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Abstract
The Montree Audit and Law Co. Ltd.hs business lines are auditing for companies,
partnerships, cooperatives, etc., and include accounting services, tax services, business
registration services and other related services. While attending the internship under cooperative
program at the Montree Audit and Law Co. Ltd., the team was assigned to audit for recording
payment and cash receipts in the daily cash balance report of the savings cooperatives and
related documents.
This project was designed to improve knowledge understanding and the skills of auditing
through studying rules and regulations of the savings cooperatives, the procedures for daily
payments, the procedures for daily cash receipts and related documents. The result was that the
team had gained knowledge and understanding of the procedures of auditing for recording
payment and cash receipts in the daily cash balance report of the savings cooperatives. Having
confidence in future careers and with the goal that this project will be beneficial to interested
parties.
Keywords: Savings cooperative, Auditing, Related documents.

ข

กิตติกรรมประกาศ
การที่ ค ณะผูจ้ ดั ทาได้ม าปฏิ บตั ิ งานในโครงการสหกิ จศึ ก ษา ณ บริ ษ ทั มนตรี สอบบัญชี และ
กฎหมายจากัด ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 ส่ งผลให้คณะผูจ้ ดั ทา
ได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
จากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1.ดร.มนตรี
ช่วยชู
กรรมการผูจ้ ดั การ
2.นายชูศกั ดิ์
ช่วยชู
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3.นายพงศ์คณิ ต
คุณมั พรานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
4.นางสาวฉันทพิชญา
คลายานนท์ ผูช้ ่วยสอบบัญชีอนุญาต
5.นางเบญญาภา
สิ นประสงค์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
6.นางสาวนิตยา
สายชลคงสุ ข เลขานุการ
8.นางสาวนริ ศรา
สุ ขประเสริ ฐ ฝ่ ายธุรการ
9.นางเบญญาภา
สิ นประสงค์ พนักงานที่ปรึ กษา
และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชี วิตของการ
ทางานจริ งซึ่ ง คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาวกนกวรรณนพปฐมพงศ์
นางสาวทัศนียว์ รรณศรี ชยั ภูมิ
นางสาวยุวดี วงค์แก้ว
26 ตุลาคม 2559

สารบัญ
หน้า
ก
ข
ค
ง

จดหมายนาส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา…………………………………...………....1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน………………………………………………………..…..1
1.3 ขอบเขตขอบโครงงาน………………………………………………………………...1
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ…………………………………………………………………......2
บทที่ 2 การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของสหกรณ์……………………………………………………….………3
2.2 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์.........………………………………………………….……3
2.3 ประเภทของสหกรณ์................................………………………………….……….....4
2.4 หลักการสหกรณ์...………………………………………………………………….....9
2.5 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ……………………………………………….......10
2.6 แนวทางการตรวจสอบรายรับ………………………………………………………..12
2.7 แนวทางการตรวจสอบรายจ่าย……………………………………………………….12
2.8 เทคนิคการตรวจสอบ………………………………………………………………...12
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ………………………………………………….20
3.2 ลักษณะการประกอบการ……………………………..……………………………...20
3.3 ประวัติและความเป็ นมาของสถานประกอบการ……………………………………..20
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กร………………………………………………………………..21
3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย.....……………………….......21
3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา………………………………………….…...21
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน……………………………………….…………………...…..22
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนิ นงาน……………………………………………………………22
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือการใช้งาน……………………………………………………..22
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน…………………………………………………….……...23

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาและอุปสรรคจากการปฎิบตั ิงาน………………………………………….......40
5.2 แนวทางในการแก้ไขปั ญหา……………………………………………………........40
5.3 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะของโครงงาน…………………………………….….....…40
5.4 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา…………………………….….41
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก บทความวิชาการ
ภาคผนวก ข ข้อมูลไวนิล
ภาคผนวก ค บรรยากาศในการทางานภายในบริ ษทั
ประวัติคณะผูจ้ ดั ทา

สารบัญรู ปภาพ
หน้า
รู ปภาพที่ 3-1 แผนที่ต้ งั สถานประกอบการ………………………………………………………..20
รู ปภาพที่ 3-3 รู ปแบบการจัดองค์การ………………………..…………………………………....21
รู ปภาพที่ 4-1 สลิปเจ้าหนี้……………………………..…………………………………………..25
รู ปภาพที่ 4-2 สมุดเงินสดรับ……………………………………………………………………...25
รู ปภาพที่ 4-3 ใบสาคัญจ่าย………………………………………………………………………..28
รู ปภาพที่ 4-4 สมุดเงินสดจ่าย………………………………………………………….……….....29
รู ปภาพที่ 4-5 แผนทางเดินเอกสารการรับเงิน……………………………………………………..30
รู ปภาพที่ 4-6 แผนทางเดินเอกสารการรับฝากเงิน….……………………………………………..32
รู ปภาพที่ 4-7 แผนทางเดินเอกสารการจ่ายคืนค่าหุ ้น……………………………………………...34
รู ปภาพที่ 4-8 แผนทางเดินเอกสารการจ่ายเงินฉุ กเฉิ น…………………………………………….36
รู ปภาพที่ 4-9 แผนทางเดินเอกสารการจ่ายเงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ……………………………48

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน…………………………………………………………22

1

บทที่ 1
บทนำ
1.1ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (มาตรา 53)
บัญ ญัติ ว่ า “ให้ ส หกรณ์ มี ผู ้ต รวจสอบกิ จ การ ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทารายงานเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่”
ซึ่ ง เท่ ากับ กฎหมายให้ค วามส าคัญและก าหนดให้ทุก สหกรณ์ ต้องมี ผูต้ รวจสอบกิ จการโดยนาย
ทะเบี ยนสหกรณ์ มอบหมายให้กรมบัญชี สหกรณ์ ออกระเบียบหรื อคาสั่งที่เกี่ ยวกับการตรวจสอบ
กิ จการของสหกรณ์ ตามมาตรา 16 (8) ดังนั้นการตรวจสอบบัญชี กิจการสหกรณ์ บริ ษทั ที่ทาการ
ตรวจสอบนั้น ต้อ งมี ค วามรู ้ ความสามารถ และดู แ ลควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานให้
ปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งถู ก ต้องตามระเบี ย บของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิ บตั ิ งานในสหกรณ์ ขาดความ
รอบคอบและความระมัดระวังจะทาให้ผูต้ รวจสอบกิ จการอาจเขี ยนรายงานปั ญหาที่ที่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฝ่ายนั้นๆ ในที่ประชุมของสหกรณ์ให้คณะกรรมการของสหกรณ์น้ นั ทราบ
ในการปฏิบตั ิงานของคณะผูจ้ ดั ทารายงาน การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ด้ านเงิน
รับจ่าย เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและเผยแพร่ การปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อช่วยลดความผิดพลาดใน
การดาเนิ นงานด้านเงินรับจ่าย ดังนั้นการตรวจสอบบัญชี กิจการสหกรณ์ บริ ษทั ที่ทาการตรวจสอบ
นั้นต้องมีความรู ้ ความสามารถและดูแลควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ระบบ ถูกต้องตามระเบียบ การปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ขาดความละเอียดรอบคอบ และความ
ระมัดระวังจะทาให้การตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ไม่ประสบความสาเร็ จ ส่ งผลให้สหกรณ์เกิดความ
ไม่ ไ ว้ว างใจการสร้ า งความเข้า ใจเกี่ ย วกับ เงิ น รั บ จ่ า ย เหตุ น้ ี เอง คณะผูจ้ ดั ท าจึ ง ได้แ นวคิ ด การ
ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ -จ่ายควบคู่กบั การศึกษาข้อมูลการตรวจสอบบัญ ชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างถี่ถว้ น เพื่อป้ องกันความผิดพลาดและปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อความรู ้ความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ดา้ นเงินรับจ่าย
1.2.2 เพื่อลดความผิดพลาดในการดาเนิ นงานในการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ ออมทรัพย์
ด้านเงินรับจ่าย
1.2.3 เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของพนักงานประจาหน่วย
1.2.4 เพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ใช้ตรวจสอบเอกสารรายการรับจ่ายกับรายงานสรุ ปการรับจ่าย
1.3.2 ใช้เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบการรับเงิน และนาส่ งเงิน
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1.3.3 ใช้เป็ นหลักฐานเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินทุกรายการ
1.3.4 ใช้เป็ นรายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพย์
1.4 ประโยชน์ ทวี่ ่ำจะได้ รับ
1.4.1ช่วยให้สามารถรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์
1.4.2 เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการดาเนินงานด้านเงินรับจ่าย
1.4.3 เพิ่มประสิ ทธิภาพในการตรวจสอบงบการเงินมากยิง่ ขึ้น
1.4.4 เพื่อทาให้งานบัญชีในสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นระบบมากขึ้น
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดท าโครงงานการตรวจสอบบัญชี ส หกรณ์ ออมทรั พ ย์ด้านรั บ -จ่ า ยในครั้ งนี้ ผูจ้ ัดท าได้
ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการศึกษาดังนี้
2.1 ความหมายของสหกรณ์ ( จุฬาทิพย์ภทั ธาวาท,2540 )
ความหมายของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ( thrift and credit cooperatives or savings and credit cooperatives)คือสถาบัน
การเงิ นแบบหนึ่ งที่มีสมาชิ กเป็ นบุคคลซึ่ งมีอาชี พอย่างเดี ยวกัน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิ กรู ้ จกั
การออมทรัพย์ และให้กูย้ ืมเมื่อเกิ ดความจาเป็ นหรื อเพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์งอกเงยและได้รับจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
2.2 วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์มี ฐานะเป็ นนิ ติบุ คคลตามกฎหมาย การดาเนิ นงานของสหกรณ์ ต้องกระท า
ภายในขอบเขตขอวัตถุ ป ระสงค์ข องสหกรณ์ ที่ ก าหนดไว้ใ นข้อบัง คับ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์โดยทัว่ ไปได้
กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 8 ประการ
1. ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ ้น
2. รับเงินฝากจากสมาชิก
3. ให้สมาชิกกูเ้ งินตามความจาเป็ นหรื อมีประโยชน์
4. กูย้ มื เงินเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5. ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
6.ร่ วมมือกับทางราชการสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อ
ส่ งเสริ มกิจการของสหกรณ์
7. ส่ งเสริ มการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันและช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
8. กระทาการต่าง ๆตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ให้กระทาได้เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้นจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ วัตถุประสงค์ที่สาคัญมี 2 ประการ คือ
ประการแรกการส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ น้ และเงินรับฝาก ซึ่ งถือว่าเป็ น
วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประการทีส่ องการจัดให้มีเงินกูส้ าหรับสมาชิก ซึ่ งสาคัญเป็ นอันดับรองทั้งนี้ ในการให้กนู้ ้ นั สหกรณ์
จะให้กูเ้ มื่ อได้สอบสวนถี่ ถ้วนแล้วว่ามีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์จริ งๆ โดยในข้อบังคับได้กาหนด
จานวนขั้นสู งของเงิ นกูไ้ ว้ตามส่ วนของเงินได้รายเดือนของสมาชิ กหรื อตามส่ วนแบ่งเงินค่าหุ ้นของสมาชิ ก
แต่ละคน
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2.3 ประเภทของสหกรณ์
1. สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ ผูม้ ีอาชี พทางการเกษตร รวมกันจัด ตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็ น
นิ ติ บุ ค คลต่ อนายทะเบี ย นสหกรณ์ โดยมี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ด าเนิ นกิ จการร่ วมกันและ
ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและ กัน เพื่อแก้ไขความเดื อดร้ อนในการประกอบอาชี พของสมาชิ ก และช่ วยยก
ฐานะความเป็ นอยู่ของสมาชิ กให้ดีข้ ึน ความเป็ นมา สหกรณ์ การเกษตรแห่ งแรกได้จดั ตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2459 ชื่ อว่า สหกรณ์ วดั จันทร์ ไม่จากัดสิ นใช้ ในจังหวัดพิษณุ โลก เป็ นสหกรณ์ การเกษตร
ชนิ ดไม่จากัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บา้ นตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มี รายได้ต่ าและมีหนี้ สินมากมี
สมาชิ กแรกตั้ง จานวน 16 คน ทุนดาเนินงาน จานวน 3,080 บาท เป็ นค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า จานวน
80 บาท และเป็ นทุนจากการกูแ้ บงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิ ชย์ในปั จจุบนั ) จานวน 3,000
บาท
วัตถุประสงค์
สหกรณ์ การเกษตรดาเนิ นธุ รกิ จแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิ กดาเนิ นธุ รกิ จ
ร่ วมกัน ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน และช่ วยเหลื อส่ วนรวมโดยใช้หลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมอันดี งาม
ตามพื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ส มาชิ ก และส่ ว นรวมให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ท้ งั
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับ
ทาให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น จากการกูเ้ งินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ามาประกอบ
อาชีพ ทาให้มีที่ดินทากินเป็ นของตนเองหรื อมีที่ดินทากินมากกว่าเดิม ทั้งในรับความรู ้เกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การใช้พนั ธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ยางปราบศัตรู พืชการเก็บ
รักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผล ที่ได้จึงเป็ นไปตามความต้องการของตลาด ส่ งผลให้สหกรณ์
และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามัย
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
สถาบันการเงิ นแบบหนึ่ งที่มีสมาชิ กเป็ นบุคคลซึ่ งมีอาชี พอย่างเดี ยวกันหรื อที่ อาศัยอยู่ใน
ชุ มชนเดียวกัน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิ กรู ้ จกั การออมทรัพย์ และให้กูย้ ืมเมื่อเกิ ดความ
จาเป็ นหรื อเพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
สามารถกูย้ มื เงินได้เมื่อเกิดความจาเป็ นตาม หลักการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ความ
เป็ นมา สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในหมู่ขา้ ราชการสหกรณ์และพนักงาน
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492 คือ สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์
จากัดสิ นใช้ และได้แพร่ หลายไปในหน่ วยงานของรั ฐและเอกชนทัว่ ประเทศ ส่ วนสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ในชุ มชนแห่ งแรก คื อ สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนแม่มูล จากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2522
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วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มการออมทรัพย์ โดยการับฝากเงินและให้ผลตอบแทน ในรู ป ของดอกเบี้ยอัตรา
เดียวกับธนาคารพาณิ ชย์ และโดยการถือหุ ้นหัก ณ ที่จ่าย เป็ นรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ ้น
ทั้ง หมด เมื่ อสิ้ นปี ทางบัญ ชี ต้อ ง จ่ า ยเงิ นปั นผลค่ า หุ ้น ให้แ ก่ ส มาชิ ก ในอัตราที่ ก ฎหมายก าหนด
รวมทั้ง ให้บริ การด้านเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามความจาเป็ น
ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับ
เป็ นแหล่งเงินฝากและเงินกูข้ องสมาชิก ทาให้สมาชิกรู ้จกั เก็บออมเงิน และไม่ ต้องไปกูเ้ งิน
นอกระบบ ทาให้สถาบันครอบครัวมีความมัน่ คงขึ้น
3. สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชี พ
ซึ่ งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามลาพัง บุคคลเหล่านี้ จึงรวมกันโดยยึด
หลักการช่ วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ความเป็ นมา สหกรณ์ประมงแห่ งแรกได้จดั ตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2492 ชื่อว่าสหกรณ์ประมงพิษณุ โลกจากัด ในท้องที่ลาคลองกระบังโป่ งนก อาเภอพรหม
พิ ราม จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก เป็ นสหกรณ์ ป ระมงประเภทน้ า จื ด มี ส มาชิ ก แรกตั้ง จานวน 54 คน
ดาเนิ นการจัดสรรที่ทากิน การจาหน่ าย การแปรรู ป และขออนุ ญาตสัมปทานให้สมาชิ กจับสัตว์น้ า
ได้โดยสะดวก
วัตถุประสงค์
สหกรณ์ ป ระสงดาเนิ นการให้ความรู้ ทางด้านวิชาการในเรื่ องการจัดหาวัส ดุ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษาและการแปรรู ปสัตว์น้ าแก่สมาชิ ก รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือทางด้านธุ รกิจการประมงคือ การจัดหาเงิ นทุนให้สมาชิ กกูไ้ ปลงทุนประกอบอาชี พ
การจัดหาวัสดุการประมงมาจาหน่ ายการจัดจาหน่ ายสัตว์น้ าและผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้ า การรับฝากเงิ น
และสงเคราะห์สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบตั ิ
ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับ
ทาให้สมาชิกมีแหล่งเงินกูท้ ี่มีอตั ราดอกเบี้ยต่ามาลงทุนประกอบอาชี พ ซื้ อวัสดุอุปกรณ์และ
สิ่ งของจาเป็ นที่สหกรณ์นามาจาหน่ายในราคาที่เป็ นธรรม เมื่อมีผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะ
รวบรวมขายให้ในราคาที่ สูงขึ้ น บริ การรับฝากเงิ นเพื่อความสะดวก ปลอดภัยให้แก่ สมาชิ ก และ
สมาชิ กจะได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชี พการประมง ตามหลักวิชาการแผนใหม่
ให้สามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและปริ มาณตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึ งสิ ทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
4. สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์ที่มีผบู ้ ริ โภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสิ นค้า เครื่ องอุปโภคบริ โภคมาจาหน่ ายแก่
สมาชิ กและบุคคลทัว่ ไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า มีสภาพ

6
เป็ นนิติบุคคลซึ่ งสมาชิกผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนเป็ นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่ วมกันในสหกรณ์ดว้ ยความสมัคร
ใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้ อเครื่ องอุปโภคบริ โภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตน
และหมู่ ค ณะ ความเป็ นมา สหกรณ์ ร้ า นค้า จัด ตั้ง ขึ้ นโดยชาวชนบท อ าเภอเสนา จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ในปี พ.ศ.2480 และได้เลิ กล้มไป ต่อมารั ฐบาลได้ช่วยเหลื อ มีนโยบายที่จะ
ช่วยเหลือด้านการครองชี พให้กบั ประชาชน โดยการส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้มีการจัดตั้งสหกรณ์
ร้ านค้าขึ้น ทั้งในส่ วนกลางและส่ วน ภูมิภาคทุ กจังหวัดทัว่ ประเทศ ซึ่ งสหกรณ์ ร้านค้าที่ต้ งั ขึ้ นใน
เมืองที่ประชาชน หนาแน่นจะประสบความสาเร็ จมากกว่าสหกรณ์ร้านค้าที่ต้ งั ในชนบท
วัตถุประสงค์
สหกรณ์ ร้ า นค้า จะจัด หาสิ่ ง ของและบริ ก ารที่ ส มาชิ ก มี ค วามต้อ งการมาจ าหน่ า ย ช่ ว ย
จาหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านสหกรณ์ และด้านการค้า
ให้แก่สมาชิ กสหกรณ์ ปลุ กจิตสานึ กให้ สมาชิ กรู ้ จกั ประหยัด ช่วยตนเองและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและ
กัน ร่ วมมือและประสานงานกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกประเทศ ในอันที่จะ
เกื้อกูลกันและกัน
ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับ
ทาให้สมาชิ กมี สถานที่ซ้ื อขายสิ นค้าจาเป็ นตามราคาตลาดในชุ มชน ซึ่ ง เป็ นสิ นค้าที่ ดีมี
คุ ณภาพ เที่ยงตรงในการชัง่ ตวง วัด ตามความต้องการของสมาขิก เมื่อสิ้ นปี สหกรณ์ มีกาไรสุ ทธิ
ประจาปี สมาชิกจะได้รับเงินปั นผลตาม หุ น้ และเงินเฉลี่ยคืนตามส่ วนที่ได้ทาธุ รกิจกับสหกรณ์ การ
ซื้ อขายด้วยเงิ น สดสิ นค้าจะมีราคาที่ถูกกว่าเงิ นผ่อน ทาให้สมาชิ กมี ความรอบคอบในการจัดหา
สิ นค้าราคาถูกมาจาหน่ายเพื่อประโยชน์ ของสมาชิก
5. สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ การเกษตรในรู ปแบบหนึ่ ง ที่ มีการดาเนิ นการจัดสรรที่ ดินทากิ นให้ราษฎร การ
จัดสร้างปั จจัยพื้นฐาน และสิ่ งอานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่อยูอ่ าศัยควบคู่ไปกับการดาเนิ นการจัดหา
สิ นเชื่ อ ปั จจัยการผลิตและสิ่ งของที่จาเป็ น การแปรรู ปการเกษตร การส่ งเสริ มอาชี พ รวมทั้งกิจการ
ให้บริ การสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
ความเป็ นมา
ได้เริ่ มดาเนิ นงานเป็ นแห่ งแรกที่อาเภอลาลู กกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2478 โดย
ดาเนิ นการจัดซื้ อที่นาราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง เนื้ อที่ 4,109 ไร่ เศษ มาจัดสรรให้สมาชิ ก 69
ครอบครัวในรู ปของสหกรณ์การเช่าซื้ อที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้จดั ตั้งนิ คมสหกรณ์ในอาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 7,913 ไร่ และได้จดั สหกรณ์การเช่าที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติที่
เสื่ อมสภาพแล้ว ที่อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 วัตถุประสงค์ เพื่อ
การจัดนิ คม คื อ การจัดหาที่ ดินมาจัดสรรให้แก่ ราษฎรประกอบอาชี พทางการเกษตร ตลอดจน
จัดบริ การด้านสาธารณู ปโภคแก่สมาชิ ก เพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับจัดสรร
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ที่ดิน จัดตั้งขึ้นเป็ นสหกรณ์ งานจัดนิคม เป็ นงานที่ดินทากินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีข้ นั ตอน
ในการดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดหาทีด่ ิน
1.1 สหกรณ์นิคม โดยอาศัยพระราชบัญญัติจดั ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ ขอรั บ ที่ ดินรกร้ า งว่า งเปล่ า ที่ ค ณะกรรมการจัดที่ ดินแห่ ง ชาติ จาแนกเป็ นที่ จดั สรรเพื่ อ
การเกษตร น ามาจัด สรรให้ ราษฎรเข้า ครอบครองท าประโยชน์ และส่ ง เสริ ม ให้ จดั ตั้ง ขึ้ นเป็ น
สหกรณ์ ซึ่ งเมื่อสมาชิกได้ปฏิบตั ิครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
ที่ได้รับจัดสรรนั้นในที่สุด
1.2 สหกรณ์การเช่าซื้ อที่ดิน โดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และนโยบายของรัฐบาลใน
เรื่ องการจัดหาที่ดินให้ราษฎร กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ จึงจัดซื้ อที่ ดินขององค์การ หรื อเอกชนนามา
ปรับปรุ งจัดสรรให้รวบรวมกันจัดตั้งขึ้ นเป็ นสหกรณ์ ซ่ ึ งเมื่ อสมาชิ กได้ส่งชาระเงิ นค่าเช่ าซื้ อที่ดิน
และปฏิบตั ิการอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินที่ได้รับจัดสรร
นั้นในที่สุด
1.3 สหกรณ์ การเช่ าที่ดิน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ จะนาที่ดินป่ าสงวนแห่ งชาติที่เสื่ อมโทรมแล้ว มา
จัดสรรให้ราษฎร และจัดตั้งขึ้นเป็ นสหกรณ์ สมาชิ กจะมีสิทธิ์ เข้าครอบครองทากินในที่ดินที่ได้รับ
จัดสรรนั้นโดยเสี ยค่าเช่าในอัตราต่ า และที่ดินจะตกทอดทางมรดกไปยังลูกหลานได้ตลอดไป แต่
ห้ามมิ ให้โอนกรรมสิ ทธิ์ สหกรณ์ นิคมทั้ง 3 รู ปนี้ คงมีเพียง 2 รู ปแรกที่สมาชิ กจะได้ที่ดิน เป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง ส่ วนในรู ปของสหกรณ์ การเช่ าที่ดินนั้น สมาชิ กจะได้เพียงสิ ทธิ การให้ที่ดิน
โดยการเช่า และสิ ทธิ ที่ตกทอดทางมรดกตลอดไปเท่านั้น
2. การวางผังและปรับปรุ งที่ดิน เมื่อได้รับที่ดินแปลงใดมาจัดสหกรณ์ แล้วทางราชการจะสารวจ
รายละเอียดสภาพภูมิประเทศ ชนิ ดและลักษณะดิน ปริ มาณน้ าฝน จากนั้นจะวางแผนผังการการใช้
ที่ดิน ว่าควรดาเนินการสร้างบริ การสาธารณู ปโภคอย่างไรบ้าง เช่น ถนน การชลประทาน โรงเรี ยน
สถานีอนามัย ฯลฯ
3. การรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดสรรที่ดิน
4. การอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดิน
5. การกาหนดเงื่ อนไขการใช้ที่ดิน และการได้กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิน งานจัดสหกรณ์ เมื่ อจัดราษฎรเข้า
ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดิน ที่จดั หามาเรี ยบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับ
จัดสรรที่ดินนั้นจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ ข้ ึน และขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
เพื่อให้เกษตรกรมี สถาบันของตนเอง ที่ จะเป็ นสื่ อกลางในการอานวยบริ การด้านต่างๆ ส่ วนการ
ดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร
ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับ
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ทาให้สมาชิ กสหกรณ์ มีสหกรณ์ เป็ นสถาบันที่เป็ นสื่ อกลางในการขอรับบริ การต่างๆ จาก
รัฐบาล และเป็ นสถาบันที่อานวยความสะดวกในด้านการจัดหาสิ นเชื่ อ การรวมกันซื้ อ รวมกันขาย
การนส่ งเสริ มการเกษตรและการฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้ างให้เกิ ดระบบที่ดีในการจัดหาการ
ผลิต และการตลาดโดยสมาชิ ก เพื่อสมาชิ ก ในการประกอบอาชี พอย่างมัน่ คงจนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้น
6. สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ ที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 คน ที่มี
อาชีพอย่างเดียวกัน ได้รับ ความเดือดร้อนในเรื่ องเดียวกันรวมตัวกันโดย ยึดหลักการประหยัด การ
ช่วยตนเองและช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อแก้ ปั ญหาต่างๆ รวมทั้งการส่ งเสริ มให้เกิดความมัน่ คง
ในอาชีพต่อไป
ความเป็ นมา
สหกรณ์บริ การแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เป็ นการรวมตัว กันในกลุ่มผูม้ ีอาชี พทาร่ ม
ชื่อ สหกรณ์ผทู ้ าร่ มบ่อสร้าง จากัดสิ นใช้ อยูท่ ี่ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2496 ได้มี ก ารจัด ตั้ง สหกรณ์ บ ริ ก ารไฟฟ้ าหนองแขม จ ากัด อ าเภอ หนองแขม
กรุ งเทพมหานคร เป็ นสหกรณ์ที่ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค และในปี พ.ศ. 2497 จัดตั้งสหกรณ์
มีดอรัญญิก จากัด ที่ตาบลทุ่งช้าง อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และมีสหกรณ์บริ การ
อี ก หลายแบบตามมา เช่ น สหกรณ์ เคหสถาน สหกรณ์ แท็ก ซี่ สหกรณ์ หัตถกรรมผลิ ตภัณฑ์ไ ม้
สหกรณ์บริ การน้ าประปา สหกรณ์ผจู ้ ดั หางาน แห่งประเทศไทย ฯลฯ วัตถุประสงค์เพื่อดาเนิ นธุ รกิจ
ด้านการบริ การตามรู ปแบบของสหกรณ์ ส่ งเสริ มสวัสดิการ แก่สมาชิ กและครอบครัว ส่ งเสริ มการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกัน และกันในหมู่สมาชิก ร่ วมมือกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานอื่น
เพื่อความ ก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์
ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับ
สมาชิ กมี ส หกรณ์ เป็ นศูนย์ก ลางในการพัฒนาฝี มื อการผลิ ตภัณฑ์ต่า งๆ ให้มีคุ ณภาพได้
มาตรฐานเป็ นที่ ต้องการของตลาด มี แหล่ ง รวม ซื้ อรวม ขายผลิ ตภัณฑ์และอุ ป กรณ์ ในการผลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์ ช่ วยให้สมาชิ กสหกรณ์ ประกอบอาชี พได้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่ อสิ้ นปี ทางบัญชี ถ้า
สหกรณ์มี กาไรสุ ทธิ ประจาปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปั นผลตามหุ ้น และเงิน เฉลี่ยคืนตามส่ วน
ที่ทาธุ รกิจกับสหกรณ์
7. สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์อเนกประสงค์ ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยูใ่ นวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น
อาศัยในชุ มชนเดียวกัน ประกอบอาชี พเดียวกัน หรื อในสถานที่เดียวกัน หรื อมีกิจกรรมร่ วมกันเพื่อ
การรู ้ จกั ช่ วยเหลื อตนเองอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นให้สมาชิ กประหยัดและออม เพื่อการรู ้ จกั ช่ วย
ตนเองเป็ นเบื้องต้นและเป็ นพื้นฐานในการสร้างความมัน่ คงแก่ตนเองและครอบครัว
