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ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2566 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท.  จ ากดั 

         วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ................. 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)                                              อาย ุ                 ปี  
สมาชิกเลขท่ี           ต าแหน่ง                         สงักดั/บริษทั                                       
ท่ีอยูเ่ลขท่ี             ถนน                        ต าบล                                     อ าเภอ                         
จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์                     
มคีวามประสงค์จะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ  ประจ าปี  2566 
1. ข้าพเจ้าได้ส่งใบสมคัรพร้อมแนบเอกสารมาดงันี ้
 รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว    จ านวน  1   รูป      ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน  1   ชุด   ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน  1   ชุด 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน  จ านวน 1   ชุด    ส าเนาวฒิุการศึกษา จ านวน  1   ชุด 
 ส าเนาเอกสารผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการจากหน่วยงานท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์รับรอง จ านวน  1   ชุด 
2. การศึกษาช้ันสูงสุด.................................  สาขาวชิา ............................................................จากสถาบนั............................................... 
3.ประสบการณ์ในการท างาน........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
4. นโยบาย........................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
5. ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่ามคุีณสมบตัขิองผูต้รวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯทุกประการ 

ขา้พเจา้ขอสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯโดยขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุก
ประการ  

 
ลงช่ือ ……………………………………. ผูส้มคัร 

                      (……………………..…………….) 
 

 
 

1. หลกัฐานการรับสมคัร 

(   ) ครบถว้นตามท่ีก าหนด  (   ) ไม่ครบถว้น มีเอกสารท่ีขาด โปรดระบุ................................................................ 

2.    คุณสมบติัของผูส้มคัร  

       (   ) มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด              (   ) ขาดคุณสมบติัตามท่ีก าหน โปรดระบุ...................................................................       

 

                                                 ลงช่ือ ……………….............................................…….………. ประธานคณะกรรมการสรรหา 
                                                                                         (นายเอกวิทย ์จิตรดา)          
 
 
 
 

 

รับวนัท่ี  ………./…………/………. 
เวลา      …………………………… 

 

ล าดบัท่ีใบสมคัร………….………. 
ลงช่ือผูรั้บ  …………………………… 



คุณสมบัติ ลกัษณะต้องห้าม และอ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ  
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 

1. คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบกจิการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และข้อบังคบัสหกรณ์ฯ 
     (1) เป็นผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน หรือการบญัชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย 
     (2) ผา่นการอบรมจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
          หรือเคยเป็นผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชีภาครัฐ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 
     (3) พน้จากต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
2. ลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกจิการ ตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ 
    (1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
    (3) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิด 
          ลหุโทษ 
    (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์ารหรือหน่วงงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

    (5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
    (6) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการหรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่ง 
          กรรมการ หรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
    (7) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการเพราะเหตทุุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์  
          หรือสหกรณ์อ่ืน 
    (8) เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกใหอ้อกจากต าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  
         หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี  
    (9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
    (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เวน้แต่ไดพ้น้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีบญัชีของสหกรณ์ 
    (11) เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลท่ีรับรายงานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีนั้น เวน้  
           แต่ไดพ้น้จากการเป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชีหรือลาออกจากนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชีสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
    (12) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสัง่พกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
    (13) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกสัง่พกั หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
3. อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ คือ 

    (1) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัชี ทะเบียน และการเงิน  ตลอดจนทรัพยสิ์นหน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะ 

          และ  ขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

    (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของสหกรณ์  เพื่อประเมินผลและอาจให ้

          ขอ้แนะน า   แก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ทั้งทางวชิาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้นๆ 

     (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้ง และหลกัประกนั 

     (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 

     (5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ  

          ตลอดจนค าสัง่ต่างๆ  ของสหกรณ์ 

     (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ  เพื่อก่อใหเ้กิดผลดีแก่การ 

           ด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

        การตรวจสอบกจิการและการด าเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกจิการต้องปฏิบตังิานตามแนวปฏิบัตกิารตรวจสอบกจิการที่

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 


