
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. 2562 

 

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้ 

“พระราชกฤษฎีกา” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  

“กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน” หมายความว่า กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

“คณะอนุกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

“องค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดตั้งขึ้น 
เพ่ือด าเนินการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ พัฒนา
ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม 

  “ประกาศ” หมายถึง ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทน
องค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 

“ผู้ได้รับการเสนอชื่อ” หมายความว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรชุมชนเพ่ือเข้ารับการสรรหา
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
  ข้อ ๒ ผู้จะได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนต้องเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ของพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 
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(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน
กับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบัน ในการเข้าร่วมทุนกับ  
นิติบุคคลอ่ืนตามาตรา ๘ (๗) ของพระราชกฤษฎีกา  

ข้อ ๓ การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน คณะอนุกรรมการสรรหาจะด าเนินการ 
โดยวิธีการเปิดรับเสนอชื่อจากตัวแทนองค์กรชุมชน เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาได้รวบรวมรายชื่อของผู้ได้รับ 
การเสนอชื่อและตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จะจัดการประชุมเพ่ือให้ผู้แทนองค์กรชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อ
พิจารณาลงคะแนนเลือกกันเองให้เหลือ ๒ คน ตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือให้คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณา 
ผู้มีความเหมาะสมจะเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

ข้อ ๔ องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาต้องเป็นองค์กรชุมชนที่ได้
ประกอบกิจกรรมและจัดตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก่อนวันประกาศรับการเสนอชื่อ และต้องแสดงหลักฐาน 
ถึงการมีอยู่ขององค์กรชุมชนและมติในการให้เสนอชื่อบุคคลใดให้เป็นตัวแทนองค์กรชุมชนเพ่ือให้เข้ารับ 
การสรรหา ตามหลักเกณฑท์ี่คณะอนุกรรมการก าหนด  

การเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่จะได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการผู้แทน
องค์กรชุมชนนั้น ให้องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกองค์กรชุมชน หรือผู้แทนองค์กร
ชุมชน ซึ่งองค์กรชุมชนเห็นว่าเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญ  
ในงานที่เก่ียวข้องกับกิจการและวัตถุประสงค์ของสถาบัน  

องค์กรชุมชนผู้เสนอชื่อต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรชุมชน และมติของสมาชิกในการพิจารณาเห็นชอบให้ เสนอชื่อผู้ ใดเป็นผู้ เข้ารับการสรรหา 
ต่อคณะอนุกรรมการสรรหา โดยการเสนอชื่อองค์กรชุมชนจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
และผู้ยินยอมรับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้กรอกรายละเอียดและลงรายมือชื่อของตนในเอกสารแนบท้ายหนังสือ
เสนอชื่อบุคคลและยินยอมรับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทน
องค์กรชุมชน ตามแบบท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาก าหนด 
  ข้อ ๕ องค์กรชุมชนแต่ละแห่งสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนได้แห่งละ ๑ คน (คณะอนุกรรมการสรรหาจะไม่รับพิจารณาองค์กรชุมชนที่เสนอ
รายชื่อมากกว่า 1 คน) 

กรณีองค์กรชุมชนหลายองค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนคนเดียวกัน ให้ถือว่า
ผู้แทนองค์กรชุมชนผู้นั้นมีหนึ่งสิทธิในการเข้าสู่กระบวนการสรรหา 

 ข้อ ๖ เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว คณะอนุกรรมการสรรหาจะประกาศก าหนดวันประชุมเพ่ือด าเนินการสรรหาและบัญชี
รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสรรหาศึกษาและพิจารณาว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะเลือกให้เป็น
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน โดยเป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาและองค์กรชุมชนผู้เสนอชื่อต้องติดตาม
ประกาศดังกล่าว 

การด าเนินกระบวนการสรรหาให้ผู้เข้ารับการสรรหาตามบัญชีรายชื่อเข้าร่วมประชุม
ตามวันและเวลาที่คณะอนุกรรมการสรรหาประกาศก าหนด ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการสรรหาไม่มาลงทะเบียนหรือ 
มาลงทะเบียนช้ากว่าก าหนดเวลาถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่จะเข้ารับการสรรหา และเฉพาะผู้เข้ารับการสรรหา
เท่านั้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้ คณะอนุกรรมการสรรหาไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เข้ารับการสรรหาอยู่ใน 
ที่ประชุมเว้นแต่ผู้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการด าเนินการสรรหาที่คณะอนุกรรมการสรรหาอนุญาตเท่านั้น 
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ในการประชุมเพ่ือสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ให้ผู้ เข้ารับการสรรหา
ลงทะเบียนและอยู่ในที่ประชุมเพ่ือเลือกผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมจะเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน โดยวิธีเปิดเผย
และนับคะแนนโดยเปิดเผย โดยการด าเนินการแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 

รอบที่ ๑ ให้ผู้ เข้ารับการสรรหาที่อยู่ ในที่ประชุมลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้ 
เลือกกันเองให้เหลือจ านวน ๑๐ คน 

รอบที่ ๒ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาที่อยู่ในที่ประชุมลงคะแนนโดยเปิดเผยเลือกผู้แทน
องค์กรชุมชนที่ผ่านรอบแรกจ านวน ๑๐ คน ให้เหลือ ๔ คน โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองคนแรกเป็นผู้แทน
องค์กรชุมชนที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และที่เหลือถ้าคะแนนเท่ากัน
ให้จับฉลากเพ่ือเรียงล าดับและเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นบัญชีรายชื่อส ารองต่อไป 

ในการเข้าร่วมการสรรหาเพ่ือความโปร่งใสและป้องกันข้อครหาใด ๆ อันจะมีขึ้น 
สถาบันจะไม่สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แก่ผู้เข้ารับการสรรหาหรือองค์กรชุมชน 
ผู้เสนอชื่อ 
  ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตามข้อ ๖ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกให้ใช้วิธีการลงคะแนนเปิดเผย โดยเขียนหมายเลขที่คณะอนุกรรมการ 
สรรหาก าหนดในบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยว่าลงคะแนนเลือกผู้ใดเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและให้นับ
คะแนนโดยเปิดเผย 

(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งประสงค์จะลงคะแนนต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นใดของราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

(๓) ผู้ได้รับการเสนอชื่อคนหนึ่งมีสิทธิเลือกได้ไม่เกินหนึ่งคน และมีสิทธิ์เลือกตนเองได ้
ข้อ 8 องค์กรชุมชนที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งกรรม

การผู้แทนองค์กรชุมชนสามารถติดตามประกาศต่าง ๆ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร แบบ บจธ. 1  และ
แบบ บจธ. 2 ได้ที่เว็บไซต์ www.labai.or.th โดยจะต้องแสดงความประสงค์โดยการยื่นเอกสารตามที่
คณะอนุกรรมการสรรหาก าหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่  
30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 โทรศัพท์ 0 2278 1648 ต่อ 421 ทั้งนี้ ให้ถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันสุดท้ายของการรับเสนอชื่อเป็นส าคัญ หากประทับตราในก าหนด  
แต่ไปรษณีย์ส่งมาถึงสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หลังจากครบก าหนดวันรับเสนอชื่อ
แล้วเกิน 3 วัน หรือประทับตราเกินก าหนด การเสนอชื่อนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

ผู้เสนอชื่อและยินยอมรับการเสนอชื่อต้องกรอกข้อความรายละเอียดให้เรียบร้อย  
และต้องจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอชื่อและยินยอมรับการเสนอชื่อ (แบบ บจธ. 1 และแบบ บจธ. 2) พร้อม
เอกสารแนบโดยรับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่นให้ครบถ้วนในคราวเดียว หากไม่ถูกต้องครบถ้วนการเสนอชื่อนั้น
จะไม่ถูกพิจารณา โดยสถาบันและคณะอนุกรรมการสรรหาจะไม่แจ้งให้มีการกรอกเอกสารหรือส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 

เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาองค์กรชุมชนผู้เสนอชื่อและผู้ยินยอมรับการ
เสนอชื่อยินยอมให้คณะอนุกรรมการสรรหาและสถาบันเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับ  
การสรรหาตามความจ าเป็นเพื่อตรวจสอบและด าเนินกระบวนการสรรหาตามหลักธรรมาภิบาล 
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องค์กรชุมชนที่เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อมีหน้าที่ต้องติดตามประกาศและ
ก าหนดการต่าง ๆ ในการด าเนินกระบวนการสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาทางเว็บไซต์ www.labai.or.th 
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาที่ไม่เข้าร่วมในขั้นตอนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาประสงค์
จะแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการสรรหา 

 ข้อ 9 เอกสารหลักฐานและเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ที่ เป็นสาระส าคัญของการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในกรณีที่ผู้เสนอชื่อหรือผู้ยินยอมรับการเสนอชื่อ มิได้ส่งเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ 
ขาดคุณสมบัต ิ

ข้อ ๑0 คณะอนุกรรมการสรรหาจะท าการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อตาม มาตรา ๑๕ ของพระราชกฤษฎีกา โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบทาง 
www.labai.or.th ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับการเสนอชื่อต้องติดตามและเข้า
ร่วมกระบวนการสรรหาตามข้ันตอน วัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาก าหนด 

ข้อ 11 กรณี การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน มีข้อมูลอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กระบวนการสรรหา ให้ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรชุมชนนั้น 

ข้อ ๑2 คณะอนุกรรมการสรรหาสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาสรรหาเฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาเห็นสมควรเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อและ
องค์กรชุมชนที่เสนอชื่อจะต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการสรรหาโดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  
กรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาเห็นว่าจ านวนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อน้อยราย หรือไม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ
คณะอนุกรรมการสรรหาอาจขยายระยะเวลารับการเสนอชื่อหรือยกเลิกการรับการเสนอชื่อคราวนี้   
และด าเนินการรับการเสนอชื่อใหม่ก็ได้ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและองค์กรชุมชนที่เสนอชื่อจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากคณะอนุกรรมการสรรหาหรือสถาบันไม่ได้ 

 
************************** 
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ปฏิทินแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 

 

การด าเนินการ ช่วงเวลา ช่องทาง/สถานที่ 
รับการเสนอชื่อจากองค์กรชุมชน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ 

วันที่ 11 เมษายน ๒๕๖๒  
ถึง 

วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๒ 

ดาวน์ โหลดแบบ บจธ .  1 –  2  
ที่  www.labai.or.th ส่ ง เ อกสาร 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่  
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) เลขที่  210  
สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก 
อาคารเบญจสิริ  ถนนพหลโยธิน 
แขวงสาม เสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400  

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการ
สรรหา 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 www.labai.or.th 

ประชุมเลือกผู้ เหมาะสมเสนอให้
พิจารณาแต่ งตั้ ง เป็นกรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จัดการประชุมที่กรุงเทพมหานคร  
โดยคณะอนุกรรมการสรรหาจะ
ประกาศแจ้งสถานที่จัดประชุม
พร้อมการประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้ เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่   
8 พฤษภาคม 2562  
ทาง www.labai.or.th 

 
หมายเหตุ ก าหนดเวลาและสถานที่คณะอนุกรรมการสรรหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เป็นหน้าที่   

 องค์กรชุมชนและผู้เข้ารับการสรรหา ต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา ทาง www.labai.or.th 
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