
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
เรื่อง  รับเสนอการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี  2565 

--------------------------- 
 
 ด้วยผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศิลปำกร   จ ำกัด   ประจ ำปี  
2564  ครบก ำหนดเวลำหนึ่งปี  ทำงบัญชีของสหกรณ์  ตำมข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 103  ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  ในกำรประชุมคร้ังที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน  2564   มีมติให้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจกำร 
ประจ ำปี 2565 ผู้สมัครจะต้องผ่ำนกำรอบรมผู้ตรวจสอบกิจกำร  โดยเป็นสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกผู้มีคุณวุฒิ
ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์ และผ่ำนกำรอบรมผู้ตรวจสอบกิจกำรของ
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ยกเว้น บุคลำกรนอกรำชกำรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์ ประจ ำปี 2565 เพื่อจะได้เสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 102 ดังมีรำยละเอียด
และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 
      (1) เป็นสมำชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภำยนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ หำกเป็นสมำชิกของสหกรณ์ ต้องไม่ผิดนัดช ำระหนี้ใน 1 ปีปัญชีที่ผ่ำนมำ 
    (2) เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรสหกรณ์ กฎ หมำยที่
เก่ียวข้องกับสหกรณ์ กำรบริหำรจัดกำร และเศรษฐศำสตร์ เป็นต้น  
    (3) เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิจกำรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงำนอ่ืนที่ได้รับกำร
รับรองกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
    (4) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสั งกัดนิติบุคคลที่รับงำนสอบบัญชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
    (5) ไม่เป็นกรรมกำรของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีบัญชีสหกรณ์ 
    (6) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดำมำรดำของกรรมกำรสหกรณ์ หรือผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
    (7) ไม่เป็นผู้จัดกำรหรือเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจำกต ำแหน่งอ่ืนใดใน
สหกรณ์ ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
      (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
    (9) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดโดยประมำท ลหุโทษ 
   (10) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กร หน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนฐำนทุจริต 
   (11) ไม่เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้ตรวจสอบกิจกำร หรือมีค ำวินิจฉัยให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำร หรือผู้ตรวจสอบกิจกำรชองสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
   (12) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือผู้ตรวจสอบกิจกำรจำกกำร
ทุจริตต่อหน้ำที่ 



   (13) ไม่เคยถูกให้ออกจำกสมำชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
   (14) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
   (15) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่ำงกำรถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจำกทะเบียนผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ตำมระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยจรรยำบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
   (16) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 2. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 1 ปีบัญชี (ปีบัญชี 2565) 
 3. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
   (1) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์ รวมทั้งตรวจสอบกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของสหกรณ์ตำมที่
ก ำหนดในข้อบังคับและระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
   (2) รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ ำเดือน เป็นลำยลักษณ์อักษร ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผล
กำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ในกำรประชุมประจ ำเดือนในครำวถัดไป 
    (3) รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ ำปี เป็นลำยลักษณ์อักษร ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
   (4) รำยงำนกำรตรวจสอบกรณีเร่งด่วน เป็นลำยลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจกำร ตรวจพบว่ำมี
เหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สหกรณ์อย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร็ว 
   (5) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขของสหกรณ์ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำร และให้จัดส่งส ำเนำรำยงำน
กำรแก้ไขของสหกรณ์ต่อส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์พื้นที่และส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ 
   (6) ในรอบ 1 ปี ทำงบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรพบผู้สอบบัญชี  อย่ำงน้อย 1 ครั้ง เพื่อกำรปรึกษำ หรือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูลทำงบัญชี 
 4. การเสนอรับงานตรวจสอบกิจการ พร้อมหลักฐำน ดังนี้ 
    (1) ใบเสนอรับงำนตรวจสอบกิจกำร พร้อมติดรูปถ่ำย 
    (2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    (3) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    (4) ส ำเนำเอกสำรผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิจกำรจำกกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงำนอ่ืนที่
ได้รับกำรรับรองกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 5. ระยะเวลาการเสนอรับงานตรวจสอบกิจการ 
     ตั้งแต่วันที่   24  พฤศจิกำยน   -  30  ธันวำคม  2564 และจะทรำบผลกำรคัดเลือกในกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี 2564 และต้องแสดงตนในที่ประชุมใหญ่ด้วย 
 

              ประกำศ  ณ  วันที่  24  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 

                                                                             
                               (นำยสมบัติ  มุกดำ) 
             รองประธำนกรรมกำร   ท ำกำรแทน 
                     ประธำนกรรมกำร 



 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 

เรื่อง   เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจ าปี  2565 
--------------------------- 

 

