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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

เร่ือง  การสรรหาประธานกรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2564 – 2565 
การสรรหากรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2564 – 2565 
และการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 

   
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด พ.ศ. 2545 หมวดที่ 7 ข้อ 61 , 62 , 64 และข้อ 66 

หมวดที่ 8 ข้อ 93 และข้อ 94 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 62 ครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563   ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ ประจำปี 
2564 - 2565  กรรมการดำเนินการ  แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ ประจำปี 2564 - 2565  และสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 
2564 จึงกำหนดการสรรหา ดังน้ี 

 

1. การสรรหา 
1.1 ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน  1  คน 
1.2 ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน  6  คน 

หน่วย จำนวนที่สรรหา  
อำเภอเมืองสุโขทัย 2 
อำเภอกงไกรลาศ  1 
อำเภอคีรีมาศ  1 
อำเภอบ้านด่านลานหอย  - 

อำเภอศรีสำโรง  - 

อำเภอศรีสัชนาลัย  1 

อำเภอสวรรคโลก  1 

อำเภอทุ่งเสลี่ยม  - 

อำเภอศรีนคร  - 
 

1.3 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน  2  คน 
สังกัด จำนวนที่สรรหา 

สมาชิกทุกสังกัด ในอำเภอเมืองสุโขทัย, อำเภอกงไกรลาศ,  
อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย 

1 

สมาชิกทุกสังกัด ในอำเภอศรีสำโรง, อำเภอศรีสชันาลัย,  
อำเภอสวรรคโลก, อำเภอทุ่งเสลี่ยม, อำเภอศรีนคร 

1 

 
 

2. กำหนดการรับสมัคร    วันที่ 2 – 6  พฤศจิกายน 2563   ในเวลา 09.00 – 16.00 น.   ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสุโขทัย จำกัด (สำนักงานใหญ่เท่าน้ันเน่ืองจากต้องมีการลงลายมือชื่อในการสมัคร และรับหมายเลข) 
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1 ประธานกรรมการ 

       3.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  
       3.1.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด หมวดที่ 7 ข้อ 62 
            3.1.3 ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
       3.1.4 ต้องมีสมาชิกรับรองไม่ต่ำกว่า 5 คน 
 

        3.2 กรรมการดำเนินการ 
     3.2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
     3.2.2 สมาชิกที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยเลือกต้ังใด ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ต้องสมัครสรรหากรรมการใน
หน่วยน้ัน  
     3.2.3 ต้องมีสมาชิกสหกรณ์รับรองไม่ต่ำกว่า 5 คน 
     3.2.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสุโขทัย จำกัด หมวดที่ 7 ข้อ 62 

     3.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3.3.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  
3.3.2 ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  

 3.3.3 ต้องมีสมาชิกสหกรณ์รับรองไม่ต่ำกว่า 5 คน 
                        3.3.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จำกัด หมวดที่ 7 ข้อ 62 
  3.3.5 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

   4. วิธีการลงคะแนนในการสรรหาประธานกรรมการ , กรรมการดำเนินการ , ผู้ตรวจสอบกิจการ 
      4.1 สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิสรรหา ได้ตามจำนวนที่สรรหาในหน่วยสรรหาที่ตนสังกัด 

     4.2 กรณีที่มีผู้สมัครสรรหาเท่ากับจำนวนที่จัดสรร  ไม่ต้องลงคะแนนสรรหาในหน่วยสรรหาน้ัน 
     4.3 สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนสรรหา  โดยลงคะแนน ณ สถานที่ลงคะแนนตามท่ีกำหนดในข้อ 7 
     4.4 สมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่ในหน่วยสรรหาใดมีสิทธิลงคะแนนในหน่วยสรรหาที่ตนสังกัดอยู่  เป็นไปตามรายชื่อที่

สหกรณ์ฯ ประกาศ 
 

5. ผลการตัดสิน   
     5.1 ตำแหน่งประธานกรรมการ  ผู้สมัครใดที่ได้รับคะแนนรวมทุกหน่วยสูงสุดเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธาน 

กรรมการ  แต่ถ้าผู้สมัครรับการสรรหาได้รับคะแนนเท่ากัน  ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจับสลากเฉพาะผู้ที่มีคะแนนเท่ากันให้ได้ประธาน
กรรมการ 1 คน 
      5.2 ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ  ให้เรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยในแต่ละหน่วยสรรหา ให้ได้จำนวนเท่ากับที่
จัดสรรให้ถือว่าได้รับเลือกในการสรรหากรรมการ กรณีคะแนนเท่ากันให้ฝ่ายจัดการจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเพ่ือให้ได้
กรรมการตามจำนวนที่กำหนด 

     5.3 ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   
5.3.1 ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับของหน่วยสังกัดอำเภอเมืองสุโขทัย , อำเภอกงไกรลาศ, อำเภอคีรีมาศ,  

อำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นผู้ได้รับการสรรหา จำนวน 1 คน 
5.3.2 ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับของหน่วยสังกัดอำเภอศรีสำโรง, อำเภอศรสีัชนาลัย, อำเภอสวรรคโลก,  

อำเภอทุ่งเสลี่ยม, อำเภอศรีนคร เป็นผู้ได้รับการสรรหา จำนวน 1 คน 
5.3.3 กรณี คะแนนเท่ากันให้ฝ่ายจัดการจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเพ่ือให้ได้ผู้ตรวจสอบกิจการเท่าท่ี 

กำหนด 
 

6. กำหนดวันสรรหา   วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา  11.00 น. – 16.00 น. 
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   7. สถานที่ลงคะแนนสรรหา 

หน่วย สังกัด สถานที่ลงคะแนน 
เมืองสุโขทัย สมาชิกหน่วยเมืองสุโขทัยทุกสังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 
กงไกรลาศ สมาชิกหน่วยกงไกรลาศทุกสงักัด โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 

คีรีมาศ สมาชิกหน่วยคีรีมาศทุกสงักัด โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 
บ้านด่านลานหอย สมาชิกหน่วยบ้านด่านลานหอยทุกสังกัด โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 

ศรีสำโรง สมาชิกหน่วยศรีสำโรงทุกสงักัด ศาลาประชาคมอำเภอศรีสำโรง 
ศรีสชันาลัย สมาชิกหน่วยศรีสัชนาลัยทุกสังกัด โรงเรียนเมืองเชลียง 
สวรรคโลก สมาชิกหน่วยสวรรคโลกทุกสังกัด โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก 
ทุ่งเสลี่ยม สมาชิกหน่วยทุ่งเสลี่ยมทุกสังกัด โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ศรีนคร สมาชิกหน่วยศรีนครทุกสงักัด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร 

 
8. ข้อปฏิบัติการสรรหา 
    8.1 สมาชิกสหกรณ์ที่ใช้สิทธิในการลงคะแนนสรรหา ต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ที่สหกรณ์จัดส่งรายชื่อ

ให้ไปตามสถานที่ลงคะแนนต่างๆ เท่าน้ัน 
    8.2 สมาชิกสหกรณ์ต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีดำเนินการสรรหาด้วยตนเอง 
                8.3 ในวันที่ดำเนินการสรรหา ห้ามมิให้ผู้สมัครรับการสรรหาหรือผู้แทนดำเนินการหาเสียงแนะนำตนเองหรือจ่ายแจก
สิ่งของและเครื่องด่ืม ในบริเวณอาณาเขตรั้วสถานที่สรรหา หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธ์ิในการนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีเพ่ือพิจารณาเลือกต้ัง หรือที่ประชุมใหญ่อาจไม่พิจารณาเลือกต้ัง โดยประธานในที่ประชุมใหญ่จะนำรายชื่อลำดับถัดไปให้
พิจารณาเลือกต้ังต่อไป 
 

9. กำหนดการถอนสิทธิการลงสมัครเข้ารับการสรรหา  ถอนได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  ในเวลาทำการของ
สหกรณ์  ภายในเวลา  16.00 น. 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 

(นายสาธิต   มากม)ี 
        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


