ประกาศสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564
*****************************
ดวยสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด จะดำเนินการรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณในที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563
อาศั ย อำนาจตามความแห งพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2542 และฉบั บ แก ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 53 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562 และระเบี ยบนาย
ทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 และขอบังคับสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2562 ขอ 101 , 102 , 103 , 104 และขอ 105
ดังนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ชุดที่ 51
ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 จึงกำหนดใหมีการรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อเขา
รับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณในที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 ดังรายละเอีย ด
ตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก
1.2 ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงาน
อื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
2. ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
2.1 เปนผูสอบบัญชี หรือ ผูชวยผูสอบบัญ ชี หรือบุคคลที่อยูในสังกั ดนิติบุคคลที่ รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณนั้น
2.2 เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตำแหนงกรรมการมาแลวไมนอย
กวาสองปบัญชีของสหกรณ
2.3 เปนคูสมรส บุตร บิ ดามารดาของกรรมการ หรือ ผู จัดการ หรือ เจ าหน าที่ ข อง
สหกรณนั้น
2.4 เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออก
จากตำแหนงผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่
2.5 เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
2.6 เคยได รับ โทษจำคุก โดยคำพิ พ ากษาถึงที่ สุด ให จ ำคุ ก เวน แต เป น โทษสำหรับ
ความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7 เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
2.8 เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเปน
ที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
2.9 เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ มี ม ติ ใ ห ถ อดถอนออกจากตำแหน ง กรรมการ หรื อ
ผูตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น

2.10 เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
2.11 เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
2.12 เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพั ก หรือเพิกถอนชื่ อออกจากทะเบียนผู สอบบัญ ชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
2.13 เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
3. อัตราคาตอบแทน
อัตราคาตอบแทนรายเดือนใหผูสมัครรับเลือกตั้งเสนอราคาคาบริการ และใหที่ประชุม
ใหญสามัญ ประจำป 2563 พิจารณาอนุมัติ
4. การรับสมัคร
4.1. ผูมีความประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ในกรณีเปนบุคคล
ธรรมดาให มี จ ำนวน 3 คน ถ า เป น นิ ติ บุ ค คลให มี ไม เ กิ น 1 นิ ติ บุ ค คล และต อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ความรู
ความสามารถในดาน ธุรกิจการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองเทานั้น โดยยื่นตอเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จำกัด
4.2 ประกาศนียบัตรผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
หรือหนวยงานอื่นที่ไดรบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
4.3 มีรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ/คน
4.4 สำเนาวุฒิบัตร หรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิความรูในดานตางๆ ตามขอ 1
4.5 รั บ สมั ค รตั้ ง แต วั น ที่ 2 – 13 พฤศจิ ก ายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
เวน วัน หยุ ดราชการ ณ ที่ทำการสหกรณ อ อมทรัพ ย อ นามั ยสุ ริน ทร จำกั ด เลขที่ 130/1 ถ.โพธิ์ราง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000
5. วันประกาศผูมีสิทธิ์รับเลือกตั้ง
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ทำการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
6. การเลือกตั้ง
6.1 จะดำเนินการเลือกตั้งเปนคณะ ในวันที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563
6.2 ผูออกเสียงลงคะแนนคือ ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด
ที่ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนในป 2564
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(นายศุภรัฐ พูนกลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด

