
 
 

 
          ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

 เรื่อง    การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2562 
------------------------------------- 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด   จะด าเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2562 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด พ.ศ. 2542,
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2558 ข้อ 78 ,79 ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2558 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  ดังต่อไปนี้ 
จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่จะสรรหา  จ านวน  5  คน และส ารองไว้ตามล าดับคะแนน 

1.    วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

    ผู้สมัครรับการสรรหา จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ในระหว่างวนัท่ี 25 – 29 กันยายน  2561  
ต้ังแต่เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี     

2.    คุณสมบัติผู้สมัคร 
2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  
2.2 มีคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ว่าด้วย 

     การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560  ข้อ  7  ดังนี้ 
            (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

     (2) เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถด้านธุรกิจ การเงินการบัญชี การเศรษฐกิจ 
กฎหมาย หรือการสหกรณ ์
     (3) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 7 , ข้อ 8 และ ข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 59 
    (4) ผิดนัดส่งเงินต้นหรือดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ครั้ง ย้อนหลัง 2 ปี และไม่เคยขาดส่ง 
เงินต้นหรือดอกเบี้ย ย้อนหลัง 2 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ นับถึงวันสมัครรับการสรรหาเว้นแต่การผิดนัดนั้น  
มิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
    (5) ไม่เป็นคณะกรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 
3.  หลักฐานการสมัคร 

  1.   ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด  
  2.   ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 

3.   รูปถ่าย  ขนาด  2 นิ้ว  จ านวน  2 รูป  หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่
ผ้าคลุมใบหน้า หรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจ าเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา 
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก ค้ิว จมูก ปาก และคาง 
โดยจะต้องเป็นรูปถ่ายท่ีถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันสมัคร 
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4.   การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  ให้จัดล าดับก่อนหลังของการยื่น  

ใบสมัคร   หากผู้สมัครแจ้งความประสงค์สมัครพร้อมกันหลายรายก่อนเวลารับสมัคร เวลา 08.30 น.         
ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัครท าการจับสลาก   เพื่อให้ได้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงกันไป  โดยไม่มีการ
สับเปล่ียนหมายเลขอีก 

5.  การถอนการสมัคร 
  ผู้ท่ียื่นใบสมัครแล้วมีความประสงค์จะขอถอนการสมัคร  ให้ยื่นเรื่องขอถอนการสมัครได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  ภายในวันท่ี  2  ตุลาคม  2561  ไม่เกินเวลา 16.30 น.  

6.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้สมาชิก
ทราบโดยท่ัวกัน  ในวันท่ี  12  ตุลาคม  2561   

7.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้สมาชิก
ได้ตรวจสอบก่อน  ในวันท่ี 18 ตุลาคม  2561  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ,เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ 
และหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัดอยู่ 

                     หากสมาชิกท่านใดไม่มีช่ือในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา  ให้แจ้งเพิ่มเติมได้
ภายในวันท่ี 25  ตุลาคม  2561  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

                     ท้ังนี้ต้องเป็นสมาชิกจนถึงวันท่ี  1  พฤศจิกายน  2561   
 
8.   วัน  เวลา  ลงคะแนนการสรรหา 

             ก าหนดลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2561  ระหว่างเวลา  
08.00 น.  ถึงเวลา 13.00 น.   ณ หน่วยสรรหาท่ีก าหนด 

9.   การก าหนดหน่วยสรรหา   สถานที่ลงคะแนน   และการลงคะแนน 
        หน่วยสรรหาท่ี  1    สมาชิกทุกสังกัดในเขตอ าเภอเมือง  

       ลงคะแนนท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 หน่วยสรรหาท่ี  2    สมาชิกทุกสังกัดในเขตอ าเภอเขาย้อย    

       ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้านเขาย้อย 

 หน่วยสรรหาท่ี  3    สมาชิกทุกสังกัดในเขตอ าเภอบ้านแหลม   
       ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 

 หน่วยสรรหาท่ี  4    สมาชิกทุกสังกัดในเขตอ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
       ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

 หน่วยสรรหาท่ี  5    สมาชิกทุกสังกัดในเขตอ าเภอท่ายาง    

       ลงคะแนนท่ีโรงเรียนท่ายางวิทยา 
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หน่วยสรรหาท่ี  6    สมาชิกทุกสังกัดในเขตอ าเภอบ้านลาดและ 
                          สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา 
                          ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

 หน่วยสรรหาท่ี  7    สมาชิกทุกสังกัดในเขตอ าเภอชะอ า               
       ลงคะแนนท่ีโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

 หน่วยสรรหาท่ี     8   สมาชิกทุกสังกัดในเขตอ าเภอแก่งกระจาน   

       ลงคะแนนท่ีโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

การลงคะแนน  สมาชิกแต่ละคนใช้สิทธิ์  ลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการได้ไม่เกิน  5  คน      
ในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้สมาชิกแสดงบัตรประจ าตัว เพื่อรับบัตรในการสรรหา 

10.   การนับคะแนนและการประกาศผลการสรรหา 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด   จะนับคะแนนการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการในวันท่ี  
2  พฤศจิกายน  2561  ณ หน่วยสรรหา และน าผลการนับคะแนนส่งคณะกรรมการอ านวยการ ณ  ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด เพื่อรวมคะแนน พร้อมท้ังประกาศช่ือผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับ
จ านวน  5  คน เป็นผู้ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และส ารองไว้ตามล าดับคะแนน    
ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ต่อไป 

 
                    กรณีผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 

 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  กันยายน  พ.ศ. 2561 

     
                           (ลงช่ือ)   

 
                      (นายเทิม  มิตรจิต) 
                       ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด
     
    


