ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
ชุ ดที่ 13 ประจาปี 2563 - 2564
-----------------------------------------------------------------------ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จะดาเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ชุดที่ 13
ประจาปี 2563 - 2564 ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พุทธศักราช 2545, ระเบียบสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการของสมาคม พ.ศ. 2550
และมติของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 12 ประจาปี 2561 - 2562 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563
1. จานวนคณะกรรมการ ที่จะเลือกตั้งประจาปี 2563 - 2564
1.1 นายกสมาคม จานวน 1 คน
1.2 กรรมการกลาง จานวน 11 คน
1.3 กรรมการประจาเขต จานวน 3 คน ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1
จานวน 1 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2
จานวน 1 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3
จานวน 1 คน
2. วัน เวลา และสถานที่ การรับสมัคร
ผูส้ มัครรับการเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการดาเนิ นการ จะต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่าง
วันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
3. คุณสมบัติผ้ สู มัครเป็ นกรรมการดาเนินการ
3.1 คุณสมบัติผ้ สู มัครกรรมการดาเนินการ
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์
(3) มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่สี่
(4) มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นจังหวัดหนองคาย
(5) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่งและมีฐานะมัน่ คง
(6) เป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
(7) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(8) ...
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(8) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(9) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวชในศาสนาใด
(10)ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่สั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(11)ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริ ต
ต่อหน้าที่ หรื อไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(12) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดได้กระทาโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(14) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื อบุคคลล้มละลาย
(15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อไม่เคย
ถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
3.2 ผู้สมัครเป็ นนายกสมาคม กรรมการกลาง และกรรมการประจาเขต ให้ สมัครรับเลือกตั้งได้ เพียงตาแหน่ งใด
ตาแหน่ งหนึ่งเท่านั้น
3.3 กรรมการสมาคม ซึ่งพ้นจากตาแหน่ ง อาจได้ รับเลือกตั้งซ้าอีกได้ แต่ ต้องไม่ เกิน 2 วาระติดต่ อกัน เว้นแต่
มติสองในสามของผู้มาประชุ มใหญ่สามัญจะกาหนดให้ เป็ นติดต่ อกันเกิน 2 วาระได้
4. เขตเลือกตั้งกรรมการ แบ่งเป็ น 3 เขต ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด อาเภอเมืองหนองคาย , อาเภอท่าบ่อ , อาเภอศรี เชียงใหม่ ,
อาเภอสังคม , อาเภอโพธิ์ ตาก และอาเภอสระใคร
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด อาเภอโพนพิสัย , อาเภอโซ่พิสัย , อาเภอปากคาด , อาเภอเฝ้ าไร่
และอาเภอรัตนวาปี
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด อาเภอบึงกาฬ(อาเภอเมืองบึงกาฬ) , อาเภอศรี วไิ ล ,
อาเภอพรเจริ ญ , อาเภอเซกา , อาเภอบึงโขงหลง และอาเภอบุ่งคล้า
5. การให้ หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
การให้หมายเลขประจาตัวผูส้ มัคร นายกสมาคม , กรรมการกลาง , กรรมการประจาเขตให้ดาเนินการ
ดังนี้
1. ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคม จะได้รับหมายเลขประจาตัวผูส้ มัครตามลาดับก่อนหลัง
ของการยืน่ ใบสมัคร
2. ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการกลาง จะได้รับหมายเลขประจาตัวผูส้ มัครตามลาดับก่อนหลัง
ของการยืน่ ใบสมัคร
3. ...
