ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2562
-------------------------------------------------------------------------ด้วย คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์บางส่วน และผู้ตรวจสอบกิจ การสหกรณ์ กาลัง จะครบวาระ
การดารงตาแหน่ง สหกรณ์ฯต้องดาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งตามความในมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญ ญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559
อาศั ย อานาจตามความในข้ อ 72,79,102 แห่ ง ข้ อบั ง คั บสหกรณ์ ฯ และข้ อ 6, 7, 8, 9, 23
แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดาเนิน การ
พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุด ที่ 55 ครั้ง ที่ 23/2561 เมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิกายน
2561 จึงออกประกาศสมัครรับเลือกตั้ง ประธาน กรรมการ กรรมการด าเนิน การ และ ผู้ต รวจสอบกิจ การสหกรณ์
ชุดที่ 56 ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
1.1 ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ
1.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
1.1.2 เป็นผู้มีความศรัทธาในหลักการสหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์
1.1.3 เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ในขณะที่สมัคร
1.1.4 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง ที่ สุด ให้จ าคุก เว้น แต่เป็นโทษสาหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.1.5 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
1.1.6 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
1.1.7 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจ ริต
ต่อหน้าที่
1.1.8 ไม่เป็น สมาชิก ซึ่ง ผิด นั ด การช าระเงิ นงวดช าระหนี้ ไม่ว่า ต้นเงิน หรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีท างบัญ ชีนั บแต่ปี ที่ผิ ด นัด ถึง ปีที่ เลื อกตั้ง กรรมการด าเนิน การ
เว้นแต่ การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
1.1.9 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
1.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ
1.2.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือบุคคลภายนอก
1.2.2 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1.2.3 หากเคยดารงตาแหน่งกรรมการสหกรณ์ ต้องพ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์
1.2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

1.2.5 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง ที่ สุด ให้จ าคุก เว้น แต่เป็นโทษสาหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
1.2.7 ไม่เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง กรรมการ
หรือ ผู้ตรวจสอบตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
1.2.8 ไม่เ คยถู กที่ป ระชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ หรือ สหกรณ์อื่ น มี มติใ ห้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
1.2.9 ไม่เป็น สมาชิกซึ่ ง ผิด นัด การชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่า ต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีท างบัญ ชีนั บแต่ปี ที่ผิ ด นัด ถึง ปีที่ เลื อกตั้ง กรรมการด าเนิน การ
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
1.2.10 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
1.2.11 ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์อื่น
2. จานวนกรรมาการดาเนินการแต่ละเขตเลือกตั้ง และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
จานวน
จานวน
จานวน
เขต
กรรมอยู่ กรรมการ
จานวนกรรมการทั้งหมด (คน)
ผู้ตรวจสอบ
หมายเหตุ
เลือกตั้ง
ตามวาระ เลือกเพิ่ม
(คน)
(คน)
(คน)
ประธาน ประธานกรรมการ
1
เลือกตั้งใหม่
เลือกตั้งตาแหน่ง
ทั้งหมดจานวน ประธาน 1 คน
1
หน่วยย่อยที่ 1.1 อาเภอเมือง
2
3 คน
กรรมการ 7 คน
หน่วยย่อยที่ 1.2 อาเภอรามัน
1
ผู้ตรวจสอบ
หน่วยย่อยที่ 1.3 อาเภอกรงปินัง
1
กิจการ 3 คน
2
หน่วยย่อยที่ 2.1 อาเภอบันนังสตา
1
หน่วยย่อยที่ 2.2 อาเภอยะหา
1
หน่วยย่อยที่ 2.3 อาเภอกาบัง
1
หน่วยย่อยที่ 3.1 อาเภอเบตง
1
3
หน่วยย่อยที่ 3.2 อาเภอธารโต
1
4
หน่วยการศึกษาในองค์กรปกครอง
1
ส่วนท้องถิ่น
5
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
2
(บานาญ,หน่วยย้าย)
6
การศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
(สช.ยะลา,ทุกโรงเรียน สช.
1
ในจังหวัดยะลา)
7
หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ
1
ที่ไม่สังกัด 1-6
รวมทั้งหมด 15 คน
7
8

2.1 เขตเลือกตั้งจานวน 7 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
(1) เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย
หน่อยย่อย 1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ทุกหน่วยงานใน
อาเภอเมืองยะลาที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1และหน่วยงานที่อยู่ใ นกากับ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่อยย่อย 1.2 หน่วยงานในอาเภอรามันที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 และหน่วยงานที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ตั้ง อยู่
ในเขตพื้นที่อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
หน่ อ ยย่ อย 1.3 หน่ ว ยงานในอ าเภอกรงปิ นั ง ที่ อยู่ ใ นก ากับ ของสานั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และหน่วยงานที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอกรงปินังจังหวัดยะลา
(2) เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย
หน่อยย่อย 2.1 สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2หน่วยงานใน
อาเภอบันนังสตาที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2และหน่วยงานที่อยู่ใ นกากับ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อาเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา
หน่วยย่อย 2.2 หน่วยงานในอาเภอยะหาที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 และหน่วยงานที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ตั้ง อยู่
ในเขตพื้นที่อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
หน่วยย่อย 2.3 หน่วยงานในอาเภอกาบังที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2 และหน่วยงานที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ตั้ง อยู่
ในเขตพื้นที่อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา
(3) เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย
หน่วยย่อย 3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ทุกหน่วยงานใน
อาเภอเบตงที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3และหน่วยงานที่อยู่ใ นกากับของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
หน่วยย่อย 3.2 หน่วยงานในอาเภอธารโตที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 3 และหน่วยงานที่อยู่ในกากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่ตั้ง อยู่
ในเขตพื้นที่อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
(4) เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปด้วย
หน่วยงานการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา สานักการศึกษาเทศบาลนครยะลา และทุกหน่วยงานที่อยู่ใ นกากับของสานักการศึกษา
เทศบาลนครยะลาสานักงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง หน่วยงานที่อยู่ใ นกากับของกองการศึกษาเทศบาล
เมืองเบตง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดยะลา
(5) เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบไปด้วย
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ย ะลา จ ากั ด สมาชิก บ านาญในหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา ทุ ก
หน่วยงานทุกสังกัด ในจังหวัด ยะลา สมาชิกบานาญสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15ในเขตพื้นที่
จังหวัดยะลา และสมาชิกในหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานทุกสัง กัด ที่ย้า ยไปปฏิบัติง านนอกเขตจัง หวัด ยะลา
(หน่วยย้าย)

