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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   

พ.ศ.  2563 
 
 

เพ่ือให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์  
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกได้ว่าการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
มีความโปร่งใส  เชื่อถือได้  การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  อาศัยอ านาจ  
ตามความในมาตรา  16  (8)  และมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  
ประกอบค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่  3/2562  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2562  นายทะเบียนสหกรณ์   
จึงก าหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ   
ของสหกรณ์  พ.ศ.  2563”   

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   
พ.ศ.  2559 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  ค าแนะน า  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“การตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า  การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์   

ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่น  เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ดีขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้
สหกรณ์ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  เป็นไปตามหลักการสหกรณ์  บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้   

“ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหกรณ์ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงการก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์  
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้  รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ตลอดจนด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบอ านาจจาก  
นายทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๒
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หมวด  1 
คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอก  ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  

ของสหกรณ์ 
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่   

ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด   

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ   

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 
(6) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมี 

ค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น   
หรือสหกรณ์อื่น 

(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ  
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 

(8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น  หรือเคยถูกให้ออก   
จากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(9) เป็นคู่สมรส  บุตร  บิดามารดาของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า   

สองปีบัญชีของสหกรณ์   
(11) เป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน   

สอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออก  
จากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
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(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   

หมวด  2 
การก าหนดจ านวน  วธิีการรับสมัครและการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ 9 ให้สหกรณ์ก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่พึงมีไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  แต่ต้อง  
ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ต้องก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ
อย่างน้อยสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล  เรียกว่า  “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”  และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 10 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประกาศให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ 

ข้อ 11 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ก่อนวัน
ประชุมใหญ่  เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  7  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8  ได้เข้ารับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 

ข้อ 12 ให้สหกรณ์ก าหนดเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและค่าตอบแทนไว้ในระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่  เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 13 สหกรณ์อาจก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการส ารอง  
ไว้ก็ได้ 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่เลือกตั้งเป็นการส ารองไว้  ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการ
ทันทีที่ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุ  
ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ  7  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8  หรือมีเหตุต้องขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ  15 

หมวด  3 
วาระการด ารงต าแหนง่  และการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ 14 ให้สหกรณ์ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับ   
ของสหกรณ์  โดยต้องก าหนดให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่ 
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง  หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
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ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้  
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ  ให้ก าหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่  ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจาก  
ผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  และให้นับวาระการด ารงต าแหน่งของ 
ผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 

ข้อ 15 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเมื่อ 
(1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  7  หรือมีลักษณะต้องห้าม  

ตามข้อ  8  
ข้อ  16 ผู้ตรวจสอบกิจการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ยื่นหนังสือ

ลาออกต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนังสือ

ลาออก 
ข้อ  17 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว  แต่สหกรณ์

ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมาย  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการยังคงมีหน้าที่ต้องน าเสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการจะสิ้นสุดลงเมื่อได้เสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่แล้ว 

หมวด  4 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ  18 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ทั้งด้าน 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธุรกจิตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคบั 
ของสหกรณ์  รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
ของสหกรณ์  และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้   

้หนา   ๕
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(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเ พ่ือให้ เป็นไปตามแบบและรายการ   
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์  เพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์  รวมถึงค าสั่งของส่วนราชการที่ก ากับดูแลก าหนดให้ต้องปฏิบัติ   

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม  ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์  วิเคราะห์ 
และประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์  เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป  
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

ข้อ  19 คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่  
นอกจากจะต้องตรวจสอบภายใต้ข้อก าหนดในข้อ  18  แล้ว  คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน  ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง  และได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ค าแนะน า  แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
ตรวจสอบการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน  รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

(2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์  
ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง  และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  เช่น  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  
ความเสี่ยงด้านการลงทุน  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  เป็นต้น  เพ่ือให้
การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

(3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ  
ที่วางไว้  สามารถประเมิน  ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้
ได้ตามก าหนดในสัญญา  ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

้หนา   ๖
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(4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายด้านการลงทุน  การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่
ภายใต้นโยบายที่ก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  และได้ด าเนินการภายใต้เกณฑ์ที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 

(5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายหรอืแผนงานในการควบคุมการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ์  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

กรณีพบการทุจริต  การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญ  
ในระบบการควบคุมภายใน  การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การฝ่าฝืนระเบียบ  
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
และน าเสนอ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  20 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า  หนังสือจากส่วนราชการ 
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์  และจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่แจ้งข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของสหกรณ์ได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว  

ข้อ  21 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร   
เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ  รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนนิการและที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์  โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  ให้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ในการประชุมประจ าเดือน 

(2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่า   

มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม  
หรือค าสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  
แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทันที   

ให้จัดส่งส าเนารายงานตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และส านักงานสหกรณ์จังหวดั  
หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว  

ข้อ  22 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกต  และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย   

้หนา   ๗
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ข้อ  23 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเขา้ร่วมประชุมใหญ่
เพื่อชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม 

ส่วนที ่ 2 
หน้าทีข่องสหกรณ์ต่อผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ  24 ให้สหกรณ์ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับ   
ของสหกรณ์   

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  25 ให้สหกรณ์มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) อ านวยความสะดวก  ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  ในการให้ค าชี้แจง   

ตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล  เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน  และจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
ทุกครั้ง 

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือให้การด าเนินกิจการ 
ของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของสหกรณ์ 

หมวด  5 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกจิการ 

 
 

ข้อ  26 ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
ดังนี้ 

(1) ความซื่อสัตย์  ผู้ตรวจสอบกิจการจะตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ให้เกดิความไวว้างใจ  และท าให้
สมาชิกยอมรับและเชื่อว่า  รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ  โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 

  (1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียรและมีส านึกรับผิดชอบ 
  (1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่

ระเบียบนี้ก าหนด   
  (1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย  หรือการกระท าที่อาจเสื่อมเสีย  

ต่อสมาชิกหรือสหกรณ์ 
  (1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการด าเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ข้อบังคับของสหกรณ์ 
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(2) ความเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์  โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง   
ไม่ล าเอียง  และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ  หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการประเมินผล  
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 

  (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมิน
อย่างเป็นกลาง  ไม่ล าเอียง  รวมไปถึงการกระท าหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย 

 (2.2) ไม่เรียกร้อง  ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ  นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับสหกรณ์ 

 (2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป 

(3) การรักษาความลับ  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าที่   
ที่ก าหนด  เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง   

 (3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่   
 (3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือการใด  ที่ขัดต่อกฎหมายหรือ  

ข้อบังคับของสหกรณ์   
(4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกิจการ  โดยต้องพัฒนาความรู้  ทักษะ  ความช านาญของตนอย่างต่อเนื่อง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  27 ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดเรื่องการตรวจสอบกิจการไว้ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ข้อบังคับของสหกรณ์มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ  28 ผู้ตรวจสอบกิจการในสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่ไม่มี
คุณสมบัติตามข้อ  7  วรรคสอง  ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไปได้  
จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

โอภาส  ทองยงค ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

พนักงานเจ้าหน้าที ่ ปฏิบัตกิารแทน 
นายทะเบียนสหกรณ ์
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การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต4องห4ามของผู4ตรวจสอบกิจการสหกรณ: 

 

นางสาวเอ้ืออารีย-  จิตต-ตรง 
ผู4เช่ียวชาญด4านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ- 

 

