
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้บงัคบั 
ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย ์

สหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั 
แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ.2555 
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อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีน 
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั  แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ.2555 
ไวแ้ลว้  ตงัแต่วนัท ี     7  ธนัวาคม  2555           ก 

 
 
 
 

รอซนานี  สนัหมดุ 
 (นางรอซนานี  สนัหมดุ ) 
 สหกรณ์จงัหวดัปตัตานี 
 รองนายทะเบยีนสหกรณ์  ปฏบิตักิารแทน 
 ทะเบยีนสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้บงัคบั 
 

สหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั  พ.ศ.2554 
แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) พ.ศ.2555 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ทีประชุมใหญ่ประจําปี 2555 ของสหกรณ์ออมทรพัย์ตํารวจปัตตานี จําก ัด เมือวนัที  8  เดือน  

พฤศจิกายน  พ.ศ.2555  ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพมิเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และนายทะเบยีนสหกรณ์

ไดร้บัจดทะเบยีนแลว้  ซงึมคีวามดงันี 
1.  ขอ้บงัคบันีเรยีกวา่  “ ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั”  แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) 

พ.ศ.2555 
2.  ขอ้บงัคบันีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทนีายทะเบยีนสหกรณร์บัจดทะเบยีน 
3.  ใหย้กเลกิความตามทกีาํหนดในหมวด 9 ขอ้ 89 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั 

 3.  พ.ศ. 2554  เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัท ี9400000725546 เสยีทงัหมด  และใชค้วามต่อไปนีแทน 
 

ขอ้  89  ผูต้รวจสอบกิจการ  ใหท้ีประชุมใหญ่เลอืกตงัสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูม้คุีณวุฒิความรู ้ 

ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงนิ  การบญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์ 

จาํนวน  2  คน 
ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งมคุีณสมบตัดิงัต่อไปน ี

(1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคลทีไดร้บัเลอืกตงัจากทีประชุมใหญ่ของ

สหกรณ ์ หากเป็นสมาชกิของสหกรณต์อ้งไมผ่ดินดัชาํระหนีใน  1  ปีบญัชทีผี่านมา 
(2)  ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบญัชสีหกรณห์รอืหน่วยงานอนืทไีดร้บัการรบัรองหลกัสูตรจากตรวจบญัชี

สหกรณ ์ หรอืเคยเป็นผูต้รวจการสหกรณ ์ ผูส้อบบญัชภีาครฐัและไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบกจิการ 
(3)  ไม่เป็นผูส้อบบญัชี  หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชีหรือบุคคลทอียู่ในสงักดันิติบุคคลทรีบังานสอบบญัชีของ

สหกรณน์นั 
(4)  ไมเ่ป็นกรรมการของสหกรณนี์ 
(5)  ไมเ่ป็นผูจ้ดัการหรอืเจา้หนา้ทขีองสหกรณ ์ หรอืสหกรณอ์นื 
(6)  พน้จากตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณม์าแลว้ไมน่อ้ยกวา่  1  ปีทางบญัชขีองสหกรณ ์

 

ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี 
(1)  เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาทสุีดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทไีดร้บักระทาํโดย

ประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
(2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หรือหน่วยงานของรฐั  หรือเอกชน  

ฐานทจุรติต่อหนา้ท ี



(3)  เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ  หรือมคีาํวินิจฉยัเป็นทีสุดใหพ้น้จาก

ตาํแหน่งกรรมการหรอืผูต้รวจสอบกจิการ 
(4)  เคยถูกทปีระชุมใหญ่มมีติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการเพราะเหตุ

ทจุรติต่อหนา้ท ี
(5)  เคยถกูใหอ้อกจาการเป็นสมาชกิสหกรณ ์

 

4.  ใหย้กเลกิความตามทกีาํหนดในหมวด 9 ขอ้ 90 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั 
 3.  พ.ศ. 2554  เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัท ี9400000725546 เสยีทงัหมด  และใชค้วามต่อไปนีแทน 

ขอ้  90  การดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของผูต้รวจสอบกจิการ 
ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  1  ปี  ถา้เมอืครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มกีาร

เลอืกตงัผูต้รวจสอบกจิการคนใหมก่็ใหผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหินา้ทไีปพลางก่อน  ผูต้รวจสอบกิจการทพีน้

จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตงัอกีได ้
การพน้จากตาํแหน่งของผูต้รวจสอบกจิการตอ้งพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตอุย่างหนึงอย่างใดดงัต่อไปนี 
(1)  ถงึคราวออกตามวาระ 
(2)  ตาย 
(3)  ลาออก  โดยแสดงเหตผุลเป็นหนงัสอืยนืต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ  หรอืยนืคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณแ์ลว้แต่กรณี 
(4)  ทปีระชมุใหญ่ของสหกรณล์งมตถิอดถอนผูต้รวจสอบกจิการออกจากตาํแหน่งทงัคณะ  หรอืรายบคุคล 

 

5.  ใหย้กเลกิความตามทกีาํหนดในหมวด 9 ขอ้ 91 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั 
 3.  พ.ศ. 2554  เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัท ี9400000725546 เสยีทงัหมด  และใชค้วามต่อไปนีแทน 

