับบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 

ตอ้งมีสถานะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั ขอ้ 42 วรรคสอง คือ 

“หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี เป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 
(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท าโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) แห่ง

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(5) เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียก็ตาม เวน้แต่การผิดนั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
(6) เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์” 

ค าแนะน าในการสมคัร 

1. กรอกใบสมคัรดว้ยหมึกสีเขม้ เช่น สีด า ติดรูปถ่าย ขนาด 1 ½ น้ิว x 1 ½ น้ิว จ านวน 1 รูป พร้อมแนบรูปถ่ายขนาดและแบบเดียวกนั
อีกจ านวน 1 รูป และส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิก หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน
มหาวทิยาลยั หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนใหค้รบถว้น 

2. ยืน่ใบสมคัรต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บสมคัร ระหวา่งเวลา 09.00-15.00 น. ตามวนั และสถานท่ีดงัน้ี 
วนัจนัทร์ที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2557  ณ ส านกังานหยัง่เสียงเลือกตั้งฯ สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาฯ อาคารจามจุรี 9 

3. ในการรับสมคัร หากมีผูส้มคัรมาก่อนเวลา 09.00 น. คณะกรรมการหยัง่เสียงฯ จะใหผู้ส้มคัรจบัสลาก ซ่ึงจะมี 2 ขั้นตอนคือ            
จบัสลากหมายเลขล าดบัท่ีก่อนหลงัเพ่ือการจบัสลากหมายเลขประจ าตวั แลว้จึงจบัสลากหมายเลขประจ าตวั 

4. คณะกรรมการหยัง่เสียงฯ จะตรวจสอบคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูส้มคัร แลว้ประกาศรายช่ือผูส้มคัรและหมายเลข
ประจ าตวั วนัจนัทร์ที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 

5. การทกัทว้งคุณสมบติัของผูส้มคัรกระท าได ้ภายใน  วนัจนัทร์ที ่22 ถึงวนัพธุที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-15.00 น. 
6. ก าหนดวนัลงคะแนนหยัง่เสียงเลือกตั้งและเลือกตั้งฯ วนัศุกร์ที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-15.30 น. 
7. ก าหนดประกาศผลการลงคะแนนหยัง่เสียงเลือกตั้งและเลือกตั้งฯ วนัจนัทร์ที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 


