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วันที่รับเอกสาร...............................
เวลา............................น.
ผู้ตรวจรับเอกสาร...........................
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

1
รูปถ่าย 1 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน

ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2566
ชุดที่ 46
……………………………..
หมายเลขผู้สมัคร...............
เขียนที่.................................................................
(กรรมการดำเนินการ)
วันที่………..เดือน……………….……..พ.ศ……….…….

(สำหข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว )…………………………………………………………………………..อายุ……….….ปี

เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เลขที่สมาชิก...................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่……………ถนน……….…………………ตำบล………............…………..อำเภอ…........………………….
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์……………….…………โทรศัพท์……...............…………..………………..
1.ประวั
รับเจ้ติกำารทำงาน
หน้ำที่)
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง………………………………….……..…………………………………………………………………….
สถานที่ปฏิบัติงาน………………..…………………………………………......……………………………………………………………….
เลขที่……….……ถนน……..…………………..……ตำบล.……….…......…..…………..อำเภอ.................…………………………
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย์…………..…….…………โทรศัพท์………….............……..………………..
2.ประวัติการศึกษาสูงสุด/สถาบัน
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................
3.ประวัติการดำรงตำแหน่งในสหกรณ์
1.กรรมการดำเนินการ............................................................................................................................
2.ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์..................................................................................................................
4.การฝึกอบรมด้านสหกรณ์
4.1..........................................................................................................................................................
4.2..........................................................................................................................................................
4.3..........................................................................................................................................................
4.4..........................................................................................................................................................
5.นโยบายการบริหารงานสหกรณ์
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................
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6.สมาชิกรับรอง 5 คน
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ

เลขที่สมาชิก

7.ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารพร้อมใบสมัครดังนี้
❑ รูปถ่ายขนาด
ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
❑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรอื่นที่ทางราชก
ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่
หมดอายุ จำนวน 1 ชุด
❑ หลักฐานข้อมูลเครดิตที่มีต่อสถาบันการเงินของผู้สมั คร จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
จำนวน 1 ชุด
❑ สำเนาเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านก ารเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่
งกล่าว (ถ้ามี)
❑ .........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามพระราชบั ญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 52 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2564 ข้อ 72 ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และประกาศสหกรณ์เรื่องการรับสมัครเลื อกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ปีบัญชี
2566 ทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้น เป็นความสัตย์จริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................ผู้สมัคร
(.......................................................................)

บันทึกการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รับใบสมัคร
ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครรายนี้ ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ปีบัญชี 2566
❑ เอกสารที่แนบพร้อมใบสมัคร ( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................................................
❑ มีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
❑ ไม่สามารถสมัครเป็นผู้เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการได้ เนื่องจาก...........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………...........เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
(………………………………………………..)
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บันทึกสำหรับกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
คุณสมบัติ ( ) ถูกต้องครบถ้วน ( ) ไม่ถูกต้องเนื่องจาก...........................................................
ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
(.........................................................)

หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัครเลือกตั้ง
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ....................................................... ชื่อสกุล....................................................
ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่..........................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน     
วัน เดือน ปีเกิด.....................................................................................................อายุ.................... ........................ปี
ได้รับเลือกตั้ง / แต่งตั้งเป็น..........................................................ของสหกรณ์...................................................จำกัด
ตั้งแต่วันที่.............................................................. และขอรับรองตนเอง ดังนี้
1.

เคย

ไม่เคย

ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.

เคย

ไม่เคย

3.

เคย

ไม่เคย

ถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
ถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4)

4.

เคย

ไม่เคย

ถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

5.
6.
7.
8.

เคย
เคย
เคย
เคย

ไม่เคย
ไม่เคย
ไม่เคย
ไม่เคย

9.

เคย

ไม่เคย

10.
11.
12.

เคย
เคย
เคย

ไม่เคย
ไม่เคย
ไม่เคย

ถูกสัง่ ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ
หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน
มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่นื หรือฉ้อโกงประชาชน
เป็นบุคคลล้มละลาย
กรรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น
กรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี
หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี

-213.

เคย

ไม่เคย

14.

เคย

ไม่เคย

ผู้ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสอง
ปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือใน
ขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น
ผู้ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวันทำสัญญาจ้างเป็น ผู้จัดการ
หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนัน้

ทั้งนี้ ได้ยื่นเอกสารประกอบการรับรอง ดังนี้
1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ
3. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ คพช. กำหนด
4. หนังสือแสดงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นและเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมาด้วยนี้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นความจริง และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542
รวมทั้งกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ ได้รับรองไว้
ลงชื่อ..................................................... ผู้รับรอง
(........................................................)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ...............

