






 
 

ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ประเภทคณะผู้ตรวจสอบกจิการ 

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

        เขียนที่............................................................. 

         วันที่...........เดอืน.........................พ.ศ.............. 

เรียน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

 คณะผู้ตรวจสอบกจิการนี้มีจำนวนสามคน  ประกอบด้วย 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล.......................................อายุ ..........ปี 

วุฒิการศึกษา............................................................................. โดยขา้พเจา้เปน็หัวหนา้คณะผูต้รวจสอบกิจการ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล.......................................อายุ ..........ป ี

วุฒิการศึกษา.............................................................................  

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล.......................................อายุ ..........ปี 

วุฒิการศึกษา.............................................................................  
 

 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

โดยมีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ประจำปี 2565 ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ทุกประการ 

 โดยข้าพเจ้าขอเสนอราคาค่าจ้างตรวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ รวมทั้งสิน้ราคา.........................................บาท 

(......................................................................................) รายละเอียดตามหนังสือเสนอบริการตรวจสอ บกิจการ 

(รายละเอียดต้องครบถว้นตามตัวอย่างของสหกรณ์) 

 ข้าพเจ้าทั้งสามขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ซึ่งได้แนบใบสมัครและหนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการมาพร้อมนี้แล้ว 
 

 ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร  

              (...........................................................)  
  

 ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 

                  (...........................................................)  
     

 ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 

                  (...........................................................)  

* หมายเหตุ ให้ผู้สมัครทุกคนในคณะผู้ตรวจสอบกิจการกรอกรายละเอียดในใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการพร้อมเอกสารประกอบ 

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

บันทกึของเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ได้รับใบสมัคร, เอกสารการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่...................................... 

ลงชื่อ............................................................เจา้หน้าที่ผูร้ับสมัคร 

            (...........................................................) 

รับเลขที่.................................. 

วันท่ี........................................ 

เวลา....................................... 

(สำหรับเจา้หน้าท่ี) 



 
 

ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ประเภทนิติบุคคล 

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

        เขียนที่............................................................. 

         วันที่...........เดอืน.........................พ.ศ.............. 
 

เรียน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

 ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)......................................................................................ทะเบยีนการประกอบกิจการ 

เลขที่.....................................ที่ตั้งสำนักงานเลขที่................หมู่ที่.......ตรอก/ซอย..................................................... 

รหัสไปรษณยี์.......................โทรศัพท์............................................โทรสาร................................ .............................. 

Email…………………………………………………………………..โดย นาย/นาง/นางสาว...................................................................... 

ตำแหน่ง..............................................................ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการของนิติบุคคล หรอืเป็นผู้รับมอบอำนาจ 

ของนิติบุคคลดังกล่าว 

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

โดยมีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ประจำปี 2565 ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ทุกประการ 

 โดยข้าพเจ้าขอเสนอราคาค่าจ้างตรวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ รวมทั้งสิน้ราคา.........................................บาท 

(......................................................................................)  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด และได้แนบการสมัครมาพร้อมนีแ้ล้ว คอื 

  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

  หนังสือมอบอำนาจ (หากมอบอำนาจให้ตรวจสอบกิจการแทน) 

  หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ (รายละเอียดต้องครบถ้วนตามตัวอย่างของสหกรณ์) 

  สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 

      (ผู้แทนนิติบุคคล/ผู้รับมอบอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายให้ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์) 

 

 ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 

                  (...........................................................) 
 

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

บันทกึของเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ได้รับใบสมัคร, เอกสารการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่...................................... 

 

ลงชื่อ............................................................เจา้หน้าที่ผูร้ับสมัคร 

            (...........................................................) 

 

รับเลขที่.................................. 

วันท่ี........................................ 

เวลา....................................... 

(สำหรับเจา้หน้าท่ี) 



 

 

ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
 

        เขียนที่............................................................. 

         วันที่...........เดอืน.........................พ.ศ.............. 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล............................ ...........อาย.ุ.........ปี 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  -  -  -  -   

วุฒิการศึกษา.........................................อาชีพ.........................................ตำแหน่งปัจจุบัน........... ............................. 

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.............หมู่ที่..............ถนน.......................................ตำบล/แขวง.............................................

อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณยี์................................

โทรศัพท์มือถอื................................................ 
 