 วรรคสองของมาตรา 53 แหGงพระราชบัญญัติสหกรณ- พ.ศ. 2542 และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให4
จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต4องห4าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ 
ตลอดจนอำนาจหน4าท่ีของผู4ตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ให4เปUนไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ-
กำหนด โดยอาจกำหนดให4แตกตGางกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ-ก็ได4 นายทะเบียนสหกรณ-จึง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (8) ออกคำส่ังมอบอำนาจให4อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ- พนักงาน
เจ4าหน4าท่ีตามพระราชบัญญัติสหกรณ- พ.ศ. 2542 มีอำนาจในการออกระเบียบเก่ียวกับการตรวจสอบ
กิจการตามมาตรา 53 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ-ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ-จึงกำหนด
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2563 ข้ึนถือใช4 และใน
ระเบียบน้ีได4กำหนดคุณสมบัติของผู4ตรวจสอบกิจการไว4ในข4อ 7 ดังน้ี(1) เปUนสมาชิกของสหกรณ-น้ัน  
หรือบุคคลภายนอก ท่ีได4รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญGของสหกรณ- และ (2) ผGานการอบรมหลักสูตร
ท่ีเก่ียวข4องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ-หรือหนGวยงานอ่ืนท่ีได4รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ-และในวรรคสองได4กำหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมเฉพาะผู4ตรวจสอบ
กิจการในสหกรณ-ออมทรัพย-และสหกรณ-เครดิตยูเน่ียนขนาดใหญGตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ- เร่ือง
รายช่ือสหกรณ-ขนาดใหญG ต4องมีอยGางน4อยหน่ึงคนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด4านการเงิน  
การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร- 
 ในชGวงแรกๆ ของการถือใช4ระเบียบน้ี สหกรณ-ออมทรัพย-และสหกรณ-เครดิตยูเน่ียนขนาดใหญG
อาจจะมีปeญหาในการสรรหาบุคคลผู4มีคุณสมบัติตามข4อ 7 เน่ืองจากมีหลายสหกรณ-อ4างวGาไมGสามารถสรรหา
ผู4ท่ีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด4านการเงินการบัญชี การบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร- ซ่ึงผGาน 
การอบรมการตรวจสอบกิจการตามข4อ 7 (2) และไมGมีลักษณะต4องห4ามตามข4อ 8 มาสมัครเข4ารับ 
การเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-ได4 และมักมีปeญหาในการตีความข4อกำหนดเร่ืองลักษณะ
ต4องห4ามของผู4ตรวจสอบกิจการ ดังน้ัน เพ่ือลดปeญหาในการถือปฏิบัติตามระเบียบน้ีและเพ่ือให4สหกรณ- 
มีแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต4องห4ามของผู4ท่ีจะสมัครเข4ารับการเลือกต้ังเปUน 
ผู4ตรวจสอบกิจการมีความชัดเจนย่ิงข้ึน จึงขอเสนอแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต4องห4ามของผู4ท่ีจะเข4ารับสมัครรับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ ดังน้ี 
  1. การตรวจสอบคุณสมบัติตามข4อ 7 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ> ว?าด4วย 
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ> พ.ศ. 2563 

   การตรวจสอบในข้ันตอนน้ีเปUนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู4ท่ีจะเข4ารับสมัครรับการเลือกต้ัง
ให4ท่ีประชุมใหญGพิจารณาเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ อันดับแรกต4องพิจารณากGอนวGาบุคคลผู4น้ีได4ผGาน 
การอบรมการตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ-หรือหนGวยงานอ่ืนท่ีได4รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ-แล4วหรือไมG หากในวันท่ีสมัครเข4ารับการเลือกต้ังยังไมGผGานการอบรม ถือวGา บุคคลผู4น้ี
ไมGมีคุณสมบัติตามข4อ 7 (2) ดังน้ันสหกรณ-จึงไมGสามารถกำหนดให4ผู4ท่ียังไมGผGานการอบรมการตรวจสอบกิจการ 
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เข4ารับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญGโดยมีเง่ือนไขวGา หากได4รับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการแล4ว  

คGอยเข4ารับการอบรมการตรวจสอบกิจการในภายหลัง เพ่ือให4บุคคลท่ีได4รับการเลือกต้ังเปUนผู4มีคุณสมบัติ

ครบถ4วนตามระเบียบน้ี เพราะหากสหกรณ-ปฏิบัติเชGนน้ันถือได4วGา ท่ีประชุมใหญGของสหกรณ-มีมติฝhาฝiน

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- เลือกต้ังผู4ตรวจสอบกิจการท่ีไมGมีคุณสมบัติตามข4อ 7 (2)เปUนผู4ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ- นายทะเบียนสหกรณ-อาจใช4อำนาจตามมาตรา 20 เพิกถอนมติน้ันได4  

 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู4ท่ีประสงค-เข4ารับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ สหกรณ-

อาจกำหนดให4ผู4สมัครต4องรับรองตนเองวGา เคยผGานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ-

หรือหนGวยงานอ่ืนท่ีได4รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ-มาแล4ว หลังจากน้ันสหกรณ-อาจ

สืบค4นข4อมูลย4อนกลับไปยังหนGวยงานท่ีผู4สมัครอ4างวGาได4ผGานการอบรมมาแล4ว เพ่ือยืนยันความถูกต4องได4 

 ตัวอยGาง ข4อมูลหลักสูตรท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ-เคยจัดโครงการฝkกอบรมและหลักสูตรท่ี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ-ได4รับรองหลักสูตรให4กับหนGวยงานอ่ืน ๆ ไปแล4ว 

 -โครงการเสริมสร4างความเข4มแข็งและเปUนอิสระให4กับระบบสหกรณ- หลักสูตรผู4ตรวจสอบ

กิจการข้ันพ้ืนฐาน 

 - โครงการเสริมสร4างความเข4มแข็งและเปUนอิสระให4กับระบบสหกรณ- หลักสูตรผู4ตรวจสอบ

กิจการช้ันกลาง  

 - โครงการเสริมสร4างความเข4มแข็งและเปUนอิสระให4กับระบบสหกรณ- หลักสูตรผู4ตรวจสอบ

กิจการข้ันกลาง เร่ืองเจาะลึกการตรวจสอบกิจการ  

 - โครงการเสริมสร4างความเข4มแข็งและเปUนอิสระให4กับระบบสหกรณ- หลักสูตรผู4ตรวจสอบ

กิจการช้ันสูง  

 - หลักสูตร “ผู4ตรวจสอบกิจการ (ข้ันพ้ืนฐาน)” ของคณะเศรษฐศาสตร- มหาวิทยาลัยแมGโจ4 

 - หลักสูตร “การเพ่ิมศักยภาพผู4ตรวจสอบกิจการสหกรณ-อยGางมืออาชีพข้ันพ้ืนฐาน” 

ของภาควิชาสหกรณ- คณะเศรษฐศาสตร- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- 

 - หลักสูตร “พัฒนาผู4ตรวจสอบกิจการสหกรณ-ข้ันพ้ืนฐาน” ของกรมสGงเสริมสหกรณ-  

 - หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ-ออมทรัพย-อยGางผู4ชำนาญการ” ของสถาบันวิชาการ

ด4านสหกรณ- คณะเศรษฐศาสตร- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร-  

 สำหรับสหกรณ-ออมทรัพย-และสหกรณ-เครดิตยูเน่ียนขนาดใหญGซ่ึงมีขนาดสินทรัพย-ต้ังแตG 5 

พันล4านบาทข้ึนไป และชุมนุมสหกรณ-ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ-ท่ีออกตามความในกฎกระทรวง

การดำเนิน งานและกำกับ ดูแลสหกรณ- ออมท รัพย- และสหกรณ- เครดิต ยู เน่ี ยน  พ .ศ .2564  

ต4องปฏิบัติตามระเบียบข4อ 7 วรรคสอง และข4อ 9 วรรคสอง กลGาวคือ ต4องเลือกต้ังผู4ตรวจสอบกิจการ

เปUนคณะอยGางน4อยสามคนหรือหน่ึงนิติบุคคลรGวมกันทำหน4าท่ีตรวจสอบกิจการ โดยหน่ึงในคณะ 

ผู4ตรวจสอบกิจการต4องมีอยGางน4อยหน่ึงคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด4านการเงิน การบัญชี  

การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร- ดังน้ัน การตรวจสอบคุณสมบัติของคณะผู4ตรวจสอบกิจการในเร่ือง

คุณวุฒิการศึกษาน้ี ให4พิจารณาจากคุณวุฒิอยGางน4อยปริญญาตรี ฉะน้ัน ไมGวGาผู4รับสมัครจะเปUนผู4มีวุฒิ

การศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาหน่ึงสาขาใดตามท่ีระบุไว4ในระเบียบข4อ 7 วรรคสอง

ยGอมถือวGา บุคคลผู4น้ีเปUนผู4มีคุณสมบัติตามระเบียบน้ี  

PAENGKO
Highlight
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 2. การตรวจสอบลักษณะต4องห4ามตามข4อ 8 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ> ว?าด4วย 

การตรวจสอบกิจการของสหกรณ> พ.ศ. 2563 

 เม่ือตรวจสอบคุณสมบัติครบถ4วนแล4ว ให4พิจารณาลักษณะต4องห4ามของผู4สมัคร ดังน้ี 

 (1) ต4องไม?เปNนคนไร4ความสามารถ หรือคนเสมือนไร4ความสามารถ 

  ลักษณะต4องห4ามข4อน้ีให4พิจารณาจากลักษณะบุคคลตามประมวลกฎหมายแพGงและ

พาณิชย- ดังน้ี 

 - คนไร4ความสามารถ เปUนบุคคลวิกลจริตและต4องเปUนอยGางมาก คือ วิกลจริตชนิดท่ีพูดจา

ไมGรู4เร่ือง ไมGมีความรู4สึกผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน ไมGรู4สึกตัววGาทำอะไรลงไปบ4างเปUนอยูGประจำ คือ วิกลจริตอยูG

สม่ำเสมอ แตGไมGจำเปUนต4องเปUนอยูGตลอดเวลา อาจมีเวลาท่ีมีสติอยGางคนธรรมดาบางเวลาก็เกิดจริตวิกล 

หากมีลักษณะเชGนวGาน้ี ยGอมถือวGาบุคคลน้ันเปUนคนวิกลจริต แตGจะเปUนคนไร4ความสามารถได4 ต4องมี

บุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนดร4องขอตGอศาลส่ังให4เปUนคนไร4ความสามารถ เม่ือศาลได4ส่ังให4บุคคลวิกลจริต

เปUนคนไร4ความสามารถแล4วจะต4องโฆษณาคำส่ังในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให4ประชาชนท่ัวไปได4รับทราบ 

และต4องจัดให4อยูGในความอนุบาลของผู4อนุบาล  

 - คนเสมือนไร4ความสามารถ เปUนบุคคลท่ีมีเหตุบกพรGองบางอยGาง เชGน(1) กายพิการ ไมGวGา

สGวนไหนของรGางกายจะพิการก็ได4 ไมGวGาจะหูหนวก ตาบอด เปUนใบ4 ซ่ึงอาจเปUนมาโดยกำเนิด หรือเกิดข้ึน

ภายหลังก็ได4(2) จิตฟesนเฟiอนไมGสมประกอบ เปUนบุคคลท่ีจิตผิดปกติ สมองพิการ แตGยังไมGถึงข้ันวิกลจริต 

ยังมีความคิดคำนึงอยูGบ4าง และสามารถทำกิจกรรมหลายอยGางได4ด4วยตนเอง (3) ประพฤติสุรุGยสุรGาย

เสเพลเปUนอาจิณ ชอบใช4จGายฟุhมเฟiอย หรือใช4จGายเงินเกินกวGาฐานะอยูGเปUนประจำ ซ่ึงทำให4ทรัพย-สมบัติ

ลดลงไปทุกวัน และการใช4จGายดังกลGาวไมGเกิดประโยชน-ในทางเศรษฐกิจ (4) ติดสุรายาเมา ติดฝusน 

เฮโรอีน เมาตลอดเวลา เปUนประจำ รGางกายอGอนแอ ความรู4สึกผิดชอบลดน4อยลงไป (5) ไมGสามารถจะ

จัดทำการงานโดยตนเองได4หรือจัดการไปในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสียแกGทรัพย-สินของตนเองหรือครอบครัว 

หากบุคคลใดมีเหตุบกพรGองท้ัง 5 ข4อดังกลGาวน้ี ยGอมทำให4บุคคลน้ันไมGสามารถจะจัดการงานโดยตนเอง

ได4 หรือจัดการงานไปในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสียแกGทรัพย-สินของตนเองหรือครอบครัว บุคคลตามท่ี

กฎหมายกำหนดจึงต4องร4องขอตGอศาลให4บุคคลท่ีมีลักษณะดังกลGาว เปUนคนเสมือนไร4ความสามารถ และ

ต4องแตGงต้ังผู4พิทักษ-ให4ผู4เสมือนไร4ความสามารถอยูGในความพิทักษ-  

 ดังน้ัน การจะพิจารณาวGาบุคคลใดเปUนคนไร4ความสามารถหรือเปUนคนเสมือนไร4

ความสามารถให4พิจารณาวGา บุคคลน้ันศาลได4มีคำส่ังให4เปUนคนไร4ความสามารถหรือเปUนคนเสมือนไร4

ความสามารถแล4วจึงจะถือวGาบุคคลน้ันมีลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี 

 (2) ต4องไม?เปNนบุคคลล4มละลายหรือเคยเปNนบุคคลล4มละลายทุจริต 

 ลักษณะต4องห4ามข4อน้ีให4พิจารณาตามพระราชบัญญัติล4มละลาย พ.ศ. 2483 ดังน้ี 

 - บุคคลล4มละลาย คือ บุคคลท่ีถูกศาลส่ังให4เปUนบุคคลล4มละลายตามพระราชบัญญัติ

ล4มละลาย พ.ศ. 2483 โดยเจ4าหน้ีจะเปUนผู4มีสิทธิฟwองล4มละลายลูกหน้ีได4ก็ตGอเม่ือลูกหน้ีซ่ึงเปUนบุคคล

ธรรมดาเปUนหน้ีเจ4าหน้ีผู4เปUนโจทก-คนเดียวหรือหลายคนเปUนจํานวนไมGน4อยกวGาหน่ึงล4านบาท และเปUนผู4ท่ี

มีแนวโน4มมีหน้ีสินล4นพ4นตัว หรือ ไมGมีความสามารถท่ีจะชำระหน้ีได4  
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 - บุคคลล4มละลายทุจริต คือ บุคคลล4มละลายท่ีถูกศาลพิพากษาวGามีความผิดตาม

มาตรา ๑๖๓ ถึงมาตรา ๑๗๐ แหGงพระราชบัญญัติล4มละลาย พ.ศ. 2483 หรือเปUนบุคคลล4มละลายอัน

เน่ืองมาจากหรือเก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดฐานยักยอกหรือฉ4อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา

หรือการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปUนการกู4ยืมเงินท่ีเปUนการฉ4อโกงประชาชนตามกฎหมายวGาด4วย

การกู4ยืมเงินท่ีเปUนการฉ4อโกงประชาชน 

 การถูกศาลส่ังให4เปUนบุคคลล4มละลาย จะมีผลทำให4ไมGสามารถทำนิติกรรมใดๆ ได4ท้ังส้ิน 

รวมถึงธุรกรรมการเงินบางประการ เชGน การเปuดบัญชีธนาคาร การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย- เปUนต4น จึงสGงผล

ตGอการดำรงตำแหนGงตGางๆ ในหน4าท่ีการงานด4วย ดังน้ัน ผู4ท่ีถูกศาลพิพากษาให4ตกเปUนบุคคลล4มละลาย

และบุคคลล4มละลายทุจริต จึงมีลักษณะต4องห4ามไมGสามารถปฏิบัติหน4าท่ีตรวจสอบกิจการสหกรณ-ได4 

 (3) ต4องไม?เคยได4รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให4จำคุก เว4นแต?เปNนโทษสำหรับ

ความผิดท่ีได4กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ลักษณะต4องห4ามข4อน้ีให4พิจารณาจากประวัติและลักษณะของการรับโทษท้ังคดีแพGง

และคดีอาญาดังน้ี 

 - เคยได4รับโทษจำคุก หมายความวGา ต4องคำพิพากษาให4จำคุก โดยต4องมีการจำคุกจริง

หากมีคำพิพากษาให4จำคุก แตGโทษจำคุกศาลให4รอการลงโทษไว4 ในกรณีน้ีไมGถือวGาต4องคำพิพากษาให4จำคุก 

 - คำพิพากษาถึงท่ีสุด หมายความวGา ศาลได4มีคำพิพากษาถึงท่ีสุดแล4ว ไมGวGาจะเปUน 

คำพิพากษาศาลช้ันต4น ศาลอุทธรณ- หรือศาลฎีกา ยกตัวอยGางเชGน ศาลช้ันต4นพิพากษาให4จำคุกจำเลย 

ฐานกระทำโดยประมาทเปUนเหตุให4ผู4อ่ืนถึงแกGความตาย ท้ังโจท-และจำเลยไมGอุทธรณ-คำพิพากษาศาล

ช้ันต4น ถือวGาคดีน้ีคำพิพากษาศาลช้ันต4นเปUนท่ีสุด แตGหากมีการอุทธรณ-คำพิพากษาศาลช้ันต4นตGอศาล

อุทธรณ- ตGอมาศาลอุทธรณ-พิพากษายืนตามศาลช้ันต4น ไมGมีการคัดค4านคำพิพากษาศาลอุทธรณ- ถือวGาคำ

พิพากษาศาลอุทธรณ-ถึงท่ีสุด แตGหากมีการฎีกาคัดค4านคำพิพากษาศาลอุทธรณ- เม่ือศาลฎีกามี 

คำพิพากษาแล4ว ถือวGา คดีถึงท่ีสุด  

 - ความผิดท่ีได4กระทำโดยประมาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคส่ี บัญญัติวGา 

"กระทำโดยประมาท ได4แกGกระทำความผิดมิใชGโดยเจตนา แตGกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซ่ึง

บุคคลในภาวะเชGนน้ันจักต4องมีตามวิสัยและพฤติการณ- และผู4กระทำอาจใช4ความระมัดระวังเชGนวGาน้ันได4 

แตGหาได4ใช4ให4เพียงพอไมG" เชGน ความผิดฐานประมาทเปUนเหตุให4ผู4อ่ืนถึงแกGความตาย ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 291 หรือประมาทเปUนเหตุให4ผู4อ่ืนได4รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 300 เปUนต4น ดังน้ันความผิดท่ีกระทำโดยประมาท จึงเปUนการกระทำความผิดท่ีไมGได4มี

เจตนา เพียงแตGไมGได4ใช4ความระมัดระวังท้ังๆท่ีสามารถใช4ความระมัดระวังเชGนน้ันได4ผู4ท่ีได4รับโทษจำคุก

เพราะกระทำผิดโดยประมาท จึงถือวGาไมGมีเจตนาในการกระทำผิดกฎหมาย  

 - ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซ่ึงต4องระวางโทษจำคุกไมGเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมG

เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ จึงเปUนความผิดท่ีมีอัตราโทษเล็กน4อย หรือโทษท่ีไมGร4ายแรง 

ความผิดลหุโทษยอมความกันไมGได4 แตGหากพนักงานสอบสวนเห็นวGาผู4ต4องหาไมGควรได4รับโทษถึงจําคุก 

พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจเปรียบเทียบปรับซ่ึงจะทําให4คดีอาญาเลิกกันได4อันจะสGงผลให4สิทธินํา

คดีอาญามาฟwองระงับไปความผิดลหุโทษจึงเปUนบทบัญญัติสําหรับการละเมิดกฎหมายเล็ก ๆ น4อย ๆ ท่ี

ไมGได4สGงผลกระทบตGอสังคมอยGางรุนแรง 
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 ดังน้ัน ผู4ท่ีกระทำผิดโดยประมาทและผู4กระทำผิดลหุโทษ จึงไมGมีลักษณะต4องห4ามตาม

ข4อน้ี เฉพาะแตGผู4ท่ีกระทำผิดโดยเจตนาและต4องคำพิพากษาถึงท่ีสุดให4รับโทษจำคุก โดยต4องเข4ารับ 

การจองจำในเรือนจำแล4วเทGาน้ันจึงถือเปUนผู4ท่ีมีลักษณะต4องห4ามตามระเบียบน้ี ฉะน้ัน ผู4ท่ีต4องโทษ 

จำคุกเพราะได4กระทำผิดโดยประมาทหรือกระทำความผิดลหุโทษ จึงไมGมีลักษณะต4องห4ามตามระเบียบน้ี 

 ข4อพิจารณาตGอมาคือ หากผู4กระทำผิดกฎหมายต4องโทษจำคุกแล4ว ตGอมาได4รับการอภัยโทษ

หรือล4างมลทิน ผลจะเปUนอยGางไร 

 การได4รับการอภัยโทษ หมายถึง ผู4กระทำความผิดได4รับยกเว4นโทษท้ังหมด หรือ

บางสGวน หรือลดหยGอนผGอนโทษให4เหลือน4อยลงเปUนการเฉพาะราย โดยยังถือวGาบุคคลน้ันเปUนผู4กระทำ

ผิดและต4องรับโทษตามคำพิพากษา สGวนการล4างมลทิน หมายถึง การลบล4างการกระทำความผิดและ

โทษให4แกGผู4กระทำความผิดท่ีพ4นโทษแล4ว ซ่ึงมีผลเปUนการคืนสิทธิแกGบุคคลดังกลGาว ทำให4ผู4กระทำ

ความผิดท่ีได4รับการล4างมลทินได4รับสิทธิและความสามารถตGาง ๆ ท่ีสูญเสียไป อันเน่ืองมาจาก 

การกระทำความผิดและการลงโทษกลับคืนมา โดยการล4างมลทินจะทำให4ผู4กระทำความผิดดังกลGาว

กลายเปUนผู4ท่ีไมGเคยกระทำความผิดหรือต4องโทษมากGอน  

 ลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี พิจารณาจากโทษท่ีได4รับ ดังน้ัน ในกรณีท่ีผู4สมัครเข4ารับการ

เลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการเคยได4รับโทษจำคุก ตGอมาภายหลังได4รับพระราชทานอภัยโทษ ต4องถือวGา

เคยได4รับโทษจำคุกมาแล4ว จึงมีลักษณะต4องห4ามแตGหากผู4ตรวจสอบกิจการเคยได4รับโทษจำคุก ตGอมามี

การออกกฎหมายล4างมลทินถือวGาผู4น้ันได4รับการลบล4างโทษ แตGไมGมีผลเปUนการลบล4างการกระทำผิดท่ี

เปUนเหตุให4ถูกลงโทษ เม่ือลักษณะต4องห4ามข4อน้ีกำหนดให4ผู4เคยต4องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด 

เปUนผู4มีลักษณะต4องห4ามดังน้ัน เม่ือผู4ต4องโทษจำคุกได4รับการลบล4างโทษจำคุกแล4ว จึงไมGมีลักษณะ

ต4องห4ามอีกตGอไป 

 (4) ต4องไม?เคยถูกไล?ออก ปลดออก หรือให4ออกจากราชการ องค>การหรือหน?วยงาน

ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต?อหน4าท่ี 

 การถูกไลGออก ปลดออก ให4ออก เพราะทุจริตตGอหน4าท่ีตามคำส่ังของสGวนราชการ 

องค-การ หนGวยงานของรัฐ หรือเอกชน เปUนเร่ืองการลงโทษตามกฎหมายท่ีควบคุมของแตGละหนGวยงาน

น้ัน ๆ การท่ีข4าราชการเจ4าหน4าท่ีของรัฐหรือหนGวยงานเอกชนกระทำผิดวินัยของหนGวยงานจนถูกไลGออก 

ปลดออก หรือให4ออก จะเปUนลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี ต4องเปUนการถูกไลGออก ปลดออก หรือให4ออก

เพราะมีความผิดฐานทุจริตตGอหน4าท่ีการงานท่ีทำเทGาน้ัน มิใชGการให4ออกจากงานเพราะเหตุอ่ืน เน่ืองจาก

การถูกให4ออกจากหนGวยงานราชการหรือเอกชนน้ัน อาจเน่ืองมาจากการลงโทษฐานอ่ืน ๆ ได4 เชGน ไมG

ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางหนGวยงาน มีมลทินมัวหมองขาดงานเกินสมควรโดยไมGมีเหตุจำเปUน 

หรือหยGอนสมรรถนะ เปUนต4น ดังน้ัน การตรวจสอบลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี จึงให4พิจารณาวGา เหตุของ

การออกคำส่ังไลGออก ปลดออก หรือให4ออกน้ัน ต4องเกิดจากการท่ีผู4น้ันกระทำทุจริตตGอหน4าท่ีเทGาน้ัน  

หากเปUนเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการทุจริตตGอหน4าท่ีไมGถือวGาเปUนผู4 มีลักษณะต4องห4ามตาม 

ข4อน้ี 
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 (5) ต4องไม?เคยถูกให4ออกจากการเปNนสมาชิกสหกรณ>น้ัน หรือสหกรณ>อ่ืน 

ข4อบังคับของสหกรณ-จะกำหนดเร่ืองการให4สมาชิกออกจากสหกรณ-ไว4 เพราะเหตุ 

อยGางหน่ึงอยGางใดดังตGอไปน้ีเชGน ไมGชำระคGาธรรมเนียมแรกเข4า /ได4รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง         

ท่ีสุดให4จำคุกเว4นแตGความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีกำหนดโทษข้ันลหุโทษหรือความผิดอันได4กระทำ

โดยประมาท/จงใจฝhาฝiนไมGปฏิบัติตามกฎหมาย ข4อบังคับ ระเบียบมติ และคำส่ังของสหกรณ-หรือของ        

ท่ีประชุมกลุGมซ่ึงตนสังกัดหรือประพฤติการใด ๆ อันเปUนเหตุให4เห็นวGาไมGซ่ือสัตย-สุจริตแสดงตนเปUน

ปฏิปeกษ-หรือเส่ือมเสียตGอสหกรณ-หรือขบวนการสหกรณ-หรือกลุGมสมาชิกไมGวGาโดยประการใด ๆ และ

กำหนดให4เม่ือคณะกรรมการดำเนินการได4สอบสวนแล4ว ปรากฏวGาสมาชิกมีเหตุใด ๆดังกลGาวข4างต4น 

และได4ลงมติให4สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมGน4อยกวGาสองในสามแหGงจำนวนกรรมการดำเนินการท่ีมี

อยูGท้ังหมดในขณะน้ันแล4วก็เปUนอันถือวGาสมาชิกน้ันถูกให4ออกจากสหกรณ-สมาชิกท่ีถูกให4ออกจาก

สหกรณ-มีสิทธิย่ืนอุทธรณ-ตGอท่ีประชุมใหญGโดยให4ย่ืนอุทธรณ-ตGอคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบ

วันนับแตGวันท่ีทราบมติการให4ออกคำวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญGให4เปUนท่ีสุด 

 คำวGา “เคยถูกให4ออกจากการเปUนสมาชิกสหกรณ-..” จึงหมายความวGา ต4องเคยถูก

ให4ออกจากการเปUนสมาชิกตามข4อบังคับของสหกรณ-มาแล4ว ประเด็นปeญหาในเร่ืองน้ี คือ คำส่ังให4ออก

จากการเปUนสมาชิกของสหกรณ-ต4องเปUนท่ีสุดแล4ว หรือไมG ยกตัวอยGางเชGน ตามข4อบังคับท่ีกลGาวมา

ข4างต4น นาย ก. ถูกให4ออกจากการเปUนสมาชิกสหกรณ-เอเอ จำกัด ตามคำส่ังคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ- ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ- 2563 เพราะเหตุแสดงตนเปUนปฏิปeกษ-กับสหกรณ- ตGอมาสมาชิกได4

อุทธรณ-คำส่ังตGอท่ีประชุมใหญG แตGสหกรณ-ยังไมGมีการจัดประชุมใหญG จึงยังไมGได4วินิจฉัยอุทธรณ-ของ

สมาชิก ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 นาย ก. มาสมัครเปUนผู4ตรวจสอบกิจการท่ีสหกรณ-บีบี จำกัด กรณีน้ี

ถือวGา นาย ก. เปUนผู4มีลักษณะต4องห4ามเพราะเคยถูกให4ออกจากการเปUนสมาชิกสหกรณ-อ่ืน แม4จะอยูGใน

ระหวGางอุทธรณ-คำส่ังก็ตาม เน่ืองจากการอุทธรณ-มิได4เปUนการทุเลาการบังคับหรือทำให4คำส่ังน้ันยังไมGมี

สภาพบังคับแตGอยGางใด โดยเทียบเคียงกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ท่ีกำหนดให4 

การอุทธรณ-ไมGเปUนการทุเลาการบังคับตามคำส่ัง เว4นแตGจะได4มีคำส่ังทุเลาการบังคับของเจ4าหน4าท่ีไว4ใน

คำส่ัง ดังน้ัน แม4กระบวนการให4ออกจากการเปUนสมาชิกยังไมGเปUนท่ีสุดตามข4อบังคับก็ตาม ก็ถือวGา บุคคล

ผู4น้ีเคยถูกให4ออกจากการเปUนสมาชิกสหกรณ-แล4ว จนกวGาจะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ังให4ออกน้ัน 

 (6) ต4องไม?เคยถูกให4พ4นจากตำแหน?งกรรมการหรือขาดจากการเปNนผู4ตรวจสอบกิจการ

หรือมีคำวินิจฉัยเปNนท่ีสุดให4พ4นจากตำแหน?งกรรมการ หรือขาดจากการเปNนผู4ตรวจสอบกิจการ          

ของสหกรณ>น้ันหรือสหกรณ>อ่ืน 

 ข4อบังคับของสหกรณ-จะกำหนดเร่ืองการพ4นจากตำแหนGงของกรรมการดำเนินการ

เพราะเหตุตGาง ๆ เชGน(1)ถึงคราวออกตามวาระ(2)ลาออกโดยแสดงความจำนงเปUนหนังสือตGอ          

คณะกรรมการดำเนินการหรือลาออกตGอท่ีประชุมใหญGของสหกรณ-(3) ขาดจากสมาชิกภาพ(4) เข4ารับ             

ตำแหนGงหน4าท่ีประจำในสหกรณ- น้ี(5)ตกเปUนผู4ผิดนัดการสGงชำระหน้ีไมGวGาเงินต4นหรือดอกเบ้ีย(6) 

ท่ีประชุมใหญGลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว(7) นายทะเบียนสหกรณ-ส่ังให4ออกท้ังคณะหรือรายตัว(8) 

ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตGอกันสามคร้ังโดยไมGมีเหตุผลอันสมควรเปUนต4น และให4 

กรรมการดำเนินการผู4มีสGวนได4เสียตาม(6)อุทธรณ-ตGอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ-ได4ภายในสามสิบวัน

นับแตGวันท่ีรับทราบคำส่ัง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ-ให4เปUนท่ีสุด 
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 การพิจารณาวGา ผู4ใดเคยถูกให4พ4นจากตำแหนGงกรรมการมาแล4ว ให4พิจารณาตาม

