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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
ว่าด้วยการสรรหา และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 

 
 
 

 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ที่ถือใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.  2559 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ข้อ 67 ( 9 ) และ        
ข้อ 90 ( 9 ) ประกอบวรรคท้าย คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด       
ชุดที่  57 ในคราวประชุมครั้งที่  13 / 2559  เมื่อวันที่ 15  มกราคม  พ.ศ. 2560  และความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560   ได้ก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา และเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ   
พ.ศ. 2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา 
และเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2560 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีให้ถือใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการสรรหา และเลือกต้ัง
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2546  และบรรดาประกาศ ค าสั่ง มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่ได้
ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้ง กับระเบียบนี้  โดยให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
                       “ การตรวจสอบกิจการ ”  หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ได้แก่การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบ
สารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอ่ืนๆ ตามข้อบังคับข้อ 89 
           “ ผู้ตรวจสอบกิจการ ”  หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพื่อท าหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
           “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
                       “ สมาชิก ”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
                       “ ประธานกรรมการ ” หมายถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
                       “ ผู้จัดการ ”  หมายถึงผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
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หมวดที่  1 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 5.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อนี้ 

(1)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ 
            ของสหกรณ ์  

(2)  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ข้อ 6.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคล      
            ท่ีรับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

(2)  เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 

(3)  เป็นผู้จัดการ หรือพนักงานสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก
ต าแหน่งผู้จัดการ หรือพนักงานสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(4)  เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือพนักงาน
สหกรณ ์

(5)  เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   
(6)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ

ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(7)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ

รัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(8)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัย

เป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้

ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(10)  เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11)  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 
(12)  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี     

ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ ์
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(13)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต จิตฟั่น

เฟือน ไม่สมประกอบ 
(14)  ไม่เป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยในระยะ 

เวลาสองปีบัญชี ถึงวันสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ
สหกรณ์ ในระยะเวลา 2 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถึงวันสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   
 ข้อ 7.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่นการเงิน การ
บัญชี กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
 ข้อ 8.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย 
ระเบียบ และการตรวจสอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที่  2 
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 9.  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้มีจ านวน  3  คน 
 ข้อ 10. ในการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการสรรหา โดยวิธีการเลือกต้ัง 
 ข้อ 11. สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกินจ านวน
ผู้ตรวจสอบกิจการทีต้่องการสรรหา การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีตรงและลับโดยการใช้บัตรเลือกต้ัง  
 ข้อ 12. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา คือ
ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามล าดับตามจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่สรรหาหากได้คะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส าหรับในปีใดที่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
เท่ากับจ านวนที่สหกรณ์สรรหาในปีนั้น ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ได้รับการสรรหา  
โดยปริยาย 
 ข้อ 13. การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
น าเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาเลือกต้ัง   
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  
 ข้อ 14. ก าหนดการด าเนินการสรรหา สถานที่  และอ่ืนๆ ให้สหกรณ์ประกาศให้สมาชิก
ทราบเป็นปีๆไป 
 ข้อ  15. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทะเบียนรายชื่อ และประวัติของผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 
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หมวดที่  3 

วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 ข้อ  16.  ผู้ตรวจสอบกิจการให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 1 ปีทางบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบ
ก าหนดแล้ว ถ้ายังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปแล้ว อาจได้รับการเลือกต้ังเข้ามาอีก 

ข้อ  17. นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี 
  (3)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือรายบุคคล 
  (4)  นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 5. หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม ข้อ 6. 
 ข้อ  18.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 
                          ประกาศ  ณ  วันที่   14   กุมภาพันธ ์  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 
(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด 
 
 
 


