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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด 
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 

************************************************* 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 62(9) และข้อ 86(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 59 คร้ังที่ 16 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์แก้ไขและก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  คร้ังที่ 1/2563 วันที่  28  พฤศจิกายน  2563  มีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้สหกรณ์แก้ไขและก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ.2563” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป 
          ข้อ 3.ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
พ.ศ. 2555  และบรรดาระเบียบประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้  
  “สหกรณ”์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด  
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ แต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการสรร
หาคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับสรรหาจากสมาชิกให้ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
  “กรรมการ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับสรรหาจากสมาชิกให้ท าหน้าที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์    
ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
  “ปี” หมายถึง ปีทางบัญชีของสหกรณ์  ตั้งแต่วันที ่1 พฤศจิกายน  ถึง 31 ตุลาคม ของปีถัดไป 
  “เขต”  หมายถึง  เขตสรรหาประธานกรรมการ โดยให้ถือว่า ทุกหน่วยในจังหวัดตราดเป็นเขตสรรหาเดียว  
  “หน่วย” หมายถึง การแบ่งหน่วยสรรหากรรมการด าเนินการ โดยให้แบ่งเป็นหน่วยตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกัน  เพื่อความสะดวกของการคมนาคม และสอดคล้องกับการบริหารจัดการ
ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด   
  “หน่วยสรรหา” หมายถึง สถานที่ที่ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
  “ข้อ 5.  ให้ก าหนดหน่วยสรรหากรรมการด าเนินการออกเป็น  13  หน่วย  ดังนี้ 

หน่วย สังกัด 
1.  กลาง สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคตราด, บ านาญเทคนิคตราด, วิทยาลัย

สารพัดช่างตราด, บ านาญ-วิทยาลัยสารพัดช่างตราด, วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่, บ านาญ
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่, โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา , กองการศึกษาส านักงาน
เทศบาลเมืองตราด, บ านาญกองการศึกษาเทศบาลเมืองตราด,  บ าเหน็จรายเดือน (เทคนิค
ตราด)   และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด 
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หน่วย สังกัด 
2.  สพป.ตราด สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด,  สมาชิกที่ออกจาก

ราชการและยังเป็นสมาชิกสหกรณ์,  สมาชิกที่โอนย้ายสังกัดและยังเป็นสมาชิกสหกรณ์, 
ส านักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรจังหวัดตราด,  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตราด, บ านาญศึกษาธิการจังหวัดตราด, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด, 
บ านาญส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด,  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด, หน่วยหักเงินจากธนาคาร, บ าเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจ า), 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด, บ านาญส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด 

3. สพม.เขต 17 (1) สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 17,  
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์, ตราดสรรเสริญวิทยาคม, เกาะกูดวิทยาคม,  ตราษตระการ
คุณ, บ านาญ ร.ร. ตราษตระการคุณ, บ านาญ สพม.17,  บ าเหน็จรายเดือน สพม.17  และ
พนักงานราชการในสังกัด 

4. สพม.เขต 17 (2) สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร,  เขาน้อยวิทยาคม, วัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์), เนินทรายวิทยาคม, แหลมงอบวิทยาคม, เกาะช้างวิทยาคม, 
เขาสมิงวิทยาคมฯ, ประณีตวิทยาคม, สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,  บ่อไร่วิทยาคม,  
หนองบอนวิทยาคม, คลองใหญ่วิทยาคม และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ 
ในสังกัด 

5. บ านาญ สพป.ตราด สมาชิกที่รับบ านาญที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองตราด 
6.  อ าเภอเมืองตราด  1 สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนคลองขวาง,  บ้านทุ่งไก่ดัก, วัดวิเวกวราราม,  

