
 
 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั 
เร่ือง  รับสมัครสมาชิกเพ่ือสรรหาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั 

ประจ าปี 2562 - 2563 
************** 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ  ากัด พ.ศ. 2542  ข้อ  64 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั วา่ดว้ยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2551   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 62 คร้ังท่ี 8/2561  
เม่ือวนัท่ี 7  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั  รับสมคัรสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 - 2563  ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และตามขอ้บงัคบั
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ขอ้ 64  ต าแหน่งท่ีรับสมคัรเลือกตั้งดงัน้ี  

1. ต าแหน่งประธานกรรมการ  การสรรหาสมาชิกเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ให้สมาชิก
ทั้งหมดเป็นผูส้รรหา ใหผู้ส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุดเป็นผูไ้ดรั้บการสรรหา  หากผูส้มคัรไดรั้บคะแนนเท่ากนั
ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากเพื่อใหไ้ดป้ระธานเพียงหน่ึงคน  

2. ต าแหน่งกรรมการ  การสรรหากรรมการด าเนินการใหมี้การสรรหาตามระเบียบวา่ดว้ยการสรรหา
สมาชิก  เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2551  ขอ้ (7 ) เขต
เลือกตั้งท่ีตอ้งรับสมคัรเลือกตั้ง ดงัน้ี  

          2.1  เขต  1  ประกอบดว้ย สมาชิกสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน/หน่วยงานท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอ           
เมืองสุรินทร์ และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ยกเวน้ โรงเรียนท่ีมีช่ือในเขต  2                 
เลือกกรรมการได ้ 2  คน ลงคะแนนไดเ้พียง 1 คน   (One Man One Vote) 

          2.2  เขต  2   ประกอบดว้ย สมาชิกสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน/หน่วยงานท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอ             
เขวาสินรินทร์, อ าเภอจอมพระ หน่วยจงัหวดัประกอบดว้ย หน่วยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั, สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั, เทศบาลเมืองสุรินทร์,โรงเรียนสุรินทรศึกษา,
โรงเรียนเทคโนโลยสุีรินทรศึกษา, ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสุรินทร์, ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ, ส านกังาน
วฒันธรรมสุรินทร์, ส านักพุทธศาสนาสุรินทร์, ส านักงานสวสัดิการการท่องเท่ียวจงัหวดัสุรินทร์, สมาชิก
บ านาญองค์การ, บ านาญหน่วยจังหวดั (เดิม), ร.ร.สิรินธร, ร.ร.สุรินทร์ราชมงคล, ร.ร.สุรวิทยาคาร,                      
ร.ร.วีรวฒัน์โยธิน, ร.ร.ศรีไผทสมนัส์, ร.ร.มหิธร, มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์,            
ร.ร.บาลีสาธิต เลือกกรรมการ ได ้2 คน  ลงคะแนนไดเ้พียง 1 คน (One Man One Vote) 

         2.3  เขต  3   ประกอบดว้ย สมาชิกสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน/หน่วยงานในเขตส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในเขตอ าเภอปราสาท,อ าเภอกาบเชิง,อ าเภอพนมดงรัก,วิทยาลยัการอาชีพ
ปราสาท เลือกกรรมการได้ 1 คน เน่ืองจากขณะน้ีกรรมการหน่วยอ าเภอกาบเชิง อ าเภอพนมดงรัก มีอยู่ใน



ต าแหน่ง 1 คน  สมาชิกท่ีจะสมคัรเพื่อสรรหาในเขตน้ีตอ้งเป็นสมาชิกในอ าเภอปราสาท จะไดรั้บการสรรหา             
เพียง 1 ต าแหน่ง ลงคะแนนไดเ้พียง 1 คน  (One Man One Vote) 

          2.4  เขต  5  ประกอบดว้ย สมาชิกสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน/หน่วยงานในเขตอ าเภอท่าตูม, 
วิทยาลยัการอาชีพท่าตูม, อ าเภอชุมพลบุรี เลือกกรรมการได ้1 คน เน่ืองจากขณะน้ีกรรมการในหน่วยอ าเภอ                
ชุมพลบุรี มีอยู่ในต าแหน่ง 1 คน สมาชิกท่ีจะสมคัรเพื่อสรรหาเป็นกรรมการในเขตตอ้งเป็นสมาชิกในหน่วย 
อ าเภอท่าตูม จะไดรั้บการสรรหาเพียง 1 ต าแหน่ง ลงคะแนนไดเ้พียง 1 คน  (One Man One Vote) 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
                   3.1  ผูส้มคัรเป็นคณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์  ตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากัด ว่าด้วย การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2550 
(แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2551  
                   3.2  ผูส้มคัรเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ตอ้งเป็นผูไ้ม่ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 39  ขอ้ 41 
และไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามขอ้ 53 ขอ้ 65 และตอ้งไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนั 

