
 
 
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพ่ือการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

ประจําป 2565 - 2566 
************************* 

 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และ 
(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 53 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด วาดวย การสรรหาสมาชิกเพ่ือ
เลือกต้ังเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2550 และ ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 65          
ครั้งท่ี 16/2564 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ไดมีมติใหสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด ประกาศรับ
สมัครสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2565 - 2566   ดังนี้         
 1.  การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2565 - 2566 
  1.1  ให มีการสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกต้ังเปนคณะผูตรวจสอบกิจการเพียงหนึ่ งคณะ
ประกอบดวย  ตําแหนง ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณหนึ่งคน และผูตรวจสอบกิจการสหกรณอีกสี่คน  
  1.2  ผูสมัครคณะผูตรวจสอบกิจการ ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กอนวันประกาศรับสมัครสรรหา 
  1.3  การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ใหสมาชิกท้ังหมดเปน
ผูสรรหา ใหคณะผูสมัครท่ีไดรับคะแนนสูงสุดเปนผู ท่ีไดรับการสรรหา หากคณะผูสมัครไดคะแนนเทากัน        
ใหประธานกรรมการเสนอตอท่ีประชุมใหญ เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการ  
 2.  คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
  2.1   ตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 1 ป กอนวันประกาศรับสมัครสรรหา 
  2.2   มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถดาน การเงิน การบัญชี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ 
การบริหารจัดการ การเศรษฐศาสตร หรือการสหกรณ  โดยตองมีวุฒิการศึกษาทางบัญชีในระดับไมต่ํากวา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อยางนอย 2 คน 
  2.3   ตองไมผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในรอบระยะเวลา 1 ป  
ทางบัญชี นับถึงวันท่ีเลือกตั้งโดยท่ีประชุมใหญ เวนแตจะพิสูจนไดวาการผิดนัดเชนวานั้น ผูสมัครมิไดเปน          
ผูกอข้ึนเอง 
  2.4   ตองไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลท่ี         
รับงานสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด หรือสหกรณอ่ืน  
  2.5   ตองไมเปนกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด เวนแตไดพนจากตําแหนง
กรรมการมาแลวไมนอยกวา 2 ปบัญชีของสหกรณ 
  2.6   ตองไมเปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของ
สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
  2.7   ตองไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด หรือสหกรณอ่ืน 
หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนงผูจัดการหรือเจาหนาท่ีสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
  2.8   ตองไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
  2.9   ตองไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 
 
  2.10 ตองไมเคยถูกไลออก  ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หรือหนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 
  2.11 ตองไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปน
ท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด หรือสหกรณอ่ืน 
  2.12 ตองไมเคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติถอดถอนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ 
เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ีของสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด หรือสหกรณอ่ืน 
  2.13 ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
  2.14 ตองไมเคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด หรือ
สหกรณอ่ืน 
  2.15 ตองไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ  
 3.  สมาชิกผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่ง มีสิทธิสมัครสรรหาคณะผูตรวจสอบกิจการไดเพียง
คณะเดียว  
 4.  สมาชิกผูสมัครสรรหากรรมการดําเนินการ หรือประธานกรรมการ จะสมัครสรรหาผูตรวจสอบ
กิจการในคราวเดียวกันไมได 
 5.  การรับสมัคร 
                    5.1  ใหผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ ในตําแหนงประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ ยื่นใบสมัคร
พรอมเอกสารหลักฐานตอเจาหนาท่ี ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
                    5.2  ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณใชรูปถายขนาด 2 นิ้ว  จํานวน    
150 แผน 
 6.  วันรับสมัคร จะรับสมัคร ในวันอังคารท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันเสารท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดทําการสหกรณ ใหหมายเลขไดในวันรับสมัคร   
 7.  สถานท่ีรับสมัคร รับสมัคร ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด  เลขท่ี 297 หมูท่ี 16 
ตําบลสลักได อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
 8.  ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายช่ือผูสมัครคณะผูตรวจกสอบกิจการท่ีมีสิทธิ์ไดรับการสรรหา
ในวันศุกรท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 9.  ประกาศรายช่ือคณะผูมีสิทธิ์รับการสรรหา ในวันเสารท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
         10. วันสรรหาจะดําเนินการสรรหา ในวันศุกรท่ี 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ตั้งแตเวลา 12.00-15.30 น. 
ณ หนวยสรรหาท่ีสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด กําหนด 
 11. การรับบัตรลงคะแนนและเอกสารการลงคะแนน ใหกรรมการหนวยนับคะแนนของแตละหนวย    
จํานวน 2  คน มาประชุมและรับบัตรลงคะแนน รับเอกสารการลงคะแนน คาใชจายในการดําเนินการ                    
ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
 12. ผูมีสิทธิ์ลงคะแนน ตองเปนสมาชิกสหกรณ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามบัญชีรายชื่อท่ี
สหกรณกําหนด โดยสมาชิกใหใชสิทธิ์ เลือก 1  คณะ เทานั้น (One Man One Vote) 
 
 
 
 



 
 
 13. ประกาศผลการสรรหา 
  13.1  กรณีมีผูสมัครคณะผูตรวจสอบกิจการ เพียงคณะเดียว และมีคุณสมบัติครบถวนตาม          
ขอ 2 ถือวาผูสมัครคณะผูตรวจสอบกิจการ คณะนั้นเปนผูไดรับการสรรหา 
  13.2  กรณีผูสมัครคณะผูตรวจสอบกิจการหลายคณะ แตปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอ 2 เพียงคณะเดียว ใหถือวาผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนนั้น เปนผูไดรับการสรรหา 
  13.3  ประกาศผลการสรรหาเพ่ือเลือกคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณใหประธานกรรมการ  
ประกาศนับจากวันสรรหาภายใน 7 วัน และใหนําผลการสรรหาเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้ง 
 14. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 
และระเบียบสหกรณวาดวยการสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2550 
 15. หากมีปญหาอันอาจจะเกิดข้ึน ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูรับคํารอง และวินิจฉัยชี้ขาด     
การวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
                    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
                             ประกาศ ณ วันท่ี  10 กันยายน พ.ศ.2564 
 
 

(นายคําปุน บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


