
 
ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพ่ือการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป พ.ศ. 2563 - 2564 
******************** 

 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2553 และแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 50 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ขอ 64 ระเบียบ
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวยการสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2550 
แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 63  เม่ือวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 
2562 มีมติใหสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประกาศรับสมัครสมาชิกเพ่ือสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการดําเนินการ  ประจําป พ.ศ. 2563-2564  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และตามขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ขอ 64 ดังนี้  
              1. การสรรหากรรมการดําเนินการใหมีการสรรหาตามระเบียบวาดวยการสรรหาสมาชิก เพ่ือเลือกตั้ง
เปนกรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 ขอ (7) ดังนี้  
              1.1 เขต 3 ประกอบดวยสมาชิกสหกรณสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
สมาชิกขาราชการบํานาญ สมาชิกสังกัดโรงเรียนในเขตอําเภอปราสาท อําเภอกาบเชิง, อําเภอพนมดงรัก, วิทยาลัย
การอาชีพปราสาท เลือกกรรมการได 1 คน เนื่องจากหนวยอําเภอปราสาท มีกรรมการอยูในตําแหนง 1 คน  
สมาชิกท่ีจะสมัครเพ่ือสรรหาในเขตนี้ตองเปนสมาชิกในอําเภอพนมดงรัก,อําเภอกาบเชิง จะไดรับการสรรหาเพียง 1 
ตําแหนง ลงคะแนนไดเพียง 1 คน (One Man One Vote) 
             1.2  เขต 4 ประกอบดวยสมาชิกขาราชการบํานาญ  สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนในเขต         
อําเภอศรีณรงค,อําเภอบัวเชด,อําเภอสังขะ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ เลือกกรรมการได 2 คน เนื่องจากกรรมการ
หมดวาระท้ังสองคน สมาชิกท่ีจะสมัครเพ่ือสรรหาเปนกรรมการในเขตนี้ตองเปนสมาชิกในหนวยอําเภอ 
ศรีณรงค,อําเภอสังขะ และอําเภอบัวเชด เลือกกรรมการได 2 คน ลงคะแนนไดเพียง 1 คน (One man One Vote) 
              1.3 เขต 5 ประกอบดวยสมาชิกขาราชการบํานาญ สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน ในเขตอําเภอทาตูม,
อําเภอชุมพลบุรี เลือกกรรมการได 1 คน เนื่องจากหนวยอําเภอทาตูม มีกรรมการอยูในตําแหนง 1 คน  สมาชิกท่ีจะ
สมัครเพ่ือสรรหาเปนกรรมการในเขตตองเปนสมาชิกในหนวย  อําเภอชุมพลบุรี จะไดรับการสรรหาเพียง 1 ตําแหนง 
ลงคะแนนไดเพียง 1 คน  (One Man One Vote) 
              1.4 เขต 6 ประกอบดวยสมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทรเขต 2 
สมาชิกขาราชการบํานาญ สมาชิกในโรงเรียนในเขตอําเภอรัตนบุรี,เทคโนโลยีการจัดการรัตบุรี,อําเภอสนม และ
อําเภอโนนนารายณ เลือกกรรมการได 2 คน เนื่องจากกรรมการหมดวาระท้ังสองคน สมาชิกท่ีจะสมัครเพ่ือสรรหา
เปนกรรมการในเขตนี้ ตองเปนสมาชิกในเขตอําเภอรัตนบุรี อําเภอสนม,และอําเภอโนนนารายณ เลือกกรรมการได 
2 คน ลงคะแนนไดเพียง 1 คน (One man One Vote) 
                1.5 เขต 7 ประกอบดวยสมาชิกขาราชการบํานาญ สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนในเขตอําเภอ   
ศีขรภูมิ,อําเภอสําโรงทาบ,อําเภอลําดวนและวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เลือกกรรมการได 2 คน เนื่องจากกรรมการ
หมดวาระท้ังสองคน สมาชิกท่ีจะสมัครเพ่ือสรรหาเปนกรรมการในเขตนี้ ตองเปนสมาชิกในหนวยอําเภอศีขรภูมิ,
อําเภอสําโรงทาบและอําเภอลําดวน เลือกกรรมการได 2 คน ลงคะแนนไดเพียง 1 คน (One man One Vote) 
 2. คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
         2.1 ผูสมัครเปนคณะกรรมการจะตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป นับถึงวันสมัคร 



