
ประกาศสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
ท่ี 23 /2557

เรื่อง รับสมัครผูตรวจสอบกิจการประจําป 2558
........................................

เพ่ือใหดําเนินกิจการสหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 จึงอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 และขอบังคับสหกรณออม
ทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด พ.ศ. 2544 ขอ 100 ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด ชุดท่ี 44 ครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2557 กําหนดใหมีการสมัครผูตรวจ
สอบกิจการประจําป 2558 ดังตอไปนี้

1.คุณสมบัติของผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ
(1) เปนสมาชิกสหกรณ หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ

เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบกิจการ
(2) ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบ

บัญชีของสหกรณ
(3) ไมเปนกรรมการของสหกรณ
(4) เปนผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ

หรือการสหกรณ
(5) ไมเปนผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน

2 หลักฐานประกอบการสมัคร ดังตอไปนี้
(1) ภาพถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน

ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
(2) สําเนาคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาใบสําคัญจดทะเบียน และสําเนาหนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจ (กรณีเปนนิติบุคคล)
(5) คาสมัคร จํานวน 200 บาท คาสมัครจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ

3. วันเวลา และสถานท่ีรับสมัคร
เปดรับสมัครระหวางวันท่ี 16 - 30 กันยายน 2557 ในวัน และเวลาราชการ ณ สํานักงานสหกรณออม

ทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด เลขท่ี 2/99 ถนนแหลงพระราม ตําบลบอยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
90000 โทรศัพท 0–7432-6772, 0–7432-2522

สหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด จะตรวจสอบคุณสมบัติ และใหหมายเลขแกผูสมัครตามลําดับ
การยื่นสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศ ณ  วันท่ี 1 กันยายน  พ.ศ. 2557

พันตํารวจเอก
(ชัยวัฒน  นิตยวิมล)

ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด
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