วัดวรุณดติถาราม, ชุมชนวัดท่าพริกฯ, บ้านโพรงตะเฆ่ฯ, บ้านไร่ป่า, วัดตะกาง,  
วัดแหลมกลัด,วัดสะพานหิน, บ้านคลองประทุน , บ้านบางปรง, วัดบางปรือ,  
บ้านฉางเกลือฯ,  วัดคลองขุด  และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด 

7  อ าเภอเมืองตราด  2 สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านปากคลองน้ าเชี่ยว,  วัดสุวรรณมงคล, วัดไทรทอง,  
วัดหนองเสม็ด, อนุบาลตราด, เอกชน-กิตติวิทยา, เอกชน-สุนันทาวิทยา, ไสวนันทวิทย์, 
กองการศึกษา อบจ.ตราด, บ านาญกองการศึกษา อบจ.ตราด,  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดตราด, ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ตราด (กศน.ตราด)   และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด  

8.  อ าเภอเมืองตราด  3 สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านท่าประดู่, บ้านสวนใน, วัดวังฯ, วัดบุปผาราม, 
อนุบาลชุมชน   วัดหนองบัว, บ้านท่าเรือจ้างฯ, เอกชน – มารดานุสรณ์, บ้านเปร็ดใน, 
บ้านแหลมพร้าว, วัดหนองคันทรง, วัดอ่าวใหญ่, วัดห้วงน้ าขาว, ชุมชนวัดอ่าวช่อ,  
วัดแหลมหิน,  วิทยาลัยชุมชนตราด  และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด 

9.  อ าเภอเขาสมิง  1 สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง, วัดสลัก, วัดท่าโสม, บ้านคลองศอก,  
วัดท่าหาด, ชุมชนวัดแสนตุ้ง, วัดพนมพริก,  บ้านดงกลาง, บ้านตามาง, ชุมชน 
บ้านเขาสมิง,  บ้านห้วงพัฒนา, วัดฆ้อ, บ้านโป่ง  รวมทั้งสมาชิกที่รับบ านาญที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วยอ าเภอเขาสมิง 1 และรวมถึงสมาชิกที่เป็น
พนักงานราชการในสังกัด 
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หน่วย สังกัด 
10.  อ าเภอเขาสมิง  2 สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดดินแดง, บ้านดอนสูง, วัดประณีต, บ้านหนองบัว, 

วัดเสนาณรงค์, วัดตาพลาย, บ้านเจียรพัฒนา, บ้านเกษมสุข, บ้านมณฑล, บ้านเนินตะบก 
รวมทั้งสมาชิกที่รับบ านาญ ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วย
อ าเภอเขาสมิง  2 และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด 

11.  อ าเภอบ่อไร่   สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล, บ้านด่านชุมพล,  
บ้านปะเดา, ไทยรัฐวิทยา 44 ฯ,  เพียงหลวง 6 , ชุมชนบ้านตากแว้ง, บ้านสระใหญ่,  
ชุมชนวัดบ่อไร่, อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์, บ้านหนองบอน, คีรีศรีสาครวิทยา, 
อัมพรจินตกานนท์, วัดช้างทูน,บ้านมะนาว, บ้านจัดสรร, บ้านปะอา, บ้านหนองแฟบ, 
บ้านตางาม,บ้านคลองแอ่ง, ราชประชานุเคราะห์ ๔๙  รวมทั้งสมาชิกที่รับบ านาญที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วยอ าเภอบ่อไร่  และรวมถึงสมาชิกที่
เป็นพนักงานราชการในสังกัด 

12.  อ าเภอคลองใหญ่ สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านคลองมะนาว, บ้านไม้รูด, บ้านหนองม่วง,  
วัดห้วงโสม, บ้านตาหนึก, บ้านเนินตาล,  อนุบาลวัดคลองใหญ,่ บ้านหาดเล็ก,  
บ้านคลองจาก, บ้านโขดทราย,  เอกชน - จุติพร, บ้านคลองมะขาม,  รวมทั้งสมาชิกที่รับ
บ านาญที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วยอ าเภอคลองใหญ่  และ
รวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการในสังกัด  และสมาชิกที่อยู่ในเขตอ าเภอคลองใหญ่ที่
ไม่ได้สังกัดโรงเรียนข้างต้น 

13.  อ าเภอแหลมงอบ สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยวฯ, ชุมชนแหลมงอบฯ,   
บ้านคลองใหญ่, วัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง, วัดทองธรรมชาติ,  
บ้านธรรมชาติล่าง, บ้านอ่าวตาลคู่ , วัดบางปิดล่าง, วัดบางปิดบน,  ชุมชนวัดบางกระดาน, 
บ้านเนินดินแดง, บ้านบางเบ้า, บ้านคลองพร้าว, อนุบาลเกาะช้าง, วัดสลักเพชร,  
วัดวัชคามคชทวีป, บ้านอ่าวพร้าว, บ้านคลองเจ้า, บ้านเกาะหมากฯ, อนุบาลเกาะกูด,  
รวมทั้งสมาชิกที่รับบ านาญที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาในหน่วย
อ าเภอแหลมงอบ, เกาะช้าง, เกาะกูด, เกาะหมาก และรวมถึงสมาชิกที่เป็นพนักงาน
ราชการในสังกัด 

 ข้อ 6.  การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
       6.1 ประธานกรรมการ  ให้สมาชิกในเขตจังหวัดตราด เลือกประธานกรรมการ 1 คน จากผู้สมัคร  
เป็นประธานกรรมการตามประกาศของสหกรณ์ 
       6.2  กรรมการด าเนินการให้สมาชิกแต่ละหน่วยสรรหากรรมการด าเนินการ ได้ไม่เกินจ านวนที่
ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 7. กรรมการด าเนินการ  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับสรรหาอีกได้แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อย หนึ่งปีทางบัญชี  จึงจะมีสิทธิสมัครรับสรรหาใหม่ได้ 
 ประธานกรรมการ หรือ กรรมการด าเนินการ ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้
ถือว่าพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  ข้อ 8. จ านวนสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงสรรหาให้ถือเอาจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ในวันที่  30 
กันยายน  ของปีที่มีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  
 ข้อ 9. คุณสมบัติของผู้สมัครรับสรรหาเป็นประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการ 
  9.1  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
  9.2  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
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  9.3  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  9.4  ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา22 (4) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
  9.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที ่
 9.6 ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับถึงวันสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
  9.7  ไม่ด ารงต าแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างประจ าในสหกรณ์นี้    
 ข้อ 10. ให้คณะกรรมการด าเนินการ  ประกาศวันรับสมัครสรรหา  สถานที่รับสมัคร  หน่วยสรรหา
ระยะเวลาการสมัครและวันลงคะแนนสรรหา  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ข้อ 11.  ในการสมัครรับสรรหาให้ผู้สมัคร  ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดตามวัน และ
สถานที่ ที่ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร     
 ข้อ 12. เมื่อพ้นก าหนดวันรับสมัครให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรายชื่อ ผู้สมัครรับสรรหา
ส่งไปให้หน่วยสรรหาปิดไว้ที่หน่วยสรรหา 
 ข้อ 13. ในการลงคะแนนเสียงสรรหาให้สมาชิกลงคะแนนเสียงโดยตรงและลับ 
  ข้อ 14. เขตหรือหน่วยสรรหาใด มีผู้สมัครไม่เกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่พึงมีในเขตหรือ    
หน่วยนั้น  ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ได้รับการสรรหา 
  ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  ที่พึงจะได้รับสรรหาในเขตหรือหน่วยสรรหานั้น  คะแนน
เท่ากัน  ให้ด าเนินการจับสลากเพื่อให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ  หรือกรรมการตามจ านวนที่ก าหนดตาม
ประกาศของ สหกรณ ์
  ข้อ 16. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งสมาชิก  เป็นคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่งต่อหนึ่ง
