
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  

89 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม  ต ำบลบ้ำนหม้อ  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
76000        โทร. 032 - 425301  โทรสำร. 032 - 400876 
 

ท่ี สอ.พบ.263/2562 

       19  กันยำยน  2562 

เรื่อง     กำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 2563 

เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/หัวหน้ำหน่วยงำน ทุกแห่ง 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย    1.  ประกำศเรื่องกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแทนต ำแหน่งท่ีครบวำระ         
      ประจ ำปี 2563   จ ำนวน   1  ชุด 
  2.  ประกำศเรื่องกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง ประจ ำปี 2563    
     จ ำนวน   1  ชุด 

  เพื่อให้กำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ประจ ำปี 
2563  แทนต ำแหน่งท่ีครบวำระ และแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ก่อนกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี สหกรณ์ฯ จึงได้ประกำศกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแทนต ำแหน่งท่ีครบวำระ และ
แทนต ำแหน่งท่ีว่ำง ประจ ำปี 2563 ตำมเอกสำรที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และกรุณำแจ้งให้สมำชิกในสังกัดของท่ำนทรำบ โดยท่ัวกัน 
 
                ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                (นำยเทิม  มิตรจิต) 
  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 

 
 
 
ฝ่ำยธุรกำรฯ  
Tel.   032 - 425301  ต่อ71 
Fax.    032 - 400876  

 



 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เรื่อง    กำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 2563  แทนต ำแหน่งที่ครบวำระ 

    ------------------------------------- 
                  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  จะด ำเนินกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร    
ประจ ำปี 2563  ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด พ.ศ. 2542 ข้อ 58, 62 ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  ว่ำด้วยกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร พ.ศ.2562 แทนต ำแหน่งท่ีครบวำระ 
จ ำนวน  7  คน (วำระ 2 ปี)  ดังนี้ 

  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  1  คน 
   สรรหำ จำกกำรลงคะแนนของสมำชิกทุกหน่วยงำน 

  กรรมกำรด ำเนินกำรจ ำนวน  6  คน  จัดสรรไปตำมกลุ่มหน่วยงำน 4 หน่วยงำน  ดังนี ้

  หน่วยที่ 1  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1, ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัด
เพชรบุรี , ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเพชรบุรี , ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ำกัด,            
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเพชรบุรี, พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติพระนครคีรี, ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ
จังหวัดเพชรบุรี, ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี,ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี จ ำนวน  2  คน  ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี  2  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 ในเขตอ ำเภอเขำย้อย, ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี ,           
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเพชรบุรี และส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  จ ำนวน 1 คน  

กลุ่มท่ี  3  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำน และสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน     
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 ในเขตอ ำเภอบ้ำนแหลม จ ำนวน 1 คน  
  หน่วยท่ี  2   สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2  จ ำนวน 1 คน  ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี  3  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน     
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 ในเขตอ ำเภอชะอ ำ จ ำนวน 1 คน 

  หน่วยที่  4    สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในกลุ่มสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี   จ ำนวน  1 คน 

  หน่วยท่ี 7   กลุ่มข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออกจำกรำชกำร หรือ
ลำออกจำกกำรปฏิบัติงำน หรือส้ินสุดกำรปฏิบัติงำนด้วยอำยุครบ 60 ปี   จ ำนวน 2 คน 
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1.    วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้สมัครรับกำรสรรหำจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่ำง วันท่ี 8-12 ตุลำคม พ.ศ.2562   

ต้ังแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

2.    คุณสมบัติผู้สมัคร 
(1)  เป็นสมำชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 24  เดือนติดต่อกัน นับถึงวันประกำศรับสมัครกำรสรรหำ 

  (2)  ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีในจังหวัดเพชรบุรีในวันสมัครรับกำรสรรหำ 
  (3)  ไม่เป็นเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนประจ ำในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 

