
 

 

 

   

 
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ป 2565   

………………………………. 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565 และ

นําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เพ่ือเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565 โดยให

เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ขอบังคับ และระเบียบสหกรณฯวาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการ 

พ.ศ.2559   

 ฉะนั้น คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จึงรับ

สมัครสมาชิกเพื่อสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการที่ออกตามวาระตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 วรรคสอง ดังตอไปนี ้

1. ตําแหนงกรรมการดําเนินการ มีวาระดํารงตําแหนง 2 ป (ป2565-2566) ดังนี้ 

ตําแหนง หนวยสรรหา จํานวนกรรมการ (คน) 

1.1 ประธานกรรมการ 

1.2 กรรมการดําเนินการ 

หนวยสรรหาจังหวัด (จาก 14 หนวยสรรหา) 

- หนวยสรรหาที่ 2  (เมืองสตูล 2) 

- หนวยสรรหาที่ 4  (ละงู 2) 

- หนวยสรรหาที่ 6  (ขาราชการบํานาญอําเภอละงู) 

- หนวยสรรหาที่ 7  (ควนกาหลง) 

- หนวยสรรหาที่ 8  (ควนโดน) 

- หนวยสรรหาที่ 9  (ทาแพ) 

- หนวยสรรหาที่ 11  (มะนัง) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

รายละเอียดการลงคะแนนแตละกลุมสรรหา ดังนี้  

(1) การสรรหาประธานกรรมการ ใหสรรหาจากหนวยสรรหาจังหวัด จํานวน 1 คน 

(2) การสรรหากรรมการดําเนินการ ใหกําหนดหนวยสรรหาและจํานวนกรรมการหนวยละ 1 คน

ประกอบดวย 

หนวยสรรหาที่ 1 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ในเครือขายเมืองสตูล 1 สมาชิกสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน

ในพ้ืนที่เครือขายเมืองสตูล 1   

หนวยสรรหาที่ 2 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายเมืองสตูล 2  สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเมืองสตูล  (ยกเวนหนวยงานและโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล) และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เครือขายเมืองสตูล 2 

หนวยสรรหาที่ 3 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายละงู 1 สมาชิกโรงเรียนกําแพงวิทยา และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่เครือขายละงู 1 
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หนวยสรรหาที่ 4 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายละงู 2 สมาชิกโรงเรียนละงูพิทยาคม สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอละงู สมาชิกสังกัด

โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เครือขายละงู 2 และสมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

ละง ู

หนวยสรรหาที่ 5 ประกอบดวย สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอเมืองสตูล  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

หนวยสรรหาที่ 6 ประกอบดวย สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอละงู  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

หนวยสรรหาที่ 7 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายควนกาหลง  สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอควนกาหลงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา

สตูล สมาชิกโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอควน

กาหลง สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนกาหลง และสมาชิกสังกัด

โรงเรียนเอกชนอําเภอควนกาหลง 

  หนวยสรรหาที่ 8 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายควนโดน สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอควนโดนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สมาชิกโรงเรียนควนโดนวิทยา สมาชิกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอควนโดน สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอควนโดน และสมาชิกสังกัด

โรงเรียนเอกชนอําเภอควนโดน 

หนวยสรรหาที่ 9 ประกอบดวย  สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายทาแพ  สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอทาแพสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สมาชิกโรงเรียนทาแพผดุงวิทย สมาชิกโรงเรียนสาครพิทยาคาร   สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ

ทาแพ สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทาแพ และสมาชิกสังกัดโรงเรียน

เอกชน อําเภอทาแพ 

หนวยสรรหาที่ 10 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาสตูล

ในเครือขายทุงหวา สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอทุงหวาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สมาชิกโรงเรียนทุงหวาวรวิทย สมาชิกโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

ทุงหวา สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหวา และสมาชิกสังกัดโรงเรียน

เอกชน อําเภอทุงหวา 

  หนวยสรรหาที่ 11 ประกอบดวย สมาชิกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

ในเครือขายมะนัง  สมาชิกขาราชการบํานาญอําเภอมะนัง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

