
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดาํเนนิการ ชดุท ี  

ประจาํปีบญัชีสนิสุด วนัท ี  พฤศจกิายน พ.ศ.  

เรอืง การลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ 

..............................................................................  

 อาศยัอาํนาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชมุพร จาํกดั ว่าดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ พ.ศ. 

 ขอ้  คาํสงัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชุมพร จาํกดั เรือง แต่งตงัคณะกรรมการสรรหาฯ สงั ณ วนัท ี  กนัยายน 

พ.ศ.  และมติทปีระชมุคณะกรรมการสรรหา ในคราวประชมุครงัท ี  เมอืวนัท ี  พฤศจกิายน พ.ศ.  จงึ

ประกาศจดัใหม้กีารลงคะแนนสรรหาลว่งหนา้ รายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 . คุณสมบตัขิองผูส้รรหาทมีสีทิธิลงคะแนนสรรหาลว่งหนา้ 

  .  เป็นผูม้สีทิธิลงคะแนนสรรหาตามประกาศของคณะกรรมการดาํเนินการ 

 .  ไม่สามารถไปลงคะแนนสรรหาตามประกาศในวนัเสารท์ ี  ธนัวาคม พ.ศ.  ได ้ เนอืงจาก 

ไดร้บัคาํสงัหรือไดร้บัอนุญาตไปราชการจากผูบ้งัคบับญัชา ณ สถานทีห่างไกลจากสถานททีาํการลงคะแนนสรร

หา และไม่สามารถเดนิทางไปลงคะแนนสรรหาได ้หรือ 

.  ไม่สามารถไปลงคะแนนสรรหาในวนัเสารท์ ี  ธนัวาคม พ.ศ.  ได ้ เนืองจากมภีารกิจ

จาํเป็นส่วนตวัทไีม่สามารถเลอืนได ้ และคณะกรรมการสรรหาพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหม้สีทิธิลงคะแนนสรร

หาล่วงหนา้ หรือ 

.  เป็นผูส้รรหาทไีดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการดาํเนนิการใหเ้ป็นคณะกรรมการสรรหาหรือ

เป็นเจา้หนา้ทแีละลูกจา้งของสหกรณ์ ทไีดร้บัการแต่งตงัใหไ้ปปฏบิตัิหนา้ทนีอกสถานทลีงคะแนนทตีนมสีทิธิ 

หรือเป็นผูส้รรหาทไีดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นคณะกรรมการประจาํทลีงคะแนนนอก

สถานทลีงคะแนนทตีนมสีทิธิ หรือเป็นคณะกรรมการนบัคะแนนการลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ 

 . วนั เวลา และสถานทลีงทะเบยีนเพอืขอใชส้ทิธิลงคะแนนสรรหาลว่งหนา้ 

ใหผู้ส้รรหาทปีระสงคจ์ะขอใชส้ทิธิลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ลงทะเบยีนใชส้ทิธิระหว่างวนัท ี -  

พฤศจกิายน พ.ศ.  ตงัแต่เวลา . - .  น.  ไม่เวน้วนัหยุดราชการ ณ อาคารอเนกประสงค ์สหกรณ์

ออมทรพัยค์รูชมุพร จาํกดั สาํนกังานใหญ่ หรือสาํนกังานสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชมุพร จาํกดั สาขาท่าแซะหรือ

สาขาสว ีหรือสาขาหลงัสวน 

 3. เอกสารและหลกัฐานทตีอ้งนาํมายนืในวนัลงทะเบยีนเพอืขอใหส้ทิธิลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ 



 

 

.  กรณียนืคาํรอ้งขอใชส้ทิธิรายบุคคลใหย้นืคาํรอ้งดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบฟอรม์แนบทา้ยประกาศ

นี พรอ้มแนบเอกสารบตัรประชาชนหรือบตัรอนืๆ ททีางราชการออกให ้ ซงึมรูีปถ่ายเจา้ของบตัร(รบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง) และเอกสารหรือหลกัฐานทแีสดงว่าไม่สามารถไปลงคะแนนสรรหาตามขอ้ .  หรือ .  หรือ .  ใน

วนัเสารท์ ี  ธนัวาคม  ได ้

 .  กรณียนืคาํรอ้งขอใชส้ทิธิในนามหน่วยงาน ใหใ้ชแ้บบฟอรม์แนบทา้ยประกาศนี พรอ้มแนบ

เอกสารหรือหลกัฐานทแีสดงว่าไม่สามารถไปลงคะแนนสรรหาในวนัเสารท์ ี  ธนัวาคม พ.ศ.  ไดต้ามขอ้ 

ขอ้ .  หรือขอ้ .  หรือขอ้ .  และแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรอนืๆ ททีางราชการออกให ้

(รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

.  กรณีผูย้นืคาํรอ้งไม่สามารถยนืคาํรอ้งดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืนไปยนืคาํรอ้ง

แทนได ้โดยใชแ้บบคาํรอ้งและใบมอบฉนัทะตามแบบฟอรม์ทีกาํหนด (พรอ้มเอกสาร หลกัฐานตามทรีะบุในใบ 

มอบฉนัทะ และเอกสารหลกัฐานตามขอ้ .  หรือ ขอ้ . ) 

 . ประกาศรายชอืผูม้สีทิธิลงคะแนนสรรหาลว่งหนา้ 

คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชอืผูม้สีทิธิลงคะแนนสรรหาลว่งหนา้ภายในวนัที  พฤศจิกายน 

พ.ศ.  ณ สาํนกังานสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ สาํนกังานใหญ่ และทกุสาขาของสหกรณ์ และทางเวบ็ไซทข์อง

สหกรณ์ฯ คณะกรรมการสรรหาขอสงวนสทิธิในการพจิารณารายชือผูม้สีทิธิลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ ผูล้ง 

คะแนนขอใชส้ิทธิรายใดทไีม่ไดร้บัการพจิารณาใหเ้ป็นผูม้สีทิธิลงคะแนนสรรหาลว่งหนา้ จะเรียกรอ้งสทิธิหรือ

ฟ้องรอ้งใดๆ มไิด ้

 . วนั เวลา และสถานทลีงคะแนนสรรหาลว่งหนา้ 

คณะกรรมการสรรหาจะดาํเนินการลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ในวนัเสารท์ี  ธนัวาคม พ.ศ.   

ตงัแต่เวลา . - .  น. ทเีลอืกตงักลาง อาคารอเนกประสงค ์ สหกรณ์ออมทรพัยค์รูชมุพร จาํกดั

สาํนกังานใหญ่ 

. ผูท้มีสีทิธิลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ตามประกาศรายชือทคีณะกรรมการสรรหาประกาศ ถา้ไม่มาลงคะแนน

สรรหาลว่งหนา้ ในวนัเสารท์ ี  ธนัวาคม พ.ศ.   ตงัแต่เวลา . - .  น. ณ สถานททีกีาํหนด ใหถ้อื

ว่าผูส้รรหาผูน้นัสละสทิธิจะไมม่สีทิธิลงคะแนนสรรหาในวนัเสารท์ ี  ธนัวาคม พ.ศ.  โดยจะเรียกรอ้ง

สทิธิหรือฟ้องรอ้งใดๆ  มไิด ้

. วธีิการลงคะแนนสรรหาลว่งหนา้ ใชว้ธิีการลงคะแนนตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชมุพร จาํกดั วา่

ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ พ.ศ.  ขอ้   



 

 

. หลงัจากหมดเวลาลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ ใหค้ณะกรรมการสรรหาลว่งหนา้ตรวจสอบจาํนวนผูใ้ชส้ิทธิให ้

ถูกตอ้งปิดหบีบตัรสรรหา และตคีรงัหรือปิดเทปกาวหบีบตัรสรรหาพรอ้มลงลายมอืชือของคณะกรรมการทุก

คน และนาํหบีบตัรสรรหาสง่มอบใหค้ณะกรรมการสรรหาทีไดร้บัมอบหมาย เพอืเก็บรกัษาไวใ้นสถานทมีนัคง

และปลอดภยั 

. ใหค้ณะกรรมการสรรหาแต่งตงัคณะกรรมการนบัคะแนนสรรหาลว่งหนา้จาํนวนไม่เกิน  คน เพอืรบัหบี

บตัรจากคณะกรรมการเก็บรกัษาหบีบตัรลงคะแนนสรรหาล่วงหนา้ และนาํไปนบัคะแนนแยกตามหน่วยสรรหา 

หลงัหมดเวลาการลงคะแนนในวนัสรรหาทวัไป ณ ชนั  อาคารสหกรณ์ออมทรพัยค์รูชมุพร จาํกดั สาํนกังาน

ใหญ่ ปิดประกาศผลการนบัคะแนน ณ ทนีบัคะแนน  ฉบบั และนาํส่งคณะกรรมการสรรหา  ฉบบั ภายใน

วนัสรรหาทวัไป 

. คณะกรรมการสรรหาจะนาํคะแนนสรรหาลว่งหนา้ไปรวมกบัคะแนนสรรหาทวัไป เพอืประกาศผลการสรร

หาอยา่งเป็นทางการต่อไป 

 

ประกาศ ณ วนัที  พฤศจิกายน พ.ศ.  

 

(ลงชอื) 

(นายสมใจ สนัติยานนท)์ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ ชดุท ี  

และผูต้รวจสอบกิจการประจาํปีบญัชีสนิสุด วนัท ี  พฤศจิกายน พ.ศ.  

 

 



แบบค ำร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหำล่วงหน้ำ (กรณีรำยบุคคล) 

เขียนที่............................................................ 
....................................................................... 

วันที่....................เดือน...........................................พ.ศ.2565 

เรื่อง ขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า 

เรียน ประธานกรรรมการสรรหาฯ 

ข้าพเจ้า/ นาย / นาง / นางสาว..................................................... ...........................อายุ....................ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่................ต าบล......................................อ าเภอ.................... ...จังหวัด................ 
โทรศัพท์............................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด เลขทะเบียน............................. 
ต าแหน่ง.......................................................สังกัด.........................................................................ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 70 ประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ล าดับที่.........................หนว่ยสรรหา................................................................... .... 
ที่ลงคะแนน.............................สถานที่ลงคะแนน........................................................................ .........................
ไม่สามารถไปลงคะแนนสรรหา ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 ได้  เนื่องจาก (ระบุสาเหตุ)....................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
โดยได้แนบเอกสาร/หลักฐาน (รับรองส าเนาถูกต้อง) มาพร้อมค าร้องฉบับนี้คือ 

 ระบุ (เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ได้)
      ............................................................................................................................. ........................... 
      ............................................................................................................................. ........................... 
จึงขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 ระหว่าง เวลา 08.00-

14.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลาง อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ส านักงานใหญ่ กรณีที่
ข้าพเจ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าได้ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการลงคะแนนสรรหา 
ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือฟ้องร้องใด ๆ ต่อคณะกรรมการสรรหา 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

............................................................ 
(..........................................................) 

หมำยเหตุ ให้ผู้สรรหาที่ยื่นค าร้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการาออกให้  
ซึ่งมีรูปถ่ายเจ้าของบัตรฉบับจริงมาแสดงต่อกรรมการผู้รับลงทะเบียนในวันที่ยื่นค าร้อง 



ใบมอบฉันทะ 
 
 เขียนที่............................................................ 
 ...................................................................... 

 
     วันที่....................เดือน...........................................พ.ศ.2565 
 
เรื่อง มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนยื่นค าร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า 

เรียน ประธานกรรรมการสรรหาฯ 

 ข้าพเจ้า/ นาย / นาง / นางสาว............................................................................. ........สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด เลขทะเบียน.............................ไม่สามารถไปยื่นค าร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา
ล่วงหน้าด้วยตนเอง  เนื่องจาก (ระบุสาเหตุ).........................................................................................................  
จึงมอบฉันทะให้/ นาย / นาง / นางสาว............................................................................. ...เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการยื่นค าร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าแทนข้าพเจ้า 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ 
           (..........................................................) 
 
     ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
           (..........................................................) 
 
     ลงชื่อ............................................................พยาน 
           (..........................................................) 
 
     ลงชื่อ............................................................พยาน 
           (..........................................................) 
 
หมำยเหตุ 1. ให้ผู้มอบฉันทะ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้  

    พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ผู้รับมอบฉันทะให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน/หรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ฉบับจริง  
    มาแสดงต่อกรรมการผู้รับลงทะเบียนในวันมายื่นค าร้อง 
 
 



แบบค ำร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหำล่วงหน้ำ (กรณีหน่วยงำน) 
 
 เขียนที่............................................................ 

   ....................................................................... 
 

     วันที่....................เดือน...........................................พ.ศ.2565 
 
เรื่อง ขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า 

เรียน ประธานกรรรมการสรรหาฯ 

 ด้วย (หน่วยงาน)................................................................................ ..................................................... 
มีราชการที่ต้องให้บุคลากรในหน่วยงานซึ่งเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 70 
ประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จ านวน.........................คน ไปราชการ/ไปปฏิบัติหน้าที่ 
(ระบุรายละเอียด).................................................................................................................................................  
ระหว่างวันที่...............................................................ณ................................................ ....................................... 
จึงไม่สามารถไปลงคะแนนสรรหาในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 ได้ 
 จึงขออนุญาตให้บุคคลซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า ในวันเสาร์ที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ที่เลือกตั้งกลาง อาคารอเนกประสงค์ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูชุมพร จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
เลขทะเบยีน 

สมาชิก 

ล าดับที่ตาม
ประกาศ
รายชื่อผู้มี

สิทธิ 

หน่วยสรรหา ที่ลงคะแนนที ่
สถานท่ี

ลงคะแนน 
ลายมือช่ือ 
ผู้สรรหา 

        
        
        

กรณีท่ีผู้มีรายชื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าดังกล่าว ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา
ล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดได้ ขอสละสิทธิในการลงคะแนนสรรหาในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ.2565 โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือฟ้องร้องใด ๆ ต่อคณะกรรมการสรรหา 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     ............................................................ 
     (..........................................................) 

ต าแหน่ง....................................................................... 
 
หมำยเหตุ แนบส าเนาเอกสารหรือหลักฐานรับรองส าเนาถูกต้อง ที่ไปราชการ เช่น ค าสั่งของหน่วยงาน 
  ที่ให้ไปราชการหรือใบอนุญาตให้ไปราชการของผู้บังคับบัญชา ฯลฯ และแนบส าเนาบัตร 
  ประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองส าเนาถูกต้อง) ของผู้ยื่นค าร้อง 

ขอใช้สิทธิทุกคน 


