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บทคัดยอ
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด ใหบริการดานการตรวจสอบบริษัทจํากัด
หางหุนสวนนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณรานคา
และสหกรณบริการ บริการดานการเงินการบัญชี บริการทางภาษีอากร และบริการจดทะเบียน
ธุรกิจ ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
คณะผูจัดทําไดรับมอบหมายใหตรวจนับเงินสด ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบสัญญา
เงินกู และตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของ
โครงงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ โดยทําศึกษาระบบ
การควบคุมการเงินตามระเบียบของสหกรณ ขั้นตอนการตรวจนับเงินสด กฎและระเบียบวาดวย
การใหสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย เทคนิคการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ ผลลัพทธที่ไดจาก
การศึกษา คือ ทําใหคณะผูจัดทํามีความเขาใจในขั้นตอนการตรวจสอบ และทักษะการทํางานที่จะ
ประยุกตใชในประกอบอาชีพในอนาคต และหวังวาโครงงานนี้จะเปนประโยชนตอบุคคลที่สนใจ
คําสําคัญ: เอกสารที่เกี่ยวของ การตรวจสอบ สหกรณออมทรัพย
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Abstract
The Montree Audit and Law Co. Ltd.’s business lines are auditing for companies,
corporate partnerships, associations, foundations, savings and credit cooperatives, credit union
cooperative, store cooperatives, and cooperative services, including accounting services, tax
services, and business registration services. While attending the internship under cooperative
program at the Montree Audit and Law Co. Ltd., the team was assigned to count remaining cash,
check bank accounts, audit loan agreements and the completeness and accuracy of relevant
documents.
This project was designed to increase the skills of auditing, through studying cash
control system in accordance with cooperative regulations, the procedures of cash counting, the
rules and the regulations of the cooperatives, and the techniques of auditing for relevant
documents. The result was that the team had gained understanding the procedures of auditing and
gaining performance skills in order to apply in future careers and hoped that this project will be
useful to interested parties.
Keywords: Relevant documents, Auditing, Savings cooperatives.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 บัญญัติวา่ ให้สหกรณ์มีผตู้ รวจสอบกิจการซึ่ งที่ประชุ ม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบและจัดทํารายงานเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ จํานวนผูต้ รวจสอบให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นคนกําหนด
จากบทบัญญัติเห็ นได้วา่ กฎหมายให้ความสําคัญกับการตรวจสอบ เพื่อให้การดําเนินงาน
ของสหกรณ์เป็ นไปด้วยความถูกต้อง เรี ยบร้อย โปร่ งใส ดังนั้นผูต้ รวจสอบกิจการต้องเข้าใจขาบเขต
อํา นาจหน้า ที่ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้อง จากระเบี ย บซึ่ ง นายทะเบี ย นมี หน้า ที่ ออก
ระเบี ย บ เพื่ อให้ป ฏิ บ ัติตามพ.ร.บ. สหกรณ์ และเพื่ อประโยชน์ใ นการดํา เนิ น งานของสหกรณ์
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2544 และมีผลบังคับใช้วนั ที่ 31 มกราคม 2544 มีสาระสําคัญที่ผู้
ตรวจสอบต้องรู ้
ดังนั้นสหกรณ์ จึงต้องมีการตรวจสอบ มีผูส้ อบบัญชี มาดําเนิ นการตรวจสอบ ทางบริ ษทั
มนตรี ส อบบัญชี และกฎหมาย จํา กัด จึง มุ่ง เน้นให้พ นัก งานทุ ก คนมี ค วามพร้ อม ความสามารถ
เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติ

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนิ นการ
1.2.2 เพื่อศึ กษาขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการบัญชี และการควบคุ ม
การเงิน
1.2.3 เพื่อศึกษาการตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
1.3.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบของสหกรณ์
1.3.3 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดํา เนิ นงานตามแผนงาน
และงบประมาณที่กาํ หนดไว้
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงและมีความรู ้เรื่ องการตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการ
1.4.2 ได้ทราบและความรู ้เรื่ องการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับบัญชีและการควบคุม
การเงิน
1.4.3 เพื่อทราบปั ญหาการตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการสอบบัญชี
ข้อมูลจากงบการเงิ นควรมีความถูกต้องและเชื่ อถือได้จึงจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ในการ
ตัดสิ นใจ เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถให้ความเชื่อมัน่ แก่ผใู ้ ช้ขอ้ มูลในงบการเงิน
2.1.1 ความหมายของการสอบบัญชี
“การสอบบัญชี" คือ กระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อ
ระบุและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องของสารสนเทศกับหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(1) การรวบรวมและการประเมินหลักฐาน
หลักฐานการสอบบัญชี คือ ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที่ผสู้ อบบัญชีได้รับ แล้วใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การสรุ ปข้อมูล
(2) สารสนเทศและหลักฐานทีก่ าํ หนด
สารสนเทศที่ตรวจสอบควรอยูใ่ นรู ปแบบที่พิสูจน์ได้ และมีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่ผสู้ อบ
บัญชีใช้ประเมินขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของสารสนเทศ
(3) บุคคลทีม่ ีความรู้ ความสามารถและความเป็ นอิสระ
ผูส้ อบบัญชี ควรมีความรู ้ ความชํานาญเกี่ยวกับการสอบบัญชี และมีประสบการณ์รวมถึง
การพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
(4) การรายงาน
รายงานถื อเป็ นผลงานของผูส้ อบบัญชี รายงานแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และข้อสรุ ปจากการปฏิบตั ิงาน เช่น รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
2.1.2 วัตถุประสงค์ ของการสอบบัญชี
เพื่ อให้ผูส้ อบบัญชี ส ามารถแสดงความเห็ นว่า งบการเงิ นนั้นเป็ นไปตามแม่ บ ทรายงาน
ทางการเงินหรื อไม่

2.1.3 ความแตกต่ างระหว่ างการสอบบัญชี กบั การบัญชี
“การสอบบัญชี” กับ “การบัญชี” สองคํานี้มีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้
(1) การสอบบัญชี หมายถึ ง การรวบรวมและประเมิ นหลักฐานเกี่ ยวกับสารสนเทศ
เพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องของสารสนเทศกับเกณฑ์ที่กาํ หนด
(2) การบัญชี หมายถึ ง การจดบันทึก จัดประเภท และสรุ ปเหตุ การณ์ ทางเศรษฐกิ จ
เพื่อให้สารสนเทศทางการเงินแก่ผใู ้ ช้ภายใน (เช่น ผูบ้ ริ หาร) และภายนอก (เช่น ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน)
ตารางที่ 2.1 ความแตกต่ างระหว่ างการสอบบัญชี และการบัญชี

