
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย  จำกัด 
ฉบับที่ 24/2565 

เร่ือง  รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
 

        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 63, 
ข้อ 105 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ ครั้งที่ 11/2564  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้
กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45 ดังนี้ 
               1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
ในวันและเวลาราชการ   ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เลขที่  229/1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบล
หนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
           โดยสหกรณ์ฯ กำหนดการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม  2565 
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 12.00 น. แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมบุญศรีมณีชัย อาคาร
รัตนนาคา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด (หลังใหม่) เลขที่ 919 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ดังนี้ 

 

               2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
     2.1 ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงินการบัญชี การ
เศรษฐศาสตร์หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวน 3  คน   ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
              (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ การ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    (3) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
บริบูรณ์ (นับถึงวันเริ่มรับสมัคร) ไม่นับรวมการโอนย้ายจากสหกรณ์อ่ืน และมีหุ้นซึ่งชำระแล้วในสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 
5,000  หุ้น (เป็นเงิน) 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นับถึงวันปิดรับสมัคร ในแต่ละสมัยแห่งการเลือกตั้ง 

ลำดับ เขตการสรรหา 
จำนวน 

(ตำแหน่ง) หมายเหตุ 

1 สมาชิกในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย    

3 

 

 

เลือกรวม 

 

2 สมาชิกในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและโรงพยาบาลบึงกาฬ  

3 สมาชิกในสังกัดโรงพยาบาลหนองคาย   

 /2.2 ผู้ตรวจสอบ.... 
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    2.2  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์และข้อบังคับสหกรณ์กำหนด ดังนี้ 
    (1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์
ในปีบัญชี นั้น 
    (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี บัญชี
ของสหกรณ์  
    (3) สมาชิกผู้มีเงินได้รายเดือน (เงินได้รายเดือนหมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ หรือเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายความรวมถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วยและรายได้ที่ได้รับประจำทุกเดือน ยกเว้นเป็นสวัสดิการที่ได้รับจากทาง
ราชการ) คงเหลือน้อยกว่า 15% โดยให้นับจากก่อนวันสมัครวันแรกอย่างน้อย 6 เดือน 
     (4) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
   (5) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก ตำแหน่ง
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
    (6) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    (7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่ 
    (9) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
     (10) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
    (11) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
     (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     (13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  

(14) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ไม่ได้ 

   การเลือกตั้งผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

2.3 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบและหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และสรรหาเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการได้เพียงประเภทเดียว  

3. การดำรงตำแหน่ง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเป็นเวลา 2 ปี โดยนับจากวันที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งและสิ้นสุดวันที่ประชุมใหญ่ในปี 2565 

               4. ค่าสมัคร ผู้สมัครเสียค่าสมัคร คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

 /5.หลักฐาน.... 
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               5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วย 

      5.1  ใบสมัคร (ตามแบบของสหกรณ์ฯ)   จำนวน    1 ฉบับ 
          5.2  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ 

          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน    1 ฉบับ       
5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน    1 ฉบับ 

           5.4. รูปถ่ายสี  ขนาด 5  นิ้ว    จำนวน    1 แผ่น 

      5.5  หนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองความประพฤติ จำนวน      1 ฉบับ 

         5.6  ใบรับรองคุณวุฒิหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จำนวน      1 ฉบับ 

  5.7  สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน 
           (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2565)              จำนวน      1     ชุด 
 

               6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครพร้อมหมายเลขผู้สมัคร ดังนี้ 
                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด หรือเว็บไซต์สหกรณ์ www.nkbkcoop.com และประกาศที่ทาง
สหกรณ์ส่งให้สมาชิกแต่ละหน่วยงาน 
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 

      
(ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย  จำกัด 
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http://www.nkbkcoop.com/

