
 
 
 
 
           

                                             

        ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
                                เรื่อง   การรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
                            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด  กลุ่ม ๑๐  ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
                        

           ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด  (สอ.อร.) ชุดที่ ๖๖ 
ประจ าปี ๒๕๖๕  กลุ่ม ๑๐ ได้แก่ สมาชิกซึ่งสังกัดหน่วยนอก และสมาชิกของหน่วยนั้นๆ  ซึ่งเกษียณอายุ 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สอ.อร.ซึ่งเกษียณอายุ  จะครบก าหนดการด ารงต าแหน่ง  ซึ่งจะต้องพ้นหน้าที่ตามข้อบังคับ 
สอ.อร.ข้อ ๖๐  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของ สอ.อร.เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจะต้องมี
การสรรหากรรมการ กลุ่ม ๑๐ เพ่ือทดแทนกรรมการที่พ้นวาระการด ารงต าแหน่ง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. การรับสมัคร  

   ๑.๑  ผู้รับการสรรหาจะต้องเป็นสมาชิก สอ.อร. กลุ่ม ๑๐ ซึ่งได้แก่ สมาชิกซึ่งสังกัด 
หน่วยนอก และสมาชิกของหน่วยนั้นๆ ซึ่งเกษียณอายุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สอ.อร.ซึ่งเกษียณอายุ  จะต้อง 
มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ ์สอ.อร.หมวดที่ ๗ ข้อ ๕๗ ทุกประการ พอสรุปได้ดังนี้  
   ๑.๑.๑  ไม่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้   ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 
สองปทีางบัญชีจนถึงวันสรรหากรรมการ 
            ๑.๑.๒  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ หรือนายทะเบียนถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการ 
      ๑ .๒ ตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มในผนวก ก พร้อมรูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า)  ที่ส านักงาน สอ.อร. ชั้น ๒ อาคาร
อเนกประสงค์ อธบ.อร. ด้วยตนเอง   ระหว่างวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ – วันศุกร์ที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น 
      ๑.๓  ผู้รับการสรรหาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ในใบสมัคร  และข้อก าหนดของ 
สอ.อร.อย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนหรือละเลยจะต้องถูกลงทัณฑ์ทางวินัย    
      ๑.๔  การก าหนดหมายเลขผู้สมัคร   ให้เรียงล าดับตามผู้ที่มาสมัครในล าดับต้น 
                    ๒. การลงคะแนน     

๒.๑ สมาชิก สอ.อร.ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา จะต้องเป็นสมาชิก สอ.อร.กลุ่ม ๑๐ ได้แก่  
สมาชิกซ่ึงสังกัดหน่วยนอก และสมาชิกของหน่วยนั้นๆ ซึ่งเกษียณอายุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สอ.อร.ซึ่งเกษียณอายุ          
       ๒.๒ สมาชิกที่จะลงคะแนนเพ่ือท าการสรรหา จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้
ในบัตรลงคะแนนสรรหา                                                                     

                                                                   

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                ประกาศ  ณ  วันที่    กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

                           พลเรือโท  
                     ( วิโรจน์   นิลพงษ์ ) 
                                        ประธานกรรมการ   
                                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด  



      
                                             ผนวก  ก                
 ใบสมัครผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนนิการ สอ.อร. กลุ่ม ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 
          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 
 
 
       วันที่ …………………………. 
 

เรื่อง      ขอสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ สอ.อร. กลุ่ม ๑๐ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

เรียน     หัวหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

อ้างถึง    ประกาศ สอ.อร. เรื่อง การรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ สอ.อร. ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (สี)    จ านวน  ๒  รูป 
                      ๒. ใบสมัคร                     จ านวน   ๑  ใบ 
 

      ตามอ้างถึง  ข้าพเจ้า……………………………..……………….……………… ทะเบียนสมาชิก…..….........…… 
มือถือ............................ .........……       ………………………………..…………มีความประสงค์ที่จะขอสมัครรับการ
สรรหาเป็นกรรมการ สอ.อร. กลุ่ม ๑๐  ประจ าปี ๒๕๖๕  โดยข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า   
                    ๑. ข้าพเจ้า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ สอ.อร.ข้อ ๕๗  ทุกประการ 
                    ๒. ข้าพเจ้าได้ศึกษาและท าความเข้าใจในระเบียบฯ และข้อบังคับฯ  ตลอดจนพระราชบัญญัติ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว 

 ๓. ข้าพเจ้าจะสร้างความนิยมหรือหาเสียงจากสมาชิก สอ.อร.  โดยค านึงถึงความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยและบริสุทธิ์ยุติธรรม 
   ๔. ข้าพเจ้าจะไม่โฆษณาหาเสียงโดยวิธีขีด เขียน หรือปิดประกาศ  แขวนแผ่นป้าย หรือแผ่น
ผ้าหรืออ่ืนใดเพ่ือโฆษณาบนอาคารทั้งภายในและภายนอก และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณพ้ืนที่ ต่างๆ 
ของ อร. 
                    ๕. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามก าหนดต่างๆ  ของ สอ.อร. ตลอดจนจะให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่
ด าเนินการสรรหาตามท่ีร้องขอโดยเคร่งครัด 
   ๖. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาทั้ง ๕  ข้อดังกล่าวข้างต้นนี้   ยินดีให้ผลการสรรหาของ
ข้าพเจ้าเป็นโมฆะ และยอมรับการลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณารับสมัครให้ต่อไปด้วย 
 
                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (ลงชื่อ)   ………………………………..……………….       (ลงชื่อ) ………….…………..………………….…….    
             (………………………………………………..)      (…………………………………………………) 
              รับสมัคร               ผู้สมัคร 
 
 
 



 
 
            
      
 

ผู้สมัครหมายเลข…………..…………….……… 
        
                                          

                 กลุ่ม     ๑๐                  
 
๑.  ยศ  ชื่อ – สกุล  ……………………………………………………………………….………………………..……...… 
      หมายเลขทะเบียนสมาชิก …………………………………………………………….………….………….….……     
      ต าแหน่ง/สังกัด (ปัจจุบัน) ………………………………………………………………….………...……………… 
 
๒ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า ……………………………………………………………………………..……………………………..  
……………………………………………………………………………………….……………………………………………..…      
…………………………………………………………………………………………….……………………………………..…… 
 
๓.ต าแหน่งส าคัญท่ีผ่านมา  ……………………………………………………………………………………...……..  
……………………………………………………………………………………………………………………….……….….……      
………………………………………………………………………………………………………………………….…….….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..………… 
 
๔. ประสบการณ์ในการบริหารงาน.………………………………………………………………………………….…   
………………………………………………………………………………………………………………………….………………      
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕. แผนงานหรือความตั้งใจท่ีจะเข้าเป็นกรรมการด าเนินการ สอ .อร. จะพัฒนาในด้านในบ้าง      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………      
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………      
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………           
 
           ( ลงชื่อ )……………...…………………………… 
                     (…………………………….……………..) 


