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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จากัด
ฉบับที่ 11/2559
เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรั พย์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
---------------------------------ตามที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้ จดั ทาโครงการปรับปรุงการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขึ ้น
เพื่อกระจายงานด้ านการสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภาคเอกชน โดยขอความร่ วมมือให้ สหกรณ์ที่มีความมัน่ คง
และมีทุนดาเนินงานตังแต่
้ 100 ล้ านบาทขึน้ ไป จัดจ้ างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็ นผู้สอบบัญชีโดยอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นัน้
คณะกรรมการดาเนินการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช.จากัด เปิ ดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรื อผู้ชานาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ เพื่อรับคัดเลือกเป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ สศช. จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และมอบให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารงานสหกรณ์ พิจารณาสรรหาผู้สอบ
บัญชี เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการ พิจารณาน าเสนอที่ ป ระชุม ใหญ่ สามัญพิจ ารณาคัดเลื อก เพื่ อ
นาเสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ต่อไป ตามรายละเอียดดังนี ้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
(1) เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้ วยผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูก
พัก หรื อไม่ถูกเพิกถอน และได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีไ ว้ ตามที่ อธิ บดีกรมตรวจสอบ
บัญชีกาหนดหรื อเป็ นผู้ชานาญงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามประกาศอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ และได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีไว้ ตามที่อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชี สหกรณ์
กาหนด
(2) ไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีปีทางบัญชีเดียวกันเกินจานวนที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
(3)
มีผ้ ชู ว่ ยสอบบัญชีซงึ่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นหัวหน้ าสายสอบบัญชีตามที่กรมตรวจสอบบัญชี กาหนด
2. เอกสารหลักฐานการสมัคร
หนังสือเสนอบริ การสอบบัญชีตามตัวอย่างหนังสือเสนอบริ การสอบบัญชีของกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ หรื อแบบอื่นที่มีข้อมูลใกล้ เคียงกัน

3. การสมัคร
- ยื่ น หนัง สื อ เสนอบริ ก ารสอบบัญ ชี ถึ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สศช. จ ากัด ตัง้ แต่วัน ที่
4 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2560 โดยถื อวันที่ สหกรณ์ ฯ ประทับตรา
ลงทะเบียนรับหนังสือเป็ นสาคัญ
- กรณีเป็ นนิติบุคคลต้ องแจ้ งชื่อผู้ที่จะเสนอให้ เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด
และต้ องไม่เสนอชื่อมากกว่า 1 ราย ในหนังสือเสนอบริการฉบับเดียวกัน
4. การคัดเลือก
(1) ให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ หารงานสหกรณ์ เป็ นผู้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่ยื่นหนังสือ
เสนอบริ การสอบบัญชี นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชี
เพื่อนาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช.จากัด จะแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่คณะกรรมการดาเนินการได้ สรรหาไว้ ทราบ
เพื่อจะได้ มาแสดงตัวให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญรู้จกั และซักถามเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจด้ วย
5. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญ่ สามัญ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 น. - 16.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิ ต ถ.ราชสี ม า เขตดุสิ ต กรุ ง เทพฯ ติด ต่อยื่ น หนัง สื อเสนอบริ ก าร หรื อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จากัด 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

