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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
เรื่ อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด ประจาปี 2562
ด้วยผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ประจาปี พ.ศ. 2561 ได้หมดวาระลงตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ข้อ 79, 80, 81, 82, 83, 84 และ85
เพื่อ ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์แห่ งข้อ บังคับสหกรณ์ ฯ จึงประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิ จการ 2 คน โดย
สหกรณ์ฯ กาหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม เอกสารประกอบการสมัคร กาหนดวันรับสมัครและสถานที่รับ
สมัคร ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด หรื อเป็ น
บุคคลภายนอก
2. ผ่านการอบรมหลักสู ตร การตรวจสอบบัญชี หรื อ เคยผ่านการอบรมหลักสู ตรผูต้ รวจสอบกิ จการ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเป็ น
ผูท้ ี่มีความรู ้เรื่ องการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรื อการสหกรณ์เป็ นอย่างดี
3. สามารถเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย
จากัด ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. เชื่อมัน่ ศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ ดารงชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ใช้
สหกรณ์ฯ เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่ง
ผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อประพฤติเสื่อมเสียทางด้านการเงิน หรื อกูเ้ งินนอกระบบ หรื อสถาบันการเงินอื่นจนมี
หนี้สินล้นพ้นตัว หรื อออกเงินกูค้ ิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด
ผู้สมัครต้ องไม่ มีลักษณะต้ องห้ าม ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
2. เป็ นกรรมการของสหกรณ์น้ นั เว้ นแต่ ได้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์
3. เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย
จากัด หรื อสหกรณ์อื่น
4. เคยได้รับ....../2
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-24. เคยได้รับโทษจาคุกหรื อได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทาโดยทุจริ ต
5. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
6. เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการดาเนินการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุด ให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการดาเนินการ ตามข้อบังคับ ข้อ 58 หรื อตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ตาม มาตรา 22 (4)
7. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
8. เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การพิจ ารณาคุ ณ สมบัติ ผูส้ มัครแล้ว จะน าเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ พื่อ ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯต่อไป
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รู ปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รู ป และ ขนาด 4 x 6 นิ้ว จานวน 1 รู ป
2. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
4. เงินค่าสมัคร 500 บาท
กาหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อ ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทย จ ากัด อาคาร 4 ศู น ย์ฝึ กอบรมการรถไฟ ชั้น 1 นิ ค มรถไฟ กม. 11 ถนนวิภ าวดี รั ง สิ ต
แขวงจตุ จ ัก ร เขตจตุ จ ัก ร กรุ ง เทพฯ 10900 ตั้ ง แต่ วั น พฤหั ส บดี ที่ 3 มกราคม 2562 ถึ ง วั น พฤหั ส บดี ที่
10 มกราคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาทาการ หรื อติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์
หมายเลข 02 537-9140 ต่อ 14, 17, 19 และ 20
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายภิญโญ เรื อนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
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