
 

ประกาศสหกรณอ์อมทรัพย์ครูเพชรบุร ีจ ากดั 
เรื่อง  การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ประจ าปี 2564 

------------------------------------- 
 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด   จะด ำเนินกำรสรรหำผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ประจ ำปี 2564 ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด พ.ศ.2542,
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2558 ข้อ 78 ,79 ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ว่ำด้วยกำรสรรหำผู้ตรวจสอบกิจกำร พ.ศ.2562 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จ ำกัด ว่ำด้วยกำรสรรหำผู้ตรวจสอบกิจกำร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2562  ดังต่อไปนี้ 

จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่จะสรรหา  จ ำนวน  5  คน และส ำรองไว้ตำมล ำดับคะแนน 

1.    วัน   เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครรับกำรสรรหำจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่ำง วันท่ี 6-10 ตุลำคม พ.ศ.2563 
ต้ังแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

2.    คุณสมบัติผู้สมัคร 
2.1 เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  
2.2 เป็นผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนธุรกิจ กำรเงินกำรบัญชี กำรเศรษฐกิจ 

กฎหมำย หรือกำรสหกรณ์ 
       2.3 ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิจกำรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงำนอื่น        
ท่ีได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  2.4 ผิดนัดส่งเงินต้นหรือดอกเบ้ีย ไม่เกิน 3 ครั้ง ย้อนหลัง 2 ปี และไม่เคยขำดส่งเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ย ย้อนหลัง 2 ปี ทำงบัญชีของสหกรณ์นับถึงวันสมัครรับกำรสรรหำ เว้นแต่กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น  
จำกกำรกระท ำของตนเอง 
  2.5 ไม่เป็นประธำนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 
  2.6 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ำมตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำร   
ของสหกรณ์ พ.ศ.2559 หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจกำร ข้อ 8 และข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 59 
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3.  หลักฐานการสมัคร 
  1.   ใบสมัคร ตำมแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด  
  2.   ส ำเนำบัตรประชำชนหรือบัตรข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 ฉบับ 

       3.   รูปถ่ำย  ขนำด  2 นิ้ว  จ ำนวน  2 รูป  หน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และ     
ไม่ใส่ผ้ำคลุมใบหน้ำ หรือผ้ำโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีควำมจ ำเป็นตำมศำสนำ นิกำยของศำสนำ หรือลัทธินิยม
ในทำงศำสนำ แต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้ำ หน้ำผำก ค้ิว จมูก ปำก และคำง โดยจะต้องเป็นรูปถ่ำยท่ีถ่ำยไว้    
ไม่เกินหกเดือนก่อนวนัสมัคร 

4.   การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
กำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ  ให้จัดล ำดับก่อนหลังของกำร      

ยื่นใบสมัคร  หำกผู้สมัครแจ้งควำมประสงค์สมัครพร้อมกันหลำยรำยก่อนเวลำรับสมัคร เวลำ 08.30 น.             
ให้ เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับสมัครท ำกำรจับสลำก    เพื่อให้ได้หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครเรียงกันไป  โดยไม่มี           
กำรสับเปล่ียนหมำยเลขอีก 

5.  การถอนการสมัคร 
  ผู้ท่ียื่นใบสมัครแล้วมีควำมประสงค์จะขอถอนกำรสมัคร  ให้ยื่นเรื่องขอถอนกำรสมัครได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  ภำยในวันท่ี  14  ตุลำคม  พ.ศ.2563  ไม่เกินเวลำ 16.30 น.  

6.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
  สหกรณอ์อมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำให้สมำชิก
ทรำบโดยท่ัวกัน  ในวันท่ี  22  ตุลำคม  พ.ศ.2563   

7.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหำให้สมำชิก
ได้ตรวจสอบก่อน  ในวันท่ี 28 ตุลำคม  พ.ศ.2563  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ,เว็บไซต์ของ
สหกรณ์ฯ และหน่วยงำนท่ีสมำชิกสังกัดอยู่ 

                     หำกสมำชิกท่ำนใดไม่มีช่ือในประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหำ  ให้แจ้งเพิ่มเติมได้
ภำยในวันท่ี 4  พฤศจิกำยน พ.ศ.2563  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 

