
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง 

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2560  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
************************** 

 
  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  ข้อ 77  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน การบัญชี  การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  และได้ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่   
  ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ว่า
ด้วยผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2552  ข้อ 77 ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559   และมติที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2560  จึงประกาศเรื่อง การรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2560  แทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยให้สิ้นสุดวันที่  31  
ธันวาคม  2560  ดังนี้ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ิ ดังต่อไปนี้ 
        (1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือเป็นบุคคลภายนอก 
      (2)  ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
      (3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชี
ของสหกรณ์ 

    (4) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  
    (5) ไม่เปน็ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่ง 

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
      (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
      (7) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
     (9) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น 
 
 
                  /(10) ไม่เคยถูกที่ประชุม… 
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                        (10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ  
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
     (11) ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
     (12) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     (13) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
      (14) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
     2.  เป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถในด้านต่าง ๆ  เช่น  การเงิน  การบัญชี  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์   การบริหารจัดการ  และเศรษฐศาสตร์  เป็นต้น 
     3.  ผ่านการอบรม   การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการ 
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

เงื่อนไขการรับสมัคร   ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาให้สมัครเป็นทีม ๆ  ละ 3 คน หากเป็นนิติบุคคลให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งนิติบุคคล 
 

เอกสารการรับสมัคร  ประกอบด้วย 
       (1)  ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (2)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  
คนละ  2  รูป 
     (3)  ส าเนาวุฒิผ่านการอบรมเก่ียวกับผู้ตรวจสอบกิจการ และหรือส าเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
     (4)  กรณีเป็นนิติบุคคลต้องยื่นหนังสือจดทะเบียนรับรองความเป็นนิติบุคคล 
     (5)  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
    ให้ผู้สมัครติดต่อขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร
ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี  (อาคารบี)  
ชั้น 1 ทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  ตั้งแต่วันที่  11  กรกฎาคม  2560  
ถึงวันที ่ 17  กรกฎาคม  2560    เวลา  08.30  -  16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศรายชื่อ  
  สหกรณ์ฯ  จะประกาศรายชื่อผูส้มัครภายในวันที่  18  กรกฎาคม  2560  ณ  ส านักงานสหกรณอ์อมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ   อาคารรัฐประศาสนภักดี   (อาคารบี)   ชั้น 1  ทิศใต้   
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210  และทางเว็บไซต์ www.cddco-op.com 
  

วิธีการเลือกตั้ง 
  ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2560 
 

ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี  2560  ก าหนด 
 
 

/การแจ้งผลการเลือกตั้ง  ... 
 
 

http://www.cddco-op.com/
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การแจ้งผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
  สหกรณ์จัดท าหนังสือแจ้งผลถึงผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
  

                                       ประกาศ  ณ  วันที่    7    กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
 
 

 
 

                                           (นายพิสันติ์  ประทานชวโน) 
                                           รองประธาน   ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                                           ประธานกรรมการ 
                                             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  
              

  

 
ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จ ากัด 
 

                                                                           เขียนที่........................................................................                                                                                                                  
                                                                     วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ............... 
  ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือข้างท้ายนี้  ขอสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามประกาศของสหกรณ์- 
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  เมื่อวันที่..............................................2560  โดยขอแจ้งประวัติของ 
ข้าพเจ้า  ดังต่อไปนี้ 
 

  1.  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล................................................. 
วันเดือนปีเกิด................................................................อายุ.................ป ี   
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน   
   

  2.  ที่อยู่ปัจจุบัน 
       บ้านเลขท่ี...................หมูท่ี่.......ถนน....................................ต าบล/แขวง................................... . 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์มือถือ.................................................. 
  

  3.  ท่ีอยู่ท่ีติดต่อสะดวก 
       เลขที่...................หมู่ที่.......ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................... ...... 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
   

  4.  สถานภาพของผู้ตรวจสอบกิจการ 
        เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
        เคยเป็นผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้ 
                               ต าแหน่ง................................................................................................................................  
        เป็นนิติบุคคล/บุคคลภายนอก 
        รับจ้างอิสระ 
        สังกัดนิติบุคคล  ระบุ...........................................................................................................  
   

  5.  วุฒิการศึกษา 
        มัธยมศึกษาตอนต้น            มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ปวช./ปวท. สาขา......................................... ปวส. สาขา.................................................. 
       ปริญญาตรี สาขา.......................................... ปริญญาโท สาขา........................................ 
       ปริญญาเอก สาขา......................................... อ่ืน ๆ สาขา................................................ 
 
 
 
 

 -     -      -   -  

 

รับ
เลขท่ี……………………………..………
… 
วันท่ี………………………………………
….……. 
ผู้รับ………………………………………
……….. 

รับเลขที่...................................... 
วันท่ี……………………………………… 
ผู้รับ...........................…………….. 

ติดรูปถ่ายปัจจุบัน 
ไม่เกิน  1 ป ี
ขนาด 1 นิ้ว 

ไม่สวมหมวก/ 
แว่นตาด า 
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 6.  ประสบการณ์ในการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการในช่วงเวลา 3 ปี 
        เคยเข้ารับการอบรม 
      หลักสูตร............................................................................................ .......................................................... 
      หน่วยงานที่จัด............................................................................................................... .............................. 
      หลักสูตร................................................................................................................................... ................... 
      หน่วยงานที่จัด.......................................................................................................... ................................... 
      หลักสูตร............................................................................................................................. ......................... 
      หน่วยงานที่จัด......................................................................................................................... .................... 
        ไม่เคยเข้ารับการอบรม  
 

 7.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในช่วงเวลา 3 ปี 
        เคยปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
      1.  สหกรณ์........................................................................................... ..................................................... 
          ปีบัญชี............................................................................................. ..................................................... 
            2.  สหกรณ์............................................................................................ .................................................... 
          ปีบัญชี............................................................................................ ...................................................... 
            3.  สหกรณ์............................................................................................ .................................................... 
          ปีบัญชี............................................................................................. ............................................................ 
        ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 8.  แนวคิดในการท างานปฏบิัติงานตรวจสอบกิจการ 
     ............................................................................................................................. ....................................... 
     .................................................................................................................................................. .................. 
     .......................................................................................................................... .......................................... 
     ............................................................................................................................. ....................................... 
     .................................................................................................................................................. ................. 
     ............................................................................................................................. ...................................... 
     ............................................................................................................................. ....................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ).....................................................ผู้สมัคร 
    (                                        ) 

               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการด าเนนิงานการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

วันที่ การด าเนินการ หมายเหตุ 
  7  กรกฎาคม 2560 
 

ประกาศรับสมัคร ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานและผู้ที่สนใจ 
 

 11-17  กรกฎาคม 2560 รับสมัคร สถานที่รับสมัคร ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ  
เวลา 8.30-16.30 น.  ในวันและเวลา
ราชการ 

 18  กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการแทนต าแหน่งที่ว่าง 

แจ้งให้ผู้สมัครและสมาชิกทราบ 

 20  กรกฎาคม 2560  น ารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือบรรจุเข้าวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจ าปี 2560 

-  เสนอให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
เป็นตรวจสอบกิจการ ปี 2560  
แทนต าแหน่งที่ว่าง  มาแสดงวิสัยทัศน์ใน 
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ทีมละ 10 นาที 
-เสนอให้มีการก าหนดค่าตอบแทน 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560 แทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง  และให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ยืนยันค่าตอบแทน
ตามท่ีเสนอตรวจสอบกิจการ  โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 26 สิงหาคม 2560 ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2560 น าผลการเลือกตั้ง จัดท าประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจ าปี 2560  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
และผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ส ารอง 

 
 

 
 
 
 