(6) เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ยะลา (ทุกอาเภอ)และโรงเรียนเอกชนที่ตั้ง อยู่ใ นเขต
พื้นที่จังหวัดยะลา
(7) เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย
หน่วยงานการศึกษาอื่นๆ ประกอบไปด้วย สานักงานส่ง เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ จัง หวัด ยะลาสถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขตยะลา สานักงานคณะกรรมการส่ง เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุค ลากรทางการศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัด ยะลา ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจัง หวัด ยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่ อ
การศึกษายะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 สานักงานศึกษาธิการภาค 12 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
3. การรับสมัคร
3.1 สมาชิกที่มีคุณสมบัติค รบถ้วนตามข้อ 1. ประสงค์ที่จ ะสมัค รรับ เลือกตั้ง เป็น กรรมการ
ดาเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครตามที่สหกรณ์กาหนด
3.2 การยื่นใบสมัคร ให้ยื่นด้วยตนเองพร้อมรูปถ่าย ขนาดตั้ง แต่ 1 นิ้ว ขึ้นไป จ านวน 1 รูป
ณ สานักงานสหกรณ์ ฯ พร้อมแสดงบัต รประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูยะลา
จากัด หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
3.3 กาหนดการรับสมัคร
3.3.1 รับสมัครวันที่ 2 - 4 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในกรณีที่มี ผู้สมัค ร
รับเลือ กตั้ง มาก่อนเวลาเปิด รับสมัค ร ถื อว่ า มาพร้ อมกั นผู้ สมัค รอาจจะตกลง
กันเองหรือคณะอนุกรรมการรับสมัครจะใช้วิธีจับสลาก สาหรับการสมัครเป็นกลุ่ม
หรือเป็นทีมให้ผู้สมัครในกลุ่มหรือทีมนั้น เพียงคนเดียวเป็นตัวแทนในการจับสลาก
และจะให้หมายเลขประจาตัวผู้สมัครเรียงกัน
3.3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 8 มกราคม 2562
3.3.3 ขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้สมัค รรับเลือกตั้ง วันที่ 9 - 12 มกราคม 2562 ภายใน
เวลาทาการ
3.3.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งภายในวันที่ 7 มกราคม 2562
3.3.5 ขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วันที่ 10 - 12 มกราคม 2562
ภายในเวลาทาการ
3.3.6 ประกาศการเพิ่ มชื่ อ – ถอนชื่อ ผู้ส มัค รรั บเลือ กตั้ ง และผู้ มีสิ ทธิ ออกเสีย ง
เลือกตั้ง วันที่ 15 มกราคม 2562
3.3.7 วันเลือกตั้ง วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 10.30 น.
3.3.8 ประกาศผลการเลือกตั้ง ตาแหน่งกรรมการดาเนินการ และผู้ต รวจสอบกิจ การสหกรณ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2562
3.3.9 เชิญคณะกรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง ชุด ที่ 56 และผู้ต รวจสอบกิจ การ
รายงานตัว วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. พร้อมยื่นแบบฟอร์ม
รายงานตัวได้ ที่ฝ่า ยบริหารงานทั่วไป สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูยะลา
จากัด พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ต้องนามายื่นในการรายงานตัว ประกอบด้วย
3.3.9.1 สาเนาทะเบียนบ้าน ของตนเองและคู่สมรส
3.3.9.2 สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน ของตนเองและคู่สมรส

3.3.10 เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ 56 วั น ที่ 4
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สานักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูยะลา จากัด
3.3.11 ประกาศผลการแต่ง ตั้ง ต าแหน่ ง คณะกรรมการด าเนินการ ชุด ที่ 56 วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
4. การหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัค รรับเลือ กตั้งคณะกรรมการด าเนิ นการ และผู้ต รวจสอบ สามารถหาเสีย งในการ
เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันรับสมัครเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 และในวันเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการ
ห้ามผู้สมัครหรือผู้หนึ่งผู้ใดหาเสียงหรือแนะนาตัวในการเลือกตั้ง โดยเด็ดขาด หากผู้สมัครคนใดฝ่าฝืนการหาเสียงและ
ภายหลังได้รับการเลือกตั้ง คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้ง จะนาเสนอที่ประชุมใหญ่ ไม่รับรองการได้รับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครครั้งนี้ และจะถูกตัดสิทธิมิให้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการเป็นเวลา 2 ปี
5. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
5.1 ลงคะแนนโดยวิธีลับ ณ หน่วยเลือกตั้ง (วิทยาลัยเทคนิคยะลา)
5.2 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการด าเนิ นการได้ไม่เกินจ านวน
ผู้สมัครที่พึงมีได้ในเขตและหรือหน่วยย่อยของเขตนั้นๆ และเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้ไม่เกิน 3 คน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูยะลา
จากัด และ www.coopyala.com
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายโชคดี คลังจันทร์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ชุดที่ 55

