
  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

พ.ศ. 2558 

----------------------- 

 

 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินการของสหกรณ์ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 55(10) ข้อ 73 และข้อ 74 แหง่  

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด พ.ศ. 2552  และมติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ได้ออก

ข้อก าหนดระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด ว่า

ด้วยผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2558” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

  บรรดาระเบียบและค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แลว้ในระเบียบนี ้หรอืซึ่งขัด

หรอืแย้งกับระเบียบนีใ้ห้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 1 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2555    

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

  “ผูต้รวจสอบกิจการ” หมายความวา่ สมาชิกของสหกรณ์ หรอืบุคคลภายนอก 

ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

  “ผูจ้ัดการ” หมายความว่า ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด 
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หมวด 1 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

 ข้อ 5. ผูต้รวจสอบกิจการต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

  5.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรอืบุคคลภายนอก หรอืนิติบุคคลที่ได้รับเลือกจากที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา 

  5.2 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรอืผูช่้วยผู้สอบบัญช ีหรอืบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติ

บุคคลที่รับงานสอบบัญชขีองสหกรณ์นัน้ 

  5.3 ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ 

  5.4 ไม่เป็นผู้จัดการหรอืเจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์นัน้ หรอืสหกรณ์อื่น 

 5.5 พ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทางบัญชขีองสหกรณ์ 

  5.6 ต้องมีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในด้านการเงนิและบัญช ี

ธุรกิจการเงนิ การบัญชี การเศรษฐกิจ หรอืการสหกรณ์ หรอืมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกิจการ และสามารถปรับใช้วธิีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบบัญชี

ของสหกรณ์ได้ 

  5.7 ต้องมีความรู ้ความสามารถ ความเข้าใจหลักการบริหาร  หรอืมีประสบการณ์

ในด้านบริหารและการปฏิบัติการในเทคนิคสมัยใหม ่รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการ

บริหารงานได้ 
 

 ข้อ 6.  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

  6.1 เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  6.2 เคยถูกไล่ออกหรอืปลดออกหรอืให้ออกจากราชการ องค์กร หรอื

หนว่ยงานของรัฐหรอืเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

  6.3 เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรอืมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดใหพ้้นจาก

ต าแหน่งกรรมการ หรอืผูต้รวจสอบกิจการ 

  6.4 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมีติใหถ้อดถอนออกจากต าแหนง่กรรมการ หรอื    

ผูต้รวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที่ 

  6.5 เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

/หมวด 2.. 
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หมวด 2 

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

 ข้อ 7. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกิน 2 คน ที่มคีุณสมบัติตามข้อ 5.6 

จ านวน 1 คน และตามข้อ 5.7 จ านวน 1 คน 

 

หมวด 3 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

 ข้อ 8. ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งตามระเบียบนี ้มวีาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละหนึ่งปีนับแตว่ันเลือกตั้ง จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคราวถัดไป 

 

 ข้อ 9. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว ผูต้รวจสอบกิจการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

  9.1 ตาย 

  9.2 ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

หรอืยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี 

  9.3 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการ ออกจาก

ต าแหน่งทั้งคณะหรอืรายบุคคล 

 

หมวด 4 

อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

 ข้อ 10. ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ

สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อตอ่ไปนี ้คอื 

  10.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญช ีทะเบียนและการเงิน ตลอดจน

ทรัพย์สินและหนีส้ินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและความเป็นจริงของสหกรณ์ 

  10.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์   

เพื่อประเมินผล และอาจให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนนิการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 

ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนัน้ ๆ  

/9.3 ตรวจสอบการจัดจา้ง.. 



 4 

  10.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้เจา้หน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสอื

สัญญาจา้งและหลักประกัน 

  10.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จา่ยเงนิตามประมาณ

การรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 

  10.5 เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง 

แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มต ิค าสั่ง และสัญญาตา่ง ๆ  

  10.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และค าสั่งของ 

สหกรณ์หรอืกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 
 

 ข้อ 11. ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ดังต่อไปนี้ 

  11.1 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอ

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการประชุมประจ าเดือนใน

คราวถัดไป 

  11.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี ให้ผูต้รวจสอบกิจการเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

  11.3 ผูต้รวจสอบกิจการ ตรวจพบว่า มเีหตุการณท์ี่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย

แก่สหกรณ์อย่างมีนัยส าคัญ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ เพื่อด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

  ทั้งนี ้การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตามข้อ 11.1  11.2 และ 11.3 ให้

จัดส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่และ

ส านักงาน สหกรณ์จังหวัดพื้นที่โดยเร็ว 

 ข้อ 12. ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตดิตามผลการด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงาน

การตรวจสอบกิจการ และใหจ้ัดส่งส าเนารายงานการแก้ไขของสหกรณ์ตอ่ส านักงานตรวจ

บัญชสีหกรณ์พืน้ที่ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดในพืน้ที่ดว้ย 

 ข้อ 13. ในรอบ 1 ปีทางบัญช ีให้ผู้ตรวจสอบกิจการพบผู้สอบบัญช ีณ ส านักงานตรวจ

บัญชสีหกรณ์พืน้ที่อย่างนอ้ย 1 ครั้ง เพื่อการปรึกษา หารอื แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางบัญชี 

 

/ข้อ 14. ให้สหกรณ์มหีน้าที่ดังต่อไปนี้.. 
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 ข้อ 14. ให้สหกรณ์มหีน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  14.1 อ านวยความสะดวกและใหค้วามร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้า

ไปในส านักงานของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

  14.2 จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรอืหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและ

พร้อมที่จะให้ผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบได้ 

  14.3 ชีแ้จงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  14.4 พิจารณาปฏิบัติตามข้อทักท้วงและขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 

  ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ก าหนดค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา 

ผูต้รวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผดิชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และฐานะ

การเงนิของสหกรณ์ 

  

หมวด 5 

จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 ข้อ 15. ผูต้รวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  15.1 ความรับผดิชอบ 

   15.1.1 มีความตระหนักและความรับผดิชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

   15.1.2 ต้องเข้าถึงขอ้มูลทางการเงนิการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่าง 

                                       เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มปีระสิทธิภาพ 

   15.1.3 ให้ความส าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิปกติ 

   15.1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการสหกรณ์ 

  15.2 ความซื่อตรง 

   15.2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสว่นตัว 

   15.2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น 

  15.3 ความเป็นกลาง 

15.3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีสว่นร่วมหรอืกระท าการใด ๆ ที่ก่อใหเ้กิดความ 

         เสียหายต่อสหกรณ์ 

   15.3.2 ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 

 

/14.4 ความรูค้วามสามารถ.. 
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  15.4 ความรูค้วามสามารถ 

   15.4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณท์ี่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

   15.4.2 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างตอ่เนื่อง 

  15.5 การรักษาความลับ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อเกิดผลเสียหายแก่

สหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรอืต้องให้

ถ้อยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย 

  15.6 ไม่พึงเรยีกร้องหรอืรับสิ่งของ หรอืทรัพย์สินมคี่าใด ๆ เกินควรจาก 

สหกรณ์ นอกเหนอืจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 16. กรณีผูต้รวจสอบกิจการประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ที่ประชุม

ใหญ่พิจารณาด าเนินการตามความจ าเป็นแก่เหตุ 

 ข้อ 17.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่  29  มกราคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

  

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง  ฉัตรอุทัย) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 


