
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาํปี 2562 

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

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจําปี 2562 เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และการดําเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ตําแหน่งได้หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ เริ่มปีบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงสิ้นปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

1. เป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ
บัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  

2. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

3. เป็นผู้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการตรวจสอบกิจการ
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

2. เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ์ 

3. เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
4. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณน์ั้น หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก

ตําแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณน์ั้น หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจรติต่อหน้าที่ 
5. เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
6. เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้

กระทําโดยโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
7. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
8. เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้

พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
9. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมีติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกจิการ

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณ์อ่ืน 
10. เคยถกูใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
11. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
12. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

/13.เป็นคนไร้ความสามารถ... 
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ประสบการณ์ทางด้านสหกรณ์ 
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2. นโยบายการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
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