
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด 
เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2564 – 2565 

  
   
  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด จะสิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 63 ประจ าปี 2563 ในคราวประชุมครั้งที ่ 
32/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จึงมีมติให้ด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจ าปี 2564 - 
2565 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. หน่วยเลือกตั้ง จ านวนสมาชิก และจ านวนผู้แทนสมาชิกที่จะมีได้ในแต่ละหน่วย
เลือกตั้งปรากฏตามบัญชีรายละเอียดท้ายประกาศ 
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 

2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ ์ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนสังกัดเท่านั้น 
2.2 ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้  

         2.2.1 เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        2.2.2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
        2.2.3 เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
        2.2.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
   2.3 เป็นสมาชิกที่รับราชการประจ า ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้าง ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร 

   2.4 ไม่เป็นกรรมการเลือกตั้ง/สรรหา ประจ าเขต/หน่วย ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสกลนคร จ ากัด 
  3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
   3.1 ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
   3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
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  4. ขั้นตอนในการด าเนินการเลือกตั้ง 
   4.1 ประกาศเรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจ าปี 2564 - 2565 
   4.2 ประกาศหน่วยเลือกตั้ง จ านวนสมาชิก และจ านวนผู้แทนสมาชิก ในหน่วย
เลือกตั้ง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  
   4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
   4.4 คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
   4.5 ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้แทน
สมาชิก  
   4.6 คณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรงและลับ โดยให้ได้
จ านวนผู้แทนสมาชิกตามที่ก าหนดในบัญชีรายละเอียดท้ายประกาศ 
   4.7 ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
และแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนด 
  5. วันและเวลาในการด าเนินการเลือกตั้ง 
   5.1 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ประกาศเรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจ าปี 
2564 – 2565 และแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ย้ายต้นสังกัดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (สิ้นสุด ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2563) 
   5.2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กรรมการเลือกตั้ง (กรรมการสรรหาประจ า
สหกรณ์) แต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งโดยประธานกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการประจ า
เขตเลือกตั้งรับเอกสารเพ่ือน าไปมอบให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
   5.3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศหน่วยเลือกตั้ง จ านวนสมาชิก และ
จ านวนผู้แทนสมาชิก รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
ตามบัญชีรายชื่อที่สหกรณ์ฯ จัดส่งให้ (ให้สมาชิกทราบก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน) 
   5.4 วันที่ 2 – 4  ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.00 น. รับสมัคร
สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกโดยสมัครที่หน่วยเลือกตั้งที่สมาชิกสังกัดเท่านั้น 
โดยให้มีสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 
   5.5 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของ
สมาชิกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ณ หน่วยเลือกตั้ง 

5.6 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
        5.6.1 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
        5.6.2 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป นับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้งใน
แต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
        5.6.3 การก าหนดเวลาให้ยึดนาฬิกากลางของหน่วยเลือกตั้ง 
        5.6.4 ถ้าหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเต็มร้อยเปอร์เซ็นให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งนับคะแนนได้ 
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   5.7 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้ง รายงานผลการ
เลือกตั้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ โดยระบุชื่อ ต าแหน่ง และสังกัดของผู้ได้รับเลือกตั้ง 
   5.8 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ประกาศผลการเลือกตั้งรวมทั้งจังหวัดสกลนคร 
  6. หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่าจ านวนผู้แทนสมาชิกที่มีได้ในหน่วยเลือกตั้ง
นั้นต้องให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนสมาชิกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยนั้น แล้วประกาศชื่อผู้สมัครนั้นเป็นผู้แทนสมาชิก 
  7. หน่วยเลือกตั้งใดมีผู้สมัครไม่ครบจ านวนผู้แทนสมาชิกที่มีได้ในหน่วยเลือกตั้งนั้นให้
คณะกรรมการเลือกตั้ง พิจารณาเลือกสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งที่เห็นว่าเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อ 2 จนครบจ านวนผู้แทนสมาชิก โดยมีสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน แล้วประกาศ
ให้ผู้นั้นเป็นผู้แทนสมาชิก 
  8. ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจ า ข้าราชการบ านาญ ย้ายไปต่างจังหวัดน าส่ง
เงินงวดช าระหนี้และเงินค่าหุ้นด้วยตนเอง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก 
  9. ข้าราชการประจ า ข้าราชการบ านาญ ที่ส่งเงินงวดช าระหนี้ / ค่าหุ้นด้วยตนเอง และ
ผิดนัดช าระหนี้ไม่มีสิทธิจะสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกแต่ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหน่วยสหกรณ์ โดย
ให้ยึดจ านวนผู้แทนสมาชิกตาม สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด รวมกับสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสกลนคร 
  10. สมาชิกท่ีจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ต้องได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงมาก
ที่สุดโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย จนครบจ านวนผู้แทนสมาชิกที่มีได้ในหน่วยนั้น ถ้าผู้ที่จะได้เป็น
ผู้แทนสมาชิกในล าดับสุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งใช้วิธีจับสลาก 
  11. ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกแล้วก็ตาม หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตาม
ข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้ ไม่ว่าการขาดคุณสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง ให้ถือว่าพ้นจาก
การเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ นับจากวันที่ตรวจพบหรือวันที่ได้รับแจ้ง และสหกรณ์จะประกาศแจ้งให้
สมาชิกท่ัวไปทราบ 
  12. ใบสมัคร ผลการเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมด ให้ประธาน
กรรมการด าเนินการเลือกตั้งจัดส่งให้สหกรณ์ฯ เพ่ือเก็บรักษาไว้จนถึงวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวถัดไป
แล้วเสร็จ 
  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  2563 

         
(นายวีระชน  ธิมะสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 


