
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด 
เรื่อง  รับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 

 
  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด     
ชุดที่ 63 จะสิ้นสุดลงในวันสิ้นปีบัญชี 2563 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 76 (1) ถึงคราวออก
ตามวาระ จ านวน 8 คน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
32/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 มีมติให้ประกาศ เขตและกรรมการด าเนินการครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง และประกาศรับการสรรหาและรับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
  ข้อ  1  สถานที่สรรหา และสรรหาตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ให้เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
  ข้อ  2  คุณสมบัติผู้สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 72 
  ข้อ  3  ขั้นตอนในการด าเนินการสรรหาผู้สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 3.1 ประกาศเขตสรรหาและกรรมการด าเนินการที่ครบวาระหรือต าแหน่งที่ว่าง 
 3.2 ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 3.3 กรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ แต่งตั้งกรรมการรับสมัคร กรรมการตรวจ
คุณสมบัติ กรรมการประเมินผล และแต่งตั้งกรรมการประจ าเขตสรรหา 
 3.4 รับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 3.5 ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็น
กรรมการด าเนินการ 
 3.6 แต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยสรรหากรรมการด าเนินการ 
 3.7 ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ  
และประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหาผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 3.8 ด าเนินการสรรหาผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 3.9 ประกาศผลการสรรหาผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 3.10 รับสมัครผู้ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหาเพ่ือสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการ 
 3.11 ตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ 
 3.12 เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
 

/ข้อ  4  วัน เวลา รับสมัคร… 
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ข้อ  4  วัน เวลา รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 

 4.1 ประกาศเขตสรรหากรรมการด าเนินการ ครบวาระ / ต าแหน่งว่าง และประกาศ
รับสมัครผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการในวันที่  16  ตุลาคม  2563 
 4.2 กรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ แต่งตั้งกรรมการรับสมัคร กรรมการตรวจ
คุณสมบัติกรรมการประเมินผล และแต่งตั้งกรรมการประจ าเขตสรรหา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
 4.3 รับสมัครผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการให้สมัครด้วยตนเอง 
ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร 
จ ากัด (เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.4 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
 4.5 แต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยสรรหา และกรรมการประจ าเขตสรรหา             
รบัเอกสารเพ่ือมอบให้กรรมการสรรหาประจ าหน่วยสรรหาเพ่ือด าเนินการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
 4.6 ปิดประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
และประกาศเรื่อง สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาผู้สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ณ 
หน่วยสรรหา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
 4.7 ลงคะแนนสรรหาผู้สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ วันที่ 15 
ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ประกาศผลการสรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการด าเนินการ วันที่ 16 
ธันวาคม 2563 
  ข้อ  5  หลักฐานในการสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ 
 5.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ก าหนด (ขอรับได้ที่
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด) ดาวน์โหลด  www.sakon-coop.net 
 5.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) ของผู้สมัครและคู่สมรส  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้สมัครและคู่สมรสพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 5.3 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบส าคัญการสมรส หรือใบหย่า แล้วแต่กรณีพร้อม 
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 5.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 
3×5 นิ้ว จ านวน 3 แผ่น 
 5.5 เงินค่าสมัคร ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ
ด าเนินการต้องช าระค่าสมคัร 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เงินค่าสมัครถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ จะไม่คืน
ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 5.6 ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด โดยมีสมาชิกในเขตสรรหารับรองไม่น้อยกว่า 10 คน 
 
 
 

/ข้อ  6  วัน เวลารับสมัคร… 
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  ข้อ  6  วัน เวลารับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ 
 6.1 ผู้ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหายื่นสมัครเป็นกรรมการด าเนินการ ระหว่าง 
วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร 
จ ากัด (เว้นวันหยุดราชการ) 
 6.2 ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
 6.3 วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของสหกรณ์ฯ เป็นวันเลือกตั้งและ
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ข้อ  7  หลักฐานในการสมัครรับการเลือกตั้ง 
 7.1 ใช้เอกสารตามข้อ 5.1 – 5.6 (ยกเว้นข้อ 5.5) 
 7.2 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหาซึ่งลงนามโดยประธาน
กรรมการประจ าเขตสรรหา 
  ข้อ  8  ผู้สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการเมื่อสมัครแล้วถือว่าใช้สิทธิตาม
ข้อบังคับข้อ 35 (ก) สิทธิของสมาชิก (3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการหรือผู้ตรวจสอบ
กิจการ และห้ามถอนการสมัครซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อบังคับข้อ 35 (ก) หน้าที่ของสมาชิก (1) 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
  ข้อ  9  ผู้สมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ มีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาได้
เฉพาะเขตสรรหาและหน่วยสรรหาซึ่งตนสังกัดเท่านั้น (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
  ข้อ  10  บัตรลงคะแนนสรรหา ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ก าหนดต้อง
ประทับตราสหกรณ์และประธานกรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ลงนามก ากับ 
  ข้อ  11  การลงคะแนนสรรหา ให้ลงคะแนนโดยตรงและลับ 
  ข้อ  12  สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหาได้ 1 ครั้ง และสรรหาได้ตามจ านวน
ต าแหน่งที่ว่างของหน่วยสรรหา (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
  ข้อ  13  ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจ า ที่ย้ายไปต่างจังหวัดน าส่งเงินงวดช าระหนี้ / 
เงินค่าหุ้น ด้วยตนเองไม่มีสิทธิสมัครจะรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการและให้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
กรรมการด าเนินการ ณ เขตสรรหาตามรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการ 
  ข้อ  14  ข้าราชการประจ า / ข้าราชการบ านาญที่ส่งเงินงวดช าระหนี้ / ค่าหุ้นด้วยตนเอง 
และผิดนัดช าระหนี้ไม่มีสิทธิจะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการแต่ให้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
กรรมการด าเนินการ ณ เขตสรรหาตามรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการ 

ข้อ  15  ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการมีคะแนนเท่ากันให้ตัดสิน
ด้วยวิธีจับสลากโดยผู้ที่ได้รับการสรรหาที่ได้คะแนนเท่ากันนั้น หรือประธานกรรมการสรรหาประจ าเขตสรร
หาเป็นผู้ด าเนินการในวันเดียวกัน 
  ข้อ  16  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการแล้ว หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ ไม่ว่าการขาดคุณสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง  
ก็ตาม ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งการกรรมการด าเนินการ นับจากวันที่ตรวจพบหรือวันที่ได้รับแจ้ง และ
สหกรณ์จะประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

/ข้อ  17  ผลการเลือกตั้ง… 
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  ข้อ  17  ผลการเลือกตั้ง ให้ถือตามประกาศผลการเลือกตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร 
จ ากัด เป็นที่สุดผู้สมัครไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ  
  ข้อ  18  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งตามประกาศนี้ ให้อยู่
ในต าแหน่งได้ 2 ปีบัญชี นับแต่วันได้รับเลือกตั้ง 

  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  2563 

         
(นายวีระชน  ธิมะสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 

 


