
ท่ี ส.ส.นม.30/101                    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
              สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั 

     669  หมู่ 5  ถ.ราชสีมา – ปักธงชยั ต.ปรุใหญ่  
     อ.เมืองนครราชสีมา   จ.นครราชสีมา  30000  

 

      22  กมุภาพนัธ์   2563 
 

เร่ือง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 และเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสมาคม ชุดท่ี 11  
 

เรียน   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562    จ านวน   1   ชุด 
  2.  ประกาศรับสมคัรกรรมการด าเนินการสมาคม ชุดท่ี 11   จ านวน 1    ชุด  
   

ดว้ย    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั    ไดก้ าหนดให้มีการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี 2562  เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของสมาคม งบดุล บญัชีรายรับ – รายจ่าย   ในรอบปีท่ีผ่านมา   
และเพ่ือพิจารณาอนุมติังบประมาณรายได้  –  รายจ่าย  ประจ าปี  2563  และเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสมาคมชุดท่ี 11 
และพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของสมาคม วนัอาทิตยท่ี์  29  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป    ณ  ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั   ต าบลปรุใหญ่   อ  าเภอเมืองนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา  
 

  ในการน้ี   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ ากดั  ใคร่ขอเชิญท่าน
เขา้ประชุม  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าว   โดยก าหนดลงทะเบียนเขา้ประชุม  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.    ทั้งน้ี   ขอใหน้ า
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือบตัรประจ าตวัท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้ไปแสดงต่อ
พนกังานสมาคม  เพ่ือลงทะเบียนเขา้ประชุม และสมาคมไดส่้งประกาศรับสมคัรกรรมการมาพร้อมน้ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
 

ขอแสดงความนบัถือ 
       
 
 
 

             (นายประมวล   ทัง่กลาง) 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั 

ฝ่ายธุรการ 
โทร.  0 – 8173 - 0297 – 8 โทร 0 – 4421 – 1595, 0 – 4421 - 1596 
www.sosonomo.com  E-mail : sosonomo@hotmail.co.th 
หมายเหตุ ไม่มค่ีาเบีย้เลีย้ง และค่าพาหนะ 

http://www.sosonomo.com/


 

 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากดั (ส.ส.นม.) 
 วนัอาทติย์ที ่29  มนีาคม  พ.ศ. 2563   ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากดั 

ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 

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

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  1 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
1.1 แนะน านายทะเบียนกลาง  ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
1.2 แนะน านายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

(นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปรุใหญ่) 
1.3 แจง้จ านวนสมาชิก  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  พ.ศ. 2562   

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่คร้ังท่ีแลว้ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  3 เร่ืองต่อเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  4 พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของ  
ท่ีผา่นมาในรอบปี 
4.1 รายงานแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคม 
4.2 รายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  5 รายงานจ านวนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  6 รายงานฐานะการเงิน เพ่ือพิจารณางบดุลประจ าปี 2562 
    6.1  พิจารณางบประมาณรายได ้– รายจ่าย ประจ าปี 2563 
    6.2  พิจารณาร่างแกไ้ขขอ้บงัคบัสมาคม 
    6.3  พิจารณาร่างระเบียบของสมาคม วา่ดว้ย ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรม 

        ทางศาสนา พ.ศ. 2563 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  7 เลือกตั้งกรรมการบริหารงานชุดใหม่ 
    7.1  เลือกตั้งกรรมการด าเนินการสมาคม ชุดท่ี 11 (15 คน) 
           นายกสมาคม/ เหรัญญิก/เลขานุการ/กรรมการต าแหน่งอ่ืนๆ 
    7.2  เลือกตั้งผูต้รวจบญัชี   
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  8 เร่ืองอ่ืน ๆ  
 
 
 
 



 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เร่ือง   รับสมคัรกรรมการด าเนนิการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากดั (ส.ส.นม.) 

ชุดที่  11 
------------------------------- 

อาศยัอ านาจตาม ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา 
จ ากดั   วา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2561  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ในคราว           
ประชุมคร้ังท่ี  1/2563  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  22  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2563  จึงประกาศรับสมคัรกรรมการด าเนินการสมาคม  ชุดท่ี 11  
จ านวนสิบหา้คน   ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1. จ านวนคณะกรรมการด าเนินการสมาคม 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะจดัใหมี้การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสมาคม ชุดท่ี 11  จ านวนสิบหา้คน       
ซ่ึงจะมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
 

2. คุณสมบัตผิู้สมคัร 
รับสมคัรสมาชิกสมาคม  มีคุณสมบติัสมควรแก่วตัถุประสงคข์องสมาคม  ดงัต่อไปน้ี  คือ 
(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต ่ากวา่ยี่สิบหา้ปีบริบูรณ์ 
(3) มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ชั้นประถมศึกษาปีท่ีส่ี 
(4) มีอาชีพเป็นหลกัแหล่งและมีฐานะมัน่คง 
(5) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั 
(6) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อ่ืน 
(7) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(8) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวชในศาสนาใด 
(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าทอ้งท่ีหรือนายทะเบียนกลางสั่งให ้           

พน้จากต าแหน่งกรรมการสมาคม 
(10)  ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนใหอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ  

  เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือไม่เคยตอ้งโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(11)  ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

  ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(12)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(13)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั  หรือบุคคลลม้ละลาย 
(14)  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  

  หรือไม่เคยถูกนายจา้งเลิกจา้งเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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3. การรับสมคัร 
         3.1 สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการเลือกตั้ง ขอรับใบสมคัรไดท่ี้ฝ่ายธุรการ สมาคม                         
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  และใหย้ื่นใบสมคัรต่อ                
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   ระหวา่งวนัท่ี  11 – 13  มีนาคม พ.ศ. 2563   ณ  หอ้งประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                    
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั    เลขท่ี  669   ถนนราชสีมา  –  ปักธงชยั   อ  าเภอเมืองนครราชสีมา                        
จงัหวดันครราชสีมา   เวลา 09.00 – 15.00  น. 