ขอ้  91  อาํนาจหนา้ทขีองผูต้รวจสอบกจิการ 
ผูต้รวจสอบกจิการมอีาํนาจหนา้ทตีรวจสอบการดาํเนินงานทงัปวงของสหกรณ ์ ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี  คอื 
(1)  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมดุ  บญัช ี ทะเบยีนและการเงนิ  ตลอดจนทรพัยส์นิและหนีสนิทงัปวงของ

สหกรณ ์ เพอืทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณท์เีป็นอยู่จรงิ 
(2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์  เพอืประเมนิผล

และอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทขีองสหกรณ ์ ทงัทางวชิาการและทางปฏบิตัิ

ใหก้จิการนนัๆ 
(3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตงัเจา้หนา้ทสีหกรณ ์ ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจา้งและหลกัประกนั 
(4)  ตรวจสอบการปฏบิตังิาน  และการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ ์
(5)  ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ  เพือพิจารณาหาทางปรบัปรุงแผนงาน  

ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ ตลอดจนคาํสงัต่างๆ  ของสหกรณ ์
(6)  ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํสงัของสหกรณ์หรือกิจการอนืๆ  

เพอืใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ ์



(7)  การตรวจสอบการใหป้ฏบิตัติามคาํแนะนาํของกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์
ใหผู้ต้รวจสอบกจิการมหีนา้ทรีายงานผลการตรวจสอบกจิการเป็นลายลกัษณะอกัษรดงัต่อไปนี 

(1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือน  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณใ์นการประชมุประจาํเดอืนในคราวถดัไป 
(2)  รายงานการตรวจสอบกจิการประจาํปี  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อทปีระชมุ

ใหญ่ของสหกรณ ์
(3)  รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน  ในกรณีทีผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบว่ามีเหตุการณ์ทีอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์อย่างมีนัยส ําคญั  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์หรือดาํเนินการแกไ้ขโดยเร็ว  ผูต้รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ข

ขอ้บกพร่องนนัดว้ยก็ได ้
ทงันี  การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตาม 1, 2 และ 3 ใหจ้ดัส่งสาํเนารายงานผลการตรวจสอบ

กจิการต่อสาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณพ์นืทแีละสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัพนืทโีดยเรว็ 
ใหผู้ต้รวจสอบกิจการตดิตามผลการดาํเนินการแกไ้ขของสหกรณต์ามรายงานการตรวจสอบกิจการ  และ

ใหจ้ดัส่งสาํเนารายงานการแกไ้ขของสหกรณต่์อสาํนกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณพ์นืทแีละสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดั

ในพนืทดีว้ย 
 

6.  ใหย้กเลกิความตามทกีาํหนดในหมวด 9 ขอ้ 92 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจปตัตานี  จาํกดั 
 3.  พ.ศ. 2554  เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัท ี9400000725546 เสยีทงัหมด  และใชค้วามต่อไปนีแทน 

ขอ้  92  ความรบัผิดของผูต้รวจสอบกจิการ 

หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเพอื

แกไ้ขโดยเรว็  ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายอนัจะเกดิแก่สหกรณด์ว้ยเหตอุนัไมแ่จง้นนั 
 

 

 ลงชอื รอ้ยตาํรวจตร ี                           ประธานกรรมการ 
   ( สมพงศ ์  ณ  มณี ) 
 
 
 ลงชอื รอ้ยตาํรวจเอก                            เลขานุการ/กรรมการ 
   ( ทวปี   สงัขแ์กว้ ) 
 

เหตผุล  สรุปเหตผุลทตีอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณด์งักลา่วทกีาํหนดขา้งตน้ 
เหตผุล  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณว์า่ดว้ยการตรวจสอบกจิการ 
เหตผุล  ของสหกรณ ์พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วนัท ี20 มถินุายน 2555 



 

 

 

คาํรบัรองของรองประธานกรรมการและกรรมการ 
 

 

 

“ ขอรบัรองวา่ขอ้บงัคบัทงั  4  ฉบบั  มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั ” 

 

 

 

 ลงชอื รอ้ยตาํรวจตร ี                           ประธานกรรมการ 
   ( สมพงศ ์  ณ  มณี ) 
 

 

 ลงชอื รอ้ยตาํรวจเอก                            เลขานุการ/กรรมการ 
   ( ทวปี   สงัขแ์กว้ ) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บนัทกึผูอ้าํนวยการกลุม่จดัตงัและสง่เสรมิสหกรณ์ 
 

ขา้พเจา้  นายชาตรี  เกตุเรน  ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการกลุ่มจดัตงัและส่งเสริมสหกรณ์

ตรวจสอบขอ้บงัคบันีแลว้   มีขอ้ความครบถว้นตรงตามมติของทีประชุม  และไม่ขดักฎหมายสหกรณ ์ 

ระเบยีบ  คาํสงั  ของนายทะเบยีนสหกรณ ์
 

 

ชาตร ี  เกตเุรน 
(นายชาตร ี  เกตเุรน) 

ผูอ้าํนวยการกลุม่จดัตงัและสง่เสรมิสหกรณ ์

 
 