                     ท้ังนี้ต้องเป็นสมำชิกจนถึงวันท่ี  13  พฤศจิกำยน  2563 

8.   วัน  เวลา  ลงคะแนนสรรหา 
  8.1  ก ำหนดลงคะแนนสรรหำล่วงหน้ำ ในวันท่ี  11  พฤศจิกำยน  พ.ศ.2563  ระหว่ำงเวลำ 
08.00 น. ถึงเวลำ 13.00 น. ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด  
  8.2  ก ำหนดลงคะแนนสรรหำในวันท่ี 13 พฤศจิกำยน  พ.ศ.2563  ระหว่ำงเวลำ 08.00 น. 
ถึงเวลำ 13.00 น. ณ หน่วยสรรหำท่ีก ำหนด  
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9.   การก าหนดหน่วยสรรหา   สถานที่ลงคะแนน   และการลงคะแนน 
  9.1  ให้ผู้มีสิทธิสรรหำล่วงหน้ำ ลงคะแนนท่ีส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 
  9.2  ให้ผู้มีสิทธิสรรหำผู้ตรวจสอบกิจกำร ลงคะแนนตำมหน่วยสรรหำ ดังนี้ 

หน่วยสรรหาที่ 1      ลงคะแนนท่ีส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในเขตอ ำเภอเมืองเพชรบุรี 
- สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือออกจำกงำน ในเขตอ ำเภอเมืองเพชรบุรี  

หน่วยสรรหาที่ 2    ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้ำนเขำย้อย ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก ่
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในเขตอ ำเภอเขำย้อย 
- สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือออกจำกงำน ในเขตอ ำเภอเขำย้อย 

หน่วยสรรหาที่ 3    ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้ำนแหลมวิทยำ  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในเขตอ ำเภอบ้ำนแหลม 
- สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือออกจำกงำน ในเขตอ ำเภอบ้ำนแหลม 

หน่วยสรรหาที่ 4   ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
-  สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในเขตอ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง 
- สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือออกจำกงำน ในเขตอ ำเภอหนองหญ้ำปล้อง 

หน่วยสรรหาที่ 5    ลงคะแนนท่ีโรงเรียนท่ำยำงวิทยำ  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในเขตอ ำเภอท่ำยำง 
- สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือออกจำกงำน ในเขตอ ำเภอท่ำยำง 

หน่วยสรรหาที่ 6      ลงคะแนนท่ีโรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในเขตอ ำเภอบ้ำนลำด 
- สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือออกจำกงำน ในเขตอ ำเภอบ้ำนลำด 

 หน่วยสรรหาที่ 7   ลงคะแนนท่ีโรงเรียนชะอ ำคุณหญิงเนื่องบุรี  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในเขตอ ำเภอชะอ ำ 
- สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือออกจำกงำน ในเขตอ ำเภอชะอ ำ 

หน่วยสรรหาที่ 8   ลงคะแนนท่ีโรงเรียนแก่งกระจำนวิทยำ  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหำ  ได้แก่ 
- สมำชิกท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในเขตอ ำเภอแก่งกระจำน 
- สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำร หรือออกจำกงำน ในเขตอ ำเภอแก่งกระจำน 

               การลงคะแนน    สมำชิกคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนสรรหำผู้ตรวจสอบกิจกำร ได้บัตรละไม่เกิน 5 คน  
ในกำรใช้สิทธิลงคะแนนให้สมำชิกแสดงบัตรประจ ำตัว เพื่อรับบัตรในกำรลงคะแนน 
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10.    การนับคะแนนและการประกาศผลการสรรหา 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด   จะนับคะแนนกำรสรรหำ ผู้ตรวจสอบกิจกำร           
ในวันท่ี 13 พฤศจิกำยน  พ.ศ.2563  ณ หน่วยสรรหำ หลังหมดเวลำลงคะแนน โดยน ำหีบบัตรสรรหำล่วงหน้ำ 
มำนับคะแนนรวมด้วย  และน ำผลกำรนับคะแนนส่งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์         
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด เพื่อรวมคะแนน (กรณีมีมำกกว่ำหนึ่งหน่วยสรรหำ) พร้อมท้ังประกำศช่ือผู้ท่ีได้รับ
คะแนนสูงสุดตำมล ำดับจ ำนวน 5 คน  เป็นผู้ได้รับกำรสรรหำเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร และส ำรองไว้
ตำมล ำดับคะแนน ในท่ีประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 ต่อไป 
 
  กรณีผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 
 

          จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
                 ประกำศ  ณ  วันท่ี  24  กันยำยน  พ.ศ.2563  
       
             
                     (ดร.สังเวียน  อ่อนแก้ว) 
                               ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ำกัด 


