
 

ประกาศ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธ์จังหวดัสุรินทร์   จ ากดั 

ที ่ 22/2560 
         เร่ือง   การรับสมัครสมาชิกเพือ่เลอืกตั้งเป็น ประธานกรรมการ  กรรมการ 

และผู้ตรวจสอบกจิการ   ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
                                                     ************************** 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  จะด าเนินการรับสมัครสมาชิก

เพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  ประจ าปี พ.ศ. 2561  แทนประธานกรรมการ  กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่จะ
หมดวาระลงในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  50  มาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 
และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด พ.ศ. 2543 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2558  ข้อ  64  และข้อ 91  และ  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   ว่าด้วย  การก าหนดหน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2560 
  ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  จึงก าหนดให้มีการรับสมัคร
สมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ   สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด
สุรินทร์ จ ากัด  ประจ าปี พ.ศ.2560  ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร  รับเลอืกตั้งเป็นประธานกรรมการ  และกรรมการ   
 1.1 ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 

 1.2  เป็นสมาชิกประเภทสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  
  1.3  ไม่เป็นผู้ต้องห้าม ตามมาตรา  52  แห่ง  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 

  1.4  เป็นผู้ที่ไม่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์จ ากัด    ข้อ 39  ข้อ 41 และข้อ 65  
  1.5  เป็นสมาชิกและเคยด ารงต าแหน่งคร้ังสุดท้ายในจังหวัดสุรินทร์หรือปฏิบัติหน้าที่
ประจ าในเขตพื้นที่ตามหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ  
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 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  รับเลอืกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ   
          2.1 ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด หรือ
บุคคลภายนอกก็ได้ 

2.1.1 ผู้สมัครทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  
ต้องมีคุณสมบัติ   ดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   
(2) ไม่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 31 (1) , ข้อ  41 (2) , (5 ) 
(3) เป็นผู้มีคุณวุฒิ   ความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจการเงินหรือ   
       การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  คนหน่ึงหรือหลายคน 
(4) ผู้สมัครจะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   

จ ากัด   รับรอง  5  คน   
2.1.2  ผู้สมัครที่เป็นบุคคลภายนอกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิด 
       เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
(2) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือ

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3)  เป็นผู้มีคุณวุฒิ   ความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจการเงินหรือ   
       การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  คนหน่ึงหรือหลายคน 
(4)  สามารถตรวจสอบการเงิน   การบัญชีของสหกรณ์ได้ 
(5)  ถ้าเป็นนิติบุคคลธรรมดาให้มี จ านวน 5 คน ถ้าเป็นนิติบุคคลให้มี 
      จ านวนหนึ่งนิติบุคคล 

            2.2  จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ  5  คน 
3. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

    3.1  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    3.2  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  3.3  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
  3.4  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
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    3.5  เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
4.  วนั  เวลาและสถานทีรั่บสมัคร 
 4.1  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด 

สุรินทร์   จ ากัด   ก าหนดโดยผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียงต าแหน่งเดียว  ในกรณีที่ผู้สมัครมายื่นใบสมัคร
พร้อมกันหลาย ๆ คน ก่อนเวลารับสมัคร  ให้ด าเนินการจับฉลากหมายเลข 
  4.2  วันรับสมัคร  วันพุธที่ 1  ถึงวันอังคารที่ 7  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง  15.00  น. (ในวันท าการ)  

4.3   สถานที่รับสมัคร  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

 5.  เอกสารและหลกัฐานทีต้่องน าไปสมัคร 
  5.1  ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

  5.2   รูปถ่ายหน้าตรง  สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

        (ไม่เกิน 6 เดือน)  

  5.3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวข้าราชการ  
  5.4   ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6.  การตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายช่ือ 
  6.1  สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับการเลือกตั้งใน   
         วันพฤหัสบดีที่  9  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
  6.2  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง เพื่อรับการเลือกตั้ง  
        วันศุกร์   ที่ 10   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา  08.30 น.  
        ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 

 7.  วนัเวลาและสถานทีใ่นการเลอืกตั้ง 
  ด าเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 ในวันเสารท์ี่  23 เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์       
 8.  ผู้ทีม่ีสิทธิในการเลอืกตั้งและวธีิการเลอืกตั้ง 
  8.1  สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จ ากัด 

                           8.2  สมาชิกทุกหน่วยเลือกตั้ง   เลือกประธานกรรมการได้ 1  หมายเลข  จากบัญชีรายชื่อ 
ของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้ง 

8.2  สมาชิกทุกหน่วยเลือกตั้ง   เลือกผู้ตรวจสอบกิจการได้  5  หมายเลข  จากบัญชีรายชื่อ 

ของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้ง 
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8.3  สมาชิกในหน่วยเลือกตั้งที่ 1,2  และ4   ให้เลือกตั้งกรรมการประจ าหน่วยได้เท่ากับ
จ านวนกรรมการประจ าหน่วยที่หมดวาระลง 
  8.5  การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งแบบลับ  โดยใช้วิธีกดหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ในเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้ง  ที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งหน่วยนั้น ๆ   

 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ว่าด้วย  การก าหนด
หน่วยเพื่อเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2560    ก าหนดให้มีพื้นที่เพื่อจัดเป็นหน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย สมาชิกและสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญในอ าเภอต่างๆ 
ดังนี้   
  9.1  หน่วยเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบด้วย    
   1. อ าเภอเมืองสุรินทร์    2. อ าเภอเขวาสินรินทร์        
                                         3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1    
   4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
              ตามระเบียบก าหนดให้มีกรรมการจ านวน  4  คน   
   ปัจจุบันมี                   จ านวน     1  คน   

เลือกกรรมการเพิ่มอีก     จ านวน     3  คน 
   คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคือ  เจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.สุรินทร์  

 9.2  หน่วยเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบด้วย   
 1. อ าเภอจอมพระ  2. อ าเภอส าโรงทาบ   
              3. อ าเภอศีขรภูมิ    4. อ าเภอล าดวน     
 5. อ าเภอศรีณรงค์   6. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  

  ตามระเบียบก าหนดให้มีกรรมการจ านวน   3  คน   
   ปัจจุบันมี          จ านวน     1  คน   

เลือกกรรมการเพิ่มอีก      จ านวน     2  คน  
   คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคือ  เจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.สุรินทร์ 
   9.3 หน่วยเลือกตั้งท่ี 3  ประกอบด้วย  
   1. อ าเภอรัตนบุรี    2. อ าเภอชุมพลบุรี  
                                        3. อ าเภอท่าตูม     4. อ าเภอสนม    
   5. อ าเภอโนนนารายณ์    6. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม   
                                       7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต  2    
                                       8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี 
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  ตามระเบียบก าหนดให้มีกรรมการจ านวน   3  คน   
    ปัจจุบัน     จ านวน    3   คน   

 เลือกกรรมการเพิ่มอีก   ไม่มีการเลือกตั้ง   
    คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคือ เจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.สุรินทร์   
    9.4  หน่วยเลือกตั้งท่ี  4  ประกอบด้วย  
   1. อ าเภอปราสาท   2. อ าเภอสังขะ  
   3. อ าเภอกาบเชิง   4. อ าเภอพนมดงรัก   
   5. อ าเภอบัวเชด    6. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ   
   7. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท   8. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
            สุรินทร์เขต  3    
  ตามระเบียบก าหนดให้มีกรรมการจ านวน   3  คน   
    ปัจจุบันมี                                    จ านวน     2  คน   

 เลือกกรรมการเพิ่มอีก                                 จ านวน     1  คน  
    คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคือ  เจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.สุรินทร์   

  9.5  หน่วยเลือกตั้งท่ี  5  ประกอบด้วย 
   วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

     สุรินทร์ ,ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 

   บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ,     

   ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์,สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด 

   สุรินทร์   จ ากัด , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์, 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์                  

  ตามระเบียบก าหนดให้มีกรรมการจ านวน  1  คน 
   ปัจจุบัน                                                         จ านวน   1   คน 

เลือกกรรมการเพิ่มอีก      ไม่มีการเลือกตั้ง  
  9.6  หน่วยเลือกตั้งท่ี 6  เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ  ประกอบด้วยสมาชิกประเภทสามัญทุก
คนของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  

เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ      จ านวน    5  คน  
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคือ  เจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.สุรินทร์   
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  9.7  หน่วยเลือกตั้งท่ี 7  เลือกประธานกรรมการ  ประกอบด้วย  สมาชิกประเภทสามัญทุก 

คนของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 

   คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคือ เจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.สุรินทร์   
  10.  ในการเลือกตั้ง ถ้ามีคะแนนเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
  11.  การประกาศผลการเลือกตั้ง  ประกาศผลการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   
2560    วันเสาร์ที่   23   เดือนธันวาคม    พ.ศ.   2560   เวลา 12.30  น.  ณ   ห้องประชุมแกรนด์คอนแวนชั่น   
โรงแรมทองธารินทร์   ต าบลในเมือง    อ าเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์   
 
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2560 

   
 
    ลงชื่อ 
    (นายสุพัฒน์   โพธิสาร) 
            ประธานกรรมการด าเนินการ 

                                                               สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จ ากัด 
 
 


