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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พ.ศ. 2563
เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์
สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้ กับสมาชิกได้ว่าการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 16 (8) และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 3/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายทะเบียนสหกรณ์
จึงกาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบีย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจ การของสหกรณ์
พ.ศ. 2559
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ คาแนะนา หรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“การตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า การตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์
ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่น เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
สหกรณ์ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่กาหนดไว้
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหกรณ์
“สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ ยนที่มีขนาดใหญ่ต ามกฎกระทรวงการกาหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรั พ ย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตลอดจนดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบอานาจจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอก ที่ไ ด้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรณีคณะผู้ต รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรั พ ย์และสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ ยนขนาดใหญ่
ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(3) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(6) เคยถู ก ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการหรื อ ขาดจากการเป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การหรื อ มี
คาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น
หรือสหกรณ์อื่น
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(8) เป็ น ผู้ จั ด การหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ นั้ น หรื อ สหกรณ์ อื่ น หรื อ เคยถู ก ให้ อ อก
จากตาแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
(10) เป็น กรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีบัญชีของสหกรณ์
(11) เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี หรื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี หรื อ บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด นิ ติ บุ ค คลที่ รั บ งาน
สอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออก
จากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หมวด 2
การกาหนดจานวน วิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 9 ให้สหกรณ์กาหนดจานวนผู้ตรวจสอบกิจการที่พึงมีไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ แต่ต้อง
ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ต้องกาหนดจานวนผู้ตรวจสอบกิจการ
อย่างน้อยสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดทาหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 10 ขั้ น ตอนและวิธีก ารเลือ กตั้ง ผู้ต รวจสอบกิจ การให้กาหนดไว้เ ป็นลายลั กษณ์อักษร
และประกาศให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่
ข้อ 11 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนวัน
ประชุมใหญ่ เพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ได้เข้ารับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ข้อ 12 ให้สหกรณ์กาหนดเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและค่าตอบแทนไว้ในระเบียบ
วาระการประชุ ม ใหญ่ เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ เ ลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การและพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้อ 13 สหกรณ์อาจกาหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสารอง
ไว้ก็ได้
ผู้ตรวจสอบกิจการที่เลือกตั้งเป็นการสารองไว้ ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการ
ทันทีที่ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุ
ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 7 หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ 8 หรื อ มี เ หตุ ต้ อ งขาดจากการเป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 15
หมวด 3
วาระการดารงตาแหน่ง และการขาดจากการเป็นผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 14 ให้ ส หกรณ์ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง ของผู้ ต รวจสอบกิ จ การไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ
ของสหกรณ์ โดยต้องกาหนดให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกินสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อพ้นวาระการดารงตาแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
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ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กาหนดระเบียบ
วาระการประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การใหม่ ในคราวประชุ ม ใหญ่ ค รั้ ง แรกหลั ง จาก
ผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และให้นับวาระการดารงตาแหน่งของ
ผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดารงตาแหน่งแทน
ข้อ 15 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเมื่อ
(1) พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 7 หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 8
ข้อ 16 ผู้ต รวจสอบกิจการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่งก่ อนครบวาระให้ยื่นหนั ง สื อ
ลาออกต่อประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนังสือ
ลาออก
ข้อ 17 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดารงตาแหน่งแล้ว แต่สหกรณ์
ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมาย ให้ผู้ตรวจสอบกิจการยังคงมีหน้าที่ต้องนาเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่ หน้าที่ของผู้ ตรวจสอบกิจการจะสิ้นสุดลงเมื่อได้เสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่แล้ว
หมวด 4
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ส่วนที่ 1
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 18 ผู้ต รวจสอบกิจการมีห น้าที่ต รวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้าน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดาเนินธุรกิจตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
