
 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสุโขทัย จำกัด 

เรื่อง  การสรรหาประธานกรรมการสหกรณ์  กรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ  
ประจำปี 2566 - 2567 

   
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด พ.ศ. 2545 หมวดที่ 7 ข้อ 61 , 62 , 64 และข้อ 66 

หมวดที่ 8 ข้อ 93 และข้อ 94 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 64 ครั้งที่ 
13/2565  เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565  ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ  แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ 
ประจำปี 2566 - 2567  และสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 – 2567  จึงกำหนดการสรรหา ดังนี้ 

 

1. การสรรหา 
1.1 ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน  1  คน 
1.2 ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน  6  คน 

หน่วย จำนวนทีส่รรหา  
อำเภอเมืองสุโขทัย 2 
อำเภอกงไกรลาศ  1 
อำเภอคีรีมาศ  1 
อำเภอบ้านด่านลานหอย  - 

อำเภอศรีสำโรง  - 

อำเภอศรสีัชนาลัย  1 

อำเภอสวรรคโลก  1 

อำเภอทุ่งเสล่ียม  - 

อำเภอศรีนคร  - 
 

1.3 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   จำนวน  5  คน 
สังกัด จำนวนที่สรรหา 

สมาชิกทุกสังกัด ในอำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอกงไกรลาศ,  
อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอศรีสำโรง,อำเภอศรีสัช
นาลัย, อำเภอสวรรคโลก, อำเภอทุ่งเสลี่ยม, อำเภอศรีนคร 
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2. กำหนดการรับสมัคร    วันที่ 3 - 7  ตุลาคม 2565   ในเวลา 09.00 – 15.30 น.  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุโขทัย จำกดั  สำนักงานใหญ่เท่านั้นเนื่องจากตอ้งมีการลงลายมือชื่อในการสมัคร และรับหมายเลข 
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1 ประธานกรรมการ 

       3.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  
       3.1.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด หมวดที่ 7 ข้อ 62  
   (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน      
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
             (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ        
ตามมาตรา 22(4)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
             (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
   (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
   (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
   (7) เป็นบุคคลทีม่ีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
             (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนด
ห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้วแต่กรณี 
             (9) มีหรือเคยมี ส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
             (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
             (11) เป็นกรรมการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ ท่ีสหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่
ได้อีกไมเ่กินหนึ่งแห่ง    

(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี   
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูล 

เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่
ดำรงตำแหน่งนั้น  

(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี ก่อนวันที่ 
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
            3.1.3 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
       3.1.4 ต้องมีสมาชิกรับรองไม่ต่ำกว่า 5 คน 
 

        3.2 กรรมการดำเนินการ 
     3.2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

3.2.2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
     3.2.3 สมาชิกที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยเลือกตั้งใด ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ต้องสมัครสรรหากรรมการใน
หน่วยนั้น  
     3.2.4 ต้องมีสมาชิกสหกรณ์รับรองไม่ต่ำกว่า 5 คน 
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     3.2.5 ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกดั หมวดที่ 7 ขอ้ 62 

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เวน้แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย 
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน      
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
             (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ        
ตามมาตรา 22(4)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
             (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
   (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
   (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
   (7) เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
             (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนด
ห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้วแต่กรณี 
             (9) มีหรือเคยมี ส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
             (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
             (11) เป็นกรรมการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ ท่ีสหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่
ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง    

(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผูจ้ัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี   
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูล 

เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่
ดำรงตำแหน่งนั้น  

(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี ก่อนวันที่ 
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 

     3.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3.3.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  
3.3.2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  

 3.3.3 ต้องมีสมาชิกสหกรณ์รับรองไม่ต่ำกว่า 5 คน 
3.3.4 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง 

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
                        3.3.5 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ 93 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  โดยมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่การผิดนัดนั้น  มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง จำนวน  5 คน  เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  3.3.6 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 ข้อ 6 (3)   
                         (1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณใ์นปีบัญชีนั้น 
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                         (2) เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 
                         (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของประธานกรรมการ  กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ ์
                         (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการ
หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
                         (5) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
                         (6) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                         (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าท่ี 
                         (8) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
                         (9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการ    เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
                         (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
                         (11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
                         (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

             (13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ        
 

   4. วิธีการลงคะแนนในการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และผูต้รวจสอบกิจการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วย

การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย ประจำปี 2565          

จำนวน 5 คน  โดยจำนวน 3 คน ให้อยู่ในตำแหน่งสองปี  และอีกจำนวน 2 คน อยู่ในตำแหน่งหนึ่งปี  โดยใช้วิธีการจับฉลาก
ภายในเดือนกันยายน 2566  

5. ผลการตัดสิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วย

การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 
6. กำหนดวันสรรหา   วันศุกร์ที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา  11.00 น. – 16.00 น. 

   7. สถานที่ลงคะแนนสรรหา 
หน่วย สังกัด สถานที่ลงคะแนน 

เมืองสุโขทัย สมาชิกหน่วยเมืองสุโขทัยทุกสังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
กงไกรลาศ สมาชิกหน่วยกงไกรลาศทุกสังกัด โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 

คีรีมาศ สมาชิกหน่วยคีรีมาศทุกสังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 
บ้านด่านลานหอย สมาชิกหน่วยบ้านด่านลานหอยทุกสังกัด โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 

ศรีสำโรง สมาชิกหนว่ยศรีสำโรงทุกสังกัด ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง 
ศรีสัชนาลัย สมาชกิหน่วยศรีสัชนาลัยทุกสังกัด โรงเรียนเมืองเชลียง 
สวรรคโลก สมาชิกหน่วยสวรรคโลกทุกสังกัด โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก 
ทุ่งเสล่ียม สมาชิกหน่วยทุ่งเสล่ียมทุกสังกัด โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์
ศรีนคร สมาชิกหน่วยศรีนครทุกสังกัด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร 
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8. ข้อปฏิบัติการสรรหา 
    8.1 สมาชิกสหกรณ์ที่ใช้สิทธิในการลงคะแนนสรรหา  ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ที่สหกรณ์จัดส่งรายชื่อ

ให้ไปตามสถานที่ลงคะแนนต่างๆ เท่านั้น 
    8.2 สมาชิกสหกรณ์ต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ ทีม่ีเลขประจำตัว 13 หลัก แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีดำเนินการสรรหาด้วยตนเอง 
                8.3 ในวันที่ดำเนินการสรรหา ห้ามมิให้ผู้สมัครรับการสรรหาหรือผู้แทนดำเนินการหาเสียงแนะนำตนเองหรือจ่ายแจก
สิ่งของและเครื่องดื่ม ในบริเวณอาณาเขตรั้วสถานที่สรรหา หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง หรือที่ประชุมใหญ่อาจไม่พิจารณาเลือกตั้ง โดยประธานในที่ประชุมใหญ่จะนำรายชื่อลำดับถัดไปให้
พิจารณาเลือกตั้งต่อไป 
 

9. กำหนดการถอนสิทธิการลงสมัครเข้ารับการสรรหา  ถอนได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  ในเวลาทำการของ
สหกรณ ์ ภายในเวลา  16.00 น. 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 
 

  ประกาศ ณ วันที ่ 19  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นายอัมพร    ฉนัทรัตน์) 
  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

 
 
 
 

 


