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 ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั 

ฉบบัที่  024 /2565 

เร่ือง  แกไ้ขเพิ่มเตมิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ฉบบัที ่023/2565 ลงวนัที่ 8 พฤศจกิายน   

         2565 เร่ือง การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั ประจ าปี  2566 - 2567 

 …………………….................................……………………………… 

      อนุสนธิตามทีส่หกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ไดม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

ฉบบัที ่023/2565 ลงวนัที ่8 พฤศจกิายน 2565 เร่ือง การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั 

ประจ าปี 2566-2567 ไปแลว้นัน้ 

              บดันี้  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์  จ ากดั   ไดม้กีารตรวจสอบขอ้ความของ

ประกาศฉบบัดงักล่าวแลว้ เห็นว่ายงัมขีอ้ความบางส่วนยงัไม่ครบถว้นตามกระบวนการในการเลอืกตัง้  อาศยัมตทิี่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์  จ ากดั  ชุดที่ 65 ในการประชุมครัง้ที่ 27 /2565 เมื่อวนัศุกร ์

ที ่11 พฤศจกิายน 2565 จงึแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความในประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  ฉบบัที่ 023 / 2565  

ลงวนัที ่8 พฤศจกิายน 2565 ขอ้ 3.1  ขอ้ 3.4  ขอ้ 5.3 ขอ้ 5.4  ขอ้ 5.5  และขอ้  8.4   ไวด้งัต่อไปนี้ 

               ขอ้ 3.  วนัเวลาและสถานท่ีรบัสมคัร 

 

ขอ้ความเดิม ขอ้ความใหม ่

3.1  รบัสมคัรในระหว่างวนัพธุ ที ่16 พฤศจกิายน 2565 ถงึ

วนัพฤหสับด ีที ่ 17 พฤศจกิายน 2565 ตัง้แต่ เวลา 09.00 น. 

ถงึเวลา 15.00 น. ณ  หน่วยเลอืกตัง้ ทีส่มาชกิสงักดัตามบญัชี

หน่วยเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ประจ าปี 2566 - 2567  

ตามแนบทา้ยประกาศนี้ 

3.1  สมาชิกยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ในระหว่าง 

วนัพธุ ที ่16 พฤศจกิายน 2565 ถงึวนัพฤหสับด ีที ่ 17 

พฤศจกิายน 2565 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถงึเวลา 15.00 น. 

ณ  หน่วยเลอืกตัง้ที่สมาชิกสงักดัตามบญัชีหน่วยเลอืกตัง้

ผูแ้ทนสมาชกิ ประจ าปี 2566 - 2567 ตามแนบทา้ย

ประกาศนี้ 

3.4  วนัที ่24 - 25 พฤศจกิายน 2565 รบัสมคัรผูแ้ทนสมาชกิ

ในหน่วยทีส่มาชกิสมคัรไม่ครบตามจ านวนจดัสรร 

ตามที่ประกาศ  

3.4  วนัท่ี  26 พฤศจกิายน 2565 รบัสมคัรผูแ้ทนสมาชิก

เพิ่มเติม ในหน่วยที่สมาชกิสมคัรไม่ครบตามจ านวน

จดัสรรตามทีป่ระกาศ  
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-------------- 2 ----------------- 

 

 ขอ้ 5. ตรวจสอบคุณสมบติัและประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสมคัร 

 ขอ้ความเดิม ขอ้ความใหม ่

5.3 สหกรณ์ฯ จะตดิประกาศรายชื่อผูม้สีทิธ์ิสมคัรรบั 

การเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ ในวนัที ่23 พฤศจกิายน 

2565  ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั 

และทางเวปไซดข์องสหกรณ์ www.kalasintsc.com  

5.3 สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั จะตดิประกาศ 

รายชื่อผูม้สีทิธ์ิสมคัรรบัการเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ ใน