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(1) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก บั ญ ชี เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคาสั่งของส่วนราชการที่กากับดูแลกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์
และประเมิน ผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
ข้อ 19 คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
นอกจากจะต้องตรวจสอบภายใต้ข้อกาหนดในข้อ 18 แล้ว คณะผู้ต รวจสอบกิจการต้องกาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เ ป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ ง ระเบี ย บ ค าแนะน า แนวปฏิ บั ติ ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์กาหนด
ตรวจสอบการจัดทารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ
เป็นประจาทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์
ด้ า นการบริห ารความเสี่ ย งสอดคล้ อ งกั บนโยบายการบริหารความเสี่ย ง และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้
การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
(3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ
ที่วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
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(4) ตรวจสอบการบริห ารด้านการลงทุน ให้ คณะผู้ต รวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่
ภายใต้นโยบายที่กาหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดาเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ์ การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิ จการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
และนาเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่
ข้อ 20 ผู้ ต รวจสอบกิ จ การมี ห น้ า ที่ ต รวจสอบเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า หนั ง สื อ จากส่ ว นราชการ
ที่มีห น้ าที่กากับดูแ ลสหกรณ์ และจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่แจ้งข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกั บ
การดาเนินงานของสหกรณ์ได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว
ข้อ 21 ผู้ต รวจสอบกิจการมีห น้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่ อ สรุ ป ผลการตรวจสอบ รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาเดือน ให้เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ในการประชุมประจาเดือน
(2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาปีให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การกรณี เ ร่ ง ด่ ว น ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การพบว่ า
มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือคาแนะนาของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
หรือคาสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทันที
ให้จัดส่งสาเนารายงานตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงานสหกรณ์จังหวัด
หรือสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว
ข้อ 22 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย
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ข้อ 23 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่
เพื่อชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม
ส่วนที่ 2
หน้าทีข่ องสหกรณ์ต่อผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 24 ให้ สหกรณ์กาหนดขอบเขตความรับผิด ชอบของผู้ต รวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ 25 ให้สหกรณ์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) อ านวยความสะดวก ให้ ค วามร่ ว มมื อ แก่ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ในการให้ ค าชี้ แ จง
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรี ยมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
(2) กาหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจาเดือน และจัดทาหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ทุกครั้ง
(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
หมวด 5
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 26 ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ดังนี้
(1) ความซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดความไว้วางใจ และทาให้
สมาชิกยอมรับและเชื่อว่า รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง
(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีสานึกรับผิดชอบ
(1.2) ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ แ ละเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามที่
ระเบียบนี้กาหนด
(1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทาที่อาจเสื่อมเสีย
ต่อสมาชิกหรือสหกรณ์
(1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการดาเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

(2) ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง
ไม่ลาเอียง และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการประเมินผล
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง
(2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมิน
อย่างเป็นกลาง ไม่ลาเอียง รวมไปถึงการกระทาหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย
(2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับสหกรณ์
(2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจทาให้รายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป
(3) การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอานาจหน้าที่
ที่กาหนด เว้นแต่กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง
(3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
(3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ข้อบังคับของสหกรณ์
(4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการ โดยต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชานาญของตนอย่างต่อเนื่อง
บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์กาหนดเรื่องการตรวจสอบกิจการไว้ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ข้อบังคับของสหกรณ์มีผลใช้บังคับต่อ ไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 28 ผู้ตรวจสอบกิจการในสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่ไม่มี
คุณสมบัติตามข้อ 7 วรรคสอง ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไปได้
จนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63
โอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัตกิ ารแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต4องห4ามของผูต4 รวจสอบกิจการสหกรณ:
นางสาวเอื้ออารีย- จิตต-ตรง
ผู4เชี่ยวชาญด4านพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณวรรคสองของมาตรา 53 แหGงพระราชบัญญัติสหกรณ- พ.ศ. 2542 และที่แก4ไขเพิ่มเติม บัญญัติให4
จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต4องห4าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ
ตลอดจนอำนาจหน4าที่ของผู4ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให4เปUนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด โดยอาจกำหนดให4แตกตGางกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ-ก็ได4 นายทะเบียนสหกรณ-จึง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (8) ออกคำสั่งมอบอำนาจให4อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ- พนักงาน
เจ4าหน4าที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ- พ.ศ. 2542 มีอำนาจในการออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
กิจการตามมาตรา 53 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ-ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ- จึงกำหนด
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใช4 และใน
ระเบียบนี้ได4กำหนดคุณสมบัติของผู4ตรวจสอบกิจการไว4ในข4อ 7 ดังนี้(1) เปUนสมาชิกของสหกรณ- นั้น
หรือบุคคลภายนอก ที่ได4รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญGของสหกรณ- และ (2) ผGานการอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข4องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ- หรือหนGวยงานอื่นที่ได4รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ-และในวรรคสองได4กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะผู4ตรวจสอบ
กิจการในสหกรณ-ออมทรัพย-และสหกรณ-เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญGตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ- เรื่อง
รายชื่อสหกรณ- ขนาดใหญG ต4องมีอยGางน4 อยหนึ่ งคนที่ มีคุณ วุฒิ การศึกษาระดับปริญ ญาตรีด4านการเงิน
การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรในชGวงแรกๆ ของการถือใช4ระเบียบนี้ สหกรณ-ออมทรัพย-และสหกรณ-เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญG
อาจจะมีปeญหาในการสรรหาบุคคลผู4มีคุณสมบัติตามข4อ 7 เนื่องจากมีหลายสหกรณ-อ4างวGาไมGสามารถสรรหา
ผู4 ที่ คุ ณ วุ ฒิ การศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี ด4 านการเงินการบั ญ ชี การบริ หารธุ รกิ จเศรษฐศาสตร- ซึ่ งผG าน
การอบรมการตรวจสอบกิ จการตามข4 อ 7 (2) และไมG มี ลั ก ษณะต4 อ งห4 า มตามข4 อ 8 มาสมั ครเข4 ารั บ
การเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-ได4 และมักมีปeญหาในการตีความข4อกำหนดเรื่องลักษณะ
ต4องห4ามของผู4ตรวจสอบกิจการ ดังนั้น เพื่อลดปeญหาในการถือปฏิบัติตามระเบียบนี้และเพื่อให4สหกรณมี แนวทางในการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ และลั กษณะต4 องห4 ามของผู4 ที่ จะสมั ครเข4 ารับ การเลื อกตั้ งเปU น
ผู4ตรวจสอบกิจการมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแนวทางในการตรวจสอบคุณ สมบัติและลักษณะ
ต4องห4ามของผู4ที่จะเข4ารับสมัครรับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ต ามข4 อ 7 ของระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ> ว? า ด4 ว ย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ> พ.ศ. 2563
การตรวจสอบในขั้นตอนนี้เปUนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู4ที่จะเข4ารับสมัครรับการเลือกตั้ง
ให4ที่ประชุมใหญGพิจารณาเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ อันดับแรกต4องพิจารณากGอนวGาบุคคลผู4นี้ได4ผGาน
การอบรมการตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ-หรือหนGวยงานอื่นที่ได4รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ-แล4วหรือไมG หากในวันที่สมัครเข4ารับการเลือกตั้งยังไมGผGานการอบรม ถือวGา บุคคลผู4นี้
ไมGมีคุณสมบัติตามข4อ 7 (2) ดังนั้นสหกรณ-จึงไมGสามารถกำหนดให4ผู4ทยี่ ังไมGผGานการอบรมการตรวจสอบกิจการ
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เข4ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญGโดยมีเงื่อนไขวGา หากได4รับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการแล4ว
คGอยเข4ารับการอบรมการตรวจสอบกิจการในภายหลัง เพื่อให4บุคคลที่ได4รับการเลือกตั้งเปUนผู4มีคุณสมบัติ
ครบถ4วนตามระเบียบนี้ เพราะหากสหกรณ-ปฏิบัติเชGนนั้นถือได4วGา ที่ประชุมใหญGของสหกรณ-มีมติฝhาฝiน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- เลือกตั้งผู4ตรวจสอบกิจการที่ไมGมีคุณสมบัติตามข4อ 7 (2)เปUนผู4ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ- นายทะเบียนสหกรณ-อาจใช4อำนาจตามมาตรา 20 เพิกถอนมตินั้นได4
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู4ที่ประสงค-เข4ารับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ สหกรณอาจกำหนดให4ผู4สมัครต4องรับรองตนเองวGา เคยผGานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนGวยงานอื่นที่ได4รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ-มาแล4ว หลังจากนั้นสหกรณ-อาจ
สืบค4นข4อมูลย4อนกลับไปยังหนGวยงานทีผ่ ู4สมัครอ4างวGาได4ผGานการอบรมมาแล4ว เพื่อยืนยันความถูกต4องได4
ตัวอยGาง ข4อมูลหลักสูตรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ-เคยจัดโครงการฝkกอบรมและหลักสูตรที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ-ได4รับรองหลักสูตรให4กับหนGวยงานอื่น ๆ ไปแล4ว
-โครงการเสริมสร4างความเข4มแข็งและเปUนอิสระให4กับระบบสหกรณ- หลักสูตรผู4ตรวจสอบ
กิจการขั้นพื้นฐาน
- โครงการเสริมสร4างความเข4มแข็งและเปUนอิสระให4กับระบบสหกรณ- หลักสูตรผู4ตรวจสอบ
กิจการชัน้ กลาง
- โครงการเสริมสร4างความเข4มแข็งและเปUนอิสระให4กับระบบสหกรณ- หลักสูตรผู4ตรวจสอบ
กิจการขั้นกลาง เรื่องเจาะลึกการตรวจสอบกิจการ
- โครงการเสริมสร4างความเข4มแข็งและเปUนอิสระให4กับระบบสหกรณ- หลักสูตรผู4ตรวจสอบ
กิจการชั้นสูง
- หลักสูตร “ผู4ตรวจสอบกิจการ (ขั้นพื้นฐาน)” ของคณะเศรษฐศาสตร- มหาวิทยาลัยแมGโจ4
- หลั กสู ตร “การเพิ่ มศั กยภาพผู4 ตรวจสอบกิ จการสหกรณ- อยG างมื ออาชี พ ขั้ น พื้ น ฐาน”
ของภาควิชาสหกรณ- คณะเศรษฐศาสตร- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- หลักสูตร “พัฒนาผู4ตรวจสอบกิจการสหกรณ-ขั้นพื้นฐาน” ของกรมสGงเสริมสหกรณ- หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ-ออมทรัพย-อยGางผู4ชำนาญการ” ของสถาบันวิชาการ
ด4านสหกรณ- คณะเศรษฐศาสตร- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสำหรับสหกรณ-ออมทรัพย-และสหกรณ-เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญGซึ่งมีขนาดสินทรัพย-ตั้งแตG 5
