ประกาศ
เรื่อง เชิญสมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด
ประจาปี 2556 - 2557
-------------------------------------------------------เนื่องจากในปี 2555 กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด ครบวาระ 7 ตาแหน่ง และ
เสียชีวิต 1 ตาแหน่ง เพื่อให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด เป็นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด ข้อที่ 74 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ มจธ. จากัด สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด ประจาปี
2556 - 2557 ตามคุณสมบัติและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ 72 วรรคสามของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด พ.ศ.2543
ต้องไม่อยู่ในระหว่างผิดนัดการชาระหนี้กับสหกรณ์ฯ ในระยะเวลา 2 ปี นับถึงปัจจุบัน
ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ทาการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มกราคม
พ.ศ. 2556 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป ที่ทาการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่
8 - 16 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:30 – 16:30 น.
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556
ให้สมาชิกตรวจสอบหรือคัดค้านรายชื่อผู้สมัครภายในเวลา 3 วันทาการของสหกรณ์ฯ หลังจากที่
สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรายชื่อของผู้สมัคร
ให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เวลา 08:00 – 14:00 น.
ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 8 อันดับแรก และได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี
2556 เป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด ประจาปี 2556 – 2557 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด 7 อันดับแรก อยู่ในตาแหน่ง 2 ปี และอันดับที่ 8 อยู่ในตาแหน่ง 1 ปี
อนึ่ง หากมีผู้ได้รับคะแนนซ้ากันและไม่สามารถจาแนกอันดับที่ 8 ได้ ให้มีการจับฉลากเพื่อเรียงลาดับใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2556

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล)
ประธานกรรมการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด

ประกาศ
เรื่องขอเชิญ สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหากรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด ประจาปี 2556 - 2557
----------------------------------------------เพื่อให้การได้มาซึ่งประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 ประจาปี 2556 – 2557 ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
มจธ. จากัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จึงขอเชิญสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสรรหา
ประธานกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จากัด ประจาปี 2556 - 2557 ตามคุณสมบัติและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการ
ได้มาซึ่งประธานกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของ สอ. มจธ. จากัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
2. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ 72 วรรคสามของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด พ.ศ.2543 แก้ไขครั้งที่ 1
3. ต้องไม่อยู่ในสภาพประนอมหนี้กับสหกรณ์ฯ ในระยะเวลา 2 ปี นับถึงปัจจุบัน
4. ผู้สนใจสมัค รรับเลื อกตั้ง ติดต่อขอรับใบสมัค รได้ที่ ทาการสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 มกราคม พ.ศ. 2556
เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
4. ยื่นใบสมัครตามรูปแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป ที่ทาการสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
5. สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556
6. ให้สมาชิกตรวจสอบหรือคัดค้านรายชื่อผู้สมัครภายในเวลา 3 วันทาการของสหกรณ์ฯ หลังจากที่สหกรณ์ฯ
ได้ประกาศรายชื่อของผู้สมัคร
7. ให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อสรรหาประธานกรรมการดาเนินการ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2556 เวลา 08.00 น. – 14.00 น.
8. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด และได้รับการรับรองจากทีป่ ระชุมใหญ่ เป็นกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 39 ประจาปี 2556 – 2557
อนึ่ง หากมีผู้ได้รับคะแนนอันดับที่ 8 มีมากกว่าหนึ่งคน ให้มีการจับฉลากเพื่อเหลือเพียงหนึ่งคน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล)
ประธานกรรมการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด

