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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

........................................... 
 

 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้ว 
ซึ่งมีความดังนี ้
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 72 . แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3600001725547 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 72.  คณะกรรมการด าเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ ด าเนินการที่ได้รับการ
สรรหาจากสมาชิก ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน   และกรรมการ ด าเนินการ อีกสิบสี่คน โดยมี
จ านวนกรรมการด าเนินการดังนี้ 
               (ก) ข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญ   12   คน  
               (ข) ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน   2   คน   
           ให้กรรมการ ด าเนินการ เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ     
คนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ /หรือเหรัญญิก  คนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ ด าเนินการ         
และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ 
          การสรรหาสมาชิกที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง เป็นกรรมการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ   ที่ได้รับความเห็นชอบจาก           
ที่ประชุมใหญ ่ 
           ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ  เอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ด าเนินการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการด าเนินการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
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 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ ด าเนินการ เพราะเหตุทุจริต   
ต่อหน้าที ่

 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี        
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท า
ของตนเอง 

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(7) ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่ครบ 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัครเข้ารับการสรรหา  
(8) ผู้ซึ่งเคยถูกศาลสั่งอายัดหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
(9) บุคคลที่ได้รับการสรรหา แต่เมื่อเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่แล้วไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็น

กรรมการด าเนินการเพราะเหตุทุจริตอันเกี่ยวเนื่องจากการสรรหา” 

 ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 102 . แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3600001725547 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก        
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์              
การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ    
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ านวน 3 คน             
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” 

“ข้อ 102/1  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 
   (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ัน หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ 
   (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์” 

“ข้อ 102/2  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (1) เป็นผู้ที่สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติ
บุคคลรับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
   (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ัน เว้นแต่ได้พ้นจากกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีบัญชีของสหกรณ์ 
   (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์น้ัน 
   (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยให้ถูก
ออกจากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
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   (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายฐานทุจริต  
   (6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือออกจากราชการ องค์กรหรือหน่วยงานรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   (8) เคยถูกพ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือค าวินิจฉัย       
เป็นที่สุด ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
   (9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือ           
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
   (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน  
   (11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
อนุญาต 
   (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี 
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
   (13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ        
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ” 

“ข้อ 102/3  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด แล้วน าเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการ
คัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด (ตามล าดับ
ตามจ านวนที่ก าหนดในข้อ 102) เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียง และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวน 3 คน 
  กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 103/1 (2)(3)(4)(5) ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการส ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่า      
จะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่” 

 ข้อ 5. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 103 . แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3600001725547 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 103.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลา 1 ปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้” 
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 “ข้อ 103/1  การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

หรือยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 

 ข้อ 6. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 104 . แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3600001725547 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 104.  อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมในข้อดังต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์  

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่างๆของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์หรือกิจการอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงาน
ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด” 
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 “ข้อ 104/1  การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือนและประจ าปี รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุม
เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป 
และรายงานผล การตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อนให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือ
ค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง  ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าว ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด ที่ก ากับดูแลโดยเร็ว 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงาน
ผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ที่ก ากับดูแล” 

 ข้อ 7. ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ 105 . แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 3600001725547 เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 105.  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทรายโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่” 

“ข้อ 105/1  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 (1) ความรับผิดชอบ  
  1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ  
  1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่าง

เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
  1.3 ให้ความส าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ  
  1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์  
 (2) ความซื่อตรง  
  2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว  
  2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น  
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   (3) ความเป็นกลาง  
  3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสหกรณ ์
  3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ  
 (4) ความรู้ ความสามารถ  
  4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน 
  4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ

งานตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 
 (5) การรักษาความลับ  
  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจ

ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยค าในฐานะพยานตาม
กฎหมาย 

 (6) ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์” 
 

 
     ลงชื่อ                      ประธานกรรมการ  
                         (นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ)  

 
     ลงชื่อ                      เลขานุการ  
                         (นางศิริมา  โกมารทัต)  
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผล     1. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ 
               2. เพื่อให้การก าหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตาม 
                    ระเบียบนายทะเบียนสหกรณว์่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 

 

 

 


