
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
เรื่อง การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564-2565 

 

  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ จะสิ้นสุดลงในวันสิ้นปีบัญชี 2563 ตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 103/1 (1) ถึงคราวออกตามวาระ และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้
มีผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน 5 คน โดยการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี อยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 63 ในคราวประชุม ครั้งที่ 32/2563 เมื่อวันที่  
29 พฤศจิกายน 2563 ก าหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสกลนคร จ ากัด ประจ าปี 2564 – 2565 จึงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  
ดังนี้ 
  ข้อ  1  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   1.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไม่ผิดนัดช าระหนี้ใน 1 ปี บัญชีที่ผ่านมา หรือ
บุคคลภายนอก 
   1.2 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี 
  ข้อ  2  ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
     2.1 เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
     2.2 เป็นกรรมการของสหกรณ์ หรือกรรมการสรรหาประจ าสหกรณ์ของสหกรณ์นี้ 
เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 
     2.3 เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นี ้
     2.4 เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออก
จากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
     2.5 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
     2.6 เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     2.7 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
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     2.8 เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือ มีค าวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อ่ืน 
     2.9 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบ-
กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อ่ืน 
     2.10 เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน 
     2.11 เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     2.12 เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
     2.13 เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ 
  ข้อ  3  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   3.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. 
   3.2 รับสมัครในวันและเวลาท าการสหกรณ์เท่านั้น 

3.3 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด เท่านั้น 
  ข้อ  4  หลักฐานการรับสมัคร 

4.1 ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ฯ 
4.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ บัตรข้าราชการ 
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.5 ส าเนาหนังสือหรือใบประกาศนียบัตรการผ่านอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  5  ตรวจคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
  ข้อ  6  วันและเวลาการเลือกตั้ง 
   ก าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 โดยผู้แทน
สมาชิกและใช้วิธีลงคะแนนลับ 

  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  2563 

         
(นายวีระชน  ธิมะสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
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