
ระเบียบ สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 

วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

พ.ศ. 2562 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 74(16) และ  ขอ 97  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ชุดท่ี 42 ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน  2562  ไดกําหนดระเบียบวาดวยการตรวจสอบ

กิจการสหกรณ  พ.ศ. 2562   ดังนี้  

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

พ.ศ. 2562” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ต้ังแตวันท่ี 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562  

ขอ 3 ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ” หมายถึง สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย จํากัด  

         “คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

 ผูจัดการ    หมายถึง    ผูจัดการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด   

“การตรวจสอบกิจการ” หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ไดแก 

การปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบ 

ดานอ่ืน ๆ 

“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคลภายนอกซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ท่ีไดรับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญของสหกรณเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบกิจการของ 

สหกรณ 
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หมวด 1 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 4 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ 

(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับ 

การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ขอ 5 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

(1) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชี 

ของสหกรณในปบัญชีนั้น 

(2) เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองป 

บัญชีของสหกรณ 

 (3) ไมเปนผูผิดนัดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 1 ปบัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงป

เลือกต้ัง 

(4) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น 

(5) เปนผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกใหออกจาก 

ตําแหนงผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

(6) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(7) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

(9) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุด 

ใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน 

(10) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบกิจการ 

เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน 

(11) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน 

(12) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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(13) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 

(14) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ขอ 6 ผูตรวจสอบกิจการตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ เชน การเงิน 

การบญัชี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร เปนตน 

ขอ 7 ผูตรวจสอบกิจการตองพัฒนาความรูและทักษะดานการเงินการบัญชี กฎหมาย 

ระเบยีบและการตรวจสอบกิจการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

หมวด 2 

การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 8 ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ 

ขอ 9 จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ กรณีเปนบุคคลธรรมดา 

ใหมีจํานวนไมเกินหาคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหนึ่งนิติบุคคล 

ขอ 10 สหกรณอาจเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารองไว เพ่ือใหผูตรวจสอบกิจการ 

ท่ีสหกรณเลือกต้ังสํารองไวสามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับเลือกต้ังจาก 

ท่ีประชุมใหญพนจากตําแหนง ตามขอ 13 

ขอ 11 ใหท่ีประชุมใหญของสหกรณกําหนดคาตอบแทน คาใชจายอ่ืน และคาใชจาย 

เพ่ือการพัฒนาแกผูตรวจสอบกิจการใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน 

และฐานะการเงินของสหกรณ 

หมวด 3 

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 12 วาระการดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสหกรณ 

แตไมเกินคราวละสามป ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได 

ขอ 13 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ 

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณแลวแตกรณี 
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(3) ท่ีประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคล ออกจากตําแหนงท้ังคณะหรือรายบุคคล 

(4) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติตามขอ 4 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 5 

 

หมวด 4 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ 

 

ขอ 14 ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานท้ังปวงและตรวจสอบกิจการ 

ดานตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ โดยผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ 

การตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

ขอ 15 ผูตรวจสอบกิจการ มีหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร 

เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเสนอตอท่ีประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการและท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี้ 

(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบ 

ตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวตอไป 

(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 

ตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ 

(3) รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน ในกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณท่ีอาจ 

กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคําสั่ง 

ของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผล 

การตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแกไข รวมท้ังใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาว 

ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 

โดยเร็ว 

ขอ 16 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณตามรายงาน 

การตรวจสอบกิจการขอ 15 และใหจัดสงสําเนารายงานผลการแกไขของสหกรณและผลการติดตาม 

ของผูตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือสํานักงาน 
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สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 

ขอ 17 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเขารวมประชุมใหญ เพ่ือชี้แจงรายงาน 

การตรวจสอบกิจการท่ีนําเสนอตอท่ีประชุม 

ขอ 18 ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ใหสหกรณมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ ใหคําชี้แจง พรอมท้ังจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน 

ของสหกรณและทรัพยสินตาง ๆ และใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการเขาไปในสํานักงาน 

ของสหกรณในระหวางเวลาทําการของสหกรณ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

(2) กําหนดวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

เพ่ือรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือใหการดําเนิน 

กิจการของสหกรณ เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

ขอ 19 ใหสหกรณกําหนดขอบเขตความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการไวในขอบังคับของสหกรณ 

กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย 

 การพิจารณาความรบัผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ 

 

หมวด 5 

จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 

 

ขอ 20 ผูตรวจสอบกิจการตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) ความรับผิดชอบ 

1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาท่ีผูตรวจสอบกิจการ 

1.2 ตองเขาถึงขอมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอท่ีจะ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ 

1.3 ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ 

1.4 ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสหกรณ 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการตรวจสอบกจิการสหกรณ  

~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

(2) ความซ่ือตรง 

2.1 มีความซ่ือสตัย สุจริต เท่ียงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว 

2.2 ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืน 

(3) ความเปนกลาง 

3.1 พึงละเวนการเขาไปมีสวนรวมหรือกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 

ตอสหกรณ 

3.2 ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจ 

(4) ความรู ความสามารถ 

4.1 รับงานท่ีตนมีความรู ทักษะและประสบการณท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ 

อยางตอเนื่อง 

(5) การรักษาความลับ ไมเปดเผยขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางท่ีอาจกอใหเกิด

ผลเสียหาย แกสหกรณ เวนแตเพ่ือประโยชนตอสหกรณหรือตองใหถอยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย 

(6) ไมเรียกรอง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพยสินมีคาใดๆ จากสหกรณนอกเหนือจากคาตอบแทน 

และคาใชจายอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ 

 

หมวด 6 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 21 ผูตรวจสอบกิจการท่ีไดรับเลือกต้ังกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวา 

จะสิ้นสุดปบัญชีท่ีไดรับการเลือกต้ัง  

 ผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง หากไดรับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญใหปฏิบัติ 

หนาท่ีตอไป หรือท่ีประชุมใหญมีมติใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนครบวาระตามขอบังคับของสหกรณ 

ใหถือวาผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 4 และใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดแตตองไมเกินหนึ่งปบัญชี 

ของสหกรณ 

 

 



ระเบียบสหกรณ 

วาดวยการตรวจสอบกจิการสหกรณ  

~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

ขอ 22. ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ 23. ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด  รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  เมษายน  พ.ศ.  2562 

                

     (นายหนู  กมลสินธ) 

      ประธานกรรมการ                                            

สหกรณการเกษตรโพธิ์ชัย  จํากัด 

 




