
 
 
 
 

 
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด 

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจ าปี 2562 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด พ.ศ. 2542 ข้อ 60 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิ ก พ.ศ. 2553 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  63  ครั้งที่ 1/2562  เม่ือวันที่ 8  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด รับสมัครสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2562  ดังนี้ 

1. การเลือกตั้งตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2553 เพื่อเลือกตั้งเป็นผู้แทน
สมาชิก ดังนี้  

1.1 เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หน่วยงานที่อยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองสุรินทร์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ยกเว้นโรงเรียนที่มีชื่อในเขต 2 จะได้รับการเลือกตั้งตาม
อัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนได้เพียงคนเดียว (One Man One Vote) 

1.2 เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หน่วยงานที่อยู่ในเขตอ าเภอ 
เขวาสินรินทร์,อ าเภอจอมพระ,หน่วยจังหวัด ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ,สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด,เทศบาลเมืองสุรินทร์,โรงเรียนสุรินทรศึกษา,โรงเรียนเทคโนโลยี
สุรินทรศึกษา,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์, ศูนย์การศึกษาพิเศษ , ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์,ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต33,ส านักงานวัฒนธรรมสุรินทร์,ส านัก
พระพุทธศาสนาสุรินทร์,ส านักงานสวัสดิการการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์,สมาชิกบ านาญองค์การ,บ านาญหน่วย
จังหวัด (เดิม) โรงเรียนสิรินธร,โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล,โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน,โรงเรียนศรีไผท
สมันต์ ,โรงเรียนมหิธร,มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์และโรงเรียนบาลีสาธิต จะได้รับการ
เลือกตั้งตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนได้เพียงคนเดียว (One Man One 
Vote) 

1.3 เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หน่วยงานในเขตส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในเขตอ าเภอปราสาท,อ าเภอกาบเชิง,อ าเภอพนมดงรัก,วิทยาลัยการอาชีพปราสาท                
จะได้รับการเลือกตั้งตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนได้เพียงคนเดียว            
(One Man One Vote) 

1.4 เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หน่วยงานในเขตอ าเภอ                  
ศรณีรงค์,อ าเภอบัวเชด,อ าเภอสังขะ จะได้รับการเลือกตั้งตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน 
ลงคะแนนได้เพียงคนเดียว (One Man One Vote) 



1.5 เขต 5 ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หน่วยงานในเขตอ าเภอท่าตูม,
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม,อ าเภอชุมพลบุรี จะได้รับการเลือกตั้งตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิก
หนึ่งคน ลงคะแนนได้เพียงคนเดียว (One Man One Vote) 

1.6 เขต 6 ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน/หน่วยงานในเขตอ าเภอรัตนบุรี,
อ าเภอสนม และอ าเภอโนนนารายณ์ จะได้รับการเลือกตั้งตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน 
ลงคะแนนได้เพียงคนเดียว (One Man One Vote) 

1.7 เขต 7 ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หน่วยงานในเขตอ าเภอศีขรภูมิ
,อ าเภอส าโรงทาบ,อ าเภอล าดวนและวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จะได้รับการเลือกตั้งตามอัตราส่วนจ านวนสมาชิก              
สิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ลงคะแนนได้เพียงคนเดียว (One Man One Vote) 

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ 
2.1 ผู้สมัครเป็นผู้แทนสมาชิกจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไมน่้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัคร 

3. การรับสมัคร 
3.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการก าหนดจะได้รับการเลือกตั้งตามสัดส่วน

หนึ่งต่อสิบลงคะแนนได้เพียงคนเดียว (One Man One Vote) 
3.2 ผู้สมัครจะต้องมีสมาชิกรับรอง 10 คน 

4. วันรับสมัคร รับสมัครใน วันที่ 5 - 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.  
ให้หมายเลขได้ในวันรับสมัครหากผู้สมัครหมายเลขใดขาดคุณสมบัติจะไม่มีรายชื่อของผู้สมัครหมายเลขนั้น  

5. สถานที่รับสมัคร รับสมัคร ณ หน่วยเลือกตั้งที่สหกรณ์ก าหนด ส่วนบ านาญเมือง บ านาญ
จังหวัด สมัครได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด  เลขที่ 297 หมู่ที่ 16  ต าบลสลักได อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

6. ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่  13 -15 มีนาคม 2562 โดยคณะกรรมการด าเนินการ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด 

7. ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์ ได้รับการเลือกตั้ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในได้รับเลือกตั้ง                 
วันที ่16 มีนาคม 2562 

8. วันเลือกตั้ง ในวันที่ 29  มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง                    
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ก าหนด 

9. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ตามบัญชีรายชื่อที่สหกรณ์ก าหนดโดยสมาชิกให้ใช้สิทธิ์ เลือก 1 คน เท่านั้น   (One Man One Vote) 

10. ประกาศผลการเลือกตั้ง  
                       10.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกไม่มีผู้สมัครเกินกว่าประกาศ ก็ถือว่าผู้สมัครนั้นได้รับการ
สรรหา 

                          10.2  กรณีผู้สมัครได้คะแนนเท่ากัน กรรมการจะเชิญผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันมาจับฉลากที่
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด  
 
                         10.3  ประกาศผลการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประกาศนับจากวันสรรหาภายใน 7 วัน 



               10.4  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2553  
               10.5  หากมีปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้รับค าร้อง และวินิจฉัย ชี้ขาด การ

วินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                           ประกาศ ณ วันที่ 12  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
 
 

 
(นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด  ประจ าปี 2562 

 
 

ข้าพเจ้า.......................................................................................ต าแหน่ง........... ............................................................... 
สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียนที่..........................................สังกัด/โรงเรียน.........................................................................
อ าเภอ...............................................................จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์................................................................
มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด   ประจ าปี 2562 

การสมัครสมาชิกสหกรณ์รับรอง จ านวน 10 คน ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัดหน่วย ลายมือชื่อ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด ว่าด้วย
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2553 และเข้าใจตามประกาศของสหกรณ์  หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติให้
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตัดสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งทันที 

 
 

   ลงชื่อ..............................................................ผู้สมัคร 
         (.............................................................) 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร       กำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
รับสมัครเรียบร้อยแล้ว วันที่..........................                 คุณสมบัติถูกต้อง 
เวลา.............................น.          ขาดคุณสมบัติ 

       สมัครได้หมายเลข............................เขต.................. 
                 ลงชื่อ.......................................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(........................................................................) 
 