ข4อกำหนดในข4อบังคับเชGนเดียวกับท่ีได4กลGาวมาแล4วในข4อ (5) กลGาวคือ หากการให4พ4นจากตำแหนGง

กรรมการเปUนไปตามข4อบังคับของสหกรณ-ท่ียกมาเปUนตัวอยGางข4างต4น นาย ก. ถูกให4พ4นจากตำแหนGง

เพราะตกเปUนผู4ผิดนัดการสGงชำระหน้ีไมGวGาเงินต4นหรือดอกเบ้ียและกำลังอยูGระหวGางการอุทธรณ- แตGการ

วินิจฉัยอุทธรณ-ยังไมGส้ินสุดก็ถือวGา นาย ก. เข4าลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี เพราะเคยถูกให4พ4นจาก

ตำแหนGงกรรมการมาแล4ว 

 สำหรับการขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการให4พิจารณาตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2563 ข4อ15 ผู4ตรวจสอบกิจการต4องขาดจาก 

การเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ เม่ือ ... (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ-วินิจฉัยวGาขาดคุณสมบัติตามข4อ 7 

หรือมีลักษณะต4องห4ามตามข4อ 8 ดังน้ัน คำวGา “เคยถูกให4ขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ” หรือ  

“มีคำวินิจฉัยเปUนท่ีสุดให4ขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-” หมายถึง ผู4ตรวจสอบกิจการ

ต4องเคยขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการเพราะเคยถูกนายทะเบียนสหกรณ-วินิจฉัยให4พ4นจากตำแหนGง

ตามข4อ 16(4) ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2559 

หรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ- วินิจฉัยวGาขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ-พ.ศ. 2563 ข4อ 15 (5)มาแล4ว 

 (7) ต4องไม?เคยถูกท่ีประชุมใหญ?มีมติให4ถอดถอนออกจากตำแหน?งกรรมการหรือ 

ผู4ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต?อหน4าท่ีของสหกรณ>น้ัน หรือสหกรณ>อ่ืน 

 ลักษณะข4อห4ามในข4อน้ีจะมีความแตกตGางกับข4อ (6) เน่ืองจากการถูกให4พ4นจาก

ตำแหนGงกรรมการหรือให4ขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ ในข4อ (6) น้ันไมGวGาจะเกิดข้ึนด4วยเหตุใด ๆ 

ก็จะเข4าลักษณะต4องห4ามแตGข4อ (7) น้ี หมายถึงเฉพาะเม่ือท่ีประชุมใหญGมีมติให4ถอดถอนออกจาก

ตำแหนGงเพราะเหตุทุจริตตGอหน4าท่ีเทGาน้ัน 

 ข4อบังคับกำหนดอำนาจหน4าท่ีของท่ีประชุมใหญGให4มีอำนาจหน4าท่ีพิจารณาวินิจฉัย

เร่ืองท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ- ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาเลือกต้ังและถอดถอน

กรรมการดำเนินการและผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-ด4วยดังน้ัน ท่ีประชุมใหญGจึงมีอำนาจในการถอด

ถอนกรรมการและผู4ตรวจสอบกิจการ แตGเน่ืองจากในบางสหกรณ-ไมGได4กำหนดวิธีการถอดกรรมการไว4ใน

ข4อบังคับ นายทะเบียนสหกรณ-จึงออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยข้ันตอน วิธีการ ดำเนินการ

ถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ-และการย่ืนอุทธรณ-ของสมาชิก กรณี

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ- มีมติให4พ4นจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 ข้ึน เพ่ือให4สหกรณ-ถือปฏิบัติ 

โดยระเบียบน้ีได4กำหนดให4ท่ีประชุมใหญGอาจพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ

สหกรณ-ได4 เม่ือมีเหตุปeจจัยดังน้ี ข4อ 7 (1) กระทำโดยทุจริตตGอหน4าท่ี ดังน้ัน ผู4ท่ีมีลักษณะต4องห4ามตาม

ข4อน้ี ต4องเปUนกรรมการท่ีเคยถูกท่ีประชุมใหญGมีมติให4ถอดถอนเน่ืองจากเหตุกระทำโดยทุจริตตGอหน4าท่ี

ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกำหนดไว4ในระเบียบข4างต4นน้ี  
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 สำหรับผู4ท่ีเคยเปUนผู4ตรวจสอบกิจการให4พิจารณาตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- 

วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2563 ข4อ 15 ผู4ตรวจสอบกิจการต4องขาดจากการเปUน 

ผู4ตรวจสอบกิจการ เม่ือ ... (4) ท่ีประชุมใหญGของสหกรณ-ลงมติถอดถอนหรือเคยถูกให4พ4นจากตำแหนGง 

ผู4ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2559 

ข4อ 16 (3) 

 (8) ต4องไม?เปNนผู4จัดการหรือเจ4าหน4าท่ีของสหกรณ>น้ัน หรือสหกรณ>อ่ืน หรือเคยถูกให4

ออกจากตำแหน?งผู4จัดการหรือเจ4าหน4าท่ีของสหกรณ>น้ัน หรือสหกรณ>อ่ืนฐานทุจริตต?อหน4าท่ี 

 ผู4อยูG ในตำแหนGงผู4 จัดการหรือเจ4าหน4าท่ีของสหกรณ-  ไมGสามารถทำหน4าท่ี เปUน 

ผู4ตรวจสอบกิจการได4 และถือวGาเปUนผู4มีผลประโยชน-ทับซ4อน จึงมีลักษณะต4องห4าม สำหรับผู4ท่ีเคยถูกให4

ออกจากตำแหนGงผู4จัดการหรือเจ4าหน4าท่ีสหกรณ-น้ัน หรือสหกรณ-อ่ืนฐานทุจริตตGอหน4าท่ี ถือเปUนผู4มี

ลักษณะอันไมGควรได4รับความไว4วางใจให4ทำหน4าท่ีผู4ตรวจสอบกิจการ จึงกำหนดไว4เปUนลักษณะต4องห4าม  

  การพิจารณาลักษณะต4องห4ามในข4อน้ี ในสGวนแรกไมGมีปeญหาในการพิจารณา เพราะ

เปUนข4อเท็จจริงท่ีปรากฏชัดแจ4ง คือขณะอยูGในตำแหนGงหน4าท่ีน้ัน สGวนเคยถูกให4ออกน้ัน ให4พิจารณาจาก

คำส่ังให4ออกจากงานวGา เปUนเพราะความผิดฐานทุจริตตGอหน4าท่ีหรือไมG ถ4าถูกให4ออกเพราะเหตุอ่ืน ก็ไมG

เข4าลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี  

 (9) ต4องไม?เปNนคู?สมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผู4จัดการ หรือเจ4าหน4าท่ี

ของสหกรณ>น้ัน 

 การพิจารณาวGาเปUนคูGสมรส บุตร บิดา มารดา ให4พิจารณาตามลักษณะท่ีบัญญัติไว4ใน

ประมวลกฎหมายแพGงและพาณิชย-ดังน้ี  

 -มาตรา 1457บัญญัติวGาการสมรสตามประมวลกฎหมายน้ีจะมีได4เฉพาะเม่ือได4จด

ทะเบียนแล4วเทGาน้ันดังน้ัน การจะพิจารณาวGาเปUนคูGสมรสของกรรมการ ผู4จัดการหรือเจ4าหน4าท่ีของ

สหกรณ- จึงต4องพิจารณาวGาได4มีการจดทะเบียนสมรสถูกต4องตามกฎหมาย หรือไมG และหากคูGสมรสมีการ

แยกกันอยูGการจะพิจารณาวGา ยังคงสถานะเปUนคูGสมรสหรือไมG ก็ต4องพิจารณาตามมาตรา ๑๕๑๕ เม่ือได4

จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายน้ี การหยGาโดยความยินยอมจะสมบูรณ-ตGอเม่ือสามีและภริยา         

ได4จดทะเบียนการหยGาน้ันแล4วดังน้ัน คูGสมรสท่ียังมิได4มีการจดทะเบียนหยGาตามกฎหมาย แม4จะแยกกัน

อยูGก็ยังคงถือวGา เปUนคูGสมรสกันตามกฎหมาย ยกตัวอยGางเชGน นางสาวสุดสวย เปUนภริยาโดยชอบด4วย

กฎหมายของนาย ก. กรรมการ สหกรณ-เอเอ จำกัด ตGอมาได4จดทะเบียนหยGา แตGท้ังคูGยังคงพักอาศัยอยูG

ด4วยกัน นางสาวสุดสวยมาสมัครเข4ารับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-เอเอ จำกัด เม่ือท้ังคูG

ได4จดทะเบียนหยGาแล4ว ต4องถือวGา ไมGได4เปUนคูGสมรสกันตามกฎหมาย นางสาวสุดสวย จึงไมGมีลักษณะ

ต4องห4ามตามข4อน้ี 

 - มาตรา 1546 เด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิได4จดทะเบียนสมรสกับชายให4ถือวGา เด็กเปUน

บุตรโดยชอบด4วยกฎหมายของหญิง เปUนผลให4หญิงน้ันเปUนมารดาโดยชอบด4วยกฎหมายของเด็กเชGนกัน 

แตGในสGวนของบิดา ในกรณีท่ีเด็กเกิดจากบิดาท่ีมิได4จดทะเบียนสมรสกับมารดา จะถือวGา เด็กเปUนบุตร

โดยชอบด4วยกฎหมายของชายได4น้ัน ก็ตGอเม่ือได4ดำเนินการตามมาตรา 1547 ท่ีบัญญัติให4เด็กเกิดจาก 
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บิดามารดาท่ีมิได4จดทะเบียนสมรสกันเปUนบุตรโดยชอบด4วยกฎหมายของชาย เม่ือบิดา มารดาของเด็กได4

จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได4จดทะเบียนวGาเปUนบุตร หรือศาลมีคำพิพากษาวGาเด็กน้ันเปUนบุตร 

 การพิจารณาความสัมพันธ-วGาเปUนบุตร บิดา มารดา กันหรือไมG ให4พิจารณาท้ังข4อ

กฎหมายและข4อเท็จจริงประกอบเน่ืองจากเปUนความสัมพันธ-ท่ีใกล4ชิดซ่ึงตGางกับการเปUนคูGสมรส ท่ีเปUน

ความสัมพันธ-ทางกฎหมายเทGาน้ัน แตGการเปUนบุตร บิดา มารดา เปUนการสืบสายสัมพันธ-ทางสายโลหิต 

จึงต4องพิจารณาตามความเปUนจริงประกอบด4วย ยกตัวอยGางเชGน นาย ก. เปUนกรรมการสหกรณ-บีบี จำกัด 

นางสาวสุดสวยเปUนบุตรของนาย ก. แตGนาย ก. มิได4จดทะเบียนสมรสกับมารดาของนางสาวสุดสวย และ

ไมGได4ดำเนินการตามมาตรา 1547 นางสาวสุดสวยจึงมิใชGบุตรโดยชอบด4วยกฎหมายของนาย ก. 

แตGข4อเท็จจริงปรากฏวGา นาย ก. ให4ใช4นามสกุล ให4การอุปการะเล้ียงดู และอยูGกินกับมารดาของนางสาวสุดสวย

อยGางเปuดเผย นางสาวสุดสวย มาสมัครเข4ารับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-บีบี จำกัด

ในขณะท่ีนาย ก. ดำรงตำแหนGงเปUนกรรมการไมGได4เพราะนางสาวสุดสวย เปUนบุตรของนาย ก. กรรมการ 

จึงเปUนผู4มีลักษณะต4องห4าม ท้ังน้ี การเปUนบุตร ให4หมายรวมถึงการรับจดทะเบียนเปUนบุตรบุญธรรมตาม

กฎหมายด4วย 

 (10) ต4องไม?เปNนกรรมการสหกรณ>น้ัน เว4นแต?ได4พ4นจากตำแหน?งกรรมการมาแล4วไม?

น4อยกว?าสองปaบัญชีของสหกรณ> 

 ลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี กำหนดข้ึนเพ่ือปwองกันการมีผลประโยชน-ทับซ4อน เม่ือดำรง

ตำแหนGงกรรมการแล4ว ก็ไมGสามารถทำหน4าท่ีตรวจสอบกิจการของสหกรณ-ได4 เว4นแตGพ4นจากตำแหนGง

มาแล4วไมGน4อยกวGาสองป�บัญชี เพ่ือให4สามารถปฏิบัติหน4าท่ีผู4ตรวจสอบกิจการได4อยGางโปรGงใส ไมGมี

ผลประโยชน-ทับซ4อน โดยการนับระยะเวลาพ4นจากการเปUนกรรมการอยGางน4อยสองป�บัญชีของสหกรณ- 

ให4นับแตGวันท่ีพ4นจากตำแหนGงกรรมการ ยกตัวอยGางเชGน นาย ก. พ4นจากตำแหนGงกรรมการในป�บัญชี

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561การจะพิจารณาวGา นาย ก. พ4นจากตำแหนGงกรรมการแล4วไมGน4อยกวGา      

สองป�บัญชีสหกรณ-ให4นับต้ังแตGป�บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปUนป�แรก ป�ท่ีสองคือป�บัญชีส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เม่ือครบสองป�บัญชีแล4ว นาย ก. สามารถเสนอตัวเพ่ือเข4ารับการเลือกต้ังเปUน

ผู4ตรวจสอบกิจการได4ในป�บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปUนต4นไป 

 (11) ต4องไม?เปNนผู4สอบบัญชี หรือผู4ช?วยผู4สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู?ในสังกัดนิติบุคคลท่ี

รับงานสอบบัญชีของสหกรณ>ในปaบัญชีน้ัน เว4นแต?ได4พ4นจากการเปNนผู4สอบบัญชี หรือผู4ช?วยผู4สอบ

บัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีสหกรณ>น้ันมาแล4วไม?น4อยกว?าหน่ึงปa 

 ลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี กำหนดข้ึนเพ่ือปwองกันการมีผลประโยชน-ทับซ4อน เพราะ

ผู4สอบบัญชี และผู4ชGวยผู4สอบบัญชี มีหน4าท่ีตรวจสอบบัญชี เพ่ือแสดงความเห็นตGองบการเงินของสหกรณ-

จึงไมGสามารถทำหน4าท่ีตรวจสอบกิจการของสหกรณ-ได4รวมถึงผู4มีสGวนเก่ียวข4องกับการตรวจสอบบัญชี

ของผู4สอบบัญชีด4วย ดังน้ัน บุคคลท่ีอยูGในสำนักงานสอบบัญชีหรือในนิติบุคคลเดียวกับผู4สอบบัญชีท่ีรับ

งานสอบบัญชีของสหกรณ-ในป�บัญชีใด ถือวGา บุคคลน้ันเปUนผู4มีลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี เว4นแตGผู4น้ันจะ

ได4พ4นจากการเปUนผู4สอบบัญชี ผู4ชGวยผู4สอบบัญชี หรือลาออกจากนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของ

สหกรณ-มาแล4วไมGน4อยกวGาหน่ึงป�บัญชี ยกตัวอยGางเชGน นางสวย เปUนผู4ชGวยผู4สอบบัญชีของสหกรณ-เอเอ จำกัด 

ในป�บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563หลังจากน้ันได4ลาออกจากการเปUนการเปUนผู4ชGวยผู4สอบบัญชี จึงมา
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สมัครเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-เอเอ จำกัดสำหรับป�บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เชGนน้ี 

