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ระเบียบวาระท่ี 4.5 
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2565 

  ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สนองนโยบายภาครัฐ เพ่ือให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินการ
ของภาครัฐ โดยให้สหกรณ์นอกภาคเกษตร ซึ่งได้แก่ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ร้านค้าและบริการ ที่มีฐานะการเงิน
มั่นคง และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ท าการตรวจสอบบัญชีได้นั้น 
  ในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ต้องจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้น
บัญชีกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2565 จ านวน 2 ราย โดยเรียงตามล าดับต่อไปนี้ 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล / ที่อยู่/ประวัติ/ผลงาน 
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
แผนการปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมบริการ 

1. นางมยุรี  เทพาหุดี 
บ.วินพลัส ออดิท แอนด์ แอซโซซิเอท จก. 
47/189 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร.06-3580-8333, 09-6792-8500 
โทรสาร.02-963-1414 
 
ประวัติและผลงาน 
1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.รามค าแหง 
2. ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหาร 
    รัฐกิจ ม.รามค าแหง 
3. ประวัติการท างาน 
  - สนง.ตรวจสอบบัญชีไชยยศ ปี 2532-2538 
  - บ.กรังปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
     ปี 2538-2544 
   - บ.วินพลัส ออดิท แอนด์ แอซโซซิเอท จ ากัด 
     ปี 2545-ปัจจุบัน 
4. ตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน ตั้งแต่ 
    ปี 2545-ปัจจุบัน ประมาณ 120 ราย 
5. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
    จ านวน 2 แห่ง ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าตรวจสอบ 
ด้วยตนเอง 
หรือมอบหมายให้
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
เข้าตรวจสอบ 
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 
3-4 วันท าการ 
พร้อมผู้ช่วย 
ไม่น้อยกว่า 5 คน  

1.รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี 
ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยส่ง
ส าเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วยทุกครั้ง 
2.รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
3.ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
4.ยินดีจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่
หรือประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

จ านวน 140,000 บาท 
ก าหนดช าระเมื่อสิ้นสุดการ
สอบบัญชีประจ าปี 2565                
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขอ
ค ายืนยันและสอบทานหน้ี 
สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ        
 
 
 

 



 103

ชื่อ-ชื่อสกุล / ที่อยู่/ประวัติ/ผลงาน 
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
แผนการปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมบริการ 

2.นายสิรวิชญ์   ไพศาสตร์ 
บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย 
จ ากัด  
2/123 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา         
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 02-115-9940, 089-205-7861 
โทรสาร 02-115-8404 
 
ประวัติและผลงาน 
1.บธ.บ(การบัญชี) ม.รามค าแหง 
2.บธ.ม (การภาษีอากร) ม.หอการค้าไทย 
3.นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามค าแหง 
4.เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)ส านักอบรมฯ 
5.ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.) และผู้สอบ   
   บัญชีภาษีอากร (T.A.) 
6 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
7.ทนายความ 
8.ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 21 ปี 
 
 
 
 
 
 

เข้าตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี อย่างน้อย
ปีละ 4 ครั้งๆ ละไม่
น้อยกว่า  3-5 วันท า
การ พร้อมผู้ช่วยไม่
น้อยกว่า 5-7  คน   

1. รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยส่ง
ส าเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วยทุกครั้ง 
2. รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ 
ก าหนด 
3. ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร
การเงิน การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
4. ยินดีจะเข้าร่วมการประชุมใหญ่
หรือประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

จ านวน 150,000 บาท               
แบ่งจ่าย 2  งวด     
งวดท่ี 1 จ านวน 60,000 บาท  
ก าหนดช าระเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 5 ล าดับท่ี 1 
ภายใน 3 วันท าการ 
งวดท่ี 2 จ านวน 90,000 บาท  
ก าหนดช าระเมื่อสหกรณ์ได้รับ
รายงานการสอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 แล้วภายใน 
3 วันท าการ 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอค ายืนยันและสอบทานหน้ี
สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ 

 


