
 

 

 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 

เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาํปี 2566 
----------------------------- 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจําปี 2566 เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และการดําเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ตําแหน่งได้หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ เริ่มปีบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงสิ้นปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2566 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ  

1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ 

2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

3. คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 3. เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 5. เคยถูกให้ออกราชการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
 6. เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคํา
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
 7. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
 8. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากตําแหน่ง
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 9. เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
 10. เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ์ 
 11. เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
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 12. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 13. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   

ประสบการณ ์
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขนาดใหญ่ (สหกรณ์ที่มีขนาดสินทรัพย์ต้ังแต่ 

5,000 ล้านบาท ขึ้นไป) อย่างน้อย 3 สหกรณ์ 
  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 2. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
 3. สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคําสั่งของส่วนราชการที่กํากับดูแลกําหนดให้ต้อง
ปฏิบัติ 
 4. ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า 
 5. ตรวจสอบการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เพื่อให้รายงานทางการเงินเป็นไป
โดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 
 6. ตรวจสอบการจัดทําและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
 7. ตรวจสอบการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 8. ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ด้านตลาด ด้านการลงทุน ด้านสินเชื่อ      
ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ และอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องนโยบายและการวางกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยง 
 9. ตรวจสอบการบริหารสินเชื่อโดยตรวจสอบการให้สินเชื่อ  การวางกลยุทธ์และ
ระบบปฏิบัติการให้สินเชื่อเพื่อให้การบริหารสินเชื่อเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 
 10. ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย และได้ดําเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 11. ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
เป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์การดํารง
สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 12. ตรวจสอบการขัดกันของผลประโยชน์ 
 13. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
 

/13. ตรวจสอบ... 



3 
 14. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
 15. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 
 16. ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 
 17. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของสหกรณ์ 
 18. ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 19. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
 20. ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  
 21. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อมีการยื่นข้อกล่าวหาขอให้ถอดถอน
คณะกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการ 
 การรายงานผลการตรวจสอบ 
 1. รายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป 
 2. เสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 ข้อสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ   
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ โดย    
ไม่จําเป็นต้องคัดเลือกจากผู้เสนอราคาต่ําสุด แต่จะพิจารณาจากเงื่อนไข ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ
คุณสมบัติในภาพรวมของผู้เสนอราคาเป็นเกณฑ์ 
 การสมัคร 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ประจําปี 
2566 ให้ส่งใบสมัครตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้พร้อมรายละเอียดไปที่สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จํากัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ภายในบริเวณกรมป่าไม้) 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2 579 4899 ในวัน
และเวลาทําการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.025798899.com และจะทราบผลการคัดเลือกในการประชุมใหญ่
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 

   (นายวิชิต สนธิวณิช) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 


