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เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2566-2568 
 

เรียน   หัวหน้าหน่วยงานสถานศึกษา / ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกทุกท่าน 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด    จ านวน 2 ฉบับ 

 ด้วยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ประจ าปี 2563 – 2565 จะพ้นต าแหน่งในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง  3 ปี ทางบัญชี ตามข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จ ากัด ว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58/2565  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 20/2565  เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2565   ได้มีมติเห็นชอบประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิก ประจ าปีทางบัญชี  2566 -2568 ฉบับลงวันที่  1  ธันวาคม  
2565 แทนต าแหน่งที่จะครบวาระนั้น    ...................................................................................................... 
                       

 เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศให้สมาชิกได้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศ ที่แนบ
เรียนมาพร้อมนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

ขอแสดงความนับถือ 

 

. 
 

(นายเอกพัฒน์  นิสีดา) 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
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                 ล าดับที่ 51 / 2565 
 
 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิก 

ประจ าปีทางบัญชี  2566 - 2568  
...................................................... 

 ด้วยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  ประจ าปี 2563 - 2565  จะพ้นต าแหน่งในวันที่      
28  กุมภาพันธ์  2566  เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ทางบัญชี ตามข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์    
ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ว่าด้วยผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด หมวด 3 ข้อ 13 แห่งระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการด าเนินการชุดที่  58/2565 ในคราวประชุมครั้งที่   20/2565 เมื่อวันที่               
30 พฤศจิกายน  2565  พิจารณาแล้วมีมติให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
ประจ าปีทางบัญชี 2566 - 2568 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 1. จ านวนผู้แทนสมาชิก . .รวมทั้งสิ้น 340 คน แบ่งเป็น 14 กลุ่ม หน่วยอ าเภอ/หน่วยบริการ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบต่อท้ายประกาศฉบับนี้) 
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 2.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ และมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน 
 2.2   สมาชิกที่รับโอนจากสหกรณ์อ่ืนให้ได้สิทธิในการนับรวมอายุสมาชิกจากสหกรณ์เดิมด้วย  
 2.3  มีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตที่ตั้งกลุ่มสมาชิกเท่านั้น 
 2.4  ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือกรรมการการเลือกตั้งหรือ      
            เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
 2.5  ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

   ก. .เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
         ข. เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน   
         ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
        ค. เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือกรรมการการ
  เลือกตั้ง หรือผู้แทนสมาชิก         
         ง. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือต าแหน่งใด ๆ
  ตาม  ข้อ 5  (5)  ค.  เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
         จ.  สมาชิกซ่ึงผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 
            สามปีทางบัญชีนับถึงวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

 3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ตั้งแต่วันที่  19 - 23  ธันวาคม  2565  ระหว่าง
เวลา  09.00  – 15.00 น. 

 4. การยื่นใบสมัคร 
4.1 ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด 
4.2 ใบสมัครจะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ฯ รับรองไม่น้อยกว่า  1 คน และรูปถ่ายสีหรือขาวด าขนาด 

8.5 ซ.ม. X 13.5 ซ.ม. จ านวน  4  แผ่น 
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4.3 ต้องกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยสมบูรณ์ และถูกต้องเรียบร้อยหากไม่
สมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อยถือว่าขาดคุณสมบัติในการรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 

 5. การประกาศรายช่ือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้ง 
สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ  ภายในวันที่   29 ธันวาคม  2565  ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 

 6. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่เลือกตั้ง 
6.1  เปิดให้เจ้าหน้าที่และพนักงานหรือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ  ที่จ าเป็นจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่

ให้บริการแก่สมาชิกในการลงคะแนนตามเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ในวันลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป      
ได้ลงคะแนนล่วงหน้า ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ในวันเสาร์ที่ 21 
มกราคม  2566 ระหว่างเวลา 11.00 น. – 13.00 น. 

6.2 เปิดให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ลงคะแนนเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ 
ณ หน่วยลงคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้ง  ในวันอาทิตย์ที่  22  มกราคม 2566 เวลา 
08.00 -15.00 น.  ณ  ที่ท าการเลือกตั้ง ณ หน่วยลงคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขต 

 7. วิธีการและรายละเอียดเงื่อนไขการเลือกตั้ง 
7.1  ในการด าเนินการให้ใช้วิธีการออกเสียงโดยการลงคะแนนลับ และให้ถือว่าผู้มีคะแนนสูงสุด

ตามโควต้าที่สหกรณ์จัดสรร เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง กรณีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันหลายคนเกิน
จ านวนโควต้าผู้แทนสมาชิกคนสุดท้าย ให้ใช้วิธีจับฉลาก เพ่ือให้ได้จ านวนผู้จะมาเป็นผู้แทน
สมาชิกตามจ านวนที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 

7.2  ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด โดยมีสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้งได้ 1 เสียง เท่านั้น และอยู่ในกลุ่มตามประกาศนี้ 

7.3  การนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เมื่อหมดเวลาลงคะแนน ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้งปิดการลงคะแนน และให้น าหีบบัตรลงคะแนนส่งมอบให้คณะกรรมการเขตเลือกตั้ง
ของแต่ละเขต เมื่อกรรมการได้รับหีบบัตรแล้ว ให้นับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขต 
(กรณีมีหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 1 หน่วย ให้น าบัตรเลือกตั้งทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันก่อน 
แล้วจึงนับคะแนน ณ จุดเดียว ) และรายงานผลการนับคะแนนให้สหกรณ์ทราบตามแบบที่
ก าหนด 

7.4  หากหน่วยเลือกตั้งใด มีผู้สมัครเท่ากับจ านวนตามประกาศนี้ให้ถือว่าผู้สมัครนั้น ได้รับ
เลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 

7.5  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเลือกตั้งเป็นผู้แทน
สมาชิก ประจ าปี 2566- 2568  รวมทั้ง 14 กลุ่ม  ให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 30  มกราคม 
2566  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่   1   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2565  
 
 

(นายวิรัตน์ พุทธทองศรี) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 