พันล4านบาทขึ้นไป และชุมนุมสหกรณ-ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ-ที่ออกตามความในกฎกระทรวง
การดำเนิ น งานและกำกั บ ดู แ ลสหกรณ- ออมทรั พ ย- แ ละสหกรณ- เครดิ ต ยู เ นี่ ย น พ.ศ.2564
ต4องปฏิบัติตามระเบียบข4อ 7 วรรคสอง และข4อ 9 วรรคสอง กลGาวคือ ต4องเลือกตั้งผู4ตรวจสอบกิจการ
เปU น คณะอยG างน4 อ ยสามคนหรือ หนึ่ งนิ ติ บุ ค คลรGวมกั น ทำหน4 าที่ ต รวจสอบกิ จ การ โดยหนึ่ งในคณะ
ผู4 ต รวจสอบกิ จการต4 อ งมี อ ยG างน4 อ ยหนึ่ งคนมี วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีด4 านการเงิน การบั ญ ชี
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร- ดังนั้น การตรวจสอบคุณสมบัติของคณะผู4ตรวจสอบกิจการในเรื่อง
คุณวุฒิการศึกษานี้ ให4พิจารณาจากคุณวุฒิอยGางน4อยปริญญาตรี ฉะนั้น ไมGวGาผู4รับสมัครจะเปUนผู4มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาหนึ่งสาขาใดตามที่ระบุไว4ในระเบียบข4อ 7 วรรคสอง
ยGอมถือวGา บุคคลผู4นี้เปUนผูม4 ีคุณสมบัติตามระเบียบนี้
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2. การตรวจสอบลักษณะต4องห4ามตามข4อ 8 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ> ว?าด4วย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ> พ.ศ. 2563
เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ4วนแล4ว ให4พิจารณาลักษณะต4องห4ามของผู4สมัคร ดังนี้
(1) ต4องไม?เปNนคนไร4ความสามารถ หรือคนเสมือนไร4ความสามารถ
พาณิชย- ดังนี้

ลั ก ษณะต4 อ งห4 ามข4 อ นี้ ให4 พิ จ ารณาจากลั ก ษณะบุ ค คลตามประมวลกฎหมายแพG งและ

- คนไร4ความสามารถ เปUนบุคคลวิกลจริตและต4องเปUนอยGางมาก คือ วิกลจริตชนิดที่พูดจา
ไมGรู4เรื่อง ไมGมีความรู4สึกผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ไมGรู4สึกตัววGาทำอะไรลงไปบ4างเปUนอยูGประจำ คือ วิกลจริตอยูG
สม่ำเสมอ แตGไมGจำเปUนต4องเปUนอยูGตลอดเวลา อาจมีเวลาที่มีสติอยGางคนธรรมดาบางเวลาก็เกิดจริตวิกล
หากมีลักษณะเชGนวGานี้ ยGอมถือวGาบุคคลนั้นเปUนคนวิกลจริต แตGจะเปUนคนไร4ความสามารถได4 ต4องมี
บุคคลตามที่กฎหมายกำหนดร4องขอตGอศาลสั่งให4เปUนคนไร4ความสามารถ เมื่อศาลได4สั่งให4บุคคลวิกลจริต
เปUนคนไร4ความสามารถแล4วจะต4องโฆษณาคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให4ประชาชนทั่วไปได4รับทราบ
และต4องจัดให4อยูGในความอนุบาลของผู4อนุบาล
- คนเสมือนไร4ความสามารถ เปUนบุคคลที่มีเหตุบกพรGองบางอยGาง เชGน(1) กายพิการ ไมGวGา
สGวนไหนของรGางกายจะพิการก็ได4 ไมGวGาจะหูหนวก ตาบอด เปUนใบ4 ซึ่งอาจเปUนมาโดยกำเนิด หรือเกิดขึ้น
ภายหลังก็ได4(2) จิตฟesนเฟiอนไมGสมประกอบ เปUนบุคคลที่จิตผิดปกติ สมองพิการ แตGยังไมGถึงขั้นวิกลจริต
ยังมีความคิดคำนึงอยูGบ4าง และสามารถทำกิจกรรมหลายอยGางได4ด4วยตนเอง (3) ประพฤติสุรุGยสุรGาย
เสเพลเปUนอาจิณ ชอบใช4จGายฟุhมเฟiอย หรือใช4จGายเงินเกินกวGาฐานะอยูGเปUนประจำ ซึ่งทำให4ทรัพย-สมบัติ
ลดลงไปทุ ก วัน และการใช4 จG ายดั งกลG าวไมG เกิ ด ประโยชน- ในทางเศรษฐกิ จ (4) ติ ด สุ รายาเมา ติ ด ฝus น
เฮโรอีน เมาตลอดเวลา เปUนประจำ รGางกายอGอนแอ ความรู4สึกผิดชอบลดน4อยลงไป (5) ไมGสามารถจะ
จัดทำการงานโดยตนเองได4หรือจัดการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแกGทรัพย-สินของตนเองหรือครอบครัว
หากบุคคลใดมีเหตุบกพรGองทั้ง 5 ข4อดังกลGาวนี้ ยGอมทำให4บุคคลนั้นไมGสามารถจะจัดการงานโดยตนเอง
ได4 หรือจัดการงานไปในทางที่ อาจจะเสื่อมเสียแกGท รัพ ย-สินของตนเองหรือครอบครัว บุ คคลตามที่
กฎหมายกำหนดจึงต4องร4องขอตGอศาลให4บุคคลที่มีลักษณะดังกลGาว เปUนคนเสมือนไร4ความสามารถ และ
ต4องแตGงตั้งผู4พิทักษ-ให4ผู4เสมือนไร4ความสามารถอยูใG นความพิทักษดั ง นั้ น การจะพิ จ ารณาวG า บุ ค คลใดเปU น คนไร4 ค วามสามารถหรื อ เปU น คนเสมื อ นไร4
ความสามารถให4พิจารณาวGา บุคคลนั้นศาลได4มีคำสั่งให4เปUนคนไร4ความสามารถหรือเปUนคนเสมือนไร4
ความสามารถแล4วจึงจะถือวGาบุคคลนั้นมีลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้
(2) ต4องไม?เปNนบุคคลล4มละลายหรือเคยเปNนบุคคลล4มละลายทุจริต
ลักษณะต4องห4ามข4อนี้ให4พิจารณาตามพระราชบัญญัติล4มละลาย พ.ศ. 2483 ดังนี้
- บุคคลล4มละลาย คือ บุคคลที่ถูกศาลสั่งให4เปUนบุคคลล4มละลายตามพระราชบัญญัติ
ล4มละลาย พ.ศ. 2483 โดยเจ4าหนี้จะเปUนผู4มีสิทธิฟwองล4มละลายลูกหนี้ได4ก็ตGอเมื่อลูกหนี้ซึ่งเปUนบุคคล
ธรรมดาเปUนหนี้เจ4าหนี้ผู4เปUนโจทก-คนเดียวหรือหลายคนเปUนจํานวนไมGน4อยกวGาหนึ่งล4านบาท และเปUนผู4ที่
มีแนวโน4มมีหนี้สินล4นพ4นตัว หรือ ไมGมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได4
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- บุ คคลล4 มละลายทุ จริต คื อ บุ คคลล4 ม ละลายที่ ถูกศาลพิ พ ากษาวGามี ความผิ ดตาม
มาตรา ๑๖๓ ถึงมาตรา ๑๗๐ แหGงพระราชบัญญัติล4มละลาย พ.ศ. 2483 หรือเปUนบุคคลล4มละลายอัน
เนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดฐานยักยอกหรือฉ4อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปUนการกู4ยืมเงินที่เปUนการฉ4อโกงประชาชนตามกฎหมายวGาด4วย
การกู4ยืมเงินที่เปUนการฉ4อโกงประชาชน
การถูกศาลสั่งให4เปUนบุคคลล4มละลาย จะมีผลทำให4ไมGสามารถทำนิติกรรมใดๆ ได4ทั้งสิ้น
รวมถึงธุรกรรมการเงินบางประการ เชGน การเปuดบัญชีธนาคาร การซื้อขายอสังหาริมทรัพย- เปUนต4น จึงสGงผล
ตGอการดำรงตำแหนGงตGางๆ ในหน4าที่การงานด4วย ดังนั้น ผู4ที่ถูกศาลพิพากษาให4ตกเปUนบุคคลล4มละลาย
และบุคคลล4มละลายทุจริต จึงมีลักษณะต4องห4ามไมGสามารถปฏิบัติหน4าที่ตรวจสอบกิจการสหกรณ-ได4
(3) ต4องไม?เคยได4รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให4จำคุก เว4นแต?เปNนโทษสำหรับ
ความผิดที่ได4กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และคดีอาญาดังนี้

ลักษณะต4องห4ามข4อนี้ให4พิจารณาจากประวัติและลักษณะของการรับโทษทั้งคดีแพGง

- เคยได4รับโทษจำคุก หมายความวGา ต4องคำพิพากษาให4จำคุก โดยต4องมีการจำคุกจริง
หากมีคำพิพากษาให4จำคุก แตGโทษจำคุกศาลให4รอการลงโทษไว4 ในกรณีนี้ไมGถือวGาต4องคำพิพากษาให4จำคุก
- คำพิพากษาถึงที่สุด หมายความวGา ศาลได4มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล4ว ไมGวGาจะเปUน
คำพิพากษาศาลชั้นต4น ศาลอุทธรณ- หรือศาลฎีกา ยกตัวอยGางเชGน ศาลชั้นต4นพิพากษาให4จำคุกจำเลย
ฐานกระทำโดยประมาทเปUนเหตุให4ผู4อื่นถึงแกGความตาย ทั้งโจท-และจำเลยไมGอุทธรณ-คำพิพากษาศาล
ชั้นต4น ถือวGาคดีนี้คำพิพากษาศาลชั้นต4นเปUนที่สุด แตGหากมีการอุทธรณ-คำพิพากษาศาลชั้นต4นตGอศาล
อุทธรณ- ตGอมาศาลอุทธรณ-พิพากษายืนตามศาลชั้นต4น ไมGมีการคัดค4านคำพิพากษาศาลอุทธรณ- ถือวGาคำ
พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ- ถึ ง ที่ สุ ด แตG ห ากมี ก ารฎี ก าคั ด ค4 า นคำพิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ- เมื่ อ ศาลฎี ก ามี
คำพิพากษาแล4ว ถือวGา คดีถึงที่สุด
- ความผิดที่ได4กระทำโดยประมาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติวGา
"กระทำโดยประมาท ได4แกGกระทำความผิดมิใชGโดยเจตนา แตGกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ง
บุคคลในภาวะเชGนนั้นจักต4องมีตามวิสัยและพฤติการณ- และผู4กระทำอาจใช4ความระมัดระวังเชGนวGานั้นได4
แตGหาได4ใช4ให4เพี ยงพอไมG" เชGน ความผิดฐานประมาทเปUนเหตุให4ผู4อื่นถึงแกGความตาย ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 291 หรือประมาทเปUนเหตุให4ผู4อื่นได4รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 300 เปUนต4น ดังนั้นความผิดที่กระทำโดยประมาท จึงเปUนการกระทำความผิดที่ไมGได4มี
เจตนา เพียงแตGไมGได4ใช4ความระมัดระวังทั้งๆที่สามารถใช4ความระมัดระวังเชGนนั้นได4ผู4ที่ได4รับโทษจำคุก
เพราะกระทำผิดโดยประมาท จึงถือวGาไมGมีเจตนาในการกระทำผิดกฎหมาย
- ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต4องระวางโทษจำคุกไมGเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมG
เกิ น หนึ่ งหมื่ น บาท หรือ ทั้ งจำทั้ งปรับ จึ งเปU น ความผิ ด ที่ มี อั ต ราโทษเล็ ก น4 อ ย หรือ โทษที่ ไมG ร4ายแรง
ความผิดลหุโทษยอมความกันไมGได4 แตGหากพนักงานสอบสวนเห็นวGาผู4ต4องหาไมGควรได4รับโทษถึงจําคุก
พนั กงานสอบสวนก็ มีอํานาจเปรียบเที ยบปรับ ซึ่ งจะทํ าให4 คดี อาญาเลิกกั น ได4 อัน จะสGงผลให4 สิท ธินํ า
คดีอาญามาฟwองระงับไปความผิดลหุโทษจึงเปUนบทบัญญัติสําหรับการละเมิดกฎหมายเล็ก ๆ น4อย ๆ ที่
ไมGได4สGงผลกระทบตGอสังคมอยGางรุนแรง
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ดังนั้น ผู4ที่กระทำผิดโดยประมาทและผู4กระทำผิดลหุโทษ จึงไมGมีลักษณะต4องห4ามตาม
ข4อนี้ เฉพาะแตGผู4ที่กระทำผิดโดยเจตนาและต4องคำพิพากษาถึงที่สุดให4รับโทษจำคุก โดยต4องเข4ารับ
การจองจำในเรือนจำแล4วเทGานั้นจึงถือเปUนผู4ที่มีลักษณะต4องห4ามตามระเบียบนี้ ฉะนั้น ผู4ที่ต4องโทษ
จำคุกเพราะได4กระทำผิดโดยประมาทหรือกระทำความผิดลหุโทษ จึงไมGมีลักษณะต4องห4ามตามระเบียบนี้
ข4อพิจารณาตGอมาคือ หากผู4กระทำผิดกฎหมายต4องโทษจำคุกแล4ว ตGอมาได4รับการอภัยโทษ
หรือล4างมลทิน ผลจะเปUนอยGางไร
การได4 รับ การอภั ย โทษ หมายถึ ง ผู4 ก ระทำความผิ ด ได4 รับ ยกเว4 น โทษทั้ งหมด หรื อ
บางสGวน หรือลดหยGอนผGอนโทษให4เหลือน4อยลงเปUนการเฉพาะราย โดยยังถือวGาบุคคลนั้นเปUนผู4กระทำ
ผิดและต4องรับโทษตามคำพิพากษา สGวนการล4างมลทิน หมายถึง การลบล4างการกระทำความผิดและ
โทษให4 แกGผู4กระทำความผิดที่ พ4นโทษแล4ว ซึ่งมีผลเปU นการคืนสิทธิแกGบุคคลดังกลGาว ทำให4 ผู4กระทำ
ความผิ ด ที่ ได4 รั บ การล4 า งมลทิ น ได4 รั บ สิ ท ธิ แ ละความสามารถตG า ง ๆ ที่ สู ญ เสี ย ไป อั น เนื่ อ งมาจาก
การกระทำความผิดและการลงโทษกลับคืนมา โดยการล4างมลทินจะทำให4ผู4กระทำความผิดดังกลGาว
กลายเปUนผู4ที่ไมGเคยกระทำความผิดหรือต4องโทษมากGอน
ลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้ พิจารณาจากโทษที่ได4รับ ดังนั้น ในกรณีที่ผู4สมัครเข4ารับการ
เลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการเคยได4รับโทษจำคุก ตGอมาภายหลังได4รับพระราชทานอภัยโทษ ต4องถือวGา
เคยได4รับโทษจำคุกมาแล4ว จึงมีลักษณะต4องห4ามแตGหากผู4ตรวจสอบกิจการเคยได4รับโทษจำคุก ตGอมามี
การออกกฎหมายล4างมลทินถือวGาผู4นั้นได4รับการลบล4างโทษ แตGไมGมีผลเปUนการลบล4างการกระทำผิดที่
เปUนเหตุให4ถูกลงโทษ เมื่อลักษณะต4องห4ามข4อนี้กำหนดให4ผู4เคยต4องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
เปU นผู4มีลักษณะต4องห4 ามดังนั้ น เมื่อผู4ต4องโทษจำคุกได4รับการลบล4างโทษจำคุกแล4ว จึงไมGมีลักษณะ
ต4องห4ามอีกตGอไป
(4) ต4องไม?เคยถูกไล?ออก ปลดออก หรือให4ออกจากราชการ องค>การหรือหน?วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต?อหน4าที่
การถูกไลGออก ปลดออก ให4 ออก เพราะทุ จริตตGอหน4 าที่ ตามคำสั่งของสGวนราชการ
องค-การ หนGวยงานของรัฐ หรือเอกชน เปUนเรื่องการลงโทษตามกฎหมายที่ควบคุมของแตGละหนGวยงาน
นั้น ๆ การที่ข4าราชการเจ4าหน4าที่ของรัฐหรือหนGวยงานเอกชนกระทำผิดวินัยของหนGวยงานจนถูกไลGออก
ปลดออก หรือให4ออก จะเปUนลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้ ต4องเปUนการถูกไลGออก ปลดออก หรือให4ออก
เพราะมีความผิดฐานทุจริตตGอหน4าที่การงานที่ทำเทGานั้น มิใชGการให4ออกจากงานเพราะเหตุอื่น เนื่องจาก
การถูกให4ออกจากหนGวยงานราชการหรือเอกชนนั้น อาจเนื่องมาจากการลงโทษฐานอื่น ๆ ได4 เชGน ไมG
ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางหนGวยงาน มีมลทินมัวหมองขาดงานเกินสมควรโดยไมGมีเหตุจำเปUน
หรือหยGอนสมรรถนะ เปUนต4น ดังนั้น การตรวจสอบลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้ จึงให4พิจารณาวGา เหตุของ
การออกคำสั่งไลGออก ปลดออก หรือให4ออกนั้น ต4องเกิดจากการที่ผู4นั้นกระทำทุจริตตGอหน4าที่เทGานั้น
หากเปU น เพราะเหตุ อื่ น นอกเหนื อ จากการทุ จ ริ ต ตG อ หน4 า ที่ ไ มG ถื อ วG า เปU น ผู4 มี ลั ก ษณะต4 อ งห4 า มตาม
ข4อนี้
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(5) ต4องไม?เคยถูกให4ออกจากการเปNนสมาชิกสหกรณ>นั้น หรือสหกรณ>อื่น
ข4อบั งคับ ของสหกรณ- จะกำหนดเรื่องการให4 สมาชิกออกจากสหกรณ- ไว4 เพราะเหตุ
อยGางหนึ่งอยGางใดดังตGอไปนี้เชGน ไมGชำระคGาธรรมเนียมแรกเข4า /ได4รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุดให4จำคุกเว4นแตGความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันได4กระทำ
โดยประมาท/จงใจฝhาฝiนไมGปฏิบัติตามกฎหมาย ข4อบังคับ ระเบียบมติ และคำสั่งของสหกรณ-หรือของ
ที่ประชุมกลุGมซึ่งตนสังกัดหรือประพฤติการใด ๆ อันเปUนเหตุให4เห็นวGาไมGซื่อสัตย-สุจริตแสดงตนเปUน
ปฏิปeกษ-หรือเสื่อมเสียตGอสหกรณ-หรือขบวนการสหกรณ-หรือกลุGมสมาชิกไมGวGาโดยประการใด ๆ และ
กำหนดให4เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได4สอบสวนแล4ว ปรากฏวGาสมาชิกมีเหตุใด ๆดังกลGาวข4างต4น
และได4ลงมติให4สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมGน4อยกวGาสองในสามแหGงจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
อยูG ทั้ งหมดในขณะนั้ น แล4 วก็ เปU น อั น ถื อวGาสมาชิ กนั้ น ถู กให4 ออกจากสหกรณ- สมาชิ กที่ ถูกให4 ออกจาก
สหกรณ-มีสิทธิยื่นอุทธรณ-ตGอที่ประชุมใหญGโดยให4ยื่นอุทธรณ-ตGอคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบ
วันนับแตGวันที่ทราบมติการให4ออกคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญGให4เปUนที่สุด
คำวGา “เคยถูกให4ออกจากการเปUนสมาชิกสหกรณ-..” จึงหมายความวGา ต4องเคยถูก
ให4ออกจากการเปUนสมาชิกตามข4อบังคับของสหกรณ-มาแล4ว ประเด็นปeญหาในเรื่องนี้ คือ คำสั่งให4ออก
จากการเปU นสมาชิกของสหกรณ- ต4องเปU นที่ สุดแล4ว หรือไมG ยกตัวอยGางเชGน ตามข4อบั งคับที่ กลGาวมา
ข4างต4น นาย ก. ถูกให4ออกจากการเปUนสมาชิกสหกรณ-เอเอ จำกัด ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ- ลงวันที่ 1 กุมภาพั นธ- 2563 เพราะเหตุแสดงตนเปU นปฏิ ปe กษ- กับ สหกรณ- ตGอมาสมาชิกได4
อุทธรณ- คำสั่งตGอที่ประชุมใหญG แตGสหกรณ- ยังไมGมีการจัดประชุมใหญG จึงยังไมGได4วินิจฉัยอุทธรณ- ของ
สมาชิก ในวันที่ 30 เมษายน 2563 นาย ก. มาสมัครเปUนผู4ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ-บีบี จำกัด กรณีนี้
ถือวGา นาย ก. เปUนผู4มีลักษณะต4องห4ามเพราะเคยถูกให4ออกจากการเปUนสมาชิกสหกรณ-อื่น แม4จะอยูGใน
ระหวGางอุทธรณ-คำสั่งก็ตาม เนื่องจากการอุทธรณ-มิได4เปUนการทุเลาการบังคับหรือทำให4คำสั่งนั้นยังไมGมี
สภาพบั ง คั บ แตG อ ยG า งใด โดยเที ย บเคี ย งกั บ กฎหมายวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง ที่ ก ำหนดให4
การอุทธรณ-ไมGเปUนการทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เว4นแตGจะได4มีคำสั่งทุเลาการบังคับของเจ4าหน4าที่ไว4ใน
คำสั่ง ดังนั้น แม4กระบวนการให4ออกจากการเปUนสมาชิกยังไมGเปUนที่สุดตามข4อบังคับก็ตาม ก็ถือวGา บุคคล
ผู4นี้เคยถูกให4ออกจากการเปUนสมาชิกสหกรณ-แล4ว จนกวGาจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งให4ออกนั้น
(6) ต4องไม?เคยถูกให4พ4นจากตำแหน?งกรรมการหรือขาดจากการเปNนผู4ตรวจสอบกิจการ
หรือมีคำวินิจฉัยเปNนที่สุดให4พ4นจากตำแหน?งกรรมการ หรือขาดจากการเปNนผู4ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ>นั้นหรือสหกรณ>อื่น
ข4อบังคับของสหกรณ- จะกำหนดเรื่องการพ4นจากตำแหนGงของกรรมการดำเนินการ
เพราะเหตุ ตG า ง ๆ เชG น (1)ถึ ง คราวออกตามวาระ(2)ลาออกโดยแสดงความจำนงเปU น หนั ง สื อ ตG อ
คณะกรรมการดำเนิ นการหรื อลาออกตG อที่ ประชุ มใหญG ของสหกรณ- (3) ขาดจากสมาชิ กภาพ(4) เข4 ารั บ
ตำแหนG งหน4 า ที่ ป ระจำในสหกรณ- นี้ (5)ตกเปU น ผู4 ผิ ด นั ด การสG ง ชำระหนี้ ไมG วG า เงิ น ต4 น หรื อ ดอกเบี้ ย (6)
ที่ประชุมใหญGลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว(7) นายทะเบียนสหกรณ-สั่งให4ออกทั้งคณะหรือรายตัว(8)
ขาดประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การติ ด ตG อ กั น สามครั้ งโดยไมG มี เหตุ ผ ลอั น สมควรเปU น ต4 น และให4
กรรมการดำเนินการผู4มีสGวนได4เสียตาม(6)อุทธรณ-ตGอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ-ได4ภายในสามสิบวัน
นับแตGวันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ-ให4เปUนที่สุด
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การพิ จ ารณาวGา ผู4 ใดเคยถู ก ให4 พ4 น จากตำแหนG งกรรมการมาแล4 ว ให4 พิ จ ารณาตาม
ข4อกำหนดในข4อบังคับเชGนเดียวกับที่ได4กลGาวมาแล4วในข4อ (5) กลGาวคือ หากการให4พ4นจากตำแหนGง
กรรมการเปUนไปตามข4อบังคับของสหกรณ-ที่ยกมาเปUนตัวอยGางข4างต4น นาย ก. ถูกให4พ4นจากตำแหนGง
เพราะตกเปUนผู4ผิดนัดการสGงชำระหนี้ไมGวGาเงินต4นหรือดอกเบี้ยและกำลังอยูGระหวGางการอุทธรณ- แตGการ
วินิ จฉั ยอุ ท ธรณ- ยังไมG สิ้น สุ ดก็ ถือวGา นาย ก. เข4 าลั กษณะต4 องห4 ามตามข4 อนี้ เพราะเคยถู กให4 พ4 น จาก
ตำแหนGงกรรมการมาแล4ว
สำหรับการขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการให4พิจารณาตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2563 ข4อ15 ผู4ตรวจสอบกิจการต4องขาดจาก
การเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ เมื่อ ... (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ-วินิจฉัยวGาขาดคุณสมบัติตามข4อ 7
หรือมีลักษณะต4องห4ามตามข4อ 8 ดังนั้น คำวGา “เคยถูกให4ขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ” หรือ
“มีคำวินิจฉัยเปUนที่สุดให4ขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-” หมายถึง ผู4ตรวจสอบกิจการ
ต4องเคยขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการเพราะเคยถูกนายทะเบียนสหกรณ-วินิจฉัยให4พ4นจากตำแหนGง
ตามข4อ 16(4) ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2559
หรื อ อธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ- วิ นิ จ ฉั ย วG า ขาดจากการเปU น ผู4 ต รวจสอบกิ จ การตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ-พ.ศ. 2563 ข4อ 15 (5)มาแล4ว
(7) ต4องไม?เคยถูกที่ประชุมใหญ? มีมติให4ถอดถอนออกจากตำแหน?งกรรมการหรือ
ผู4ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต?อหน4าที่ของสหกรณ>นั้น หรือสหกรณ>อื่น
ลักษณะข4อห4ามในข4อนี้จะมีความแตกตGางกับข4อ (6) เนื่องจากการถูกให4พ4นจาก
ตำแหนGงกรรมการหรือให4ขาดจากการเปUนผู4ตรวจสอบกิจการ ในข4อ (6) นั้นไมGวGาจะเกิดขึ้นด4วยเหตุใด ๆ
ก็ จะเข4 าลั ก ษณะต4 อ งห4 ามแตG ข4 อ (7) นี้ หมายถึ งเฉพาะเมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญG มี ม ติ ให4 ถ อดถอนออกจาก
ตำแหนGงเพราะเหตุทุจริตตGอหน4าทีเ่ ทGานั้น
ข4อบังคับกำหนดอำนาจหน4าที่ของที่ประชุมใหญGให4มีอำนาจหน4าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ- ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน
กรรมการดำเนินการและผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-ด4วยดังนั้น ที่ประชุมใหญGจึงมีอำนาจในการถอด
ถอนกรรมการและผู4ตรวจสอบกิจการ แตGเนื่องจากในบางสหกรณ-ไมGได4กำหนดวิธีการถอดกรรมการไว4ใน
ข4อบังคับ นายทะเบียนสหกรณ-จึงออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการ
ถอดถอนคณะกรรมการหรื อ กรรมการดำเนิ น การสหกรณ- แ ละการยื่ น อุ ท ธรณ- ข องสมาชิ ก กรณี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ- มีมติให4พ4นจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให4สหกรณ-ถือปฏิบัติ
โดยระเบียบนี้ได4กำหนดให4ที่ประชุมใหญGอาจพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ
สหกรณ-ได4 เมื่อมีเหตุปeจจัยดังนี้ ข4อ 7 (1) กระทำโดยทุจริตตGอหน4าที่ ดังนั้น ผู4ที่มีลักษณะต4องห4ามตาม
ข4อนี้ ต4องเปUนกรรมการที่เคยถูกที่ประชุมใหญGมีมติให4ถอดถอนเนื่องจากเหตุกระทำโดยทุจริตตGอหน4าที่
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว4ในระเบียบข4างต4นนี้
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สำหรับผู4ที่เคยเปUนผู4ตรวจสอบกิจการให4พิจารณาตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2563 ข4อ 15 ผู4ตรวจสอบกิจการต4องขาดจากการเปUน
ผู4ตรวจสอบกิจการ เมื่อ ... (4) ที่ประชุมใหญGของสหกรณ-ลงมติถอดถอนหรือเคยถูกให4พ4นจากตำแหนGง
ผู4ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ- วGาด4วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2559
ข4อ 16 (3)
(8) ต4องไม?เปNนผู4จัดการหรือเจ4าหน4าที่ของสหกรณ>นั้น หรือสหกรณ>อื่น หรือเคยถูกให4
ออกจากตำแหน?งผู4จัดการหรือเจ4าหน4าที่ของสหกรณ>นั้น หรือสหกรณ>อื่นฐานทุจริตต?อหน4าที่
ผู4 อ ยูG ใ นตำแหนG ง ผู4 จั ด การหรื อ เจ4 า หน4 า ที่ ข องสหกรณ- ไมG ส ามารถทำหน4 า ที่ เปU น
ผู4ตรวจสอบกิจการได4 และถือวGาเปUนผู4มีผลประโยชน-ทับซ4อน จึงมีลักษณะต4องห4าม สำหรับผู4ที่เคยถูกให4
ออกจากตำแหนGงผู4จัดการหรือเจ4าหน4าที่สหกรณ- นั้น หรือสหกรณ- อื่นฐานทุจริตตGอหน4าที่ ถือเปUนผู4มี
