
      
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ ากัด 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 
--------------------------------- 

 ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ ากัด จะพ้นจากต าแหน่ง             
ตามวาระ อาศัยอ านาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน  จ ากัด  ว่าด้วยการสรรหา                   
ผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 56/2563 ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่  14  กันยายน พ.ศ.2563  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับการสรรหาเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
  1.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ     จ านวน   5  คน 
   สรรหาจากหน่วยอ าเภอ ดังนี้ 
   อ าเภอปาย    จ านวน   1  คน  
   อ าเภอเมือง    จ านวน   1 คน  
   อ าเภอขุนยวม และอ าเภอปางมะผ้า จ านวน   1  คน 
   อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอสบเมย จ านวน   1  คน 
   อ าเภอแม่สะเรียง    จ านวน   1  คน 
  1.2 ผู้ตรวจสอบส ารอง     จ านวน   2  คน 
   สรรหาจากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ จากหน่วยอ าเภอ ดังนี้ 

 อ าเภอขุนยวม และอ าเภอปางมะผ้า จ านวน   1  คน 
 อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอสบเมย จ านวน   1  คน 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1 เป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ 
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ 
  2.2 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  2.3 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปีบัญชีของสหกรณ ์

(3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก

ต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
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(8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน  

(9) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 

(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

    (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

(13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน         
ไม่สมประกอบ 

(14) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 5 ปี           
ทางบัญชีนับถึงวันสมัคร เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ขอและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ส านักงานสหกรณ์หรือส านักงานหน่วยบริการ
อ าเภอ ที่ตนสังกัดอยู่ 
 4. หลักฐานเอกสารที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  4.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  4.2  ส าเนาหลักฐานผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  4.3 ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  2 นิ้ว จ านวน  2  รูป   
 5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
  สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ในวันที่  15 ตุลาคม 2563 
 6.  ก าหนดการสรรหา 
  ก าหนดการสรรหาในวันประชุมสามัญหน่วยเครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. และให้คณะอนุกรรมการสรรหาน าผลการนับคะแนนโดยเรียงล าดับน าส่ง
สหกรณ์ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และสหกรณ์จะน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบส ารองต่อไป 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   15  กันยายน พ.ศ. 2563 
  
    (ลงชื่อ) 

(นายสงวน   ศรีสวัสดิ์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน  จ ากัด 
 

กานต์ชนิต พิมพ์/ทาน 
..............ตรวจ 
..............ตรวจ 

 


