สำเนาคูฉบับ

ประกาศสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
เรื่อง รับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด ชุดที่ 41 ประจำป 2566
-------------------------------------------1. ดวย สหกรณออมทรัพยสื่อสารหทาร จำกัด ไดดำเนินกิจการครบรอบปบัญชี 2565 และมี
กำหนดการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ซึ่งในครั้งนี้ มีประธานกรรมการ และ
กรรมการ ไดปฏิบัติหนาที่จบครบวาระจำนวน 8 ตำแหนง ดังนี้
1.1 ตำแหนง ประธานกรรมการ
จำนวน 1 ตำแหนง
1.2 ตำแหนง กรรมการ
1.2.1 สังกัด บก.สส.ทหาร, ศทท. และ สมาชิกนอกหนวย จำนวน 1 ตำแหนง
1.2.2 สังกัด ศทท.สส.ทหาร
จำนวน 1 ตำแหนง
1.2.3 สังกัด พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
จำนวน 2 ตำแหนง
1.2.4 สังกัด ขาราชการบำนาญ
จำนวน 1 ตำแหนง
1.2.5 ผูมีคุณสมบัติเฉพาะตาม พ.ร.บ.สหกรณ ฯ
จำนวน 2 ตำแหนง
2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 กำหนดให
เปดรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงคลงสมัครเปนประธานกรรมการ หรือ กรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 กำหนดการรับสมัคร
2.1.1 ตำแหนง ประธานกรรมการ เปดรับสมัครทุกวันทำการ ตั้งแตวันที่ 12 ถึง 16
กันยายน 2565 เวลา 0900 ถึง 1530 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
2.1.2 ตำแหนง กรรมการ เปดรับสมัครทุ กวั น ทำการ ตั้งแตวัน ที ่ 29 สิงหาคม
ถึง 9 กันยายน 2565 เวลา 0900 ถึง 1530 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
2.1.3 ผูสมัครจะตองมาสมัครดวยตนเอง ตอหนากรรมการเลือกตั้ง ฯ
2.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
2.2.1 ใบสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 41
2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ จำนวน 1 ฉบับ
2.2.4 รูปถายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ประกาศ

ณ

วันที่

26

สิงหาคม พ.ศ. 2565

นาวาอากาศตรี

ใบสมัครประธานกรรมการ

ใบสมัครกรรมการดำเนินการ

(พงษศักดิ์ ไมสนธิ)์
ประธานกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 41
ร.อ.
ส.อ.หญิง

ราง/ตรวจ
พิมพ/ทาน

ส.ค.65
ส.ค.65

เลขรับที่
วันที่

เวลา

ใบสมัครเขารับการเลือกตั้งเปน “ประธานกรรมการดำเนินการ” สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
ชุดที่ 41 ประจำปบัญชี 2566
---------------------------------------------------------------------ขาพเจา
อายุ
ป หมายเลขสมาชิก
ตำแหนง
สังกัด
คุณวุฒิการศึกษา
สาขา
คณะ
สถาบัน
การศึกษาอบรมทางสหกรณ (ถามี)
1.
2.
3.
4.
5.
ขาพเจา  เคย  ไมเคย ดำรงตำแหนง ประธานกรรมการ จำนวน
วาระ
ป
ขาพเจา  เคย  ไมเคย ดำรงตำแหนง กรรมการ จำนวน
วาระ
ป
ขาพเจา  เคย  ไมเคย เปน เจาหนาที่สหกรณ จำนวน
ป
ขาพเจาเปนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด พ.ศ.2544 ขอ 33
เมื่อขาพเจาไดรับการเลือกตั้งเปน ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ขาพเจายินดีปฏิบัติตาม
ขอบังคับสหกรณฯ และระเบียบสหกรณฯ อยางเครงครัด
วิสัยทัศน
คติพจน
(ลงชื่อ)

ผูสมัคร
(

สมาชิกรับรอง

วันที่

)
เดือน

หมายเลขสมาชิก
ลายมือชื่อ
หมายเลขสมาชิก
ลายมือชื่อ
หมายเลขสมาชิก
ลายมือชื่อ
หมายเลขสมาชิก
ลายมือชื่อ
หมายเลขสมาชิก
ลายมือชื่อ
คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
1. กรรมการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารของผูสมัครแลว  ถูกตอง  ไมถูกตอง
2. ผูสมัครไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัคร หมายเลข
(เรียงลำดับตามวัน-เวลา การรับสมัคร)
(ลงชื่อ)
(
วันที่
เดือน

พ.ศ.

1.
2.
3.
4.
5.

ผูรับสมัคร
)
พ.ศ.

เลขรับที่
วันที่

เวลา

ใบสมัครเขารับการเลือกตั้งเปน “กรรมการดำเนินการ” สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
ชุดที่ 41 ประจำปบัญชี 2566
---------------------------------------------------------------------ขาพเจา
อายุ
ป หมายเลขสมาชิก
ตำแหนง
สังกัด
คุณวุฒิการศึกษา
สาขา
คณะ
สถาบัน
การศึกษาอบรมทางสหกรณ (ถามี)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ขาพเจาขอสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด
ชุ ด ที ่ 41 ประจำป บ ั ญชี 2566 ตามการแบ งกลุ  ม ตามระเบี ย บสหกรณ ออมทรั พยส ื่ อสารทหาร จำกั ด ว าดวย
การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ.2563
 กลุม บก.สส.ทหาร, ศทท.สส.ทหาร และ สมาชิกนอกหนวย
 กลุม ศทท.สส.ทหาร
 กลุม พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร
 กลุม ขาราชการบำนาญ
 กลุม ผูมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตาม พ.ร.บ.สหกรณ ฯ
ขาพเจา  เคย  ไมเคย ดำรงตำแหนง ประธานกรรมการ จำนวน
วาระ
ป
ขาพเจา  เคย  ไมเคย ดำรงตำแหนง กรรมการ จำนวน
วาระ
ป
ขาพเจา  เคย  ไมเคย เปน เจาหนาที่สหกรณ จำนวน
ป
ขาพเจาเปนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จำกัด พ.ศ.2544 ขอ 33
เมื่อขาพเจาไดรับการเลือกตั้งเปน กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ขาพเจายินดีปฏิบัติตามขอบังคับ
สหกรณฯ และระเบียบสหกรณฯ อยางเครงครัด

-2วิสัยทัศน
คติพจน
(ลงชื่อ)

ผูสมัคร
(

วันที่
สมาชิกรับรอง
1.
2.
3.
4.
5.

)
เดือน

หมายเลขสมาชิก
หมายเลขสมาชิก
หมายเลขสมาชิก
หมายเลขสมาชิก
หมายเลขสมาชิก

พ.ศ.

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ

คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41
1. กรรมการเลือกตั้งไดตรวจสอบเอกสารของผูสมัครแลว  ถูกตอง  ไมถูกตอง
2. ผูสมัครไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัคร หมายเลข
(เรียงลำดับตามวัน-เวลา การรับสมัคร)
(ลงชื่อ)

ผูรับสมัคร
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

