
                            
                                                       

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

เรื่อง   รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์รับการเลือกตั้ง 
เป็นประธานกรรมการ  และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

(ชุดที่  34)  ประจำปี  พ.ศ.2565 
******************* 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  50  มาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 
แก้ไขฉบับที่ 2 และ 3  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2560  ข้อ  64  ข้อ 65  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด    
ว่าด้วย  การกำหนดหน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พ.ศ.2560  และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 33/2564  ประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันพุธ  ที่  29 เดือนกันยายน  พ.ศ.2564   จึงประกาศ
รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  และกรรมการดำเนินงาน
(ชุดที่ 34) ประจำปี 2565  แทนผู้ที่ต้องครบวาระการดำรงแหน่งตามข้อบังคับ     ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
      1.1  ประธานกรรมการ  จำนวน    1     ตำแหน่ง 
      1.2  กรรมการดำเนินการ  จำนวน  6 ตำแหน่ง 
           (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

   2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
      2.1  ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

                                พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  และ 3  
      2.2  ไม่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
            จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ข้อ 31  ข้อ 39  และข้อ  41  
      2.3  ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
            จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ข้อ  65 

     2.4  เป็นสมาชิกประเภทสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
      2.5  เป็นสมาชิกและเคยดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายในจังหวัดสุรินทร์หรือปฏิบัติ 
            หน้าที่ประจำในเขตพ้ืนที่ตามหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ  

     2.6  ผู้สมัครต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
           เป็นผู้รับรองจำนวน  3  คน 
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  3.   คุณลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
3.1 เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยสั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจในการ
จัดการหรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงิน  ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าว  เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  
หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล  แล้วแต่กรณี 

3.2 มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมาย 
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

3.3 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
3.4 เป็นกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์อื่น  เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์  

ที่สหกรณ์ นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนุ่งแห่ง 
3.5 เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี  หรือ

เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ ่งปี
แล้วแต่กรณี 

3.6 ผิดนัดชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็ นสมาชิกของ
บร ิษ ัทข ้อม ูลเครด ิตตามกฎหมายว ่าด ้วยการประกอบธุรก ิจข ้อม ูลเครดิต 
ในระยะเวลาสองปีก่อน วันที่รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ 

3.7 ผิดนัดชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จำกัด  ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี  ก่อนวันที ่รั บสมัครเข้าร ับการสรรหา 
เป็นกรรมการดำเนินการ 

 

4.  วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
4.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด

สุรินทร์   จำกัด  กำหนด   โดยผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวในกรณีท่ี
ผู้สมัครมายื่นใบสมัครพร้อมกันหลายๆ คนก่อนเวลารับสมัคร  (ผู้ยื่นใบสมัครก่อน
เวลา 08.30 น.ของแต่ละวัน ถือว่ายื่นใบสมัครพร้อมกัน  ณ  เวลา 08.30 น.  
ของวันนั้น)  ให้ดำเนินการจับฉลากหมายเลข 

4.2 วันรับสมัคร  วันจันทร์  ที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  
                ถึงวันศุกร์ ที่  5  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
       ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถงึ  15.00  น. (ในวันทำการ) 

4.3 สถานที่รับสมัคร  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
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  5.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปสมัคร   
5.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
5.2 รูปถ่ายหน้าตรง  สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป 

 (ไม่เกิน 6 เดือน)  
5.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา    จำนวน  1  ฉบับ 
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  1  ฉบับ 
5.5 สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 

แห่งชาติกำหนด                จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
 

  6.  การตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายช่ือ 
       6.1  สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ือรับการเลือกตั้งใน   
             วันเสาร์   ที่  6  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2564 
       6.2  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง เพื่อรับการเลือกตั้ง  
             วันจันทร์  ที่  8   เดอืนพฤศจิกายน   พ.ศ.2564 
                       ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
 

  7.  วัน  เวลาและสถานที่ในการเลือกตั้ง 
       ดำเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564  

       วันเสาร ์ ที่  25  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564   ตั้งแต่เวลา 08.30  – 12.00  น. 
      ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์) 
 

  8.  ผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้ง 
       8.1  สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

     8.2  สมาชิกในหน่วยเลือกตั้งที่ 1,2,3,4  และ 5   ให้เลือกตั้ง ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง 
     8.3  สมาชิกในหน่วยเลือกตั้งที่ 1,2,3,4  และ 5   ให้เลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วย  
           ได้เท่ากับจำนวนกรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระลง 

       8.4  การเลือกตั้ง เป็นการเลือกตั้งแบบลับ  โดยใช้วิธีกดหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
                                ในเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  ที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งหน่วยนั้น ๆ   
 

  9.  คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย 
       เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอ่ืนๆ  
 

  10. ในการเลือกตั้ง ถ้ามีคะแนนเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
        หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 
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   11. การประกาศผลการเลือกตั้ง  
       ประกาศผลการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2564  
       วันเสาร ์ ที่ 25  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2564   เวลา 12.30 น.  