วนัที ่23 พฤศจกิายน 2565  ณ ส านกังานสหกรณ์ออม

ทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั และทางเวปไซดข์องสหกรณ์  

ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั www.kalasintsc.com  

      อทุธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบติัผูแ้ทนสมาชิก 

ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ 

จ ากดั  ภายในวนัท่ี 24 – 25 พฤศจกิายน 2565  ณ 

ส านักงานสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

5.4  วนัที ่24 พฤศจกิายน 2565 รบัสมคัรผูแ้ทนสมาชกิ 

ในหน่วยทีส่มาชกิสมคัรไม่ครบตามจ านวนจดัสรร 

ตามที่ประกาศ 

      วนัที ่25 พฤศจกิายน 2565 ตรวจสอบคุณสมบตัิ

ผูส้มคัรผูแ้ทนสมาชกิในหน่วยที่มสีมาชกิสมคัรไม่ครบ 

ตามจ านวนจดัสรรตามทีป่ระกาศ 

5.4 วนัเสาร ์ท่ี 26  พฤศจกิายน 2565 รบัสมคัรผูแ้ทน 

สมาชกิในหน่วยทีส่มาชกิสมคัรไม่ครบตามจ านวนจดัสรร

ตามที่ประกาศ  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรพัยค์รู

กาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

   วนัอาทิตย ์ท่ี 27  พฤศจกิายน 2565 ตรวจสอบ 

คุณสมบตัผูิส้มคัรผูแ้ทนสมาชิกในหน่วยทีม่สีมาชกิสมคัร 

ไม่ครบตามจ านวนจดัสรร  และ ประกาศรายช่ือผูมี้สทิธ์ิ

สมคัรรบัการเลอืกตัง้ เป็นผูแ้ทนสมาชิก ประจ าปี  

2566 – 2567   เพิ่มเติม 

5.5 ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้ มารบัรายชื่อผูม้ี

สทิธ์ิเลอืกตัง้พรอ้มบตัรเลอืกตัง้ ในวนัที ่29 พฤศจกิายน 

2565  ณ ฝ่ายธุรการส านกังานสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์

จ ากดั โดยเริ่มรบับตัรเลอืกตัง้ ในเวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป 

 

5.5  ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้ มารบัรายชื่อ 

ผูม้สีทิธ์ิเลอืกตัง้พรอ้มบตัรเลอืกตัง้ ในวนัที ่29 พฤศจกิายน 

2565  ณ ฝ่ายธุรการ ส านกังานสหกรณ์ออมทรพัยค์รู

กาฬสนิธุ ์จ ากดั   โดยเริ่มรบับตัรเลอืกตัง้ ในเวลา 08.30 น. 

ถงึ เวลา 09.30 น. 

 

http://www.kalasintsc.com/
http://www.kalasintsc./
http://www.kalasintsc.com/


  
 

 

                                 

             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด 
       8/1 ถนนสนามบิน  ต.กาฬสนิธุ์  อ. เมือง  จ. กาฬสินธุ์   46000 

 0-43-840-126-7 ,0-4381-1881   www.kalasintsc.com  E-mail  :  kalasintsc@gmail.com 
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                                    -------------- 3 ----------------- 

 

 ขอ้ 8. วิธีการเลอืกตัง้ ใชวิ้ธีการเลอืกตัง้โดยลบั 

 

ขอ้ความเดิม ขอ้ความใหม ่

8.4  ในวนัเลอืกตัง้เมือ่สมาชกิผูม้สีทิธ์ิลงคะแนนเลอืกตัง้มา

แสดงตนต่อหนา้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้ พรอ้ม

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรอืบตัร

อื่นทีท่างราชการออกใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้

ตรวจสอบจากบญัชีรายชื่อผูม้สีทิธ์ิลงคะแนนเลอืกตัง้ หาก

พบว่าถูกตอ้งใหล้งเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั

และใหส้มาชกิลงลายมอืชื่อแลว้จ่ายบตัรเลอืกตัง้ให ้สมาชิก

จะลงลายมอืชื่อขอรบับตัรและจะลงคะแนนแทนกนัไม่ได ้

 

8.4  ในวนัเลอืกตัง้เมือ่สมาชกิผูม้สีทิธ์ิลงคะแนนเลอืกตัง้มา

แสดงตนต่อหนา้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้ พรอ้ม

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือ  

บตัรอื่นที่ทางราชการออกใหท่ี้มีเลขท่ีบตัรประจ าตวั 13 หลกั 

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้ตรวจสอบจากบญัชี

รายชื่อผูม้สีทิธ์ิลงคะแนนเลอืกตัง้ หากพบว่าถูกตอ้งใหล้ง

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และ ใหส้มาชกิ 

ลงลายมอืชื่อแลว้จ่ายบตัรเลอืกตัง้ให ้สมาชิกจะลงลายมอืชื่อ

ขอรบับตัร และ จะลงคะแนนแทนกนัไม่ได ้

 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 

ประกาศ ณ วนัที ่ 11  เดอืน  พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 

 

                         

                      (นายประสบ   ตรีทศ) 

รองประธานกรรมการ  ปฏบิตักิารแทน 

                                                     ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 
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แกไ้ขเพิ่มเตมิ ปฏทิินการเลือกตัง้ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั   

