ประกาศ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
ประจำปบัญชี 2564
เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำรอบปบัญชี 2564 เปนไปตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล จำกัด พ.ศ. 2556 และระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด วาดวยการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2550 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ดังนี้
1. ตำแหนงที่รับสมัคร
1.1 ประธานกรรมการดำเนินการ
มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป
1.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน
1.2.1 กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป
1.2.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 1 ป
(ผูที่ไดลำดับที่ 8 แทนกรรมการดำเนินการเดิมทีล่ าออกจากตำแหนงกอนครบวาระ)
1.3 ผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน
มีวาระการปฏิบัติงาน 1 รอบปบัญชี
2. คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
2.1 ผูที่สมัครรับเลือกตั้งเปน ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
(1) ตองเปนสมาชิกสามัญของสหกรณฯ มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันแรกของวันรับ
สมัครเลือกตั้ง และไมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น ที่มีลักษณะการดำเนินงานเชนเดียวกันกับสหกรณ
(2) เปนผูมีคุณสมบัติไมขัดตอขอบังคับของสหกรณฯ ดังนี้
ก. ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข. ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
ค. ไมเคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ง. ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่
จ. ไมเคยผิดชำระเงินงวดชำระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทาง
บัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดจาก
การกระทำของตนเอง
(3) สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือเคยเปนกรรมการดำเนินการ
มาแลวไมนอยกวา 1 วาระ
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บุคคลภายนอกก็ได

2.2 ผูที่สมัครรับเลือกตั้งเปน ผูตรวจสอบกิจการ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนสมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด หรือ

(2) ตองผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และมีคุณสมบัติ
(3) ตองไมมีลักษณะตองหาม ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ พ.ศ.2559
(4) สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา ที่มีความรูความสามารถดาน
การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร เปนตน
3. การรับสมัคร
3.1 รับสมัครในวันราชการ ตั้งแตวันจันทรที่ 20 ถึงวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหวาง
เวลา 09.30 – 16.00 น.
3.2 สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย อาคารสำนักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
3.3 หลักฐานประกอบการสมัครและวิธีสมัคร
3.3.1 ใบสมัครโดยมีสมาชิกสหกรณลงลายมือชื่อรับรอง ไมนอยกวา 3 คน พรอมแนบรูป
ถาย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.3.2 สำเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือสำเนาบัตร
ประจำตัวขาราชการบำนาญ หรือสำเนาบัตรประจำตัวลูกจางประจำ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือบัตรประจำตัวพนักงานราชการแลวแตกรณี พรอมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.3.4 สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองสำหรับผูเคยเปนกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณ
3.3.5 ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน หรือทาง
โทรสาร (กรณีสมัครทางโทรสารเมื่อสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางโทรสารแลว ผูสมัครตองสงใบสมัคร
พรอมเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริง ใหกับสหกรณฯ ภายใน 5 วันทำการหลังปดรับสมัคร)
3.4 คาธรรมเนียมสมัคร
คาธรรมเนียมสมัครทุกตำแหนง ตำแหนงละ 500.- บาท
3.5 การชำระเงินคาธรรมเนียมสมัคร
3.5.1 ชำระเงินสดไดที่เจาหนาทีส่ หกรณฯ หรือ
3.5.2 ชำระเงินโดยโอนผานบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี “สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด”
*ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองหก เลขที่บัญชี 480-0-29103-8 หรือ
*ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่บัญชี 453-1-00023-2
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเลือกตั้ง
สหกรณ จ ะประกาศรายชื ่ อ ผู  ม ี ส ิ ท ธิ ร ั บ เลื อ กตั ้ ง ภายในวั น จั น ทร ที่ 3 สิ ง หาคม 2563
ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพย อาคารสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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5. กำหนดการเลือกตั้ง
กำหนดเลือกตั้งในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2563 วันเสารที่ 29 สิงหาคม 2563 ตั้งแตเวลา
08.00 – 11.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยจะประกาศผลการเลือกตั้ง
หลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ณ สถานที่เลือกตั้ง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(นายวีระพงษ ครูสง )
ประธานคณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

