
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด
วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2555

-----------------------
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 62(9) และขอ 86(1) และมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป

ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 3 ธันวาคม 2554 ไดแกไขเพ่ิมเติมไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ

พ.ศ.2555”
ขอ 2. ระเบียบนีใ้หใชบังคับตัง้แตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2547 ฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.

2547, ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548, ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2547
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และบรรดาประกาศมติคณะกรรมการดําเนินการ ในสวนที่กําหนดไวแลวทั้งหมด
และใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง บุคคลซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ แตงตั้งใหเปนผูดําเนินการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ผูที่ไดรับสรรหาจากสมาชิกใหทําหนาที่ประธานคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง ผูที่ไดรับสรรหาจากสมาชิกใหทําหนาที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ครูตราด จํากัด
“ป” หมายถึง ปทางบัญชีของสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม ของปถัดไป
“เขต” หมายถึง เขตสรรหาประธานกรรมการ โดยใหถือวา ทุกหนวยในจังหวัดตราดเปนเขตสรรหาเดียว
“หนวย” หมายถึง การแบงหนวยสรรหากรรมการดําเนินการ โดยใหแบงเปนหนวยตามความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที่ใกลเคียงกัน เพ่ือความสะดวกของการคมนาคม และสอดคลองกับการบริหารจัดการของศูนยเครือขาย
สถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาหรือหนวยงานที่สมาชิกสังกัด

“หนวยสรรหา” หมายถึง สถานที่ที่ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
“ขอ 5. ใหกําหนดหนวยสรรหากรรมการดําเนินการออกเปน 13 หนวย  ดังนี้

หนวย สังกัด
1. กลาง สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในสังกัด วิทยาลัยเทคนิคตราด, บํานาญเทคนิคตราด, วิทยาลัยสารพัดชางตราด,

วิทยาลัยการอาชีพบอไร, โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา , กองการศึกษาสํานักงานเทศบาลเมือง
ตราด, บําเหนจ็รายเดือน (เทคนิคตราด) และรวมถึงสมาชิกที่เปนพนักงานราชการในสังกัด

2. สพป.ตราด สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด, สมาชิกที่ออกจากราชการ
และยังเปนสมาชิกสหกรณ, สมาชิกที่โอนยายสังกัดและยังเปนสมาชิกสหกรณ, สํานักงานสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรจังหวัดตราด, สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด, บํานาญ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตราด,
หนวยหักเงนิจากธนาคาร, บําเหน็จรายเดือน (ลูกจางประจํา) และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด



หนวย สังกัด
3. สพม.เขต 17 (1) สมาชิกที่ปฏิบัตหนาที่ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจนัทบุรี เขต 17,

โรงเรียนสตรปีระเสริฐศิลป, ตราดสรรเสริญวิทยาคม, เกาะกูดวิทยาคม, ตราษตระการคุณ
และพนักงานราชการ ในสังกัด

4. สพม.เขต 17 (2) สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนอาวใหญพิทยาคาร, เขานอยวิทยาคม, คีรีเวสรัตนเพียรอปุถัมภ,
เนินทรายวิทยาคม, แหลมงอบวิทยาคม, วัดคลองสน, เขาสมิงวิทยาคมฯ, ประณีตวิทยาคม,
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, บอไรวิทยาคม, หนองบอนวิทยาคม, คลองใหญวิทยาคม
และรวมถึงสมาชิกที่เปนพนักงานราชการในสังกัด

5. บํานาญ สพป.ตราด สมาชิกที่รับบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่อําเภอเมืองตราด
6. อําเภอเมืองตราด 1 สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนคลองขวาง, บานทุงไกดัก, วัดวิเวกวราราม, วัดวรุณดิตถาราม,

ชุมชนวัดทาพริกฯ, บานโพรงตะเฆฯ, บานไรปา, วัดตะกาง, วัดแหลมกลัด, วัดสะพานหิน, บานคลอง
ประทนุ, บานนาเกลือ, วัดคิริวิหาร, วัดเนินยาง, บานปากพีด, บานบางปรง, วัดบางปรือ, บานฉาง
เกลือฯ, วัดคลองขดุ และรวมถึงสมาชิกที่เปนพนักงานราชการในสังกัด

7 อําเภอเมืองตราด 2 สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนบานปากคลองน้ําเช่ียว, วัดสุวรรณมงคล, วัดไทรทอง, วัดหนอง
เสม็ด, อนุบาลตราด, เอกชน – กิตติวิทยา, เอกชน - สุนันทาวิทยา, กองการศึกษา อบจ.ตราด, ศูนย
การศึกษาพิเศษประจําจงัหวัดตราด, ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตราด และรวมถึงสมาชิกที่
เปนพนักงานราชการในสังกัด

8. อําเภอเมืองตราด 3 สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนบานทาประดู, บานสวนใน, บานเนินตาแมว, วัดวังฯ, วัดบุปผาราม,
อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว, บานทาเรือจางฯ, เอกชน – มารดานุสรณ, บานเปร็ดใน, บานแหลมพราว,
วัดหนองคันทรง, วัดอาวใหญ, วัดหวงน้ําขาว, ชุมชนวัดอาวชอ, วัดแหลมหนิ, วิทยาลัยชุมชนตราด
และรวมถึงสมาชิกที่เปนพนักงานราชการในสังกัด

9. อําเภอเขาสมิง 1 สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนบานอางกะปอง, วัดสลัก, วัดทาโสม, บานคลองศอก, วัดทาหาด,
ชุมชนวัดแสนตุง, วัดพนมพริก, บานดงกลาง, บานตามาง, ชุมชนบานเขาสมิง, บานหวงพัฒนา,
วัดฆอ, บานโปง รวมทั้งสมาชิกที่รับบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกับสถานศึกษาใน
หนวยอําเภอเขาสมิง 1 และรวมถึงสมาชิกที่เปนพนักงานราชการในสังกัด

10. อําเภอเขาสมิง 2 สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนวัดดินแดง, บานดอนสูง, วัดประณีต, บานหนองบัว, วัดเสนาณรงค,
วัดตาพลาย, บานเจียรพัฒนา, บานเกษมสุข, บานมณฑล, บานเนินตะบก รวมทั้งสมาชิกที่รับบํานาญ
ที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกับสถานศึกษาในหนวยอําเภอเขาสมิง 2 และรวมถึงสมาชิกที่เปน
พนักงานราชการในสังกัด

11. อําเภอบอไร สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนบานปองกันตนเองดานชุมพล, บานดานชุมพล, บานปะเดา,
ไทยรัฐวิทยา 44 ฯ, บานมะมวง , ชุมชนบานตากแวง, บานสระใหญ, ชุมชนวัดบอไร,
อนุบาลบอพลอยราษฎรรงัสรรค, บานหนองบอน, คีรีศรีสาครวิทยา, อัมพรจินตกานนท, วัดชางทูน,
บานมะนาว, บานจดัสรร, บานปะอา, บานหนองแฟบ, บานตางาม,บานคลองแอง, ศึกษาสงเคราะห
ตราด รวมทั้งสมาชิกที่รับบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกับสถานศึกษาในหนวยอําเภอ
บอไร และรวมถึงสมาชิกที่เปนพนักงานราชการในสังกัด

12. อําเภอคลองใหญ สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนบานคลองมะนาว, บานไมรูด, บานหนองมวง, วัดหวงโสม,
บานตาหนึก, บานเนินตาล, อนุบาลวัดคลองใหญ, บานหาดเล็ก, บานคลองจาก, บานโขดทราย,
เอกชน - จุติพร, บานคลองมะขาม, รวมทั้งสมาชิกที่รับบํานาญทีมี่ภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกับ
สถานศึกษาในหนวยอําเภอคลองใหญ และรวมถึงสมาชิกที่เปนพนักงานราชการในสังกัด