              ณ  ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   (วิทยาเขตสุรินทร์) 
 

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2564 
 
 
 

(นายสำเริง   บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด 
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หน่วยเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ.2565 
ต่อท้ายประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีความประสงค์รับการเลือกตั้ง 

เป็นประธานกรรมการ  และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
(ชุดที่  34)  ประจำปี  พ.ศ.2565 

หน่วย
เลือกตั้งที ่

สมาชกิสังกัด 
เลือกประธาน

กรรมการ 
(คน) 

ระเบียบ
กำหนดให้มี

กรรมการ (คน) 

ปัจจุบนัม ี
กรรมการ(คน) 

เลือกกรรมการ
เพ่ิม 
(คน) 

1 1. อำเภอเมืองสุรินทร์ 
2. อำเภอเขวาสินรินทร์ 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1    
4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   มัธยมศึกษาสุรินทร์ 

1 4 1 3 

2 1. อำเภอจอมพระ 
2. อำเภอสำโรงทาบ  
3. อำเภอศีขรภูมิ  
4. อำเภอลำดวน    
5. อำเภอศรีณรงค์  
6. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 

1 3 1 2 

3 1. อำเภอรัตนบุรี  
2. อำเภอชุมพลบุรี  
3. อำเภอท่าตูม                
4. อำเภอสนม    
5. อำเภอโนนนารายณ์    
6. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม   
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ประถมศึกษาสุรินทร์เขต  2     
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการ 
   จัดการรัตนบุรี 

1 3 3 - 

4 1. อำเภอปราสาท   
2. อำเภอสังขะ  
3. อำเภอกาบเชิง   
4. อำเภอพนมดงรัก   
5. อำเภอบัวเชด    
6. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ   
7. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   
8. สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3  

1 3 2 1 
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หน่วย
เลือกตั้งที ่

สมาชกิสังกัด 
เลือกประธาน

กรรมการ 
(คน) 

ระเบียบ
กำหนดให้มี
กรรมการ 

(คน) 

ปัจจุบนัม ี
กรรมการ

(คน) 

เลือกกรรมการ
เพ่ิม 
(คน) 

5 วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์, 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์,  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุรินทร์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์, สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์  จำกัด,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด
สุรินทร์, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด        
สุรินทร์                  

1 1 1 - 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 

        ใบสมัครรับเลือกตัง้ 
เป็นประธานกรรมการ  และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 

(ชุดที่  34)  ประจำปี  พ.ศ.2565 
     

                       เขียนที.่.......................................................................... 
                                          วันที่...........เดือน......................................พ.ศ. 2564 
 ข้าพเจ้า (นาย, นาง,นางสาว ) .............................................เลขทะเบียนสมาชิก.................................... 
สังกัด/หน่วยงาน/โรงเรียน..............................................หนว่ยเลือกตั้งที่.............................. ตำบล........................
อำเภอ.................................จงัหวัดสุรินทร์   หมายเลขโทรศัพท์........................................มีความประสงค์ที่จะ 
สมัครเพื่อรับการเลือกตั้งในตำแหน่ง      (    )  ประธานกรรมการ  
           (    )  กรรมการดำเนินการ  หน่วยเลือกตั้งที่........................................  
ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้  ได้มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   
เป็นผู้รับรองจำนวน   3   คน  คือ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขทะเบียน

สมาชกิ 

 
สังกัดหน่วยงาน 

 
ลายมือชื่อ 

1.     
2.     
3.     

  
 ข้าพเจ้ารับรองว่า  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้อง  และไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ตามความใน

มาตรา  50 และมาตรา  52  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 และแก้ไขฉบับที ่ 2 , 3   และ
กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  ข้อ  
9  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  พ.ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12)  พ.ศ. 
2560  ข้อ  64 และข้อ 65 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   ว่าด้วย  การกำหนด
หน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พ.ศ.2560  และประกาศของสหกรณ์ 

          หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง  ข้าพเจ้ายินยอมให้
คณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยคุณสมบัติ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตัดสิทธิ์ในการรับการเลือกตั้งทันที 

 
 

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

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด  2 นิ้ว 



-2- 
 

คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัคร 
- รับสมัครเมื่อวันที่..............เดือนพฤศจิกายน

พ. ศ. 2564 
- ผู้สมัครได้หมายเลข............. 

 
 

ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ 
      (นางชัญญาวีร์   พ่อค้า) 
 

ลงชื่อ..............................................กรรมการรับสมัคร 
    (นางสาวอุราภรณ์  พิทเนอร์) 
 

ลงชื่อ...........................................กรรมการและเลขาฯ 
        (นางสาวกฤตยา  ตั้งใจดุษณี) 
 

ได้วินิจฉัยคุณสมบัติแล้วปรากฏว่า 
         คุณสมบัติถูกต้อง 
         ขาดคุณสมบัติ 
 
ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ 

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

ลงชื่อ...........................................กรรมการ 
        (......................................) 
 
ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขาฯ  
       (............................................) 

 
หมายเหตุ 

1. วัน เวลา รับสมัคร 
 วันรับสมัคร  วันจันทร์  ที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 ถึงวันศุกร์ ที่  5  เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564   เวลา  09.00 - 15.00 น. (ในวันทำการ) 
     2.   เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปสมัคร 
 2.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
 2.2  รูปถ่ายหน้าตรง  สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รปู 
        (ไม่เกิน 6 เดือน)  
 2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา  1  ฉบับ 
 2.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 
 2.5  สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 
       แห่งชาติกำหนด  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
  
 

 

 