             2.2 ผูสมัครเปนคณะกรรมการดําเนินการ ตองเปนผูไมขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 39 ขอ 41 และไม
เปนบุคคลตองหามตามขอ 53 ขอ 65 และตองไมเปนสมาชิกสหกรณอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเชนเดียวกัน 
       3. การรับสมัคร 
        3.1 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณกําหนดและสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวและหรือเขตเดียวกัน
เทานั้น 
         3.2 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ เขต 3 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณออมทรัพยครู
สุรินทร จํากัด กําหนดสมัครดวยตนเอง พรอมรูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน  19  แผน 
         3.3 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ เขต 4 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณออมทรัพยครู
สุรินทร จํากัด กําหนด สมัครดวยตนเอง พรอมรูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 24 แผน 
        3.4 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ เขต 5 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณออมทรัพยครู
สุรินทร จํากัด กําหนด สมัครดวยตนเองพรอม  รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 24 แผน 
         3.5 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ เขต 6 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณออมทรัพยครู
สุรินทร จํากัด กําหนด สมัครดวยตนเอง พรอมรูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 24 แผน 
        3.6 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ เขต 7 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณออมทรัพยครู
สุรินทร จํากัด กําหนด สมัครดวยตนเอง พรอมรูปถาย  ขนาด 2 นิ้ว จํานวน  24  แผน 

 3.7 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีสมาชิกสามัญรับรอง 10 คน 
         4. วันรับสมัคร จะรับสมัครในวันพุธท่ี 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันอาทิตยท่ี 20 เดือนตุลาคม     
พ.ศ.2562  ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดทําการสหกรณ ใหหมายเลขไดในวันรับสมัคร หากผูสมัคร
หมายเลขใดขาดคุณสมบัติจะไมมีรายชื่อของผูสมัครหมายเลขนั้น          
 5. สถานท่ีรับสมัคร รับสมัคร ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด  เลขท่ี 297 ถนนกาฬสินธุ-
ชองจอม ตําบลสลักได อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
         6. ตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีมีสิทธิ์รับการสรรหา ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 เดือนตุลาคม   
พ.ศ. 2562 
         7. ผูมีสิทธิ์ลงคะแนน ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน     
พ.ศ.2562 ตามบัญชีรายชื่อท่ีสหกรณกําหนด โดยสมาชิกใหใชสิทธิ์ เลือก 1 คน เทานั้น (One Man One Vote) 
         8. การรับบัตรเลือกตั้งและเอกสารการเลือกตั้ง ใหกรรมการหนวยนับคะแนนของแตละหนวย จํานวน 2 คน 
มาประชุมและรับบัตรเลือกตั้ง รับเอกสารการเลือกตั้งและคาใชจายในการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เดือน
พฤศจกิายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
        9. วันสรรหา ดําเนินการสรรหาในวันศุกรท่ี 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแตเวลา  12.00 – 15.30 น. 
ณ หนวยสรรหาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนด 
       10. ประกาศผลการสรรหา  
          10.1 ผูสมัครตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการไมมีผูสมัครเกินกวาประกาศ ก็ถือวาผูสมัครนั้นไดรับการ  
สรรหา 
          10.2 กรณีผูสมัครไดคะแนนเทากัน กรรมการจะเชิญผูท่ีไดรับคะแนนเทากันมาจับฉลากท่ีสํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กอนการนําเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง 
         10.3 ประกาศผลการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ใหประธานกรรมการประกาศนับจากวัน    
สรรหาภายใน 7 วัน และใหนําผลการสรรหาเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง 
       11. ในกรณีท่ีสมาชิกเห็นวามีการกระทําความผิด หรือเห็นวาการสรรหาไมถูกตองมีสมาชิกในเขตจํานวน     
ไมนอยกวายี่สิบคนลงชื่อรวมกัน ยื่นคํารองคัดคานตอประธานกรรมการหรือคณะกรรมการภายในกําหนด 7 วัน 
นับตั้งแตวันสิ้นสุดการสรรหา 



       12. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณวาดวยการสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 
2550 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551  
       13. หากมีปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนใหคณะกรรมการเปนผูรับคํารอง และวินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

                  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

                             ประกาศ ณ วันท่ี 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
 
 
 

 
                                  (นายสุชีพ พฤฒิพันธพิศุทธ) 

                                  ประธานกรรมการ 
                                      สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