หนวย สังกัด
13. อําเภอแหลมงอบ สมาชิกที่ปฏิบัตหินาที่ในโรงเรียนอนุบาลวัดน้ําเช่ียวฯ, ชุมชนแหลมงอบฯ, บานคลองใหญ,

วัดแหลมมะขาม, วัดทองธรรมชาติ, บานธรรมชาติลาง, บานอาวตาลคู , วัดบางปดลาง, วัดบางปดบน,
ชุมชนวัดบางกระดาน, บานเนนิดินแดง, บานบางเบา, บานคลองพราว, อนุบาลเกาะชาง,
วัดสลักเพชร, วัดวัชคามคชทวีป, บานอาวพราว, บานคลองเจา, บานเกาะหมากฯ, อนุบาลเกาะกูด,
รวมทั้งสมาชิกที่รับบํานาญที่มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนทีใ่กลเคียงกับสถานศึกษาในหนวยอําเภอแหลมงอบ,
เกาะชาง, เกาะกูด, เกาะหมาก และรวมถึงสมาชิกที่เปนพนักงานราชการในสังกัด

ขอ 6. การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
6.1 ประธานกรรมการ ใหสมาชิกในเขตจังหวัดตราด เลือกประธานกรรมการ 1 คน จากผูสมัคร เปน

ประธานกรรมการตามประกาศของสหกรณ
6.2 กรรมการดําเนินการใหสมาชิกแตละหนวยสรรหากรรมการดําเนินการ ไดไมเกินจํานวนที่กําหนดไวใน

ประกาศของสหกรณ
ขอ 7. กรรมการดําเนินการ ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับสรรหาอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน โดยตองพักอยางนอย หนึ่งปทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับสรรหาใหมได
ประธานกรรมการ หรือ กรรมการดําเนินการ ที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ไมวาดวยเหตุใดๆ ใหถือวาพน

จากตําแหนงตามวาระ
ขอ 8. จํานวนสมาชิกผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงสรรหาใหถือเอาจํานวนสมาชิกที่มีอยูในวันที่ 31 ตุลาคม ของปที่

มีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 9. คุณสมบัติของผูสมัครรับสรรหาเปนประธานการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ

9.1 เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด
9.2 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต
9.3 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน

ฐานทุจริตตอหนาที่
9.4 ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่ สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม

มาตรา22 (4) แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542
9.5 ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
9.6 ไมเคยเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับถึง

วันสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
9.7 ไมดํารงตําแหนงพนักงานหรือลูกจางประจําในสหกรณนี้

ขอ 10. ใหคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศวันรับสมัครสรรหา สถานที่รับสมัคร หนวยสรรหาระยะเวลา
การสมัครและวันลงคะแนนสรรหา ใหทราบโดยทั่วกัน

ขอ 11. ในการสมัครรับสรรหาใหผูสมัคร ย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหกรณกําหนดตามวัน และสถานที่ที่
กําหนดไวในประกาศการรับสมัคร

ขอ 12. เม่ือพนกําหนดวันรับสมัครใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรายช่ือ ผูสมัครรับสรรหาสงไปให
หนวยสรรหาปดไวที่หนวยสรรหา

ขอ 13. ในการลงคะแนนเสียงสรรหาใหสมาชิกลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับ



ขอ 14. เขตหรือหนวยสรรหาใด มีผูสมัครไมเกินจํานวนกรรมการดําเนินการที่พึงมีในเขตหรือหนวยนั้น
ใหถือวาผูสมัครรับการสรรหาเปนผูไดรับการสรรหา

ขอ 15. ในกรณีที่ผูสมัครเขารับการสรรหา ที่พึงจะไดรับสรรหาในเขตหรือหนวยสรรหานั้น คะแนนเทากัน
ใหดําเนินการจับสลากเพ่ือใหไดมาซ่ึงประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจํานวนที่กําหนดตามประกาศของ สหกรณ

ขอ 16. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งสมาชิกในหนวยสรรหา เปนคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง
ตอหนึ่งหนวยสรรหา จํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน คณะกรรมการสรรหาใหไดรับคาตอบแทนตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ขอ 17. ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดเตรียม และมอบบัตรสําหรับลงคะแนนสรรหา ใหแก
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาแตละหนวย และใหคณะกรรมการสรรหาลงลายมือช่ือบนบัตรสรรหากํากับทุกฉบับ

ขอ 18. คณะกรรมการดําเนินการมอบบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสรรหา และแบบพิมพสําหรับใชในการสรรหาตามที่
สหกรณกําหนดใหแกคณะกรรมการสรรหากอนการเปดการลงคะแนน โดยใหมีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบ

ขอ 19. ในวันสรรหาใหคณะกรรมการสรรหาแตละหนวยจัดอุปกรณที่จะใชในการสรรหาใหพรอม
“ขอ 20. ใหเปดทําการลงคะแนนในเวลา 08.30 น. และปดการลงคะแนนใน เวลา 12.00 น. สําหรับหนวย

สรรหาที่อยูเกาะ และปดเวลาลงคะแนน เวลา 15.00 น. สําหรับหนวยสรรหาอื่น
ขอ 21. หลังจากปดการลงคะแนนแลว บัตรลงคะแนนสรรหากรรมการหนวยใหนับที่หนวยสรรหานั้น ๆ โดย

หนวยสรรหากรรมการหนวยยอยใหนําสงบัตรลงคะแนนสรรหา และนับรวมกับหนวยที่สังกัด สวนบัตรลงคะแนน
สรรหาประธานกรรมการใหแตละหนวยนําสงและนับ พรอมกัน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในประกาศ”

ขอ 22. เม่ือส้ินสุดการนับคะแนนแลว ใหคณะกรรมการสรรหา จัดทํารายงานแสดงผลการนับคะแนนการ
สรรหาประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการของแตละหนวยตอประธานกรรมการดําเนินการทราบทันที

ขอ 23. ใหประธานกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินการสรรหา
ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ แลวเสนอใหประธานกรรมการดําเนินการประกาศผลการสรรหา
และแจงใหแตละหนวยสรรหาทราบ พรอมทํารายช่ือผูที่ไดรับสรรหาเสนอตอที่ประชุมใหญ พิจารณาเพ่ือเลือกตั้งใหเปน
กรรมการ ในคราวที่มีการประชุมใหญประจําป

ขอ 24. กรณีผูสมัครรับสรรหารายใด ที่เห็นวาหนวยสรรหาไมดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้หรือ การ
สรรหาไมเปนไปตามความบริสุทธ์ิยุติธรรมแกตนเอง ใหย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการภายใน 15 วัน นับแต
วันประกาศผลการสรรหา เพ่ือคณะกรรมการดําเนินการจะไดนําเสนอที่ประชุมใหญพิจารณา ผลการพิจารณาของที่
ประชุมใหญถือเปนส้ินสุด และถาที่ประชุมใหญพิจารณาใหนับคะแนนใหมในหนวยใดที่ทําใหผลการสรรหา
เปล่ียนแปลงไป ใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาใหมภายใน 1 เดือน นับแตวันประชุมใหญและผลการสรรหา
ใหม ถือวาเปนการส้ินสุด ใหคณะกรรมการประกาศแตงตั้งเปนกรรมการโดยไมตองแจงที่ประชุมใหญอีก และให
กรรมการที่สรรหาครั้งแรกส้ินสุดลงนับแตวันแตงตั้งกรรมการใหม การดําเนินการหรือการกระทําใด ๆ ของกรรมการที่
สรรหาครั้งแรกไดกระทําไป ถือวาเปนการดําเนินการหรือกระทําที่ถูกตองตามระเบียบนี้ และขอบังคับสหกรณ

ขอ 25. แบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในการสรรหากรรมการดําเนินการใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด



บทเฉพาะกาล
ขอ 26. ใหกรรมการดําเนินการ กอนระเบียบนี้มีผลบังคับใช เปนกรรมการดําเนินการตอไปจนครบวาระ

แลวจึงดําเนินการสรรหากรรมการดําเนินการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2554
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