สมาชิกโรงเรียนปาลมพัฒนวิทย  สมาชิกโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ

มะนัง  สมาชิกสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอมะนัง  และสมาชิกสังกัดโรงเรียน

เอกชน อําเภอมะนัง 

หนวยสรรหาที่ 12 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดหนวยอาชีวศึกษาในจังหวัดสตูลสมาชิกขาราชการ

บํานาญอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
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สตูล  สมาชิกสั งกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองสตูล              

สมาชิกขาราชการบํานาญสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สมาชิก

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดกองการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล และสมาชิกบํานาญกอง

การศกึษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล   

หนวยสรรหาท่ี 13 ประกอบดวย สมาชิก สังกัดขาราชการบํานาญสามัญศึกษา สมาชิกขาราชการ

บํานาญสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สมาชิกโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค และสมาชิกโรงเรียน

สตูลวิทยา 

หนวยสรรหาที่ 14 ประกอบดวย สมาชิกสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสตูล สมาชิกกองการศึกษา

เทศบาลเมืองสตูล สมาชิกขาราชการบํานาญกองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูล สมาชิกขาราชการบํานาญศึกษาจังหวัด

สตูล สมาชิกสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล สมาชิกบํานาญสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 

สมาชิกสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สมาชิกบํานาญสังกัดสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดศูนย

การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สมาชิกโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห 42 จังหวัดสตูล สมาชิกสังกัดสํานักงานการทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสตูล และสมาชิกสํานักงานสหกรณ

ออมทรัพยครูสตูล จํากัด สมาชิกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และสมาชิกที่ไมปรากฏในหนวยอ่ืนๆ 

  รายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา และหนวยสรรหาใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ  
 

2. คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ 

    2.1 ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 73 (1) – (6) 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน

ทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ   

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปบัญชีถึง

วันที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 

    2.2 มีรายชื่ออยูในทะเบียนสมาชิกของในหนวยหรือกลุมสรรหาที่ตองการลงรับการสรรหากรรมการ

ดําเนินการ 

3. กําหนดวันรับสมัคร 

    3.1 ผูประสงคจะเขารับการสรรหาเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565       

ใหสมัครดวยตนเอง ท่ีฝายอํานวยการ ชั้น 2 สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ตั้งแตวันท่ี 18-20 ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
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    3.2 ในกรณีที่ผูเขารับการสรรหาจะขอถอนการรับสมัครกรรมการดําเนินการ ใหยื่นคํารองขอถอนการ

สมัครเปนลายลักษณอักษรใหสหกรณฯทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วันกอนวันสรรหา ผูที่แจงถอนรายชื่อหลังจาก

กําหนดนี ้สหกรณฯ จะไมรับทราบการถอนรายชื่อดังกลาว 
 

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร 

     4.1 ตําแหนง  ประธานกรรมการ 

  -  รูปถายขนาด 1 นิ้ว       จํานวน   1  รูป 

-  รูปถายขนาด 3X5 นิ้ว       จํานวน  16  รูป 

-  สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชน    จํานวน   1  ฉบับ 

-  สําเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีรายการที่อยูและหนาที่มีชื่อผูสมัคร)  จํานวน   1  ฉบับ 

     4.2 ตําแหนง  กรรมการดําเนินการ 

  -  รูปถายขนาด 1 นิ้ว       จํานวน   1  รูป 

-  รูปถายขนาด 3X5 นิ้ว       จํานวน   3  รูป 

-  สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชน    จํานวน   1  ฉบับ 

-  สําเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีรายการที่อยูและหนาที่มีชื่อผูสมัคร)  จํานวน   1  ฉบับ 
 

5. การประกาศรายชื่อและหมายเลขของผูสมัครรับการสรรหา 

    สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร พรอมท้ังกําหนดหมายเลขของ

ผูสมัครที่มีคุณสมบัติถูกตองเพ่ือรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ โดยจะประกาศรายชื่อผูสมัครและสถานที่

ลงคะแนนสรรหาของหนวยหรือกลุมตางๆ ในวันที ่22 ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

