
  
 
 
 
  

ประกาศ  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด 
เรื่อง  การเลือกตั้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  

ชุดที่  14  ประจำปี  2566 
 

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

           ด้วย  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  จะ
ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ชุดที่ 14  
ประจำปี  2566  ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พุทธศักราช  2545  มาตรา  21, ข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  พ.ศ.  2551  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2564  ข้อ  52 ,  ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย  จำกัด   ว่าด้วย  การเลือกตั้งกรรมการของสมาคม  พ .ศ.  2550  และมติของคณะกรรมการ
ดำเนินการ  ชุดที่  14  ประจำปี  2565 - 2566  ครั้งที่  1/2566  วันที่  6  มกราคม  2566 
 

1.  จำนวนนายกสมาคม  ที่จะเลือกตั้ง  ประจำปี  2566  จำนวน  1  คน 
 

2.  วัน  เวลา  และสถานที่  การรับสมัคร      
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

หนองคาย  จำกัด  จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่  16 – 18  มกราคม  2566  ตั้งแต่เวลา  
08.30 – 16.30 น.  ณ  สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย   จำกัด  
  

3.   คุณสมบัติผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ   
     3.1  คุณสมบัติผู้สมัครกรรมการดำเนินการ  (ตำแหน่งนายกสมาคม) 

(1)  สัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ 
(4)  มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดหนองคาย 
(5) มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและมีฐานะมั่นคง 
(6)  เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด 
(7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น 
(8) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(9) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร  นักพรต  หรือนักบวชในศาสนาใด 
(10)  ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่สั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(11)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากตำแหน่งกรรมการ 

 เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  หรือไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(12)  ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดได้กระทำ 

 โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(13)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(14)  ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย 

(15) ... 
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(15)  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ    
 หรือไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

 

4.   เขตเลือกตั้งกรรมการ    แบ่งเป็น  3  เขต  ดังนี้  
เขตเลือกตั้งที่  1 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด  อำเภอเมืองหนองคาย , อำเภอท่าบ่อ ,  

อำเภอศรีเชียงใหม่ , อำเภอสังคม , อำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอสระใคร 
เขตเลือกตั้งที่  2 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด  อำเภอโพนพิสัย , อำเภอโซ่พิสัย , อำเภอปากคาด ,  

อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี 
      เขตเลือกตั้งที่  3 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด  อำเภอบึงกาฬ(อำเภอเมืองบึงกาฬ) , อำเภอศรีวิไล ,  

อำเภอพรเจริญ , อำเภอเซกา , อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า 
 

5.  การให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม  จะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครตามลำดับ 

ก่อนหลังของการยื่นใบสมัคร 
   หากผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม  มีผู้ยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายรายในวัน
แรกของการสมัคร  เมื่อถึงเวลา  08.30  น.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร  จัดให้ผู้สมัครทำการจับสลากเพ่ือให้ได้
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงกันไป   โดยไม่มีการสับเปลี่ยนหมายเลขอีก 

 

6.   เงินค่าสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ต้องชำระค่าสมัครคนละ  500  บาท   

(ห้าร้อยบาท)  เงินค่าสมัครนี้จะนำไปเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง  และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
  

7.   การยื่นใบสมัคร 
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม 

ทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ตามแบบพิมพ์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย  จำกัด  และให้ส่งรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  1  แผ่น ,   
สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  1  แผ่น , สำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง)  
จำนวน  1  แผ่น  แนบติดพร้อมกับใบสมัครด้วย  
  

8.  การถอนใบสมัคร 
   ผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้วมีความประสงค์จะขอถอน  ให้ยื่นเรื่องราวได้ที่สำนักงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ในวันที ่ 19  มกราคม  2566   
ไม่เกินเวลา  12.00  น.  และจะประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
 

9.  การตรวจคุณสมบัติ 
  คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้ไม่ได้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  จะทำการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  ชุดที่  14  ประจำปี  2566  ในวันที่  20  มกราคม  2566  
 

10.  วัน  เวลา  ลงคะแนน 
  กำหนดลงคะแนนการเลือกตั้งนายกสมาคม  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565   
วันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2566  เวลาตั้งแต่  08.00  น.  เป็นต้นไป  จนถึงเวลา  13.00  น.  ปิดการ
จ่ายบัตรเลือกตั้ง 

11. ... 
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11.  สถานที่ลงคะแนน  และการลงคะแนน   

สถานที่ลงคะแนน  วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย  
   (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย  เดิม) 

   การลงคะแนน  สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมได้  1  คน   
  ในการใช้สิทธิ์ลงคะแนน  ให้สมาชิกแสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพ่ือ
รับบัตรเลือกตั้ง 

 

12.  การจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  จะจัดพิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสังกัดต่าง ๆ  เพ่ือให้สมาชิกตรวจสอบก่อนการเลือกตั้ง  หากชื่อสมาชิกตกหล่นให้
แจ้งเพ่ิมได้ภายในวันที่   
10  กุมภาพันธ์  2566   
  ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จำกัด  และเป็นผู้มีรายชื่อในเขตท่ีตัวเองสังกัดอยู่ 
 

13.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง  
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม  ภายในวันที่  23  มกราคม  2566  และจะประกาศให้
สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
  

14.  บัตรลงคะแนน  
             สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด  จะเป็นผู้
จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งนายกสมาคม 

 

15.  การนับคะแนนนายกสมาคม  นับรวมทั้ง  3  เขตเลือกตั้ง 
 

16.  การประกาศผลการเลือกตั้ง  
การประกาศผลการเลือกตั้ง  สมาคมจะประกาศผลการเลือกตั้ง  ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 

ทั้ง  3  เขตเลือกตั้ง  เป็นนายกสมาคมตามข้อ  1 
   กรณีผู้สมัครรับการเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม   พ.ศ.  2566 
 
 
      
             

(นายวิสุทธิ์  จันทะ) 
อุปนายกสมาคม  ทำหน้าทีแ่ทน 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จำกัด 
 
 


