
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
ว่าด้วย  การตรวจสอบกิจการสหกรณ์  พ.ศ. 2560 

............................... 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) ข้อ 102 ข้อ 103 ข้อ 104 ข้อ 105 และ ข้อ 107(11) 
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 19 คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ ์พ.ศ. 2560” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
พ.ศ. 2550 

3.2  ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
  การตรวจสอบกิจการ หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอ่ืนๆ 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
  สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 5.  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
  5.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ 
สหกรณ ์ จ านวน 3 คน ในจ านวนน้ีต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคนที่เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  5.2  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 



 ข้อ 6.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  6.1 เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
  6.2 เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ ์
  6.3 เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  
  6.4 เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่ง
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  6.5 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  6.6 เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  6.7 เคยลูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
  6.8 เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
  6.9 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ  หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
  6.10 เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 
  6.11 เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  6.12 เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน    
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  6.13 เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ 
 ข้อ 7.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
 ข้อ 8.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการ
ตรวจสอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หมวด 2 

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 9.  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ข้อ 10.  จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์   กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มี
จ านวน 3 คน  กรณีนิติบุคคลให้มีจ านวนหน่ึงนิติบุคคล 



 ข้อ 11.  สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการส ารองไว้   เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์ 
เลือกตั้งส ารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจาก
ต าแหน่ง  ตามข้อ 14. 
 ข้อ 12.  ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก าหนดค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่ายอ่ืน  และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแก่ผู้
ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน  คุณภาพงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ 

 
หมวด 3 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 13.  วาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสหกรณ์  แต่ไม่เกินคราวละ
สามปี  ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 ข้อ 14.  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  14.1 ตาย 
  14.2 ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
  14.3 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติ
บุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
  14.4 นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 5. หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 6.  

 
หมวด 4 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 15.  ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงและตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
กิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด   

ข้อ 16. ผู้ตรวจสอบกิจการ  มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม  คณะกรรมการด าเนินการและ     
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

 16.1 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 16.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์

 
 
 



 16.3 รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุมหรือค าสั่งของ
สหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจ  
สอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อด าเนินการแก้ไข  รวมทั้งให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงาน     
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด  หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 

ข้อ 17.  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ
ข้อ 16.  และให้จัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัด  หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

ข้อ 18.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อชี้แจงรายงานการตรวจสอบ
กิจการที่น าเสนอต่อที่ประชุม 

ข้อ 19.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 19.1 อ านวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ให้ค าชี้แจง  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของ

สหกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปในส านักงานของสหกรณ์      
ในระหว่างเวลาท าการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

 19.2 ก าหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 19.3 พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ   เพื่อให้การด าเนิน
กิจการของสหกรณ ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อ 20. ให้สหกรณ์ก าหนดขอบเขตความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  กรณี     
ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน    
จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 

หมวด  5 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 21.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(1) ความรับผิดชอบ 
 1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่ จะปฏิบัติหน้าที่    

ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.3 ให้ความส าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 
 1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 



(2) ความซื่อตรง 
 2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 
 2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 
(3) ความเป็นกลาง 
 3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
 3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 
(4) ความรู้ ความสามารถ 
 4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่าง

ต่อเน่ือง 
(5) การรักษาความลับ 
     ไม่ เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียหาย                 

แก่สหกรณ ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย 
(6) ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


