
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกดั 

วาดวย   การกำหนดหนวยเพ่ือเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ 
พ.ศ.  2560 

โดยที่มีการจัดระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและการรับสมัครสมาชิก
เพ่ิมขึ้น สมาชิกมาจากหลากหลายหนวยงาน การกระจายตัวในแตละหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณตาม  พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 อาศัย
อำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2543 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2558 ขอ 64, ขอ 72 (8) และขอ 94 (12) ที่ประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2559  เม่ือวันเสาร  ท่ี 25  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2559 มีมติเห็นชอบใหยกเลกิระเบียบวา
ดวย การกำหนดหนวยเพ่ือเลือกต้ังกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ.2554” และใหใชระเบียบใหม  
ดังนี้ 
  ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด    
วาดวย  การกำหนดหนวยเพื่อเลือกต้ังกรรมการดำเนินการสหกรณ   พ.ศ.2560” 
  ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ  3. ใหยกเลิกระเบยีบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด วาดวย
การกำหนดหนวยเพ่ือเลือกต้ังกรรมการดำเนินการสหกรณ  พ.ศ.  2554       
  ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
        “สหกรณ”  หมายถึง สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด 
          “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร จำกดั  
                   “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 
คุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร  จำกัด 
                   “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 
คุรุสัมพันธจังหวดัสุรินทร  จำกัด  
                  “หนวยเลือกต้ัง”  หมายถึง  พ้ืนที่ที่สหกรณกำหนดใหสมาชิกเลือกต้ังกรรมการ 

 ขอ 5. กำหนดใหมีพื้นที่เพ่ือจัดเปนหนวยเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  
ประกอบดวยสมาชิกและสมาชกิท่ีเปนขาราชการบำนาญในอำเภอตาง ๆ   ดังนี้ 

แบงเปน  5  หนวยเลือกต้ัง 
หนวยเลือกตั้งที ่ 1  ประกอบดวย   1. อำเภอเมืองสุรินทร 2. อำเภอเขวาสินรินทร        

                                  3. สพป.สร.เขต 1    4. สพม.เขต 33 
มีกรรมการ  จำนวน  4   คน 

 
 
 



 

หนวยเลือกตั้งที่  2  ประกอบดวย   1. อำเภอจอมพระ 2. อำเภอสำโรงทาบ   
             3. อำเภอศีขรภูมิ 4. อำเภอลำดวน    

   5. อำเภอศรีณรงค      6. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  
มีกรรมการ  จำนวน  3   คน 

หนวยเลือกตั้งที่  3  ประกอบดวย   1. อำเภอรัตนบุรี     2. อำเภอชุมพลบุรี  
             3. อำเภอทาตูม    4. อำเภอสนม   

   5. อำเภอโนนนารายณ  6. สพป.สร.เขต 2       
   7. วิทยาลัยการอาชีพทาตูม   

              8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี 
มีกรรมการ  จำนวน  3   คน 

           หนวยเลือกตั้งที่  4  ประกอบดวย    1. อำเภอปราสาท             2. อำเภอสังขะ   
               3. อำเภอกาบเชิง              4. อำเภอพนมดงรัก    
               5. อำเภอบัวเชด               6. สพป.สร.เขต  
     7. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 8. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 

     มีกรรมการ  จำนวน  3   คน 
หนวยเลือกตั้งที ่ 5  ประกอบดวย  วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ศนูยการศึกษานอกระบบและ 
                                           การศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร , 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ      
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร, 

                                           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร ,     
                                           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร,สหกรณออมทรัพย 
                                           คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด , 
                                           พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดสุรินทร                   

    มีกรรมการ  จำนวน  1   คน 
      ขอ 6. คณะกรรมการประกอบดวยประธานกรรมการ  1  คน   และกรรมการ  14  
คน  ประธานกรรมการ และกรรมการใหดำเนินการใหไดมาโดยวิธีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ
สามัญประจำปตามวาระที่ตำแหนงวาง 
  ขอ 7. การเลือกตั้งคณะกรรมการ  
   (1)  ประธานกรรมการ ตองสมัครรับการเลือกตั้งโดยสมาชิกที่มีคณุสมบัติ ตาม
ประกาศของสหกรณฯ 
   (2)  การเลือกตั้งประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งประธาน
กรรมการ  ตามประกาศสหกรณ   
   (3)  การเลือกตั้งกรรมการ ใหดำเนินการรับสมัครรับการเลือกตั้งจากสมาชิกใน
หนวยเลือกตั้งตามระเบียบนี้ โดยสมาชิกที่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง เคยดำรงตำแหนง  
ครั้งสุดทายในจังหวัดสุรินทร  หรือปฏิบัติหนาที่ประจำในพ้ืนท่ีตามหนวยเลือกตั้งนั้น ๆ 



 

   (4)  กรณีกรรมการมีการยายไปปฏิบัติหนาที่ หรือไปชวยราชการออกจากพื้นที่ใน
หนวยเลือกต้ังเดิม  ใหถือเสียวายังคงเปนกรรมการในหนวยเลอืกตั้งเดิมตอไป จนกวาจะครบวาระ  
   (5)  กรณีกรรมการไปชวยราชการ ใหมีสิทธิ์สมัครกรรมการในหนวยเลือกต้ังที่
ปฏิบัติหนาที่ ปจจุบัน โดยไมตองคำนึงถึงการรับเงินเดือนที่ใด   
   (6)  สมาชิกสหกรณในแตละหนวยเลือกต้ัง จะตองเลือกกรรมการดำเนินงานตาม 
หนวยที่ตนสงักัด อยูในขอ 5 เพื่อใหมกีรรมการครบจำนวนที่กำหนดในการประชุมใหญสามัญประจำป 

 ขอ 8. ใหสหกรณจัดทำประกาศการเลือกต้ังกอนการเลือกต้ังประธานกรรมการ    
และกรรมการไมนอยกวา  30 วัน  โดยใหมีรายละเอียดอยางนอย   ดังนี้   
    (1)  วนั  เวลา และสถานที่รับสมัคร ผูสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนประธาน
กรรมการ  หรือกรรมการ     
   (2)  จำนวนกรรมการที่ตองเลือกตั้งแตละหนวย 
   (3)  คุณสมบตัิของผูสมัครรับการเลือกต้ังเปนประธานกรรมการ  และกรรมการ 
   (4)  วนั  เวลา  และสถานท่ีในการเลอืกตั้ง รวมทั้งวิธีการเลือกต้ัง 
   (5)  ใหมีคณะกรรมการประจำหนวยเลือกต้ัง 
   (6)  รายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่เปนประโยชนในการเลือกต้ัง 

 ขอ 9. ผูไดรับการเลือกต้ังตามขอ 7 ถามีคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  เพื่อใหไดประธานกรรมการหรือกรรมการ       

 ขอ 10. ใหผูไดรบัการเลือกตั้งตามขอ 7 หรือขอ  9  เปนคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณและใหนำเสนอที่ประชมุใหญรับทราบ 

 ขอ 11. ประธานกรรมการเปนผูเลือกรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่ง
คนเลขานุการ  1  คน  แลวแจงใหประชุมใหญรับทราบ    

 ขอ 12. การปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปญหาประการใด ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัย  และถือมติเปนอันสิน้สุด 

 ขอ 13. ใหประธานกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
            ประกาศ   ณ   วันที่  28  เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2559 
 

                                            
         (นายสุพัฒน    โพธิสาร) 
                      ประธานกรรมการ 

     สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกดั 
 
 
 

 


