
1 
 

 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการประจ าปี  2564 

**************************************************************************************** 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  จะด าเนนิการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี 2564  อาศัย
อ านาจคุณสมบัติตามข้อบังคับขอ้ 73 โดยมติคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 59  (นัดพิเศษ) คร้ังที่ 5 วันที่  12  ตุลาคม  
2563  จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตัง้เป็น กรรมการด าเนินการ ประจ าปี  2564  ดังนี ้

 1. ผู้ที่มีสิทธลิงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  
เท่านั้น  สมาชกิสมทบไม่มีสิทธใินการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 2. การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็น กรรมการด าเนนิการ ออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 มาตรา 50 วรรคสอง ประกอบกับข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ  74  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 
ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ , กรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี ้

ต าแหน่ง หน่วยหรือกลุ่มสมาชิก จ านวน (คน) 

1.  กรรมการด าเนินการ 2.1  หน่วยอ าเภอท่าม่วง 1 
 2.2  หน่วยอ าเภอห้วยกระเจา 1 
 2.3  หน่วยอ าเภอทองผาภูมิ 1 
 2.4  หน่วยอ าเภอสังขละบุรี 1 
 2.5  หน่วยอ าเภอหนองปรือ 1 
 2.6  หน่วยอ าเภอเลาขวัญ 1 
 2.7  หน่วยจังหวัด 1 
   

 
 3. กรรมการด าเนินการ 
  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ก.  คุณสมบัติกรรมการด าเนินการ  
   (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด มาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีทางบัญชี นบั

แต่ปีที่เข้าเป็นสมาชิกถึงปีที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   (2) ตั้งแต่วันสมัคร  จนถึงวนัประชมุใหญ่ ซึ่งมีการเลือกตั้ง จะต้องรับราชการหรือปฏิบัติหนา้ที่ อยู่ใน

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
   (3) กรณีเป็นผู้รับบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือน จะต้องมีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
   (4) มีคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   (5) มีคณุสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
   (6) กรรมการด าเนินการตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ต้องเป็นสมาชิกที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยงานตามขอ้ 2.1 

ถึงข้อ 2.7 ที่มีรายชื่อตามหน่วยนั้น ๆ 

 

 

 



2 
 

  ข.  ลักษณะต้องห้าม  
   (1) เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดทีไ่ด้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน

ทุจริตต่อหน้าที ่
   (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือ มีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม

มาตรา 22(4) 
   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ ให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
   (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
   (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการ ในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
   (7) เป็นบุคคลที่มลีักษณะต้องห้ามตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
   (8) เป็นบุคคลที่มลีักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   (9) เป็นสมาชิกที่ผิดนัดหรือผิดนัดช าระหนี้ไม่วา่ต้นเงนิหรือดอกเบี้ย     ในระยะเวลาสองปีบญัชนีบัแต่

วันที่ผิดนัด ถึงวันที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เว้นแต่การผิดนัดนัน้
มิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 

   (10) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
   (11) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
   (12) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ติดต่อกันไม่ครบสามปบีัญชีนบัแต่วันเข้าเป็น

สมาชิกถึงวนัสมัครเข้ารับการเลอืกตั้ง 
   (13) เป็นข้าราชการบ านาญหรือผู้รับบ าเหน็จรายเดือนที่มไิด้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
   (14) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่มีส านักงานบังคับคดี หรือส านักงานสรรพากร อายัดเงินค่าหุ้น เงินปนัผล 

เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใด 
 4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  รับสมัครระหว่าง  วันอังคารที่  3  พฤศจิกายน   2563   ถึงวันพุธที่   11   พฤศจิกายน  2563   เวลา 
08.30-16.30 น.  เวน้วันหยดุสหกรณ์และวันหยุดราชการ  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  เลขที่ 
245/1  ถนนแสงชูโต  ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 5. การรับสมัคร 
  ผู้ที่ประสงค์รับสมัครเลือกตั้งเปน็กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ให้สมัครได้เพียง
ต าแหน่งเดียวเท่านั้น  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบทีส่หกรณ์ฯ ก าหนด  พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป และ
ค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 5,000 บาท 
  การให้หมายเลขประจ าตัวผูส้มคัร สหกรณ์ฯจะให้หมายเลขประจ าตัวตามล าดับที่ยืน่ในใบสมคัรก่อนหลัง หาก
ยื่นพร้อมกันให้ผู้ยื่นพร้อมกันจับฉลากหมายเลข 

