ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิจิตร จากัด
เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564
----------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับ ข้อ 101
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด และโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 44 ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการ
ประจาปี 2564 จานวน 2 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัน เวลา รับสมัคร
1.1 ขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ หรื อดาวน์โหลดจาก http://www.phichitcoop.com/
1.2 ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –
16.30 น. ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด เลขที่ 27/4 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิจิตร
1.3 ถ้ามีผสู ้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สหกรณ์จะให้หมายเลขตามลาดับการสมัครก่อนหลังใน
วันที่รับสมัคร ในกรณี ที่สมัครพร้อมนี้ จะใช้วิธีจบั สลากเพื่อออกหมายเลขให้ผสู ้ มัคร
การรับใบสมัครสรรหาและการให้หมายเลขประจาตัว เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด จะประกาศให้ทราบต่อไป
2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
2.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดา รู ป 1 นิ้ว ขนาด 2 x 3 ซม.
หรื อรู ป 2 นิ้ว ขนาด 4 x 6 ซม.
จานวน 2 รู ป
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ
รับรองสาเนาเอกสารด้วยตนเอง
จานวน 1 ฉบับ
2.3 สาเนาหนังสื อผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยยืน่ พร้อมเอกสารฉบับจริ ง
3. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ
3.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้ าน ต่าง ๆ เช่ น การเงิน
การบัญชี กฎหมาย การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น และต้องมีคุณสมบัติดงั นี้

(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด หรื อบุคคลภายนอกหรื อนิติบุคคลที่
ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ หากเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งไม่ผิดนัดชาระหนี้ใน 1 ปี
บัญชีที่ผา่ นมา
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3.2 ลักษณะต้ องห้ ามของผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชี ของสหกรณ์ในปี บัญชีน้ นั
(2) เป็ นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ์
(3) เป็ นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(4) เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น หรื อเคยถูกให้ออกจาก
ตาแหน่งผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(6) เคยได้รับโทษทางวินยั จากหน่วยงานต้นสังกัดในเรื่ องการทุจริ ต
(7) เคยได้รับโทษทางวินยั อื่นๆจากหน่วยงานต้นสังกัด (ภายในเวลา 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร
เข้าเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ)
(8) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(9) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(10) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุด
ให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(11) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ หรื อ
ผูต้ รวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(12) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(13) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสัง่ พัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
(14) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสั่งพัก หรื อเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูส้ อบบัญชี
ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์

(15) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
4. วันสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ สรรหาในวันประชุมใหญ่ สามัญ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2563

(นายแพทย์ประทีป จันทร์สิงห์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด

