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ประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
ที่ 1 / 2563
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
ประจำปี 2564
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ว่าด้วย
วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
พ.ศ. 2554 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ที่ 16/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2564 ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด จึงขอประกาศเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด ประจำปี 2564 เพื่อให้การดำเนินการ
จัดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
(คณะกรรมการดำเนินการ) ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นไปด้วย ความ
ถูกต้องเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ดังนี้
1. กำหนดวันรับสมัคร และวันลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
1.1 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นวันรับสมัครผู้สมัครรับ
การสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
1.2 วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 14.00 น. เป็นวันและเวลาลงคะแนนสรรหาพร้อมกัน
ทั่วประเทศ
2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
2.2 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดย
ทุจริต
2.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
2.4 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้
พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
2.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
2.6 ไม่เคยผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับ
แต่ที่ผิดนัดถึงปีที่สรรหากรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดมิได้เกิดจากการกระทำของตนเอง
2.7 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
3. จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2564 สรรหาใหม่จำนวน 7 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการดำเนินการ 6 คน โดยในส่วนคะแนนสรรหาส่วนที่ 1 สรรหาประธานกรรมการผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
ลำดับที่ 1 เป็นประธานกรรมการ และในส่วนที่ 2 เป็นการสรรหากรรมการดำเนินการผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1
– 6 เป็นกรรมการดำเนินการ มีวาระดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี
4.การสมัคร / …
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4. การสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
ให้ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ยื่นใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.) ต่อเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. ณ สำนักงาน สอ.ธกส. บางเขน
อาคารโพเดียม ชั้น 5 พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2563 ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สำหรับใบสมัครที่
ส่งทางไปรษณี ย์ ด่ วนพิเศษ (EMS) สอ.ธกส. จะให้หมายเลขผู ้ส มั ครรั บการสรรหาเป็ นกรรมการดำเนินการ
ตามลำดับของทะเบียนรับส่งหนังสือโดยจะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ และการให้หมายเลข
ประจำตัวของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับการ
สรรหาเป็นกรรมการดำเนินการก่อน
ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าที่ สอ.ธกส.
จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการเรียง
ตามลำดับต่อเนื่อง จากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ได้
ออกให้แล้ว
5. กำหนดสถานที่ให้เป็นหน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้
5.1 ธ.ก.ส. สาขา (รวม สนจ. และ ฝสข. ที่มีสาขาตั้งอยู่)
5.2 ธ.ก.ส. สำนักงานอาคารนางเลิ้ง (รวมสาขานางเลิ้ง)
5.3 ธ.ก.ส. สำนักงานอาคารประชาชื่น (รวมอาคารประชานุกูลและกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้ า ทาง
โทรศัพท์)
5.4 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ (รวมสาขาบางเขน สอ.ธกส. และชมรม ธ.ก.ส. สัมพันธ์)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

(นายสันติ เจริญสุข)
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ธกส.

เสนอ ประธานกรรมการสรรหาฯ ผ่าน กรรมการและเลขานุการ
โปรดพิจารณาลงนาม
คณาศิริ/พิมพ์ : ธนาพร/ฐิติวัฒน์/ตรวจ