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปนัดดา จิ ตคง (2553) ศึ กษาเรื่ อง “ความสามารถในการตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ ของ
บัณฑิ ตที่มีต่อการปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้” จากการศึกษา
พบว่า ภาพรวมมีความสามารถระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏว่ามีความสามารถ
ระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีความสามารถระดับสู งสุ ด 3 อันดับแรกคือ ด้านความสามารถทาง
บัญชี ด้านการเงิน ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบตามลําดับ
แก้วตา อัมริ นทร์ และคณะ (2549) ได้ศึกษาถึง การควบคุมคุ ณภาพงานสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ตรวจสอบบัญชี ได้สรุ ปถึ งผลดี ของการนําระบบการควบคุ มภาพงานสอบบัญชี มาใช้ใ น
บริ ษทั ตรวจสอบบัญชี ได้แก่ เป็ นการลดความเสี่ ย งในการปฏิ บ ตั ิง านผิดพลาด เนื่ องจากการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีก็จะเข้ามามีส่วนช่วยมาก ส่ งผลให้ผลงานที่ออกมานั้นมีขอ้ ผิดพลาด
น้อยที่สุด มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ถ้ามีการตั้งระบบการควบคุมคุณภาพก็จะทําให้บุคลากร
ภายในองค์ก ารมี ม าตรฐานการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ เหมื อนกันทํา ให้แต่ ล ะบริ ษ ทั ตรวจสอบบัญ ชี ก็ จ ะ
สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันในการปฏิบตั ิงานทําให้ง่ายในการตรวจสอบหรื อสอบทานระหว่างกัน
ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลทัว่ ไป เมื่อมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบตั ิงานก็จะได้รับความเชื่อถือ
จากผูใ้ ช้งบการเงินเพิม่ ขึ้นอีกด้วย ช่วยสร้างความมัน่ ใจให้แก่บุคคลากรในองค์กรในความมัน่ ใจใน
อนาคตทางการงานของตน วิชาชี พได้รับการยกย่องจากสาธารณชน โดยใช้งบการเงินมัน่ ใจว่า
วิชาชี พสอบบัญชี น้ นั มีความเป็ นกลางและมีการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพเชื่อถือได้สูงที่สุด ส่ วน
อุป สรรคในการนําระบบควบคุ ม มาใช้ คื อ การกํา หนดขั้นตอน และวิธีก ารตรวจสอบให้เป็ นที่
ยอมรั บโดยทัว่ ไปทําให้ยาก และหน่ วยงานที่มาควบคุ มดูแลการปฏิ บตั ิงานเป็ นหน่วยงานอิสระ
และจัดตั้งขึ้นมาใหม่หรื ออาจกําหนดให้อยูภ่ าใต้หน่วยงานเดิมอยูแ่ ล้ว
ชนั ญ ฎา สิ น ชื่ น (2555) ได้ศึ ก ษา เรื่ อ ง ความรู้ ความสามารถ ด้า นบัญ ชี แ ละด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการสอบบัญชี พบว่า ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่มีเพศ อายุ รายได้สุทธิ
เฉลี่ ยต่ อเดื อน และประสบการณ์ การสอบบัญชี แตกต่า งกัน ให้ความคิดเห็ นด้วยเกี่ ยวกับการมี
ความรู ้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่มีเพศ และ
รายได้สุทธิ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ให้ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านหนี้ สิน และด้าน

ทุ น แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ และผลกระทบของความรู้ ความสามารถของ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตกับการสอบบัญชี พบว่า ความรู้ความสามารถ ด้านทุน มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับการสอบบัญชี ด้านความถูกต้องในระดับมากที่สุด ความรู ้ความสามารถ
ด้า นหนี้ สิ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ และผลกระทบเชิ ง บวกกับ การสอบบัญชี ด้า นความถู ก ต้อ ง ด้า น
เที่ยงตรง ด้านความชัดเจน และด้านความสร้างสรรค์ในระดับมากที่สุด
กฤษดา ภักดี (2552) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “การตรวจสอบกิจการกับการบริ หารงานทัว่ ไป
ของสหกรณ์” สรุ ปว่า การตรวจสอบกิจการที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้อง และเหมาะสมกับกิจการที่
ต้องอาศัยการจัดแบ่งส่ วนงานออกตามหน้าที่ต่าง ๆ เป็ นการกระจายอํานาจในการปฏิบตั ิงาน ให้
พนัก งานทุ ก คนทราบขอบเขตหน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบ ทํา ให้มี อิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ง านการงา
แผนการตรวจสอบที่ดี ทําให้การปฏิบตั ิงานมีหลักเกณฑ์ ตามหลักวิชาการตัวผูต้ รวจสอบกิ จการ
ต้องเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในด้านความรู้วิชาการบัญชี เป็ นผูไ้ ด้รับฝึ กการ
อบรมให้เกิดความชํานาญในงานตรวจสอบมีกิจการไหวพริ บซื่ อสัตย์ อดทนรอบคอบมีจิตวิทยาใน
การประสานงาน และมีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาการปฏิบตั ิงานตาม
หลักวิชาการ และได้มาตรฐานโดยอยูบ่ นฐานความเป็ นอิสระ คือมีการวางแผนการตรวจสอบที่ดี
และถูกต้อง การควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีเทคนิ ควิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง
เหมาะสม มีการเก็บรวบรวมหลักฐานที่ถูกต้องเชื่ อถื อได้อย่างพียงพอ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
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บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1ชื่ อสถานประกอบการ
บริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด (Montree Audit And Law Co.,Ltd.)
ทีต่ ้ งั
240/96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์

02-866-0278

โทรสาร

02-866-0277

เวลาทําการ

จันทร์ -เสาร์ เวลา 09:00-17:30

รู ปภาพที่ 3.1 สถานทีต่ ้งั ของบริษัท
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3.2 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
ดร.มนตรี ช่วยชู
กรรมการผู้จัดการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
นายชูศกั ดิ์ ช่วยชู
รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
นายพงศ์คณิ ต คุณมพรานนท์