หน่วยสรรหา จ านวนไม่น้อยกว่า  3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน คณะกรรมการสรรหาให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 17. ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดเตรียม และมอบบัตรส าหรับลงคะแนนสรรหา ให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาแต่ละหน่วย และให้คณะกรรมการสรรหาลงลายมือชื่อบนบัตรสรรหาก ากับทุกฉบับ 
 ข้อ 18. คณะกรรมการด าเนินการมอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหา   และแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการ
สรรหาตามที่สหกรณ์ก าหนดให้แก่คณะกรรมการสรรหาก่อนการเปิดการลงคะแนน  โดยให้มีเวลาเพียง
พอที่จะตรวจสอบ 
 ข้อ 19. ในวันสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยจัดอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสรรหาให้พร้อม 
 “ข้อ 20. ให้เปิดท าการลงคะแนนในเวลา 08.30 น. และปิดการลงคะแนนใน  เวลา  12.00  น. ส าหรับ
หน่วยสรรหาที่อยู่เกาะ  และปิดเวลาลงคะแนน  เวลา 15.00 น.  ส าหรับหนว่ยสรรหาอ่ืน 
 ข้อ 21. หลังจากปิดการลงคะแนนแล้ว  บัตรลงคะแนนสรรหากรรมการหน่วยให้นับที่หน่วยสรรหา
นั้น ๆ โดยหน่วยสรรหากรรมการหน่วยย่อยให้น าส่งบัตรลงคะแนนสรรหา   และนับรวมกับหน่วยที่สังกัด  
ส่วนบัตรลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการให้แต่ละหน่วยน าส่งและนับ พร้อมกัน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศ” 
 ข้อ 22. เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหา จัดท ารายงานแสดงผลการนับ
คะแนนการสรรหาประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการของแต่ละหน่วยต่อประธาน
กรรมการด าเนินการทราบทันที 
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 ข้อ 23. ให้ประธานกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อรวบรวมผลการ
ด าเนินการสรรหาประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการ  แล้วเสนอให้ประธานกรรมการ
ด าเนินการประกาศผลการสรรหา และแจ้งให้แต่ละหน่วยสรรหาทราบ พร้อมท ารายชื่อผู้ที่ได้รับสรรหาเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ ่พิจารณาเพื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ  ในคราวที่มีการประชุมใหญ่ประจ าปี 
 ข้อ 24. กรณีผู้สมัครรับสรรหารายใด  ที่เห็นว่าหน่วยสรรหาไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หรือ การสรรหาไม่เป็นไปตามความบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ตนเอง   ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการสรรหา เพื่อคณะกรรมการด าเนินการจะได้น าเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณา ผลการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ถือเป็นสิ้นสุด และถ้าที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้นับคะแนนใหม่ใน
หน่วยใดที่ท าให้ผลการสรรหาเปลี่ยนแปลงไป  ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาใหม่ภายใน  1  เดือน นับ
แต่วันประชุมใหญ่และผลการสรรหาใหม่ ถือว่าเป็นการสิ้นสุด  ให้คณะกรรมการประกาศแต่งตั้งเป็น
กรรมการโดยไม่ต้องแจ้งที่ประชุมใหญ่อีก และให้กรรมการ ที่สรรหาคร้ังแรกสิ้นสุดลงนับแต่วันแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ การด าเนินการหรือการกระท าใด ๆ ของกรรมการที่สรรหา  คร้ังแรกได้กระท าไป ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการหรือกระท าที่ถูกต้องตามระเบียบนี้ และข้อบังคับสหกรณ์  
 ข้อ 25. แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสรรหากรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 26.  ให้กรรมการด าเนินการ  ก่อนระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  เป็นกรรมการด าเนินการต่อไปจนครบ
วาระ  แล้วจึงด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 ข้อ 27.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 
 

           (ลงชื่อ)            สมนึก  แพทย์พิทักษ์ 
(นายสมนึก  แพทย์พิทักษ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด 


