ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จํากัด
เรื่อง รับสมัครเลือกตัง้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี บัญชี 2552
---------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จํากัด เปิ ดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการปี บัญชี 2552 จํานวน 1 คน
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
(1) เป็ นบุคคลธรรมดา
(2) เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการ และ
สามารถปรับใช้ วิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่จําเป็ นในการตรวจสอบ
(3) มีความรู้ในด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ระเบียบ คําสัง่
คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและ
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
(4) มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการบริ หารและเทคนิคในการบริ หารงานสมัยใหม่สามารถวิเคราะห์
และประเมินการบริ หารงาน ตลอดจนให้ คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานของสหกรณ์ได้
(5) เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ
(6) มีประสบการณ์เคยรับงานตรวจสอบกิจการมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(7) ต้ องไม่เป็ นบุคคล ดังต่อไปนี ้
- ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัด
- นิตบิ คุ คลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี ้
- กรรมการของสหกรณ์นี ้
- ผู้จดั การหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้หรื อสหกรณ์อื่นใด
- บุคคลซึง่ มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี ้
(ก) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทําโดยทุจริต
(ข) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
(ค) เคยถูกให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคําวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
(ง) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้ าที่

2
2. หลักฐานการสมัคร
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีไม่ได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์) จํานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 นิ ้ว จํานวน 6 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
หลักฐานแสดงผลงานการตรวจสอบกิจการ

3. วิธีการสมัคร
3.1
3.2

การสมัคร ให้ สมัครเป็ นรายบุคคล
ยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี
(1) ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองพร้ อมแนบหลักฐานการสมัครที่คณะกรรมการรับสมัคร
(2) ยื่ น ใบสมัค รโดยส่งทางโทรสาร โดยผู้สมัค รต้ องส่งต้ น ฉบับ เอกสารหลัก ฐานถึ ง
สหกรณ์ ภ ายใน 5 วัน ทํ า การ นับ แต่วัน ปิ ดรั บ สมัค ร โดยให้ ถื อ วัน ที่ ป ระทับ ตรา
ไปรษณีย์ปลายทางเป็ นสําคัญ หากพ้ นกําหนดถือว่าสละสิทธิ์

4. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2551 ถึ ง วั น ที่ 8 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
ณ สํานักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จํากัด
ชัน้ 2
5. วัน เวลา และสถานที่เลือกตัง้
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.30 น. - 16.30 น. ณ ห้ องประชุมบุณยเกตุ หอประชุม
คุรุสภา กรุ ง เทพฯ ติ ด ต่ อ ขอทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส หกรณ์ ฯ โทร. 0-2281-8462 หรื อ
0-2280-4085 ต่อ 2215 - 2217 โทรสาร 0-2628-2814
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2551
ลงชื่อ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จํากัด

หมายเลขประจําตัวผู้สมัครรั บเลือกตัง้ ..........................

รู ปถ่ าย

ใบสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จํากัด
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ............
อาชีพ

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
สถานที่ทํางาน

ภูมิลําเนาบ้ านเลขที่
เขต/อําเภอ

ถนน
จังหวัด

อายุ

ปี

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์
โทรสาร
ไม่เป็ น/เป็ น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จํากัด เลขที่สมาชิก
วุฒิการศึกษา
มีความประสงค์สมัครรับเลือกตังเป็
้ นผู้สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จํากัด ตามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และประกาศ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จํากัด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าเป็ นผู้มีคุณสมบัตคิ รบถ้ วนที่จะสมัครรั บเลือกตัง้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี ้

1. เป็ นบุคคลธรรมดา
2. เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการ และสามารถปรับใช้ วิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ที่จําเป็ นในการตรวจสอบ
3. มีความรู้ ในด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ระเบียบ คําสัง่ คําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
4. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการบริ หารและเทคนิคในการบริ หารงานสมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์ และประเมิน
การบริหารงาน ตลอดจนให้ คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานของสหกรณ์ได้
5. เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ
6. มีประสบการณ์เคยรับงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. ต้ องไม่เป็ นบุคคล ดังต่อไปนี ้
7.1 ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัด
7.2 นิติบคุ คลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี ้
7.3 กรรมการของสหกรณ์นี ้
7.4 ผู้จดั การหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้ หรื อสหกรณ์อื่นใด
7.5 บุคคลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก) เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริ ต
(ข) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ต
ต่อหน้ าที่
(ค) เคยถูกให้ พ้ นจากตํ าแหน่งกรรมการหรื อมี คําวินิ จฉัยเป็ นที่ สุดให้ พ้ นจากตํ าแหน่งกรรมการตามมาตรา
22(4) แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542

(ง) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้ าที่
แบบฟอร์ มนีท้ าํ สําเนาเพิ่มเติม

(ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
(....................................................................)
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ..............
สําหรั บเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์

1. ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัด  เป็ น

 ไม่เป็ น

2. นิติบคุ คลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์

 เป็ น

 ไม่เป็ น

3. กรรมการของสหกรณ์นี ้

 เป็ น

 ไม่เป็ น

4. ผู้จดั การหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้

 เป็ น

 ไม่เป็ น

ลงชื่อ...........................................................
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบ
...................../......................./............................/

ลงชื่อ...........................................................
ผู้จดั การ
....................../......................./............................/
ลงชื่อ...........................................................
กรรมการ