3.2  กรณีผูส้มคัรรับเลือกตั้งมาก่อนเวลา  09.00 น. ใหถื้อวา่ผูส้มคัรมาพร้อมกนั และใหผู้ส้มคัร                                       
จบัสลากล าดบัท่ีก่อนหลงั  แลว้จึงจบัสลากหมายเลขประจ าตวัของผูส้มคัร 
  3.3 การใหห้มายเลขประจ าตวัผูส้มคัร 
   3.3.1 กรณีผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นทีม ใหห้วัหนา้ทีมจดัเรียงล าดบัหมายเลขรับเลือกตั้ง  
โดยใหห้วัหนา้ทีมเป็นผูจ้บัสลากเรียงล าดบัหมายเลขตาม ขอ้ 3.2  
   3.3.2 กรณีผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมคัรเป็นรายบุคคล ใหเ้รียงหมายเลขเป็นรายบุคคล โดย
เรียงล าดบัก่อนหลงัตามขอ้ 3.2 
   3.3.3 กรณีผูส้มคัรรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสมาคม เป็นทีมเดียวกนั ใหห้วัหนา้ทีมจดั
เรียงล าดบัหมายเลขรับเลือกตั้ง โดยใหห้วัหนา้ทีมเป็นผูจ้บัสลากเรียงล าดบัหมายเลขตามขอ้ 3.2 เพียงคนเดียว 
 

4. เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัร 
 

4.1 ใบสมคัรตามแบบท่ีสมาคม  ก าหนด 
4.2 รูปถ่ายขนาด 2  น้ิว หนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า จ านวน  2  รูป 
4.3 หลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา 
4.4 ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการท่ียงัไม่หมดอายุ 
4.5 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มสิีทธิสมคัรเข้ารับการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการเลือกตั้ง   ในวนัศุกร์ท่ี  13   มีนาคม          

พ.ศ.2563  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป  ณ ท่ีท าการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
นครราชสีมา จ ากดั     
 

6. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
6.1 กรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการเลือกตั้งในวนัอาทิตยท่ี์ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 12.00 

น.   
ณ ลานจอดรถชั้นล่างหอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั   เลขท่ี  669  หมู่ท่ี  5   ต าบลปรุใหญ่  อ  าเภอ
เมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 
  6.2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอ  านาจหนา้ท่ีควบคุม และด าเนินการจดั หรือจดัใหมี้การเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการสมาคม ปี 2563   ใหเ้ป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เรียบร้อย และเป็นธรรม   และวินิจฉยัปัญหาในการ
เลือกตั้งเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเป็นเช่นไร ใหถื้อเป็นขอ้ยติุ 
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7. ผู้มสิีทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั  ท่ีมีช่ือปรากฏ 
อยูใ่นทะเบียนสมาชิก ณ วนัท่ี  15  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2563 

 

8. หลกัเกณฑ์การเลือกตั้ง 
  8.1 ใหมี้คณะกรรมการด าเนินการสมาคม แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ จ านวนสิบหา้คน 
  8.2  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เกิน จ านวนสิบหา้คน ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสมาคม แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ 
  8.3 การเลือกตั้งใหใ้ชวิ้ธีลงคะแนนลบัใชว้ิธีกาบตัรลงคะแนน 
 

9. วธีิการเลือกตั้ง 
9.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมสถานท่ีโดยจดัเตรียมคูหา  หีบบตัร เจา้หนา้ท่ี และเอกสารต่าง ๆ 
9.2 เปิดหีบบตัรลงคะแนน เวลา 09.00 น. 
9.3 ใหส้มาชิกแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจ าตวัของ 

โรงเรียนเอกชน หรือบตัรอ่ืนท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให ้เพ่ือขอรับบตัรเลือกตั้ง ซ่ึงบตัรเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด สมาชิกผูซ่ึ้งไม่มีบตัรดงักล่าวมาแสดง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  9.4 สมาชิกลงช่ือรับบตัรเลือกตั้งแลว้เขา้คูหา กาเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง           หมายเลขประจ าตวั
ผูส้มคัร 
  9.5 ปิดหีบลงคะแนนเวลา 12.00 น. จากนั้นอนุกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าการนบัคะแนน สรุปผล
การนบัคะแนนส่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  9.6 การประกาศผลการเลือกตั้ง   และส่งผลการเลือกตั้งต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูด้  าเนินการจดัส่งหลกัฐาน พร้อมการลงนามรับรอง
จากกรรมการการเลือกตั้งทุกคน ภายในสามวนันบัแต่วนัเลือกตั้ง 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22  เดือนกมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2563 

                                                                            
(นายอุทิศ  โทแหล่ง) 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั  ชุดท่ี  11 
 

 


