
 

 
ระสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จาํกัด 

ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
************ 

 
เพ่ือให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.๒๕๔๒ 

เป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตาม

ความในขอ้ ๑๐๒ และ ขอ้ ๑๐๗ (๑๑) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั พ.ศ.๒๕๔๔ 

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี ๑๕ คร้ังท่ี ๔ เม่ือวนัท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงกาํหนดระเบียบ

ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ไวด้งัต่อไปน้ี 
ขอ้ ๑. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั  ว่าดว้ยการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๓” 
ขอ้ ๒. ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓. ในระเบียบน้ี 
  “การตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า การตรวจสอบการดาํเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์อนั

ไดแ้ก่ การปฏิบติัเก่ียวกบัการเงินการบญัชี การปฏิบติัการ การบริหารงาน ระบบงานสนเทศ รวมทั้งการตรวจสอบ

ในดา้นอ่ืนๆ  
  “ผูต้รวจสอบกิจการ” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เลือกตั้ง

จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

ขอ้  ๔. ให้ท่ีประชุมของสหกรณ์เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการไม่เกิน ๒ คน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา และ

หากเป็นนิติบุคคลให้มีจาํนวนไม่เกิน ๑ นิติบุคคล เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบกิจการตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการเป็นคณะบุคคล ให้มีการเลือกประธานคณะผู ้

ตรวจสอบกิจการดว้ย 
 
 

 



หมวด ๒ 
คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
ขอ้ ๕. ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีคุณสมบติัพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

๕.๑ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตรวจสอบกิจการและ 
                       สามารถปรับใชวิ้ธีการและเทคนิคต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการตรวจสอบ 

๕.๒ มีความรู้ในดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ คาํสัง่  
                         คาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
                                      ปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

๕.๓ มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหารและเทคนิคในการบริหารงานสมยัใหม่ สามารถ 
                        วิเคราะห์และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ  
                                    บริหารงานของสหกรณ์ได ้

ทั้งน้ี กรณีท่ีการตรวจสอบกิจการกระทาํโดยคณะบคุคล คณะบุคคลดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยผูท่ี้ 
มีความรู้ในดา้นการบญัชี อยา่งนอ้ย ๑ คน 

ขอ้ ๖. ผูต้รวจสอบกิจการควรผา่นการอบรมเพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการ และควรมีการ

พฒันาความรู้ดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 
ขอ้ ๗. บุคคลหรือคณะบคุคลท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่เป็นบุคคล หรือคณะบุคคล

เดียวกบัผูท้าํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี หรือผูท่ี้เป็นคณะกรรมการดาํเนินการ หรือพนกังาน หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์

นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนใด 
 

หมวด ๓ 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ขอ้ ๘. ผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนตามกรอบแห่งจริยธรรม ดงัต่อไปน้ี 
๘.๑ ตระหนกัถึงหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน 
๘.๒ ตอ้งมีความซ่ือสตัย ์เท่ียงธรรม ปราศจากอคติส่วนตวั และปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งเตม็  
        ความสามารถ 
๘.๓ พึงละเวน้ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งในการกระทาํหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความ 
        เสียหายต่อการปฏิบติังานตรวจสอบกิจการ รวมทั้งท่ีจะทาํให้เกิดอคติ จนเป็นเหตุให้ไม่ 
        สามารถปฏิบติังานตรวจสอบตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบไดอ้ยา่งเท่ียงธรรม 

  ๘.๔ พึงพฒันาศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ 
                      อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

๘.๕ ไม่พึงรับส่ิงของหรือทรัพยสิ์นมีค่าใดๆ จากสหกรณ์ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีพึงไดรั้บ 
        จากการตรวจสอบกิจการ 
 



 
๘.๖ ไม่พึงเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ซ่ึงไดท้ราบจากการปฏิบติังาน 
       ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เวน้แต่เพ่ือประโยชน์ต่อสหกรณ์ ต่อการตรวจสอบใดๆ หรือ  
       ตอ้งให้ถอ้ยคาํในฐานะพยานตามกฎหมาย 

 
หมวด ๔ 

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ขอ้ ๙. ผูต้รวจสอบกิจการ มีหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ซ่ึงโดยทัว่ไป มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
๙.๑    ตรวจสอบสมุดบญัชี ทะเบียน เอกสารหลกัฐานทางการเงินการบญัชีของสหกรณ์ โดยใช ้
          เทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับกนัทัว่ไป เพ่ือให้ทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานะ 
          การเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
 ๙.๒  ตรวจสอบการดาํเนินธุรกิจและดาํเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะห์ประเมินผลและให้คาํแนะนาํ 
           แก่สมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการ และฝ่ายจดัการสหกรณ์ 
 ๙.๓ ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานภายในสหกรณ์ ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบติัแต่ละ  
          กิจกรรมตามท่ีฝ่ายบริหารกาํหนดไว ้
 ๙.๔ ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงานและการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย 
 ๙.๕ ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอ 
          ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 ๙.๖ ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและคาํแนะนาํของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบติัตาม 
         ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสัง่ของสหกรณ์หรือกิจการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร หรือท่ีเห็น 
         ว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 
๙.๗ ตรวจสอบงานท่ีใชร้ะบบสารสนเทศในการดาํเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงความน่าเช่ือถือของ  
          ขอ้มูลและความปลอดภยัระบบ 
 ๙.๘ ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพยแ์ละการใชท้รัพยากรทกุประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไป 
          อยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
 ๙.๙ เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดงัน้ี 

