ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ศรีสะเกษ จํากัด
เรื อง รับสมัครเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2561
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ปัจจุบนั มีสมาชิก 17,855 คน ทุนดําเนินงานทั'งสิ' น
19,950,320,985.37 บาท มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีคุณวุฒิ ความสามารถในด้าน
ธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรื อการสหกรณ์ที;มีความสนใจจะสมัครเข้าเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อ
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ประจําปี 2561 อย่างใดอย่างหนึ;ง โดยยืน; หนังสื อแสดงความจํานงและเสนอขอบเขตการตรวจสอบ
พร้อมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบได้ที;สาํ นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรี สะเกษ จํากัด ภายในวันจันทร์ ที 4 ธันวาคม
2560 ในเวลาทําการของสหกรณ์ฯ จะได้พิจารณานําเสนอที;ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ต่อไป เพื;อให้สอดคล้อง
กับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี'
1. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2561
1.1 เป็ นสมาชิกของสหกรณ์น' ี หรื อบุคคลภายนอกที;ได้รับเลือกตั'งจากที;ประชุมใหญ่สหกรณ์
1.2 ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื;นที;ได้รับการ
รับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1.3 ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยสอบบัญชี หรื อบุคคลที;อยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลที;รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปี บัญชี 2561
1.4 ไม่เป็ นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตําแหน่งกรรมการแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์
1.5 ไม่เป็ นคูส่ มรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที;ของสหกรณ์น' ี
1.6 ไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที;ของสหกรณ์น' ี หรื อสหกรณ์อื;น หรื อเคยถูกให้ออกจากตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที;ของสหกรณ์น' ี หรื อสหกรณ์อื;น ฐานทุจริ ตต่อหน้าที;
1.7 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
1.8 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที;สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดที;กระทํา
โดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
1.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที;
1.10 ไม่เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที;สุดให้พน้ จาก
ตําแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์น' ี หรื อสหกรณ์อื;น
1.11 ไม่เคยถูกที;ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที;ของสหกรณ์น' ี หรื อสหกรณ์อื;น
1.12 ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์น' ี หรื อสหกรณ์อื;น
1.13 ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสัง; พัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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1.14 ไม่เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสัง; พัก หรื อเพิกถอนซึ;งออกจากทะเบียนผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
1.15 ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั;นเฟื อน
ไม่สมประกอบ
1.16 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องเป็ นผูท้ ี;มีความรู ้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี
กฎหมายที;เกี;ยวข้องกับสหกรณ์ การบริ หารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น
1.17 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู ้และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ และ
การตรวจสอบกิจการอย่างสมํ;าเสมอ เพื;อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.18 จํานวนผูต้ รวจสอบกิจการ กรณี เป็ นบุคคลธรรมดาให้มีจาํ นวนไม่เกินห้าคน กรณี เป็ นนิติบุคคล
ให้มีจาํ นวนหนึ;งนิติบุคคล
1.19 สมาชิกที;เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี' (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี'ย) ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง
(นับถึงวันสมัคร) หรื อผูท้ ี;เคยถูกที;ประชุมใหญ่ หรื อนายทะเบียนถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ หรื อ
ผูซ้ ; ึงดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที;ประจําในสหกรณ์น' ีและสมาคม ฌส.ศก. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั'งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
2. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จํากัด ประจําปี 2561
ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตหรื อเป็ นผูช้ าํ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ที;มีคุณสมบัติตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ และได้ข' ึนทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที;อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนด
ประกาศ ณ วันที; 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
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