
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 

ที่  76/2564 
เรื่อง  รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   

    
      ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ขอ้ 101 

ก าหนดให้ที่ประชุมใหญเ่ลือกตั้งสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบคุคล ผูมี้คุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์       
เป็นการประจ าปี จ านวนสองคน    

      โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 12/2564  เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564  ให้สหกรณ์ฯ ด าเนนิการรับสมัครบคุคลเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ประจ าปีบัญชี 2565 (ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ดังนี ้

 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ  
      1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบคุคลภายนอก   
      2. ผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรอืหน่วยงาน

อื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ 
      3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบญัช ีการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ 

หรือกฎหมาย 
 

ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ  
      1. เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
      2. เป็นบคุคลล้มละลายหรือเคยเปน็บุคคลล้มละลายทุจริต  
      3. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
      4. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหนว่ยงานของรฐั หรือเอกชน ฐานทุจริต

ต่อหน้าที่  
      5. เคยถูกใหอ้อกจากการเปน็สมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อืน่  
      6. เคยถูกให้พน้จากต าแหนง่กรรมการหรอืขาดจากการเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการหรือมคี าวินิจฉัยเป็นที่สุด  

ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรอืขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณอ์ื่น  
      7. เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อืน่  
      8. เป็นผู้จดัการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อืน่ หรือเคยถกูให้ออก จากต าแหนง่ผู้จัดการหรือ

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
      9. เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

                10. เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแตไ่ด้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่นอ้ยกว่าสองปีบญัชีของสหกรณ์  
 
                    /2 11. เป็นผู้สอบบัญช.ี.. 
 
 



 
                11. เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรอืบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบคุคลที่รบังานสอบบัญชขีองสหกรณ์     
ในปีบัญชีนั้น เวน้แต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรอืผู้ช่วยผู้สอบบัญชหีรือลาออก จากนิติบคุคลที่รับงานสอบบัญชี
สหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึง่ป ี 
                12. เป็นผู้อยู่ระหวา่งการถูกสัง่พัก หรอืเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชรีับอนญุาต  
                13. เป็นผู้อยู่ระหวา่งการถูกสัง่พัก หรอืขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบญัชีรับอนุญาต หรือบคุคลอืน่
ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์
 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ให้ยืน่ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

ตั้งแต่วันพุธที่ 1  กันยายน  พ.ศ. 2564  ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เลขที่ 222  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรธีรรมราช  80160 

 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร 
                 ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารหลกัฐานดังต่อไปนี้   

1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าชัด  ชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แวน่ตาด า  จ านวน 1 ไฟล์         
2. ส าเนาเอกสารผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอื่น 

ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหนังสือรับรองตนเอง 
3. ส าเนาวุฒิการศกึษา   
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / พนักงานของรฐั ของผู้สมัคร 

 

การน าเสนอผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
คณะกรรมการด าเนนิการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผูต้รวจสอบกิจการตามใบสมัคร และให้สหกรณ์ฯ 

ด าเนินการปิดประกาศรายชื่อผู้ผา่นคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ให้สมาชิกทราบในบริเวณที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และสหกรณ์ฯ อาจก าหนดให้ทีป่ระชมุใหญ่มีมติเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการเปน็การส ารองไว้ก็ได ้

อนึ่ง  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 

                                   (อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์)                                                
                                   ประธานกรรมการ 

                                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 

 

 

 

 



ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

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

                                                                         วันที่...........เดือน.............................พ.ศ..................... 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................... ...................................                 

อายุ........................ปี    เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  เลขทะเบียนสมาชิกที่.............................   ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
ที่อยูป่ัจจุบัน เลขที่.......................หมู่ที่.................ซอย...................................................ถนน................................................. 
หมู่บ้าน..............................................แขวง/ต าบล....................................................เขต/อ าเภอ.................. .......................... 
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์.................................เบอรโ์ทรภายใน..........................
โทรศัพท์มือถือ.................................................อาชีพ......................................................... ..................................................... 
ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  โดยมีวุฒิการศึกษาดังนี ้

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา..............................................................................................
จากสถาบัน................................................................................................................ ......................  

2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด..................................................สาขา........................................................... 
จากสถาบัน................................................................................................................ ......................  

  
  ผลงานที่ผ่านมา....................................................................................................................... ................. 
………………………………………………………………………………………….........……………………………………………...........…………………
………………………………………………………………………………………….........……………………………………………...........…………………
………………………………………………………………………………………….........……………………………………………...........…………………
………………………………………………………………………………………….........……………………………………………...........………………… 
………………………………………………………………………………………….........……………………………………………...........…………………
………………………………………………………………………………………….........……………………………………………...........………………… 
 
  ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตคิรบถว้น และมีสิทธิสมัครเข้าเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ์            
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  จ ากัด  และพร้อมทั้งมาแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ ่
 

                                            ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
                                         (.........................................................) 

 
บันทึกของเจ้าหน้าที่ผูร้ับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ได้รับใบสมัคร,  เอกสารการสมัคร  และได้ตรวจสอบคณุสมบัติเบือ้งต้นแลว้เม่ือวันที่............................................................ 

 

ลงชื่อ..................................................... 
     (....................................................) 

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

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ 
        (...............................................) 
         วันที่...................................... 

 

เอกสารประกอบการสมัคร    ไฟล์รูปถ่ายหน้าชัด  ชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แวน่ตาด า  จ านวน 1 ไฟล์         