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3. ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการประจาเขตแต่ละเขต จะได้รับหมายเลขประจาตัวผูส้ มัคร
ตามลาดับก่อนหลังของการยื่นใบสมัครในแต่ละเขต
หากผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคม, กรรมการกลาง, กรรมการประจาเขต
แต่ละเขตมีผยู ้ นื่ ใบสมัครพร้อมกันหลายรายในวันแรกของการสมัคร เมื่อถึงเวลา 08.30 น. ให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับสมัคร
จัดให้ผสู ้ มัครทาการจับสลากเพื่อให้ได้หมายเลขประจาตัวผูส้ มัครเรี ยงกันไป โดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมายเลขอีก
6. เงินค่ าสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคม , กรรมการกลาง , กรรมการประจาเขตต้องชาระค่าสมัคร
คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) เงินค่าสมัครนี้จะนาไปเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง และจะไม่คืนให้
ไม่วา่ กรณี ใดๆ
7. การยืน่ ใบสมัคร
ให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จากัด ตามแบบพิมพ์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
และให้ส่งรู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 แผ่น, สาเนาทะเบียนบ้าน(รับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน 1 แผ่น แนบติดพร้อมกับใบสมัครด้วย
8. การถอนใบสมัคร
ผูท้ ี่ยนื่ ใบสมัครแล้วมีความประสงค์จะขอถอน ให้ยนื่ เรื่ องราวได้ที่สานักงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ เกินเวลา 12.00 น.
และจะประกาศให้สมาชิกทราบโดยทัว่ กัน
9. วัน เวลา ลงคะแนน
กาหนดลงคะแนนการเลือกตั้งนายกสมาคม, กรรมการกลาง, และกรรมการประจาเขต ในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2562 วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาตั้งแต่ 08.00 น. เป็ นต้ นไป จนถึงเวลา 13.00 น.
ปิ ดการจ่ายบัตรเลือกตั้ง
10. สถานทีล่ งคะแนน และการลงคะแนน
สถานทีล่ งคะแนน บริ เวณสถานที่ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2562
การลงคะแนน สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนได้ ดังนี้
1. สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมได้ 1 คน
2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลางได้ 11 คน
3. สมาชิกแต่ละเขตมีสิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจาเขตได้ เขตละ 1 คน
ในการใช้สิทธิ์ ลงคะแนน ให้สมาชิกแสดงบัตรประจาตัวหรื อบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อรับ
บัตรเลือกตั้ง
11. ...
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11. การจัดพิมพ์ บัญชี รายชื่ อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จะจัดพิมพ์รายชื่อ
ผูม้ ีสิทธิ์ ลงคะแนนสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบก่อนการเลือกตั้ง หากชื่ อสมาชิกตกหล่นให้แจ้งเพิ่มได้
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563
ผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนนต้องเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
และเป็ นผูม้ ีรายชื่อในเขตที่ตวั เองสังกัดอยู่
12. ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกตั้ง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จะประกาศรายชื่อ
ผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคม กรรมการกลาง และกรรมการประจาเขต ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
และจะประกาศให้สมาชิกทราบโดยทัว่ กัน
13. บัตรลงคะแนน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จะเป็ นผูจ้ ดั พิมพ์บตั ร
เลือกตั้ง 3 แบบ แบบละสี ดังนี้
13.1 บัตรเลือกตั้งนายกสมาคม
13.2 บัตรเลือกตั้งกรรมการกลาง
13.3 บัตรเลือกตั้งกรรมการประจาเขต
14. การนับคะแนน ดาเนินการดังนี้
14.1 นายกสมาคมและกรรมการกลาง นับรวมทั้งจังหวัด
14.2 กรรมการประจาเขต นับคะแนนรวมในแต่ละเขต
15. การประกาศผลการเลือกตั้ง
การประกาศผลการเลือกตั้ง สมาคมจะประกาศผลการเลือกตั้ง นายกสมาคม , กรรมการกลาง ,
กรรมการประจาเขต ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี หลังการนับคะแนนสิ้ นสุ ดแล้ว
15.1 นายกสมาคม สมาคมจะประกาศผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดทั้งจังหวัด 1 คน
เป็ นนายกสมาคมตามข้อ 1.1
15.2 กรรมการกลาง สมาคมจะประกาศผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดเรี ยงตามลาดับเท่ากับ
จานวนกรรมการกลางตามข้อ 1.2
15.3 กรรมการประจาเขต สมาคมจะประกาศผูไ้ ด้รับคะแนนรวมสู งสุ ดของแต่ละเขตเป็ นกรรมการ
ประจาเขตตามข้อ 1.3
กรณี ผสู ้ มัครรับการเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ ี จบั สลาก
จึงประกาศ ...
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จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสวัสดิ์ มูลศรี )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด

