
 
 

 
 
ท่ี สอ.สศช.  242 / 2565 
 
 
      15   ธนัวาคม  2565 

เร่ือง รับสมคัรเลือกตัง้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบญัชี 2566 - 2567 

เรียน สมาชิก และบคุคลทัว่ไป 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
   จ ากดั ฉบบัท่ี 15/2565  เร่ือง  รับสมคัรเลือกตัง้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ปีบญัชี    
   2566-2567 

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
จ ากดั (สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ากดั) มีความประสงค์เปิดรับสมคัรบคุคลธรรมดาเพ่ือรับเลือกตัง้เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบญัชี 2566-2567 จ านวน 1 คน ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2565 ถึงวนัท่ี  
16 มกราคม 2566 ตัง้แตเ่วลา 09.00 –15.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ากดั อาคาร 1 ชัน้ 2  ส านกังาน
สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ รายละเอียดปรากฏตามส าเนาประกาศท่ีสง่มาพร้อมนีด้้วยแล้ว 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสมัพนัธ์ตอ่ไปด้วย จะขอบคณุยิ่ง 
  

 ขอแสดงความนบัถือ 

  
  

 (นายสภุรัฐ   หงษ์มณี) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิจ ากดั 

  
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  จ ากดั 



 

สหกรณอ์อมทรพัยส์ ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ จ ำกดั 
962  ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 0-2280-4085  ต่อ  2230-2232 , 0-2281-8462  โทรสาร. 0-2628-2814 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิจ ากัด 

ฉบับที่  15/2565 
เร่ือง  รับสมัครเลือกตัง้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2566-2567 

---------------------------------- 

               สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ากดั เปิดรับสมคัรผู้ตรวจสอบกิจการปีบญัชี 2566-2567 จ านวน 1 คน  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

  1.1 เป็นบคุคลธรรมดา 
  1.2 เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบกิจการ 

และสามารถปรับใช้วิธีการและเทคนิคตา่งๆ ท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ 
  1.3 มีความรู้ในด้านการเงิน การบญัชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบ 

ค าสัง่ ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน
และการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

  1.4 มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการบริหารและเทคนิคในการบริหารงานสมยัใหม่ สามารถ
วิเคราะห์และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของสหกรณ์ได้ 

  1.5 เคยผา่นการอบรมเก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการ 
  1.6 มีประสบการณ์เคยรับงานตรวจสอบกิจการมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1  ปี 

  1.7 ต้องไมเ่ป็นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้
   (1) ผู้สอบบญัชี หรือผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี หรือบคุคลท่ีอยูใ่นสงักดั 

  (2) นิตบิคุคลท่ีรับงานสอบบญัชีของสหกรณ์นี ้
  (3) กรรมการของสหกรณ์นี ้
  (4) ผู้จดัการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นีห้รือสหกรณ์อ่ืนใด 
  (5) บคุคลซึง่มีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย์ท่ีกระท าโดยทจุริต 

(ข) เคยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน  ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(ค) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจาก
ต าแหนง่กรรมการมาตรา 22 (4) แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(ง) เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้ถอนออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตทุจุริต
ตอ่หน้าท่ี 



 
 
 2. หลักฐานการสมัคร 

  2.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 1 ฉบบั 
  2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไมไ่ด้เป็นสมาชิกสหกรณ์) จ านวน 1 ฉบบั 
  2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ จ านวน 2 รูป ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
  2.4 หลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษา 
  2.5 หลกัฐานแสดงผลงานการตรวจสอบกิจการ 

 3. วิธีการสมัคร 

   3.1 การสมคัร ให้สมคัรเป็นรายบคุคล 
   3.2 ย่ืนใบสมคัรได้ 2  วิธี 
    (1) ย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองพร้อมแนบหลกัฐานการสมคัรท่ีคณะกรรมการรับสมคัร 
    (2) ย่ืนใบสมัครโดยส่งทางโทรสาร โดยผู้สมัครต้องส่งต้นฉบบัเอกสารหลักฐานถึง
สหกรณ์ภายใน  5 วนัท าการ นบัแตว่นัปิดรับสมคัร โดยให้ถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นส าคญั 
หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

 4. วัน เวลา และสถานที่สมัคร 

  วนัท่ี 15 ธันวาคม 2565 ถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2566  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ สศช. จ ากดั อาคาร 1 ชัน้ 2  สศช. 

 5. วัน เวลา และสถานที่เลือกตัง้ 

  วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2566 เวลา 12.30–16.30 น. ณ หอประชมุรักตะกนิษฐ 2  มหาวิทยาลยั
สวนดสุิต  ถ.ราชสีมา  เขตดสุิต กรุงเทพฯ  ตดิตอ่ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีสหกรณ์ฯ โทร. 097 – 2061146 , 
0 - 2281 - 8462  หรือ 0 - 2280 - 4085  ตอ่ 2230 - 2232 โทรสาร 0 - 2628 - 2814 

 
  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

   ประกาศ ณ วนัท่ี   15   ธนัวาคม   2565 

 

         (นายสภุรัฐ    หงษ์มณี) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิจ ากดั 
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ใบสมัครรับเลือกตัง้เป็นผู้ตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ จ ากดั 

