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ประกาศ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหาดใหญ่ จ ากดั 

เลขท่ี 49/2562 
เร่ือง รบัสมคัรเลือกตัง้กรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหาดใหญ่ จ ากดั ชุดท่ี 12 

-------------------------------------------------------------------- 
ตามที่กรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากดั ได้หมดวาระ ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์

เครดติ    ยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากดั ขอ้ 70 จ านวน 9 คน ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 11 ครัง้ที่ 9 
เมื่อวนัศุกรท์ี ่     27 กนัยายน 2562  มมีตเิปิดรบัสมคัรเลอืกตัง้ กรรมการด าเนินการสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนหาด
ใหญ่ จ ากดั ชุดที ่12 ดงันี้ 

1. กรรมการด าเนินการท่ีมวีฒิุการศึกษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 7 คน 

2. กรรมการด าเนินการท่ีมีวฒิุการศึกษาต า่กว่าระดบัปริญญาตรี  
3. ผู้สมคัรสามารถสมคัรต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการ ได้เพียงต าแหน่ง

เดียว 

4. ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 
    4.1 เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท า

โดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
              4.2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนฐาน
ทุจรติต่อหน้าที ่
              4.3 เคยถูกนายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหพ้น้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
              4.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมีตถิอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการเพราะเหตุทุจรติต่อ
หน้าที ่
              4.5 กรรมการด าเนินการ  ซึ่งตกเป็นผูผ้ดินัดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบี้ย หรอืคา้งช าระค่าหุน้
รายเดอืนในรอบหนึ่งปีทางบญัช ีหรอืสมาชกิทีเ่ขา้เป็นสมาชกิไม่ครบสบิสองเดอืนจนถงึวนัทีส่หกรณ์ประกาศรบั
สมคัรการเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
             4.6 ผูซ้ึง่เป็นเจา้หน้าทีใ่นสหกรณ์นี้ 
              4.7 เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงหรอืผูท้ีพ่น้จากการด ารงต าแหน่งทางการเมอืงไม่ครบ 2 ปี  

     4.8 ผูซ้ึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ 

    4.9 ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกไม่ครบสิบสองเดือน จนถึงวันที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครเลือกตัง้

คณะกรรมการด าเนินการ 
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5. วนั  เวลา  และ  สถานท่ีรบัสมคัร 

 ยื่นใบสมคัรได้ที่ส านักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากดั (ส านักงานใหญ่) ตัง้แต่ วนัท่ี 16 
ตุลาคม  2562 ถึง 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ในวันเปิดท าการของสหกรณ์ (ยกเว้น

วนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) โดยต้องสมคัรด้วยตนเองเท่านัน้ ไม่รบัสมคัรทางไปรษณีย์ หรอืทาง
โทรสาร 

6. เอกสารการสมคัร 

    6.1 ส าเนาวุฒกิารศกึษา        จ านวน  1  ฉบบั  
    6.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน                จ านวน  1  ฉบบั 
    6.3 ส าเนาทะเบยีนบา้น        จ านวน  1  ฉบบั  

   6.4 รปูถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รปู และ ขนาด 5 นิ้ว จ านวน 1 รปู 
7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบติั เพื่อเข้ารบัการอบรมหลกัสูตร “วิเคราะห์งบการเงิน

ขัน้ต้น” และ“บทบาทหน้าท่ีของกรรมการ”  

   7.1  สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน วันท่ี 13 มกราคม 2563                           
เวลา 13.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่และเว็ปไซต์สหกรณ์์ 

www.creditunionhatyai.com 
   7.2 ผู้ผ่านคุณสมบตัิให้เขา้รบัการอบรม วนัที่ 20 มกราคม 2563 หลกัสูตร “วเิคราะห์งบการเงนิ

ขัน้ตน้”  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ หลกัสตูร “บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ” เวลา 13.00 – 16.00 น. 
8. หมายเลขประจ าตวัผู้สมคัร 

จบัฉลากหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัร วนัท่ี 20 มกราคม 2563 หลงัจากอบรมเสรจ็แล้ว ณ ส านักงาน

สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนหาดใหญ่ จ ากดั ส านกังานใหญ่ 
9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้และหมายเลขประจ าตวั 

สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ วนัท่ี 21 มกราคม 2563           

เวลา 13.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่และเว็ปไซต์สหกรณ์์ 

www.creditunionhatyai.com 
 
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2562 
 
 

(นายน่าน  ฐานิวฒันานนท์) 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ 
สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนหาดใหญ่ จ ากดั 
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