
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด   
   ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  
   พ.ศ. .... 

 

  เนื่องด้วยทางสหกรณ์ได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการกำหนด
ข้อบังคับเก่ียวกับผู้ตรวจสอบกิจการ ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาด
และประเภทของสหกรณ์ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นด้านบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ และการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับให้เป็นผลดี
แก่สหกรณ์และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกนั้น  

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ได้ยกร่าง
ตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
เพื่อถือใช้ต่อไป ดังนั้นทางฝ่ายจัดการจึงขอเสนอให้ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.  .... ขึ้นถือใช้ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับต่อไป 

  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
ได้พิจารณากลั ่นกรองร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาผู ้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. .... และให้นำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
ได้กลั่นกรองมา และจากการข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ    เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญพิจารณา 
 
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2561  
  ข้อ 31 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ โดยถือเสียง
สมาชิกข้างมาก 
   การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือ
นำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้ 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม .......................................................................................................... ........................................ 
  ................................................................................................................ .................................. 
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ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และยกร่างใหม่ 
ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 

ข้อ  4   ในระเบียบนี้ 
สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 
เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ

สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้ 
เขตสรรหา  หมายถึง เขตสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา 

ตามระเบียบนี้ 
วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ก่อนการประชุมใหญ่  โดยการลงคะแนนสรรหา 
การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้

ตรวจสอบกิจการ 
การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบ

กิจการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22  เพื่อนำเสนอชื่อใน

ที่ประชุมใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
   การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  4   ในระเบียบนี้ 
สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 
เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ

สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้ 
หน่วยสรรหา  หมายถึง หน่วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้ 
วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ก่อนการประชุมใหญ่  โดยการลงคะแนนสรรหา 
การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการ 
การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบ

กิจการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22  เพื่อนำเสนอชื่อในที่

ประชุมใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
   การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับแก้ไขเขตสรรหา
เป็นหน่วยสรรหา 

หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  5   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
            (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ใน 2 ปี

หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  5   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
              (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  

 
 
ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย 



หน้า 2 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
บัญชีที่ผ่านมา และต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
      (2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญช ีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
      (3) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 
      (4) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จดัการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ 
      (5) ไม่เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้
ออกจากตำแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
      (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 

              (2) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  
              (3) ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 8.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาตรีทางด้านการเงิน หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 

ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 7 

ข้อ  6  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
            (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรอืผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นี้ หรือ
สหกรณ์อื่น 
      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
      (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
      (6) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 
      (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบญัชี
ภาค เอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ 

ข้อ  6  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
      (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 

(6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
      (7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
      (8) เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออก
จากตำแหน่งผู้จดัการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่  

 
ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 8 



หน้า 3 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
           (8) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ 

(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นี้ 
      (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่
น้อยกว่า   สองปีบัญชีของสหกรณ์ 

(11) กรณีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาสองปีทางบัญชนีับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
      (12) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญช ีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(13) เป็นผู้อยู่ระหวา่งการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

(14) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

ข้อ  7  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถในด้าน 
ต่าง ๆ  เช่น  การเงิน  การบัญชี  กฎหมาย  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  เป็นต้น 

ข้อ  7   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น 
โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่    
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย    
1 คน 
 ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563  

ข้อ  8   ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ มีจำนวนไม่เกิน 5 คน  
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 53   

ข้อ  8   เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มี
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน จากสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือ
นิติบุคคลอื่น โดยแยกการสรรหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

 

 



หน้า 4 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
 8.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด จำนวน 4 คน 
   8.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน 
หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด จำนวน 1 คน 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การสรรหา            
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมี
ผู้มีวุฒิการศึกษาที่
กำหนดอย่างน้อย  
1 คน 

ข้อ 10   ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่  สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออก
เสียงได้ในเขตสรรหา ที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้
ผู้สมัครรับการสรรหาได้ไม่เกินจำนวน 5 คน โดยแบ่งสัดส่วนการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ  
ดังนี้ 
 เขตสรรหาที่ 1    ประกอบด้วย  สมาชิกทุกสังกัดที่อยู่ในเขต อำเภอเมือง
สมุทรปราการอำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  ได้สัดส่วนจำนวนผู้ตรวจสอบ
กิจการ ไม่เกิน 3 คน 
 เขตสรรหาที่ 2    ประกอบด้วย  สมาชิกทุกสังกัดที่อยู่ในเขต อำเภอบางพลี  
อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  ได้สัดส่วนจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่เกิน 2 คน 
 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตำแหน่งว่างก่อนพ้นวาระในเขตสรรหาใด ให้
สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตสรรหานั้น และให้
อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ 
 ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับ
จากที่ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน กไ็ม่ต้อง
ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ข้อ 10   ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่  สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง 
และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้ผู้สมัครรับการสรรหาตามข้อ 8.1 ไม่เกิน  
4 คน และข้อ 8.2 ไม่เกิน 1 คน   
 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตำแหน่งใดว่างก่อนพ้นวาระ ให้สหกรณ์ดำเนินการ
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ 
 ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แลว้เสร็จไม่เกิน 60 วันนับจาก
วันที่ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน ก็ไม่ต้อง
ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยยกเลิก
การแบ่งสัดส่วนตาม
เขตสรรหา และให้
ใช้วิธีการสรรหาจาก
ทั้งจังหวัด  

