ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
เรื อง การแจ้ งความจํานงเข้ าสั งกัดเขตบริการ การสรรหาบุคคลเพือเสนอให้ ทีประชุมใหญ่ เลือกตั+ง
เป็ นกรรมการดําเนินการและการเลือกตั+งผู้แทนสมาชิก
**************
ด้วยทีประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ในคราวประชุมครั'งที (/*+,- เมือวันที
(/ ตุลาคม *+,- ได้มีมติเห็นชอบกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ว่าด้วยการสรรหาสมาชิก
เพือเสนอให้ทีประชุมใหญ่เลือกตั'งเป็ นกรรมการดําเนินการ พ.ศ.*+,- ซึงในระเบียบดังกล่าว ข้อ - กําหนดให้
“ หลังจากระเบียบนีม+ ีผลใช้ บังคับ สมาชิกทีเกษียณอายุราชการหรื องานประจํา หรื อออกจากราชการหรื องานประจํา
ก่อนอายุครบเกษียณ และสมาชิกทีเป็ นลูกหนีพ+ เิ ศษในเขตใดให้ สังกัดเขตนั+น
สมาชิกทีเกษียณอายุราชการหรื องานประจํา หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําก่อนอายุครบเกษียณ และ
สมาชิกทีเป็ นลูกหนีพ+ เิ ศษทุกเขต มีสิทธิขอย้ายเข้าสังกัดเขตตามภูมิลาํ เนาของตน หรื อเขตเดิมในวันทีตนเกษีย ณอายุ
ราชการหรื องานประจํา หรื อออกจากราชการหรื องานประจําก่อนอายุครบเกษีย ณ หรื อวันทีเป็ นลูกหนีพ+ เิ ศษ แต่ต้อง
แจ้ งย้ายต่อสหกรณ์ก่อนวันที 1 กันยายน ของทุกปี จึงจะมีสิทธิเลือกตั+งและสมัครรับเลือกตั+งในเขตทีแจ้ งย้ายเข้ า
สังกัดใหม่ในปี ทางบัญชีน+ ัน
ตําบลทีแยกออกจากตําบลใดให้ ถือว่ายังคงเป็ นตําบลเดิม และกิง อําเภอ หรื ออําเภอทีแยกออกจากอําเภอใด
ให้ สังกัดเขตเดิม”
จึงให้สมาชิกทีสังกัด
(1) เขตเลือกตั+งกรรมการดําเนินการ เขต 1 บํานาญ และลูกหนีพ+ เิ ศษ (ก่อนวันที 6 มกราคม 7896 )
(2) เขตเลือกตั+งกรรมการดําเนินการ เขต 1 - 18 สมาชิกทีเกษียณอายุราชการหรื องานประจํา หรื อออกจาก
ราชการหรื องานประจําก่อนอายุครบเกษีย ณ และสมาชิกทีเป็ นลูกหนีพ+ ิเศษ (หลังจากวันที < มกราคม
2564)
ทีมีความประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดเขตอืนตามภูมิลาํ เนาทีอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบนั หรื อตามเขตเดิมก่อน
เกษียณ สามารถแจ้งความจํานงตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์กาํ หนดก่อนวันที ( กันยายน ของทุกปี จึงจะมีสิทธิเลือกตั'ง
และสมัครรับเลือกตั'งในเขตทีแจ้งย้ายเข้าสังกัดใหม่ในปี ทางบัญชีน' นั หากไม่แจ้งความจํานงย้ายให้ถือว่ามีความประสงค์
จะสังกัดเขตเดิม
ทั'งนี' มีสิทธิAขอย้ายได้เพียงครั'งเดียวเท่านั'น
ประกาศ ณ วันที (+ มกราคม พ.ศ. *+,B
ลงชือ
(นายธีรนันท์ คําคาวี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด

บันทึกข้ อความ
(กรณีย้ายไปสังกัดเขตอืน)
เขียนที..........................................................................
…………………………………………….………..
วันที .............เดือน...........................พ.ศ...................
เรื อง แจ้ งความจํานงเข้าสังกัดเขตบริการ การสรรหาบุคคลเพือเสนอให้ ทีประชุมใหญ่ เลือกตั+งเป็ นกรรมการดําเนินการ
และการเลือกตั+งผู้แทนสมาชิก
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูศ รีสะเกษ จํากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................เลขทะเบียนที.................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................เป็ นสมาชิกที
( ) เกษียณอายุราชการหรื องานประจํา
( ) ออกจากราชการหรื องานประจําก่อนอายุครบเกษียณ
( ) เป็ นลูกหนี.พิเศษ (ย้ายต่างจังหวัด)
ปัจจุบันสังกัดเขต ................. มีความประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดเขต..................ตําบล.........................................
อําเภอ.....................................ตั+งแต่บัดนีเ+ ป็ นต้นไป
เอกสารประกอบการขอย้าย
( ) ย้ายตามภูมิลาํ เนาของตน แนบสําเนาทะเบียนบ้ าน 4 ชุด หรื อ
( ) ย้ายเข้าเขตเดิมในวันทีต นเกษีย ณอายุราชการหรื องานประจํา หรื อออกจากราชการหรื องานประจําก่อน
อายุครบเกษีย ณ หรื อวันทีเป็ นลูกหนีพ+ เิ ศษ สําเนาคําสังหรื อหนังสื อรับรองจากหน่ วยงานต้นสังกัดเดิม 4 ชุด
แต่ต้องแจ้ งย้ายต่อสหกรณ์ก่อนวันที 4 กันยายน ของทุกปี จึงจะมีสิทธิเลือกตั+งและสมัครรับเลือกตั+งทีหน่ วย
เลือกตั+งในเขตทีแจ้ งย้ายเข้าสั งกัดใหม่ในปี ทางบัญชีทีแจ้ งย้ายนี+

 คําว่า เขต หมายถึง เขตการเลือกตั+งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เขต 4 - 48
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ลงชื อ..............................................................ผู้แจ้ งความจํานง
บันทึกเจ้ าหน้ าที
( ) คุณสมบัติถูกต้อง
( ) คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ลงชือ..............................................
............../................../................

(………….....…………………….........)
บันทึกผู้ช่วยผู้จัดการ
บันทึกผู้จัดการ
( ) ควรอนุมตั ิ
( ) อนุมตั ิ
( ) ไม่ควรอนุมตั ิ
( ) ไม่อนุมตั ิ
ลงชือ..............................................
ลงชือ..............................................
.............../......................../...............
................/................./............