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ความเป็ นมา
สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ย น เป็ นอี ก สหกรณ์ ป ระเภทหนึ่ ง ตามประกาศกฎกระทรวงก าหนด
ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2548 เพื่อส่ งเสริ มให้เกิด
การรวมคน เพื่อทากิ จกรรมเรื่ องการออมและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้ดีข้ ึ น ในประเทศไทยได้เริ่ ม
จัดตั้งกลุ่มขึ้นแห่ งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2508 " กลุ่มเครดิตยูเนี่ ยนแห่ งศูนย์กลางเทวา " และ
ได้แพร่ ขยายการจัดตั้งสหกรณ์ และกลุ่ มเครดิ ตยูเนี่ ยนทัว่ ประเทศไทยขึ้ นเป็ นจานวนมากภายใต้
ปรัชญาและอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ มุ่งจะพัฒนาคนให้ช่วยตนเองและช่วยเหลื อซึ่ งกัน
และกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
ประโยชน์ ทสี่ มาชิกจะได้ รับ
1.เป็ นคนรู ้ จกั ประหยัดและออม สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนจัดตั้ง ในชุ ม นุ ม ของสมาชิ ก สมาชิ ก ของ
สหกรณ์จึงมีที่สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็ วไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มี
เงินจานวนน้อยหรื อมากก็ตาม สมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้
2. ช่วยแก้ไขปั ญหาการเงิน เมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนหรื อความจาเป็ นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสมาชิ ก
มีสิทธิ ที่จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นธรรม
3. สร้ างความมัน่ คงแก่สมาชิ กและครอบครัว สหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ ยนแต่ละแห่ งจะจัดให้มีบริ การใน
รู ปแบบต่างๆแล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ ซึ่ งมีส่วนสร้างความมัน่ คง
ให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก
4.สามารถพัฒนาชุ มชนและสังคม กิ จกรรมของสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนช่ วยให้ประชาชนในชุ มชน
เกิ ดการประหยัดและออม เพื่ อสร้ างกองทุ นขึ้ นในชุ ม ชน เพื่ อช่ วยเหลื อบ าบัดความทุ ก ข์ร้อนที่
เกิ ดขึ้ น เพื่อให้รู้จกั การแก้ไขและตัดสิ นใจช่ วยเหลื อกันในชุ มชนของตนเอง เป็ นการฝึ กผูน้ าใน
ชุมชน
2.4 หลักการสหกรณ์
การรวมตัวกันแบบสหกรณ์ ผูเ้ ข้ามารวมตัวกันต้องมีความเชื่อเป็ นพื้นฐาน 2 ประการ คือ
1.เมื่ อมี ปั ญหาจะต้องแก้ไ ขด้วยตนเองก่ อน โดยไม่ รอคอยขอความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่ น
เรี ยกว่า“ช่วยเหลือตนเอง”
2. บางปั ญหาแม้จะพยายามแก้ไขโดยช่วยตนเอง แล้วก็ยงั แก้ไขไม่ได้ก็ตอ้ งรวมกันทาหรื อ
รวมกันแก้ เรี ยกว่า“ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน”
การช่ วยตนเองและช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญของสหกรณ์ และนาไปสู่
ความสาเร็ จของสมาชิ ก และสหกรณ์ ที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดื อดร้ อนได้จริ ง คื อ นาสังคม
ไปสู่ การกินดี อยูด่ ี มีสันติสุข
หลักการสหกรณ์ คือ (Cooperative Principles) แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฎิบตั ิเพื่อให้
คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็ นรู ปธรรม มี 7 ประการ คือ
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1. การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
3. การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
4. การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ (Autonomy and Independence)
5. การศึกษา ฝึ กอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)
6. การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
7. การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
การบริ หารและการจัดการธุ รกิจบางแห่งนิยมเลียนแบบวิธีการของสหกรณ์มาใช้กล่าวคือเป็ นการนา
หลักการสหกรณ์ มาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นกิจการรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของ
มวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุ รกิจที่ดี
2.5 การกาหนดหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่ วนงาน หลักสาคัญของการควบคุ มภายใน
เกี่ ยวกับการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ไม่ตอ้ งให้พนักงานคนหนึ่ งคนใดควบคุ มงานเรื่ อง
หนึ่งเรื่ องใดตั้งแต่ตน้ จนจบ เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจเกิดการทุจริ ตได้ง่าย หรื ออาจมีขอ้ ผิดพลาดที่ไม่
มีใครพบ ดังนั้นจึงต้องแยกให้งานด้านปฏิบตั ิการ การดูแลรักษาสิ นทรัพย์ การบัญชี รวมทั้งการ
ตรวจสอบภายในเป็ นอิสระจากกัน เพื่อให้มีการควบคุ มกันได้ แต่ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งให้มีการ
ประสานงานที่ดีดว้ ย
การแบ่งแยกหน้าที่ที่สาคัญที่สุด ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ดา้ นการปฏิบตั ิงานกันการบัญชี
กล่ าวคือ แผนกที่รับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ งานต้องไม่เป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชี และรายงานผลเพื่อแสดง
ผลงานของตนเอง ตัวอย่างเช่ น ถ้ามอบหมายให้พนักงานบัญชี ประจาหน่วยเป็ นผูร้ ับเงินชาระหนี้
จากสมาชิ ก และท าหน้า ที่ บ นั ทึ กบัญชี ย่อยลู ก หนี้ ด้วยแล้วพนัก งานอาจจะทาการทุ จริ ตโดยการ
ยักยอกเงินที่ได้รับไปใช้ส่วนตัวโดยไม่มีผใู ้ ดตรวจพบในเวลานั้น
การศึกษาการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่ วนงานและของบุคคลต่างๆใน
สหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการอาจศึกษาได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
1.ข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ ซึ่ งระบุ อ านาจหน้า ที่ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละคณะกรรมการ
ดาเนินการ
2.ระเบียบของสหกรณ์ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการซึ่ งกาหนดหน้าที่
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการดาเนิ นการและในบางสหกรณ์ อาจมี ระเบี ยบว่าด้วยพนักงาน
สหกรณ์กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานไว้อีกด้วย
3.รายงานการประชุ มคณะกรรมการดาเนินการ ในบางสหกรณ์คณะกรรมการดาเนิ นการ
อาจกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานไว้ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
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4.สอบถามฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ ในสหกรณ์ ที่ไม่ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาจสอบถามได้จากผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการดาเนิ นการว่า
ได้กาหนดให้พนักงานคนใดรับผิดชอบปฏิบตั ิงานใดบ้าง
เมื่อได้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและพนักงานแต่ละคนแล้วจะต้อง
พิจารณาด้วยว่าหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ สหกรณ์ กาหนดไว้น้ นั เป็ นไปตามหลักการควบคุ ม
ภายในที่ดีหรื อไม่ อย่างไรก็ตามต้องคานึ งถึงข้อจากัดของสหกรณ์ ดว้ ย เช่น สหกรณ์ไม่สามารถ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายในที่ดีได้ เพราะไม่สามารถจ้างพนักงาน
ได้ค รบทุ ก ต าแหน่ ง อาจจาเป็ นต้องให้พ นัก งานคนใดคนหนึ่ ง ปฏิ บ ตั ิ ง านหลายด้า น ซึ่ ง ขัด กับ
หลักการควบคุ มภายในที่ ดี แต่กรณี เช่ นนี้ ตอ้ งพิจารณาด้วยว่าสหกรณ์ ได้กาหนดวิธีการควบคุ ม
อย่างอื่นเพื่อทดแทนข้อบกพร่ องนี้หรื อไม่
การจัดระบบงาน หมายถึ ง ขั้นตอนของงานแต่ละงานซึ่ งกาหนดทางเดิ นของงานตั้งแต่
จุดเริ่ มต้นจนกระทัง่ ถึงจุดสุ ดท้าย โดยบอกให้ทราบถึงผูป้ ฏิบตั ิและวิธีการปฏิ บตั ิการศึกษาการจัด
ระบบงานโดยสอบถามการปฏิบตั ิงานจริ งจากผูป้ ฏิบตั ิและควรศึกษาเป็ นระบบ ดังนี้
1. การรับ - จ่ายคืนค่าหุ น้
2. การจ่ายเงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.1 การจ่ายเงินกูส้ ามัญ
2.2 การจ่ายเงินกูพ้ ิเศษ
2.3 การจ่ายเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
3. การรับชาระหนี้จากสมาชิก
3.1 การรับชาระหนี้ระหว่างเดือน
3.2 การรับชาระหนี้ประจาเดือน
4. การรับฝาก – จ่ายคืนเงินรับฝาก
5. การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
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2.6 แนวการตรวจสอบรายรับ
การตรวจสอบการบันทึกบัญชี
1. ตรวจสอบว่าการรับเงิ นรายได้ดอกเบี้ยรับมีหลักฐานการรับถูกต้องและได้บนั ทึกบัญชี
ดอกเบี้ยรับในสมุดสรุ ปประจาวันครบถ้วน
2. ตรวจสอบรายการปรับปรุ งรายได้คา้ งรับ
3. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินรายได้อื่นๆและการบันทึกรายการในสมุดสรุ ปประจาวัน
4. ตรวจสอบการผ่านรายการรายได้จากสมุดสรุ ปประจาวันไปสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป
ตรวจสอบการปฏิบัติการ
1.ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ดอกเบี้ ยรั บว่าได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและ
เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการ
2. ตรวจสอบการรับเงินรายได้อื่นๆว่าได้บนั ทึกบัญชีเป็ นประจาวัน
3. ทดสอบการคานวณดอกเบี้ยรับในแผ่นบัญชียอ่ ยลูกหนี้
ตรวจสอบการบริหาร
1. ตรวจสอบแผนงานหรื อประมาณการรายได้ที่คณะกรรมการกาหนด
2. เปรี ยบเทียบรายได้ต่างๆที่ได้รับจริ งกับแผนงานและประมาณการรายได้ที่กาหนดไว้
2.7 แนวการตรวจสอบรายจ่ าย
ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
1. ตรวจสอบการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายในสมุดสรุ ปประจาวัน และความถูกต้องสมบูรณ์
ของหลักฐานการจ่าย
2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3. ตรวจการผ่านรายการค่าใช้จ่ายจากสมุดสรุ ปประจาวันไปสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป
ตรวจสอบการปฏิบัติการ
1. ตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายต่างๆได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในกิ จการของสหกรณ์ถูกต้องตาม
มติของคณะกรรมการและเป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่กาหนดไว้
2. ตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายต่างๆได้ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ
ตรวจสอบการบริหาร
1. ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่คณะกรรมการได้กาหนดไว้
2. เปรี ยบเทียบรายจ่ายจริ งกับประมาณรายจ่ายประจาปี
2.8 เทคนิคการตรวจสอบ
เทคนิคการตรวจสอบเป็ นการรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริ งในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบ
บัญชี เพื่อสามารถนาข้อมูลดังกล่าวจัดทารายงานการตรวจสอบ เพื่อที่จะสามารถจัดทาข้อแนะนา
ที่เป็ นประโยชน์ต่อไป
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1. การตรวจดู
2. การตรวจนับทรัพย์สิน
3. การสังเกต
4. การยืนยันยอด
5. การตรวจสอบใบสาคัญ
6. การคานวณ
7. การตรวจสอบการผ่านรายการ
8. การหารายการผิดปกติ
9. การสอบถาม
10. การตรวจสอบบัญชียอ่ ยต่างๆ
11. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
12. การสังเกตสภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงาน
13. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
รายละเอียดของเทคนิคในการตรวจสอบแต่ละกรณี จะได้ศึกษาเป็ นหัวข้อๆไป
1. การตรวจดู
เป็ นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน เช่น รายงานการประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั สัญญา
เช่าที่ทาการ ใบเสร็ จรับเงิน ระเบียบข้อบังคับต่างๆของกิจการ การดูหลักฐานและเอกสารต่างๆจะ
ทาให้ผสู ้ อบบัญชีได้รู้รายละเอียดของทรัพย์สิน ภาระหนี้ สินของกิจการ ตลอดจนได้ทราบรายการ
บัญชีหรื อยอดคงเหลือในแต่ละบัญชีควบคู่กบั การดูความน่าเชื่ อถือของเอกสารดังกล่าว
2. การตรวจนับทรัพย์สิน
การตรวจนับถือเป็ นการตรวจสอบด้วยสายตา เพื่ อให้ทราบว่าทรัพย์สินสิ่ งที่ตอ้ งการมีอยู่
จริ งโดยการตรวจดูให้เห็นด้วยตา มีการตรวจนับปริ มาณ และเป็ นการพิสูจน์คุณภาพของทรัพย์สิน
นั้นๆไปในตัวอี กด้วย การตรวจนับดังกล่ าวนี้ จะใช้ได้เฉพาะทรั พย์สินที่ มีรูปร่ าง เช่ น เงิ นสด
สิ นค้า เครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้สานักงาน หรื อใช้กบั ทรัพย์สินที่มีหลักฐานแสดงสภาพของ
ทรัพย์สินนั้น เช่ น ใบหุ ้น ใบหุ ้นกู้ ตัว๋ เงิ นรับ เทคนิ คการตรวจนับยังทาให้ทราบว่ากิ จการเป็ น
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินนั้นจริ ง การตรวจนับจึงเป็ นการพิสูจน์วา่ สิ่ งที่ตอ้ งการตรวจสอบนั้น
มีอยูจ่ ริ ง และยังทาให้ผสู ้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบกิจการ
1.ได้เห็นสิ่ งที่ตรวจสอบนั้นด้วยตาตนเอง เช่น ใบหุ น้
2.ได้ตรวจนับเชิงปริ มาณ เช่น รถยนต์
3.ได้ตรวจคุณภาพหรื อสภาพของสิ่ งของ เช่น อาคาร ที่ดิน อุปกรณ์ เครื่ องจักร
เทคนิ คการตรวจนับจึงนับว่าเป็ นประโยชน์ในด้านการควบคุมภายในเป็ นอย่างดี สามารถ
ปฏิบตั ิได้ง่าย เป็ นผลให้มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ตามมาด้วย
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3. การสั งเกต
ในระหว่างการตรวจสอบผูส้ อบบัญชีมีโอกาสที่จะทาการสังเกตเกี่ยวกับสภาพและลักษณะ
การปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานต่างๆไปพร้ อมกันเพื่อจะดู รายการอื่ นที่ เชื่ อมโยงหรื อ
สัมพันธ์กนั
กล่ า วคื อในขณะที่ ผูส้ อบบัญชี สั ง เกตการตรวจนับ สิ น ค้า ก็ อาจจะสั ง เกตเห็ นว่า สิ นค้า
คงเหลือส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าที่ลา้ สมัย หรื อสิ นค้าระเภทใดชารุ ด เพื่อมองไปถึงประสิ ทธิ ภาพของ
พนักงาน หรื อเจ้าหน้าที่โดยส่ วนรวมได้
หรื อระหว่างตรวจนับเงินสด ผูส้ อบบัญชี อาจจะสังเกตว่ามีการละเลยในเรื่ องการใช้ระบบ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินสดหย่อนยานหรื อไม่ รหัสห้องมัน่ คงมีผไู ้ ม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รู ้หลายคน ย่อมมองไปถึงการควบคุมด้านเงินสดมีนอ้ ยซึ่ งอาจจะเกิดการทุจริ ตในเรื่ องเงินสดในมือ
ได้ง่าย เป็ นต้น
เทคนิคการสังเกตนี้ น่าจะเป็ นเรื่ องทัว่ ๆไปที่ผสู ้ อบบัญชี สามารถนาไปใช้กบั การตรวจสอบ
ได้ทุกกรณี ซึ่ งผูส้ อบบัญชี จึงไม่ควรมองข้ามเทคนิ คดังกล่ าวแต่ตอ้ งบันทึกความน่ าสงสัยไว้ใน
กระดาษทาการเสมอ
การสั ง เกตจึ ง เป็ นการสั ง เกตด้ว ยตาช่ ว ยให้ ผู ้ส อบบัญ ชี ท ราบความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามที่กาหนดหรื อนโยบายของกิจการมากน้อยเพียงใด การใช้เทคนิ คนี้ จะต้อง
มีใช้วจิ ารณาญาณและประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชีประกอบด้วย
ผลของการสังเกตเป็ นข้อมูลที่พบจากการปฏิ บตั ิงานในช่ วงระยะเวลาสั้นๆจึงต้องค้นหา
หลักฐานประกอบอีกจานวนไม่น้อย แต่ในทางปฏิบตั ิผสู ้ อบบัญชี จะมีญาณที่เหนื อกว่าคนทัว่ ไปที่
จะค้นหาหรื อสังเกตความผิดปกติได้มากกว่าคนอื่น
4. การยืนยันยอด
การยืนยันยอดเป็ นการได้รับหลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบุคคลภายนอกกิจการที่ทา
การตรวจสอบ ซึ่ งบุคคลนั้นมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับข้อเท็จจริ งและทราบเรื่ องนั้นเป็ นอย่างดี ในฐานะ
ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป
เทคนิ คการยืนยันยอดใช้ในการตรวจสอบรายการซึ่ งไม่สามารถตรวจนับได้ เช่ น ลูกหนี้
เจ้าหนี้ ยอดเงิ นฝากธนาคาร สิ นค้าซึ่ งเก็บรักษาไว้ในคลังสิ นค้า หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
กรรมสิ ทธิ์ ของทรัพย์สินที่ฝากขาย หรื อรับฝากขาย เป็ นต้น
การใช้การยืนยันยอดในลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปนี้ ผสู ้ อบบัญชี จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
ควบคุมการยืนยันยอดอย่างใกล้ชิด เริ่ มจากการจัดทาหนังสื อยืนยันยอด การใส่ ซองจดหมาย การ
นาส่ งไปรษณี ย ์ การรับจดหมายตอบรับ เพราะหากไม่ได้ทาการควบคุมที่ดี คาตอบที่ได้รับกลับมา
จากการยืนยันยอดก็จะเป็ นหลักฐานที่ไม่มีค่า
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การยืนยันยอดจึงเป็ นเทคนิคที่จะต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งทราบหลักฐาน
ต่างๆและให้ยนื ยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยตรงไปยังผูส้ อบบัญชีและการยืนยันนี้ จะเป็ นหลักฐานที่
เชื่อถือได้มากที่สุด
การยืนยันยอดลูกหนี้และยืนยอดเจ้าหนี้ สามารถกระทาได้ 2 วิธี คือ
1.การสอบทานโดยตรง โดยผูส้ อบบัญชี ส อบถามโดยตรงไปยัง ลู กหนี้ หรื อเจ้า หนี้ ท าง
โทรศัพท์หรื อไปพบเป็ นการส่ วนตัว
2. การสอบทานโดยขอคายืนยันทางไปรษณี ย ์ แบ่งเป็ น
1. แบบให้ตอบกลับทุกกรณี ไม่วา่ จะถูกต้องหรื อทักท้วงก็ตาม
2. แบบตอบกลับเมื่อมีการทักท้วง ถ้าถูกต้องก็ไม่ตอ้ งตอบกลับส่ วนจะใช้วิธีการ
ใดแล้วแต่ ค วามสะดวกในการดาเนิ นการของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนค่ า ใช้จ่า ยในการยืนยันยอด
ดังกล่าว
วิธีจดั ทาหนังสื อยืนยันยอดทางไปรษณี ยต์ อ้ งให้เกิ ดความรั ดกุมดังที่ได้กล่ าวมาแล้ว ใน
กรณี การยืนยันยอดลูกหนี้ ควรพิจารณาดังนี้
1. ผูจ้ ดั การสหกรณ์ เป็ นผูท้ าหนังสื อยื นยันยอดไปยังลูกหนี้ เพื่อขอยืนยันยอดให้ผูส้ อบ
บัญชี ดังนั้นจะต้องให้ผสู ้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่ งออก
ไปยังลูกค้า
2.หน้าซองที่ส่งออกไปต้องตีตรายางชื่อที่อยูข่ องผูส้ อบบัญชี เมื่อไม่ถึงผูร้ ับจะได้ตีกลับไป
ยังผูส้ อบบัญชี เพื่อสามารถตรวจสอบต่อไปว่าลูกหนี้น้ นั มีตวั ตนจริ งหรื อไม่ต่อไป
3.ต้องแนบซองติ ดแสตมป์ ประทับ ตรายางชื่ อที่ อยู่ข องผูส้ อบบัญชี เพื่ อสะดวกในการ
ส่ งคืนไปยังผูส้ อบบัญชีเพื่อสามารถรับแบบยืนยันยอดได้โดยตรง
ภายหลังที่ได้รับคาตอบยืนยันยอดกลับมาแล้ว ผูส้ อบบัญชี จะต้องประเมิ นผลการยืนยัน
ยอดลู ก หนี้ และติ ดตามผลเฉพาะรายที่ มีการทักท้วงหรื อปฏิ เสธหนี้ เพื่อหาข้อเท็จจริ งต่อไป ซึ่ ง
เทคนิ คดังกล่าวจะมีผลน้อยเพราะขาดความร่ วมมือจากลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ การตอบรับส่ วนใหญ่จึง
กลับมาน้อยกว่าที่ควรทาให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งเสี ยเวลาในการสุ่ มตัวอย่างอื่นประกอบไปอีกครั้ง
5. การตรวจสอบใบสาคัญ
การตรวจสอบใบสาคัญ หมายถึ ง การตรวจสอบเอกสารใบสาคัญประกอบการบันทึ ก
รายการบัญชี เช่น ใบกากับสิ นค้า เช็คธนาคาร ใบเสร็ จรับเงิน ใบสาคัญจ่าย กรมธรรม์ประกันภัย
ใบหุ น้ ทุน สัญญาต่างๆ การรับประกัน ใบขอซื้ อ ใบรับรอง เป็ นต้น
เทคนิ คการตรวจสอบใบสาคัญจะใช้โดยการเปรี ยบเทียบเอกสารใบสาคัญดังกล่าวกับการ
บันทึกรายการในสมุดบัญชี ซึ่งจะทาให้ผสู้ อบบัญชีได้ใช้ความสามารถในการพิจารณา
1.ความเหมาะสมของรายการค้า
2. ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
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การตรวจสอบเอกสารใบสาคัญนี้ เช่น การตรวจสอบรายการซื้ อสิ นค้าของเดือนหนึ่ งเดือน
ใดตลอดทั้งเดือนในสมุดรายวันซื้ อ โดยเปรี ยบเทียบกับใบกากับสิ นค้าของผูข้ ายรวมทั้งรายการขาย
สิ นค้าย่อมมีหลักฐานในใบส่ งของประกอบกันไปด้วย
ข้อพึงระวังในการตรวจเอกสารใบสาคัญ คือ
1. เอกสารใบสาคัญที่ตรวจสอบนั้นเป็ นของจริ ง ไม่ใช่ทาปลอมแปลงขึ้น
2.ต้องเป็ นรายจ่ายของกิจการ ไม่ใช่รายจ่ายส่ วนตัวของผูบ้ ริ หารแต่มาเบิกเงินกิจการ
3. มีการอนุมตั ิเอกสารใบสาคัญจากผูม้ ีอานาจ
4.ได้มีการบันทึกบัญชีโดยถูกต้อง ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินหรื อเงินลงทุน หรื อค่าใช้จ่าย
5. กิจการได้รับสิ่ งของหรื อบริ การนั้นอย่างถูกต้องทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพและมีส่ง
มอบก่อนกาหนดเวลาในสัญญา
6. การคานวณ
การค านวณเป็ นเทคนิ ค การสอบบัญชี ที่ น ามาใช้มากที่ สุ ด เพราะเป็ นการพิ สู จ น์ความ
ถูกต้องของตัวเลขและใช้กบั การบวกหายอดคงเหลือในสมุดรายการขั้นต้น รวมไปถึงการคานวณ
ยอดคงเหลือในสมุดแยกประเภททัว่ ไปและบัญชีแยกประเภทรายย่อย
การคานวณสามารถใช้ได้หลายกรณี ดว้ ยกัน เช่น การคานวณและรวมยอดรายการสิ นค้า
คงเหลื อ การคานวณค่าเสื่ อมราคา การคานวณการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ การคานวณโบนัส
เจ้าหน้าที่ การคานวณตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า การคานวณตัดบัญชีรอตัดจ่าย เป็ นต้น
การคานวณเป็ นสิ่ งที่ทาได้ง่ายและสมบูรณ์ ในตัวของมันเอง เนื่ องจากผูว้ อบบัญชี ทาการ
คานวณตัวเลขด้วยตนเองได้และสามารถตรวจสอบกับความถูกต้องในการบันทึกรายการในสมุด
บัญชี ซึ่ งตัวเลขที่คานวณได้มีความน่ าเชื่ อถื อมากกว่า แต่มิได้หมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการ
คานวณจะเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องเสมอไป
7. การตรวจสอบการผ่านรายการ
การตรวจสอบผ่านรายการมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกบัญชี โดย
การตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุ ดรายวันขั้นต้นไปยังสมุดแยกประเภททัว่ ไปและ/หรื อแยก
ประเภทลูกหนี้ แยกประเภทเจ้าหนี้
รวมไปถึงรายการจัดทางบทดลอง ผูส้ อบบัญชี จาเป็ นต้องตรวจสอบการผ่านรายการโดย
ใช้ตวั เลขที่ค านวณได้ รวมไปถึ งการตรวจสอบหลัก ฐานจากเอกสารอื่นๆประกอบการอนุ มตั ิ
รายการตามอานาจของผูบ้ ริ หาร
การตรวจสอบการผ่านรายการเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนในการ
ผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นไปยังสมุดบัญชี แยกประเภท รวมไปถึงการจัดทางบทดลองของ
กิจการในแต่ละเดือน
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เทคนิคดังกล่าวในปั จจุบนั มีใช้นอ้ ย เนื่ องจากกิจการหรื อหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้นา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการประมวลผลทางบัญชี การตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ จึง
มีความจาเป็ นในการทดสอบเรื่ องดังกล่าวด้วย
8. การหารายการผิดปกติ
การตรวจสอบหารายการผิดปกติ หมายถึง การตรวจสอบเพื่อค้นหารายการผิดปกติใน
บัญชีแยกประเภท สมุดรายการขั้นต้นและสมุดบัญชี อื่นๆที่ผสู ้ อบบัญชี สามารถใช้เทคนิ คนี้ ใช้ใน
กรณี ที่เกิดความสงสัยว่าจะมีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีการทุจริ ตเกิดขึ้น
ผลที่ได้รับจากการใช้เทคนิคการหารายการผิดปกติ จาเป็ นต้องใช้ประสบการณ์ของผูส้ อบ
บัญ ชี ที่ ส ะสมมานานอาศัย ความช านาญและการรอบรู ้ ซึ่ งจะได้รั บ ประโยชน์ อ ย่า งมาก การ
ตรวจสอบต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ตามมาด้วย
การใช้เทคนิคหารายการผิดปกติ จะทาให้ประหยัดเวลา และอาจค้นพบข้อเท็จจริ งอื่นๆที่มี
ประโยชน์แต่การใช้เทคนิ คดังกล่ าวไม่ใช่ หลักฐานในตัวของมันเอง เป็ นเพียงการชี้ ให้ทราบถึ ง
ความจาเป็ นที่จะต้องค้นหาหลักฐานอื่นๆ ประกอบเพื่อนาไปสู่ เอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อถือต่อไป
ตัวอย่างการหารายการผิดปกติ
1. การจ่ายเงิ นเดื อนพนักงาน ต้องมี 12 รายการตลอดปี หากเกิ นกว่านี้ ถือว่าเป็ นรายการ
ผิดปกติตอ้ งตรวจสอบเพิม่ เติม
2.การจ่ายค่าเช่ าที่ทาการจะต้องมี 12 รายการตลอดปี หากปี ใดมีรายการมากกว่าหรื อต่ า
กว่า 12 รายการต้องถือว่าผิดปกติ ต้องตรวจสอบรายละเอียดมากขึ้น
3. รายการทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายจะอยูด่ า้ นเดบิต หรื อบัญชีหนี้ สิน ทุนและรายได้จะมียอด
ดุลทางด้านเครดิต หากมีรายการผิดปกติตอ้ งตรวจหาสาเหตุ
4. การโอนรายการต่างๆที่เป็ นตัวเลขจานวน ควรจะต้องตรวจกับรายงานการประชุ มของ
คณะกรรมการดาเนินการหรื อรายงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี
5.รายการเงิ นจานวนมากๆ ที่มีการโอนในวันสิ้ นปี หรื อการปรับปรุ งรายการในวันสิ้ นสุ ด
อย่างผิดปกติ ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
อย่าลืมว่า การหารายการผิดปกติไม่ใช่หลักฐาน แต่เป็ นการชี้ ให้เห็นความจาเป็ นที่จะต้อง
หาหลักฐานด้วยการใช้เทคนิคอื่นๆมาประกอบในการตรวจสอบ
9. การสอบถาม
เทคนิ คการสอบถามมักเป็ นจุดเริ่ มต้นในการตรวจสอบ หรื อใช้เป็ นเทคนิ คเพิ่มเติมกับทุก
เทคนิ คในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง การสอบถามจากคนๆเดี ยวย่อมไม่สามารถนามาอ้างอิงได้
แต่ถา้ ถามหลายคนตอบมาในลักษณะเดียวกันย่อมเป็ นหลักฐานได้ระดับหนึ่ ง แต่ยงั เชื่ อถือไม่ได้จึง
ต้องค้นหาเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม
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การสอบถามเป็ นเทคนิ คที่ผสู ้ อบบัญชี ใช้มากที่สุด ยิ่งในระหว่างการตรวจสอบสหกรณ์
ด้วยแล้ว ต้องใช้เกือบตลอดเวลา ผูส้ อบบัญชี จึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษย์สัมพันธ์สามารถประสานงาน
กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็ นอย่างดี
คาตอบที่ ได้รับ อาจจะเป็ นค าตอบด้วยวาจา แต่ ใ นทางบัญชี จะต้องมี หลัก ฐานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึ่ งบางครั้งไม่สะดวกที่จะให้คู่สนทนาจะทาหลักฐานดังกล่าวให้ผสู ้ อบบัญชี จะต้อง
จดบันทึกไว้เอง ความเชื่อถืออาจลดน้อยลง
เทคนิคการสอบถามนี้เป็ นข้อมูลที่สาคัญ จึงต้องใช้ควบคู่กบั เทคนิ คอื่นๆ คาตอบที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรย่อมเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบดีกว่าคาตอบที่เป็ นเพียงวาจา
ดังนั้นการสอบถามที่เป็ นข้อมูลที่สาคัญ ผูส้ อบบัญชี จะต้องทาเป็ นหนังสื อถึ งผูเ้ กี่ ยวข้อง
และให้ตอบเป็ นหนังสื อเช่ นกัน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานรายงานการตรวจสอบ เช่ น รายการที่ เกิ ด
ภายหลังออกงบการเงินและมีสาระสาคัญต่องบการเงิน หรื อภาระหนี้ สินหลังจากที่ออกงบการเงิ น
ไปแล้ว รวมถึงรายงานผลการแพ้คดีที่กิจการต้องชาระหนี้เป็ นจานวนมากด้วย เป็ นต้น
10. การตรวจสอบบัญชีย่อยต่ างๆ
การตรวจสอบบัญชี ย่อยต่ างๆ เป็ นเทคนิ คการตรวจสอบเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดในการ
บันทึกรายการทางบัญชียอ่ ยซึ่ งตามปกติตอ้ งยอดรวมตรงกับบัญชีคุมนัน่ เอง
การตรวจสอบบัญชียอ่ ยอาจจะไม่พบรายการข้อผิดพลาดที่เป็ นสาระสาคัญ แต่มีผลในการ
สนับสนุนหรื อใช้ประกอบกับพฤติการณ์ที่น่าสงสัยของผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริ ต
ในด้านอื่นๆได้
11. การตรวจสอบความสั มพันธ์ ของข้ อมูล
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล หมายถึง การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกันโดยตรง ซึ่ งจะชี้ ให้เห็ นถึ งความถู กต้องของการบันทึ กรายการในสมุ ด
รายวันขั้นต้นหรื อการผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภทของบัญชี เหล่านั้นได้
สิ่ งสาคัญในการใช้เทคนิ คการตรวจสอบความสัมพันธ์ ของข้อมูลคือการพิสูจน์ยอดของ
บัญชี ที่เกี่ ยวข้องกัน เช่ น ลูกหนี้ กบั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ หรื อ ทรัพย์สินถาวรกับค่าเสื่ อมราคา
สะสม ข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้ นจะทาให้ทราบข้อบกพร่ องใช้เป็ นแนวทางในการค้นหาข้อผิดพลาด
อื่นๆที่จะตามมา
12. การสั งเกตสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
การสั ง เกตสภาพและลัก ษณะการปฏิ บ ัติง าน หมายถึ ง การสั ง เกตดู ท ั่ว ๆไปของการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ว่าพนักงานมีความเสี ยสละ ทุ่มเท สามัคคีกนั หรื อไม่เป็ นการพิสูจน์หรื อ
ประเมินการควบคุมภายใน เพื่อสรุ ปจุดที่จะต้องเน้นในการตรวจสอบ
ลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างดี พนักานมีความเอื้ออาทรต่อกันสังคมโดยทัว่ ไป
แคบ ก็จะทาให้ความสนใจในเรื่ องการขัดแย้ง หรื อการทุจริ ตในองค์กรลดลงไปตามด้วย ยิ่งมีระบบ
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การควบคุ มภายในด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ดว้ ยแล้ว จะเกิ ดระบบความน่ าเชื่ อถื อในหลักฐานและ
เอกสารอื่นๆตามมา
13. การวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ หมายถึง การศึกษาและเปรี ยบเทียบข้อมูลที่สัมพันธ์รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ ว่าเป็ นไปตามที่ควรหรื อไม่ ซึ่ งจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่น
เพิม่ เติม เพื่อเกิดความน่าเชื่อถือ
ผูส้ อบบัญชีสามารถนาเอาเทคนิคการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบมาใช้ได้หลายกรณี เช่น
1. การเปรี ยบเทียบข้อมูลทางการเงินในปี ปั จจุบนั กับปี ก่อนๆ
2. การเปรี ยบเทียบผลกาไรกับแผนหรื อเป้ ากาหนดที่วางไว้แต่ตน้ ปี
3. การเปรี ยบเทียบงบการเงินปี ปั จจุบนั กับปี ก่อน
4.การเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานกับสหกรณ์ อื่นที่ มีทุน ลักษณะ ขนาดใกล้เคี ยงกัน
เพื่อวัดประสิ ทธิภาพในการดาเนินการ
5.การเปรี ย บเที ย บความสู ญ เสี ย ความเสี ย หาย เนื่ อ งจากอุ บ ัติ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงาน ปี ปั จจุบนั กับปี ก่อน
6 การเปรี ยบเทียบต้นในการดาเนิ นการ หรื อต้นทุ นต่อหน่ วยของสิ นค้าที่ผลิ ตของปี
ปั จจุบนั กับปี ก่อน
การวิเคราะห์ เปรี ยบเทีย บของผูส้ อบบัญชี จะทาให้ม องเห็ นภาพในอนาคตของกิ จการ
ความสามารถของพนักงานและผูบ้ ริ หาร เพื่อประเมินสภาพโดยทัว่ ไปสามารถหาจุดเด่น จุดด้อย
ของกิจการ อันจะทาให้สามารถกาหนดจุดสาคัญในการตรวจสอบ
เทคนิ ค การตรวจสอบที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเป็ นเพี ย งแนวทางให้ผูส้ อบบัญชี ได้เลื อก
วิธีการใดวิธีการหนึ่ ง หรื อหลายวิธีในการตรวจสอบบัญชี โดยเป้ าหมายคือการให้ได้ขอ้ มูลและ
หลักฐานที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอ เชื่อถือได้
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
ทีต่ ้งั 240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานคร 10700

รู ปที่ 3.1 แผนที่แสดงที่ต้ งั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
1.2 ลักษณะการประกอบการ
เป็ นหน่อยงานเอกชนซึ่ งประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การสอบบัญชี ภาษีอากร
และการจดทะเบียนธุ รกิจอย่างถูกต้อง
1.3 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษัท มนตรี ส อบบั ญ ชี แ ละกฎหมาย จ ากั ด ได้ เริ่ มก่ อ ตั้ง เมื่ อ ปี พ.ศ.2525 ใช้ ชื่ อ ว่ า
สานักงาน มนตรี สอบบัญชี และกฎหมาย และต่อมาได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล เมื่อที่ 10 มกราคม
พ.ศ.2556 เป็ นกิ จการประเภทนิ ติบุคคล ตามมาตรา11 แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.2547
ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชนูปถัมป์ สานักงานสอบบัญชี
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3.3รู ปแบบการจัดองค์ การ
ดร.มนตรี ช่วยชูกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต(CPA)
นายชูศกั ดิ์ ช่วยชู
รองกรรมการผูจ้ ดั การ/ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

นายพงศ์คณิ ต คุณมั พรานนท์

นางเบญญาภา สิ นประสงค์ผจู ้ ดั การฝ่ าย

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต(CPA)

ตรวจสอบ / ผูช้ ่วยสอบบัญชี

นางสาวนิตยา สายชลคงสุข
เลขานุการ

นางสาวฉันทพิชญา คลายานนท์

นางสาวนิรดา ชัยช่วง

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ฝ่ ายคอมพิวเตอร์

นางสาวบุษกร พัฒลักษณ์

นางสาวนริ ศรา สุขประเสริ ฐ์

ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

ฝ่ ายธุรการ

นางสาวจีรนันท์ จันทร์สด
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
นางสาวฐิติรัตน์ ดีพมุ่
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

รู ปภาพที่ 1-1 แสดงรู ปแบบการจัดองค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
ลักษณะงาน ตรวจสอบบัญชี
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
พนักงานทีป่ รึกษานางเบญญาภา สิ นประสงค์
ตาแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ / ผูช้ ่วยสอบบัญชี
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เข้าปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั มนตรี สอบบัญชี และกฎหมาย จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 30 พ.ค.59 ถึงวันที่
2 ก.ย 59
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
พ.ค.59
มิ.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59
ก.ย.59
1. วิเคราะห์ปัญหาและคิด
หัวข้อโครงงาน
2.วางแผนและศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
3. จัดพิมพ์เอกสาร
4. ปฏิบตั ิโครงงาน
5. สรุ ปผล
6. นาเสนอผลงาน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ด้ าน Hardware
 กล้องถ่ายรู ปและถ่ายวีดีโอ
 เครื่ องคิดเลข
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
4.1 สมุดเงินสดรับ
1.การลงรายการในสมุดเงินสดรับสมุดเงินสดรับมีไว้สาหรับลงรายการเงินสดรับประจาวันของ
สหกรณ์
2. รายการรับเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่ วนมากได้แก่
2.1 เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2.2 เงินค่าหุ น้ รายเดือนและเงินซื้ อหุ น้ เพิ่ม
2.3เงินงวดชาระหนี้ท้ งั ต้นและดอกเบี้ยเงินกูท้ ้ งั 3 ประเภท
1. ประเภทเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
2. ประเภทเงินกูส้ ามัญ
3. ประเภทเงินกูพ้ ิเศษ
2.4 เงินชาระหนี้ก่อนกาหนดและดอกเบี้ยของเงินกู้ 3 ประเภท
2.5 เบิกหรื อถอนเงินสดจากธนาคาร
2.6 รับเงินฝากจากสมาชิก
1. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
2. ประเภทเงินฝากประจา
2.7 เงินกูย้ มื จากภายนอก
3. วิธีการลงรายการต่างๆในสมุดเงินสดรับ มีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้คือ
3.1 นาสาเนาใบเสร็ จรับเงินของสหกรณ์และเอกสารหลักฐานการรับเงินที่สหกรณ์
ได้รับให้นามาทา“สลิ ปเจ้าหนี้ ” ด้วยการทางบหน้ารายการรับเงินรวมยอดประจาวันตาม
แบบฟอร์ม โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะเป็ นผูจ้ ดั ทาและผูจ้ ดั การสหกรณ์จะเป็ นผูต้ รวจ
3.2 ก่ อนเวลา 15.00 น. ของวันหนึ่ งๆเจ้าหน้าที่ ก ารเงิ นจะน าเงิ น หน้าสลิ ป เจ้าหนี้ มาลง
รายการใน “สมุดเงินสดรับ” ตามแบบฟอร์ม
3.3การปิ ดรายการประจาวันในสมุดเงิ นสดรับ ให้นายอดรวมเงิ นสดจ่ายจากสมุดเงินสด
จ่าย (ถ้ามี) มาหักออกจากยอดรวมเงินสดรับได้ปรากฏเป็ น “ยอดเงินสดคงเหลือยกไป” ในสมุด
เงินสดรับสาหรับวันนั้นๆ
3.4ถ้ายอดเงินสดคงเหลือยกไปวันหนึ่งวันใดมีจานวนเงินสดในมือมากกว่าจานวนที่จะเก็บ
รักษาไว้ได้ตามที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์ ออมทรัพย์ว่าด้วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงิ น
ผูร้ ับผิดชอบจะต้องรี บดาเนิ นการนาเงิ นส่ วนที่เกิ นจานวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชี ธนาคารที่สหกรณ์
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ออมทรั พ ย์เปิ ดบัญ ชี เงิ นฝากไว้ ก่ อนเวลา 15.30 น. โดยธนาคารจะออก “ใบส่ งเงิ นเงิ น ฝากเข้า
ธนาคาร”ให้ไว้เป็ นหลักฐานสาหรับลงสมุดบัญชีจ่ายเงินของสหกรณ์
3.5ในกรณี มีเหตุจาเป็ นต้องถื อเงินสดไว้ในมือเกินกว่าที่ระเบียบกาหนดหรื อไม่อาจนาส่ ง
เข้าธนาคารได้ทนั เวลาในวันนั้น ผูจ้ ดั การสหกรณ์ จะต้องบันทึ กรายงานตามแบบฟอร์ มเสนอให้
ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับทราบภายในวันนั้น
3.6 นายอดเงินสดคงเหลือประจาวันยกไปเป็ นยอดคงเหลือยกมาในวันถัดไปโดยเจ้าหน้าที่
การเงินจะต้องลงนามรับรองกากับยอดเงินสดคงเหลือประจาวัน แล้วเสนอให้ผจู้ ดั การหรื อประธาน
กรรมการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับทราบด้วยทุกวัน
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สลิปเจ้ าหนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์………………………จากัด

1

วันที่…….เดือน…….พ.ศ……

2
3

เจ้าหนี้………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
รวมบาท…………………………………………………
ผูท้ า……………………………………ผูต้ รวจ………………………………..

4

5

รู ปแบบที่ 4-1 สลิปเจ้าหนี้
สมุดเงินสดรับ
เดือน พ.ศ.

วันที่

รายการ

รู ปแบบที่ 4-2 สมุดเงินสดรับ

จานวนเงิน
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บันทึกรายงานขอถือเงินสดในมือเกินจานวนที่กาหนด
วันที่………เดือน………………………พ.ศ…………..
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยข้าพเจ้าไม่อาจนาเงินสดรับประจาวันที่………..เดือน………พ.ศ………ซึ่ งมียอดเงิน
ส ด ค งเห ลื อ ห ลั ง จาก หั ก ราย ก ารจ่ า ยย อ ด อ อ ก จาก ราย ก ารรั บ อ อ ก แล้ ว เป็ น จ าน ว น
เงิน…………………บาท เข้าฝากในธนาคารตามระเบี ยบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิ นสด
เนื่องจาก……………………………………………
ฉะนั้น จึงจาเป็ นต้องถือเงินสดในมือไว้เกินจานวนที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์ และ
จะได้นาเงินสดจานวนดังกล่าวฝากเข้าธนาคารในวันที่…….เดือน…….พ.ศ……นี้เป็ นต้นไป
เรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูจ้ ดั การ
(…………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ
(…………………………………….)
วันที่………..เดือน………………….พ.ศ…………
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4.2 สมุดเงินสดจ่ าย
1.การลงรายการในสมุดเงินสดจ่าย สมุดเงินสดจ่ายมีไว้สาหรับการใช้ลงรายการเงินสดจ่าย
ประจาวันของสหกรณ์
2.รายการเงินสดจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ มักจะมีรายการจ่ายดังต่อไปนี้
2.1 เงินให้สมาชิกก็ท้ งั 3 ประเภท
2.2 เงินฝากธนาคาร
2.3 เงินค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
2.4 เงินค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
2.5 เงินค้าเบี้ยประชุม
2.6 เงินค่าจ้างเงินเดือน
2.7 เงินค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
2.8 เงินค่าของใช้สานักงาน
2.9 เงินค่าครุ ภณั ฑ์
2.10 เงินค่าหุ น้ จ่ายคืน
2.11 เงินดอกเบี้ยจ่าย
2.12 เงินปันผลตามหุน้
2.13 เงินเฉลี่ยคืน
2.14 เงินค่ารับรอง
3. การลงรายการในสมุดเงินสดจ่าย มีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้คือ
3.1 นาหลักฐานการจ่ายเงินหรื อ “ใบสาคัญจ่ายเงิน” ตามแบบฟอร์มมาทา“สลิปลูก
หนี้” และทางบหน้ารายการจ่ายเงินโดยรวมยอดจ่ายเงินประจาวัน ตามแบบฟอร์ ม โดย
เจ้าหน้าที่การเงินจะเป็ นผูจ้ ดั ทา และผูจ้ ดั การเป็ นผูต้ รวจ
3.2 ก่อนเวลา 15.00 น. ของแต่ละวันให้เจ้าหนี้ ที่การเงินนางบหน้าสลิปลูกหนี้มา
ลงรายการใน “สมุดเงินสดจ่าย” ตามแบบฟอร์ ม เสร็ จแล้วให้รวมยอดรายการเงินสดจ่าย
ประจาวันให้ปรากฏโดยลงนามรับรองรายการและเสนอให้ผจู้ ดั การลงชื่ อรับรอง เพื่อจะ
ได้นาไปหักในสมุดเงินสดรับประจาวัน

28
ใบสาคัญจ่ ายเงิน

1

สหกรณ์ออมทรัพย์…………………………………………….จากัด
ใบสาคัญจ่ายเงิน

2

วันที่………….……….……………………

3

ข้าพเจ้า……...…………………….สมาชิกเลขทะเบียนที่……….………………

5

่ …………………………………………………………
ตาแหน่งหรื อตาบลที่อยู…

6

ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์…………………………จากัด ดังรายการต่อไปนี้

9

ค่าหุ น้ /เงินสะสมรายเดือนจ่ายคืนของ………………………..............