ลักษณะอันไมGควรได4รับความไว4วางใจให4ทำหน4าที่ผู4ตรวจสอบกิจการ จึงกำหนดไว4เปUนลักษณะต4องห4าม
การพิจารณาลักษณะต4องห4ามในข4อนี้ ในสGวนแรกไมGมีปeญหาในการพิจารณา เพราะ
เปUนข4อเท็จจริงที่ปรากฏชัดแจ4ง คือขณะอยูGในตำแหนGงหน4าที่นั้น สGวนเคยถูกให4ออกนั้น ให4พิจารณาจาก
คำสั่งให4ออกจากงานวGา เปUนเพราะความผิดฐานทุจริตตGอหน4าที่หรือไมG ถ4าถูกให4ออกเพราะเหตุอื่น ก็ไมG
เข4าลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้
(9) ต4องไม?เปNนคู?สมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผู4จัดการ หรือเจ4าหน4าที่
ของสหกรณ>นั้น
การพิจารณาวGาเปUนคูGสมรส บุตร บิดา มารดา ให4พิจารณาตามลักษณะที่บัญญัติไว4ใน
ประมวลกฎหมายแพGงและพาณิชย-ดังนี้
-มาตรา 1457บัญญัติวGาการสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได4เฉพาะเมื่อได4จด
ทะเบียนแล4วเทGานั้นดังนั้น การจะพิจารณาวGาเปUนคูGสมรสของกรรมการ ผู4จัดการหรือเจ4าหน4าที่ของ
สหกรณ- จึงต4องพิจารณาวGาได4มีการจดทะเบียนสมรสถูกต4องตามกฎหมาย หรือไมG และหากคูGสมรสมีการ
แยกกันอยูGการจะพิจารณาวGา ยังคงสถานะเปUนคูGสมรสหรือไมG ก็ต4องพิจารณาตามมาตรา ๑๕๑๕ เมื่อได4
จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การหยGาโดยความยินยอมจะสมบูรณ-ตGอเมื่อสามีและภริยา
ได4จดทะเบียนการหยGานั้นแล4วดังนั้น คูGสมรสที่ยังมิได4มีการจดทะเบียนหยGาตามกฎหมาย แม4จะแยกกัน
อยูGก็ยังคงถือวGา เปUนคูGสมรสกันตามกฎหมาย ยกตัวอยGางเชGน นางสาวสุดสวย เปUนภริยาโดยชอบด4วย
กฎหมายของนาย ก. กรรมการ สหกรณ-เอเอ จำกัด ตGอมาได4จดทะเบียนหยGา แตGทั้งคูGยังคงพักอาศัยอยูG
ด4วยกัน นางสาวสุดสวยมาสมัครเข4ารับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-เอเอ จำกัด เมื่อทั้งคูG
ได4จดทะเบียนหยGาแล4ว ต4องถือวGา ไมGได4เปUนคูGสมรสกันตามกฎหมาย นางสาวสุดสวย จึงไมGมีลักษณะ
ต4องห4ามตามข4อนี้
- มาตรา 1546 เด็กที่เกิดจากหญิงที่มิได4จดทะเบียนสมรสกับชายให4ถือวGา เด็กเปUน
บุตรโดยชอบด4วยกฎหมายของหญิง เปUนผลให4หญิงนั้นเปUนมารดาโดยชอบด4วยกฎหมายของเด็กเชGนกัน
แตGในสGวนของบิดา ในกรณีที่เด็กเกิดจากบิดาที่มิได4จดทะเบียนสมรสกับมารดา จะถือวGา เด็กเปUนบุตร
โดยชอบด4วยกฎหมายของชายได4นั้น ก็ตGอเมื่อได4ดำเนินการตามมาตรา 1547 ที่บัญญัติให4เด็กเกิดจาก
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บิดามารดาที่มิได4จดทะเบียนสมรสกันเปUนบุตรโดยชอบด4วยกฎหมายของชาย เมื่อบิดา มารดาของเด็กได4
จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได4จดทะเบียนวGาเปUนบุตร หรือศาลมีคำพิพากษาวGาเด็กนั้นเปUนบุตร
การพิจารณาความสัมพันธ-วGาเปUนบุตร บิดา มารดา กันหรือไมG ให4พิจารณาทั้งข4อ
กฎหมายและข4อเท็จจริงประกอบเนื่องจากเปUนความสัมพันธ-ที่ใกล4ชิดซึ่งตGางกับการเปUนคูGสมรส ที่เปUน
ความสัมพันธ-ทางกฎหมายเทGานั้น แตGการเปUนบุตร บิดา มารดา เปUนการสืบสายสัมพันธ-ทางสายโลหิต
จึงต4องพิจารณาตามความเปUนจริงประกอบด4วย ยกตัวอยGางเชGน นาย ก. เปUนกรรมการสหกรณ-บีบี จำกัด
นางสาวสุดสวยเปUนบุตรของนาย ก. แตGนาย ก. มิได4จดทะเบียนสมรสกับมารดาของนางสาวสุดสวย และ
ไมG ได4 ด ำเนิ น การตามมาตรา 1547 นางสาวสุ ด สวยจึ งมิ ใชG บุ ต รโดยชอบด4 ว ยกฎหมายของนาย ก.
แตGข4อเท็จจริงปรากฏวGา นาย ก. ให4ใช4นามสกุล ให4การอุปการะเลี้ยงดู และอยูGกินกับมารดาของนางสาวสุดสวย
อยGางเปuดเผย นางสาวสุดสวย มาสมัครเข4ารับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-บีบี จำกัด
ในขณะที่นาย ก. ดำรงตำแหนGงเปUนกรรมการไมGได4เพราะนางสาวสุดสวย เปUนบุตรของนาย ก. กรรมการ
จึงเปUนผู4มีลักษณะต4องห4าม ทั้งนี้ การเปUนบุตร ให4หมายรวมถึงการรับจดทะเบียนเปUนบุตรบุญธรรมตาม
กฎหมายด4วย
(10) ต4องไม?เปNนกรรมการสหกรณ>นั้น เว4นแต?ได4พ4นจากตำแหน?งกรรมการมาแล4วไม?
น4อยกว?าสองปaบัญชีของสหกรณ>
ลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้ กำหนดขึ้นเพื่อปwองกันการมีผลประโยชน-ทับซ4อน เมื่อดำรง
ตำแหนGงกรรมการแล4ว ก็ไมGสามารถทำหน4าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-ได4 เว4นแตGพ4นจากตำแหนGง
มาแล4วไมGน4อยกวGาสองป• บัญ ชี เพื่ อให4 สามารถปฏิ บัติหน4 าที่ ผู4ตรวจสอบกิจการได4อยGางโปรGงใส ไมGมี
ผลประโยชน-ทับซ4อน โดยการนับระยะเวลาพ4นจากการเปUนกรรมการอยGางน4อยสองป•บัญชีของสหกรณให4นับแตGวันที่พ4นจากตำแหนGงกรรมการ ยกตัวอยGางเชGน นาย ก. พ4นจากตำแหนGงกรรมการในป•บัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561การจะพิจารณาวGา นาย ก. พ4นจากตำแหนGงกรรมการแล4วไมGน4อยกวGา
สองป•บัญชีสหกรณ-ให4นับตั้งแตGป•บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปUนป•แรก ป•ที่สองคือป•บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบสองป•บัญชีแล4ว นาย ก. สามารถเสนอตัวเพื่อเข4ารับการเลือกตั้งเปUน
ผู4ตรวจสอบกิจการได4ในป•บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปUนต4นไป
(11) ต4องไม?เปNนผู4สอบบัญชี หรือผู4ช?วยผู4สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู?ในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญชีของสหกรณ>ในปaบัญชีนั้น เว4นแต?ได4พ4นจากการเปNนผู4สอบบัญชี หรือผู4ช?วยผู4สอบ
บัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ>นั้นมาแล4วไม?น4อยกว?าหนึ่งปa
ลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้ กำหนดขึ้นเพื่อปwองกันการมีผลประโยชน-ทับซ4อน เพราะ
ผู4สอบบัญชี และผู4ชGวยผู4สอบบัญชี มีหน4าที่ตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นตGองบการเงินของสหกรณจึงไมGสามารถทำหน4าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-ได4รวมถึงผู4มีสGวนเกี่ยวข4องกับการตรวจสอบบัญชี
ของผู4สอบบัญชีด4วย ดังนั้น บุคคลที่อยูGในสำนักงานสอบบัญชีหรือในนิติบุคคลเดียวกับผู4สอบบัญชีที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ-ในป•บัญชีใด ถือวGา บุคคลนั้นเปUนผู4มีลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้ เว4นแตGผู4นั้นจะ
ได4 พ4 น จากการเปU น ผู4 สอบบั ญ ชี ผู4 ชGวยผู4 สอบบั ญ ชี หรือลาออกจากนิ ติบุ คคลที่ รับ งานสอบบั ญ ชี ของ
สหกรณ-มาแล4วไมGน4อยกวGาหนึ่งป•บัญชี ยกตัวอยGางเชGน นางสวย เปUนผู4ชGวยผู4สอบบัญชีของสหกรณ-เอเอ จำกัด
ในป•บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563หลังจากนั้นได4ลาออกจากการเปUนการเปUนผู4ชGวยผู4สอบบัญชี จึงมา
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สมัครเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ- เอเอ จำกัดสำหรับป•บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เชGนนี้
ถือวGานางสวย เปUนผู4มีลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้ แตGนางสวยสามารถสมัครเข4ารับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบ
กิจการได4ในป•บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
อนุญาต

(12) ต4องไม?เปNนผู4อยู?ระหว?างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปNนผู4สอบบัญชีรับ

พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 บั ญ ญั ติ เรื่ อ งการพั ก ใช4 ใบอนุ ญ าตและ
การเพิกถอนใบอนุญาตผู4สอบบัญชีรับอนุญาตไว4ในมาตรา 41(4) ใบอนุญาตเปUนผู4สอบบัญชีรับอนุญาต
สิ้นผล เมื่อผู4รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนเนื่องจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และมาตรา 49 ได4กำหนด
โทษการผิดจรรยาบรรณไว4ใน (3) พักใช4ใบอนุญาต พักการขึ้นทะเบียน หรือห4ามการประกอบวิชาชีพ
บัญชีด4านที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณโดยมีกําหนดเวลา แตGไมGเกินสามป• (4) เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอน
การขึ้นทะเบียนหรือสั่งให4พ4นจากการเปUนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้น ผู4สอบบัญชีรับอนุญาตเมื่อ
ต4องโทษพักการใช4ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต จึงไมGสามารถทำงานด4านการตรวจสอบบัญชีได4
แม4การตรวจสอบกิจการสหกรณ-จะไมGมีกฎหมายกำหนดให4ต4องตรวจสอบบัญชีโดยผู4สอบบัญชีรับอนุญาต
ก็ตามแตGการตรวจสอบกิจการสGวนหนึ่งเปUนลักษณะงานตรวจสอบบัญชี จึงไมGสามารถให4ผู4อยูGระหวGาง
การถูกสั่งพั ก หรือเพิ กถอนใบอนุ ญ าตเปU นผู4สอบบั ญ ชีรับอนุ ญ าตสามารถทำหน4 าที่ เปU นผู4ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ-ได4 จึงต4องกำหนดให4เปUนลักษณะต4องห4าม การตรวจสอบลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้
สหกรณ- ส ามารถหาข4 อ มู ล สถานะของผู4 ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตได4 จ ากสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ(13) ต4องไม?เปNนผู4อยู?ระหว?างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู4สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ>
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ-วGาด4วยการแตGงตั้งผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคล
อื่นเปUนผู4สอบบัญชีสหกรณ- พ.ศ. 2562 ข4อ 10 กำหนดให4ขีดชื่อผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นตาม
ระเบี ย บนี้ อ อกจากทะเบี ย น เมื่ อ ปรากฏวGา(1) ตาย(2) ประสงค- แ จ4 งขอขี ด ชื่ อ ออกจากทะเบี ย น(3)
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ- และถูกลงโทษให4ขีดชื่อออกจากทะเบียน(4) ไมGพัฒนา
ความรู4ตามข4อ 8 เว4นแตGได4รับการผGอนผันจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ-หรือสภาวิชาชีพบัญชี(5) ไมG
จัดสGงรายงานของผู4สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และแฟwมกระดาษทำการและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ-วGาด4วยจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ-พ.ศ. ๒๕๕๙ข4อ 29 (2) กำหนดโทษ
ของการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ- ไว4ดังนี้ (ก) ตักเตือนเปUนหนังสือ(ข) ภาคทัณฑ(ค) ไมGแตGงตั้งเปUนผู4สอบบัญชีสหกรณ- มีกําหนดเวลาไมGเกินห4าป• (ง) ถอนชื่อออกจากทะเบียนผู4สอบบัญชี
ภาคเอกชน ดั งนั้ น ผู4 ที่ อ ยูG ระหวGางการถู ก สั่ งพั ก หรือ ขี ด ชื่ อ ออกจากทะเบี ยนรายชื่ อ ผู4 สอบบั ญ ชี รับ
อนุ ญ าตหรื อ บุ ค คลอื่ น ของกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ- จึ ง หมายถึ ง ผู4 ได4 รั บ โทษจากการประพฤติ ผิ ด
จรรยาบรรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ-วGาด4วยจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ- พ.ศ. 2559
ให4ถูกพักไมGแตGงตั้งให4เปUนผู4สอบบัญชีสหกรณ- มีกําหนดเวลาไมGเกินห4าป• หรือถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน
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ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ-วGาด4วยการแตGงตั้งผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเปUนผู4สอบ
บัญชีสหกรณ- พ.ศ. 2562 ยกตัวอยGางเชGน นาย ก.ได4รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู4สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ-ตGอมาถูกพิจารณาวGาประพฤติผิดจรรยาบรรณตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ-วGาด4วยจรรยาบรรณของผู4สอบบัญชีสหกรณ- พ.ศ. 2559 ถูกลงโทษไมGแตGงตั้งให4เปUน
ผู4สอบบัญชีสหกรณ-เปUนเวลา 2 ป• นับแตGวันที่ 30 กันยายน 2562 เปUนต4นไป ตGอมาในวันที่ 30 เมษายน 2564
นาย ก. มาสมัครเข4ารับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-บีบี จำกัด สำหรับป•สิ้นสุดวันที่ 30
เมษายน 2564 กรณีนี้ถือวGา นาย ก. มีลักษณะต4องห4าม เนื่องจากอยูGระหวGางการถูกสั่งพักการแตGงตั้งเปUน
ผู4สอบบัญชีสหกรณ-การตรวจสอบลักษณะต4องห4ามตามข4อนี้ สหกรณ-สามารถตรวจสอบข4อมูลสถานะของ
ผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อผู4สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นได4
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณระเบียบนายทะเบียนสหกรณ-วGาด4วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ- พ.ศ. 2563 ข4อ 11
กำหนดวGา “ให4สหกรณ-ประกาศรับสมัครบุคคลเข4ารับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการกGอนวันประชุมใหญG
เพื่อให4ผู4มีคุณสมบัติตามข4อ 7 และไมGมีลักษณะต4องห4ามตามข4อ 8 ได4เข4ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญG
โดยให4ผู4ที่สมัครเข4ารับการเลือกตั้งเปUนผู4ตรวจสอบกิจการแสดงตนตGอที่ประชุมใหญG ด4วย” ความในข4อนี้
กำหนดให4สหกรณ-ต4องประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมGมีลักษณะต4องห4ามตามระเบียบนี้ เพื่อให4
โอกาสทุกคนที่มีคุณสมบัติและไมGมีลักษณะต4องห4ามได4เข4ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญGให4เปUนผู4ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ- โดยมิได4กำหนดหน4าที่และวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต4องห4ามของ
บุ คคลที่ จะสมั ครเข4 ารั บการเลื อกตั้ งเปU นผู4 ตรวจสอบกิ จการไว4 แตG โดยนั ยยะแล4 ว ถื อเปU นหน4 าที่ ของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ-ที่จะต4องดำเนินการสรรหาบุคคลผู4ที่มีคุณสมบัติและไมGมีลักษณะต4องห4าม
ตามระเบียบนี้ เพื่อให4ที่ประชุมใหญGได4เลือกตั้งผู4ตรวจสอบกิจการที่มีความรู4 ความสามารถ เหมาะสมเพียง
พอที่จะสามารถปฏิบัติหน4าที่ได4อยGางมีประสิทธิภาพ ไมGมีลักษณะอันไมGพึงประสงค-ที่จะทำให4การตรวจสอบ
กิจการไมGเปUนไปตามระเบียบนี้ ดังนั้นคำแนะนำนี้ จึงเปUนเสมือนคูGมือการปฏิบัติงานที่จะชGวยให4สหกรณมี แนวทางในการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ และลั กษณะต4 องห4 ามได4 ชั ดเจนยิ่ งขึ้ น ลดปe ญ หาข4 อโต4 แย4 งหรื อ
การตีความตามระเบียบที่ไมGเปUนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให4การเลือกตั้งผู4ตรวจสอบกิจการของสหกรณ-มี
ความโปรGงใสและเปUนธรรมตGอทุกฝhาย
...........................................

