
 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคม ข้อ ๓๑ ที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖/
๒๕๔๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖  เมื่อวันที่  

๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  มีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว (ส.ส.ช.) ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒  ในระเบียบนี้ 

  การตรวจสอบกิจการ  หมายความว่า  การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสมาคมอัน ได้แก่ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฎิบัติงาน การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและ เจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งการตรวจสอบในด้านอื่นๆ 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ  หมายความว่า  บุคคลที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว เห็นว่าเหมาะสมโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เพื่อด าเนินการ 
ตรวจสอบกิจการ 

 

หมวด ๑ 

ข้อความทั่วไป 

 ข้อ ๓  ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว แต่งตั้ง 
บุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ 

 

หมวด ๒ 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ ๔  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ 



  ๔.๑  ผู้ตรวจสอบที่ได้มาจากสมาชิก 

   (๑)  เป็นสมาชิกของสมาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

   (๒)  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคม 

   (๓)  ไม่เป็นบุคคลที่เคยผิดนัดการช าระค่าสงเคราะห์ศพแก่สมาคม 

   (๔)  ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านธุรกิจ การเงิน การ บัญชี 
การเศรษฐกิจ หรือการสมาคม 

หมวด ๓ 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ ๕  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องประพฤติปฏิบัติตามกรอบแห่งจริยธรรมดังต่อไปนี้ 

  ๕.๑  ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

  ๕.๒  ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัวและปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
อย่างเต็มความสามารถ 

  ๕.๓  พึงละเว้นไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ ให้เกิดความ 
เสียหายต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ รวมทั้งที่จะท าให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจ 
สอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

  ๕.๔  พึงพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจ 
สอบกิจการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

  ๕.๕  ไม่พึงรับสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่พึงได้รับจากการตรวจ 
สอบกิจการ 

  ๕.๖  ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สมาคม ซึ่งได้ทราบจากการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบกิจการสมาคม เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อสมาคม 

 

หมวด ๔ 

หน้าที่ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ ๖  ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว ซึ่งโดยทั่วไปมีหน้าที่ ดังนี้ 

  ๖.๑  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้ง
ปวงของสมาคม เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสมาคมที่เป็นอยู่จริง 



  ๖.๒ ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินกิจการ แต่ละประเภทของสมาคม เพื่อ
ประมวลผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ หัวหน้าส านักงานและเจ้าหน้าที่ของสมาคม ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 

  ๖.๓  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สมาคม ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลัก 
ประกัน 

  ๖.๔ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ
สมาคม 

  ๖.๕  ติดตามผลการด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง 
แผนงานของข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่างๆ ของสมาคม 

  ๖.๖  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสมาคมหรือ 
กิจการอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินการของสมาคม 

  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ ใน
การประชุมประจ าเดือนถัดไป 

  หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสมาคม 
แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการ อาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

 

หมวด ๕ 

หน้าที่ของสมาคมผู้รับการตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ ๗  สมาคมผู้รับการตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๗.๑  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  ๗.๒  จัดท าบัญชีเอกสาร หลักฐานทางการเงินและบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ ให้ 
เรียบร้อยและครบถ้วนพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบกิจการท าการตรวจสอบเมื่อใดก็ได้ 

  ๗.๓  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  ๗.๔  พิจารณาปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

หมวด ๖ 

มาตรฐานการตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ ๘  มาตรฐานในการตรวจสอบกิจการที่ผู้ตรวจสอบกิจการจ าเป็นต้องถือปฏิบัติประกอบด้วย 

  ๘.๑  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการโดยท าการตรวจสอบ 
ให้ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงานและการบริหารงานของสมาคม 



  ๘.๒ ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง 
และเป็นธรรม 

  ๘.๓  ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องวางแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและควบคุมให้ปฏิบัติงาน 
โดยถูกต้อง 

  ๘.๔  ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ ระบบการคุมภายในของ 
สมาคมว่าเหมาะสมหรือเพียงพอส าหรับการด าเนินงานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณา 
ก าหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม 

  ๘.๕ ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องจัดท ารายงานการตรวจสอบหลักฐานให้เพียงพอและเหมาะสม ใน
การเสนอผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบกิจการ โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามควรแก่กรณี 

 

หมวด  ๗ 

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ ๙  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้ 
ได้รับ วันละ ๕๐๐ บาท  (ห้าร้อยบาท) 

 ข้อ ๑๐  ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้รับตามอัตราของคณะกรรมการ โดยอนุโลม 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

             (นายมังกร   พันธ์กิ่ง) 

        นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

 

 

 

 



 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคม ข้อ  ๓๑  มติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่  ๕  ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว (ส.ส.ช.) ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้เพ่ิมเติมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และ
ครอบครัว ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในหมวด ๗ 
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑๐ ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้รับตามอัตราของคณะกรรมการ โดยอนุโลม 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

             (นายมังกร   พันธ์กิ่ง) 

        นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

 

 



 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคม ข้อ  ๓๑  มติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่  ๘  ครั้งที่ ๖/
๒๕๖๐ มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และ
ครอบครวั ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว (ส.ส.ช.) ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อความในหมวด ๑ ข้อความทั่วไป ข้อ ๓ ของระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ ๓ ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 
แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่  ผู้ตรวจสอบ กิจการอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วันที่ ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ” 

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๐ 

 

 

 

               (นายมังกร   พันธ์กิ่ง) 

         นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

 