4. การรับสมัคร 
4.1  ผูส้มคัรตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนดและสมคัรได้เพียงต าแหน่งเดียว            

และหรือเขตเดียวกนัเท่านั้น 
4.2  ผูส้มคัรในต าแหน่งประธานกรรมการ ตามขอ้ 1 ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ก าหนด สมคัรดว้ยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 2 น้ิว   จ  านวน 158 แผน่ 
4.3  ผูส้มคัรในต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการตามขอ้ 2.1 ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ ก าหนด สมคัรดว้ยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 2 น้ิว   จ  านวน  25  แผน่ 
4.4  ผูส้มคัรในต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการตามขอ้ 2.2 ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ก าหนด สมคัรดว้ยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 2 น้ิว   จ  านวน 24 แผน่ 
4.5  ผูส้มคัรในต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการตามขอ้ 2.3 ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ก าหนด สมคัรดว้ยตนเองพร้อม  รูปถ่าย 2 น้ิว   จ  านวน 19 แผน่ 
4.6  ผูส้มคัรในต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการตามขอ้ 2.4 ตอ้งยื่นใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ก าหนด สมคัรดว้ยตนเอง พร้อมรูปถ่าย 2 น้ิว   จ  านวน 24 แผน่ 
4.7  ผูส้มคัรในต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการตอ้งมีสมาชิกรับรอง 10 คน  สมาชิกผูรั้บรองตอ้ง 

เป็นผูไ้ม่ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 39  ขอ้ 41 และไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตามขอ้ 53 ขอ้ 65 ขอ้ 69 และตอ้ง
ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกนั 

5. ประกาศรับสมัคร  วนัพุธท่ี 12 เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2561 
6. วันรับสมัคร จะรับสมคัรในวนัองัคารท่ี 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวนัเสาร์ท่ี 20 เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวนัท าการสหกรณ์ ให้หมายเลขได้ในวนัรับสมคัร หากผูส้มคัร
หมายเลขใดขาดคุณสมบติัจะไม่มีรายช่ือของผูส้มคัรหมายเลขนั้น  

7. สถานทีรั่บสมัคร รับสมคัร ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั  เลขท่ี 297  หมู่ท่ี 16  
ต าบลสลกัได อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 



8. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร วนัพุธท่ี 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
9. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับการสรรหา  วนัองัคารท่ี 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
10.  วันสรรหา ด าเนินการสรรหาในวนัศุกร์ท่ี 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 12.00 - 15.30 น.  

ณ หน่วยสรรหาท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ก าหนด 
11.  ผู้มีสิทธ์ิลงคะแนน ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ณ วนัท่ี 31 เดือนตุลาคม 

พ.ศ.2561 ตามบญัชีรายช่ือท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยใหส้มาชิกใชสิ้ทธ์ิเลือก 1 คน เท่านั้น (One Man One Vote) 
12.  ประกาศผลการสรรหา  

12.1  ผูส้มคัรต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการไม่มีผูส้มคัรเกินกวา่ประกาศ ก็ถือวา่ผูส้มคัรนั้น
ไดรั้บการสรรหา 

12.2  กรณีผูส้มคัรได้คะแนนเท่ากัน กรรมการจะเชิญผูท่ี้ได้รับคะแนนเท่ากันมาจบัฉลากท่ี
ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั ก่อนการน าเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง 

12.3 ประกาศผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ให้ประธานกรรมการประกาศนบั
จากวนัสรรหาภายใน 7 วนั และใหน้ าผลการสรรหาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง 

12.4 ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2551  

12.5 หากมีปัญหาอนัอาจจะเกิดข้ึนให้คณะกรรมการเป็นผูรั้บค าร้อง และวินิจฉัย ช้ีขาด การ
วนิิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด        

              
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 
 
                                   ประกาศ ณ วนัท่ี  12  เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
 
                                               

 
(นายสุชีพ   พฤฒิพนัธ์พิสุทธ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จ  ากดั 


