
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็ จ ำกดั 

ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกจิกำร 
  พ.ศ.2559 

-------------------------- 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  53  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ ข้อ 
78,79,80,90  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ  ากดั    ประกอบกบัหนงัสือ กลุ่มพฒันาระบบการ
ตรวจสอบกิจการ ส านักกฎหมายและตรวจสอบกิจการ ลงวนัท่ี  19  มิถุนายน  2555  และ ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2555  และมติคณะกรรมการด าเนินการในคราว
ประชุม  คร้ังท่ี 11/2559   เม่ือวนัท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  จึงไดก้ าหนด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ภูเก็ต จ  ากดั วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการ  พ.ศ.2559  ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จ ำกัด ว่ำด้วยกำรตรวจสอบ
กจิกำร พ.ศ. 2559” 
  ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.
2555  และบรรดา ระเบียบ มติ ค าสั่งอ่ืนใด  ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ช้
ระเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์”  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั 
   “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์       
ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 

  “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 
จ ากดั 

  “เจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง  ผูท่ี้สหกรณ์จา้งใหป้ฏิบติังานประจ าต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ี  
นิติกร  ผูช่้วยผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการ 

“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั  ยกเวน้สมาชิก
ประเภทสมทบ 

“การเลือกตั้ง”  หมายถึง  การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ภูเก็ต จ  ากดั 

“ผูต้รวจสอบกิจการ”  หมายถึง  สมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
จากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 



“ผูเ้ช่ียวชาญ”  หมายถึง  ผูจ้บปริญญาตรีสาขานั้น  หรือท างานดา้นนั้นมาไม่นอ้ย
กวา่  5  ปี 

“ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบญัชี”  หมายถึง  ผูจ้บปริญญาตรีดา้นบญัชี  หรือผูท่ี้เคยท างาน
ดา้นบญัชีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี 

“ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย”  หมายถึง  ผูจ้บปริญญาตรีดา้นกฎหมาย  หรือผูท่ี้เคย
ท างานดา้นกฎหมายมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี 

“ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหาร”  หมายถึง  ผูจ้บปริญญาตรีดา้นบริหาร  หรือผูท่ี้เคยท างาน
ดา้นบริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี 

“ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงิน”  หมายถึง  ผูจ้บปริญญาตรีดา้นเศรษฐศาสตร์  หรือผูท่ี้เคย
ท างานดา้นการเงินมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี 

“ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสหกรณ์”  หมายถึง  ผูจ้บปริญญาตรีดา้นสหกรณ์  หรือผูท่ี้เคยเป็น
ประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือเจา้หนา้ท่ี  ในสหกรณ์น้ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่  5  ปี 
  ขอ้ 5  ผูต้รวจสอบกิจการมีจ านวน  3  คน  ซ่ึงเลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกในท่ี
ประชุมใหญ่  โดยใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบญัชีอยา่งนอ้ย 1 คน    ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย   ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นบริหาร   ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเงิน   ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสหกรณ์   รวมไม่เกิน  3  คน โดยใหอ้ยูใ่น
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี                                                          

ขอ้ 6  คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  ตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์  หากเป็นสมาชิกตอ้งไม่ผดินดัช าระหน้ีใน 1  ปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(2)  ไม่เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลท่ี
รับงานสอบบญัชีของสหกรณ์น้ี 

(3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ี 
(4)  ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี หรือสหกรณ์อ่ืน 

                ขอ้ 7  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของ 

รัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉยั 

เป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือ 

ผูต้รวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิก 



          ขอ้ 8  วธีิการเลือกตั้ง 
(1) ใหใ้ชว้ธีิการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ ตั้งแต่เวลา  08.00   – 11.00 น.  จาก

สมาชิกสหกรณ์ท่ียืน่ใบสมคัรตามขอ้ 9 โดยวธีิลบั  และสมาชิกคนหน่ึง มีสิทธ์ิเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการได้
ไม่เกิน  3  คน 

(2) ใหค้ณะกรรมการ  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งและนบัคะแนนไดต้ามความ
จ าเป็น 

(3)  การตดัสิน  ใหต้ดัสินเรียงจากคะแนนมากมาหานอ้ย  
(4)  ในกรณีท่ีไม่มีผูส้มคัร หรือผูส้มคัรไม่ครบ 3 คน  ให้คณะกรรมการ  สรรหา

บุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญตามขอ้ 5 ใหค้รบ  3  คน  แลว้เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณา 
ขอ้ 9  การสมคัรรับเลือกตั้ง 

(1) ผูส้มคัรตอ้งยื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง  ณ  ส านกังานสหกรณ์ฯ  ตามประกาศของ 
สหกรณ์ฯ 

(2) วนัรับสมคัร  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
(3) การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิรับการเลือกตั้ง สหกรณ์จะประกาศหลงัจากปิด 

รับสมคัร ภายใน 5 วนั 
ขอ้ 10  การด าเนินการเลือกตั้ง 

(1) ใหส้หกรณ์  ประกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการในคราวประกาศรับสมคัร 
ประธานกรรมการ  หรือคณะกรรมการ 

(2) การใดท่ีไม่ไดก้  าหนดไว ้ ให้อาศยัระเบียบวา่ดว้ย การเลือกตั้งกรรมการ 
ด าเนินการ โดยอนุโลม 

ขอ้ 11 การด าเนินงาน 
(1) ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเลือกตั้งระหวา่งกนัเอง เป็นหวัหนา้ผูต้รวจสอบกิจการ   

1  คน  แลว้รายงานใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบ 
(2) ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ  มีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบกิจการในส านกังานของ 

สหกรณ์ในระหวา่งเวลาท างานของสหกรณ์ได ้   ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวกและใหค้วามช่วยเหลือ
ตามสมควร 

ขอ้ 12  ใหป้ระธานกรรมการ  รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
    

            ใหไ้ว ้ ณ วนัท่ี  21   พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 
 

                              ประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย ์
                                                                                          (นายประเสริฐ  งานวงศพ์าณิชย)์ 
                                 ประธานกรรมการ 
                                                     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 


