
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด 

เรื่อง  การสรรหาผูตรวจสอบกิจการ 

ประจำป 2565 

*********************** 

 ดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด ครบวาระตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครู

พะเยา จำกัด วาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2560 ขอ 89 จำนวน 3 คน คือ 

1. นายสุวิทย  พยัคฆกุล 

2. นายอนุชา  อนุสสรราชกิจ 

3. นายสุริยันต  อินทเจริญศานต 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด ชุดท่ี 44 ในคราวประชุมครั้งท่ี 15/2564      

เม่ือวันท่ี 16 เดือนสิงหาคม 2564 มีมติใหมีการสรรหาผูตรวจสอบกิจการ แทนตำแหนงผูตรวจสอบกิจการท่ีพนวาระ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 53 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด 

แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2560 ขอ 89 ไดจัดใหมีการสรรหาผูตรวจสอบกิจการประจำป 2564 ใหอยูในวาระ 2 ป 

คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหาเปนผูตรวจสอบกิจการ 

1. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด  

2. ไมเคยผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ย เปนระยะเวลา 2 ปบัญชีถึงวันเลือกตั้ง 

 เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดผิดจากการกระทำของตนเอง 

3. ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2561 ขอ 88 

4.ไมมีลักษณะตองหาม ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563 ขอ 7 

5. ในกรณีท่ีขอบังคับของสหกรณกำหนดเรื่องการตรวจสอบกิจการไวขัดหรือแยงกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณวา

ดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563  ใหขอบังคับของสหกรณมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2563  แตตองไมเกินสองป

นับแตระเบียบนี้มีผลบังคับใช 

สถานท่ีรับสมัคร 

สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัดเลขท่ี 672 หมู 3 ตำบลทาวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

สถานท่ีดำเนินการสรรหา 

เปนไปตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด 

 



กำหนดวันรับสมัครสรรหา การประกาศรายช่ือผูสมัคร วันสรรหา และการประกาศรายช่ือผูไดรับการสรรหา 

1. รับสมัครตั้งแตวันท่ี  1 – 8  ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (ในวันปฏิบัติงาน) 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร วันท่ี  11  ตุลาคม 2564 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับการสรรหาในวันท่ี  14  ตุลาคม 2564 

4. ลงคะแนนสรรหาลวงหนาในวันท่ี  5  พฤศจิกายน 2564 ณ หนวยสรรหาลวงหนาสหกรณออมทรัพยครู

พะเยา จำกัด  เวลา 08.30 น. -15.00 น. 

5. ลงคะแนนสรรหาในวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2564  ณ หนวยสรรหา เวลา 08.30 น. -15.00 น. 

6. ประกาศรายชื่อผูไดรับการสรรหาในวันท่ี  15  พฤศจิกายน 2564 

วิธีการดำเนินการสรรหาลวงหนา 

1. ใหสมาชิกลงทะเบียนสรรหาลวงหนาระหวางวันท่ี 26 – 29  ตุลาคม 2564  ตามแบบฟอรมท่ีสหกรณ

กำหนด ผูขอใชสิทธิสรรหาลวงหนาแลวไมสามารถไปใชสิทธิในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564  ไดอีก 

2. ผูมีคุณสมบัติใชสิทธิ์ในการสรรหาลวงหนา  ดังนี้ 

(1) สมาชิกท่ีไดรับคำสั่งจากหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไปปฏิบัติหนาท่ี  อบรม  

สัมมนา ศึกษา ดูงาน  ในวันท่ีมีการสรรหา 

(2) กรณีท่ีสมาชิกตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือแพทยนัด 

(3) กรณีเหตุฉุกเฉินหรือจำเปนเรงดวนอ่ืนใด ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหนวยสรรหา

ลวงหนาพิจารณา 

(4) ใหสมาชิกผูท่ีมีความประสงคจะลงทะเบียนใชสิทธิสรรหาลวงหนาตาม (1),(2) และ(3) ใหนำเอกสาร 

หลักฐานท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือคำสั่ง หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา ใบรับรองแพทย หรือใบ

แพทยนัด มาประกอบการลงทะเบียนดวย 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สรรหาลวงหนา วันท่ี 1  พฤศจิกายน  2564 

