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ระเบียบวาระท่ี12
เร่ืองพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2564

                   เร่ือง พจิารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564 
 

  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จาํกดั พ.ศ. 2555 ขอ้ 25 การตรวจสอบ
บญัชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 
  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูส้อบบญัชี
ภาคเอกชนเพือ่แต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ขอ้  (วรรค1) กรณีเสนองานสอบบญัชีสหกรณ์ท่ี
มีขนาดสินทรัพยต์ั้งแต่ 5,000 ลา้นบาทข้ึนไป ตอ้งมีผูช่้วยผูส้อบบญัชีปฏิบติังานเตม็เวลาอยา่งนอ้ย  คน  

  ขอ้ 5 เม่ือท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์มีมติคดัเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชนแลว้ ใหส้หกรณ์จดัทาํ
หนงัสือเสนอช่ือบุคคลท่ีไดรั้บคดัเลือกยืน่ต่อกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ภายใน 5 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม
ใหญ่มีมติคดัเลือกผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

  ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 256  ไดมี้มติเลือกนายสิรวิชญ ์ ไพศาสตร์ เป็นผูส้อบบญัชี
ภาคเอกชนประจาํปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบญัชีภาคเอกชน จาํนวน 120,000 บาท (หน่ึง
แสนสองหม่ืนบาทถว้น) สาํหรับปี 2564 สหกรณ์ฯ ไดป้ระกาศรับสมคัรผูส้อบบญัชีภาคเอกชน เพื่อเสนอให้
ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564 โดยมีผูเ้สนอบริการตรวจสอบบญัชี จาํนวน  
ราย ในการน้ีคณะกรรมการดาํเนินการฯ ชุดท่ี 59 ในการประชุมคร้ังท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 256 ได้
พิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้ และมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณา จาํนวน  ราย ดงัน้ี 

 

 
รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

 

 
นายอาภากร  เทศพนัธ์ 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด 
 

  .  การเข้าปฏิบัติงาน 
        -  จาํนวนคร้ัง 
        -  ผูช่้วย 

 
-  อยา่งนอ้ยปีละ 5 คร้ัง (คร้ังละ  - 5 วนัทาํการ) 
-  คร้ังละ  - 5 คน 

2.  การจัดทํารายงาน 
        -  รายงานระหว่างปี 
 
 
        -  รายงานประจาํปี 

 
-  แจง้ผลการสอบบัญชีระหว่างปี สําหรับระยะเวลา  เดือน 
โดยจะส่งสําเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย ตามท่ี
นายทะเบียนกาํหนด 
-  ตามระเบียบฯ ท่ีกาํหนด 
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รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

 

 
นายอาภากร  เทศพนัธ์ 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด 
 

 
.  บริการอ่ืน 
 

 
1. ให้คําป รึกษาด้านการบริหารการเงินการบัญ ชีตาม ท่ี
เห็นสมควร 
2. สามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
3. ตรวจสอบปลายปีเสร็จส้ินภายใน 4 วนั 

.  ค่าธรรมเนียม 
 
         -  จาํนวนเงิน 
         -  การเบิกค่าธรรมเนียม 

รวมค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ เวน้แต่ค่าใชจ่้ายในการยืนยนัยอดและ
สอบทานหน้ี 
- จาํนวน 10,000 บาท 
- เบิกจ่าย  งวด โดยงวดท่ี 1 – 2  จาํนวน 5,000 บาท จ่าย
ชาํระเม่ือเสร็จส้ินการตรวจ ภายใน  วนัทาํการ ส่วนงวดท่ี  
จาํนวน 70,000 บาท ชาํระเม่ือได้รับรายงานของผูส้อบบัญชี
ประจาํปี 256 ภายใน  วนัทาํการ 
 


