
 
 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 

ที่  30 / 2564 

เรื่อง  การรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64   

และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี  2565 
 

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้ดำเนินการมาจนครบรอบปีบัญชี 2564 และประธาน

กรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการบางส่วน และผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ดำเนินการจนครบวาระ เพื่อให้

เป็นไปตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ .2564 

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ.2563 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด พ.ศ.2555  ข้อ 72  ข้อ 79 (8)  และข้อ 

106 (10)   และตามความในข้อ 8   แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จำกัด  ว่าด้วยการสรรหา

คณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ.  2553  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554)  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 หมวดที่ 10 ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 102 และมติที่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  วันที่ 21 ธันวาคม 2564 จึงออก

ประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

1.  ประธานกรรมการดำเนินการ    แทนประธานกรรมการที่พน้ตำแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 74    

     จำนวน  1  ตำแหน่ง 

 2.  กรรมการดำเนินการ   แทนกรรมการดำเนินการที่พน้ตำแหน่งตามขอ้บังคับ ข้อ 74                     

                จำนวน   6   ตำแหน่ง  ดงัตอ่ไปนี้ 

     2.1  เขตสรรหาที ่1   อำเภอเมือง     จำนวน  1  ตำแหนง่   (ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสงักัดอำเภอเมือง) 

     2.2  เขตสรรหาที ่5   อำเภอยะหริ่ง  จำนวน  1  ตำแหน่ง    (ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสังกัดอำเภอยะหริ่ง) 

    2.3  เขตสรรหาที ่6   อำเภอยะรงั    จำนวน  1  ตำแหน่ง   (ผูส้มัครต้องเป็นสมาชิกสังกัดอำเภอยะรัง) 

     2.4  เขตสรรหาที่ 8   อำเภอสายบุร ี จำนวน  1  ตำแหน่ง   (ผูส้มัครต้องเป็นสมาชิกสังกัดอำเภอสายบุร)ี 

               2.5  เขตสรรหาที ่10  นอกเขตสพฐ.  จำนวน  1  ตำแหน่ง  (ผูส้มัครต้องเปน็สมาชิกนอกสังกัดสำนักงาน 

        การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  (การปกครองส่วนท้องถิ่น, 

                                                                                              อาชีวศกึษา , อุดมศกึษา , ศูนย์การศกึษานอกโรงเรียน, 

                                                                                              วทิยาลัยชุมชน ฯลฯ)   

    2.6  เขตสรรหาที ่12  ข้าราชการบำนาญ จำนวน 1 ตำแหน่ง (ผู้สมัครตอ้งเป็นสมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ 

           ทุกสงักัด)   

 3.  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เลอืกตั้งจำนวน   3   ตำแหน่ง   ดังต่อไปนี ้

3.1  เป็นบุคคลซึ่งผา่นการอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ หรอืหน่วยงานอื่นทีไ่ด้รับการรับรองหลักสตูรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   จำนวน   2   ตำแหน่ง (ตาม

คุณสมบัติขอ้ 6.1 ถงึ ข้อ 6.5) 

 



-2- 

3.2  เป็นบุคคลซึ่งมีคุณวุฒกิารศึกษาระดับปรญิญาตรดี้านการเงิน การบัญชี การบรหิารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์   จำนวน   1   ตำแหนง่ (ตามคุณสมบัติขอ้ 6.1 ถงึ ขอ้ 6.4 และข้อ 6.6) 

 4.  ผู้แทนสมาชิกทุกคนที่เขา้ร่วมประชุมใหญ่   มสีิทธอิอกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้ง ในวันที่  20  

กุมภาพันธ์  2565   ณ  โรงแรมซี.เอส.ปตัตานี   อำเภอเมอืงปัตตาน ี  จังหวดัปัตตาน ี

 5.  คุณสมบัติของผู้สมัครรบัเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการ

ดำเนินการ 

      5.1  เปน็สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ครูปัตตาน ี จำกัด 

      5.2  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สดุ ใหจ้ำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจรติ 

      5.3  ไม่เคยถูกไลอ่อก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การ หรอืหน่วยงานของรัฐหรอืเอกชน 

ฐานทุจรติตอ่หน้าที ่

                5.4  ไม่เคยถูกนายทะเบยีนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากตำแหนง่กรรมการ มาตรา 52 (3)  หรอืมีคำวินิจฉัย

เป็นที่สุดให้พน้จากตำแหน่งกรรมการ  ตามมาตรา 22(4) 

5.5 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ ่มีมตถิอดถอนจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที่ 

5.6 เป็นกรรมการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3  วรรคสอง 

5.7 ไม่ผิดนัดการสง่เงินงวดชำระหนี ้หรอืดอกเบี้ย หรอืค่าหุ้นกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด  

ระยะเวลาสองปีบัญชียอ้นหลงันับถงึวันเลือกตั้ง 

      5.8  ไม่เป็นผู้จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการด้วยเหตุครบสองวาระตดิต่อกัน  

      5.9   ผู้ซ่ึงไม่เป็นเจ้าหนา้ที่ หรอืลูกจา้งในสหกรณ์นี ้

      5.10  ไม่เป็นผูส้มัครรับเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

      5.11  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      5.12  ไม่ผิดนัดชำระเงนิตน้หรอืดอกเบี้ยเกนิกว่า 90 วนั กับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบรษิัทข้อมลู

เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบูรกจิข้อมูลเครดิตในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ไดร้ับการเลือกตั้ง  

 6.  คุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

      6.1  เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรอืบุคคลภายนอก หรอืนิติบุคคลที่ได้รับเลอืกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์  หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผดินดัชำระหนีใ้น 1 ป ีบัญชทีี่ผ่านมา  

      6.2  ไม่เปน็ผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญช ีหรอืบุคคลที่อยู่ในสงักัดนติิบุคคลที่รับงานสอบบัญช ี                      

ของสหกรณ์นั้น  

      6.3  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ หรอืได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปีบัญชี

ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ีจำกดั 

      6.4  ไม่เป็นผู้จัดการหรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี ้หรอืสหกรณ์อื่น  

      6.5  ผา่นการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรอืหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ

รับรองหลักสตูรจากกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  

      6.6  คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ ่ ตอ้งมีอยา่งน้อยหนึ่งคน  ที่มีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปรญิญาตร ี ด้านการเงนิการบัญชี การบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ 
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7.  กำหนดรายละเอียดการรับสมัคร 

      7.1   รับสมัครตั้งแต ่วันที ่ 10 - 12  มกราคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยตอ้งยื่น

ใบสมัครด้วยตนเอง   ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ี จำกัด  

                7.2   ผู้สมัครมีสทิธิ์สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ  , กรรมการดำเนินการ  หรอืตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

กจิการ  เพียงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในเขตทีต่นเองปฏิบัตหิน้าที่เท่านั้น   

                7.3   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตัง้   วนัที่  14  มกราคม  2565  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูปัตตาน ี จำกดั   

 8.  หลักฐานที่ใช้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ  และกรรมการดำเนินการ มีดังนี้ 

       8.1   ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 

       8.2   รูปถ่ายขนาด 1  นิว้ จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน) 

       8.3   สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรอืสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

อย่างละ  1  ฉบับ  พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง 

                 8.4  ตน้ฉบับขอ้มูลเครดิตบูโร  จำนวน  1  ชุด 

                 8.5  ชำระค่าสมัคร ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนนิการ  จำนวน  300 บาท และกรรมการ

ดำเนินการ  จำนวน 200  บาท 

 9.  หลักฐานที่ใช้สมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังนี ้

9.1   ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ีจำกัด 

       9.2   รูปถ่ายขนาด 1  นิว้ จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน) 

       9.3   สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรอืสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

อย่างละ  1  ฉบับ  พรอ้มรับรองสำเนาถูกต้อง 

       9.4  ชำระค่าสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  จำนวน  200  บาท 

9.5  ผู้สมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 3.1  ต้องแนบเอกสารผา่นการอบรมการ

ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรอืหน่วยงานอืน่ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ

บัญชสีหกรณ์  

9.6  ผูส้มัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 3.2  ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิการศกึษาตาม

ระเบียบนายทะเบยีนวา่ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 7 (2)  
 

  10.  กำหนดวนัเลือกตั้ง   เลือกตั้งในวันประชุมใหญส่ามญั  ประจำปี  2564   ในวันที ่ 20  กุมภาพนัธ ์  2565  

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 10.30 น. 
 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที ่  23  ธันวาคม   พ.ศ.  2564 
 

   

 

           (นายภัควัฒน์  พงษ์เดชวัฒนาพร) 

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ี จำกดั 