(4)  ผิดนัดส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ครั้ง ย้อนหลัง 2 ปี และไม่เคยขำดส่งเงินต้น  
หรือดอกเบ้ีย ย้อนหลัง 2 ปี  ทำงบัญชีของสหกรณ์นับถึงวันสมัครรับกำรสรรหำ เว้นแต่  
กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของตนเอง 

  (5)  ไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมตำมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 59 

3.   หลักฐานการสมัคร 
  (1)  ใบสมัคร  ตำมแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด  
  (2)  ส ำเนำบัตรประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 ฉบับ 

(3) รูปถ่ำย ขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน  2 รูป หน้ำตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ 
ผ้ำคลุมใบหน้ำ หรือผ้ำโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีควำมจ ำเป็นตำมศำสนำ นิกำยของศำสนำ 
หรือลัทธินิยมในทำงศำสนำ แต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้ำ หน้ำผำก ค้ิว จมูก ปำก และ
คำง โดยจะต้องเป็นรูปถ่ำยท่ีถ่ำยไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันสมัคร 

4.   การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
กำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำ ตัว ผู้สมัคร เข้ำรับกำรสรรหำ  ให้ ใช้หมำยเลขตำมล ำ ดับ              

ของกำรสมัครก่อนหลัง  หำกมีผู้ยื่นใบสมัครพร้อมกันหลำยรำยก่อนเวลำรับสมัคร เวลำ 08.30 น. ให้เจ้ำหน้ำท่ี     
ผู้รับสมัครด ำเนินกำรจับสลำก  เพื่อให้ได้หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครเรียงกันไป  โดยไม่มีกำรสับเปล่ียนหมำยเลขอีก 

5.   การถอนการสมัคร 
  ผู้ท่ียื่นใบสมัครแล้วมีควำมประสงค์จะขอถอนกำรสมัคร  ให้ยื่นเรื่องขอถอนกำรสมัครได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ภำยในวันท่ี  15  ตุลำคม  พ.ศ.2562  ไม่เกินเวลำ 16.30 น.  

6.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำให้สมำชิก
ทรำบโดยท่ัวกัน  ในวันท่ี  18  ตุลำคม  พ.ศ.2562   
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7.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำให้สมำชิก
ได้ตรวจสอบก่อน ในวันท่ี  24 ตุลำคม พ.ศ.2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ,เว็บไซต์ของ
สหกรณ์ฯ (www.phetcoop.com) และหน่วยงำนท่ีสมำชิกสังกัดอยู่ 

                    หำกสมำชิกท่ำนใดไม่มีช่ือในประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ   ให้แจ้งเพิ่มเติมได้
ภำยในวันท่ี  31  ตุลำคม  พ.ศ.2562  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
                   ท้ังนี้ต้องเป็นสมำชิกจนถึงวันท่ี  8  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562   

8.   วัน  เวลา  ลงคะแนนสรรหา 
  8.1  ก ำหนดลงคะแนนสรรหำล่วงหน้ำ ในวันท่ี  6  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562  ระหว่ำงเวลำ 
08.00 น. ถึงเวลำ 13.00 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  
  8.2  ก ำหนดลงคะแนนสรรหำในวัน ท่ี 8 พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562  ระหว่ำงเวลำ          
08.00 น. ถึงเวลำ 13.00 น. ณ หน่วยสรรหำท่ีก ำหนด  

9.   การก าหนดหน่วยสรรหา   สถานที่ลงคะแนน   และการลงคะแนน 
  9.1  ให้ผู้มีสิทธิสรรหำล่วงหน้ำ ลงคะแนนท่ีส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
  9.2  ให้ผู้มีสิทธิสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ลงคะแนนตำมหน่วยสรรหำ ดังนี้ 

หน่วยสรรหาที่ 1      ลงคะแนนท่ีส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนใน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 (สพป.พบ. เขต 1) 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พบ.เขต 1 ในเขตอ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนสังกัด สพม.เขต 10 ในเขตอ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนสังกัด กลุ่มเอกชนในเขตอ ำเภอเมืองเพชรบุรี  
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัด เทศบำล /อบจ./อบต.                   

และหน่วยอื่น ๆ  ในเขตอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 

หน่วยสรรหาที่ 2    ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้ำนเขำย้อย ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พบ.เขต 1 ในเขตอ ำเภอเขำย้อย 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนสังกัด สพม.เขต 10 ในเขตอ ำเภอเขำย้อย 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนสังกัด กลุ่มเอกชนในเขตอ ำเภอเขำย้อย 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัด เทศบำล /อบต. 
    และหน่วยอื่น ๆ ในเขตอ ำเภอเขำย้อย 
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หน่วยสรรหาที่ 3    ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้ำนแหลมวิทยำ  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พบ.เขต 1 ในเขตอ ำเภอบ้ำนแหลม 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนสังกัด สพม.เขต 10 ในเขตอ ำเภอบ้ำนแหลม  
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนสังกัด กลุ่มเอกชนในเขตอ ำเภอบ้ำนแหลม 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัด เทศบำล /อบต. 
    และหน่วยอื่น ๆ ในเขตอ ำเภอบ้ำนแหลม 

หน่วยสรรหาที่ 4   ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
-  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ สพป.พบ.เขต 1 ในเขตอ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง   
-  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนสังกัด สพม.เขต 10 ในเขตอ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง 
-  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัดอบต.  และหน่วยอื่น ๆ            

ในอ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง 

หน่วยสรรหาที่ 5    ลงคะแนนท่ีโรงเรียนท่ำยำงวิทยำ  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 (สพป.พบ.เขต 2)  
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พบ.เขต 2  ในเขตอ ำเภอท่ำยำง   
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพม.เขต 10 ในเขตอ ำเภอท่ำยำง   
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัดเทศบำล /อบต.  และ 
 หน่วยอื่น ๆ  ในเขตอ ำเภอท่ำยำง 

หน่วยสรรหาที่ 6      ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พบ.เขต 2  ในเขตอ ำเภอบ้ำนลำด   
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพม.เขต 10  ในเขตอ ำเภอบ้ำนลำด 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ใหญ่พัฒนำ 
- สมำชิกท่ีปฏิบั ติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัดเทศบำล/อบต.  และ 
 หน่วยอื่น ๆ ในเขตอ ำเภอบ้ำนลำด 

 หน่วยสรรหาที่ 7   ลงคะแนนท่ีโรงเรียนชะอ ำคุณหญิงเนื่องบุรี  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พบ.เขต 2  ในเขตอ ำเภอชะอ ำ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพม.เขต 10  ในเขตอ ำเภอชะอ ำ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนสังกัด กลุ่มเอกชนในเขตอ ำเภอชะอ ำ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัด เทศบำล /อบต. 
   และ หน่วยอื่น ๆ ในเขตอ ำเภอชะอ ำ 

หน่วยสรรหาที่ 8   ลงคะแนนท่ีโรงเรียนแก่งกระจำนวิทยำ  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พบ.เขต 2 ในเขตอ ำเภอแก่งกระจำน 
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- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพม.เขต 10  ในเขตอ ำเภอแก่งกระจำน 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัดอบต. และ หน่วยอื่น ๆ           

ในเขตอ ำเภอแก่งกระจำน 

หมายเหตุ   สมำชิกกลุ่มใดท่ีมีผู้สมัครกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เกินจ ำนวนท่ีสรรหำ  ไม่มีกำรลงคะแนน 
               การลงคะแนน    สมำชิกคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำร ได้บัตรละ 1 คน  
ในกำรใช้สิทธิลงคะแนนให้สมำชิกแสดงบัตรประจ ำตัว เพื่อรับบัตรในกำรลงคะแนน 