 
วนัท่ี...............เดือน.................................พ.ศ............ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) อาย ุ ปี 
อาชีพ สถานท่ีท างาน   
ภมูิล าเนาบ้านเลขท่ี ถนน แขวง/ต าบล   
เขต/อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   
โทรศพัท์ โทรสาร    
ไมเ่ป็น/เป็น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ากดั เลขที่สมาชิก    
วฒุิการศกึษา     
มีความประสงค์สมคัรรับเลอืกตัง้เป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ากดั ตามข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์และประกาศ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จ ากดั 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครรับเลือกตัง้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี ้

1. เป็นบคุคลธรรมดา 
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบกิจการ  และสามารถปรับใช้วิธีการและ

เทคนิคตา่งๆ  ที่จ าเป็นในการตรวจสอบ 
3. มีความรู้ในด้านการเงิน การบญัชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ระเบยีบ ค าสัง่ ค าแนะน าของนาย

ทะเบียนสหกรณ์ และหนว่ยราชการท่ีเก่ียวข้องในสว่นท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
4. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการบริหารและเทคนิคในการบริหารงานสมยัใหม ่สามารถวเิคราะห์และประเมินการ

บริหารงาน ตลอดจนให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของสหกรณ์ได้ 
5. เคยผา่นการอบรมเก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการ 
6. มีประสบการณ์เคยรับงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
7. ต้องไมเ่ป็นบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้สอบบญัชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบญัชี หรือบคุคลที่อยูใ่นสงักดั 
 นิติบคุคลที่รับงานสอบบญัชีของสหกรณ์นี ้
 กรรมการของสหกรณ์นี ้
 ผู้จดัการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี ้หรือสหกรณ์อื่นใด 
 บคุคลซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ทีก่ระท าโดยทจุริต 
(ข) เคยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทจุริตตอ่

หน้าที่ 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตัง้
.......................... 

 

 

รูปถ่าย 



 
 

(ค) เคยถกูให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการหรือมีค าวินิจฉยัเป็นที่สดุให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการตามมาตรา 22(4) 
แหง่พระราชบญัญตัิ สหกรณ์ พ.ศ. 2542  

(ง) เคยถกูที่ประชมุใหญ่มมีตใิห้ถอดถอนออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตทุจุริตตอ่หน้าที่ 

 (ลงช่ือ....................................................................ผู้สมคัร 
 (....................................................................) 
 วนัท่ี...............เดือน.........................พ.ศ.............. 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

1. ผู้สอบบญัชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบญัชี หรือบคุคลที่อยูใ่นสงักดั   เป็น   ไมเ่ป็น 

2. นิติบคุคลที่รับงานสอบบญัชีของสหกรณ์   เป็น   ไมเ่ป็น 

3. กรรมการของสหกรณ์นี ้   เป็น   ไมเ่ป็น 

4. ผู้จดัการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี ้   เป็น   ไมเ่ป็น 

 ลงช่ือ........................................................... ลงช่ือ........................................................... 
 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  ผู้จดัการ 
 ...................../......................./............................/ ....................../......................./............................/ 

 

  ลงช่ือ........................................................... 
  กรรมการ 
 
 ....................../......................./............................/ 

 

ค าแนะน าการสมัคร 

1. หลักฐานในการสมัคร 
1.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้ จ านวน  2  รูป 
1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรสมาชิกสหกรณ์ เลขท่ี................................จ านวน 1 ฉบบั 
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไมไ่ด้เป็นสมาชิกสหกรณ์) จ านวน  1 ฉบบั 
1.4 ส าเนาหลกัฐานการศกึษา จ านวน 1 ฉบบั 
1.5 ใบรับรองผา่นการอบรมเก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการ จ านวน...................ฉบบั และหลกัฐานแสดงผลงาน

การตรวจสอบกิจการจ านวน........................ฉบบั 

แบบฟอร์มนีท้ าส าเนาเพิ่มเตมิ

ได้ 

 



 

2. วิธีการสมัคร 
2.1 ให้สมคัรเป็นรายบคุคล 
2.2 ยื่นใบสมคัรได้ 2 วิธี 

(ก) ยื่นใบสมคัรด้วยตนเองพร้อมแนบหลกัฐานการสมคัรที่คณะกรรมการรับสมคัร 
(ข) ยื่นใบสมคัรโดยส่งทางโทรสาร โดยผู้สมคัรต้องส่งต้นฉบบัเอกสารหลกัฐานถึงสหกรณ์ภายใน 5 วนัท าการ   

นบัแตว่นัปิดรับสมคัรโดยให้ถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นส าคญั หากพ้นก าหนดถือวา่สละสทิธ์ิ 
2.3 ผู้สมคัร 1 คน มีสทิธ์ิสมคัรได้ 1 ครัง้ ผู้ที่สมคัรแล้วจะขอถอนหรือยกเลกิการสมคัรเพื่อขอสมคัรใหมไ่มไ่ด้ 
2.4 กรณีที่ผู้สมคัรสง่ใบสมคัรพร้อมกนั ให้จบัฉลากหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัรเรียงตามล าดบัก่อนหลงั 
2.5 กรณีสมาชิกสมคัรด้วยตนเองกบัมีผู้สมคัรส่งโทรสารเข้ามาในเวลาเดียวกัน ให้สิทธ์ิผู้มาสมคัรด้วยตนเองได้

ล าดบัหมายเลขก่อน ผู้สมคัรที่สง่โทรสาร 
2.6 ประธานกรรมการเลือกตัง้จะประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิรับเลอืกตัง้หลงัจากปิดรับสมคัรเลอืกตัง้แล้วให้ทราบโดยเร็ว 

 
 