6. วันสรรหาและประกาศผลการสรรหา 

    สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด กําหนดวันสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณ   

ในวันอาทิตย  ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 14.00 น. และจะประกาศผลการสรรหาดังกลาวภายใน 

5 วัน นับจากวันลงคะแนนสรรหา เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เลือกตั้งเปนกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ตอไป 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21 กันยายน พ.ศ.2564 

 

 

      ลงชื่อ       

                                                        ( นายฮาหรูน  หยังส ู) 

           รองประธานกรรมการ ทําหนาที่แทน 

      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 
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ตารางแนบทายประกาศ 
 

รายละเอียดเครือขายตามระบุในระเบียบสหกรณฯ วาดวย การสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ.2559   
 

ชื่อเครือขายตามระเบียบฯ รายชื่อโรงเรียน หมายเหตุ 

เครือขายเมืองสตลู 1 1.บานเกตร ี

4.บานนาแค 

7.ไทยรัฐวิทยา 40  

10.บานกุบังจามัง 

13.บานกาเนะ 

16.บานเขาจีน 

2.บานวังพะเนียด 

5. บานคลองขุด 

8.บานทุง 

11.อนุบาลเมืองสตลู 

14.บานทุงวมิาน 

 

3.วัดหนาเมือง 

6.บานใหม 

9.บานโคกประดู 

12.บานกาลูบ ี

15.บานควน 

 

สังกัด กลุมสรรหาที่ 1 

เครือขายเมืองสตลู 2 1.บานเกาะสาหราย 

4.บานเกาะอาดัง 

7.บานทาหิน 

10.บานเนินสูง 

13.บานกาลันยีตัน 

16.บานตันหยงโป 

19.บานตํามะลังใต 

22.อนุบาลสตูล 

2.บานตันหยงกลิง 

5.บานเกาะยะระโตดนุย 

8.บานนาลาน 

11.บานเจะบิลัง 

14.บานบันนังปุเลา 

17.บานหาดทรายยาว 

20.บานเกาะยาว 

 

3.บานตันหยงอุมา 

6.บานไทรงาม 

9.บานควนขัน 

12.บานฉลุง 

15.บานปาเตะ 

18.บานตํามะลังเหนือ 

21.บานตันหยงกาโบย 

 

สังกัด กลุมสรรหาที่ 2 

เครือขายละงู 1 1.อนุบาลละง ู

4.บานโกตา 

7.บานทาแลหลา 

10.บานตูแตหรํา 

13.บานดาหลํา 

16.บานนางแกว 

19.บานวังสายทอง 

22.บานบุโบย 

25.บานกาแบง 

2.บานไสใหญ 

5.บานปากปง 

8.บานทุงเสม็ดฯ 

11.บานควนฟาแลบ 

14.บานนาขา 

17.บานทุงไหม 

20.บานหัวควน 

23.บานสนกลาง 

 

3.บานปใหญ 

6.บานปาฝาง 

9.บานอุไร 

12.บานบอหิน 

15.บานหาญ 

18.บานหนองหอยโขง 

21.เพียงหลวง 4 

24.บานตันหยงละไน 

 

สังกัด กลุมสรรหาที่ 3 

เครือขายละงู 2 1.บานตะโละใส 

4.บานทายาง 

7.บานโคกพะยอม 

10.บานหวยมะพราว 

13.บานคลองน้ําเค็ม 

16.บานในเมือง 

19.บานบากันโตะทิด 

2.บานปากบารา 

5.บานทาพยอม 

8.บานลาหงา 

11.บานเกาะยวน 

14.บานหวยไทร 

17.บานปากบาง 

 

3.บานบอเจ็ดลูก 

6.บานเกาะบูโหลน 

9.บานนาพญา 

12.บานทุงสภากาชาดฯ 

15.บานปากละง ู

18.บานทาชะมวง 

 

สังกัด กลุมสรรหาที่ 4 

 

หมายเหตุ  โรงเรียนบานทาจีน ยายไปสังกัดเทศบาลคลองขุด (สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเมืองสตูล)   

     จึงอยูในสังกัด กลุมสรรหาที่ 2 

 