นางสาวสุ มาลี ศีละสะนา

นางสาวฉัตราภรณ์ ลีลคั รานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

นางสาวนิ ตยา สายชลคงสุ ข
เลขานุการ
นางสาวศิริพรนภา พัดหุ่น
ธุรการการเงิน
นางสาวสุ มิตรา อภัยรุ ณ
ธุรการคอมพิวเตอร์
นางสาวเบญญภา สิ นประสงค์
ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ/ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

นางสาวอนงค์ รัตตะรมย์
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

นางสาวบุษกร พัฒลักษณ์
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

นางสาวปทิตตา ดีสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

นายเอกรัตน์ อรุ ณธารี

นายวรจิตร นิ ยะนันท์

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

รู ปภาพที่ 3.2 แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารงาน บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
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3.3 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.3.1 ตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- นักศึกษาฝึ กงานแผนกผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
3.3.2 ลักษณะงานที่รับมอบหมาย
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุก บัญชี ทะเบียนและการเงิน รวมถคงทรัพย์สินและหนี้ สิน
เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริ งของสหกรณ์
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินการของสหกรณ์ เพื่อประเมินและ
อาจให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผจู ้ ดั การ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ รวมถึงหนังสื อสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(5) ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ งแผนงาน ข้อบังคุบ ระเบียบ และ
คําสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
3.4 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางเบญญาภา
สิ นประสงค์
ตําแหน่ง ผูจ้ ดั ดารฝ่ ายตรวจสอบ/ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มเข้าปฏิบตั ิงานที่แผนกบัญชีและการเงิน บริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 3 0 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2559
3.6 ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน
3.6.1 วางแผนรายงาน
- ตั้งชื่อหัวข้อรายงาน
- ออกแบบร่ างเค้าโครงรู ปแบบรายงาน
3.6.2 การรวบรวมข้ อมูลของรายงาน
- ศึกษาและเรี ยนรู้การสอบบัญชี จากการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
- เก็บรวบรวมข้อมูลการสอบบัญชี จากการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา
- จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทํารายงาน
- ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
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3.6.3 วิเคราะห์ ระบบงาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการนําข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วไปเปรี ยบเทียบกับแผนงานที่ได้วางไว้วา่
สอดคล้องกันหรื อไม่
3.6.4 จัดทําหรือพัฒนา
แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ไม่สอดคล้องกัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางส่ วน
3.6.5 จัดทําเอกสาร
จัดทําเอกสารรายงานและนําเสนอรายงาน
3.6.6 ระยะเวลาในการดําเนินงาน

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ
3.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
4. กล้องถ่ายรู ป
ซอฟต์ แวร์
- โปรแกรม Microsoft Word

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี
การตรวจสอบเอกสารทางบัญชี เช่น การดูยอดเงินที่บนั ทึกกับยอดในใบเสร็ จที่ได้รับมา
และตรวจเอกสารทางบัญ ชี ว่า มี ล ายเซ็ น ครบถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ก ารตรวจเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีไม่ได้มีเพียงแค่ใบเสร็ จรับเงินเท่านั้น แต่รวมไปถึง
การตรวจยอดเงินฝากในงบกับสมุดธนาคาร การตรวจการสั่งจ่ายเช็คกับสมุดคุมทะเบียนเช็ค และ
การตรวจนับเงินสดอีกด้วย
4.1.1 ตรวจสอบใบเสร็จ
ในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีนนั่ ก็คือการตรวจใบเสร็ จ ในการตรวจสอบใบเสร็ จนั้น
คือเราต้องดูรายละเอียดต่างๆ เช่นการตรวจชื่อบริ ษทั ของเราและคู่คา้ ผูร้ ับเงิน ผูจ้ ่ายเงิน รายการซื้ อ
ขาย

1) ได้ เอกสาร
2) ตรวจชื่อบริษทั เราและชื่อผู้ได้ รับเงิน ชื่อผู้จ่าย และเลขที่ใบเสร็จ
3) ตรวจรายการซื้อขายและยอดเงิน
4) ตรวจรายเซ็นต่ างๆ เช่ น ลายเซ็นผู้รับเงิน ลายเซ็นผู้อนุมัติ
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ ลายเซ็นผู้สั่งซื้อ
รู ปภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารบัญชี

- ตรวจชื่ อบริษัทเราและชื่ อผู้ได้ รับเงิน ชื่อผู้จ่าย และเลขทีใ่ บเสร็จ

รู ปภาพที่ 4.2 ตัวอย่ างเอกสารทางบัญชีการตรวจชื่อบริษัทเราและชื่อผู้ได้ รับเงิน
ชื่อผู้จ่าย และเลขทีใ่ บเสร็จ

- การตรวจรายการและยอดเงิน

รู ปภาพที่ 4.3 ตัวอย่างเอกสารทางบัญชี การตรวจรายการและยอดเงิน

- ตรวจลายเซ็นต่ างๆ เช่ น ลายเซ็นผู้รับเงิน ลายเซ็นผู้อนุมัติ ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ ลายเซ็นผู้
สั่ งซื้อและอืน่ ๆ

รู ปภาพที่ 4.4 ตัวอย่างเอกสารทางบัญชี การตรวจลายเซ็นผู้รับเงิน

//////////////////////////////////////////////////////////

รูปภาพที่ 4.5 ตัวอย่ างเอกสารทางบัญชี การตรวจลายเซ็นผู้สั่งซื้อและอืน่ ๆ

รู ปภาพที่ 4.6 ตัวอย่ างเอกสารทางบัญชี การตรวจลายเซ็นผู้ตรวจสอบ

4.1.2 ตรวจสอบยอดเงินฝาก
ในการตรวจสอบยอดเงินฝากคือ การตรวจสอบบุค๊ แบงค์ธนาคารว่าตรวจกับในงบที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้จดั ทําหรื อไม่

1) ดูงบของเดือนที่เราจะตรวจสอบ
ว่ าจะตรวจธนาคารอะไร
2) ดูสมุดธนาคารที่จะตรวจสอบ
โดยดูยอดของต้ นเดือนและสิ้นเดือน
3) หากมีการผิดพลาดให้ แจ้ งสหกรณ์
รู ปภาพที่ 4.7 ขั้นตอนการตรวจสอบสมุดบัญชี ธนาคาร

- ดูงบเดือนที่จะตรวจสอบ

รู ปภาพที่ 4.8 ตัวอย่ างงบประจําเดือน(ดูยอดยกมาต้ นเดือนกับยกไปสิ้นเดือน)

- ดูสมุดธนาคารที่จะตรวจสอบโดยดูยอดของต้นเดือนและสิ้ นเดือน

รู ปภาพที่ 4.9 ตัวอย่างเงินฝากธนาคาร(ดูยอดของเดือน)

4.1.3 ตรวจสอบรายการจ่ ายเช็ค
ในการตรวจสอบรายการจ่ายเช็คคือ การตรวจสอบใบจ่ายเช็คกับทะเบียนการจ่ายเช็คว่า
ได้มีการลงไว้ครบถ้วนหรื อไม่ หรื อจํานวนเงินถูกต้องหรื อไม่

1) ดูวนั ที่จ่ายเช็ค
2) ดูเลขที่เช็ค
3) ดูจาํ นวนเงินในการสั่ งจ่ าย
4) ดูว่าสั่ งจ่ ายให้ ใคร
5) ดูว่าเป็ นค่ าใช้ จ่ายอะไร
รู ปภาพที่ 4.10 ขั้นตอนการตรวจสอบรายการจ่ ายเช็ ค

- ดูสมุดทะเบียนจ่ายเช็คตรงชื่อที่เราจะเช็ค

รู ปภาพที่ 4.11 ตัวอย่างสมุดทะเบียนจ่ ายเช็ค

- ดูวนั ที่จ่ายเช็ค

รู ปภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการตรวจสอบการสั่ งจ่ ายเช็ค(ดูวนั ทีจ่ ่ ายเช็ ค)

- ดูเลขที่เช็ค

รู ปภาพที่ 4.13 ตัวอย่างการตรวจสอบการสั่ งจ่ ายเช็ค(ดูเลขทีเ่ ช็ค)

- ดูจาํ นวนเงินที่ส่งั จ่าย

รู ปภาพที่ 4.14 ตัวอย่ างการตรวจสอบการสั่ งจ่ ายเช็ค(ดูจํานวนเงินในการสั่ งจ่ าย)

- ดูวา่ จ่ายให้ใคร

รู ปภาพที่ 4.15 ตัวอย่ างการตรวจสอบการสั่ งจ่ ายเช็ค(ดูว่าสั่ งจ่ ายให้ ใคร)

- ดูวา่ เป็ นค่าใช้จ่ายอะไร

รู ปภาพที่ 4.16 ตัวอย่ างการตรวจสอบการสั่ งจ่ ายเช็ค(ดูว่าเป็ นค่ าใช้ จ่ายอะไร)

4.1.4 ตรวจสอบการนับเงินสด
ในการตรวจสอบการนับเงินสดแต่ละสหกรณ์จะมีขอ้ บังคับของแต่ละที่วา่ ตอนเย็นของ
แต่ละวันว่าสามารถเก็บไว้ได้เท่าไหร่ บางที่เก็บได้ไม่เกิน 100,000 บาท บางที่ ไม่เกิน 3,000,000
บาท แต่ของยกตัวอย่างที่ไม่เกิน 100,000 บาทมา

1) นับเงินสดที่สหกรณ์ ได้ จดั เก็บไว้
2) เขียนชื่อสหกรณ์
3) เขียนจํานวนเงิน
4) เขียนวันที่และเวลาตรวจนับ
5) เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ และผู้ตรวจนับ เซ็นชื่อ
6) เซ็นชื่อพยาน โดยมีฝั่งเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
และผู้ตรวจนับอย่ างล่ ะคน
รู ปภาพที่ 4.17 ขั้นตอนการตรวจสอบการนับเงินสด

- วิธีเขียนใบตรวจนับเงินสดสหกรณ์

รู ปภาพที่ 4.18 ตัวอย่างการเขียนใบตรวจนับเงิน(ชื่อสหกรณ์)

รู ปภาพที่ 4.19 ตัวอย่างการเขียนใบตรวจนับเงิน(เขียนจํานวนเงิน)

รู ปภาพที่ 4.20 ตัวอย่ างการเขียนใบตรวจนับเงิน(เขียนวันทีแ่ ละเวลาในการตรวจนับ)

รู ปภาพที่ 4.21 ตัวอย่ างการเขียนใบตรวจนับเงิน(เจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ และผู้ตรวจนับ เซ็นชื่อ)

รู ปภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการเขียนใบตรวจนับเงิน
(เซ็นชื่ อพยาน โดยมีฝั่งเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ และผู้ตรวจนับอย่ างล่ ะคน)

4.2 การตรวจสอบเอกสารสั ญญาเงินกู้
การตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ สัญญาเงินกูจ้ ะมีดว้ ยกัน 2แบบ คือ สัญญาเงินกูส้ ามัญ
และสัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิ น ซึ่งการที่จะตรวจสัญญาต้องดูตามระเบียบการให้กขู้ องแต่ล่ะที่ และแต่ละที่ก็
จะมีทะเบียนคุม โดยการตรวจจะมีใบขอกูเ้ งิน และหนังสื อเงินกูซ้ ่ ึ งทั้งเอกสารทั้งสองแบบก็จะมีวธิ ี
เช็คที่แตกต่างกันเช่น การดูชื่อและรหัสสมาชิกของผูก้ ู้ ดูรายชื่อผูค้ ้ าํ ประกัน ดูเอกสารที่แนบมา เช่น
พวกสําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรราชการ สําเนาสลิปเงินเดือน สําเนาทะเบียนบ้าน หากมีคู่
สมรสต้องต้องดูเอกสารใบสมรสหรื อใบหย่า หากมีการเปลี่ยนชื่อให้ดูเอกสารการเปลี่ยนชื่อ ดู
จํานวนเงินที่ขอกู้ จํานวนวันผ่อนชําระว่ากี่งวดตรงตามเงื่อนไขในระเบียบหรื อไม่ ในรายงานเล่มนี้
จะยกตัวอย่างระเบียบไว้แล้วที่ภาคผนวก ก
4.2.1 การตรวจสอบใบขอกู้เงิน

1) ได้ เอกสาร

2) ตรวจชื่อและรหัสสมาชิกของผู้ก้ ู

3) ตรวจสอบว่ าสมาชิกมีเอกสารไรแนบมาบ้ าง
รู ปภาพที่ 4.23 ขั้นตอนการตรวจสอบใบขอกู้เงิน

รู ปภาพที่ 4.24 ตัวอย่ างการตรวจสอบใบขอกู้เงินด้ านชื่อและรหัสสมาชิก

รู ปภาพที่ 4.25 ตัวอย่ างการตรวจสอบใบขอกู้เงินว่ าสมาชิ กมีเอกสารไรแนบมาบ้ าง

4.2.2 การตรวจสอบหนังสื อสั ญญากู้เงิน

1) ได้ เอกสาร

2) ตรวจชื่อ,รหัสสมาชิก,ข้ อมูลผู้ก้ ู และเลขที่สัญญา

3) ตรวจสอบยอดเงินและจํานวนงวดในการให้ ก้ ู

4) ตรวจสอบชื่อผู้คาํ้ ประกัน
5) ตรวจรายเซ็นต่ างๆ เช่ น ผู้ก้ ู ผู้คาํ้ ประกัน พยาน คู่สมรส
6) ตรวจสอบเอกสารทีแ่ นบมา
รู ปภาพที่ 4.26 ขั้นตอนการตรวจสอบสั ญญาเงินกู้

รู ปภาพที่ 4.27 ตัวอย่างทะเบียนคุมสั ญญา

รูปภาพที่ 4.28 ตัวอย่ างการตรวจสอบสั ญญาเงินกู้ด้านชื่อ,รหัสสมาชิก,ข้ อมูลผู้กู้ และเลขทีส่ ั ญญา

รู ปภาพที่ 4.29 ตัวอย่ างการตรวจสอบสั ญญาเงินกู้ด้านยอดเงินและจํานวนงวดในการให้ กู้

รู ปภาพที่ 4.30 ตัวอย่ างการตรวจสอบสั ญญาเงินกู้ด้านรายชื่อผู้คาํ้ ประกัน

รู ปภาพที่ 4.31 ตัวอย่างการตรวจสอบสั ญญาเงินกู้ด้านรายเซ็นต่ างๆ
เช่ นผู้ก้ ู คู่สมรส พยาน เจ้ าหน้ าที่

ตัวอย่างเอกสารแนบ

รู ปภาพที่ 4.32 ตัวอย่ างสํ าเนาบัตรประชาชนของผู้ก้,ู คู่สมรส,ผู้คาํ้ ประกัน

รู ปภาพที่ 4.33 ตัวอย่างสํ าเนาบัตรราชการ

รู ปภาพที่ 4.34 ตัวอย่างสํ าเนาทะเบียนบ้ าน

รู ปภาพที่ 4.35 ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

รู ปภาพที่ 4.36 ตัวอย่างใบเปลีย่ นชื่อผู้ก้(ู ถ้ ามี)

รู ปภาพที่ 4.37 ตัวอย่างใบสมรส(ถ้ ามี)

รู ปภาพที่ 4.38 ตัวอย่างใบหย่ า(ถ้ ามี)

รู ปภาพที่ 4.39 ตัวอย่างใบมรณะบัตรของคู่สมรม(ถ้ ามี)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานแนวการสอบบัญชีโดยรวม
จัดทําโครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ องแนวการสอบบัญชี โดยรวม ทําให้ทราบถึงระบบในการ
สอบบัญชี บริ ษทั มนตรี สอบบัญชี และกฎหมาย จํากัด ว่ามีระบบและขั้นตอนอย่างไรในการสอบ
บัญชี จะเห็ นได้วา่ การตรวจสอบที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้อง และเหมาะสมกับกิจการต้องอาศัยการ
จัดแบ่งส่ วนงานออกตามหน้าที่ต่าง ๆ ให้พนักงานทุกคนทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ทํา
ให้มีอิสระในการปฏิ บตั ิ วางแผนการตรวจสอบที่ดี ทําให้การปฏิ บตั ิงานมีหลักเกณฑ์ ตามหลัก
วิชาการตัวผูต้ รวจสอบกิ จการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในด้านความรู้วิชาการ
บัญชี เป็ นผูไ้ ด้รับการฝึ กอบรมให้เกิ ดความชํานาญในงานตรวจสอบกิ จการมี ไหวพริ บ ซื่ อสั ตย์
อดทนรอบคอบมี วิ ท ยาในการประสานงาน และมี จ ริ ย ธรรมในการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งถู ก ต้อ ง
ตรงไปตรงมาและได้มาตรฐานโดยอยูบ่ นความเป็ นอิสระ คือมีการวางแผนการตรวจสอบที่ดีและ
ถูกต้อง มีเทคนิ ควิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสม มีการเก็บรวมรวบหลักฐานที่ถูกต้องได้อย่าง
เพียงพอ และการรายงานผลการตรวจสอบที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ข้อจํากัดคือห้ามไม่ให้นกั ศึกษาเข้าระบบของบริ ษทั เพื่อไม่ให้นกั ศึกษารู้
ข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า
5.1.2.2 เอกสารของแต่ละสหกรณ์มีไม่ครบถ้วน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางให้ กบั บริษัทและผู้อนื่ ดําเนินการต่ อไป
5.1.3.1 ให้มีการติดต่อนัดวันกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะเข้าสอบบัญชี
5.1.3.2 ต้องมีพ้นื ฐานทางด้านบัญชี เพราะจะมีรายละเอียดที่ซบั ซ้อนมาก

