
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
เรื่อง  การสรรหากรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด แทนตําแหนงที่วาง 

ประจาํป 2565 
****************************** 

อาศัยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553      
และ พ.ศ. 2562  กฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
พ.ศ. 2564  และอํานาจตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด พ.ศ. 2556 หมวด 7 ขอ 63(2) 
66(12) และระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ       
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ พนจากตําแหนง
ตามวาระ จํานวน 7 คน ทําใหกรรมการสหกรณฯ ในกลุมตอไปนี้วางลงและจะตองดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วาง ดงันี้ 

1. กลุมทีส่มาชิกสังกัด โรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม โรงเรียนสตรีอางทอง โรงเรียนโยธิน
บูรณะอางทอง โรงเรียนเอกชนในอําเภอเมืองอางทอง และสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  
จํานวน 1 คน 

2. กลุมที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอางทอง (อําเภอปาโมก) 
บํานาญอําเภอปาโมก โรงเรียนเอกชนในอําเภอปาโมก โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ 
และสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอปาโมก  จํานวน 1 คน 

3. กลุมที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอางทอง (อําเภอโพธิ์ทอง) 
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม บํานาญอําเภอโพธิ์ทอง และสมาชิกสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอโพธิ์ทอง  จํานวน 1 คน 

4. กลุมท่ีสมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง (อําเภอวิเศษชัยชาญ) 
บํานาญอําเภอวิเศษชัยชาญ และสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอวิเศษชัยชาญ  จํานวน 2 คน 

5. กลุมที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอางทอง (อําเภอสามโก) 
โรงเรียนสามโกวิทยาคม บํานาญอําเภอสามโก และสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอสามโก  
จํานวน 1 คน 

6. กลุมที่สมาชิกสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอางทอง (อําเภอแสวงหา)  
บํานาญอําเภอแสวงหา โรงเรยีนแสวงหาวิทยาคม โรงเรียนริ้วหวาวิทยาคม และสมาชิกสังกัดองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในอําเภอแสวงหา  จํานวน 1 คน 

 
 
 
 

/เพื่ออํานวยความสะดวก 
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เพื่ออํานวยความสะดวกใหสมาชิกไดมีโอกาสสรรหากรรมการของแตละกลุมใหมากที่สุด ซึ่งจะได
กรรมการดําเนินการที่สรรหาโดยวิธีการเลือกตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูอางทอง จํากัด  แทนตําแหนงท่ีวาง จึงไดดําเนินการ ดังนี้ 

ก. การสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
ใชวิธีสรรหา ใหสมาชิกออกเสียงโดยการหยอนบัตรโดยตรงและลับ ตามจาํนวนกรรมการของ

แตละกลุมที่วาง 

ข. หนวยสรรหา 
กําหนดใหสถานศกึษาและหรือสํานักงานทางการศกึษา เปนกลุมสรรหาของสมาชิก 

ค. คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อางทอง จํากัด 

ผูที่สมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  ตอง
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครอูางทอง จํากัด ในกลุมนั้น โดยมีคณุสมบัติเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ
ออมทรัพยครูอางทอง จํากัด พ.ศ. 2556 ซึ่งหามมิใหบุคคลซึ่งมลีักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการ 

1. เคยไดรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทํา 
โดยทุจริต 

2. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก (ตามมาตรา 52(2) พระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.2542 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม) จากราชการ องคกร หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

3. เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด ใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
ตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไข 

4. เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 
5. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด และไดสงชําระเงนิคาหุนยังไมถึง 12 งวด 

สมาชิกซึ่งผิดนัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทาง
บัญชีถึงวันเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งเคยถูกที่ประชุมใหญหรือนายทะเบียนสหกรณถอดถอนจาก
ตําแหนงกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งเปนเจาหนาท่ีและลูกจางประจาํในสหกรณนี้ไมมีสิทธิไดรับเลือกเปน
กรรมการดําเนินการ 

และตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562  
มาตรา 52 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
ตามมาตรา 22(4) 

 
 

/(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ 
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(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
(5) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
(6) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
(7) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

และตามกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกาํกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

ขอ 8 ตามกฎกระทรวง สหกรณตองมีกรรมการซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิดานการเงนิ การบัญชี    
การบริหารจัดการเศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอ่ืนตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

สหกรณขนาดเล็กตองมีกรรมการซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิหรือผานการฝกอบรมหลักสูตรตามวรรค
หนึ่งอยางนอยหนึ่งคน และสหกรณขนาดใหญตองมีกรรมการซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิหรือผานการฝกอบรมหลักสูตร
ตามวรรคหนึ่งอยางนอยสามคน 

หากกรรมการดาํเนินการที่ไดรับเลือกตั้งไมมีคุณสมบัติตามวรรคกอน ตองเขารับการอบรม
ตามหลักสูตรดังกลาว ภายใน 6 เดือน 

ขอ 9 นอกจากลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แลว กรรมการของสหกรณขนาดใหญตองไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย  

(1) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาทีกํ่าหนดหามดํารงตําแหนงดงักลาวแลวหรือไดรับ
การยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแล แลวแตกรณี 

(2) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนนิกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 

(3) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(4) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณที่

สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 
(5) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป หรือเปน

ผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี 
(6) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิตบิุคคลท่ีเปนสมาชิกของบริษัท

ขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดติในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรบัการเลือกตั้ง
เปนกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น 

(7) ผิดนัดชําระหนี้เงนิตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองปทาง
บัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทําสญัญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนง
นั้น 

 
 

/ขอ 10 ใหผูซึ่งไดรับการเลือกตั้ง 
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ขอ 10 ใหผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการของสหกรณขนาดใหญดําเนินการจัดทําหนังสือ
พรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณเพ่ือรับรองตนเองวาไมมลีักษณะตองหามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตามกฎกระทรวงนี้ และแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรบัเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้ง 

ใหสหกรณดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม และเอกสารหลักฐาน ที่
เก่ียวของของบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการภายในเจ็ดวัน นับแต
วันที่ไดรบัเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง หากเห็นวาเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหสหกรณแจง
เปนหนงัสือใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงนั้น 

ง. คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงสรรหากรรมการ 
ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงสรรหากรรมการ ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 

ในกลุมนั้น ๆ  

จ. ขั้นตอนในการดําเนินการสรรหา 
การสรรหากรรมการดําเนินการแตละกลุมดําเนินการ ดังนี้ 

1. การรับสมัคร 
ใหสมาชิกที่ประสงคจะเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด  

ขอรับใบสมัครและสมัครไดที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
พรอมนํารูปถาย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป สําหรับติดใบสมัครและติดประกาศสหกรณ

ออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 

2. แตงตั้งกรรมการดําเนินการสรรหา 
2.1 กรรมการรับสมัคร 
2.2 กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
2.3 กรรมการประจําสายสรรหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. กําหนดเวลาสรรหากรรมการ 
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3. กําหนดเวลาสรรหากรรมการดําเนนิการ 
การสรรหากรรมการดําเนินการมีกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 

 

วัน เดือน ป เวลา การดําเนินการ 

วันท่ี 27 กันยายน 2564  
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

09.00  - 15.00 น. รับสมัคร  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด   
ทีส่นใจสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ
สหกรณ แทนตําแหนงที่วาง 
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จาํกัด 

วันที่ 7 ตลุาคม 2564 09.00 – 15.00 น. ตรวจสอบคุณสมบัตผิูสมัครเขารับการสรรหาเปน 
กรรมการดําเนินการสหกรณ แทนตําแหนงท่ีวาง 

วันที่ 18 ตลุาคม 2564 
 

 

09.00 น. เปนตนไป 
 
 

ประกาศรายชื่อผูมสิีทธิ์เขารับการสรรหาเปนกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ แทนตําแหนงที่วาง 
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จาํกัด 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 15.00 น. ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ กลุมที่สมาชกิสังกัด หรือ 
หนวยสรรหา (หนวยกลาง) 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 15.00 น. เปนตนไป เริ่มนบัคะแนนและประกาศผลการสรรหา 
ณ หนวยสรรหา (หนวยกลาง) 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 12.00 น. รายงานผลการสรรหาตอประธานกรรมการสหกรณ 

 

4. เกณฑการตัดสิน 
ใหถือวาผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดจากมากไปหานอยของแตละกลุม ตามจํานวนท่ีกําหนด 

เปนผูไดรับการเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป เพือ่พิจารณาอนุมตัิเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยครูอางทอง จํากัด แทนตําแหนงที่วาง 

ในกรณีท่ีมีผูไดรับคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากัน เพื่อให
กรรมการเทาจํานวนที่กําหนดของแตละกลุม 

อนึ่ง ในกรณีที่มีผูสมัครเทาจํานวนกรรมการดําเนินการของแตละกลุม ไมตองดําเนินการ
สรรหาใหถือวาผูน้ันไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการของกลุมนั้น ๆ 

5. ผลการสรรหากรรมการแตละกลุม 
ผลการสรรหากรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด จะนําเสนอชื่อตอ 

ที่ประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อใหสมาชิกพิจารณาอนุมัติใหเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อางทอง จํากัด  แทนตําแหนงที่วาง ประจาํป 2565 ตอไป 
 
 
 
 
 
 

/หมายเหตุ 



- 6 - 

หมายเหต ุ
1. ใหสมาชิกผูไดรบัการเลือกตั้งเปนกรรมการ จัดทําหนังสือพรอมลงลายมือชื่อย่ืนตอสหกรณ

เพื่อรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอ่ืนตาม
กฎกระทรวงนี้ พรอมทั้งจัดสงเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของประกอบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับการเลือกตั้ง
จากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2564 

2. สหกรณจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามและเอกสารที่เกี่ยวของของ
คณะกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งภายใน 7วัน นับแตท่ีไดรับเอกสารตามขอ 1 หากกรรมการรายใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ สหกรณจะดําเนินการแจงใหหยุดปฏิบัติหนาท่ีและพนตําแหนงในทันที 

3. หากสหกรณไดรับความเสียหายจากการยื่นเอกสารหลักฐานะการสมัคร หรืออื่นใด 
กรรมการทานนั้นอาจตองรับผิดตามขอบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

        
(นายบุญยิ่ง เชื้อนิล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรพัยครูอางทอง จํากัด 


