ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด
เรื อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2563
-------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด มีความประสงค์จะรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการประจําปี
2562 เพือตรวจสอบบัญชี งบการเงิ น และการดําเนิ น งานของสหกรณ์ ออมทรั พย์องค์ก ารเภสัชกรรม จํากัด
โดยมีรายละเอียดดังนี
คุณสมบัตขิ องผู้ตรวจสอบกิจการ
1. เป็ นผูม้ ีความรู ้หลักบัญชีสากล และบัญชีสหกรณ์ ตามรู ปแบบทีทางราชการกําหนด
2. ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรื อหน่วยงานอืนทีได้รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หรื อเคยเป็ นผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึนทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
3. เป็ นบุคคล หรื อคณะบุคคลทีเคยผ่านงานสอบบัญชีหรื องานตรวจสอบกิจการภายใน หรื อตรวจสอบ
กิ จการของสหกรณ์ ออมทรั พย์ หรื อเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรั พย์องค์ก ารเภสัชกรรม จํากัด ซึ งมี ความรู ้
ความสามารถในงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และมีพืนฐานความรู ้ทางการบัญชี และการเงิ น และควรมีความรู ้
พืนฐานด้านสินเชือด้วย
4. เป็ นผูม้ ีความรู ้ทางด้านระเบียบ คําสัง และข้อแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และกรมส่งเสริ มสหกรณ์
5. เป็ นผูม้ ีความรู ้เกียวกับกฎหมายทีเกียวข้องกับสหกรณ์ ซึงได้แก่ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 รวมถึง
กฎหมายอืนๆ เช่น กฎหมายภาษีอากรและกฎหมายเกียวกับการเงิน การบัญชี เป็ นต้น
6. เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถเกียวกับ การปฏิบตั ิงานของพนัก งานสหกรณ์ สามารถให้ค าํ แนะนํา
ในการปฏิบัติ ให้เป็ นไปโดยถูก ต้องตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และประกาศที กําหนดไว้ โดยเสนอข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือน และต่อทีประชุมใหญ่ปีละหนึงครัง
7. ต้อ งมี ค วามซื อสั ต ย์ สุ จ ริ ต เที ยงธรรม ปราศจากอคติ ส่ ว นตัว และปฏิ บัติ ห น้า ที รั บ ผิด ชอบ
เต็มความสามารถ
8. ไม่พึงรับสิ งของหรื อทรัพย์สิน มีค่าใดๆ จากสหกรณ์ฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีพึงได้รับจากการ
ตรวจสอบกิจการ
9. ไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูลทีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ฯ ซึงได้รับทราบจากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
กิจการ เว้นแต่ เพือประโยชน์ต่อสหกรณ์ ต่อการตรวจสอบใดๆ หรื อต้องให้ถอ้ ยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย

10. สามารถปฏิบตั ิงานในวันและเวลาทําการของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด
11. ต้องไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีประจําในสหกรณ์ หรื อไม่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด
12. ต้องมีคุณสมบัติตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกิจการ
1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตรวจสอบทรัพย์สิน หนีสินทังปวงของสหกรณ์
เพือทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ทีเป็ นอยูจ่ ริ ง
2. ตรวจสอบหลัก ฐานและความถู ก ต้อ งของการดํา เนิ นธุ ร กรรมแต่ ล ะประเภทของสหกรณ์
เพื อประเมิ น ผลและอาจให้ข ้อ แนะนํา แก่ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การ ผูจ้ ัด การ และเจ้า หน้า ที ของสหกรณ์
ทังทางวิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนันๆ
3. ตรวจสอบการจัดจ้าง หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
4. ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์
5. ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพือพิจารณาหาทางปรับปรุ งแผนงานข้อบังคับ
และระเบียบ ตลอดจนมติและคําสังของสหกรณ์ หรื อกิจการอืน ๆ ตามทีเห็นสมควร หรื อเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดี
แก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
การปฏิบัตงิ านการตรวจสอบกิจการ
1. จะต้องเข้าตรวจสอบในวันและเวลาทําการของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด เป็ นประจํา
ทุกเดือน
2. จะต้องยืนยันยอดลูกหนี เจ้าหนี เงินรับฝาก และอืนๆ ตามทีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
3. จะต้องรักษาข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด และสมาชิกเป็ นความลับ
4. จะต้องไม่กระทําการใดๆ ทีจะทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด และสมาชิกเกิดความ
เสียหาย และสูญเสียประโยชน์
5. จะต้องตรวจนับเงินสดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
อัตราค่าธรรมเนียม
ผูต้ รวจสอบกิ จ การที ได้รั บ เลือกและกําหนดอัต ราค่ าธรรมเนี ยมไว้แล้ว นัน ไม่สามารถเบิ ก ค่ าใช้จ่ า ย
และเงินอืนใดจากสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด ได้อีก
การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
1. จะต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการตามแบบทีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กาํ หนด และเสนอต่ อ
ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง

2. จะต้องระบุ วตั ถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีปฏิบตั ิงานตรวจสอบไว้ในรายงานการตรวจสอบกิจ การ
โดยรัดกุมและชัดแจ้ง
3. จะต้องรายงานเรื องทีตรวจพบให้ครบถ้วน และถูกต้องตามข้อเท็จจริ ง รวมทังเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุ งงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน
การรับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด ประจําปี 2562
โปรดขอรับใบสมัครได้ ทีสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์ การเภสั ชกรรม จํากัด และยืนใบสมัคร รายละเอียด คุณสมบัติ
ขอบเขตการปฏิบัตงิ าน ค่าธรรมเนียมบริการ และรายละเอียดอืนๆ พร้ อมรู ปถ่ าย ขนาด 1 นิว จํานวน 12 รู ป
ทีสหกรณ์ อ อมทรั พย์ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรม จํากัด เลขที 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่ ง พญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400 ตังแต่วนั ที 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 ธันวาคม 2562 หรื อต้องการทราบรายละเอียด
สามารถสอบถามได้ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2203-8091-3
การให้ หมายเลขผู้สมัคร
คณะกรรมการดําเนินการจะจับสลากหมายเลขผูส้ มัครเฉพาะวันแรกของการสมัคร คือ วันที 12 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ ทีทําการสหกรณ์และให้ผสู ้ มัคร ในวันต่ อๆไป ได้รับหมายเลขเรี ยงต่ อจากผูส้ มัครทีจับฉลาก
ในวันแรกเรี ยงตามลําดับไป
กรณี ทีมีผสู ้ มัครคนใดคนหนึ ง หรื อหลายคนขาดคุณสมบัติก็ให้เลือนหมายเลขผูส้ มัครอืนทุกคนขึนไป
แทนทีกันเรี ยงตามลําดับ
วิธีการเลือกตัง
ใช้วิธีลงคะแนนเลือกตัง
ประกาศ ณ วันที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
รําไพ สมจิตรมูล
(นางสาวรําไพ สมจิตรมูล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด