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ทําให้นกั ศึกษาได้รับความรู ้และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งที่ตรง
ตามสาขาที่เรี ยน
5.2.1.2 เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างบุคลากรในองค์กรกับตัว
นักศึกษา
5.2.1.3 เพื่อนําความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับนําไปปรับใช้ในอนาคต
5.2.1.4 มีโอกาสได้เรี ยนรู้ข้ นั ตอนสอบบัญชี เพื่อเป็ นความรู้พ้ืนฐานในการทํางาน
ด้านบริ ษทั ในอนาคต
5.2.1.5 เพื่อพัฒนาตนเองด้านความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซื่ อสัตย์
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ช่วงแรกยังไม่ทราบขั้นตอนในการตรวจสอบล่าช้า ต่อมาได้เรี ยนรู้และทํา
ความเข้าใจในขั้นตอนการทํางาน ทําให้สามารถตรวจงานได้คล่องแคล่ว
5.2.2.2 ในบางครั้งการทํางานอาจล่วงเวลาไปจนดึกเพราะเป็ นงานที่ละเอียดและ
รอบคอบ จึงต้องให้เวลาในการทํางานค่อนข้างมาก
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ในระหว่ า งการปฏิ บ ัติ ง านควรสอบถามพนั ก งานด้ า นอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายสําหรับนักศึกษาที่เป็ นนักศึกษาสหกิจ
5.2.3.2 ขอรับงานจากพนักงานในตําแหน่งหรื อ แผนกอื่นๆ บ้างเพื่อจะได้ทาํ งานที่
หลากหลายมากขึ้น
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คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เรื่อง การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2555
------------------------ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 บัญญัติวา่ “ให้สหกรณ์มีผูต้ รวจสอบ
กิจการซึ่ งที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์แ ล้ว ทํา รายงานเสนอต่อ ที ่ป ระชุม ใหญ่” ซึ่ ง เท่า กับ กฎหมายให้ค วามสํา คัญ และ
กําหนดให้ทุกสหกรณ์มีการตรวจสอบกิจการ ดังนั้น การตรวจสอบกิจการจึงเป็ นไปอย่างอิสระ
เนื่องจากการตรวจสอบดํา เนิ นการโดยผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งเลือกตั้ง จากที่ป ระชุ มใหญ่และให้
รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่
1. ผู้ตรวจสอบกิจการ
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้สหกรณ์มีผตู้ รวจสอบกิจการ ซึ่ งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอก เพื่อดําเนิ นการตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์
นั้น ตามหลัก สหกรณ์ สหกรณ์ เ ป็ นองค์ ก รประชาธิ ป ไตยที่ ค วบคุ ม โดยสมาชิ ก ซึ่ งสมาชิ ก
ได้เลือกกรรมการเข้ามาเป็ นตัวแทนในการบริ หารงานสหกรณ์ การตรวจสอบว่ากรรมการที่ได้รับ
การเลื อกเข้ามานั้นได้ทาํ หน้าที่ตามที่ควรเพียงใด ก็ควรทําโดยสมาชิ กเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการสหกรณ์ การเลือกผูต้ รวจสอบกิจการควรเลือกจากสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก
หรื อนิติบุคคลก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อให้การดําเนินการตรวจสอบกิจการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
สหกรณ์ ค วรเลื อกบุ ค คล ที่ ผ่า นการอบรมหลักสู ตร ผูต้ รวจสอบกิ จการเป็ นลําดับแรกในกรณี ที่
สหกรณ์เลือกนิ ติบุคคลเป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการหนังสื อตอบรับงานตรวจสอบกิจการของนิติบุคคล
ควรระบุชื่อผูท้ ี่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ไว้ให้ชดั เจนด้วย
ในการเลือกผูต้ รวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ เนื่องจากสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ คือ
สหกรณ์ต่าง ๆ การที่สหกรณ์สมาชิกจะรับงานตรวจสอบกิจการของชุมนุ มสหกรณ์ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ สมาชิ กนั้น ต้องมีก ารกําหนดเรื่ องการรับงานตรวจสอบกิจการไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ และจะต้องมอบหมายให้ผูแ้ ทนของสหกรณ์ซ่ ึ งเข้าร่ วมประชุ มใหญ่ของชุ มนุ มสหกรณ์
เป็ นผูร้ ับงานตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย หากไม่มีการมอบอํานาจดังกล่าว และผูแ้ ทน
ของสหกรณ์ไ ด้รับ การเลือ กตั้ง จากที่ป ระชุม ใหญ่ใ ห้ท าํ หน้า ที่ผูต้ รวจสอบกิจ การของชุ ม นุ ม
สหกรณ์ให้ถือว่าเป็ นการทําโดยส่ วนตัวของผูแ้ ทนนั้นในฐานะบุคคลภายนอก

2. จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ
หนังสื อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กษ 0216/ว 28751 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
นายทะเบียนสหกรณ์ได้กาํ หนดจํานวนผูต้ รวจสอบกิจการโดยให้ที่ประชุ มใหญ่สามารถเลือกตั้งผู้
ตรวจสอบกิจการได้ไม่เกิน 5 คน ในกรณี เป็ นบุคคลธรรมดา และหากเป็ นนิติบุคคลให้มีจาํ นวน ไม่
เกิน 1 นิ ติบุคคล ดังนั้น หากที่ประชุมใหญ่เลือกผูต้ รวจสอบกิจการเกินกว่า 1 คน ให้ผตู้ รวจสอบ
กิจการเหล่านั้นเลือกประธานผูต้ รวจสอบกิจการขึ้น และควรมีผทู้ ี่มีความรู้ดา้ นบัญชีอย่างน้อย 1 คน
แล้วแจ้งให้ ที่ประชุ มใหญ่ในคราวเดียวกันกับที่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการได้ทราบ ประธาน
ผูต้ รวจสอบกิ จการ มี หน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ในการจัดให้มีการ
ตรวจสอบกิจการและสรุ ปผล การตรวจสอบกิจการเสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการและที่ประชุม
ใหญ่ดว้ ย
3. วาระการดํารงตําแหน่ งและการพ้ นจากตําแหน่ งของผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิ จการจะมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่ที่ประชุ มใหญ่กาํ หนดโดยกําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่งของผูต้ รวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับให้ชดั เจน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้
4. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
หนังสื อกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ที่ กษ 1115/15 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิ
ในการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการและคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 517/2554 ลงวันที่ 29 เมษายน
2554 สหกรณ์ ค วรกํา หนดจํา นวนผูต้ รวจสอบกิ จการ คุ ณสมบัติหรื อลัก ษณะต้องห้า มของผู ้
ตรวจสอบกิ จการจะต้องเป็ นไปตามมติ ที่ประชุ มใหญ่ และกําหนดในข้อบัง คับให้ชัดเจน ทั้ง นี้
คณะกรรมการดําเนิ นการจะออกระเบียบหรื อประกาศเพื่อกําหนดคุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้าม
ของผูต้ รวจสอบกิจการเพิ่มเติมหรื อนอกเหนือไปจาก ที่กาํ หนดในข้อบังคับไม่ได้
5. การสิ้นสุ ดสถานภาพของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ค วรกํา หนดลัก ษณะการสิ้ น สุ ด สถานภาพของผู ้ต รวจสอบกิ จ การให้ ชั ด เจน
โดยเฉพาะกรณี ผูต้ รวจสอบกิ จการขอลาออกจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ระหว่างปี ให้ยื่นใบลาออกต่อ
คณะกรรมการดําเนิ นการและให้ถือว่าผูต้ รวจสอบกิจการนั้นพ้นจากตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิ จการ
ของสหกรณ์นบั ตั้งแต่วนั ที่ยนื่ ใบลาออก
ในกรณี มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการแทนตําแหน่งที่วา่ ง ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการที่ได้รับเลือก
ตั้งอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน

6. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิ จ การควรปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ตามที่ ก าํ หนดไว้ใ นข้อบัง คับ ของสหกรณ์ รวมทั้ง
เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบกิจการ
6.1 ผูต้ รวจสอบกิจการควรสอบทานและประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ ว่าเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนิ นงานและการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อประเมินความเสี่ ยงพิจารณากําหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม
6.2 ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เช่น การให้สินเชื่อ การจัดหา
สิ นค้ามาจําหน่าย การรวบรวมผลิตผล การให้บริ การและส่ งเสริ มการเกษตร การรับฝากเงิน เป็ นต้น
6.3 ตรวจสอบการดู แลรั ก ษาสิ นทรั พ ย์และการใช้ทรั พ ยากรทุ ก ประเภทของสหกรณ์ ว่า
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
6.4 ติดตามผลการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ
ปรับปรุ งแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน
6.5 การรายงานการตรวจสอบกิจการ
6.5.1 ประเภทของรายงานการตรวจสอบกิจการแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือนหรื อรายงานของเดือนที่เข้าทํา
การตรวจสอบ เป็ นการสรุ ปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือนเสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
กับทั้งให้คาํ ปรึ กษาแนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี เป็ นการสรุ ปผลการตรวจสอบ
โดยภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(3) รายงานการตรวจสอบกิ จ การกรณี เ ร่ ง ด่ ว น เมื่ อ ปรากฏชัด เจนว่า มี
เหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญแก่สหกรณ์ สหกรณ์ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรื อคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับระเบี ยบ มติที่
ประชุ มหรื อ คํา สั ่ง ของสหกรณ์ ผู ต้ รวจสอบกิจ การควรรี บ รายงานการตรวจสอบกิ จ การต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการและส่ วนราชการที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสหกรณ์ทราบโดยเร็ ว
การรายงานส่ วนราชการที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสหกรณ์ให้ผูต้ รวจสอบกิจการ จัดส่ งสําเนา
รายงานต่อส่ วนราชการ ดังนี้

ก. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 ส่ งถึงสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตามพื้นที่จงั หวัดที่สหกรณ์จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
ข. กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
 ส่ งถึงสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
6.5.2 แบบรายงานการตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการควรจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการตามแบบที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาํ หนด
6.6 การเข้าร่ วมประชุม
ผูต้ รวจสอบกิจการควรเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นประจํา ทุกเดือนและเข้าร่ วม
ประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมนั้นๆ
7. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ควรกําหนดขอบเขตความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิ จการในกรณี ปฏิ บตั ิหรื อละเว้น
การปฏิ บ ัติ ก ารตรวจสอบกิ จ การ เป็ นผลให้ส หกรณ์ ไ ด้รั บ ความเสี ย หาย ซึ่ งสหกรณ์ มี อ าํ นาจ
ดําเนินการตามกฎหมาย ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา
8. หน้ าทีข่ องสหกรณ์ ผ้ รู ับการตรวจสอบกิจการ
8.1 อํานวยความสะดวกและให้ความร่ วมมือแก่ผตู้ รวจสอบกิจการ
8.2 จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ ให้
เรี ยบร้อยและครบถ้วนพร้อมที่จะให้ผตู้ รวจสอบกิจการทําการตรวจสอบเมื่อใดก็ได้
8.3 ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ ผูต้ รวจสอบกิจการ
8.4 พิจารณาปฏิบตั ิตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการ

แนวคิดเกีย่ วกับการสอบบัญชี
ข้อมูลจากงบการเงิ นควรมีความถูกต้องและเชื่ อถือได้จึงจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ในการ
ตัดสิ นใจ เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถให้ความเชื่อมัน่ แก่ผใู ้ ช้ขอ้ มูลในงบการเงิน
1.1 ความหมายของการสอบบัญชี
“การสอบบัญชี" คือ กระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อ
ระบุและรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องของสารสนเทศกับหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(1) การรวบรวมและการประเมินหลักฐาน
หลักฐานการสอบบัญชี คือ ข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งที่ผสู้ อบบัญชีได้รับ แล้วใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การสรุ ปข้อมูล
(2) สารสนเทศและหลักฐานทีก่ าํ หนด
สารสนเทศที่ตรวจสอบควรอยูใ่ นรู ปแบบที่พิสูจน์ได้ และมีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่ผสู้ อบ
บัญชีใช้ประเมินขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของสารสนเทศ
(3) บุคคลทีม่ ีความรู้ ความสามารถและความเป็ นอิสระ
ผูส้ อบบัญชี ควรมีความรู ้ ความชํานาญเกี่ยวกับการสอบบัญชี และมีประสบการณ์รวมถึง
การพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
(4) การรายงาน
รายงานถื อเป็ นผลงานของผูส้ อบบัญชี รายงานแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และข้อสรุ ปจากการปฏิบตั ิงาน เช่น รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
1.2 วัตถุประสงค์ ของการสอบบัญชี
เพื่ อให้ผูส้ อบบัญชี ส ามารถแสดงความเห็ นว่า งบการเงิ นนั้นเป็ นไปตามแม่ บ ทรายงาน
ทางการเงินหรื อไม่
1.2.1 ความแตกต่ างระหว่ างการสอบบัญชี กบั การบัญชี
“การสอบบัญชี” กับ “การบัญชี” สองคํานี้มีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้
(1) การสอบบัญชี หมายถึง การรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อระบุ
และรายงานเกี่ยวกับความสอดคล้องของสารสนเทศกับเกณฑ์ที่กาํ หนด