 ด้วยผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศิลปำกร   จ ำกัด   ประจ ำปี  2564  
ครบก ำหนดเวลำหนึ่งปี  ทำงบัญชีของสหกรณ์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 
69, ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่ำด้วย กำรสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2562, ประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภำคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 
2560, ประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและวิธีกำรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภำคเอกชนเพื่อ
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2560, และฉบับเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 
2564 ในกำรนี้ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่  23  พฤศจิกำยน  2564    
มีมติให้เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ ำปี 2565 โดยยื่นเสนอบริกำรพร้อมค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร เพื่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะได้พิจำรณำน ำเสนอที่ประชุมใหญ่ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
 1. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต หรือผู้ช ำนำญงำนตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 
 2. มีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยกำรสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.  2542 
และตำมประกำศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชี
ภำคเอกชน 
  3. ไม่เคยปฏิบัติงำนสอบบัญชีสหกรณ์บกพร่องในสำระส ำคัญ ตำมที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด 
 4. เคยเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยระบุชื่อสหกรณ์และจ ำนวนปีที่สอบบัญชีให้ชัดเจน 
 5. ไม่เคยปฏิบัติผิดมรรยำทของผู้สอบบัญชีตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.  2534) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติผู้สอบบัญชี 2505 และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจรรยำบรรณ
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 6. ต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี” จำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ต้องมีเวลำในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เต็มเวลำ 
 7. ผู้สอบบัญชีรับงำนสอบบญัชไีม่เกิน 5 สหกรณ์ต่อหนึ่งปีบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชรีับงำนสอบบัญชีไม่เกิน 
3 สหกรณ์ต่อหนึ่งปีบัญชี 
 8. ผู้สอบบัญชีและผู้ชว่ยผูส้อบบญัชี จะต้องไม่เป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศิลปำกร จ ำกัด 
 
 
 
 



 การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1. ในกำรเข้ำตรวจสอบทุกครั้งผู้สอบบัญชีเข้ำท ำกำรตรวจสอบด้วยตนเองนับตั้งแต่วันหลังจำกที่นำยทะเบียนได้
แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยน ำทีมงำนเข้ำตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่ำ 4 คน และตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 4 ครั้งต่อปี 
 2. ต้องเข้ำตรวจสอบในวันและเวลำท ำกำรของสหกรณ์ ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร พร้อมเสนอแผนงำน
กำรตรวจสอบตลอดปี 
 3. ต้องยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้ำหนี้ เงินรับฝำก ทุน และอ่ืนๆ ตำมที่สหกรณ์ก ำหนด 
 4. ต้องรักษำข้อมูลของสหกรณ์ และสมำชิกไว้เป็นควำมลับ 
 5. ต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ที่จะท ำให้สหกรณ์ และสมำชิกเกิดควำมเสียหำย หรือสูญเสีย 
 6. สำมำรถตรวจสอบและจัดท ำงบกำรเงินให้ทันตำมระยะเวลำที่สหกรณ์ก ำหนด 
 การรายงานผลการตรวจสอบ 
 1. รำยงำนกำรสอบบัญชีประจ ำปี ตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
   2. จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนที่ไม่ถูกต้องตำม พรบ.สหกรณ์หรือที่ผิดปกติทุก
คร้ังที่ตรวจพบ และให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรกำรเงิน กำรบัญชีและอ่ืนๆ ที่มีนัยส ำคัญ 
หรือตำมที่สกรณ์ก ำหนด 
 3. จะต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เมื่อสหกรณ์เชิญให้เข้ำร่วมประชุม และเข้ำร่วมประชุมใหญ่ 
 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศิลปำกร จ ำกัด จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมสอบบัญชีหลังจำกที่ประชุมใหญ่ได้ให้
ควำมเห็นของงบกำรเงินเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศิลปำกร จ ำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยไม่
จ ำเป็นต้องคัดเลือกจำกผู้เสนอรำคำต่ ำสุด แต่จะพิจำรณำจำกเงื่อนไข ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ และคุณสมบัติ
ในภำพรวมของผู้เสนอรำคำเป็นเกณฑ์ 
 การเสนองานสอบบัญชี 
 ผู้ประสงค์เสนองำนสอบบัญชี สำมำรถเสนองำนสอบบัญชี เป็นบุคคลหรือนิติบุคล โดยเสนองำนสอบบัญชี
พร้อมหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด ส่งไป ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร จ ำกัด เลขที่ 6 ถนนรำชมรรคำใน ต ำบลพระปฐมเจดีย์ อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันเวลำท ำ
กำร (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 8.30 – 16.30 น.) หรือ กรณีส่งทำงไปรษณีย์จะถือตรำประทับทำงไปรษณีย์เป็นส ำคัญ 
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน - 30 ธันวำคม 2564 และจะทรำบผลกำรคัดเลือกในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2564 
 
              ประกำศ    ณ   วันที่   24  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

                                                             
                                  (นำยสมบัติ  มุกดำ) 
              รองประธำนกรรมกำร   ท ำกำรแทน 
                       ประธำนกรรมกำร 


