
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพ่ือรับการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

แทนตำแหนงท่ีวาง ประจำป ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อาศัยความตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด วาดวยคณะกรรมการเลอืกต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๑๔,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,23 และระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด วาดวย

วิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๕,๖,๙,๑๐ และในปสิ้นสุดทางบัญชี ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด ชุดท่ี ๕๑/๒๕๖๓ ไดหมดวาระ

ลง จำนวน ๘ คน มติท่ีประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงกำหนดใหมีการรับสมัคร

สมาชิกสหกรณเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงท่ีวาง ดังตอไปนี้ 

 ๑. ตำแหนงท่ีวาง ตำแหนงกรรมการ จำนวน ๘ คน ในเขตตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ๑.1 เขต ๒ ประกอบดวย สสอ.เมืองสุรินทร ,สสอ.เขวาสินรินทร,รพช.เขวาสินรินทร  จำนวน ๑ คน 

 1.๒ เขต ๓ ประกอบดวย สสอ.ปราสาท, รพท.ปราสาท จำนวน ๑ คน 

 1.๓ เขต ๕ ประกอบดวย สสอ.กาบเชิง,รพช.กาบเชิง,สสอ.พนมดงรักฯ,รพช.พนมดงรักฯ  

จำนวน ๑ คน 

 1.๔ เขต ๗ ประกอบดวย สสอ.สำโรงทาบ,รพช.สำโรงทาบ  จำนวน ๑ คน 

 1.๕ เขต ๑๐ ประกอบดวย สสอ.สนม,รพช.สนม  จำนวน ๑ คน 

 1.๖ เขต ๑๑ ประกอบดวย สสอ.รัตนบุรี,รพช.รัตนบุรี,สสอ.โนนนารายณ,รพช.โนนนารายณ  

 จำนวน ๑ คน 

 1.๗ เขต ๑๒ ประกอบดวย สสอ.ชุมพลบุรี,รพช.ชุมพลบุรี  จำนวน ๑ คน 

 1.๘ เขต ๑๔ ประกอบดวย สสอ.ลำดวน,รพช.ลำดวน  จำนวน ๑ คน 

 ๒. คุณสมบัติและขอหามของผูสมัคร 

   ๒.๑ ตองมีประสบการณเปน หรือเคยเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ  

   ๒.๒ ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา ๑ ปทางปบัญชีสหกรณ  

   ๒.๓ ตองเปนสมาชิกท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเขตท่ีลงสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา ๙๐ วัน นับ 

จนถึงวันเลือกตั้ง 

 



 

   ๒.๔ หากยังไมมีการเลือกตั้งเกิดข้ึน ผูสมัครรายนั้นยายไปปฏิบัติงานในเขตอ่ืนใหถือวา 

ผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ เวนแตไดแสดงความจำนงไวตามขอ ๕(๓) และตองไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๗๓ แหง

ขอบังคับของสหกรณ คือ 

(๑)เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีได 

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๒)เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ 

เอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 

(๓)เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ 

ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(๔)เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมตใิหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

(๕)สมาชิกซ่ึงผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทาง 

บัญชีถึงวันเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

   (๖)ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี้ 

 ๓. ผูสังเกตการณ    ผูสมัครอาจเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเพ่ือเขามาสังเกตการณเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

   3.๑ ผูสังเกตการณ ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

   3.๒ ตองไมเปนผูสมัครกรรมการในคราวเดียวกัน 

     3.๓ ตองไมเปนกรรมการเลือกตั้ง 

    3.๔ สงรายชื่อผูสังเกตการณ ไดหนวยละไมเกิน ๑ คน 

    3.๕ ผูสมัครเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของผูสังเกตการณ 

 4. วันท่ีรับสมัคร 

4.๑ การสมัคร สมาชิกผูมีความประสงคจะสมัครเปนกรรมการ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง 

เทานั้น โดยยื่นตอเจาหนาท่ีสหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จํากัด 

4.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑” จำนวน ๒ ใบ 

4.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหท่ีมีเลขประจำตัวประชาชน 

จำนวน ๑ ชุด 

4.๔ หลักฐานการสมัคร ใชแบบใบสมัครท่ีสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งฯกำหนด 

4.๕ วัน เดือน ป ท่ีรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 8 - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

เวนวันหยุดราชการ 

4.๖ สถานท่ีรับสมัคร ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด)

เลขท่ี ๑๓๐/๑ ถ.โพธิ์ราง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร ๓๒๐๐๐ 

 

 



 

 

 

5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จํากัด) หรือทางเว็ปไซต http://www.sphcoop.com หากมีขอทักทวงใหแจงเปนหนังสือถึงประธานกรรมการเลือกตั้ง 

ภายใน ๗ วัน นับแตวันประกาศรายชื่อ หากพนกำหนดนี้แลวถือวาหมดสิทธิ์การทักทวง 

 6. การลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกตั้ง 

ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ณ หนวยเลือกตั้งตามประกาศนี้ ขอ 1.1 – 1.8 โดยใหสมาชิกในเขต 

ตามขอ 1.1 – 1.8 เปนผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการ  

 7. ประกาศรายช่ือผูไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการ 

   ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563  ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (สหกรณออมทรัพยอนามัย

สุรินทร จํากัด)  หรือทางเว็ปไซต http://www.sphcoop.com หากมีขอทักทวงใหแจงเปนหนังสือถึงประธาน

