
                                                   
                                                          

 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา  จ ากัด 
เร่ือง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี 2563 

 

      เนื่องจากกรรมการด าเนินการได้ครบวาระและว่างลงก่อนครบวาระ  จึงต้องจัดให้มีการสรรหา
แทนต าแหน่งที่ว่าง เพื่อด าเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส  บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  มาตรา 50  ข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด พ.ศ.2558 และ ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์  พ.ศ. 2546 
               อาศัยอ านาจตามความในระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ.2554 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที ่11/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  
มีมติให้ด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ครบวาระและต าแหน่ง
ที่ว่าง  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
  กรรมการด าเนินการ  จ านวน  13  ต าแหน่ง  แยกเป็น  4  เขตการสรรหา   ดังนี้  

เขตสรรหาที่ 1   มีต าแหน่งว่าง  6  ต าแหน่ง เนื่องจากการครบวาระ  4  ต าแหน่ง  และเนื่องจากลาออก  2  ต าแหน่ง   
ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประกอบด้วย สมาชิกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนครศรีอยุธยา
เขต 1  และโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หน่วยน าส่ง
โดยตรง  น าส่งตรง โอน/ย้าย ส านักงาน สกสค.พระนครศรีอยุธยา,ข้าราชการบ านาญในเขตสรรหาที่ 1 ก าหนดให้ 
มีหน่วยสรรหา 9  หน่วย  และสถานที่ตั้งหน่วยสรรหา  ดังนี้ 

หน่วยสรรหาที่  1   สพป.อย. 1 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  โรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา จ ากัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยน าส่งโดยตรง  น าส่งตรง โอน/ย้าย ส านักงาน 
สกสค.พระนครศรีอยุธยา ข้าราชการบ านาญอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการบ านาญพ้ืนที่การศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ข้าราชการบ านาญศึกษาธิการ เขต 1  ข้าราชการบ านาญ อ.บางบาล เขต 1
ข้าราชการบ านาญ อ.บางปะอิน เขต 1 ข้าราชการบ านาญสามัญจังหวัด เขต 1 บ าเหน็จรายเดือน เขต 1   
    หน่วยสรรหาที่  2  โรงเรียนวัดนาค ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภอบางปะหัน และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอบางปะหัน  

หน่วยสรรหาที่ 3  โรงเรียนวัดท่าตอ    ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภอมหาราช และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอมหาราช  

 



 

หน่วยสรรหาที่ 4  โรงเรียนนครหลวง “พิบูลประเสริฐวิทย์” ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียน 
ของรัฐและหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอนครหลวง และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
หน่วยบ านาญอ าเภอนครหลวง  

หน่วยสรรหาที่ 5   โรงเรียนวัดนางคุ่ม   ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน 
อ าเภอท่าเรือ และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอท่าเรือ 

หน่วยสรรหาที่ 6   โรงเรียนวัดโบสถ์   ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภอบ้านแพรก และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอบ้านแพรก 

หน่วยสรรหาที่ 7  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภอวังน้อย และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอวังน้อย 

หน่วยสรรหาที่ 8   โรงเรียนวัดจ าปา ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภออุทัย และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภออุทัย 

หน่วยสรรหาที่ 9   โรงเรียนวัดเจริญธรรม   ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภอภาชี และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอภาชี 
 

เขตสรรหาที่  2  มีต าแหน่งว่าง  4  ต าแหน่ง  เนื่องจากครบวาระ 1 ต าแหน่ง และต าแหน่งว่างจากการลาออก 
3 ต าแหน่ง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประกอบด้วย   สมาชิกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2, โรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ข้าราชการบ านาญในเขตสรรหาที่  2 ก าหนด ให้มีหน่วยสรรหา  
7  หน่วย  และสถานที่ตั้งหน่วยสรรหา ดังนี้  

หน่วยสรรหาที่ 1  โรงเรียนวัดบ้านแพน  ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเสนา บ านาญพ้ืนที่การศึกษา 
เขต 2  ข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอเสนา  ข้าราชการบ านาญสามัญ
จังหวัด เขต 2  บ าเหน็จรายเดือน เขต 2 

หน่วยสรรหาที่ 2  โรงเรียนวัดพระขาว  ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภอบางบาล และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอบางบาล เขต 2 

หน่วยสรรหาที่ 3  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์  ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัด โรงเรียนของรัฐและหรือ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ตั้งอยู่ใน
อ าเภอลาดบัวหลวง   และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอลาดบัวหลวง 



 

           หน่วยสรรหาที ่4  โรงเรียนบางไทร ประกอบด้วย โรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางไทร และข้าราชการ
บ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอบางไทร 

หน่วยสรรหาที่ 5  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและ
หรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 2 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอผักไห่ และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอผักไห่ 

หน่วยสรรหาที่ 6  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ
บางซ้าย  และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอบางซ้าย   

หน่วยสรรหาที่ 7  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัด โรงเรียนของรัฐและหรือ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ตั้งอยู่
ในอ าเภอบางปะอิน และข้าราชการบ านาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบ านาญอ าเภอบางปะอิน เขต 2 
 

เขตสรรหาที่ 3   มีต าแหน่งว่าง  2  ต าแหน่ง เนื่องจาก ครบวาระ 1 ต าแหน่ง  และต าแหน่งว่างจากการลาออก  
1  ต าแหน่ง  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประกอบด้วย สมาชิกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการ
บ านาญของหน่วยงานในเขตสรรหาที่ 3 ก าหนดให้ม ีหน่วยสรรหา 16  หน่วย  และสถานที่ตั้งหน่วยสรรหา  ดังนี้ 

หน่วยสรรหาที่   1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา และข้าราชการบ านาญสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

หน่วยสรรหาที่  2 โรงเรียนบางปะหัน ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางปะหัน    

หน่วยสรรหาที่  3 โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอมหาราช  

หน่วยสรรหาที่  4 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอนครหลวง  

หน่วยสรรหาที่   5  โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าเรือ  

หน่วยสรรหาที่  6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์  ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบ้านแพรก  

หน่วยสรรหาที่  7 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอวังน้อย  

หน่วยสรรหาที่  8 โรงเรียนอุทัย   ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภออุทัย  

หน่วยสรรหาที่  9  โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”   ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอภาชี  



 

หน่วยสรรหาที่ 10 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเสนา  

 หน่วยสรรหาที่ 11 โรงเรียนบางบาล ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางบาล  

หน่วยสรรหาที่ 12 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอลาดบัวหลวง    

หน่วยสรรหาที่ 13 โรงเรียนบางไทรวิทยา ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางไทร 

หน่วยสรรหาที่ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอผักไห่  

หน่วยสรรหาที่ 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางซ้าย   

หน่วยสรรหาที่ 16 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”    ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอบางปะอิน  

 

เขตสรรหาที่ 5  มีต าแหน่งว่าง 1 ต าแหน่ง  เนื่องจากครบวาระ 1 ต าแหน่ง  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประกอบด้วย
สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราและ
ศูนย์วาสุกรี  ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส านักงานศิลปากรที่ 3  ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาและนันทนาการ  มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและข้าราชการ
บ านาญในเขตสรรหาที่ 5 ก าหนดให้มีหน่วยสรรหา   2  หน่วย  คือ 

หน่วยสรรหาที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา  ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานศิลปากรที่ 3 ส านักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการ  มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ 
ข้าราชการบ านาญในสังกัดหน่วยสรรหาที่ 1 
 หน่วยสรรหาที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  ประกอบด้วย สมาชิก
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา, ศูนย์วาสุกรี และข้าราชการบ านาญ  ในสังกัด
หน่วยสรรหา ที่ 2  
   
    3.  การรับสมัคร  

(1)  ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการต้องเป็นสมาชิกก่อนวันประกาศรับการสรรหานี้  
โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 50 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
พระนครศรีอยุธยา จ ากัด พ.ศ. 2558  ในเขตสรรหาที่ตนสังกัดตามประกาศนี้  
 



 

(2)  ผู้ประสงค์สมัครรับการสรรหากรรมการด าเนินการ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด
ด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหา ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด   ระหว่างวันที่   
1 -10  ตุลาคม   2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด  
ในใบสมัครและลงชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการหากมีความผิดพลาดในใบสมัครถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้สมัครเองไม่อาจน ามาโต้แย้งใดๆ ได้ 

(3)  กรณีที่มีผู้สมัครมายื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคน ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการจับสลาก
เพ่ือก าหนดหมายเลขก่อนหลัง 

(4)  ผู้สมัครรับการสรรหารายใดถอนตัวออกจากการสรรหาให้ท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการ 
ด าเนินการ และถือว่าสิทธิผู้สมัครสิ้นสุดและไม่มีสิทธิสมัครรับการสรรหาในต าแหน่งที่ถอนตัวในครั้งนี้ 
 

        4.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหา 
        คณะกรรมการด าเนินการจะประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู้มีสิทธิรับการสรรหา  ภายใน  
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม  2562  ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด และหน่วยงาน หรือ  
สถานศึกษาที่มีสมาชิกสังกัดอยู่ ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรือสมาชิกมีสิทธิโต้แย้งในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อบังคับของผู้สมัคร ต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ ภายในวันศุกร์ที ่25 ตุลาคม 2562 

 

5.  ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาและวิธีการสรรหา 
  (1) ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการได้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา จ ากัด โดยสมบูรณ์  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  และสหกรณ์จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ภายในวันศุกร์ที ่1 พฤศจิกายน  2562 ณ หน่วยสรรหาและส านักงานสหกรณ์  สมาชิก
มีสิทธิขอเพ่ิมชื่อหรือโต้แย้งสิทธิการสรรหาได้ไม่เกินวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน  2562 ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพระนครศรีอยุธยา  จ ากัด 
  (2)  สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการที่สมัครรับการสรรหาในเขตสรรหา
ที่ตนสังกัดไม่เกินจ านวนตามประกาศนี้ 
  (3) การลงคะแนนสรรหา ใช้วิธีการลงคะแนนโดยตรง และลับ  

   6. วัน เวลา สรรหา 
(1) ก าหนดให้มีการสรรหา ในวันพฤหัสบดีที ่14  พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 – 14.00 น.  

ณ  สถานที่ตั้งหน่วยสรรหา 
(2) ให้คณะกรรมการสรรหาประจ าหน่วยสรรหานับคะแนนการสรรหากรรมการด าเนินการ   

ณ  สถานที่ตั้งหน่วยสรรหา และส่งผลถึงสหกรณ์ ภายในพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน  2562  
   (3)  ให้คณะกรรมการกลางประมวลผลการลงคะแนนสรรหาให้แล้วเสร็จ  ภายในวันพฤหัสบดีที่
14 พฤศจิกายน 2562  
 

 
 
 
 
 



 
 

   7.  การประกาศผลการสรรหา 
(1) ประธานกรรมการด าเนินการสรรหา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา  เรียงตามล าดับจาก 

คะแนนสูงสุดลงมา จ านวนเท่ากับต าแหน่งว่างตามประกาศนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันศุกร์ที ่15 พฤศจิกายน 2562 
(2) กรณีต าแหน่งที่ว่างมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่เท่ากัน  ให้ถือว่าผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า 

เป็นกรรมการด าเนินการในระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งที่ยาวกว่า 
(3) ถ้าผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาจะใช้วิธีจับสลาก  

เพ่ือเรียงล าดับจนครบจ านวนตามต าแหน่งที่พึงมีได้ในการสรรหาครั้งนี้ 
 

 8.  ข้อก าหนดอื่น 
      ในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับการจัดการสรรหา ให้ประธานกรรมการ 

สรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด  
 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 

  ประกาศ ณ วันที่    23  กันยายน   พ.ศ.  2562 
 

         
 
 
 

     

                                                                (นายด าหร ิ งิมสันเทียะ) 
                                                                        ประธานกรรมการด าเนินการ   
                                                             สหกรณอ์อมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

         ปฏิทินการสรรหา 
กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 60 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา  จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 1-10 ตุลาคม 2562 รับสมัครเข้ารับการสรรหา 
    18 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา 
14 พฤศจิกายน 2562 ด าเนินการสรรหา เวลา 9.00-14.00 น. ณ หน่วยสรรหา   

    15 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการสรรหากรรมการด าเนินการ ชุดที่ 60 ประจ าปี 2563  
 