....................../......................./............................/

คําแนะนําการสมัคร

1. หลักฐานในการสมัคร
1.1 รูปถ่าย ขนาด 3 นิ ้ว จํานวน 6 รูป
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรสมาชิกสหกรณ์ เลขที่................................จํานวน 1 ฉบับ
1.3 สําเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีไม่ได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์) จํานวน 1 ฉบับ
1.4 สําเนาหลักฐานการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
1.5 ใบรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ จํานวน...................ฉบับ และหลักฐานแสดงผลงาน
การตรวจสอบกิจการจํานวน........................ฉบับ
2. วิธีการสมัคร
2.1 ให้ สมัครเป็ นรายบุคคล
2.2 ยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี
(ก) ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองพร้ อมแนบหลักฐานการสมัครที่คณะกรรมการรับสมัคร

2.3
2.4
2.5
2.6

(ข) ยื่นใบสมัครโดยส่งทางโทรสาร โดยผู้สมัครต้ องส่งต้ นฉบับเอกสารหลักฐานถึงสหกรณ์ภายใน 5 วันทําการ นับ
แต่วนั ปิ ดรับสมัครโดยให้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็ นสําคัญ หากพ้ นกําหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัคร 1 คน มีสทิ ธิ์สมัครได้ 1 ครัง้ ผู้ที่สมัครแล้ วจะขอถอนหรื อยกเลิกการสมัครเพื่อขอสมัครใหม่ไม่ได้
กรณีที่ผ้ สู มัครส่งใบสมัครพร้ อมกัน ให้ จบั ฉลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
กรณี สมาชิกสมัครด้ วยตนเองกับมีผ้ ูสมัครส่งโทรสารเข้ ามาในเวลาเดียวกัน ให้ สิทธิ์ผ้ มู าสมัครด้ วยตนเองได้
ลําดับหมายเลขก่อน ผู้สมัครที่สง่ โทรสาร
ประธานกรรมการเลือกตังจะประกาศรายชื
้
่อผู้มีสทิ ธิ์รับเลือกตังหลั
้ งจากปิ ดรับสมัครเลือกตังแล้
้ วให้ ทราบโดยเร็ว

ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จํากัด
เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
---------------------------------ตามที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้ จดั ทําโครงการปรับปรุงการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขึ ้น
เพื่อกระจายงานด้ านการสอบบัญชีสหกรณ์ไปสูภ่ าคเอกชน โดยขอความร่ วมมือให้ สหกรณ์ที่มีความมัน่ คง
และมี ทุนดํ าเนิ นงานตัง้ แต่ 100 ล้ านบาทขึน้ ไป จัดจ้ างผู้สอบบัญ ชี ภาคเอกชนเป็ นผู้สอบบัญ ชี โดย
อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นัน้
คณะกรรมการดําเนิ นการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สศช.จํากัด เปิ ดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรื อผู้ชํานาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ เพื่อรับคัดเลือกเป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ สศช. จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 และมอบให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารงานสหกรณ์ พิจารณาสรรหาผู้สอบ
บัญชีเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการ พิจารณานํ าเสนอที่ ประชุมใหญ่ สามัญ พิจารณาคัดเลือก เพื่ อ
นําเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ต่อไป ตามรายละเอียดดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
(1)

(2)
(3)

เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้ วยผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ
ไม่ ถู ก พั ก หรื อ ไม่ ถู ก เพิ ก ถอน และได้ ขึ น้ ทะเบี ย นเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ไ ว้ ตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมตรวจสอบบัญ ชี กํ าหนดหรื อเป็ นผู้ชํ านาญงานตรวจบัญชี สหกรณ์ ตามประกาศอธิ บดี
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีไว้ ตามที่อธิบดีกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์กําหนด
ไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีปีทางบัญชีเดียวกันเกินจํานวนที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
มีผ้ ชู ่วยสอบบัญชีซงึ่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นหัวหน้ าสายสอบบัญชีตามที่กรมตรวจสอบบัญชีกําหนด

2. เอกสารหลักฐานการสมัคร
หนังสือเสนอบริ การสอบบัญชีตามตัวอย่างหนังสือเสนอบริ การสอบบัญชีของกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ หรื อแบบอื่นที่มีข้อมูลใกล้ เคียงกัน

3. การสมัคร
- ยื่นหนังสือเสนอบริ การสอบบัญชีถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จํากัด ตังแต่
้ วนั ที่ 8 ธันวาคม
2551 ถึงวัน ที่ 8 มกราคม 2552 โดยถื อวัน ที่ ส หกรณ์ ฯประทับ ตราลงทะเบี ยนรับ
หนังสือเป็ นสําคัญ
- กรณีเป็ นนิติบคุ คลต้ องแจ้ งชื่อผู้ที่จะเสนอให้ เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จํากัด
และต้ องไม่เสนอชื่อมากกว่า 1 ราย ในหนังสือเสนอบริการฉบับเดียวกัน
4. การคัดเลือก
(1) ให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารงานสหกรณ์ เป็ นผู้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่ยื่นหนังสือ
เสนอบริ การสอบบัญชี นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชี
เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช.จํากัด จะแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่คณะกรรมการดําเนินการได้ สรรหาไว้ ทราบ
เพื่อจะได้ มาแสดงตัวให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญรู้จกั และซักถามเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจด้ วย
5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่ สามัญ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.30 น. - 16.30 น. ณ ห้ องประชุมบุณยเกตุ หอประชุม
คุรุสภา กรุงเทพฯ
ติดต่อยื่นหนังสือเสนอบริ การ หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์
สศช. จํา กั ด โทร.0-2281-8462 หรื อ 0-2280-4085 ต่อ 2215 - 2217 โทรสาร 0-2628-2814
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2551
ลงชื่อ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จํากัด

