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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีมาตรฐานและเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความโปร่งใส
แก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์  รวมท้ังผู้ตรวจสอบกิจการสามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบกิจการ  ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สหกรณ์และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๑๖  (๘)  มาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่  ๑๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
เร่ือง  มอบอํานาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  จึงกําหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ  ลงวันที่  ๓  

กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
(๒) คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์  เร่ือง  การตรวจสอบกิจการสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใด  ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“การตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง  การตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ได้แก่  

การปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การปฏิบัติการ  การบริหารงาน  ระบบสารสนเทศ  และการตรวจสอบ
ด้านอื่น ๆ   

“ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล  ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  รักษาการตามระเบียบนี้  รวมทั้งให้มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตามท่ีได้รับมอบอํานาจ  
จากนายทะเบียนสหกรณ์  เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
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หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(๒) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
ข้อ ๘ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี

ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
(๒) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

บัญชีของสหกรณ์   
(๓) เป็นคู่สมรส  บุตร  บิดามารดาของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
(๔) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น  หรือเคยถูกให้ออกจาก

ตําแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น  ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน  

ฐานทุจริตต่อหน้าที่   
(๘) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ  หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุด 

ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ  หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 
(๙) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ  หรือ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 
(๑๐) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น   
(๑๑) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(๑๒) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์   
(๑๓) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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ข้อ ๙ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในด้านต่าง ๆ  เช่น  การเงิน  
การบัญชี  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์  การบริหารจัดการ  และเศรษฐศาสตร์  เป็นต้น 

ข้อ ๑๐ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี  กฎหมาย  
ระเบียบและการตรวจสอบกิจการอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หมวด  ๒ 
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ ๑๑ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
ข้อ ๑๒ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ให้มีจํานวนไม่เกินห้าคน  กรณีนิติบุคคลให้มีจํานวนหนึ่งนิติบุคคล 
ข้อ ๑๓ สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสํารองไว้  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  

ที่สหกรณ์เลือกตั้งสํารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งจาก 
ที่ประชุมใหญ่พ้นจากตําแหน่ง  ตามข้อ  ๑๖ 

ข้อ ๑๔ ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์กําหนดค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่ายอื่น  และค่าใช้จ่าย 
เพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คุณภาพงาน  
และฐานะการเงินของสหกรณ์ 

หมวด  ๓ 
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ ๑๕ วาระการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสหกรณ์  
แต่ไม่เกินคราวละสามปี  ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 

ข้อ ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือย่ืนต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
(๓) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  หรือ

นิติบุคคล  ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(๔) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๗  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘ 
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หมวด  ๔ 
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ ๑๗ ผู้ตรวจสอบกิจการ  มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงและตรวจสอบกิจการ
ด้านต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ 
การตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 

ข้อ ๑๘ ผู้ตรวจสอบกิจการ  มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ  รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวต่อไป 

(๒) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(๓) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุมหรือคําสั่ง
ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไข  รวมทั้งให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าว
ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และสํานักงานสหกรณ์จังหวัด  หรือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
โดยเร็ว 

ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงาน   
การตรวจสอบกิจการข้อ  ๑๘  และให้จัดส่งสําเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตาม
ของผู้ตรวจสอบกิจการต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสํานักงานสหกรณ์จังหวัด  หรือสํานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๒๐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อชี้แจงรายงาน
การตรวจสอบกิจการที่นําเสนอต่อที่ประชุม 

ข้อ ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ให้คําชี้แจง  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล  เอกสารหลักฐาน

ของสหกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ  และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปในสํานักงาน 
ของสหกรณใ์นระหว่างเวลาทําการของสหกรณ์  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(๒) กําหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   
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(๓) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ  เพื่อให้การดําเนิน
กิจการของสหกรณ์  เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของสหกรณ์   

ข้อ ๒๒ ให้สหกรณ์กําหนดขอบเขตความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 

  การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

หมวด  ๕ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
(๑) ความรับผิดชอบ 
 ๑.๑ มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ๑.๒ ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ ให้ความสําคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 
 ๑.๔ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 
(๒) ความซื่อตรง 
 ๒.๑ มีความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงธรรม  ปราศจากอคติส่วนตัว 
 ๒.๒ ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 
(๓) ความเป็นกลาง 
 ๓.๑ พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทําการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อสหกรณ์ 
 ๓.๒ ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 
(๔) ความรู้  ความสามารถ 
 ๔.๑ รับงานที่ตนมีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ๔.๒ พัฒนาศักยภาพตนเอง  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ

อย่างต่อเนื่อง 
(๕) การรักษาความลับ 
 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย

แก่สหกรณ์  เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย 
(๖) ไม่เรียกร้อง  หรือรับสิ่งของ  หรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ  จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ 
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หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่า  
จะสิ้นสุดปีบัญชีที่ได้รับการเลือกตั้ง 

  ผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง  หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป  หรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์   
ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีบัญชี 
ของสหกรณ์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
บริสุทธิ์  เปรมประพันธ์ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
พนักงานเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ์ 


