
ประกาศ สหกรณอ์อมทรพัยค์รนูราธิวาส จ ากดั 
 เร่ือง การรบัสมคัรเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นตัง้เป็นประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ 

และผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
*********************** 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั  ขอ้ 80, ขอ้ 102 และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั วา่ดว้ยผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2564   
 เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ  ผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม ได้ผูมี้คุณธรรมและมีความรู้ ความสามารถ คณะกรรมการ
ด าเนินการ จึงไดก้ าหนดการรับสมคัรเลือกตั้งตามระเบียบไวด้งัน้ี.- 
 

1.  ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร   จ ำนวน   1   คน 
 

2.  ต ำแหน่ง กรรมกำรด ำเนินกำรประจ ำหน่วย   จ ำนวน   7   คน   ประกอบด้วย 
 
 

ท่ี หน่วย 
จ ำนวนกรรมกำร 

(คน) 
 1 อ าเภอยีง่อ 1 
 2 อ าเภอสุไหงปาดี 1 
 3 อ าเภอศรีสาคร 1 
 4 อ าเภอจะแนะ 1 
 5 อ าเภอรือเสาะ 1 
 6 อ าเภอสุคิริน 1 
 7 อ าเภอบาเจาะ 1 
 รวม 7 

 

3.  ต ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกจิกำร     จ ำนวน   5   คน 
 

4.  วัน เวลำ สถำนท่ีรับสมัคร 
  ก าหนดรับสมคัรระหวา่งวนัท่ี 5 – 7 มกราคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.   
ณ  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
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5.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 5.1 บุคคลผูส้มคัรรับเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1) ตอ้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก ส าหรับผูท่ี้สมคัรเป็นกรรมการด าเนินการประจ าหน่วยจะตอ้ง
เป็นผูแ้ทนสมาชิกในหน่วยท่ีตนสังกดัอยูเ่ท่านั้น 
  (2) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์น้ี 
  (3) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามก าหนดในกฎ กพ. 
   (4) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (5) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
   (6) ไม่เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้จาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (7) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
   (8) ไม่เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
   (9) ไม่ใช่สมาชิกซ่ึงผิดนดัการช าระหน้ีทุกชนิดไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสอง
ปีทางบญัชีนับแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผนัการช าระหน้ีจาก
คณะกรรมการด าเนินการ เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการจะไดว้ินิจฉัยว่าการผิดนดันั้นมิไดเ้กิดขึ้นจากการ
กระท าหรือเจตนาของสมาชิก 
   (10) ไม่เป็นผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี 
   (11) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 
 5.2 บุคคลผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ 
  (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
  (3) ไม่เป็นผูส้อบบัญชี หรือผูช่้วยผูส้อบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับ
งานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีน้ี เวน้แต่ได้พน้จากการเป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชีหรือ
ลาออกจากนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชีสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
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  (4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ี เวน้แต่ไดพ้น้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีบญัชีของสหกรณ์ 
  (5) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี 
  (6) ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั หรือสหกรณ์
อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์น้ี หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
  (7) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
  (8) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีไดรั้บกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
  (10) ไม่เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็น
ท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์น้ี หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (11) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (12) ไม่เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ี หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (13)  ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  (14)  ไม่เป็นผูอ้ยู่ระหว่างการถูกสั่งพกั หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตหรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
  (15)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ 
 

6. เอกสำรกำรรับสมัคร 
 6.1  ใบสมคัรพร้อมเงินค่าสมคัร ดงัน้ี 
   - ประธานกรรมการ  ค่าสมคัรเป็นเงิน 500 บาท 
    - กรรมการด าเนินการ ค่าสมคัรเป็นเงิน 300 บาท 
    - ผูต้รวจสอบกิจการ  ค่าสมคัรเป็นเงิน 100 บาท 
 6.2 รูปถ่ายคร่ึงตวัหนา้ตรง (แต่งกายชุดขาว) ขนาด 3 x 5 น้ิว  จ านวน  1 รูป  
 6.3 รูปถ่ายคร่ึงตวัหนา้ตรง ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 
 6.4  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือบตัรลูกจา้งประจ า หรือบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงั
ไม่หมดอาย ุ
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  6.5 กรณีท่ีสมัครต าแหน่งผูต้รวจกิจการต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ 
  6.6 กรณีท่ีสมคัรต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ ตอ้งแนบหนงัสือรับรองขอ้มูลเครดิตบู
โรในระยะเวลา 2 ปีก่อนวนัสมคัร 
  ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่ใบสมคัรพร้อมเอกสารใหค้รบถว้น ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
 

7. กำรประกำศผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกตั้ง 
  ก าหนดประกาศหมายเลขประจ าตวัและรายช่ือผูเ้ขา้รับการเลือกตั้งในวนัจนัทร์ท่ี 10 มกราคม 
2565  ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 
 

8. ก ำหนดวัน เวลำ กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จ ากัด ก าหนดวนั และประกาศผลการเลือกตั้ งประธาน
กรรมการ  กรรมการ  และผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565   ณ สถานท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี  2564 
 

   ประกาศ ณ วนัท่ี  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 

   (นายสมยศ เสาวคนธ์) 
                                                                  ประธานกรรมการ 
                     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


