
หลกัเกณฑ์และวธีิการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 

 ต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจ าปี 2566 
********************************************** 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็น  กรรมการด าเนินการ/ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 

     1.1   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี นบัถึงวนัรับ 
            สมคัร และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีวตัถุประสงคใ์หกู้ย้มืเงินเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
     1.2  ไม่เป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี 

             จ ากดั  พ.ศ.  2562  หมวด  8  ขอ้  68  และระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ย การเลือกตั้งประธานกรรมการ 

             กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556 หมวด 2 ขอ้ 7, ขอ้ 8. 

     1.3   ผูส้มคัรเป็นกรรมการด าเนินการในแต่ละเขตใหถื้อเอาสถานท่ี(สังกดั/โรงเรียน/หน่วยงานท่ีหกั-เบิก 

             เงินไดร้ายเดือน)ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการท่ีตั้งของหน่วยงานท่ีผูส้มคัรสังกดัอยูใ่นขณะนั้นเป็นหลกัโดย 

            ใหน้บัถึงวนัสุดทา้ยของการรับสมคัร 

     1.4   ผูส้มคัรกรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะตอ้งใหผ้า่นผูบ้งัคบับญัชาเบ้ืองตน้ 

             รับรองความคิดเห็น ดงัน้ี  

1) กรณีผูส้มคัรเป็นขา้ราชการครู, รองผูอ้  านวยการ, ขา้ราชการบ านาญ(ครู,รองผูอ้  านวยการ ) 

ตอ้งใหผู้อ้  านวยการโรงเรียน(หน่วยหกั-เบิกเงินไดร้ายเดือน) หรือหัวหนา้ หน่วยงานนั้นๆ ลง

นามรับรองความคิดเห็นในใบสมคัร 

2) กรณีผูส้มคัรเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน หรือหวัหนา้หน่วยงานนั้นๆ ตอ้งใหผู้อ้  านวยการ สพม., 

สพป. หรือผูบ้งัคบับญัชาสูงขึ้น ลงนามรับรองความคิดเห็นในใบสมคัร 

     1.5   ผูส้มคัรเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะตอ้งมีสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ย 5 คน และแนบส าเนา   

             ใบรับรองท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือ 

              ของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (ชสอ.) 

     1.6   ผูส้มคัรเป็น กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะตอ้งไม่เป็น 

             ผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกฟ้องร้องด าเนินคดีร้ายแรง และถูกสอบทางวินยัร้ายแรงในวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

2.  ต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง มีดังนี ้ 

            1.  ตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการ      
                 1.1  เขตอำเภอเมือง                    จำนวน  3  ตำแหน่ง 
                 1.2  เขตอำเภออ่ืนๆ           จำนวน  4  ตำแหน่ง 



 
   2.  ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   จำนวน  3  ตำแหน่ง 
  3.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

        3.1  รับสมัครระหว่างวันที่  14 - 18  พฤศจิกายน  2565   เวลา  08.30 น. – 15.00 น. ทุกวัน 

            ยกเว้น วันที่ 18  พฤศจิกายน 2565  ปิดรับสมัคร  เวลา  12.00  น. 
        3.2   สถานท่ีรับสมคัร   ณ  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั 

                เลขท่ี 77 ถนนศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ต าบลหมากแขง้   

                อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 

   4.   ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องเป็นจริง และครบถ้วนสมบูรณ์และย่ืนใบสมัคร 

         ด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ดังต่อไปนี้   

         4.1   รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกหรือแวน่ตาด า ขนาด  3x5  น้ิว(ใชก้ระดาษโฟโต)้  จ านวน   3  แผ่น 

         4.2   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

                    จ านวน  1  แผน่ 

         4.3   ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  จ านวน  1  แผน่ 

    5.  เม่ือคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะประกาศ 

         รายช่ือผู้มีสิทธิ์สมัครรับการเลือกตั้งและออกหมายเลขผู้สมัครตามล าดับการย่ืนใบสมัครก่อนหลงั  

         ภายในวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

    6.   การออกเสียงลงคะแนน 

         6.1  สมาชิกทุกคนท่ีมาประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2565   และมีคุณสมบติัครบถว้นตาม         

                ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ พ.ศ. 2562  ขอ้ 35 (ก) (1) มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  

                ต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการ และต าแหน่ง ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  

       6.2   บตัรเลือกตั้งแบ่งเป็น 3 แบบ (3 ใบ) คือ  

1. บตัรเลือกกรรมการด าเนินการ เขต อ.เมือง 

2. บตัรเลือกกรรมการด าเนินการ เขต อ.อ่ืนๆ  3. บตัรเลือกผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 

       6.3   สมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมและลงทะเบียนจะไดรั้บบตัรเลือกตั้งในช่วงท่ีลงทะเบียน เม่ือสมาชิก        

               ไดรั้บบตัรเลือกตั้งแลว้  จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จในคราวเดียวกนั 

        6.4   การออกเสียงลงคะแนนใหใ้ชเ้คร่ืองหมายกากบาท (x)ในบตัรเลือกตั้งตามจ านวนประกาศใน ขอ้ 2 

 

2 



  7.  วัน  เวลา  และสถานท่ีในการเลือกตั้ง  การเลือกตั้งจะด าเนินการเลือกตั้ง  ในวนัประชุมใหญ่สามญั 

       ประจ าปี  2565 โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา  08.00  นาฬิกา เป็นตน้ไป ณ   บริเวณหนา้ห้องประชุม  

ในวนัประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี  2565  (ตามสถานท่ีท่ีสหกรณ์ก าหนด) 

 

 

หมายเหต ุ    สมาชิกท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรอ่ืนๆท่ีทางราชการออกให ้   

                     ไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนและใชสิ้ทธ์ิลงคะแนน 

                                     ****************************************** 

 

 

 

 

 

                   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาธรรมจกัรอุดรธานี จ ากดั ชุดท่ี 42              
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