สหกรณ์ออมทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากัด

ที่ สอ.สศช. 202 / 2559

28 ธันวาคม 2559
เรื่ อง

รับสมัครเลือกตังเป็
้ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี บัญชี 2560

เรี ยน สมาชิก และบุคคลทัว่ ไป
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ประกาศรับสมัครเลือกตังเป็
้ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี บัญชี 2560 จานวน 1 ฉบับ
ด้ วย สหกรณ์ ออมทรัพย์สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากัด มีความประสงค์เปิ ดรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อรับเลือกเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี บัญชี
2560 จานวน 1 คน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 ตังแต่
้ เวลา
09.00 น. – 15.00 น. ณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาคาร 1 ชัน้ 2
(สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด) รายละเอียดปรากฏตามสาเนาประกาศที่แนบมาพร้ อมนี ้ด้ วยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ตอ่ ไปด้ วย ขอขอบพระคุณล่วงหน้ ามา ณ โอกาสนี ้
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภรัฐ หงษ์มณี)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จำกัด
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. 0-2280-4085 ต่อ 2230-2232 , 0-2281-8462 โทรสาร. 0-2628-2814
ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จากัด
ฉบับที่ 10/2559
เรื่ อง รั บสมัครเลือกตัง้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี บัญชี 2560
---------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด เปิ ดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการปี บัญชี 2560 จานวน 1 คน
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
(1) เป็ นบุคคลธรรมดา
(2) เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการ และ
สามารถปรับใช้ วิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่จาเป็ นในการตรวจสอบ
(3) มีความรู้ในด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ระเบียบ คาสัง่
คาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ อง ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและ
การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
(4)
มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการบริหารและเทคนิคในการบริ หารงานสมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์
และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริหารงานของ สหกรณ์ได้
(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 รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรั พย์ที่
กระทาโดยทุจริต
(ข) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้ าที่
(ค) เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
(ง) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มี มติให้ ถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อ
หน้ าที่

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

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรสมาชิกสหกรณ์ จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีไม่ได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์) จานวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ ้ว หรื อ 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
หลักฐานแสดงผลงานการตรวจสอบกิจการ

3. วิธีการสมัคร
3.1
3.2

การสมัคร ให้ สมัครเป็ นรายบุคคล
ยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี
(1) ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองพร้ อมแนบหลักฐานการสมัครที่คณะกรรมการรับสมัคร
(2) ยื่นใบสมัครโดยส่งทางโทรสาร โดยผู้สมัครต้ องส่งต้ นฉบับเอกสารหลักฐานถึงสหกรณ์
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันปิ ดรั บสมัคร โดยให้ ถือวันที่ ประทับตราไปรษณี ย์
ปลายทางเป็ นสาคัญ หากพ้ นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์

4. วัน เวลา และสถานที่สมัคร
วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชัน้ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากัด
5. วัน เวลา และสถานที่เลือกตัง้
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิ ต ถ.ราชสี มา เขตดุสิ ต กรุ งเทพฯ ติดต่อขอทราบรายละเอี ยดเพิ่ มเติมได้ ที่สหกรณ์ ฯ
โทร. 097 – 2061146 , 0-2281-8462 หรื อ 0-2280-4085 ต่อ 2230 - 2232 โทรสาร 0-2628-2814
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

(นายสุภรัฐ หงษ์มณี)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด

รูปถ่ าย

หมายเลขประจาตัวผู้สมัครรับเลือกตัง้
..........................

ใบสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จากัด
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ............
อายุ
ปี

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)
อาชีพ
สถานที่ทางาน
ภูมิลาเนาบ้ านเลขที่
ถนน
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
ไม่เป็ น/เป็ น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด เลขที่สมาชิก
วุฒิการศึกษา
มีความประสงค์สมัครรับเลือกตังเป็
้ นผู้สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด ตามข้ อบังคับ หลักเกณฑ์และประกาศ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะสมัครรับเลือกตัง้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี ้

1. เป็ นบุคคลธรรมดา
2. เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการ และสามารถปรับใช้ วิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ที่จาเป็ นในการตรวจสอบ
3. มีความรู้ในด้ านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ระเบียบ คาสัง่ คาแนะนาของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
4. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการบริ หารและเทคนิคในการบริ หารงานสมัยใหม่ สามารถวิเคราะห์และประเมินการ
บริ หารงาน ตลอดจนให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานของสหกรณ์ได้
5. เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ
6. มีประสบการณ์เคยรับงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. ต้ องไม่เป็ นบุคคล ดังต่อไปนี ้
ผู้สอบบัญชี หรื อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัด
นิติบคุ คลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี ้
กรรมการของสหกรณ์นี ้
ผู้จดั การหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้ หรื อสหกรณ์อื่นใด
บุคคลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(ก) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทกี่ ระทาโดยทุจริ ต
(ข) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริตต่อ
หน้ าที่

(ค) เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4)
แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542
(ง) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริ ตต่อหน้ าที่
แบบฟอร์ มนีท้ าสาเนาเพิ่มเติม
ได้

(ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร
(....................................................................)
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ..............

สาหรับเจ้ 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

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

คาแนะนาการสมัคร

1. หลักฐานในการสมัคร
1.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ ้ว หรื อ 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรสมาชิกสหกรณ์ เลขที่................................จานวน 1 ฉบับ
1.3 สาเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีไม่ได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์) จานวน 1 ฉบับ
1.4 สาเนาหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
1.5 ใบรับรองผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ จานวน...................ฉบับ และหลักฐานแสดงผลงาน
การตรวจสอบกิจการจานวน........................ฉบับ

2. วิธีการสมัคร
2.1 ให้ สมัครเป็ นรายบุคคล
2.2 ยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี
(ก) ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองพร้ อมแนบหลักฐานการสมัครที่คณะกรรมการรับสมัคร
(ข) ยื่นใบสมัครโดยส่งทางโทรสาร โดยผู้สมัครต้ องส่งต้ นฉบับเอกสารหลักฐานถึงสหกรณ์ ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ปิ ดรับสมัครโดยให้ ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็ นสาคัญ หากพ้ นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
2.3 ผู้สมัคร 1 คน มีสทิ ธิ์สมัครได้ 1 ครัง้ ผู้ที่สมัครแล้ วจะขอถอนหรื อยกเลิกการสมัครเพื่อขอสมัครใหม่ไม่ได้
2.4 กรณีที่ผ้ สู มัครส่งใบสมัครพร้ อมกัน ให้ จบั ฉลากหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเรี ยงตามลาดับก่อนหลัง
2.5 กรณีสมาชิกสมัครด้ วยตนเองกับมีผ้ สู มัครส่งโทรสารเข้ ามาในเวลาเดียวกัน ให้ สิทธิ์ผ้ มู าสมัครด้ วยตนเองได้
ลาดับหมายเลขก่อน ผู้สมัครที่สง่ โทรสาร
2.6 ประธานกรรมการเลือกตังจะประกาศรายชื
้
่อผู้มีสทิ ธิ์รับเลือกตังหลั
้ งจากปิ ดรับสมัครเลือกตังแล้
้ วให้ ทราบโดยเร็ ว

