
          ใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
                  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ปี พ.ศ. 2562 
สมัครเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ต าแหน่ง 
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1. ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)................................................................เกดิวันท่ี........เดือน....................พ.ศ. .........อายุ.........ปี 
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5. สังกัดส่วนงาน (คณะ/ส านัก/วิทยาลัย/สถาบัน/อื่นๆ)..................................................................................................................................

ต าแหน่ง...............................................................................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........................................ 

6. ประสบการณ์ในการท างาน 

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

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

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

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

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

7. นโยบายโดยย่อ 

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้า.....................................................................................ผู้สมัคร ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครรับการหยั่งเสียง
เลือกตั้งฯ เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี พ.ศ.2562 ทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการ
อ านวยการหยั่งเสียงฯ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าในการลงสมัครเข้ารับการ 
หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือใช้ข้อความหรือรูปถ่าย 
ที่ไม่ตรงตามสิทธิที่ข้าพเจ้าพึงมีตามกฎหมาย/กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ฯลฯ แล้ว ข้าพเจ้ายอมถูกตัดสิทธิรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ หรือพ้นจาก
ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งทันที รวมถึงยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ที่จะเกิดขึ้นใหมด่้วย 
 

 ลงช่ือ...........................................................................ผู้สมัคร  
 (...................................................................) 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับใบสมัคร 
 

วันท่ีรับใบสมัคร............../................/..................... 
  เวลา....................................น. 

 

            ลงช่ือ.............................................................ผู้รับใบสมัคร 

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

 

                   ได้หมายเลข 

 

      ลงช่ือ......................................................ผูส้มัคร 

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

 

ติดรูปถ่าย 

ฉากหลังสขีาว 

ขนาด 1.5 นิ้ว 



ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย ์
     ได้ตรวจสอบเบือ้งต้นแล้ว ปรากฏวา่คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ไม่ขัดต่อประกาศ ก าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ข้อ 3.2 
       (1) (2) 
 ขัดต่อประกาศ ก าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ข้อ 3.2 
      (1)       (2) 
 
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ตรวจสอบ 
       (..................................................................................) 
               .................../......................./.................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาฯ 
     ได้ตรวจสอบเบือ้งต้นแล้ว ปรากฏวา่คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ไม่ขัดต่อประกาศ ก าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ข้อ 3.2 
        (3)  (4)  (5)  (6)   
 ขัดต่อประกาศ ก าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ข้อ 3.2 

             (3)      (4)       (5)      (6)      
 

ลงชื่อ....................................................................................ผู้ตรวจสอบ 
       (..................................................................................) 
              .................../......................./.................... 

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการหยั่งเสียง 
 ส าเนาบัตร : บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย/บัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เท่านั้น 

ทั้งนี้บัตรนั้นต้องไม่หมดอายุ ณ วันรับสมัคร 
 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบรูปถ่าย  

ซึ่งเป็นรูปเดียวกับท่ีติดในใบสมัครอีก 1 รูป เพื่อน าไปประกอบเอกสารแนะน าผู้สมัคร 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ตามข้อ 3 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ ากัด และต้องไม่เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ก่อนวันสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 
2. ต้องไม่เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มาแล้ว 2 วาระ ติดต่อกัน และมีระยะเวลาเว้นวรรคไม่ครบ ตามมาตรา 50  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 42 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด ดังนี ้

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน ของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
(3) เคยถูกพ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
(5) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่ การผิดนัดน้ันมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
(6) เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ค าแนะน าในการสมัคร 

1. กรอกใบสมัครด้วยหมึกสีเข้ม เช่น สีด า พร้อม ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบรูปถ่ายซึ่งเป็นรูปเดียวกับที่ติดใบสมัครอีก 1 รูป และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 
หรือบัตรพนักงานฯ หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เท่านั้น 

2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอ านาจพร้อมเอกสารตามประกาศ ในวันพุธที่ 14 - วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ณ โถงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9  

จะท าการจับฉลากหมายเลขผู้สมัคร ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ให้ผู้สมัครมาพร้อมกันภายใน
เวลา  09.00 น. โดยเร่ิมจับฉลากจากผู้สมัครต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ตามด้วยผู้ประสานงาน ณ โถงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
อาคารจามจุรี 9 

3. การทักท้วงคุณสมบัติของผู้สมัครกระท าได้ ภายในวันพฤหัสบดีที ่22 ถึงวันจันทร์ที ่26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-15.30 น. 
4. คณะกรรมการอ านวยการหยัง่เสียงเลอืกตั้งฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขประจ าตัว  

ในวันศุกร์ที ่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
5. วันลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ และเลือกต้ังฯ ในวันศุกร์ที่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-15.30 น. 
6. ประกาศผลการลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกต้ังฯ ในวันจันทร์ที่  24  ธันวาคม พ.ศ. 2561 


