หมวด 10
ทีปรึกษาและผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 101. ทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศักดิ!
คณะกรรมการดําเนิ นการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ซึง ทรงคุณวุฒมิ คี วามรูค้ วามสามารถและเหมาะสมเป็ นทีป รึกษากิตติมศักดิ,ได้จาํ นวนไม่เกินห้าคน เพือให้ความเห็นแนะนําในการ
ดําเนินงานทัว ไปของสหกรณ์ ทัง3 นี3ให้เป็ นไปตามระเบียบทีส หกรณ์กาํ หนด

ผูต้ รวจสอบกิจการ
ข้อ 102. ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตัง3 สมาชิกหรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ผูม้ ีคุณวุ ฒิ
ความรูค้ วามสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการ
ประจําปี ในกรณีเป็ นบุคคลธรรมดาให้มจี าํ นวนสองคน กรณีเป็ นนิตบิ คุ คลให้มจี าํ นวน 1 นิตบิ คุ คล
ทีประชุมใหญ่จะเลือกตัง3 กรรมการดําเนินการ หรือผูซ้ งึ ดํารงตําแหน่ งหน้าทีประจําในสหกรณ์น3 ีหรือสหกรณ์อืนเป็ นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี*
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลทีได้รบั
เลือกตัง3 จากทีป ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งไม่ผดิ นัดชําระหนี3ใน 1 ปี บญั ชีทผี ่านมา
(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่ วยงานอืน ทีได้รบั การรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือเคยเป็ นผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีภาครัฐ และได้รบั การขึ3นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
หากผูต้ รวจสอบกิจการทีไ ด้รบั เลือกตัง3 มิได้รบั การอบรมและขึ3นทะเบียนให้ถอื ว่า เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ และให้สหกรณ์
ดําเนินการให้มผี ูต้ รวจสอบกิจการทีมคี ุณสมบัติครบถ้วนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการแทนโดยให้อยู่ในตําแหน่ งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่
ของผูท้ ตี นแทน
(3) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชี หรือผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี หรือบุคคลทีอ ยู่ในสังกัดนิตบิ คุ คลทีร บั งานสอบบัญชีของสหกรณ์นนั3
(4) ไม่เป็ นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
(5) ไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรือเจ้าหน้าทีส หกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด หรือสหกรณ์อนื
(6) พ้นจากตําแหน่ งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี บญั ชีของสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี*
(1) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที
(3) เคยถูกให้พ น้ จากตํา แหน่ ง กรรมการหรือ ผู ต้ รวจสอบกิจ การ หรือ มีคําวินิ จ ฉัยเป็ น ทีสุดให้พ น้ จากตํา แหน่ ง
กรรมการหรือผูต้ รวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ งกรรมการหรือผู ต้ รวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่ อ
หน้าที
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์

ข้อ 103. การดํารงตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่ งได้มกี าํ หนดเวลาหนึงปี ทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้าเมือ ครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตัง3 ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าทีไป
พลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึง ออกไปนัน3 อาจได้รบั เลือกตัง3 ซํา3
ผูต้ รวจสอบกิจการจะพ้นจากตําแหน่ งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสือยืน ต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ หรือ ยืน ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(3) ทีป ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการ ออกจากตําแหน่งทัง3 คณะหรือรายบุคคล
ข้อ 104. อํานาจหน้าทีของผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอาํ นาจหน้าทีตรวจสอบการดําเนินงานทัง3 ปวงของ
สหกรณ์ ซึง รวมทัง3 ในข้อต่อไปนี3คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพย์สินและหนี3 สินทัง3 ปวงของ
สหกรณ์ เพือ ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเี ป็ นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุ รกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพือประเมินผลและอาจ
ให้ขอ้ แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีข องสหกรณ์ ทัง3 ทางวิชาการและทางปฏิบตั ใิ นกิจการนัน3 ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง3 เจ้าหน้าทีข องสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสัง ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์หรือกิจ การอืน ๆ
เพือ ให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการมีหน้าทีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรดังต่อไปนี*
(1) รายงานการตรวจสอบกิจการกิจการประจําเดือน ให้ผูต้ รวจสอบกิจการเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ในการประชุมประจําเดือนในคราวถัดไป
(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี ให้ผูต้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อทีประชุมใหญ่
ของสหกรณ์
(3) รายงานการตรวจสอบกรณี เร่งด่วน ในกรณี ทผี ูต้ รวจสอบกิจการ ตรวจพบว่ามีเหตุการณ์ทอี าจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์อย่างมีนยั สําคัญ ให้ผูต้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
เพือ ดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว
ทัง3 นี3 การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตาม (1) (2) และ (3) ให้จดั ส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พ3 นื ที และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพื3นทีโ ดยเร็ว
ให้ผูต้ รวจสอบกิจการ ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบกิจการและให้จดั ส่งสําเนา
รายงานการแก้ไขของสหกรณ์ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พ3 นื ทีแ ละสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดในพื3นทีด ว้ ย
ในรอบ 1 ปี ทางบัญชี ให้ผูต้ รวจสอบกิจการพบผูส้ อบบัญชี ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พ3 นื ทีอ ย่างน้อย 1 ครัง3
เพือ การปรึกษา หารือแลกเปลีย นความรูแ้ ละข้อมูลทางบัญชี

ข้อ 105. ความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบเพือ แก้ไขโดยเร็ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุ
อันไม่แจ้งนัน3