(๑) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือนหรือรายงานของเดือนท่ีเขา้ทาํการ 
      ตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
(๒) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ทั้งน้ี ผู ้ 
       ตรวจสอบกิจการควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน 
       และเขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบกิจการท่ีนาํเสนอ 
      ต่อท่ีประชุมนั้นๆ 

อน่ึง ในกรณีท่ีปรากฏชดัเจนว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัแก่สหกรณ์ ผู ้

ตรวจสอบกิจการจะตอ้งรายงานต่อกรรมการดาํเนินการและส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสหกรณ์โดยเร็ว 



กรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี ในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัเยี่ยงผูต้รวจสอบ

กิจการทัว่ไปพึงปฏิบติั หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเลอ่เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย ผูต้รวจสอบ

กิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 

หมวด ๕ 
หน้าที่ของสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ 

 
ขอ้ ๑๐. สหกรณ์ผูรั้บการตรวจสอบกิจการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

๑๐.๑ อาํนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการ 
๑๐.๒ จดัทาํบญัชี เอกสารหลกัฐานทางการเงินและบญัชี ตลอดจนเอกสาร หลกัฐานอ่ืนๆ ให้ 
           เรียบร้อยและครบถว้น พร้อมท่ีจะให้ผูต้รวจสอบกิจการทาํการตรวจสอบเม่ือใดกไ็ด ้
๑๐.๓ ช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามต่างๆ พร้อมทั้งจดัหาขอ้มูลเพ่ิมเติมให้แก่ผูต้รวจสอบกิจการ 
๑๐.๔ พิจารณาปฏิบติัตามขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ 

 
หมวด ๖ 

มาตรฐานการตรวจสอบกิจการ 
 
ขอ้ ๑๑. มาตรฐานในการตรวจสอบกิจการผูต้รวจสอบกิจการจาํเป็นตอ้งถือปฏิบติั ประกอบดว้ย 

  ๑๑.๑ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบกิจการ โดยทาํการตรวจสอบ 
          ให้ครอบคลุมทั้งดา้นการเงินการบญัชี (Financial Audit) การปฏิบติัการ(Operation Audit) 

          และการบริหารงาน(Management Audit) ของสหกรณ์ 

  ๑๑.๒ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบติังานตรวจสอบกิจการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ชดัเจน ถูกตอ้ง 

                           และเป็นธรรม 

  ๑๑.๓ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งวางแผนการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม และควบคมุผูช่้วย(ถา้มี) ให้ 

                                       ปฏิบติังานโดยถูกตอ้ง 

  ๑๑.๔ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งสอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ 

                                        สหกรณ์ว่าเหมาะสม และเพียงพอสาํหรับการดาํเนินงานและการบริหารอยา่งมี 

                                        ประสิทธิภาพ เพ่ือพิจารณากาํหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบให้เหมาะสม 

                                        รัดกุม 

  ๑๑.๕ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบติังานตรวจสอบหลกัฐานให้เพียงพอและเหมาะสมในการ 

                                        เสนอผลการตรวจสอบในรายงานการตรวจสอบกิจการ โดยใชวิ้ธีการตรวจสอบตามควร 

                                       แก่กรณี 

 ขอ้ ๑๒. มาตรฐานการรายงานท่ีผูต้รวจสอบกิจการจาํเป็นตอ้งถือปฏิบติั ประกอบดว้ย 

  ๑๒.๑ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งจดัทาํรายงานการตรวจสอบกิจการ ตามแบบท่ีกรมตรวจบญัชี 

                                       สหกรณ์กาํหนด 



  ๑๒.๒ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งระบวุตัถปุระสงค ์ขอบเขต และวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบไวใ้น 

           รายงานตรวจสอบกิจการโดยรัดกมุและชดัแจง้ 

  ๑๒.๓ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรายงานเร่ืองท่ีตรวจพบให้ครบถว้น และถูกตอ้งตรงตามขอ้เทจ็จริง  

                                       รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุงงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

หมวด ๗ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๑๓. ให้ถือว่าบรรดาเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ี

มีผลบงัคบัใช ้ยงัคงใชไ้ดต่้อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่และมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

                                  
  (นายแพทยเ์รืองศกัด์ิ    ใครบุตร) 

     ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร  จาํกดั  


