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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด 

เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  ประจำปี  2565 
**************************************************************************************** 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด  จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 
2565  อาศัยอำนาจคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 74 และข้อ 79 โดยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ครั้งที่        
วันที่          จึงประกาศรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี  2565  ดังนี้ 

 1. ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด  
เท่านั้น  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 2. การรับสมัครสมาชิกเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ที่ออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 วรรคสอง ประกอบกับข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 74 , 79 และระเบียบว่าด้วยการ
เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง หน่วยหรือกลุ่มสมาชิก จำนวน (คน) 

1.  กรรมการดำเนินการ 1.1  หน่วยอำเภอท่าม่วง 1 
 1.2  หน่วยอำเภอห้วยกระเจา 1 
 1.3  หน่วยอำเภอทองผาภูมิ 1 
 1.4  หน่วยอำเภอสังขละบุรี 1 
 1.5  หน่วยอำเภอหนองปรือ 1 
 1.6  หน่วยอำเภอเลาขวัญ 1 
 1.7  หน่วยอำเภอจังหวัด 1 

 3. กรรมการดำเนินการ 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร   รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด  ดังนี้ 
ก.  คุณสมบัตกิรรมการดำเนินการ ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด มาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีทางบัญชี   

นับแต่ปีที่เข้าเป็นสมาชิกถึงปีที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  (2) ตั้งแต่วันสมัคร ถึงวันประชุมใหญ่ ซึ่งมีการเลือกตั้งต้องรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพืน้ที่

จังหวัดกาญจนบุรี 
  (3) กรณีเป็นผู้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
  (4) มีคุณสมบัติอ่ืน และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวง 

/(5) กรรมการ... 
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  (5) กรรมการดำเนินการตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.7 ต้องเป็นสมาชิกท่ีมีรายชื่ออยู่ในหน่วยงานตามข้อ 1.1 
ถึงข้อ 1.7 ที่มีรายชื่อตามหน่วยนั้น ๆ 

ข.  ลักษณะต้องห้าม ห้ามมิให้บุคคลซีง่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมการดำเนินการ 
  (1) เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นทีสุ่ดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม

มาตรา  22(4) 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ ให้ถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
  (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
  (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการ ในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
  (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  (8) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  (9) เป็นสมาชิกที่ผิดนัดหรือผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีบัญชี นับแต่

วันที่ผิดนัด ถึงวันที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง 

  (10) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
  (11) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
  (12) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ติดต่อกันไม่ครบสามปีบัญชีนับแต่วันเข้า

เป็นสมาชิกถึงวันสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
  (13) เป็นข้าราชการบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
  (14) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่สำนักงานบังคับคดี หรือสำนักงานสรรพากร อายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผล 

เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใด 
 4. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  รับสมัครระหว่าง  วันอังคารที ่ 1  พฤศจิกายน  2565   ถึงวันพุธที ่ 9  พฤศจิกายน  2565  เวลา 
08.30-15.30 น. เว้นวันหยุดสหกรณ์ (วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 และวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565)      
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เลขที่ 94 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 5. การรับสมัคร 
  ผู้ที่ประสงค์รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ให้สมัครได้
เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด  พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
และค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท 

/การให้หมายเลข... 
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  การให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร สหกรณ์ฯจะให้หมายเลขประจำตัวตามลำดับที่ยื่นในใบสมัครก่อนหลัง 
หากยืน่พร้อมกันให้ผู้ยื่นพร้อมกันจับฉลากหมายเลข 

 6. ประกาศรายช่ือและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัครที่
มีคุณสมบัติถูกต้อง  พร้อมหมายเลขผู้สมัคร ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 

 7. วัน  เวลา  และสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง 
  ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 
2565  ตั้งแต่เวลา  06.00 – 11.00  น.  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
  สมาชิกผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
เพ่ือแสดงตนในการเลือกตั้ง 

 8. การลงคะแนนเลือกตั้ง 
  (1) ในหน่วยที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะมีได้ ในหน่วยนั้น ๆ ให้ทำการ

ลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งที่สหกรณ์ฯ หรือใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
อิเลคทรอนิกส์ 

  (2) ในหน่วยเลือกตั้งใดที่มีผู้สมัครไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะมีได้  ให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งนำเสนอชื่อ
ผู้สมัครให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งโดยตรงและบันทึกคะแนนผลการเลือกตั้งไว้ในบัญชีคะแนน 

  (3) การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.7 ให้สมาชิก
ที่มีรายชื่อตามหน่วยนั้น ๆ เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 

  (4) กรณีผู้รับสมัครเลือกตั้งได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากัน ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  
จัดให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากัน จับฉลากให้เหลือเพียงตำแหน่งเดยีว 

  (5) การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์ (ไม่มีขั้นตอนการ 
ปริ้นสลิปหมายเลขที่ลงคะแนน) 

  (6) การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะลงคะแนนเลือกตั้งแทนบุคคลอ่ืนมิได้  
 9. การประกาศผลการเลือกตั้ง 
  เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง  ให้กรรมการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จัดทำรายงานผลการนับ
คะแนน พร้อมลงนามให้เรียบร้อย  แล้วนำส่งต่อประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เพ่ือเสนอผลการเลือกตั้งให้
ประธานในที่ประชุมใหญ่ เพ่ือประกาศผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ให้สมาชิกทราบตามความในข้อ 13 (4) แห่ง
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการ , และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 
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 10. รายละเอียดของการดำเนินการเลือกตั้ง 
  -การประชุมชี้แจงกรรมการเลือกตั้ง  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง  เข้าประชุมเพ่ือรับฟัง
คำชี้แจงจากคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง   ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ   และรับอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งใน
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 น.  ณ  ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด อำเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
  -การลงคะแนน  การนับคะแนน  การประกาศผลการเลือกตั้ง  และการคัดค้านการเลือกตั้ง ที่มิได้
กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ , กรรมการดำเนินการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด พ.ศ. 2561 
 

                ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2565     
               

                                  
     
 (นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล) 
 ประธานกรรมการดำเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด 
 

     