ประจ าปี 2566 – 2567  แนบทา้ยประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ฉบบัที ่024/2565 ลงวนัที ่11 พฤศจกิายน 2565  

วนั / เดือน / ปี รายละเอยีด หมายเหตุ (ผูร้บัผิดชอบ) 

9 พ.ย. 2565 

 

- แจง้โรงเรียน / แจง้หน่วยต่างๆ  ส่งรายชื่อผูม้สีทิธิ์ลงคะแนนเลอืกตัง้  

(เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนสมาชกิ และ 

มรีายชื่ออยู่ในหน่วยเลอืกตัง้ ทีส่มาชกิสงักดั ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2565) 

- แจง้โรงเรียนเพือ่ตรวจสอบ หากพบว่ามรีายชื่อตกหลน่ คลาดเคลือ่นหรือไม่

ถูกตอ้ง ใหส้มาชกิหรือโรงเรียน ท าหนงัสอืแจง้สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ 

จ ากดั ไม่เกินวนัที ่15 พฤศจกิายน 2565    

-ฝ่ายธุรการสหกรณ์ออมทรพัยค์รู

กาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

โทร 043-820146  

      ต่อ 124,125 

      063 - 464 - 0228 

15 พ.ย. 2565 - โรงเรียน หรือ หน่วยงาน ทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นหน่วยเลอืกตัง้จดัส่งรายชื่อ

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้  (หน่วยละ 3 คน)  แจง้ใหส้หกรณ ์

ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ไดร้บัทราบเพือ่ออกค าส ัง่แต่งตัง้ 

-โรงเรียน / หน่วยงานหน่วย

เลอืกตัง้ ตามประกาศสหกรณ์ 

ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั   

16 -17 พ.ย.2565 

  

-  รบัสมคัรผูแ้ทนสมาชิก ประจ าปี 2566-2567 (เวลา 09.00 น.–15.00 น.) -สมคัรที ่หน่วยเลอืกตัง้  

  

21-22 พ.ย.2565 -  ตรวจสอบคุณสมบตัผูิม้สีทิธิ์สมคัรรบัการเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชิก  

ประจ าปี 2566 - 2567 

-คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบตัิ 

23 พ.ย. 2565 

  

- ประกาศรายช่ือผูมี้สทิธ์ิสมคัรรบัการเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชิก  

ประจ าปี 2566 - 2567  

-  อทุธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบติัผูแ้ทนสมาชิก ต่อ คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ภายใน 2 วนั  

- ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรพัย์

ครูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

 - คณะกรรมการด าเนินการ 

26 พ.ย. 2565 -  รบัสมคัรผูแ้ทนสมาชิก ประจ าปี 2566 - 2567 เพิ่มเติม 

ในหน่วยท่ีสมคัรไม่ครบจ านวนจดัสรรตามประกาศสหกรณอ์อมทรพัยค์รู

กาฬสนิธุ ์ จ ากดั   เวลา 09.00 น. - 15.00น.  ณ ฝ่ายธุรการ  

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

- ฝ่ายธุรการ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ 

จ ากดั 

27 พ.ย. 2565 -  ตรวจสอบคุณสมบติัผูมี้สทิธ์ิสมคัรรบัการเลอืกตัง้ เพิ่มเติม 

-  ประกาศรายช่ือผูมี้สทิธ์ิสมคัรรบัการเลอืกตัง้ เพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบติั 

29 พ.ย. 2565 

  

  

 

-  เลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิก ประจ าปี 2566 - 2567 (เวลา 12.00 น. – 15.00 น.) 

-  หน่วยเลอืกตัง้รายงานผลการเลอืกตัง้อย่างไม่เป็นทางการ (หลงันบัคะแนน

เสร็จ)  เวลา 16.00 น.  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้ ส่งใบกรอก

คะแนน / บญัชรีายชื่อผูม้สีทิธิ์ลงคะแนนฉบบัมลีายมอืชื่อผูแ้สดงตนมา

ลงคะแนน บตัรเลอืกตัง้ทีล่งคะแนนแลว้ บตัรเสยี และบตัรเลอืกตัง้ทีย่งัไม่

ลงคะแนน ส่งคืนฝ่ายธุรการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

- ณ หน่วยเลอืกตัง้ 

- คณะกรรมการรบัรายงาน 

ผลการเลอืกตัง้ 

 

30 พ.ย. 2565 -  ประกาศผลการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชิก  ประจ าปี 2566-2567 - ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรพัย์

ครูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

http://www.kalasintsc.com/


  

 