 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ประจำปี 2565 ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง

ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ทุกประการ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด พรอ้มนีไ้ด้แนบเอกสารการรับสมัคร ได้แก่ 

 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จำนวน 3 รูป      สำเนาวุฒิการศึกษา 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรอืสำเนาบัตรขา้ราชการ    สำเนาทะเบียนบ้าน 

 สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 

หมายเหตุ : รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

ประสบการณ์ในการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการในช่วงเวลา 3 ปี 

หลักสูตร...................................................................................หน่วยงานที่จัด.................... ...................................... 

หลักสูตร...................................................................................หน่วยงานที่จัด.......................................................... 

หลักสูตร...................................................................................หน่วยงานที่จัด.................... ...................................... 
 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในช่วงเวลา 3 ปี 

 เคยปฏิบัติงานตรวจสอบกจิการ................................................................................................... ........................ 

 ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

  ลงชื่อ............................................................ผู้สมัคร 

         (...........................................................) 

ติดรูปถ่ายปัจจุบัน  

ไม่เกิน 1 ป ี

ขนาด 2 นิว้ 3 รูป 

ไม่สวมหมวก/ 

แว่นตาดำ 



 

รายละเอียดหนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการตามท่ีสหกรณ์กำหนด 

 1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ รวมทั้งเรื่องต่อไปนี ้

1.1 ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน  ผลการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำรายการย่อแสดง

สินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูล

รายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฏกระทรวง 

1.2 ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้านการ

บริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการ

กำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  ความเสี่ยงด้านการลงทุน 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไป

ตามนโยบายที่กำหนดไว้ 

1.3 ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน 

ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการ

วางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

1.4 ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนดและ

เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

1.5 ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการกำหนดนโยบายหรอืแผนงานในการควบคุมการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ 

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบ

การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ  คำสั่งนายทะเบียน

สหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  และนำเสนอ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

 2. ระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

     2.1 ต้องเข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบกิจการด้วยตนเอง/มอบหมายให้ผูช่้วยฯ ทำการตรวจสอบกจิการ  

อย่างนอ้ยเดอืนละ...........ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกวา่..................วันทำการ 

     2.2 เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ ต่อที่ประชุมทุกคร้ังที่เขา้ตรวจสอบกจิการ 

     2.3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อที่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

 3. การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

    จัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน/ประจำปีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 

 



 

 4. การให้บริการอื่น ๆ 

     (การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบรหิารงาน ภาษีอากร และการควบคุมภายในของสหกรณ์ เป็นต้น) 

 

 5. ค่าจ้างตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

    ภายในวงเงินไม่เกิน ................บาท 

 6. รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ช่วยฟู้ตรวจสอบกิจการ (กรณีนิตบิุคคล) 

     ระบุรายชื ่อผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู ้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ คุณวุฒิ การผ่านการอบรมหลักสูตรการ

ตรวจสอบกจิการ 

 7. เรื่องอื่น ๆ (ที่ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอ) (ถ้ามี) 

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

 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1. กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

1.1 ใบสมัครรับเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประเภทคณะผู้

ตรวจสอบกจิการ 

1.2 ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกดั (กรอกทุกคนในคณะ) โดยมี

เอกสารแนบ ดังนี ้

  รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จำนวน 3 รูป      สำเนาวุฒิการศึกษา 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรอืสำเนาบัตรข้าราชการ      สำเนาทะเบยีนบา้น 

  สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

1.3 หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ (รายละเอียดต้องครบถ้วนตามตัวอย่างของสหกรณ์) 

 

 2. กรณีนติิบุคคล 

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

2.2 หนังสอืมอบอำนาจ (หากมอบอำนาจให้ตรวจสอบกิจการแทน) 

2.3 หนังสอืเสนอบริการตรวจสอบกิจการ (รายละเอียดต้องครบถ้วนตามตัวอย่างของสหกรณ์) 

2.4 สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

  (ผูแ้ทนนิติบุคคล/ผู้รับมอบอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายใหผู้ต้รวจสอบกิจการสหกรณ์) 

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



หนังสือเสนอบรกิารตรวจสอบกิจการ 
 

ที่อยู่......................................................... 

วันที่......................................................... 

