
หมวด 10 

ทีป่รึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ขอ้ 97 ทีป่รึกษาและทีป่รึกษากติติมศักดิ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก   ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ

ของสหกรณ์ไดจ้  านวนไม่เกินหา้คน   เพื่อใหค้วามเห็นแนะน าในการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์   ทั้งน้ี   

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ขอ้ 98 ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก   ซ่ึงเป็นบุคคล

ธรรมดา   หรือนิติบุคคล   และเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในดา้นการเงิน   การบญัชี   การ

บริหารธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์   การสหกรณ์   หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์   และมีคุณสมบติัเป็นผู ้

ผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรอง

หลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   เป็น

ผูต้รวจสอบกิจการไม่เกิน 5 คน   หรือคณะผูต้รวจสอบกิจการจ านวน 3 คนต่อคณะ   หรือหน่ึงนิติบุคคล 

 กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการใหมี้ประธานคณะหน่ึงคนมีหนา้ท่ีดูแลควบคุมการปฏิบติังานให้

บรรลุวตัถุประสงคใ์นการตรวจกิจการ   และใหป้ระกาศช่ือประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการใหท่ี้ประชุม

ใหญ่ทราบดว้ย 

 ผู้ตรวจสอบกจิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์   หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ 

2) ผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

ผู้ตรวจสอบกจิการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นคนไร้ความสามารถ   หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 



3) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก   เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได้

กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

4) เคยถูกไล่ออก   ปลดออก   หรือให้ออกจากราชการ   องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น   หรือสหกรณ์อ่ืน 

6) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการหรือมีค า

วนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ   หรือขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

7) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ

เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น   หรือสหกรณ์อ่ืน 

8) เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น   หรือสหกรณ์อ่ืน   หรือเคยถูกใหอ้อกจาก

ต าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น   หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

9) เป็นคู่สมรส   บุตร   บิดามารดาของกรรมการ   หรือผูจ้ดัการ   หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์

นั้น 

10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น   เวน้แต่ไดพ้น้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง

ปีบญัชีของสหกรณ์ 

11) เป็นผูส้อบบญัชี   หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี   หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลท่ีรับงานสอบ

บญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีนั้น   เวน้แต่ไดพ้น้จากการเป็นผูส้อบบญัชี   หรือผูช่้วยผูส้อบ

บญัชีหรือลาออกจากนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชีสหกรณ์นั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

12) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกังาน   หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

13) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกั   หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ 

ใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นผุต้รวจสอบกิจการทุคนปฏิญาณตนต่อท่ีประชุมใหญ่   ดว้ยถอ้ยค าดงัต่อไปน้ี   

“ขา้พเจา้ (ช่ือผูป้ฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา่จะปฏิบติัหนา้ท่ีตามความคิดเห็นของขา้พเจา้โดยบริสุทธ์ิใจ   จะเป็น

ผูรั้กษาไวซ่ึ้งสัจจะ   จะพยายามไม่ขาดการประชุมคราวใดๆ โดยไม่จ  าเป็นจริงๆ   และจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย

ความซ่ือสัตย ์  สุจริต   เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และบรรดาสมาชิก” 

  



ขอ้ 98/1 ขั้นตอนและวธีิการรับสมัครและการเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ 

1) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประกาศขั้นตอนและวธีิการเลือกตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

สมาชิกทราบก่อนวนัประชุมใหญ่ 

2) ใหป้ระกาศรับสมคัรบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนวนัประชุมใหญ่ 

3) พิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

4) น าเสนอช่ือผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ 

5) ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการตอ้งแสดงตนต่อท่ีประชุมใหญ่ 

ใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผูต้รวจสอบกิจการ   หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออก

เสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด   ทั้งน้ีใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบ

กิจการส ารองจ านวน 3 คน 

กรณีมีผูต้รวจสอบกิจการคนใดตอ้งพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 99 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผู้ต้รวจสอบ

กิจการส ารองเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้นัทีเท่าระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน   หรือจนกวา่จะมีการเลือกตั้ง

ผูต้รวจสอบกิจการใหม่ 

ขอ้ 99 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหน่งไดมี้ก าหนดเวลาสอง

ปีบญัชีสหกรณ์   เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ใหผู้ต้รวจสอบ

กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีอยูต่่อไปจนกวา่ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ 

ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่อีกไดแ้ต่ตอ้ง

ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ   ใหก้ าหนดระเบียบวาระ

การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่   ในคราวประชุมใหญ่คร้ังแรกหลงัจากผูต้รวจสอบ

กิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ   และนบัวาระการด ารงต าแหน่งของผูแ้ทนต่อเน่ืองจากผูท่ี้

ตนมาด ารงต าแหน่ง 

 



การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

2) ตาย 

3) ลาออก   โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการและให้มีผล

วนัท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 

4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา   หรือ

นิติบุคคลออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

5) อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วนิิจฉยัวา่ขาดคุณสมบติั   หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ขอ้ 100 การประชุมและองค์ประชุมของผู้ตรวจสอบกจิการ ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการประชุมกนั

ตามคราวท่ีมีกิจธุระ   และใหป้ระธานหรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้  ในการประชุมคณะผูต้รวจสอบ

กิจการตอ้งมีผูต้รวจสอบกิจการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูต้รวจสอบกิจการทั้งหมดจึงจะ

เป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 101 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมีหนา้ท่ีรายงานผลตรวจสอบกิจการ

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ   รวมทั้งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์   โดยใหเ้สนอผลการตรวจสอบกิจการ

ดงัต่อไปน้ี 

1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน   ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ในการประชุมประจ าเดือน 

2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน   ในกรณีพบวา่มีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่สหกรณ์   หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ   

ค  าสั่ง   ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ   รวมทั้งขอ้บงัคบั   ระเบียบ   มติท่ีประชุม

หรือค าสั่งของสหกรณ์ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์   ใหผู้ต้รวจ

สอบกิจการแจง้ผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการทนัที   และใหจ้ดัส่ง



ส าเนารายงานดงักล่าวต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์   และส านกังานสหกรณ์จงัหวดั

โดยเร็ว 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง   ขอ้สังเกต   และใหร้ายงานผล

การติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง   ขอ้สังเกตของสหกรณ์ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อช้ีแจง

รายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม 

ขอ้ 102 ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกจิการ กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั

ตามอ านาจหนา้ท่ี   หรือประพฤติผดิจริยธรรมในการปฏิบติังานจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย   

ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์   หรือหากตรวจสอบพบขอ้บกพร่องของ

สหกรณ์ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว   และผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผดิชอบชดใช้

ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 

ขอ้ 102/1 สหกรณ์มีหน้าทีต่่อผู้ตรวจสอบกจิการดังนี้ 

1) อ านวยความสะดวกใหค้วามร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการในการใหค้  าช้ีแจงตอบขอ้

ซกัถามต่างๆ พร้อมทั้งจดัเตรียมขอ้มูล   เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีของ

สหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจ าเดือนและจดัท าหนงัสือเชิญใหผู้ต้รวจสอบกิจการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ทุกคร้ัง 

3) พิจารณาปฏิบติัตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของผุต้รวจสอบกิจการ   เพื่อใหก้ารด าเนิน

กิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย   ระเบียบ   และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 