ข้อ 16   บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตร
ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการสรรหาในคราวเดียวกัน 
 

ข้อ 16   บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรจำนวน 2 ใบตามข้อ 8.1 และ 
ข้อ 8.2 และให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตรลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการ
สรรหาในคราวเดียวกัน 

ปรับเปลี่ยนเพื่อให้
สอดคล้องกับวิธีการ
สรรหาใหม่ 

 



หน้า 5 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
ข้อ 18 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   (×)   ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา หรือใส่
บัตรผิดหีบให้ถือว่าบัตรเสีย 
 

ข้อ 18 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   (×)   ลงในบัตรลงคะแนน
หากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย 
 

ตัดประเด็นการใส่
บัตรผิดหีบออก 

ข้อ 22   ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้
ได้รับการสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละเขตสรรหา 
 

ข้อ 22   ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้
ได้รับการสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละกลุ่มผู้สมัครรับการสรรหาตาม
ข้อ 8  

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ใหม่ 
ตามข้อ 8 

ข้อ 23   ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก 
เพื่อหาผู้ที่ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ หน่วยสรรหา 
 

ข้อ 23   ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก 
เพื่อหาผู้ที่ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สำนักงาน
สหกรณ์ 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติงาน 

หมวด 3 
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 25  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี  ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ 
 

หมวด 3 
วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  25   ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่       
ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มี
การเลือกตั้งใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่    
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
        ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
           กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้
กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุม
ใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับ
วาระการดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน 

 
 
ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกบั
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 14 

ข้อ 26  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 
 

ข้อ 26  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 

 



หน้า 6 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
(3)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ ออกจาก

ตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

หรือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์มีมติรับทราบ 

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 15 

ข้อ 29   ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหา 
เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ในการดำเนินการตาม
ระเบียบนี้  หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
 

ข้อ 29  ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่  เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23  
เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา
ต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญด้วย ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้
อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 ให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนน
รองลงมาไว้เป็น  ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองตามลำดับ 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 26 (2) (3) (4) หรือ (5) 
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบยีบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 13 
เรื่องผู้ตรวจสอบ
สำรอง 

ข้อ 30   ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่ 
 

ข้อ 30  ภายหลังการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 29 แล้ว ให้เรียกว่า 
“คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือก 
ตั้งเปน็คณะผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่ 
 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 9 
สำหรับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขนาดใหญ่ 



หน้า 7 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
หมวด 5 

จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 32  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    (1) ความรับผิดชอบ 
             1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
             1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่าง   
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
             1.3 ให้ความสำคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 
             1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการสหกรณ์ 
    (2) ความซื่อตรง 
             2.1 มีความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 
             2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 
    (3) ความเป็นกลาง 
             3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ 
             3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 
    (4) ความรู้ ความสามารถ 
             4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
             4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
    (5) การรักษาความลับ 
             ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคำใน
ฐานะพยานตามกฎหมาย 

(6) ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสหกรณ์
นอกเหนือจากค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ
สหกรณ ์

 

 
ยกเลิกหมวด 5 

 
ยกเลิกเนื่องจาก
นำไปกำหนดไว้ใน
ข้อบังคับฉบับที่ 
ยกร่างใหม่ 

 



- ร่าง - ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  

พ.ศ. .... 
------------------------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8)  และ 
ข้อ 107 (10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564  ครั้งที่ 22/2564  วันที่ 28  ตุลาคม 2564 
ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ....  โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
วันที่ .....  พฤศจิกายน  2564  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา 
บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ....” 
 ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ  3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติ  หรือ
ข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4   ในระเบียบนี้ 

สหกรณ ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

สมุทรปราการ จำกัด  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  

ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 
เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสรรหา 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้ 
หน่วยสรรหา  หมายถึง  หน่วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้ 
วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนการ 

ประชุมใหญ่  โดยการลงคะแนนสรรหา 
  การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 
ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
  ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22  เพ่ือนำเสนอชื่อในที่ประชุม
ใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่ 
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หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ  5 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์  
(2) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
(3) ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 8.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ทางด้านการเงิน หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์  

 ข้อ  6   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ 
  (2) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน 

(6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นี้ หรือ
สหกรณ์อ่ืน 
       (7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน 
       (8) เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก
ตำแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       (9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
       (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า   
สองปีบัญชีของสหกรณ์ 

(11) กรณีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เว้นแต่การผิดนัด
นั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
       (12) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(14) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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ข้อ  7   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน 
   ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การตรวจสอบกิจการ  

หมวด 2 
การสรรหา 

ข้อ  8   เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน จากสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอ่ืน โดยแยกการ   
สรรหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
   8.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์
กำหนด จำนวน 4 คน 
   8.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน หรือการ
บัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คน  

ข้อ  9   วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 ข้อ 10   ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่  สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง และสมาชิก
คนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้ผู้สมัครรับการสรรหาตามข้อ 8.1 ไม่เกิน 4 คน และข้อ 8.2 ไม่เกิน 1 คน   
  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตำแหน่งใดว่างก่อนพ้นวาระ ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหา          
ผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ 
  ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ตำแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน ก็ไม่ต้องดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 11  รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา  วันเวลารับสมัคร  ระยะเวลารับสมัคร  สถานที่รับสมัคร  
วันเวลาสรรหา  สถานที่สรรหา  การประกาศผลการสรรหา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้คณะกรรมการกำหนด 
และประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ 
ก่อนการประชุมใหญ ่ เพ่ือเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 12  จำนวนคูหาลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่สรรหากำหนดตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 13  ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา  โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน  

ข้อ 14   ให้คณะกรรมการประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหา และดำเนินการสรรหาในคราวเดียวกันกับ 
วันสรรหากรรมการดำเนินการ 
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ข้อ 15  ผู้ที่สมัครรับการสรรหา จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ภายในวัน
เวลา ที่คณะกรรมการกำหนด 
 ข้อ 16   บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรจำนวน 2 ใบตามข้อ 8.1 และ ข้อ 8.2 
และให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตรลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการสรรหาในคราวเดียวกัน 
 ข้อ 17   หีบใส่บัตรลงคะแนนจะต้องใช้กระดาษติดหีบสีเดียวกับบัตรลงคะแนน  และระบุตำแหน่งที่ 
สรรหาอย่างชัดเจนติดหีบ 
 ข้อ 18  การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   (×)   ลงในบัตรลงคะแนน หากใช้
เครื่องหมายอ่ืนหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย 
 ข้อ 19  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดเพ่ือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว หรือชี้นำให้สมาชิกลงคะแนนให้ผู้ใด
ผู้หนึ่ง  หรือเข้าไปในคูหาและบริเวณที่ลงคะแนนในระหว่างเปิดการลงคะแนน 
 ข้อ 20   เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรรหานับคะแนนโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ ณ หน่วยสรรหา 
 ข้อ 21   ให้เจ้าหน้าที่สรรหารายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการตามแบบรายงานที่สหกรณ์
กำหนด  และให้สหกรณ์เก็บหลักฐานการสรรหาทั้งหมดไว้  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกัด ห้ามทำลายก่อน 90 วัน 
 ข้อ 22   ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้ได้รับ      
การสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละกลุ่มผู้สมัครรับการสรรหา ตามข้อ 8  
 ข้อ 23   ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพ่ือหาผู้ที่
ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สำนักงานสหกรณ์  
 ข้อ 24   การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาไม่เกินจำนวนผู้ตรวจสอบ
กิจการที่พึงมีตามระเบียบนี้ สหกรณ์ไม่ต้องดำเนินการสรรหา ให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว 

หมวด 3 
วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  25 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่      
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
            ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
            กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบ
กิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ มาแทนต่อเนื่องจาก     
ผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน 

ข้อ 26 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  

(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
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(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 

หมวด 4 
การเลือกตั้ง 

 ข้อ 27  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้กระทำในที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 28  ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 29  ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 เพ่ือให้สมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องแสดงตนต่อ  ที่ประชุมใหญด้วย 
ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 ให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาไว้เป็น  
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองตามลำดับ 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 26 (2) (3) (4) หรือ (5) ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่     
 ข้อ 30  ภายหลังการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 29 แล้ว ให้เรียกว่า “คณะผู้
ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะ    
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่ 
 ข้อ 31   การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิกข้างมาก 

การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการเพ่ือนำเข้าบรรจุเป็นวาระ
การประชุมก่อน  จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้   

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  .....  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   
   

 
                                                          (ลงชื่อ)          อิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร 
                (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
                                                         ประธานกรรมการ 

                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 