 6. ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบรุี จ ากัด  จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติถูกต้อง  พร้อมหมายเลขผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  2563   

 7. การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบรุี  จ ากัด  ก าหนดประชุมรบัฟังค าชี้แจงแนวปฏิบตัิในการหาเสยีงเลือกตั้ง ในวัน
เสาร์ที่  14  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 

 8. วัน  เวลา  และสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 
  ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 
ตั้งแต่เวลา  06.00 – 10.00  น.  ณ  โรงแรมราชศุภมิตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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  สมาชิกผูป้ระสงค์ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ
แสดงตนในการเลือกตั้ง 

 9. การลงคะแนนเลือกตั้ง 
  (1) ในหน่วยที่ผูส้มัครรับเลือกตั้งเกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะมีไดใ้นหน่วยนัน้ ๆ ให้ท าการลงคะแนน

เลือกตั้งโดยใช้บัตรลงคะแนนเลอืกตั้ง หรือใช้เคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์ เมื่อลงคะแนนและ
ยืนยันแลว้ การลงคะแนนถือเปน็การเสร็จสิ้น 

  (2) ในหน่วยเลือกตั้งใดที่มีผู้สมัครไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะมีได้ ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งน าเสนอชื่อผู้สมัคร 
ให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งโดยตรง 

  (3) การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ กรรมการด าเนินการตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ให้สมาชิกที่มี
รายชื่อตามหน่วยนั้น ๆ เป็นผู้มสีิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 

  (4) ในกรณีผลการเลือกตั้งมีผู้ได้รบัคะแนนเท่ากนั ให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเทา่กันจบัฉลากเพื่อหาผู้ได้รับ
การเลือกตั้งไนวันประกาศผลการเลือกตั้ง ณ หน่วยนั้น ๆ หรือหน่วยกลางแล้วแต่กรณี 

  (5) บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ต้องใช้บัตรเลือกตั้งที่สหกรณ์ฯ จัดท าขึ้นเท่านัน้ โดยให้
สมาชิกผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาท (×)  ลงในช่องท าเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง การ
ลงคะแนนให้ลงคะแนนได้  หนึง่หมายเลขเท่านัน้  บัตรที่กากบาท (×) เกินหนึ่งหมายเลขถือว่าเป็นบัตร
เสีย หรืออาจใช้เคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์ เมื่อลงคะแนนและยืนยนัแล้ว การลงคะแนนถือ
เป็นการเสร็จสิ้น 

  (6) การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะลงคะแนนเลือกตั้งแทนบุคคลอื่นมไิด้  

 10. การประกาศผลการเลือกตั้ง 
  เมื่อการนับคะแนนหรือการประมวลผลจากเคร่ืองลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์สิ้นสุดลง ให้กรรมการเลือกตั้งในแต่
ละหน่วยเลือกตั้ง จัดท ารายงานผลการนับคะแนนหรือรายงานการประมวลผล พร้อมลงนามให้เรียบร้อย  แล้วน าส่งต่อ
ประธานกรรมการอ านวยการเลอืกตั้ง เพื่อเสนอผลการเลือกตั้งให้ประธานในที่ประชุมใหญ่ เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบตามความในข้อ 13 (4) แห่งระเบยีบว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ , กรรมการ
ด าเนินการ , และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 

 11. รายละเอียดของการด าเนินการเลือกตั้ง 
  การประชุมชี้แจงกรรมการเลือกตั้ง  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง  เข้าประชุมเพื่อรับฟังค า
ชี้แจงจากคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ในวันเสาร์ที่  26 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.30 น.  
ณ  ห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
  การลงคะแนน  การนบัคะแนน  การประกาศผลการเลือกตั้ง  และการคัดค้านการเลือกตั้ง ทีม่ิได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้ ให้เป็นไปตามระเบยีบว่าด้วยการเลือกตั้ง ประธานกรรมการด าเนินการ , กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด พ.ศ. 2561 
  
                ประกาศ  ณ  วนัที่  14  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563      
              
                              
 
     
 (นายณรนิทร์  ช านาญดู) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบรุี  จ ากัด 


