
 
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

เรื่อง การสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด   

………………………………. 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 และ

นําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เพื่อเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด  โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ขอบังคับ  และระเบียบสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด วาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ.2559   

 ฉะนั้น คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จึง

กําหนดหลักเกณฑเพ่ือดําเนินการในการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี ้

(1) ผูที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จํากัด  ประเภทสามัญเทานั้น 

(2) การรับสมัครสมาชิกเพ่ือสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการที่ออก

ตามวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 วรรคสอง ดังตอไปนี ้

1. ตําแหนงกรรมการดําเนินการ 

ตําแหนง หนวยหรือกลุมสมาชิก จํานวนกรรมการ (คน) 

กรรมการดําเนินการ 1.1 หนวยสรรหาที่ 1   (เมืองสตูล 1) 

1.2 หนวยสรรหาที่ 3   (ละงู 1) 

1.3 หนวยสรรหาที่ 5   (ขาราชการบํานาญอ.เมืองสตูล) 

1.4 หนวยสรรหาที่ 10  (ทุงหวา) 

1.5 หนวยสรรหาที่ 12  (อาชีวศกึษา) 

1.6 หนวยสรรหาที่ 13  (สพม.16) 

1.7 หนวยสรรหาที่ 14  (หนวยทางการศึกษาอ่ืนๆ) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

รายละเอียดการลงคะแนนแตละกลุมสรรหา  

1.1 หนวยสรรหาที่  1 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสตูล ในเครือขายเมืองสตูล 1 (เดิม) สมาชิกในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และ

สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เครือขายเมืองสตูล 1 (เดิม)  ใหดําเนินการสรรหากรรมการจํานวน 1 คน 

1.2 หนวยสรรหาที่  3 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสตูลในเครือขายละงู 1(เดิม)  สมาชิกโรงเรียนกําแพงวิทยา และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ในพ้ืนที่

เครือขายละงู 1 (เดิม)   ใหดําเนินการสรรหากรรมการจํานวน 1 คน 

1.3 หนวยสรรหาที่ 5 ประกอบดวย สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอเมืองสตูล  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ใหดําเนินการสรรหากรรมการจํานวน 1 คน 
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1.4 หนวยสรรหาที่ 10 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสตูลในเครือขายทุงหวา (เดิม)  สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอทุงหวาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสตูล สมาชิกโรงเรียนทุงหวาวรวิทย สมาชิกโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร สมาชิกสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอทุงหวา สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอทุงหวา และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน อําเภอทุงหวา  ใหดําเนินการสรรหากรรมการจํานวน 1 คน 

1.5 หนวยสรรหาที่ 12 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดหนวยอาชีวศึกษาในจังหวัดสตูลสมาชิก

ขาราชการบํานาญอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล  สมาชิกสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดสตูล  สมาชิกขาราชการบํานาญสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดสตูล  สมาชิกวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดกองการศึกษา  และองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

สมาชิกบํานาญกองการศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ใหดําเนินการสรรหากรรมการจํานวน 1 คน 

1.6 หนวยสรรหาที่ 13 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดขาราชการบํานาญสามัญศึกษา สมาชิก

ขาราชการบํานาญสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สมาชิกโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค และ

สมาชิกโรงเรียนสตูลวิทยา  ใหดําเนินการสรรหากรรมการจํานวน 1 คน 

1.7 หนวยสรรหาที่ 14 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสตูล  สมาชิกกอง

การศึกษาเทศบาลเมืองสตูล สมาชิกขาราชการบํานาญกองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูล สมาชิกขาราชการบํานาญ

ศึกษาจังหวัดสตูล  สมาชิกสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล สมาชิกบํานาญสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสตูล  สมาชิกสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สมาชิกบํานาญสังกัดสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สมาชิก

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 42 จังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสํานักงานการทองเท่ียวและการกีฬาจังหวัดสตูล และ

สมาชิกสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด สมาชิกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และสมาชิกที่ไมปรากฏใน

หนวยอ่ืนๆ ใหดําเนินการสรรหากรรมการจํานวน 1 คน 
 

2. การนับคะแนนการสรรหา 

การนับคะแนนการสรรหากรรมการดําเนินการ เมื่อหมดเวลาการลงคะแนนใหคณะอนุกรรมการสรรหา

ประจําที่ลงคะแนนสรรหา  ประกาศปดการลงคะแนนและนับคะแนน บันทึกผล ประกาศผล  ณ หนวยสรรหา 

การลงคะแนนสรรหาใหทราบทั่วกัน 

ในกรณีที่ผูสมัครไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการจับสลาก โดยใหประธานกรรมการสรรหาหรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย เปนผูดําเนินการ  

และในกรณีที่หนวยสรรหาใดที่มีผูสมัครไมเกินจํานวนท่ีหนวยสรรหานั้นพึงมีได ใหมีการลงคะแนนสรรหา

และตองไดรับคะแนนรับรองการสรรหาไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาท้ังหมดใน

หนวยสรรหานั้น ในกรณีผูสมัครไดรับคะแนนสรรหานอยกวารอยละ 20 ใหมีการรับสมัครและดําเนินการสรรหา

ใหมในหนวยนั้นๆ  โดยผูสมัครคนเดิมไมสามารถลงสมัครในครั้งนั้นไดอีก 
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3. คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหากรรมการดําเนินการ 

3.1 ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 73 (1) – (6) 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน

ทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ

ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ   

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปบัญชี

ถึงวันที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 

3.2 มีรายชื่ออยูในทะเบียนสมาชิกของหนวยหรือกลุมสรรหาท่ีตองการลงรับการสรรหากรรมการ

ดําเนินการ  
 

4. กําหนดวันรับสมัคร 

4.1 ผูประสงคจะรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 ใหสมัครดวยตนเอง ที่ฝาย

อํานวยการ ชั้น 2 สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล  ตั้งแตวันท่ี 26-28 

ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

4.2 ในกรณีที่ผูเขารับการสรรหาจะขอถอนการรับสมัครกรรมการดําเนินการ ใหยื่นคํารองขอถอนการ

สมัครเปนลายลักษณอักษรใหสหกรณฯทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วันกอนวันสรรหา ผูที่แจงถอนรายชื่อ

หลังจากกําหนดนี ้สหกรณฯ จะไมรับทราบการถอนรายชื่อดังกลาว 
 

5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

5.1  รูปถายขนาด 1 นิ้ว       จํานวน   1  รูป 

5.2  รูปถายขนาด 3X5 นิ้ว      จํานวน   3  รูป 

5.3  สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชน    จํานวน   1  ฉบับ 

5.4  สําเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีรายการที่อยูและหนาที่มีชื่อผูสมัคร)  จํานวน   1  ฉบับ 
 

6. การประกาศรายชื่อและหมายเลขของผูสมัครรับการสรรหา 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร พรอมทั้งกําหนดหมายเลขของ

ผูสมัครที่มีคุณสมบัติถูกตองเพ่ือรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ โดยจะประกาศรายชื่อผูสมัครและสถานที่

ลงคะแนนสรรหาของหนวยหรือกลุมตางๆ ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
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7. วันสรรหาและประกาศผลการสรรหา 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด กําหนดวันสรรหากรรมการดําเนินการในวันอาทิตย ที่ 6 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. และจะประกาศผลการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด ภายใน 5 วัน นับจากวันลงคะแนนสรรหา เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เลือกตั้ง

เปนกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด ตอไป 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   24 กันยายน พ.ศ.2563 

 

 

      ลงชื่อ       

                                                         (  นายวิรัต  สวัสด ี ) 

      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 


