
    
 

 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ฉบับที ่26/2562 

เร่ือง  การรับสมัครผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์  ประจ าปี  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ดว้ย ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2562 จะหมดวาระการด าเนินงานลงในวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมคัรเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ต าแหน่ง 
 1. ผูต้รวจสอบกิจการดา้นการเงินการบญัชี  และการสหกรณ์  จ  านวน  1  คน 
 2. ผูต้รวจสอบกิจการทัว่ไป  จ  านวน  1  คน 
 

2. คุณสมบัติทัว่ไป 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายไุม่ต  ่ากวา่  25  ปีบริบูรณ์ 

 3. เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ  ากัด หรือ
บุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคล  หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้งไม่ผิดนัดช าระหน้ีใน 2 ปีทางบญัชีของ
สหกรณ์ 
 4. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก หรือในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์
ท่ีกระท าโดยทุจริต  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  
 5. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 6. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่ง
กรรมการ 
 7. ไม่เป็นบุคคลท่ีเคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากต าแหน่งกรรมการเพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 8. ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 9.  ไม่เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกดันิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชี
ของสหกรณ์ 
          10. ไม่เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้น 
          11.  พน้จากต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1 ปีทางการบญัชีของสหกรณ์  
          12. ไดรั้บใบประกาศการฝึกอบรมผูต้รวจสอบกิจการ 
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3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 3.1 ผูต้รวจสอบกิจการดา้นการเงินการบญัชี 
  1 .  เ ป็นผู ้ส า เ ร็จการ ศึกษาไม่ต ่ ากว่ า ระดับประกาศ นียบัตรวิชา ชีพชั้ น สู ง (ปวส .                      
ดา้นบริหารธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ หรือเทียบเท่าไม่ต ่ากวา่น้ี) 
  2. มีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชายนืยนั  เพื่อรับรองความสามารถ 
 3.2 ผูต้รวจสอบกิจการทัว่ไป 
  1. มีความรู้ และมีประสบการณ์ทางดา้นสหกรณ์มาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2. มีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชายนืยนั เพื่อรับรองความสามารถ 

4. การรับสมัคร 
 ผูส้นใจขอรับใบสมคัรและสมคัรดว้ยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  
จ  ากดั ในระหวา่ง วนัที ่ 2-20 กนัยายน 2562 ในวนัและเวลาราชการ 
5. หลกัฐานการรับสมัคร 
 1. รูปถ่ายขนาด  3 x 5 น้ิว (ไม่เกิน 6 เดือน)    จ านวน  4   แผน่ 
 2. ส าเนาทะเบียนบา้น      จ านวน   1   แผน่ 
 3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ านวน   1   แผน่ 
 4. ใบสมคัรท่ีมีลายมือช่ือสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ย  5  คน  จ านวน   1   แผน่ 
 5. ส าเนาคุณวฒิุการศึกษา (ส าหรับผูต้รวจสอบกิจการดา้นบญัชี) จ านวน   1   แผน่ 
 6. ส าเนาใบประกาศผา่นการฝึกอบรมผูต้รวจสอบกิจการ  จ านวน   1   แผน่ 
 7. หนงัสือรับรองความสามรถจากผูบ้งัคบับญัชา   จ านวน   1   แผน่ 
6. การให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะไดรั้บหมายเลขประจ าตวัเรียงล าดบัตามล าดบัการสมคัรก่อนหลงั 
 ในกรณีท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งมาพร้อมกนั ใหผู้ส้มคัรท่ีมาพร้อมกนัจบัสลากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัร
รับเลือกตั้ง เรียงตามล าดบัต่อเน่ืองจากหมายเลขประจ าตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนสุดทา้ยก่อนหน้าน้ี ท่ีไดอ้อก
ใหแ้ลว้ 
7. วนัเลอืกตั้ง     ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2562 
8. ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ, คณะกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กจิการในคราวเดียวกนัมิได้ 
9. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร                ในวนัประชุมประจ าเดือนกนัยายน 2562 
10. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเลอืกตั้ง     ในวนัที ่ 1 ตุลาคม 2562 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  กรกฎาคม 2562 

 
(นายศรายทุธ สมศรี) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 



 

 
 

 

          ใบสมัครรับเลอืกตั้ง ประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 

        

     วนัท่ี.......................................... 
 

 ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว……………………………………….………………………สมาชิกเลขท่ี……………….… 

ต าแหน่ง………………………………………สงักดั………………………...…………...................................... จงัหวดัหนองบวัล าภู 

เกิดวนัท่ี…………………..………เดือน……………….….………………พ.ศ. ……..……….อาย…ุ………..….….ปี...................เดือน 

อยู่บ้านเลขท่ี………….…….หมู่ท่ี………………………ซอย.………..…….…….….……….ถนน............................... .…………..… 
ต าบล …………………………………………อ าเภอ……………………………….…….จงัหวดั............……..….……………..……..… 

โทรศพัทมื์อถือ……………………………….โทรศพัทบ์า้น……………………………โทรศพัทท่ี์ท างาน..................................…. 

E-mail(ถา้มี)................................................................................................................................................................................  
 ประวติัโดยสงัเขป  
 - ระดบัการศึกษา……………………………สถาบนัการศึกษา…………….…………………………… 

 - เคยเป็น       ประธานกรรมการ        กรรมการด าเนินการ         ผูต้รวจสอบกิจการ            ไม่เคย  
 - นโยบายในการบริหารสหกรณ์ฯ /นโยบายในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ดงัน้ี 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 

 ขา้พเจา้ขอสมคัรรับเลือกตั้ง   ในต าแหน่ง                                      
                       กรรมการด าเนินการ         ผูต้รวจสอบกิจการดา้นการเงินการบญัชี        ผูต้รวจสอบกิจการทัว่ไป 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเ ป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติมีสิทธิรับเลือกตั้ งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั วา่ดว้ยการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2560 
 
 

     ลงช่ือ …………………………………..ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

              (…………………………………) 
สมาชิกสหกรณ์ผูรั้บรอง 

1   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก…….……. 
2   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก………..…. 
3   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก………..…. 
4   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก………..…. 
5   ……………………………........      (…………………….………………………..)    เลขท่ีสมาชิก………..….  

                           
ลงช่ือ....................................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บสมคัร 

     (..................................................) 
 

หมายเลข 
............... 


