ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประจาปี 2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด พ.ศ. 2558 และระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2554 กาหนดให้สรรหาสมาชิกผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ
การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจาปี 2563 จานวน 3 คน
เพื่อให้การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลดีต่อสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 59 ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 คราวประชุมเมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2562 มีมติให้ดาเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2563 รายละเอียดดังนี้
1. ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ จานวน 3 ตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
โดยแยกหน่วยสรรหา 38 หน่วยสรรหา ดังนี้
หน่วยสรรหาที่ 1 สพป.อย. 1 ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอพระนครศรีอยุธยา สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา จากัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยนาส่งโดยตรง นาส่งตรง โอน/ย้าย สานักงาน
สกสค.พระนครศรีอยุธยา ข้าราชการบานาญอาเภอพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการบานาญพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธ ยา เขต 1 ข้าราชการบานาญศึกษาธิการ เขต 1 ข้าราชการบานาญ อ.บางบาล เขต 1
ข้าราชการบานาญ อ.บางปะอิน เขต 1 ข้าราชการบานาญสามัญจังหวัด เขต 1 บาเหน็จรายเดือน เขต 1
หน่วยสรรหาที่ 2 โรงเรี ยนวัดนาค ประกอบด้ว ยสมาชิกสังกัด โรงเรียนของรัฐและหรื อโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
อาเภอบางปะหัน และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอบางปะหัน
หน่วยสรรหาที่ 3 โรงเรียนวัดท่าตอ ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด โรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
อาเภอมหาราช และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอมหาราช
หน่วยสรรหาที่ 4 โรงเรียนนครหลวง “พิบูลประเสริฐวิทย์” ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก สั ง กั ด โรงเรี ย น
ของรั ฐ และหรื อโรงเรี ย น/สถาบั น การศึ ก ษาเอกชนในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอนครหลวง และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จ
รับเงินหน่วยบานาญอาเภอนครหลวง

หน่วยสรรหาที่ 5 โรงเรียนวัดนางคุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่
ในอาเภอท่าเรือ และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอท่าเรือ
หน่วยสรรหาที่ 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่
ในอาเภอบ้านแพรก และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอบ้านแพรก
หน่วยสรรหาที่ 7 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ตั้งอยู่ในอาเภอวังน้อย และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอวังน้อย
หน่วยสรรหาที่ 8 โรงเรียนวัดจาปา ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ตั้งอยู่
ในอาเภออุทัย และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภออุทัย
หน่วยสรรหาที่ 9 โรงเรียนวัดเจริญธรรม ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ตั้งอยู่ในอาเภอภาชี และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอภาชี
หน่วยสรรหาที่ 10 โรงเรียนวัดบ้านแพน ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนของรัฐและหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอเสนา บานาญพื้นที่
การศึกษา เขต 2 ข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอเสนา, ข้าราชการ
บานาญสามัญจังหวัด เขต 2, บาเหน็จรายเดือน เขต 2
หน่วยสรรหาที่ 11 โรงเรียนวัดพระขาว ประกอบด้ว ย สมาชิกสั งกัดโรงเรียนของรัฐ และหรื อ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางบาล และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอ
บางบาล เขต 2
หน่วยสรรหาที่ 12 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ ประกอบด้วย สมาชิกสังกัด โรงเรียนของรัฐ
และหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 ที่ตั้ง อยู่ ในอาเภอลาดบั ว หลวง และข้าราชการบานาญตามหน่ว ยที่ร ะบุ ในใบเสร็จรับเงินหน่ว ย
บานาญอาเภอลาดบัวหลวง
หน่วยสรรหาที่ 13 โรงเรียนบางไทร ประกอบด้ว ย โรงเรียนของรัฐ และหรือ โรงเรี ยน/สถาบัน
การศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธ ยา เขต 2 ที่ตั้งอยู่
ในอาเภอบางไทร และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอบางไทร
หน่วยสรรหาที่ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐ
และหรือโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอผักไห่ และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอผักไห่

หน่วยสรรหาที่ 15 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดโรงเรียนของรัฐและหรือ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ตั้ง
อยู่ในอาเภอบางซ้าย และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอบางซ้าย
หน่วยสรรหาที่ 16 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ประกอบด้วย สมาชิกสังกัด โรงเรียนของรัฐและหรือ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางปะอิน และข้าราชการบานาญตามหน่วยที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหน่วยบานาญอาเภอ
บางปะอิน เขต 2
หน่วยสรรหาที่ 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอ
พระนครศรีอยุธยา และข้าราชการบานาญสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
หน่วยสรรหาที่ 18 โรงเรียนบางปะหัน ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางปะหัน
หน่วยสรรหาที่ 19 โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอมหาราช
หน่วยสรรหาที่ 20 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ประกอบด้ว ยสมาชิก ในสั ง กัดโรงเรียน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอนครหลวง
หน่วยสรรหาที่ 21 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอท่าเรือ
หน่ ว ยสรรหาที่ 22 โรงเรี ยนบ้ านแพรกประชาสรรค์ ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ในสั ง กัด โรงเรี ย นใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอบ้านแพรก
หน่วยสรรหาที่ 23 โรงเรี ยนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ประกอบด้วยสมาชิก ในสังกัดโรงเรียนใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอวังน้อย
หน่วยสรรหาที่ 24 โรงเรียนอุทัย ประกอบด้ว ยสมาชิก ในสั งกัดโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภออุทัย
หน่ ว ยสรรหาที่ 25 โรงเรี ยนภาชี “สุ นทรวิ ทยานุ กู ล” ประกอบด้ว ยสมาชิ ก ในสั งกั ด โรงเรี ย นใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอภาชี
หน่วยสรรหาที่ 26 โรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ” ประกอบด้ว ยสมาชิก ในสั งกัดโรงเรียนใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอเสนา
หน่วยสรรหาที่ 27 โรงเรียนบางบาล ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางบาล
หน่วยสรรหาที่ 28 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอลาดบัวหลวง
หน่วยสรรหาที่ 29 โรงเรียนบางไทรวิทยา ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางไทร

หน่วยสรรหาที่ 30 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอผักไห่
หน่วยสรรหาที่ 31 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียนในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางซ้าย
หน่วยสรรหาที่ 32 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประกอบด้วยสมาชิกในสังกัดโรงเรียน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ตั้งอยู่ในอาเภอบางปะอิน
หน่ วยสรรหาที่ 33 วิ ทยาลั ยเทคนิ คพระนครศรี อยุ ธยา ประกอบด้ ว ย สมาชิ กสั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้าราชการบานาญในสังกัดหน่วยสรรหาที่ 33
หน่วยสรรหาที่ 34 สานักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยสมาชิกสังกัดกองการศึกษา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต่างๆ ( ยกเว้นสมาชิกที่มีสิทธิ เลือกตั้งในหน่วย
สรรหาที่ 35 และ 36 ) องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอพระนครศรีอยุธยา,นครหลวง,บางปะหัน ,วังน้อย
อุทัย,มหาราช,บ้านแพรก องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งข้าราชการบานาญในสังกัด หน่วยสรรหาที่ 34
หน่วยสรรหาที่ 35 สานักงานเทศบาลตาบลท่าเรือ ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดกองการศึกษาเทศบาล
และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอท่าเรือ,ภาชี รวมทั้งข้าราชการบานาญใน
สังกัดหน่วยสรรหาที่ 35
หน่วยสรรหาที่ 36 โรงเรียนวัดสามกอ ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดกองการศึกษาเทศบาลและสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอลาดบัวหลวง, บางไทร, บางซ้าย, เสนา, ผักไห่ บางบาล, บางปะอิน,
ข้าราชการบานาญในสังกัดหน่วยสรรหาที่ 36
หน่วยสรรหาที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.), ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สานักงานศิลปากรที่ 3
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาและนันทนาการ มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และข้าราชการบานาญในสังกัดหน่วยสรรหาที่ 37
หน่วยสรรหาที่ 38 มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ศู น ย์หั น ตรา ประกอบด้ว ย
สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา, ศูนย์วาสุกรี และข้าราชการบานาญ ใน
สังกัดหน่วยสรรหา ที่ 38
2. การรับสมัคร
(1) ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา จากัด ก่อนวันประกาศรับการสรรหานี้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559
(2) ผู้ประสงค์สมัครรับสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์
กาหนดด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หากมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิ หรือเอกสารแสดงความรู้ความสามารถ
ในการธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน การบัญชี หรือการสหกรณ์ ให้สาเนาเอกสารดังกล่าวแนบใบสมัครด้วย

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครและลงชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการหากมีความผิดพลาด
ในใบสมัครถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเองไม่อาจนามาโต้แย้งใดๆ ได้
(3) กรณีที่มีผู้สมัครมายืน่ ใบสมัครพร้อมกันหลายคน ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการจับสลาก
เพื่อกาหนดหมายเลขก่อนหลัง
(4) ผู้สมัครรับการสรรหารายใดถอนตัวออกจากการสรรหาให้ทาหนังสือแจ้งประธานกรรมการ
ดาเนินการ และถือว่าสิทธิผู้สมัครสิ้นสุดและไม่มีสิทธิสมัครรับการสรรหาในตาแหน่งที่ถอนตัว ในครั้งนี้

3. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการจะประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู้ มีสิทธิรับการสรรหา ภายใน
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด และหน่วยงาน หรือ
สถานศึกษาที่มีสมาชิกสังกัดอยู่ ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรือสมาชิกมีสิทธิโต้แย้งในคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับของผู้สมัคร ต่อคณะกรรมการดาเนินการได้ ภายในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
4. ผูม้ ีสิทธิลงคะแนนสรรหาและวิธีการสรรหา
(1) ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา จากัด โดยสมบูรณ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 และสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หน่วยสรรหา และสานักงานสหกรณ์
สมาชิกมีสิทธิขอเพิ่มชื่อหรือโต้แย้งสิทธิการสรรหาได้ ไม่เกินวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
(2) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้ไม่เกิน 3 คน
(3) การลงคะแนนสรรหา ใช้วิธีการลงคะแนนโดยตรง และลับ

5. วัน เวลา สรรหา
(1) กาหนดให้มีการสรรหา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ สถานที่ตั้งหน่วยสรรหา
(2) ให้คณะกรรมการสรรหาประจาหน่วยสรรหานับคะแนน ณ สถานที่ตั้งหน่วยสรรหา
และส่งผลถึงสหกรณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
(3) ให้คณะกรรมการกลางประมวลผลการลงคะแนนสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

6. การประกาศผลการสรรหา
(1) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเรียงตามลาดับจากคะแนนสูงสุดลงมาจานวนเท่ากับ
ตาแหน่งตามประกาศ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
(2) ถ้าผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาจะใช้วิธีจับสลาก
เพื่อเรียงลาดับจนครบจานวนตามตาแหน่งที่พึงมีได้ในการสรรหาครั้งนี้

7. ข้อกาหนดอื่น
ในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการจัดการสรรหา ให้ประธานกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายดาหริ งิมสันเทียะ)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด

ปฏิทินการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
ประจาปี พ.ศ. 2563
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รับสมัครเข้ารับการสรรหา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
ดาเนินการสรรหา เวลา 9.00-14.00 น. ณ หน่วยสรรหา
ประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2563

