
 

 

 
 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 
เร่ือง  สมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ประจำปี 2565 

 

                  เพื่อใหก้ารดำเนินการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ประจำปี 2565 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด  พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ครั้งท่ี 11/2564 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้
ประกาศสมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ประจำปี 2565           
เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการ
อยู่ในตำแหน่งได้หนึ่งปีทางบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด เริ่มปีบัญชีวันท่ี 1 ตุลาคม 2564        
ถึงส้ินปีบัญชีวันท่ี 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        1. คุณสมบัติของผูส้มัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ        
                    1) เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ หรือเป็นนิติบุคคล 
                         1.1) คณะผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน มีหัวหน้าคณะหนึ่งคน (ระบุในใบสมัคร)     
ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ 
                         1.2) นิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ระบุช่ือผู้แทนนิติบุคคล       
ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการโดยชัดเจน และบุคคลนั้นสามารถตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้    
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
                    2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
                    3) มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สามารถวิเคราะห์และประเมินการบริหารงาน ตลอดจน       
ให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ได้ 
        2. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้        
                    1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
                    2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
                    3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 
ท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
                    5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
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                    6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัย 
เป็นท่ีสุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อืน่ 
                    7) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
                    8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่ง 
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
                    9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น 
                    10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
บัญชีของสหกรณ์ 
                    11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชี 
ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคล    
ท่ีรับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
                    12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
                    13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพกั หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
                3. การสมัครรับเลือกต้ัง 
                    ผู้ท่ีมีประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ยื่นใบสมัคร ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 
                 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                    ผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ยืน่ใบสมัครตามแบบ            
ท่ีสหกรณ์กำหนด ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ช้ัน 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์                        
69/1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันท่ี 8 - 19 พฤศจิกายน 2564          
ในเวลาทำการสหกรณ ์(เวลา 08.30 - 16.30 น ) โดยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะเป็นผู้ยื่นด้วยตนเอง 
                 5. การคัดเลือกและการตัดสินใจ 
                    1) สหกรณ์ฯจะดำเนินการตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร หากผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติครบถ้วน สหกรณ์ฯจะนำรายช่ือเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
โดยจะประกาศรายช่ือและหมายเลขผู้สมัคร ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 และผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง         
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วย 
                    2) ท่ีประชุมใหญ่สามัญจะทำการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือนิติบุคคล ท่ีได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดจะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ท่ีได้รับคะแนน 
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองตามลำดับ 
                 6. ข้อสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ 
                     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ 
โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกจากผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่จะพิจารณาจากเงื่อนไข ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและคุณสมบัติในภาพรวมของผู้เสนอราคาเป็นเกณฑ์ 
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                7. ค่าตอบแทน 
                    ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับค่าตอบแทนตามท่ีได้เสนอราคาค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
ท้ังนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้จัดสรรเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
                8. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
                    ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ รวมท้ัง
เรื่องต่อไปนี้ 
                    1) ตรวจสอบการดำเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์ ท้ังด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
และด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึงการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ 
                    2) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื ่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ              
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
                    3) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
                    4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคำส่ังของส่วนราชการท่ีกำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
                    5) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์ และ
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอยา่งเหมาะสมและคุ้มค่า 
 

                 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 

                                             ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 
 
                                     
                                                                      (นายทองทวี  ดีมะการ) 
                                                       รองประธานกรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
                                                                   ประธานกรรมการดำเนินการ 
                                                               สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

ใบสมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสตัว์ จำกัด 

ประเภทคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

                                                                             เขียนท่ี.......................................................... 
วันท่ี…………เดือน…………………พ.ศ.…………… 

 

เรียน  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 
        คณะผู้ตรวจสอบกิจการนี้มีจำนวนสามคน ประกอบด้วย 
        ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................นามสกุล....................................อาย.ุ............ปี 
วุฒิการศึกษา...........................................................................โดยข้าพเจ้าเป็นประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
        ข้าพเจ้า (นาย/นางนางสาว)............................................นามสกุล.....................................อายุ.............ปี 
วุฒิการศึกษา............................................................................ 
        ข้าพเจ้า (นาย/นางนางสาว)............................................นามสกุล.....................................อายุ.............ปี 
วุฒิการศึกษา............................................................................ 
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ 
โดยมีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสัตว์ จำกัด 
ประจำปี 2565  ซึ่งหากได้รับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย      
ท่ีเกี่ยวข้องและข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ทุกประการ 
        โดยข้าพเจ้าขอเสนอราคาค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการสหกรณ์  โดยคิดตามระยะเวลาและแรงงาน             
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานโดยรวมค่าเบี้ยเล้ียง และพาหนะไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งส้ินราคา..……………….…….......บาท 
(.................................................................................)        /1 เดือน      /3 เดือน      /1 ป ี  รายละเอียด     
ตามหนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ (รายละเอียดต้องครบถ้วนตามตัวอย่างของสหกรณ์) 
        ข้าพเจ้าท้ังสามขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ซึ่งได้แนบหนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการและเอกสารประกอบการสมัครมาพร้อมนี้แล้ว 
                                              ลงช่ือ.................................................................ผู้สมัคร 
                                                    (...............................................................) 
                                              ลงช่ือ.................................................................ผู้สมัคร 
                                                    (...............................................................) 
                                              ลงช่ือ.................................................................ผู้สมัคร 
                                                    (...............................................................) 
*หมายหตุ ใหผู้้สมคัรทุกคนในคณะผู้ตรวจสอบกิจการกรอกรายละเอียดในใบสมคัรผูต้รวจสอบกิจการพร้อมเอกสารประกอบ 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ได้รับใบสมัคร, เอกสารการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันท่ี...................................... 
 

                                               ลงช่ือ............................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร 
                                                     (............................................................) 



 
 
 
 

ใบสมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 

ประเภทนิติบุคคล 
 

                                                                         เขียนท่ี............................................................... 
                                                                         วันท่ี............เดือน............................พ.ศ………… 
เรียน  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 
 

        ข้าพเจ้า (ช่ือนิติบุคคล)………………….…………………………………………………..ทะเบียนการประกอบกิจการ 
เลขท่ี….……….ท่ีต้ังสำนักงานเลขท่ี..............หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................
แขวง/ตำบล.........................................เขต/อำเภอ..........................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์………………โทรศัพท์……………………….โทรสาร………………………Email……………………………..…….
โดย นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………ตำแหน่ง……………………………………………………         
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการของนิติบุคคล หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว 
         เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นๆ 
โดยมีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสัตว์ จำกัด 
ประจำปี 2565 ซึ่งหากได้รับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
และข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ทุกประการ 
         โดยข้าพเจ้าขอเสนอราคาค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยคิดตามระยะเวลาและแรงงาน             
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานโดยรวมค่าเบี้ยเล้ียง และพาหนะไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งส้ินราคา..……………….…….......บาท 
(...............................................................................)         /1 เดือน      /3 เดือน      /1 ปี 
         ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเปน็ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด และได้แนบเอกสารการสมัครมาพร้อมนี้แล้ว คือ 
       สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
       หนังสือมอบอำนาจ (หากมอบอำนาจให้ตรวจสอบกจิการแทน) 
       หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ (รายละเอียดต้องครบถ้วนตามตัวอย่างของสหกรณ์) 
       สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
       (ผู้แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ท่ีได้รับมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์) 
                                                       ลงช่ือ………………………………………………………..ผู้สมัคร 
                                                             (...............................................................) 
 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัครและตรวจสอบคณุสมบัติ 
        ได้รับใบสมัคร, เอกสารการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันท่ี...................................... 
 

                                               ลงช่ือ............................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร 
                                                     (............................................................) 
 



 
 
 
 

รายละเอียดหนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการตามที่สหกรณ์กำหนด 
               1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ รวมทั้งเรื่องต่อไปนี้ 
                   1.1 ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน      
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติ       
ตามกฎหมายประกาศ คำส่ัง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการ
จัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน 
รวมทั้งได้มีการรายงานทางการเงินตามแบบและรายการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
                   1.2 ตรวจสอบการบริหารความเส่ียง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์       
ด้านการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง เช่น ความเส่ียงด้านสินเช่ือ ความเส่ียง
ด้านการลงทุน ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเส่ียง
ของสหกรณ์ ตามนโยบายท่ีกำหนดไว้ 
                   1.3 ตรวจสอบการบริหารด้านสินเช่ือ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเช่ือประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือท่ีวางไว้ 
สามารถประเมินติดตามและดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด       
ในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือ และหลักเกณฑ์          
ท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
                   1.4 ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้
นโยบายท่ีกำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
                   1.5 ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ของสหกรณ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
                   กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ คำส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ และนำเสนอ 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และท่ีประชุมใหญ่ 
               2. ระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
                   2.1 ต้องเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้ช่วยฯ ทำการตรวจสอบกิจการ
อย่างน้อยเดือนละ.........คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกว่า.................วันทำการ 
                   2.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์เป็นประจำทุกเดือน 
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                  2.3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
              3. การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
                  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ประจำปีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ 
              4. การให้บริการอื่น ๆ 
                  การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงาน ภาษีอากร และการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
              5. ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
                  ภายในไม่เกินวงเงนิงบประมาณท่ีได้จัดสรรเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
              6. รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ช่วยผูต้รวจสอบกิจการ  
                  ระบุรายช่ือผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ คุณวุฒิ การผ่านการอบรมหลักสูตร     
การตรวจสอบกิจการ  
              7. เร่ืองอื่น ๆ (ที่ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอ) (ถ้ามี) 
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 
               1. กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
                  1.1 ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ประเภท
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
                  1.2 ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด (กรอกทุกคนในคณะ) 
โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้ 
        รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป     สำเนาวุฒิการศึกษา 
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ                  สำเนาทะเบียนบ้าน 
        สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
                  1.3 หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ (รายละเอียดต้องครบถ้วนตามตัวอย่างของสหกรณ์) 
               2. กรณีนิติบุคคล 
                  2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                  2.2 หนังสือมอบอำนาจ (หากมอบอำนาจให้ตรวจสอบกิจการแทน) 
                  2.3 หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ (รายละเอียดต้องครบถ้วนตามตัวอย่างของสหกรณ์) 
                  2.4 สำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
                       (ผู้แทนนิติบุคคล ผู้รับมอบอำนาจ ท่ีได้รับมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ 
 

                                                                             ท่ีอยู่……………………………………………………… 
                                                                             วันท่ี……………………………………………………… 
 

เร่ือง ขอเสนอบริการตรวจสอบกิจการ 
 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 
 

       (ช่ือนิติบุคคล/คณะผู้ตรวจสอบกิจการ) ขอเสนอบริการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 
สำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 
 

       ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
                ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ รวมท้ังเรื่อง
ต่อไปนี้ 
                 1. ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน      
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประกาศ คำส่ัง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำรายการย่อ
แสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมท้ังได้มีการ
จัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
                 2. ตรวจสอบการบริหารความเส่ียง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์      
ด้านการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง เช่น ความเส่ียงด้านสินเช่ือ ความเส่ียง       
ด้านการลงทุน ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหาร        
ความเส่ียงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว้ 
                 3. ตรวจสอบการบริหารด้านสินเช่ือ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเช่ือประเภทต่างๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือท่ีวางไว้ 
สามารถประเมินติดตามและดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ไต้ตามกำหนด     
ในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือ และหลักเกณฑ์         
ท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
                 4. ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบาย        
ท่ีกำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
                 5. ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเส่ียง ด้านสภาพคล่อง
ของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

2/ กรณี... 
 
 



 
2 

 

                 กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสำคัญ    
ในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ คำส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ และนำเสนอ 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และท่ีประชุมใหญ่ 
                 6. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า หนังสือจากส่วนราชการ ท่ีมีหน้าท่ีกำกับดูแลสหกรณ์ และจาก
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ท่ีแจ้งข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ใด้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว 
 

       ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
                 1. ต้องเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการด้วยตนเอง/มอบหมายให้ผู้ช่วยฯ ทำการตรวจสอบ 
อย่างน้อยเดือนละ............คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกว่า .............วันทำการ 
                 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอ     
ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์เป็นประจำทุกเดือน 
                 3. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
 
 

        รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
                 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ประจำปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตามท่ีกำหนดในข้อบังคับสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

        การให้บริการอื่น ๆ 
                 การใหค้ำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงาน ภาษีอากร และการควบคุมภายในของสหกรณ์ เป็นต้น 
 

       ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
                 การคำนวณค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการ ข้าพเจ้าคิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมค่าเบ้ียเล้ียง และพาหนะไว้เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอเสนอค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการ       
รวมท้ังส้ินราคา............................... บาท       /1 เดือน        /3 เดือน       /1 ปี 
 

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ  
ลำ 
ดับ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ การเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ 

ผ่านการอบรม 
หลักสูตร 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 

3/ เร่ืองอื่นๆ... 
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      เร่ืองอื่น ๆ (ที่ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอ) 
                    1............................................................................ 
                    2............................................................................ 
                    3............................................................................ 

 

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบในข้อเสนอดงักล่าว โปรดติดต่อได้ท่ี…………………
โทรศัพท์….....…………………………ท้ังนี้ ผลการพิจารณาเป็นอย่างไร โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                    ลงช่ือ..................................................ผู้ตรวจสอบกิจการ 
                                                          (.................................................) 
 
 
* หมายเหตุ 1. กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ผู้ตรวจสอบกิจการในคณะลงช่ือทุกคน 
                     2. เป็นเพียงแนวทางการเขียนหนังสือเสนอราคา สามารถเสนอเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ภายในขอบเขต 
                         อำนาจของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และข้อบังคับสหกรณ ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