10.    การนับคะแนนและการประกาศผลการสรรหา 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด   จะนับคะแนนกำรสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำร    ใน
วันท่ี  8 พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562  ณ หน่วยสรรหำ หลังหมดเวลำลงคะแนน โดยน ำหีบบัตรสรรหำล่วงหน้ำ มำ
นับคะแนนรวมด้วย  และน ำผลกำรนับคะแนนส่งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเพชรบุรี จ ำกัด เพื่อรวมคะแนน (กรณีมีมำกกว่ำหนึ่งหน่วยสรรหำ) ท้ังนี้สหกรณ์     จะประกำศช่ือผู้ท่ีได้รับ
คะแนนสูงสุด 1 คน  เป็นผู้ได้รับกำรสรรหำเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร    ในท่ีประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี 2562 ต่อไป 
 
  กรณีผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 
 

          จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

       ประกำศ  ณ  วันท่ี  19  กันยำยน  พ.ศ.2562  
       
      (ลงช่ือ) 
 
                     (นำยเทิม  มิตรจิต) 
                     ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

เรื่อง    กำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 2563  แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

------------------------------------- 
                  ด้วยนำยสังวำลย์  อุระทัย  กรรมกำรด ำเนินกำรชุดท่ี 62 ได้แสดงควำมจ ำนงลำออก           
ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2558 ข้อ 64(1) ตำมข้อ 65 
ให้มีกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  
ว่ำด้วยกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร พ.ศ.2562  จ ำนวน  1  คน  (วำระ 1 ปี)  ดังนี้ 
  กรรมการด าเนินการหน่วยที่  2  กลุ่มท่ี 4  หน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2 ในเขตอ ำเภอแก่งกระจำน และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2  จ ำนวน 1 คน   

1.    วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้สมัครรับกำรสรรหำจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่ำง วันท่ี 8-12 ตุลำคม     พ.ศ.2562 

ต้ังแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

2.    คุณสมบัติผู้สมัคร 
(1)  เป็นสมำชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 24  เดือนติดต่อกัน นับถึงวันประกำศรับสมัครกำรสรรหำ 

  (2)  ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีในจังหวัดเพชรบุรีในวันสมัครรับกำรสรรหำ 
  (3)  ไม่เป็นเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนประจ ำในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 

(4)  ผิดนัดส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ครั้ง ย้อนหลัง 2 ปี และไม่เคยขำดส่ งเงินต้น  
หรือดอกเบ้ีย ย้อนหลัง 2 ปี  ทำงบัญชีของสหกรณ์นับถึงวันสมัครรับกำรสรรหำ เว้นแต่  
กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของตนเอง 

  (5)  ไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมตำมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 59 

3.   หลักฐานการสมัคร 
  (1)  ใบสมัคร  ตำมแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด  
  (2)  ส ำเนำบัตรประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 ฉบับ 

(3) รูปถ่ำย ขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน  2 รูป หน้ำตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ 
ผ้ำคลุมใบหน้ำ หรือผ้ำโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีควำมจ ำเป็นตำมศำสนำ             
นิกำยของศำสนำ หรือลัทธินิยมในทำงศำสนำ แต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้ำ หน้ำผำก ค้ิว   
จมูก ปำก และคำง โดยจะต้องเป็นรูปถ่ำยท่ีถ่ำยไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันสมัคร 
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4.   การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
กำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำ ตัว ผู้สมัคร เข้ำรับกำรสรรหำ  ให้ ใช้หมำยเลขตำมล ำ ดับ               

ของกำรสมัครก่อนหลัง  หำกมีผู้ยื่นใบสมัครพร้อมกันหลำยรำยก่อนเวลำรับสมัคร เวลำ 08.30 น. ให้เจ้ำหน้ำท่ี     
ผู้รับสมัครด ำเนินกำรจับสลำก  เพื่อให้ได้หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครเรียงกันไป  โดยไม่มีกำรสับเปล่ียนหมำยเลขอีก 

5.   การถอนการสมัคร 
  ผู้ท่ียื่นใบสมัครแล้วมีควำมประสงค์จะขอถอนกำรสมัคร  ให้ยื่นเรื่องขอถอนกำรสมัครได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ภำยในวันท่ี  15  ตุลำคม  พ.ศ.2562  ไม่เกินเวลำ 16.30 น.  

