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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
เรื่อง การสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ชุดที่ 65
**************************************************
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด พ.ศ.2561 ข้อ58, ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
ว่าด้ว ยการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
พ.ศ.2562 หมวด1 ข้อ7, ข้อ8, ข้อ9 หมวด2 ข้อ10, ข้อ11, ข้อ12, ข้อ13, ข้อ14 และข้อ15 และคราวประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 11 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีมติรับทราบวาระการดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการ พ้นจากตาแหน่ง 8 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ พ้นจากตาแหน่ง 3 คน ตามมาตรา 50 และมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด จึงประกาศการรับสมัครการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 65 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการ จานวน 1 คน โดยสมาชิกทุกหน่วยสังกัดมีสิทธิ์เลือก
2. กรรมการดาเนินการ จานวน 7 คน ตามสังกัดหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้.2.1 หน่วยอาเภอเมืองราชบุรี
จานวน
2.2 หน่วยอาเภอดาเนินสะดวก และอาเภอบางแพ
จานวน
2.3 หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
2.4 หน่วยงานสถานศึกษาเอกชน
จานวน
2.5 หน่วยข้าราชการบานาญ 1
จานวน
2.6 หน่วยข้าราชการบานาญ 2
จานวน
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3. ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 3 คน โดยสมาชิกทุกหน่วยสังกัดมีสิทธิ์เลือก
กาหนดวันรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กันยายน พ.ศ.2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.30 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จากัด เลขที่ 109 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตาบลโคกหม้อ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
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4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นใบสมัคร
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) รูปถ่าย 3 X 5 นิ้ว จานวน 3 รูป
(4) หลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามประกาศของสหกรณ์ และระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย
การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี
จากัด พ.ศ.2562
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร
5.1 ประธานกรรมการ และกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
(2) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(4) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ (โดย
คาสั่งนายทะเบียน ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พ้นตาแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการ)
(5) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริต ต่อหน้าที่
(6) ไม่ผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทา
ของตนเอง
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
(8) พ้นจากการเป็นกรรมการดาเนินการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันสรรหา ยกเว้นผู้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ที่จะครบวาระ
5.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชี
สหกรณ์
(5) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(6) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือไม่เคยถูกให้ออกจากตาแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
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ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(8) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(11) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(12) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(13) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(14) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อ ออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(15) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(16) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
(17) พ้นจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันสรรหา ยกเว้น ผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจสอบกิจการที่จะครบวาระ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564

(นายนรงค์ บัวชุม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด

