
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกเพ่ือการสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประจําป 2565 – 2566 
************** 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด พ.ศ. 2542 ขอ 64 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวย การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
สหกรณ พ.ศ. 2550 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2551  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ             
ชุดท่ี 65 ครั้งท่ี 16/2564  เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ใหสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด รับสมัคร
สมาชิกเพ่ือการสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
ประจําป 2565 – 2566 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  และตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย         
ครูสุรินทร จํากัด ขอ 64 ตําแหนงท่ีรับสมัครเลือกตั้งดังนี้  

1. ตําแหนงกรรมการ การสรรหากรรมการดําเนินการใหมีการสรรหาตามระเบียบ วาดวย การสรร
หาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ. 2550 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2551            
ขอ (7 ) เขตเลือกตั้งท่ีตองรับสมัครเลือกตั้ง ดังนี้  
  1.1  เขต  3   ประกอบดวย สมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3 ในเขตอําเภอปราสาท, อําเภอกาบเชิง ,อําเภอพนมดงรัก, 
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท,กศน.เขตเลือกตั้ง เขต 3 เลือกกรรมการได 1 คน เนื่องจากขณะนี้กรรมการหนวย
อําเภอปราสาท มีอยูในตําแหนง 1 คน  สมาชิกท่ีจะสมัครเพ่ือสรรหาในเขตนี้ตองเปนสมาชิกในอําเภอกาบเชิง, 
อําเภอพนมดงรัก จะไดรับการสรรหาเพียง 1 ตําแหนง ลงคะแนนไดเพียง 1 คน  (One Man One Vote) 
  1.2  เขต  4   ประกอบดวย สมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานท่ีอยูในเขต
อําเภอสังขะ, อําเภอบัวเชด, อําเภอศรีณรงค , วิทยาลัยการอาชีพสังขะ,กศน.เขตเลือกตั้ง เขต 4             
เลือกกรรมการได 2 คน สมาชิกท่ีจะสมัครเพ่ือสรรหาในเขตนี้ตองเปนสมาชิกในอําเภอสังขะ, อําเภอบัวเชด, 
อําเภอศรีณรงค จะไดรบัการสรรหา  2 ตําแหนง ลงคะแนนไดเพียง 1 คน  (One Man One Vote) 
  1.3  เขต  5  ประกอบดวย สมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขต         
อําเภอทาตูม, วิทยาลัยการอาชีพทาตูม, อําเภอชุมพลบุรี,กศน.เขตเลือกต้ัง เขต 5 เลือกกรรมการได 1 คน 
เนื่องจากขณะนี้กรรมการในหนวยอําเภอทาตูม มีอยูในตําแหนง 1 คน สมาชิกท่ีจะสมัครเพ่ือสรรหาเปน
กรรมการในเขตตองเปนสมาชิกใน อําเภอชุมพลบุรี จะไดรับการสรรหาเพียง 1 ตําแหนง ลงคะแนนไดเพียง           
1 คน  (One Man One Vote) 
  1.4  เขต  6  ประกอบดวย สมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 2 ในเขตอําเภอรัตนบุรี, อําเภอสนม, อําเภอโนนนารายณ,กศน.         
เขตเลือกต้ัง เขต 6 เลือกกรรมการได  2 คน ไดรับการสรรหา 2 ตําแหนง ลงคะแนนไดเพียง 1 คน          
(One Man One Vote) 
  1.5  เขต  7  ประกอบดวย สมาชิกสหกรณท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน/หนวยงานในเขตอําเภอ
ศีขรภูมิ, อําเภอสําโรงทาบ, อําเภอลําดวน, วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ,กศน.เขตเลือกตั้ง เขต 7 เลือกกรรมการ
ได 2 คน ไดรับการสรรหา 2 ตําแหนง ลงคะแนนไดเพียง 2 คน (One Man One Vote) 



 
2. คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ครูสุรินทร จํากัด  
                   2.1  ผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการจะตองเปนสมาชิกสหกรณ  ตามระเบียบสหกรณออม
ทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวย การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ. 2550 
(แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2551  
                   2.2  ผูสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ตองเปนผูไมขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 39 ขอ 41 
และไมเปนบุคคลตองหามตามขอ 53 ขอ 65 และตองไมเปนสมาชิกสหกรณอ่ืน ท่ีมีวัตถุประสงคเชนเดียวกัน 

3. การรับสมัคร 
3.1 ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดและสมัครไดเพียงตําแหนง

เดียวและหรือเขตเดียวกันเทานั้น 
3.2 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 1.1 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ี

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร กําหนด สมัครดวยตนเอง พรอมรูปถาย 2 นิ้ว   จํานวน  25  แผน 
3.3 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 1.2 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ี

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนด สมัครดวยตนเอง พรอมรูปถาย 2 นิ้ว   จํานวน 28 แผน 
3.4 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 1.3 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ี

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนด สมัครดวยตนเองพรอม  รูปถาย 2 นิ้ว   จํานวน 28 แผน 
3.5 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 1.4 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ี

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนด สมัครดวยตนเอง พรอมรูปถาย 2 นิ้ว   จํานวน 28 แผน 
3.6 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 1.5 ตองยื่นใบสมัครตามแบบท่ี

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนด สมัครดวยตนเอง พรอมรูปถาย 2 นิ้ว   จํานวน 29 แผน 
3.7 ผูสมัครในตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการตองมีสมาชิกรับรอง 10 คน     

4. ประกาศรับสมัคร วันศุกรท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2564 
5. วันรับสมัคร จะรับสมัครในวันอังคารท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันเสารท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันทําการสหกรณ ใหหมายเลขไดในวันรับสมัคร หากผูสมัครหมายเลขใด
ขาดคุณสมบัติจะไมมีรายชื่อของผูสมัครหมายเลขนั้น  

6. สถานท่ีรับสมัคร รับสมัคร ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด เลขท่ี 297        
หมูท่ี 16 ตําบลสลักได อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

7. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
8. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์รับการสรรหา  วันเสารท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
9. วันสรรหา ดําเนินการสรรหาในวันศุกรท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 15.30 น.  

ณ หนวยสรรหาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนด 
10. การรับบัตรลงคะแนนและเอกสารการลงคะแนน ใหกรรมการหนวยนับคะแนนของแตละ

หนวย จํานวน 2  คน มาประชุมและรับบัตรลงคะแนน รับเอกสารการลงคะแนน คาใชจายในการดําเนินการ               
ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 

11. ผูมีสิทธิ์ลงคะแนน ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด   
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามบัญชีรายชื่อท่ีสหกรณกําหนด โดยใหสมาชิกใชสิทธิ์เลือก 1 คน เทานั้น 
(One Man One Vote) 
 



 
12. ประกาศผลการสรรหา  

12.1   ผูสมัครตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการไมมีผูสมัครเกินกวาประกาศ ก็ถือวาผูสมัคร
นั้นไดรับการสรรหา 

12.2   กรณีผูสมัครไดคะแนนเทากัน กรรมการจะเชิญผูท่ีไดรับคะแนนเทากันมาจับฉลากท่ี
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กอนการนําเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง 

12.3   ประกาศผลการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ใหประธานกรรมการประกาศ
นับจากวันสรรหาภายใน 7 วัน และใหนําผลการสรรหาเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง 

12.4  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ วาดวย การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปน
กรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ. 2550 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2551 

12.5  หากมีปญหาอันอาจจะเกิดข้ึนใหคณะกรรมการเปนผูรับคํารอง และวินิจฉัย ชี้ขาด 
การวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564                                            
 

 
(นายคําปุน บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
 


