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(ประทับตราสหกรณ์) 
ข้อบังคับ  สหกรณ์................................ จ ากัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..........) พ.ศ. 2560 
..................................................... 

ที่ประชุมใหญ่ของ  สหกรณ.์.................................... จ ากัด  เมื่อวันที่  ....................................    
ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์  ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนได้รับจด
ทะเบียนแล้ว  มีข้อความดังนี้ 

ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ.์................................................... จ ากัด  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่.........)  พ.ศ. 2560” 

ข้อ  2  ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียน  รับจดทะเบียน 
ข้อ  3  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน ข้อ ..........  แห่งข้อบังคับ สหกรณ์............................. 

จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่  .........................................  เสียทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน    
 “ข้อ  .............  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มี

คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มี
จ านวน..............คน กรณีนิติบุคคลให้มีจ านวนหนึ่งนิติบุคคล   

 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีคุณสมบัตดิังต่อไปนี้ 
 (1).เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (2).ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
 (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บัญชีของสหกรณ์ 
 (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
 (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืนหรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่ง
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน ฐาน ทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 (6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้
พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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 (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 (13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  

 ข้อ  ………../1  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรับสมัคร  ผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  แล้วน าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับหรือเปิดเผย  และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ  หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนน
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวนหนึ่งคน   

  กรณีผูต้รวจสอบกิจการได้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุตามข้อ .......... ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ส ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่  หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่”   

  ข้อ  4  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ ............ แห่งขอ้บังคับ สหกรณ์.............................. 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่  ..................................  เสียทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน    

“ข้อ  ............ การด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
อยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาคราวละ............ปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจการที่
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้น
จากต าแหน่ง เมื่อ 

   (1)  ตาย 
   (2)  ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

หรือยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี 
   (3)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล  ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

   (4)  นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด” 

  ข้อ  5  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ ........... แห่งข้อบังคับสหกรณ์........................... 
จ ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่  ..................................  เสียทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน    

“ข้อ  …………... อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ       ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจ
หน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

  (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

  (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  
(ประทับตราสหกรณ์) 
  

ลงชื่อ...................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ....................................เลขานุการ 
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  (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญา

จ้างและหลักประกัน 
  (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของสหกรณ ์
  (5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ   เพ่ือพิจารณาหาทาง

ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
  (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์

หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (7) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจง

รายงานการตรวจสอบกิจการที่น าเสนอต่อที่ประชุม  
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสรุปผล

การตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถัดไป และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่า มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน า
ของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันที
เพ่ือด าเนินการแก้ไข  และให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าว  ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด  และให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการ
ตรวจสอบ  และให้จัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์  และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ  
ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่ก ากับดูแล” 

 ข้อ  6  ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดในข้อ ........... แห่งข้อบังคับสหกรณ์................................  
จ ากัด   เลขทะเบียนข้อบังคับที่  .................................  เสียทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน     

“ข้อ ...........  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียให้แก่สหกรณ์  หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่” 
 

 
                      ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ 
                                      (........................................)   
(ประทับตราสหกรณ์)                                                                       

 ลงชื่อ.........................................เลขานุการ 
                                      (.........................................)                 

  
 
เหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ค ารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

             “ขอรับรองว่าข้อบังคับท้ัง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน” 
 
 
 
                      ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ 
                                       (........................................)     
 (ประทับตราสหกรณ์)                                                                                           

    ลงชื่อ..........................................เลขานุการ  
                                      (....................................)                                  
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บันทึกผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

              ข้าพเจ้า นายชัยฤทธิ์  เจริญสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้ตรวจสอบ
ข้อบังคับนี้แล้วมีข้อความครบถ้วนตามมติที่ประชุมของที่ประชุมใหญ่และไม่ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ 
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 
 
                                          (นายชัยฤทธิ์  เจริญสุข) 
                                   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

  