ถือวGานางสวย เปUนผู4มีลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี แตGนางสวยสามารถสมัครเข4ารับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบ

กิจการได4ในป�บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  

 (12) ต4องไม?เปNนผู4อยู?ระหว?างการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปNนผู4สอบบัญชีรับ

อนุญาต 

  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 บัญญัติเร่ืองการพักใช4ใบอนุญาตและ 

การเพิกถอนใบอนุญาตผู4สอบบัญชีรับอนุญาตไว4ในมาตรา 41(4) ใบอนุญาตเปUนผู4สอบบัญชีรับอนุญาต

ส้ินผล เม่ือผู4รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนเน่ืองจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และมาตรา 49 ได4กำหนด

โทษการผิดจรรยาบรรณไว4ใน (3) พักใช4ใบอนุญาต พักการข้ึนทะเบียน หรือห4ามการประกอบวิชาชีพ

บัญชีด4านท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีกําหนดเวลา แตGไมGเกินสามป� (4) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอน 

การข้ึนทะเบียนหรือส่ังให4พ4นจากการเปUนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ดังน้ัน ผู4สอบบัญชีรับอนุญาตเม่ือ

ต4องโทษพักการใช4ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต จึงไมGสามารถทำงานด4านการตรวจสอบบัญชีได4  

แม4การตรวจสอบกิจการสหกรณ-จะไมGมีกฎหมายกำหนดให4ต4องตรวจสอบบัญชีโดยผู4สอบบัญชีรับอนุญาต 

ก็ตามแตGการตรวจสอบกิจการสGวนหน่ึงเปUนลักษณะงานตรวจสอบบัญชี จึงไมGสามารถให4ผู4อยูGระหวGาง 

การถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปUนผู4สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถทำหน4าท่ีเปUนผู4ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ-ได4 จึงต4องกำหนดให4เปUนลักษณะต4องห4าม การตรวจสอบลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี 

สหกรณ-สามารถหาข4อมูลสถานะของผู4สอบบัญชีรับอนุญาตได4จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม

ราชูปถัมภ- 

 (13) ต4องไม?เปNนผู4อยู?ระหว?างการถูกส่ังพัก หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผู4สอบ

บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ> 

 ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ-วGาด4วยการแตGงต้ังผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคล

อ่ืนเปUนผู4สอบบัญชีสหกรณ- พ.ศ. 2562 ข4อ 10 กำหนดให4ขีดช่ือผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนตาม

ระเบียบน้ีออกจากทะเบียน เม่ือปรากฏวGา(1) ตาย(2) ประสงค-แจ4งขอขีดช่ือออกจากทะเบียน(3) 

ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ- และถูกลงโทษให4ขีดช่ือออกจากทะเบียน(4) ไมGพัฒนา

ความรู4ตามข4อ 8 เว4นแตGได4รับการผGอนผันจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ-หรือสภาวิชาชีพบัญชี(5) ไมG

จัดสGงรายงานของผู4สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และแฟwมกระดาษทำการและระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ-วGาด4วยจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ-พ.ศ. ๒๕๕๙ข4อ 29 (2) กำหนดโทษ

ของการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ- ไว4ดังน้ี (ก) ตักเตือนเปUนหนังสือ(ข) ภาคทัณฑ- 

(ค) ไมGแตGงต้ังเปUนผู4สอบบัญชีสหกรณ- มีกําหนดเวลาไมGเกินห4าป� (ง) ถอนช่ือออกจากทะเบียนผู4สอบบัญชี

ภาคเอกชน ดังน้ัน ผู4ท่ีอยูGระหวGางการถูกส่ังพัก หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผู4สอบบัญชีรับ

อนุญาตหรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ- จึงหมายถึง ผู4ได4รับโทษจากการประพฤติผิด

จรรยาบรรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ-วGาด4วยจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ- พ.ศ. 2559

ให4ถูกพักไมGแตGงต้ังให4เปUนผู4สอบบัญชีสหกรณ- มีกําหนดเวลาไมGเกินห4าป� หรือถูกขีดช่ือออกจากทะเบียน 
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ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ-วGาด4วยการแตGงต้ังผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนเปUนผู4สอบ

บัญชีสหกรณ- พ.ศ. 2562 ยกตัวอยGางเชGน นาย ก.ได4รับการข้ึนทะเบียนรายช่ือผู4สอบบัญชีรับอนุญาต

หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ-ตGอมาถูกพิจารณาวGาประพฤติผิดจรรยาบรรณตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ-วGาด4วยจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ- พ.ศ. 2559 ถูกลงโทษไมGแตGงต้ังให4เปUน

ผู4สอบบัญชีสหกรณ-เปUนเวลา 2 ป� นับแตGวันท่ี 30 กันยายน 2562 เปUนต4นไป ตGอมาในวันท่ี 30 เมษายน 2564

นาย ก. มาสมัครเข4ารับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-บีบี จำกัด สำหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 30 

เมษายน 2564 กรณีน้ีถือวGา นาย ก. มีลักษณะต4องห4าม เน่ืองจากอยูGระหวGางการถูกส่ังพักการแตGงต้ังเปUน

ผู4สอบบัญชีสหกรณ-การตรวจสอบลักษณะต4องห4ามตามข4อน้ี สหกรณ-สามารถตรวจสอบข4อมูลสถานะของ

ผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีรายช่ือในทะเบียนรายช่ือผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนได4

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ-  

 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ-วGาด4วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2563 ข4อ 11 

กำหนดวGา “ให4สหกรณ-ประกาศรับสมัครบุคคลเข4ารับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการกGอนวันประชุมใหญG 

เพ่ือให4ผู4มีคุณสมบัติตามข4อ 7 และไมGมีลักษณะต4องห4ามตามข4อ 8 ได4เข4ารับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญG 

โดยให4ผู4ท่ีสมัครเข4ารับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการแสดงตนตGอท่ีประชุมใหญGด4วย” ความในข4อน้ี 

กำหนดให4สหกรณ-ต4องประกาศรับสมัครบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมGมีลักษณะต4องห4ามตามระเบียบน้ี เพ่ือให4

โอกาสทุกคนท่ีมีคุณสมบัติและไมGมีลักษณะต4องห4ามได4เข4ารับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญGให4เปUนผู4ตรวจ

สอบกิจการของสหกรณ- โดยมิได4กำหนดหน4าท่ีและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต4องห4ามของ

บุคคลท่ีจะสมัครเข4ารับการเลือกต้ังเปUนผู4ตรวจสอบกิจการไว4 แตGโดยนัยยะแล4ว ถือเปUนหน4าท่ีของ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ-ท่ีจะต4องดำเนินการสรรหาบุคคลผู4ท่ีมีคุณสมบัติและไมGมีลักษณะต4องห4าม

ตามระเบียบน้ี เพ่ือให4ท่ีประชุมใหญGได4เลือกต้ังผู4ตรวจสอบกิจการท่ีมีความรู4 ความสามารถ เหมาะสมเพียง

พอท่ีจะสามารถปฏิบัติหน4าท่ีได4อยGางมีประสิทธิภาพ ไมGมีลักษณะอันไมGพึงประสงค-ท่ีจะทำให4การตรวจสอบ

กิจการไมGเปUนไปตามระเบียบน้ี ดังน้ันคำแนะนำน้ี จึงเปUนเสมือนคูGมือการปฏิบัติงานท่ีจะชGวยให4สหกรณ- 

มีแนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต4องห4ามได4ชัดเจนย่ิงข้ึน ลดปeญหาข4อโต4แย4งหรือ 

การตีความตามระเบียบท่ีไมGเปUนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให4การเลือกต้ังผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-มี

ความโปรGงใสและเปUนธรรมตGอทุกฝhาย 

........................................... 
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