4. ประกาศผูมีสิทธิ์สรรหาลวงหนา วันท่ี  3  พฤศจิกายน  2564 

5. เม่ือถึงกำหนดเวลาสรรหาลวงหนา ใหผูดำเนินการเปดหีบสรรหาตอหนาสมาชิกวาเปนหีบเปลาแลวใหลง

ลายมือชื่อรับรองไมนอยกวา 3 คน 

6. สมาชิกผูมีสิทธิ์สรรหาลวงหนาตองแสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให แลวลง

ลายมือชื่อรับบัตรจากเจาหนาท่ีผูดำเนินการสรรหา 

7. การลงคะแนนสรรหาลวงหนา ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท  ( x ) ลงในชองบัตรใหตรง

กับหมายเลขประจำตัวของผูสมัครท่ีตนเองตองการสรรหาแตละหนวย แลวหยอนลงในหีบบัตรสรรหา

ทันที 

 



8. การนับคะแนน เม่ือหมดเวลาท่ีกำหนด ใหดำเนินการ ดังนี้ 

เม่ือหมดเวลาลงคะแนนสรรหาลวงหนา ใหเจาหนาท่ีผูดำเนินการสรรหาปดหีบบัตร แลวสงมอบให

ประธานกรรมการเพ่ือเก็บรักษาไวในหองนิรภัย เพ่ือนำมานับรวมกันในวันสรรหาท่ัวไป          โดยให

คณะกรรมการนับคะแนนหนวยสรรหาท่ีสหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จำกัด  ดำเนินการนับคะแนนโดย

เปดเผย 

วิธีการดำเนินการสรรหาท่ัวไป 

1. การสรรหา ใหสมาชิกใชสิทธิ์สรรหาดวยตนเอง โดยการลงคะแนนวิธีลับ 

2. เม่ือถึงกำหนดเวลาสรรหา ใหผูดำเนินการเปดหีบสรรหาตอหนาสมาชิกวาเปนหีบเปลาแลวใหลงลายมือ

ชื่อรับรองไมนอยกวา 3 คน 

3. สมาชิกผูมีสิทธิ์สรรหาตองแสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให แลวลงลายมือชื่อรับ

บัตรจากเจาหนาท่ีผูดำเนินการสรรหา 

4. การลงคะแนนสรรหา ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท  ( x ) ลงในชองบัตรใหตรงกับ

หมายเลขประจำตัวของผูสมัครท่ีตนเองตองการสรรหาแตละหนวย แลวหยอนลงในหีบบัตรสรรหาทันที 

5. การนับคะแนน เม่ือหมดเวลาท่ีกำหนด ใหดำเนินการ ดังนี้ 

หนวยสรรหาใดใชสถานท่ีลงคะแนนแหงเดียว ใหเจาหนาท่ีผูดำเนินการสรรหาเปดหีบบัตรนับคะแนนโดย

เปดเผย กรณีหนวยสรรหากำหนดสถานท่ีลงคะแนนหลายจุดลงคะแนน ใหนำหีบบัตรลงคะแนนแตละจุด

มานับรวมกันตามสถานท่ีหนวยสรรหากำหนด โดยกอนนับคะแนนใหรวมบัตรสรรหาในหีบและ

ดำเนินการนับคะแนนโดยเปดเผย เม่ือหมดบัตรสรรหาในหีบแลว ใหรวมคะแนนจัดอันดับผูไดรับ 

การสรรหา การนับคะแนนตองมีสมาชิกสหกรณฯ รวมเปนพยาน อยางนอย 3 คน โดยใหลงลายมือชื่อใน

แบบฟอรมท่ีสหกรณฯ กำหนด ในกรณีผลการสรรหามีคะแนนเทากัน ใหใชวิธีจับสลากเพ่ือใหได

กรรมการเทากับจำนวนท่ีกำหนด 

6. การวินิจฉัย บัตรดี บัตรเสีย ใหอนุโลมใชเชนเดียวกับการเลือกตั้งท่ัวๆ ไป 

7. กรณีผูสมัครรับการสรรหา ไมเกินจำนวน ถือวาผูสมัครนั้นๆ ไดรับการสรรหาโดยปริยาย 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี  16  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 

 

 

(นายชุมพล   คำปา) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

    สหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จำกัด  


