ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชลบุรี จํากัด
เรื อง การกําหนดคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ ฯ ทีประสงค์ จะเข้ ารับ
การสรรหาเป็ นประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประจําปี
(เพิมเติม)
ตามที ทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด ชุ ดที ครังที /
เมื อวันที กันยายน
มีม ติให้กาํ หนดคุ ณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการรั บสมัครสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ ทีประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็ นประธานกรรมการดําเนิ นการ กรรมการดําเนิ นการ และผูต้ รวจ
สอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี
เพิมเติม เพือให้การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการ
รั บ สมัค รสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ที ประสงค์จะเข้ารั บ การสรรหาเป็ นประธานกรรมการดํา เนิ น การ กรรมการ
ดําเนิ นการ และผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี
เป็ นไปตามกฎกระทรวง การดําเนินงานและการ
กํากับดู แลสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี ยน พ.ศ.
และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.
โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. คุณสมบัติของประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ
1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด
1.2 ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหาตําแหน่ งในสังกัดกลุ่มสมาชิ กใดจะต้องเป็ นสมาชิ กในสังกัด
กลุ่มสมาชิกนัน
1.3 ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม ข้อ กฎกระทรวง การดําเนิ นงานและการกํากับ ดู แล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยน พ.ศ.
และข้อ วรรคสอง แห่ ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด พ.ศ.
2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็ นประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ
2.1 ใบสมัครตามแบบทีสหกรณ์ฯ กําหนด โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ทีสํานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด
2.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ พร้อมสําเนา ฉบับ
2.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา ฉบับ
2.4 รู ปถ่ายขนาด นิ ว ( 3.5” x 5” ) ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน เดื อน
จํานวน รู ป
2.5 สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึ กษาและ/หรื อสําเนาหลักฐานที แสดงว่าเป็ นผูผ้ ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตร “การเงิน การบัญชี และการบริ หาร สําหรับกรรมการดําเนิ นการและ
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ ” ซึ งดําเนินการจัดอบรมโดยชุ มนุ มสหกรณ์ฯ หรื อหลักสู ตรตามที
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาํ หนด จํานวน ฉบับ (กรณีผ่านการอบรม
แล้ว)
2.6 หนัง สื อ รับ รองจากบริ ษทั ข้อมู ล เครดิ ต (เครดิ ต บู โร) เพื อเป็ นการรั บ รองตนเองตาม
กฎกระทรวง

3. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
3.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด
3.2 ต้องมี คุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิ จการของ
สหกรณ์ พ.ศ.
ข้อ และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ค รู ชลบุ รี จํากัด พ.ศ.
ข้อ
3.3 ต้องไม่ มีล ัก ษณะต้องห้า มตามระเบี ย บนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.
ข้อ และข้อ วรรคสอง แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด พ.ศ.
4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4.1 ใบสมัครตามแบบทีสหกรณ์ฯ กําหนด โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ทีสํานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด
4.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ พร้อมสําเนา ฉบับ
ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา ฉบับ
4.3 รู ปถ่ายขนาด นิ ว ( 3.5” x 5” ) ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน เดื อน
จํานวน รู ป
4.4 ให้แนบเอกสารหลักฐานทีแสดงคุณวุฒิหรื อความรู ้ความสามารถ หรื อประสบการณ์ที
เกียวข้องกับด้านทีสมัคร จํานวน ฉบับ
4.5 สํา เนาหลัก ฐานแสดงว่าเป็ นผูผ้ ่านการอบรมหลัก สู ตรที เกี ยวข้องกับ การตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรื อหน่ วยงานอืนทีได้รับการรับรองหลักสู ตรจาก
กรมตรวจบัญชี สหกรณ์
4.6 ผูส้ มัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่ดาํ เนินการนําสําเนาหลักฐานแสดง
ว่าเป็ นผูผ้ ่านการอบรมหลักสู ตร ตามข้อ . ให้นาํ เอกสารการอบรมหลักสู ตรดังกล่าว
ส่งให้กบั สหกรณ์ ก่อนวันที ธันวาคม
( ผูส้ มัครที ไม่ดาํ เนิ นการตามข้อ . สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการตังผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ สาํ รอง ซึ งเป็ นผูท้ ีมีคะแนนการสรรหาลําดับถัดไป ทีผ่านการอบรมตาม
ข้อ . )
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที

กันยายน พ.ศ.

(นายสุ เทพ ชิตยวงษ์)
ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จํากัด