4

…………………………………..ดอกเบี้ย/จ่าย/ค้างจ่าย/เงินฝากประจา
บัญชีเลขที่……………………..บาท…………รวม……………….……………
10

คาชี้แจง……………………………………………………………………………...
……………………………ผูร้ ับเงิน

11
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สหกรณ์ออมทรัพย์…………………………………………จากัด

1

วันที่…….เดือน…….พ.ศ…….

2
3

ลูกหนี้………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………
……………………………...…………………………………………………………….
รวม………………………………………บาท……………………………………………
ผูท้ า………………………………………ผูต้ รวจ………….……………………………..

4

5

รู ปแบบที่ 4-3 ใบสาคัญจ่าย
สมุดเงินสดจ่ าย
เดือน พ.ศ.

วันที่

รายการ

จานวนเงิน

จานวนเงิน

…………………………………………………………………………………………………
…………………….....…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………
รู ปแบบที่ 4-4 สมุดเงินสดจ่าย
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แผนภาพทางเดินเอกสารที่ 4-1 การรับเงิน (ชาระหนี้เงินกู้ และ/ หรื อค่าหุน้ ) กรณี ชาระหว่างเดือน
เมื่อสมาชิกนาเงินมาชาระ

บสร

พนักงานประจาหน่วยตรวจสอบ

สมาชิก

กับบัญชียอ่ ยลูกหนี้ / ทะเบียนหุน้
บสร

ลช

กก

บสร

ช

พนักงานการเงินลงชื่อรับ

สลิปเครดิต

บสร
เดบิต
สมุดเงิน
ทะเบียน

บัญชียอ่ ย

หุน้

ลูกหนี้เงิน
ให้สมาชิก
กู้

เอกสารทางการบัญชี
บสร
ใบเสร็ จรับเงิน

สดรับ

เปรี ยบเทียบทุกสิ้นวัน

สมุดสรุ ป
ประจาวัน

เงินสด

เครดิต ลูกหนี้เงินให้กู้
(ตามประเภท)
ดอกเบี้ยรับจาก
เงินให้กแู้ ละ/หรื อ

เปรี ยบเทียบทุกสิ้นเดือน

ทุนเรื อนหุน้
สมุดรวม
บัญชีทวั่ ไป
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คาอธิ บาย การรับเงิน(ชาระหนี้หนี้และ/หรื อค่าหุ น้ )
1.กรณี ชาระระหว่างเดื อน เมื่อสมาชิ กนาเงิ นมาชาระหนี้ พนักงานประจาหน่ วยจะทาการ
ตรวจสอบบัญชียอ่ ยลูกหนี้หรื อทะเบียนหุ น้ แล้วแต่กรณี จากนั้นจังจัดทาใบเสร็ จรับเงินขึ้นเพื่อส่ งให้
พนักงานการเงิ นรับเงิ นตามใบเสร็ จรับเงินนั้น พนักงานการเงิ นจะลงลายมือชื่ อในใบเสร็ จรับเงิ น
พร้อมกับเงินสดจากสมาชิ กไป ส่ วนสาเนา2 จะส่ งต่อไปยังพนักงานบัญชี โดยก่อนส่ งให้พนักงาน
บัญชีน้ นั จะบนทึกรายการรับเงินตามประเภทลงในสุ มดเงินสดรับ
2.พนักงานบัญชี เมื่อได้รับสาเนาใบเสร็ จรับเงินก็จะนามาจัดทาสลิปเครดิตขึ้นตามรายการ
ในใบเสร็ จรับเงินเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยงตามวันที่ แล้วบันทึกรายการลงในสมุดสรุ ปประจาวันผ่าน
รายการไปสมุ ดรวมบัญ ชี ท วั่ ไป ส่ วนใบเสร็ จ 2 นั้น จะส่ งกลับ ไปให้ พ นัก งานประจาหน่ วยใน
ลักษณะติดอยูก่ บั เล่มเพื่อใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการในทะเบียนหุ น้ และบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้
3.ในทุกสิ้ นวันจะทาการเปรี ยบเทียบรายการในสมุดเงินสดรับกับสมุดสรุ ปประจาวัน และ
ในทุกสิ้ นเดื อนจะทาการเปรี ยบเทียบรายการในทะเบียนหุ ้นกับสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไปและบัญชี ยอ่ ย
ลูกหนี้เงินให้กกู้ บั สมุดรวมทัว่ ไป ถ้ามีขอ้ แตกต่างให้รีบค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง
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แผนภาพทางเดินเอกสารที่ 4-2 การรับฝากเงิน
สมาชิกส่งเงินรับฝากพร้อม
สมุดคู่เงินฝากและใบส่งเงินฝาก

สมุดคู่

ใบส่งเงินฝาก

ฝาก

สมุดคู่
ฝาก

ใบส่งเงินฝาก
ใบส่งเงินฝาก

สมุดรวม บัญชี
ทัว่ ไป

ใบส่งเงินฝาก
เปรี ยบเทียบทุกสิ้นวัน

บัญชียอ่ ย เงิน
รับฝาก

ส่งคืนให้สสมาชิก

สมุด

สมุดสรุ ป
ประจา

เดบิต

เงินสด

เครดิต เงินรับฝาก(ตามประเภท)

เงินสดรับ

พนักงานการเงินลงชื่อรับเงิน
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คาอธิบาย การรับฝากเงิน
1.การรับฝากเงิ น เมื่อสมาชิ กต้องการฝากเงิ นกับสหกรณ์ สมาชิ กต้องเขี ยนใบส่ งเงิ นฝาก
พร้อมทั้งสมุดคู่ฝากส่ งให้พนักงานย่อยเงินรับฝาก พนักงานบัญชี ยอ่ ยจะบันทึกรายการฝากเงินของ
สมาชิ กในบัญ ชี ย่อยเงิ นรั บ ฝากและสมุ ดคู่ ฝาก แล้วจี งส่ งใบฝากเงิ น และสมุ ดคู่ ฝ ากให้พ นัก งาน
การเงิน พนักงานการเงินจะรับเงิ นสดจากสมาชิ กตามจานวนที่ บนั ทึกในสมุดคู่ฝากและใบส่ งเงิ น
ฝากรวมทั้งลงลายมือชื่ อรับเงินในสมุดคู่ฝากและใบส่ งเงินฝาก จากนั้นจึงคืนสมุดคู่ฝากให้สมาชิ ก
ส่ วนใบส่ งเงินฝากนั้นจะใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ และจะรวบรวมใบส่ งเงิน
ฝากส่ งให้พนักงานบัญชีตอนสิ้ นวันทาการ
2.พนักงานบัญชี เมื่ อได้รับใบส่ งเงิ นฝากก็จะนามาจัดทาสลิ ปเครดิ ต ซึ่ งเป็ นการสรุ ปยอด
ฝากเงินทั้งวัน แล้วบันทึกรายการลงในสมุดประจาวัน ผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไป ส่ วนใบ
ส่ งเงินฝากและสลิปเครดิตจะนามาแนบติดกันแล้วเก็บใส่ แฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่ เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานในการบันทึกบัญชี
3.สาหรับสมุดสรุ ปประจาวันและสมุดเงิ นสดรับ จะนามาเปรี ยบเทียบกันในทุกสิ้ นวันทา
การถ้ามี ขอ้ แตกต่างจะต้องรี บ ค้นหาให้พ บภายในวันนั้น ส่ วนบัญชี ย่อยเงิ นรั บฝากและบัญชี คุ ม
ยอดเงินฝากรับฝากจะต้องทาการเปรี ยบเทียบในทุกๆสิ้ นเดือน ถ้ามีขอ้ แตกต่างจะต้องรี บค้นหาและ
แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ ว
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คณะกรรมการดาเนินการ

แผนภาพทางเดินเอกสารที่ 4-3 การจ่ายคืนค่าหุ ้น
พนักงานประจาหน่วย
พนักงานการเงิน

พนักงานบัญชี

สมาชิกยืน่ ความจานงขอลาออก
ใบลาออก

ใบลาออก
ใบลาออก

สมาชิกขอรับเงินค่าหุน้
บสจง

สมาชิกลงชื่อรับเงิน
บสจง

บสจง
ใบลาออก

บสจง
ใบลาออก
สมุดเงิน
สดจ่าย

เอกสารทางการบัญชี
บสจง
ใบสาคัญจ่ายเงิน

เปรี ยบเทียบทุกสิ ้น
วัน

สมุดสรุ ป
ประจาวัน
เดบิต ทุนเรื อนหุน้

ทะเบียน
หุน้

เปรี ยบเทียบทุกสิ้นเดือน

สมุดรวม
บัญชีทวั่ ไป

เครดิต เงินสด
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คาอธิ บาย การจ่ายคืนเงินค่าหุ ้น
การจ่ายคืนเงินค่าหุ ้น เมื่อสมาชิกยื่นความจานงขอลาออก โดยเขียนใบลาออกยื่นให้พนักง
งานประจาหน่ วย พนักงานประจาหน่ วยจะตรวจสอบภาระหนี้ สินและการค้ าประกัน พร้อมสรุ ป
ภาระหนี้ สินและการค้ าประกันแล้วนาเสนอคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุ มตั ิพร้อม
ลงลายมือชื่ อกากับถ้าสมาชิ กไม่มีภาระหนี้ สินและการค้ าระกัน แล้วส่ งกลับไปยังพนักงานประจา
หน่วย พนักงงานประจาหน่วยจะเก็บใบลาออกเข้าแฟ้ มชัว่ คราวเรี ยงตามลาดับวันที่เพื่อรอสมาชิ ก
มาขอรับเงิน เมื่อสมาชิ กมาขอรับเงิน พนักงงานประจาหน่วยจะจัดทาใบสาคัญจ่ายเงินแนบติดกับ
ใบลาออกส่ งให้พนักงานการเงิน พนักงานการเงินจะจ่ายเงินตามใบสาคัญจ่ายให้กบั สมาชิ กพร้อม
ให้สมาชิ กลงลายมือชื่ อในใบสาคัญจ่ายและบันทึกรายการลงในสมุดเงินสดจ่าย แล้วส่ งใบสาคัญ
จ่ายให้พนักงานบัญชี ส่ วนใบลาออกส่ งกลับไปยังพนักงานประจาหน่วยเพื่อเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยง
ตามล าดับ วันที่ เพื่ อใช้เป็ นหลักฐานบันทึ ก รายการลงในทะเบี ย นหุ ้น พนัก งานบัญ ชี เมื่อได้รับ
ใบสาคัญจ่ายก็จะนามาจัดทาสลิ ป เดบิ ตแนบติดกัน เก็บ ใส่ แฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่ ใช้เป็ น
หลักฐานบันทึกรายการลงในสมุดสรุ ปประจาวัน และผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไป ในทุก
สิ้ นวันจะทาการเปรี ยบเทียบสมุดเงินสดจ่ายกับสมุดสรุ ปประจาวัน และในทุกสิ้ นเดือนจะทาการ
เปรี ยบเทียบทะเบียนหุ น้ กับสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป ถ้ามีขอ้ แตกต่างให้รีบค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง

36

แผนภาพทางเดินเอกสารที่ 4-4การจ่ายเงินฉุ กเฉิ น
ผูจ้ ดั การ/ประธานกรรมการ

พนักงานประจาหน่วย

พนักงานการเงิน

ทะเบียนหนังสือกู้

สมาชิกยืน่ ความจานงขอลาออก
หนังสือกู้

พนักงานบัญชี

เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน

หนังสือกู้
สมาชิกลงชื่อรับเงินกู้

หนังสือกู้

หนังสือกู้
หนังสือกู้
บสจง

บสจง

บสจง
สลิปเดบิต

หนังสือกู้
สมุดเงิน
สดจ่าย

เอกสารทางการบัญชี
บสจง
ใบสาคัญจ่ายเงิน

เปรี ยบเทียบทุกสิ ้นวัน

เดบิต ลูกหนี้เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
สมุดสรุ ป
ประจาวัน

บัญชียอ่ ยลูกหนี้
เงินให้สมาชิกกู้

เปรี ยบเทียบทุกสิ้นเดือน

สมุดรวม
บัญชีทวั่ ไป

เครดิต เงินสด
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คาอธิ บาย การจ่ายเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
1.เมื่อสมาชิ กยื่นจานงขอกูเ้ งินต่อพนักงานประจาหน่ วยก็จะเขียนหนังสื อกูส้ ่ งให้พนักงาน
พนักงานจะตรวจสอบเครดิ ตแล้วส่ งต่อให้ผจู ้ ดั การหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายลงลายมือชื่ ออนุ มตั ิ แล้ว
ส่ งกลับ มายังพนัก งานประจาหน่ วย พนัก งานประจาหน่ วยจะจัด ท าใบส าคัญ จ่ ายแนบติ ด กับ
หนังสื อกู้แล้วส่ งต่อไปยังพนัก งานการเงิ น พนัก งาน-การเงิ นจะจ่ายเงิ นตามหนังสื อกู้พ ร้ อมให้
สมาชิ กลงลายมือชื่ อในหนังสื อกูแ้ ล้วบันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย จากนั้นจึงส่ งหนังสื อกูแ้ ละ
ใบสาคัญจ่ายให้พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีจะบันทึกรายการลงในทะเบียนหนังสื อกูเ้ งินเพื่อเหตุ
ฉุ กเฉิ น แล้วจัดทาสลิปเดบิตขึ้นแนบติดกับใบสาคัญจ่ายเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่ เพื่อ
ใช้เป็ นหลักฐานบันทึ กรายการลงในสมุดสรุ ปประจาวันและผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไป
ส่ วนหนังสื อกูจ้ ะส่ งกลับไปให้พนักงานประจาหน่วยเพื่อเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเพื่อเรี ยงตามลาดับวันที่
และใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการลงในบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
2.ในทุกวันสิ้ นงวดจะทาการเปรี ยบเทียบสรุ ปประจาวันกับสมุดเงินสดจ่าย และในทุกสิ้ น
เดือนจะทาการเปรี ยบเทียบสมุดรวมบัญชีทวั่ ไปกับบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ ถ้ามีขอ้ แตกต่าง
ให้รีบค้นหาแก้ไขให้ถูกต้อง
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แผนการทางเดินเอกสารที่4-5การจ่ายเงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
คณะกรรมการ

พนักงานประจาหน่วย

หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้

หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้

พนักงานการเงิน

สมาชิกยืน่ ความ

ทะเบียนหนังสื อกูส้ ามัญและ

จานงขอกูเ้ งิน

ค้ าประกัน/เงินกูพ้ ิเศษ
หนังสือกู้
หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้
บสจง

หนังสือค ้าประกัน
อนุมตั ิ

หนังสือกู้
คาขอกู้
บสจง

บสจง

เอกสารทางการบัญชี
ใบสาคัญจ่ายเงิน

หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้

พนักงานบัญชี

สมุดเงิน
บัญชียอ่ ย
ลูกหนี ้เงินให้
สมาชิกกู้

สมาชิ
ก

หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้
บสจง

สมาชิกลงชื่อรับเงิน
เปรี ยบเทียบทุกสิ ้นวัน

สดจ่าย

สมดสรุ ป
ประจาวัน

เดบิต ลูกหนี้เงินให้กู้ (ตามประเภท)
เครดิตเงินสด
เปรี ยบเทียบทุกสิ้นเดือน

สมุดรวม
บัญชีทวั่ ไป
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คาอธิ บาย การจ่ายเงินกูแ้ ละเงินพิเศษ
1.การจ่ายเงิ นกู้และเงิ นพิเศษ สมาชิ กจะยื่นแสดงความจานงขอกู้เงิ นกับ พนักงานประจา
หน่วยพร้อมกับค้ าประกัน หนังสื อกูเ้ งิน 1.2 และคาขอกูเ้ งิน พนักงานประจาหน่วยจะรวบรวมส่ งให้
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ เมื่ อคณะกรรมการอนุ มตั ิ แล้วจะส่ งกลับมายังพนักงานประจา
หน่วยทั้งชุ ด พนักงานประจาหน่ วยจะทาใบสาคัญจ่ายแนบติดกับคาขอกู้ หนังสื อกู้ และหนังสื อค้ า
ประกัน แล้วส่ งให้พนักงานการเงิน พนักงานการเงินจะจ่ายเงินให้สมาชิ กตามหนังสื อกูพ้ ร้อมให้ลง
ลายมือชื่ อในหนังสื อกูแ้ ละใบสาคัญจ่ายแล้วมอบหนังสื อกู้ 2 ให้สมาชิ ก แล้วบันทึกรายการลงใน
สมุดเงินสดจ่าย แล้วจึงส่ งใบสาคัญจ่าย คาขอกูห้ นังสื อกู้ 1 และหนังสื อค้ าประกันให้พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชีจะบันทึกรายการลงในหนังสื อทะเบี ยนหนังสื อกูส้ ามัญและค้ าประกัน/ เงิ นกูพ้ ิเศษ
แล้วส่ งคาขอกู้ หนังสื อกู้ 1 และหนังสื อค้ าประกันให้พนักงานประจาหน่ วยแล้วจัดทาสลิ ปเดบิ ต
แนบติดกับใบสาคัญจ่ายเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่เพื่อใช้บนั ทึกรายการลงในสมุดสรุ ป
ประจาวัน ผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป
2.พนักงานประจาหน่ วยเมื่อรับคาขอกู้ หนังสื อกู้ หนังสื อค้ าปะกัน ก็จะนามาเก็บเข้าแฟ้ ม
ถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่เพื่อใช้เป็ นหลักฐานรายการลงในบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
3.ในทุกสิ้ นวันจะทาการเปรี ยบเทียบสมุดสรุ ปประจาวันกับสมุดเงินสดจ่าย และในทุกสิ้ น
เดือนจะเปรี ยบเทียบสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไปกับบัญชี ยอ่ ยลูกหนี้ เงินให้สมาชิ กกู้ ถ้ามีขอ้ แตกต่างให้รับ
ค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาและอุปสรรคจากการปฎิบัติงาน
5.1.1 ความไม่ครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ เอกสารใบสาคัญรับ –
จ่าย ที่มีลายมือชื่อไม่ครบถ้วนในเอกสาร
5.1.2 เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยเกิดการล่าช้าในการส่ งเอกสารให้ผตู ้ รวจสอบ
5.1.3 การคานวณตัวเลขที่ผิดพลาด ได้แก่ ตัวเลขที่ระบุในเอกสารเมื่อบันทึกการคานวณ
ยอดเงินแล้วไม่ตรงกับที่บนั ทึกในสมุดบัญชี
5.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
เมื่อพบปัญหาหรื ออุปสรรคจากการปฏิบตั ิงานจะต้องรายงานให้พนักงานที่ปรึ กษาทราบ
ด้วยวาจาแล้วจึงรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุรายการผิดปกติที่ตรวจสอบพบ
5.2.1 เมื่อตรวจพบความไม่ครบถ้วนของเอกสารต้องรายงานพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อให้
พนักงานที่ปรึ กษาแจ้งไปยังสหกรณ์ให้มีลายมือชื่อให้ครบถ้วน
5.2.2 ถ้าตรวจสอบพบว่าเอกสารที่มีไม่ถูกต้องจะเขียนรายงานข้อผิดพลาดในใบรายงาน
ของสานักงานเพื่อแจ้งพนักงานที่ปรึ กษานาไปแก้ไขหรื อแจ้งสหกรณ์ให้ปรับปรุ ง
เอกสารให้ถูกต้อง
5.2.3 กรณี ที่คานวณตัวเลขผิดพลาดต้องเขียนรายงานข้อผิดพลาดพร้อมทั้งคานวณยอดเงิน ที่
ถูกต้องแจ้งในใบรายงานเพื่อรายงานให้พนักงานที่ปรึ กษารับทราบถึงข้อผิดพลาด
5.3 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมายจากัด ใน
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบ ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านดังต่อไปนี้
5.3.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
ประโยชน์ ต่อนักศึกษา
1. ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานมีความพร้อมและมีความเข้าใจลักษณะของระบบบัญชีสหกรณ์
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการเข้าร่ วมสหกิจศึกษาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งในการ
ทางาน
2. ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
3. ได้เรี ยนรู ้การทางานแต่ละกระบวนการนั้นต้องคานึงถึงข้อเท็จจริ งเสมอ
4. ได้นาความรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ งมาใช้กบั โครงงาน
5. ได้ฝึกความรอบคอบ ความอดทน การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบในการ
ทางาน
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ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ได้แบ่งเบาภาระหน้าที่การทางานของพนักงาน ช่วยลดเวลาในการทางาน เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้มากขึ้น
2. ได้รับความรู้นอกเหนือจากการเรี ยนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานในอนาคตได้
5.3.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงการ
เนื่องจากในระหว่างในการจาทาโครงงานนี้มีระยะเวลาจากัดทาให้เกิดอุปสรรคในการ
ค้นคว้าเอกสารเพื่อการรวบรวมข้อมูลประกอบการทาโครงการจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
ได้รั บ ประสบการณ์ ท างานที่ ห ลากหลายและแตกต่ า งจากการเรี ย นในห้ อ งเรี ย น
สามารถนาความรู ้ และประสบการณ์ ที่ได้รับไปใช้ในการทางานในอนาคตได้ ซึ้ งพอ
สรุ ปประเด็นอุปสรรคได้ดงั นี้
1. ปั ญหาด้านความรู ้ความเข้าใจของการทาโครงงาน เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่มีประสบการณ์
ในการทาโครงงาน จึงทาให้เกิดความล่าช้า
2. ปั ญหาความล่าช้าของการทารายงาน เนื่ องจากบางครั้งมีความผิดพลาดของเอกสารหรื อ
เอกสารไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานไม่ต่อเนื่อง
5.3.3 ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานและจัดทาโครงการ ควรวางแผนการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลให้ดีเสี ยก่อนจะได้ทนั ตามกาหนดเวลา ดังเช่น
1. ควรนาสมุดมาจดบันทึกข้อปฏิบตั ิงานในการตรวจบัญชีรับ-จ่ายของละสหกรณ์
2. ควรปรับความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการทางาน
5.4 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประโยชน์ ต่อตนเอง
1. สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2. รู ้จกั ตนเองมากขึ้นว่ามีความชอบงานบัญชี ดา้ นใด
3. นาความรู ้จากในห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั การทางาน

42
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ช่วยประหยัดเวลาในการทางาน
2. ช่วยลดภาระงานของพนักงานประจา
3. ช่วยประหยัดภาษีแก่สถานประกอบการ
ประโยชน์ ต่อสถานศึกษา
1.สร้างความสัมพันธ์และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประอบการใน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาชีพคณะบัญชี
5.4.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.2.1 การทางานในช่วงแรก ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทางานจึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น แต่เมื่อ
ได้รับคาปรึ กษาจากพนักงานพี่เลี้ยง ก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วมากขึ้น
5.4.2.2 ปั ญหาด้านการปรับตัวและสื่ อสารกับพนักงานในองค์กรอาจมีการสื่ อสารข้อมูลไม่
ตรงกันทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
5.4.3 ข้ อเสนอแนะ
5.4.3.1 ควรศึกษาขั้นตอนการทางานอย่างละเอียดก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงานทุกครั้งเพื่อลด
ความผิดพลาด
5.4.3.2 ควรปรับความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงานต่างๆ
เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
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