ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู นครราชสีมา จากัด
ว่ าด้ วยผู้ตรวจบัญชี พ.ศ.2554
อาศัยอานาจตามความในข้อ 58 ( 2) แห่งข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสี มา จากัด พ.ศ. 2552 และตามมติคณะกรรมการดาเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม
พ.ศ.2554 จึงได้วางระเบียบว่าด้วยผูต้ รวจบัญชี ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด
ว่าด้วยผูต้ รวจบัญชี พ.ศ.2554"
ข้ อ 2 ให้ยกเลิก "ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด ว่าด้วย
ผูต้ รวจสอบกิจการ พ.ศ.2551"
ข้ อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่ถดั จากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด
(ส.ส.นม.)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสี มา จากัด (ส.ส.นม.)
“การตรวจบัญชี” หมายความว่า การตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสมาคมอันได้แก่ การปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการเงินการบัญชี การปฏิบตั ิงาน การบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการและพนักงานสมาคม รวมทั้งการ
ตรวจสอบในด้านอื่น ๆ
“ผู้ตรวจบัญชี” หมายความว่า บุคคลที่ไม่เป็ นกรรมการดาเนินการ และที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
เลือกบุคคลที่เหมาะสมอย่างน้อยสามคน เพื่อดาเนินการตามที่สมาคมมอบหมาย
ข้ อ 5 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกบุคคลที่เหมาะสม ที่ไม่เป็ นกรรมการดาเนินการเป็ นกรรมการตรวจ บัญชีของ
สมาคมอย่างน้อยสามคน และต้องรายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบทุกสิ บห้าวัน โดย
ผลัดเปลี่ยนกัน
ตรวจสอบ และนายกสมาคมต้องนาไปเสนอที่ประชุมประจาเดือน
ข้ อ 6 ผูต้ รวจบัญชีจะต้องประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบแห่งจริ ยธรรมดังต่อไปนี้
(1) ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
(2) ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริ ต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัวและปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ
(3) พึงละเว้นไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อเกี่ยวข้องในการกระทาหรื อกิจกรรมใด ๆ ให้เกิดความเสี ยหายต่อ
การปฏิบตั ิงานตรวจบัญชี รวมทั้งที่จะทาให้เกิดอคติจนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามหน้าที่รับผิดชอบ
ได้อย่างเที่ยงธรรม
(4) พึงพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนพัฒนาประสิ ทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจบัญชีอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง

-2(5) ไม่พึงรับสิ่ งของหรื อทรัพย์สินมีค่าใด ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่พึงได้รับ
(6) ไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่สมาคม ซึ่งได้ทราบจากการปฏิบตั ิงานตรวจบัญชี
สมาคม เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสมาคมจากการตรวจบัญชี
ข้ อ 7 ผูต้ รวจบัญชีมีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด ซึ่งโดยทัว่ ไปมีหน้าที่ดงั นี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ
สมาคม เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสมาคมที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินกิจการ แต่ละประเภทของสมาคมเพื่อประเมินผล
และอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ
หัวหน้าพนักงานและพนักงานของสมาคมทั้งทางวิชาการและทาง
ปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งพนักงานของสมาคม ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสมาคม
(5) ติดตามผลการดาเนินการของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ งแผนงานข้อบังคับ
ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่าง ๆ ของสมาคม
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสมาคมหรื อกิจการอื่น ๆ
เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินการของสมาคม
(7) ตรวจเอกสารที่สมาคมต้องรายงานให้นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์
(8) ให้ผตู ้ รวจบัญชีเสนอรายงานตรวจสอบตามแบบที่สมาคมกาหนดไว้ทา้ ยระเบียบนี้ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการในการประชุมประจาเดือน หากพบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการ
ดาเนินการสมาคมแก้ไขโดยมิชกั ช้า ผูต้ รวจบัญชีอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นด้วยก็ได้
ข้ อ 8 สมาคมผูร้ ับการตรวจบัญชีมีหน้าที่ ดังนี้
(1) อานวยความสะดวกและให้ความร่ วมมือแก่ผตู ้ รวจบัญชี
(2) จัดทาบัญชีเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ให้เรี ยบร้อยและ
ครบถ้วนพร้อมที่จะให้ผตู ้ รวจบัญชีทาการตรวจสอบเมื่อใดก็ได้
(3) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเพิม่ เติมให้แก่ผตู ้ รวจบัญชี
(4) พิจารณาปฏิบตั ิตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจบัญชี
ข้ อ 9 มาตรฐานในการตรวจบัญชีที่ผตู ้ รวจบัญชีจาเป็ นต้องถือปฏิบตั ิประกอบด้วย
(1) ผูต้ รวจบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของผูต้ รวจบัญชี โดยการทาการตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้าน
การเงิน การบัญชี การปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานของสมาคม
(2) ผูต้ รวจบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานตรวจบัญชีให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ชัดเจน ถูกต้องและเป็ นธรรม
(3) ผูต้ รวจบัญชีตอ้ งวางแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและควบคุมให้ปฏิบตั ิงานโดยถูกต้อง
(4) ผูต้ รวจบัญชีตอ้ งสอบทานและประเมินประสิ ทธิภาพ ระบบการควบคุมภายในของสมาคมว่า
เหมาะสมหรื อเพียงพอสาหรับการดาเนินงานและการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อพิจารณากาหนดขอบเขตและวิธี
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม
(5) ผูต้ รวจบัญชีตอ้ งจัดทารายงานการตรวจสอบหลักฐานให้เพียงพอและเหมาะสมในการเสนอผล
การตรวจสอบในรายงานการตรวจบัญชี โดยใช้วธิ ีการตรวจสอบตามควรแก่กรณี

-3ข้ อ 10 ค่าตอบแทนผูต้ รวจบัญชี ให้ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานตามระเบียบของสมาคม กาหนดไว้
ข้ อ 11 ผูต้ รวจบัญชีได้รับการเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี อยูใ่ นตาแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ข้ อ 12 ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2554

(ลงชื่อ)
(นายเดชา รวมใหม่)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด

