
(ประทบัตราสหกรณ์) 
ท่ี      ......./.......       สหกรณ์.....................................จ  ากดั 
                     อ าเภอ.................... จงัหวดัสุโขทยั 

       วนัท่ี............................................. 

เร่ือง   ขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

เรียน   นายทะเบียนสหกรณ์ ผา่น สหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   จ านวน  2  ชุด 

             2. ขอ้ความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั (ทข.2) จ านวน  2  ชุด 
             3. ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี..........) พ.ศ.2560   จ านวน  5  เล่ม 

  ดว้ยสหกรณ์...................................จ  ากดั ไดป้ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีเม่ือวนัท่ี................... 
และมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หส้หกรณ์แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั (ฉบบัท่ี..........) พ.ศ.2560 ตามแบบ ท.ข.2 ท่ีแนบมา
พร้อมน้ี 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

       ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
       ................................ 
              (........................................) 
                                 ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



(ส าเนา) 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   
สหกรณ์………………………..  จ ากดั 

คร้ังที่  ……….  วนัที่  .........................   2560 
ณ  ............................................ 

----------------------------- 
 

 สมาชิก/ผูแ้ทนสมาชิก สหกรณ์..........................................  จ  ากดั  เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีในคร้ังน้ี จ านวน .......... คน    ตามลายมือช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแฟ้มลายมือช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี ............   จากจ านวนสมาชิกทั้งหมด/ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  ………  คน  ครบองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ …………. 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
 

ล าดับที ่                                ช่ือ – สกุล                    ต าแหน่ง 
 

1 
2 
3 

       เร่ิมประชุมเวลา  ................. น.    

  .....................................    ประธานกรรมการ   เป็นประธานในท่ีประชุม  ไดก้ล่าวเปิดการ
ประชุม และไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัต่อไปน้ี  

ฯลฯ 
วาระที ่..........  เร่ืองพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั     

                     ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้   .......................................     ผูจ้ดัการ   เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่วา่ 
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  ......  คร้ังท่ี ........... วนัท่ี  ..................................  ไดมี้มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบั  ขอ้..........  ขอ้......... ขอ้. ....... และขอ้........  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่
ดว้ยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  พ.ศ.2559  และค าแนะน าการขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั   ตามเอกสารท่ีได้
แจกใหท่ี้ประชุมพิจารณา   จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
           มติทีป่ระชุม    ลงมติเป็นเอกฉนัท์ให้สหกรณ์แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ (ฉบบัท่ี......) พ.ศ........                  
ไดต้ามท่ีเสนอ  และใหร้ายงานนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับจดทะเบียนต่อไป 

ฯลฯ 



                                  
  เลกิประชุมเวลา  .............   น. 

                             
                                                                 (ลงช่ือ) ..............................................          ประธานในท่ีประชุม 
                     (.................................) 
         ส าเนาถูกต้อง                                   (ลงช่ือ)…………...............................             เลขานุการ 
                                                                        (………….…………) 
 (นายสุชาติ  สระทองพมิพ์)                      (ลงช่ือ)    ……………………………  ผูจ้ดบนัทึกการประชุม                
       ประธานกรรมการ                                               (......................................) 
                         ส าเนาถูกต้อง 
 
 
          (..........................................) 
                ประธานกรรมการ      
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตรวจขอ้บงัคบัของแต่ละสหกรณ์ก่อน เป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น 
(แบบ ท.ข.2) 

ขอ้ความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ของสหกรณ์………………………  จ  ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

ขอ้ ......  ผูต้รวจสอบกิจการ 
         ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวฒิุความรู้ความสามารถ
ในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจ าปีไม่เกินจ านวนสองคน         
ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการหรือผูซ่ึ้ง
ด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ .........  ผูต้รวจสอบกิจการ 
         ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวฒิุความรู้ความสามารถ
ในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การ
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นการประจ าปีกรณีเป็นบุคคลธรรมดาใหมี้
จ านวนสองคน  กรณีนิติบุคคลใหมี้จ านวนหน่ึง
นิติบุคคล                                                            
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือ
บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์                                               
(2)  ผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์                                                             
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัต่อไปน้ี                                                       
(1)  เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสงักดันิติบุคคลท่ีรับงานสอบ
บญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีนั้น                       
(2)  เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เวน้แต่ไดพ้น้
จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
บญัชีของสหกรณ์                                            
(3)  เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ 
หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น  
(4)  เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถกูใหอ้อกจาก

เพ่ือใหส้อดคลอ้งตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์  พ.ศ.  2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี              
(5)  เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ลม้ละลายทุจริต                                                
(6)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด ท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ      
(7)  เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจาก
ราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี                             
(8)  เคยถกูใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือผู ้
ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้
พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน                                                                       
(9)  เคยถกูท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออก
จากต าแหน่งกรรมการ หรือ ผูต้รวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์นั้น หรือ
สหกรณ์อ่ืน                                                   
(10)  เคยถกูใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน                                     
(11)  เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถกูสั่งพกั หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   
(12)  เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถกูสั่งพกั หรือเพิก
ถอนช่ือออกจากทะเบียนผูส้อบบญัชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  วา่ดว้ย
จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์           
(13)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้
ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ                                                  
(14)  กรณีหากผูต้รวจสอบกิจการเป็นสมาชิก
สหกรณ์  ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเช่นเดียวกบั
คณะกรรมการด าเนินการ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ ...... 

 (14) น้ีบางสหกรณ์เพ่ิมเติมข้ึนมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ ......  การด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ 
         ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหน่งไดมี้
ก าหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์  ถา้เม่ือ
ครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบกิจการคนใหม่กใ็หต้รวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 
         ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพน้จากต าแหน่งไป
แลว้  อาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ า 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอ้ ....../1.  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบกิจการ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ  และ
พิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการท่ีมี
คุณสมบติั  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  แลว้
น าเสนอช่ือผูต้รวจสอบกิจการท่ีผา่นการ
คดัเลือกใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี
ลงคะแนนลบัหรือเปิดเผย  และใหผู้ไ้ดรั้บ
เลือกตั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด    เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการ  หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออก
เสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง  และใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง
ล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
ส ารองจ านวน  1  คน                                    
กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากต าแหน่งดว้ย
เหตุตามขอ้ ....... ใหผู้ต้รวจสอบกิจการส ารอง
ปฏิบติังานไดท้นัทีเท่าระยะเวลาท่ีผูต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมคงเหลืออยู ่ หรือจนกวา่จะมีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่                              
    ขอ้ .......  วาระการด ารงต าแหน่งและพน้จาก
ต าแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการ                        
ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหน่งไดมี้
ก าหนดเวลาคราวละสามปีทางบญัชีสหกรณ์  
ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้ง
ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่กใ็หผู้ต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน                    
ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บ
เลือกตั้งอีกได ้ นอกจากการพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระแลว้ผูต้รวจสอบกิจการจะพน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ                                                     
(1)  ตาย                                                            
(2)  ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยื่นต่อ
ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 
 
 
 
 
ขอ้ …...  อ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบกิจการ  
         ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ี
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์    
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ีคือ                             
(1)  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บญัชี  
ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพยสิ์น  และ
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์  เพ่ือทราบฐานะและ
ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
 (2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของ
การด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือ
ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่
คณะกรรมการด าเนินการ  ผูจ้ดัการและ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ทั้งทางวิชาการและ
ปฏิบติัในกิจการนั้นๆ                                      
(3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้งและ
หลกัประกนั                                                    
(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และ
การใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ์                                                          
(5)  ติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ  เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ
ตลอดจนค าสัง่ต่างๆ  ของสหกรณ์                         
(6)   ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์
หรือกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนิน
กิจการของสหกรณ์  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุม

(3)  ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู ้
ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(4)  นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉยัวา่ขาด
คุณสมบติั 
ขอ้ …….  อ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบกิจการ    
ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบ
การด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  โดย           
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบติังานตามแนว
ปฏิบติัการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ก าหนด  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 
(1)  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บญัชี  
ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพยสิ์น  และ
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์  เพ่ือทราบฐานะและ
ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง                  
(2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของ
การด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือ
ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่
คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการและ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ทั้งทางวิชาการและ
ปฏิบติัในกิจการนั้นๆ  
 (3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้งและ
หลกัประกนั                                                     
(4)  ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และ
การใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ์                                                           
(5)  ติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ  เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ
ตลอดจนค าสัง่ต่างๆ  ของสหกรณ์                  
(6)  ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์
หรือกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนิน  
กิจการของสหกรณ์                                           



ประจ าเดือนคราวถดัไป  แลว้เสนอผลการ
ตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ดว้ย    หากพบขอ้บกพร่องจากการ
ตรวจสอบ  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แกไ้ขโดยมิ
ชกัชา้  ผูต้รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนว
ทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นดว้ยก็ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ ....... ความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการ 
หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่อง
ของสหกรณ์ ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทราบเพ่ือแกไ้ขโดยเร็ว ผู ้
ตรวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่

(7)  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
และเขา้ร่วมประชุมใหญ่  เพ่ือช้ีแจงรายงานการ
ตรวจสอบกิจการท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุม 
         ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอ้สงัเกตและ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต่์อคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราว
ถดัไป  และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ี
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์    ในกรณีท่ี                   
ผูต้รวจสอบกิจการพบวา่มีเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์
อยา่งร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศ
หรือค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้ง
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือค าสัง่ของ
สหกรณ์จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิก
และสหกรณ์อยา่งร้ายแรง  ใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการแจง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทนัทีเพ่ือด าเนินการแกไ้ข รวมทั้งให้
จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวต่อส านกังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์ และส านกังานสหกรณ์จงัหวดั 
โดยเร็ว และใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผล
การด าเนินการแกไ้ขของสหกรณ์ตามรายงาน
การตรวจสอบกิจการ  และใหจ้ดัส่งส าเนา
รายงานผลการแกไ้ขของสหกรณ์และผลการ
ติดตามของผูต้รวจสอบกิจการต่อส านกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์และส านกังานสหกรณ์
จงัหวดัท่ีก ากบัดูแล 

ขอ้ ........ ความรับผดิของผู้ตรวจสอบ
กจิการ หากผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติั หรือ
ละเวน้การปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี  หรือ
ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบติังาน จน
เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  ผู ้
ตรวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้า



แจง้นั้น เสียใหแ้ก่สหกรณ์  หรือหากตรวจพบ
ขอ้บกพร่องของสหกรณ์ ตอ้งแจง้ให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว        
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่
แจง้นั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบ
กิจการใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ 
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