ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ำด้ วยกำรตรวจสอบกิจกำร
พ.ศ.2559
-------------------------อาศัย อานาจตามความในมาตรา 53 แห่ ง พระราชบัญญัติส หกรณ์ พ.ศ.2542 และ ข้อ
78,79,80,90 แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ประกอบกับหนังสื อ กลุ่มพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบกิ จการ สานักกฎหมายและตรวจสอบกิ จการ ลงวันที่ 19 มิ ถุนายน 2555 และ ระเบี ยบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2555 และมติคณะกรรมการดาเนิ นการในคราว
ประชุ ม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จึงได้กาหนด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ ำด้ วยกำรตรวจสอบ
กิจกำร พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.
2555 และบรรดา ระเบียบ มติ คาสั่งอื่นใด ในส่ วนที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผูท้ ี่สหกรณ์จา้ งให้ปฏิบตั ิงานประจาตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
นิติกร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ยกเว้นสมาชิก
ประเภทสมทบ
“การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จากัด
“ผูต้ รวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ซึ่ งได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

“ผูเ้ ชี่ยวชาญ” หมายถึง ผูจ้ บปริ ญญาตรี สาขานั้น หรื อทางานด้านนั้นมาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี
“ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบัญชี ” หมายถึง ผูจ้ บปริ ญญาตรี ดา้ นบัญชี หรื อผูท้ ี่เคยทางาน
ด้านบัญชีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
“ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมาย” หมายถึง ผูจ้ บปริ ญญาตรี ดา้ นกฎหมาย หรื อผูท้ ี่เคย
ทางานด้านกฎหมายมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
“ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริ หาร” หมายถึง ผูจ้ บปริ ญญาตรี ดา้ นบริ หาร หรื อผูท้ ี่เคยทางาน
ด้านบริ หารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
“ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงิน” หมายถึง ผูจ้ บปริ ญญาตรี ดา้ นเศรษฐศาสตร์ หรื อผูท้ ี่เคย
ทางานด้านการเงินมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
“ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสหกรณ์” หมายถึง ผูจ้ บปริ ญญาตรี ดา้ นสหกรณ์ หรื อผูท้ ี่เคยเป็ น
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ ในสหกรณ์น้ ี รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ข้อ 5 ผูต้ รวจสอบกิจการมีจานวน 3 คน ซึ่ งเลือกตั้งจากสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกในที่
ประชุมใหญ่ โดยให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านบริ หาร ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสหกรณ์ รวมไม่เกิน 3 คน โดยให้อยูใ่ น
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ หากเป็ นสมาชิกต้องไม่ผดิ นัดชาระหนี้ใน 1 ปี บัญชีที่ผา่ นมา
(2) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยูใ่ นสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์น้ ี
(3) ไม่เป็ นกรรมการของสหกรณ์น้ ี
(4) ไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อสหกรณ์อื่น
ข้อ 7 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของ
รัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมีคาวินิจฉัย
เป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการหรื อ
ผูต้ รวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิก

ข้อ 8 วิธีการเลือกตั้ง
(1) ให้ใช้วธิ ี การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. จาก
สมาชิกสหกรณ์ที่ยนื่ ใบสมัครตามข้อ 9 โดยวิธีลบั และสมาชิกคนหนึ่ง มีสิทธิ์ เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการได้
ไม่เกิน 3 คน
(2) ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งและนับคะแนนได้ตามความ
จาเป็ น
(3) การตัดสิ น ให้ตดั สิ นเรี ยงจากคะแนนมากมาหาน้อย
(4) ในกรณี ที่ไม่มีผสู ้ มัคร หรื อผูส้ มัครไม่ครบ 3 คน ให้คณะกรรมการ สรรหา
บุคคลที่มีความรู ้ความชานาญตามข้อ 5 ให้ครบ 3 คน แล้วเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ข้อ 9 การสมัครรับเลือกตั้ง
(1) ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานสหกรณ์ฯ ตามประกาศของ
สหกรณ์ฯ
(2) วันรับสมัคร ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
(3) การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ รับการเลือกตั้ง สหกรณ์จะประกาศหลังจากปิ ด
รับสมัคร ภายใน 5 วัน
ข้อ 10 การดาเนินการเลือกตั้ง
(1) ให้สหกรณ์ ประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการในคราวประกาศรับสมัคร
ประธานกรรมการ หรื อคณะกรรมการ
(2) การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ ให้อาศัยระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการ โดยอนุโลม
ข้อ 11 การดาเนินงาน
(1) ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเลือกตั้งระหว่างกันเอง เป็ นหัวหน้าผูต้ รวจสอบกิจการ
1 คน แล้วรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
(2) ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ มีอานาจเข้าไปตรวจสอบกิจการในสานักงานของ
สหกรณ์ในระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้ ให้ผเู ้ กี่ยวข้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ
ตามสมควร
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด

