
 

 
 

 
ประกาศ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั 
เร่ือง  การสรรหา กรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ชุดที ่66 

******************************* 
 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ  ากัด พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)              
พ.ศ. 2562  ขอ้ 58, ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการ
ด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ  ากดั พ.ศ. 2562 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2564  หมวด 1 ขอ้ 5, ขอ้ 6, ขอ้ 7, ขอ้ 8, ขอ้ 9 หมวด 2 ขอ้ 11, ขอ้ 12, ขอ้ 13 และขอ้ 14  และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 65 คร้ังท่ี  12  วนัท่ี 23 กนัยายน 2565 มีมติรับทราบวาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการด าเนินการ พน้จากต าแหน่ง 7  คน และผูต้รวจสอบกิจการ พน้จากต าแหน่ง 2 คน ตามมาตรา 50 และ
มาตรา 53 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2562 , กฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน                
พ.ศ.2564  และ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  นั้น 
  

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี  จ  ากดั  จึงประกาศการรับสมคัรการสรรหา กรรมการด าเนินการ 
และผูต้รวจสอบกิจการ ชุดท่ี 66  ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
  

1.  กรรมการด าเนินการ จ านวน  7  คน  ตามสังกดัหน่วยเลือกตั้ง ดังนี.้-  
1.1  หน่วยจงัหวดั       จ านวน  1  คน 
1.2  หน่วยอ าเภอบา้นโป่ง      จ านวน  1   คน 
1.3  หน่วยอ าเภอโพธาราม      จ านวน  1   คน 
1.4  หน่วยอ าเภอปากท่อ อ าเภอบา้นคา และอ าเภอวดัเพลง  จ านวน  1   คน 
1.5  หน่วยอ าเภอจอมบึงและอ าเภอสวนผึ้ง    จ านวน  1   คน 
1.6  หน่วย ม.ราชภฏัฯ และสังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน  1   คน 
1.7  หน่วยขา้ราชการบ านาญ 2     จ านวน  1   คน 
 

2. ผู้ตรวจสอบกจิการ จ านวน 2 คน  โดยสมาชิกทุกหน่วยสังกดัมีสิทธ์ิเลือก 

 ก าหนดวนัรับสมัคร 

  ตั้งแต่วนัที ่3 - 5 ตุลาคม 2565  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูราชบุรีจ ากดั  เลขท่ี 109 หมู่ 5  ถนนเพชรเกษม  ต าบลโคกหมอ้  อ าเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี  70000  
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3. เอกสารและหลกัฐานทีต้่องใช้ประกอบในการย่ืนใบสมัคร 
(1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ  
(2)  ส าเนาทะเบียนบา้น 
(3)  รูปถ่าย 3 X 5  น้ิว  จ  านวน  3  รูป 
(4)  เอกสารเปิดเผยขอ้มูล กบั บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบรูโร)  เฉพาะผู้สมัครต าแหน่ง 
       กรรมการด าเนินการ 
(5)  หลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัตามประกาศของสหกรณ์  ,ระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ย 

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูราชบุรี จ  ากดั พ.ศ.2562 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2564 , กฎกระทรวง การด าเนินงาน
และการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน พ.ศ.2564  และ ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563   
 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
4.1  กรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ  ากดั 
(2) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(4) ไม่เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่ง 

                                   กรรมการ (โดยค าสั่งนายทะเบียน ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พน้ต าแหน่งทั้งคณะ    
                                   หรือใหก้รรมการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการนั้นพน้จากต าแหน่งกรรมการ) ตามมาตรา 22 (4) แห่ง  
                                   พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 

(5)  ไม่เคยถูกสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการตาม มาตรา 89/3 แห่ง  
  พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2562 

(6) ไม่เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตาม มาตรา 89/3 แห่ง พระราชบญัญติั  
      สหกรณ์ พ.ศ. (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2562 

(7) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริต 
                                   ต่อหนา้ท่ี 

(8) ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์ 
(9)  พน้จากการเป็นกรรมการด าเนินการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั นบัถึง 

                                   วนัสรรหา ยกเวน้ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ ท่ีจะครบวาระ 
(10)   ส าหรับขา้ราชการท่ีจะเกษียณอายรุาชการในปีงบประมาณใด ใหถื้อวา่เป็นผูส้มคัรในสังกดั   

  ขา้ราชการบ านาญของหน่วยงานนั้น ๆ 
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(11)  ไม่เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
                                    หลกัทรัพย ์หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

                            สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของผู ้ 
 ใหบ้ริการทางการเงินซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานดงักล่าว เวน้แต่จะพน้    

                       ระยะเวลาท่ีก าหนดหา้มด ารงต าแหน่งดงักล่าวมาแลว้หรือไดรั้บการยกเวน้จากหน่วยงาน 
                       ก ากบัดูแล แลว้แต่กรณี 

(12)  ไม่เคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ อนัผดิกฎหมายท่ีมี  
  ลกัษณะเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นหรือฉอ้โกงประชาชน 

(13)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(14)   ไม่เป็นกรรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณ์อ่ืน เวน้แต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ท่ี 

   สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยูไ่ดอี้กไม่เกินหน่ึงแห่ง 
            (15) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี หรือ 
                    ไม่เป็นผูจ้ดัการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี  
            (16)  ไม่เป็นผูผ้ดินดัช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกวา่เกา้สิบวนักบันิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของ 

 บริษทัขอ้มูลเครดิตตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิตในระยะเวลา 
 สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนั้น 

             (17)  ไม่เป็นผูผ้ดินดัช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียกบัสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปี 
 ทางบญัชี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนั้น 

        4.2 ผู้ตรวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของ 
 สหกรณ์ 
(2) ผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี 
 ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(3) ไม่เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลท่ีรับ 
       งานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีนั้น  เวน้แต่ ไดพ้น้จากการเป็นผูส้อบบญัชี หรือ 
       ผูช่้วยผูส้อบบญัชีหรือลาออกจากนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชี   
       นั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ เวน้แต่ไดพ้น้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
 สองปีบญัชีสหกรณ์ 
(5) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
(6) ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน หรือไม่เคยถูกใหอ้อกจาก   
       ต  าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(7) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย  
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(8) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ี 
 ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(10)  ไม่เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีค าวนิิจฉยัเป็น 
  ท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  
  หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11)  ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบ 
   กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(12)  ไม่เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(13)  ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
(14)  ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสั่งพกั หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
        หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(15)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน 
  ไม่สมประกอบ 
(16)  เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ เช่น การเงิน การบญัชี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  กบัสหกรณ์ การบริหารจดัการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นตน้ 
(17)  พน้จากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั นบัถึงวนัสรรหา ยกเวน้ผูด้  ารง 
  ต  าแหน่งผูต้รวจสอบกิจการท่ีจะครบวาระ 

 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  26  กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นายสุริยะ  ชมศรีเมฆ) 
 ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ  ากดั       