กรรมการเลือกตั้ง ภายใน 1 วัน นับแตวันประกาศรายชื่อ หากพนกำหนดนี้แลวถือวาหมดสิทธิ์การทักทวง 

จึงประกาศเชิญชวนสมาชิกผูสนใจสมัครเขารับการสรรหาและเลือกตั้งตำแหนงกรรมการดำเนินการ

ประจำป๒๕๖๔ ติดตอขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จํากัด) เลขท่ี ๑๓๐/๑ ถ.โพธิ์ราง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร ๓๒๐๐๐ โทรศัพท ๐๔๔-๕๑๙๒๓๙ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 3 กันยายน ๒๕๖๓ 

                                                    

(นายโกวิน ภิญโญ) 

      ประธานกรรมการเลือกตั้ง 

    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ประกาศฉบับนี้ ใหยกเลิกประกาศรับสมัครลงวันท่ี 1 กันยายน 2563 

 

 

http://www.sphcoop.com/
http://www.sphcoop.com/


   

 

    ใบรับสมัครเขารับการสรรหาและเลือกตั้งเปนกรรมการ ป 2564 

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ 

---------------------------------------------------------------- 

ชื่อ............................................................นามสกุล..............................................................สมาชิกเลขที่............. 

สังกัดหนวย...............................................สถานที่ปฏิบัตงิาน................................................โทรศัพท.................. 

วุฒิการศึกษาสงูสุด.................................................................................................................................... 

 สมัครเขารับเลือกตั้ง  ตำแหนงกรรมการ  เขต................................................................. 

 คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตัง้ฯ มีดังนี ้

   มีประสบการณการเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ   พ.ศ................................. 

   เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

   เปนผูที่ไดปฏิบัตงิานในเขตที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตนี้จริง 

   ไมอยูในระหวางผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงนิหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา 2 ป 

   ไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของสหกรณฯ พ.ศ. 2562 ขอ 73 

 ประสบการณในการทำงาน 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 แนวคิดการพัฒนาสหกรณ 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
 พรอมนี้ไดแนบเอกสารครบถวนและถูกตองดังนี ้

 1.  รูปถาย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

 2.  สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกใหที่มีเลขประจำตัวประชาชน จำนวน 1  ชุด 

 

รูปถ่าย 1” 

2 แผ่น 

ลำดับท่ี.................................. 

 



  

 

 

ขาพเจา ขอสงรายชื่อผูสังเกตการณการเลือกตั้ง ดังตอนี้  
 

เขต หนวยเลือกตั้ง ชื่อ – สกุลผูสังเกตการณ 

บำนาญ/จนท.สหกรณ/จนท.สมาคมฯ/พิเศษ/ลจ.กรม สนง.สหกรณฯ  

สนง.สสจ. / รพ.สร. สนง.สสจ.  

สนง.สสอ.เมือง สนง.สสอ.เมือง  

รพ.เขวาสินรินทร/สนง.สสอ.เขวาสินรินทร สนง.สสอ.เขวาสินรินทร  

รพ.ปราสาท/สนง.สสอ.ปราสาท รพ.ปราสาท  

รพ.สังขะ/สนง.สสอ.สังขะ รพ.สังขะ  

รพ.ศรีณรงค/สนง.สสอ.ศรีณรงค รพ.ศรีณรงค  

รพ.กาบเชิง/สนง.สสอ.กาบเชิง รพ.กาบเชิง  

รพ.พนมดงรัก/สนง.สสอ.พนมดงรัก รพ.พนมดงรัก  

รพ.ศีขรภูมิ/สนง.สสอ.ศีขรภูมิ รพ.ศีขรภูมิ  

รพ.สำโรงทาบ/สนง.สสอ.สำโรงทาบ รพ.สำโรงทาบ  

รพ.จอมพระ/สนง.สสอ.จอมพระ รพ.จอมพระ  

รพ.ทาตูม/สนง.สสอ.ทาตูม รพ.ทาตูม  

รพ.สนม/สนง.สสอ.สนม รพ.สนม  

รพ.รัตนบุรี/สนง.สสอ.รัตนบุรี รพ.รัตนบุรี  

รพ.โนนนารายณ/สนง.สสอ.โนนนารายณ รพ.โนนนารายณ  

รพ.ชุมพลบุรี/สนง.สสอ.ชุมพลบรีุ รพ.ชุมพลบุรี  

รพ.บัวเชด/สนง.สสอ.บัวเชด รพ.บัวเชด  

รพ.ลำดวน/สนง.สสอ.ลำดวน รพ.ลำดวน  

 

หมายเหตุ   ผูสมัครอาจเลือกสมาชิกเพ่ือเขามาสังเกตการณเลือกตั้ง ตามคุณสมบัติและขอตกลงดังนี้ 

1.ผูสังเกตการณ ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

2.ตองไมเปนผูสมัครกรรมการในคราวเดียวกัน 

  3.ตองไมเปนกรรมการเลือกตั้ง 

 4.สงรายชื่อผูสังเกตการณ ไดหนวยละไมเกิน 1 คน 

 5.ผูสมัครเปนผูรับผิดชอบคาใชของผูสังเกตการณ 

 

             ...............................................       ลายมือชื่อผูสมัคร 

        (............................................................) 

                                                                ................../...................../.................... 
    ความเห็นของผูรับสมัคร 

              (    )  คุณสมบัติถูกตอง...................... 

              (    )  เอกสารแนบ  ครบ  ไมครบ 

 

                 ................................................... ผูรับสมัคร   

               (........................................................) 

                    ........../.................../........... 


	ใบรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2564