6.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำให้สมำชิก
ทรำบโดยท่ัวกัน  ในวันท่ี  18  ตุลำคม  พ.ศ.2562   

7.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำให้สมำชิก
ได้ตรวจสอบก่อน ในวันท่ี  24 ตุลำคม พ.ศ.2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ำกัด ,เว็บไซต์         
ของสหกรณ์ฯ (www.phetcoop.com) และหน่วยงำนท่ีสมำชิกสังกัดอยู่ 
                    หำกสมำชิกท่ำนใดไม่มีช่ือในประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ   ให้แจ้งเพิ่มเติมได้
ภำยในวันท่ี  31  ตุลำคม  พ.ศ.2562  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
                   ท้ังนี้ต้องเป็นสมำชิกจนถึงวันท่ี  8  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562   

8.   วัน  เวลา  ลงคะแนนสรรหา 
  8.1  ก ำหนดลงคะแนนสรรหำล่วงหน้ำ ในวันท่ี  6  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562  ระหว่ำงเวลำ 
08.00 น. ถึงเวลำ 13.00 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  
  8.2  ก ำหนดลงคะแนนสรรหำในวันท่ี 8 พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562  ระหว่ำงเวลำ 08.00 น.  
ถึงเวลำ 13.00 น. ณ หน่วยสรรหำท่ีก ำหนด  

9.   การก าหนดหน่วยสรรหา   สถานที่ลงคะแนน   และการลงคะแนน 
  9.1  ให้ผู้มีสิทธิสรรหำล่วงหน้ำ ลงคะแนนท่ีส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
  9.2  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2    
(สพป.พบ.เขต 2) ลงคะแนนท่ีโรงเรียนท่ำยำงวิทยำ 
  9.3  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัด สพป.พบ.เขต 2 ในเขตอ ำเภอแก่งกระจำน  
ลงคะแนนท่ีโรงเรียนแก่งกระจำนวิทยำ 

หมายเหตุ    ผู้สมัครกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เกินจ ำนวนท่ีสรรหำ  ไม่มีกำรลงคะแนน 
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                การลงคะแนน    สมำชิกคนหนึ่ งมี สิทธิ ลงคะแนนสรรหำกรรมกำรด ำ เนินกำร                
ได้บัตรละ 1 คน  ในกำรใช้สิทธิลงคะแนนให้สมำชิกแสดงบัตรประจ ำตัว เพื่อรับบัตรในกำรลงคะแนน 

10.    การนับคะแนนและการประกาศผลการสรรหา 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด   จะนับคะแนนกำรสรรหำกรรมกำรด ำเนินกำร        
ในวันท่ี  8  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2562  ณ หน่วยสรรหำ หลังหมดเวลำลงคะแนน โดยน ำหีบบัตรสรรหำล่วงหน้ำ 
มำนับคะแนนรวมด้วย  และน ำผลกำรนับคะแนนส่งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์       
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด เพื่อรวมคะแนน (กรณีมีมำกกว่ำหนึ่งหน่วยสรรหำ) ท้ังนี้สหกรณ์จะประกำศช่ือ   
ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุด 1 คน  เป็นผู้ได้รับกำรสรรหำเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร ในท่ีประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี 2562 ต่อไป 

  กรณีผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 

          จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

       ประกำศ  ณ  วันท่ี  19  กันยำยน  พ.ศ.2562  
       
      (ลงช่ือ)  
                     (นำยเทิม  มิตรจิต) 
                     ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
 
 


