
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด 

เร่ือง การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับการเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2566 
......................................................................... 

ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยส์ามญัศึกษาจงัหวดัชัยภูมิ จ ากดั จะครบวาระใน
ส้ินเดือนตุลาคม 2565 จ านวน 7 ต าแหน่ง (ครบวาระจ านวน 6 คน และลาออกก่อนถึงก าหนด จ านวน 1 คน) 
เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการครบตามจ านวน สหกรณ์จึงให้มีการด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจ านวน 7 คน ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 อาศยัอ านาจตามขอ้บังคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยส์ามญัศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ จ ากดั ขอ้ 72 ขอ้ 72/1 ขอ้ 72/2 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์ามญัศึกษา
จงัหวดัชัยภูมิ จ ากดั ว่าดว้ยการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2565 ลงวนัที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 ขอ้ 5 
ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 

สหกรณ์จึงประกาศรับสมคัรสมาชิกเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์ามญั
ศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ จ ากดั รายละเอียดดงัน้ี 

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ 
1.1 เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ งกรรมการ 

ด าเนินการ 
1.2   ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด ที่

ได ้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ 

เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
1.4 ไม่เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือประธานกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด

ให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือประธานกรรมการตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
1.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือประธาน

กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที่ 
1.6 ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการในสหกรณ์ที่ถูกส่ังเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสองแห่ง

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
1.7 ไม่เคยเป็นผูซ่ึ้งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดี 

ในทางแพ่งหรือทางอาญา ในขอ้กล่าวหาที่กระท าให้สหกรณ์เสียหายหรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุด ให้
ชดใชค้่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

1.8 ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี ทั้งในฐานะผูกู้ ้และในฐานะผูค้  ้าประกนั ไม่ว่าตน้
เงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปี  นบัแต่วนัที่ผิดนดัคร้ังสุดทา้ยถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง   
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1.9  ไม่เป็นเจา้หนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพยส์ามญัศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ จ ากดั 
1.10 ไม่เป็นผูซ่ึ้งเคยถูกศาลส่ังอายดัเงินค่าหุ้น เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืน 
1.11 ไม่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผูจ้ัดการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์   

ออมทรัพยส์ามญัศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ จ ากดั 
 

2. คุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ 
2.1 เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยห์รือส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ส่ังถอดถอนจาก
การเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้ีอ  านาจในการจดัการ หรือที่ปรึกษาของผูใ้ห้บริการทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้ 
การก ากบัดูแลของหน่วยงานดงักล่าว เวน้แต่จะพน้ระยะเวลาที่ก  าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดงักล่าวแลว้ หรือ
ไดรั้บการยกเวน้จากหน่วยงานก ากบัดูแล แลว้แต่กรณี 

2.2   มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใดๆ อนัผิดกฎหมายที่มี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวงผูอ้ื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

2.3 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
2.4   เป็นกรรมการหรือผูจ้ัดการของสหกรณ์อื่น เวน้แต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่

สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยูไ่ดอ้ีกไม่เกิน 1 แห่ง 
2.5   เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี หรือเป็น

ผูจ้ดัการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกิน 1 ปี แลว้แต่กรณี 
2.6   ผิดนดัช าระเงินตน้หรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วนักบันิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษทัขอ้มูล

เครดิตตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิตในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัที่ไดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการหรือวนัที่ท าสัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัครเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ 
3.1   สมาชิกที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้ งแต่วันที่  17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่  7 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวนัท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์ามญัศึกษา
จงัหวดัชยัภูมิ จ ากดั 

3.2   ย่ืนใบสมคัรดว้ยตนเองตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึงวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
ในวนัท าการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์ามญัศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ จ ากดั 

 

4. หลักฐานการสมัครและค่าสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ 
4.1   ใบสมคัรตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพยส์ามญัศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ จ ากดั  
4.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน   

จ านวน 2 รูป 
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4.3  เอกสารรับรองว่าไม่เป็นผูผิ้ดนัดช าระเงินตน้หรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วนักบันิติบุคคลที่
เป็นสมาชิกของบริษทัขอ้มูลเครดิตตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิตในระยะเวลา  2 ปี
ก่อนวนัที่ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวนัที่ท าสัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

4.4 ช าระค่าสมัคร จ านวน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) เงินค่าสมัครถือเป็นรายไดข้อง
สหกรณ์ สหกรณ์จะไม่คืนเงินค่าสมคัรไม่ว่ากรณีใดๆ 

4.5 การรับรองของผูค้บับญัชา ผูส้มคัรด ารงต าแหน่งตั้งแต่หัวหนา้หน่วยงานขึ้นไป ให้รับรอง
ตนเองในฐานะผูบ้งัคบับญัชา ผูส้มคัรด ารงต าแหน่งต ่ากว่าหัวหน้าหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานรับรอง
ของตนเองเป็นผูรั้บรอง ผูส้มคัรเป็นขา้ราชการบ านาญ ให้รับรองตนเองในฐานะผูบ้งัคบับญัชา 

 

5. การให้หมายเลขผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ    
 สหกรณ์จะให้หมายเลขผูส้มคัรตามล าดับก่อน - หลัง ในการย่ืนใบสมัคร หากย่ืนใบสมัคร
พร้อมกนัให้จบัสลาก ในกรณีสมคัรเป็นคณะ ผูส้มคัรทุกคนในคณะนั้นๆ ตอ้งมาย่ืนใบสมคัรด้วยตนเอง  
และหากย่ืนใบสมัครพร้อมกันกับผูส้มคัรคณะอื่นหรือผูส้มคัรคนอื่นให้ผูส้มัครในคณะนั้นๆ 1 คน เป็น
ผูแ้ทนจบัสลาก และให้ผูส้มคัรในคณะนั้นๆ แต่ละคนไดห้มายเลขที่ต่อเน่ืองกนัไป  
 

6. ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ    
 สหกรณ์จะประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิรับเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ในวนัที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ.2565 และลงคะแนนเลือกตั้ง ใชวิ้ธีการออกเสียงลงคะแนนลบัโดยเคร่ืองลงคะแนน และนบัคะแนนดว้ย
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นและส าคญัไม่อาจลงคะแนนลบัได ้  ก็ให้ลงคะแนนดว้ยวิธียกมือ          
ให้ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดตามล าดบั เป็นกรรมการด าเนินการ ระหว่างเวลาที่สมาชิกใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งให้ถือเป็นวาระหน่ึงของการประชุมใหญ่  
 

7. การประกาศผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ    
 สหกรณ์จะประกาศผลการเลือกตั้ งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ถ้ามีผูส้มัครได้

คะแนนเท่ากนั อนัเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดบั ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งก่อน - หลงัได ้ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจดัให้ผูส้มคัรที่ไดค้ะแนนเท่ากนันั้น จบัสลาก ทั้งน้ี วิธีด าเนินการจบัสลากให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ประกาศ ณ วนัที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 

         
                                                                                        (นายสุธี บุญถือ) 
                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                             สหกรณ์ออมทรัพยส์ามญัศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ จ ากดั  