เรื่อง  ขอเสนอบริการตรวจสอบกิจการ 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
 
 (ชื่อนิตบิุคคล/คณะผู้ตรวจสอบกิจการ) ขอเสนอบริการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง

แรงงาน จำกัด สำหรับปบีัญชสีิน้สดุวันที.่...................................................ดงันี้ 
 
 ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบกิจการ 

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ รวมทั้งเรื่องต่อไปนี ้

1. ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน  ผลการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎห มาย 

ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำรายการย่อแสดง

สินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูล

รายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฏกระทรวง 

2. ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกจิการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้านการบริหาร

ความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนด

นโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบรหิารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย

ที่กำหนดไว้ 

3. ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน 

ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการ

วางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

4. ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนดและ

เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

5. ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบเก่ียวกับการกำหนดนโยบายหรอืแผนงานในการควบคุมการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ 

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบ

การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ  คำสั่งนายทะเบียน

สหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  และนำเสนอ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

6. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า หนังสือจากส่วนราชการ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ และจากผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ที่แจ้งข้อสังเกตหรอืข้อบกพร่องเก่ียวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ได้รับการพจิารณาแก้ไขแล้ว 

 

/ ระยะเวลา... 
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 ระยะเวลาปฏิบัตงิานตรวจสอบกิจการ 

 1. ต้องเขา้ปฏิบัตงิานตรวจสอบกิจการด้วยตนเอง/มอบหมายให้ผูช่้วยฯ ทำการตรวจสอบกจิการ  

อย่างนอ้ยเดอืนละ...........ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกวา่..................วันทำการ 

 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการ ต่อที่ประชุมทุกคร้ังที่เขา้ตรวจสอบกจิการ 

 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
 
 การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน/ประจำปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตามที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
  

 การให้บริการอื่น ๆ 

 การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบรหิารงาน ภาษีอากร และการควบคุมภายในของสหกรณ์ เป็นต้น 
 
 ค่าจ้างตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 การคำนวณค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกจิการ ข้าพเจ้าคดิตามระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมค่าเบี ้ยเล ี ้ยง และพาหนะไว้เร ียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอ เสนอค่าธรรมเน ียมการตรวจสอบกิจการ  

จำนวน................บาท 

 
 

รายชื่อผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบกจิการ (กรณีนิตบิคุคล จำนวนไม่น้อยกวา่ 2 คน) 

ที่ ชื่อ- สกุล คุณวุฒ ิ การเป็นสมาชิก

สหกรณ์ 

ผ่านการอบรม

หลักสูตร 

1 นาง ก บช.บ. สมาชิก/บุคคลภายนอก  

2 นาย ข ปวช./ปวท. สมาชิก/บุคคลภายนอก  

3 นางสาว ค ปวส. สมาชิก/บุคคลภายนอก  
 

รายชื่อผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบกจิการ (กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ รายละเอียดทุกคน) 

ที่ ชื่อ- สกุล คุณวุฒ ิ การเป็นสมาชิก

สหกรณ์ 

ผ่านการอบรม

หลักสูตร 

1 นาง ก บช.บ. สมาชิก/บุคคลภายนอก  

2 นาย ข ปวช./ปวท. สมาชิก/บุคคลภายนอก  

3 นางสาว ค ปวส. สมาชิก/บุคคลภายนอก  

 

 

/ เรื่องอืน่ ๆ... 
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 เรื่องอื่น ๆ (ที่ผู้ตรวจสอบกจิการเสนอ) 

 ......................................................  ...................................................... 

 

 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเหน็ชอบในขอ้เสนอดงักล่าว โปรดตดิตอ่ได้ที.่........................................... 

โทรศัพท์....................................ทั้งนีผ้ลการพจิารณาเปน็อย่างไร โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
        ขอแสดงความนับถอื 

 

 
 

       ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจสอบกิจการ 

             (..............................................) 

 

* หมายเหตุ  1. กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ผูต้รวจสอบกิจการในคณะลงชื่อทุกคน 

  2. เปน็เพียงแนวทางการเขยีนหนังสือเสนอราคา สามารถเสนอเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) ภายในขอบเขต 

      อำนาจของผูต้รวจสอบกจิการตามข้อบงัคับสหกรณ์ 
 

 

 

 ขอขอบคุณข้อมลูตัวอย่างเอกสารการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการ คู่มือตรวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 