(2) การบัญชี หมายถึง การจดบันทึก จัดประเภท และสรุ ปเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้
สารสนเทศทางการเงินแก่ผใู ้ ช้ภายใน (เช่น ผูบ้ ริ หาร) และภายนอก (เช่น ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน)

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่ างระหว่ างการสอบบัญชี และการบัญชี

2. ประเภทของการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบและสํ านักงานสอบบัญชี
2.1 ประเภทของการตรวจสอบ
การตรวจสอบ อาจจําแนกเป็ น 3 ประเภทพื้นฐาน ดังนี้
(1) การตรวจสอบงบการเงิน หมายถึง การตรวจสอบข้อมูลทางการบัญชี และการเงิ น
เพื่อประเมินว่าข้อมูลเป็ นไปตามกําหนดหรื อไม่
(2) การตรวจสอบการดํา เนิ นงาน หมายถึ ง การสอบทานขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง าน
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั ิงานได้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่า
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎระเบียบ และนาโยบายขององค์กร

2.2 ประเภทผู้ตรวจสอบ
(1) ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (CPA) มีดังนี้
(1.1) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor : IA)
ทําหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ และเสนอรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูต้ รวจสอบควี
มีความอิสระจากหน่วยงานที่ตนตรวจสอบ
(1.2) ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร (Tax Auditor :TA)
มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงิ นของห้างหุ ้นส่ วนขนาดเล็ก และรับรองบัญชี ตามมาตรา 3
แห่งประมวลรัษฎากร
(1.3) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจเงินแผ่นดิน (General Accounting office Auditor : GAO)
ทําหน้าที่ตรวจสอบหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ หน่วยงานที่ได้รับเงิน
อุดหนุน หรื อกิจการที่ได้รับเงินหรื อทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ
(1.4) เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบภาษีอากร (Internal Revenue Agent : IRA)
มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีวา่ เป็ นไปตามประมวลรัษฎากรหรื อไม่
(2) ผู้สอบบัญชี สหกรณ์
ผูส้ ิ บบัญชีสหกรณ์ คือ ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ได้แก่
1. ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. ผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนที่ได้ข้ ึนทะเบียนตามที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนด
(2.1) วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1.เพื่อให้แน่ใจว่า การบันทึกบัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้อง
2.เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมายรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และ
ข้อกําหนดต่างๆ ของสหกรณ์
3.เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินงานเป็ นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้

3. การตรวจสอบงบการเงิน
การจัดทํางบการเงินของผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชีทาํ หน้าที่ตรวจสอบงบการเงิน เพื่อแสดง
ความเห็นต่อความถูกต้องของงบการเงิน
3.1 ความรับผิดชอบต่ องบการเงิน
(1) ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
กิจการเป็ นผูม้ ีหน้าที่ทาํ บัญชี ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงมีหน้าที่จดั ทําบัญชี รวมถึงจัดทํางบการเงิน
โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี
(2) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงิน
ผูส้ อบบัญชี ให้ความเชื่ อมัน่ แก่ผใู้ ช้งบการเงิน ว่างบการเงินโดยรวมมิได้แสดงข้อมูลที่ชดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ (เช่น ความมี อยู่จริ ง สิ ทธิ และภาระผูกพัน การเปิ ดเผยไว้โดย
ครบถ้วน การตีราคา และการวัดมูลค่า)
3.2 หลักฐานพืน้ ฐานของการตรวจสอบงบการเงิน
(1) จรรยาบรรณหรือมรรยาทของผู้สอบบัญชี
มรรยาทของผูส้ อบบัญชีประกอบด้วย 5หมวด คือ
(1.1) ความเที่ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ต
(1.2) ความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
(1.3) มารยาทต่อลูกค้า
(1.4) มารยาทต่อเพื่อร่ วมวิชาชีพ
(1.5) มารยาททัว่ ไป
(2)
มาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไป หมายถึง การปฏิ บตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
ใช้เป็ นเครื่ องวัดคุณภาพผลงานของผูส้ อบบัญชี
(3) วิจารณญาณในการสั งเกตเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ
ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งวางแผนการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบงบการเงิ นโดยใช้วิจารณญาณในการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพต่อข้อมูลของกิจการ โดยคํานึงถึงสถานการณ์แวดล้อมที่อาจ
มีอยู่ ซึ่ งเป็ นเหตุให้ขอ้ มูลในงบการเงินข้อต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ

3.3 ข้ อจํากัดของการตรวจสอบงบการเงิน
(1) การใช้วธิ ี การทดสอบรายการ
(2) การใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลในการประเมินความเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชี
(3) ข้อจํากัดของระบบบัญชี
(4) การใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลในการตรวจสอบงบการเงิน
4. สถานการณ์ แสดล้ อมทีม่ ีต่องบการเงิน
4.1 การทุจริตและข้ อผิดพลาด
ความหมายของการทุจริตและข้ อผิดพลาด
การทุจริต หมายถึง การกระทําโดยเจตนา โดยบุคคลเดียวหรื อหลายคน อันมีผลทํา
ให้งบการเงิ นแสดงข้อมูลไม่ ถูก ต้อง อาจเกิ ดจาก การตบแต่ง การปลอม หรื อการเปลี่ ยนแปลง
บันทึกหรื อเอกสาร
•
•
•

การใช้สินทรัพย์ในทางที่ผดิ (ยักยอก)
การละเว้นการบันทึกหรื อปกปิ ดรายการ
การบันทึกรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง

ข้ อผิดพลาด หมายถึง การผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงินโดยมิได้ต้งั ใจ เช่น
•
ความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการคํานวณ การเขียน หรื อบันทึกรายการผิดพลาด
•
การมองข้ามข้อเท็จจริ งหรื อตีความหมายไม่ถูก
•
การใช้นโยบายบัญชีไม่ถูกต้อง
4.2 กฎหมายและข้ อบังคับทีต่ รวจสอบ
ความหมายของการไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ หมายถึ ง การที่กิจการ
ตรวจสอบมรการกระทําหรื อละเว้นไม่กระทําไม่วา่ เจตนาหรื อไม่ก็ตาม ซึ่ งเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
และข้อบังคับ

1. แนวทางการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ทสี่ ํ าคัญ มีดงั นี้
1.1 ตรวจสอบการดําเนิ นงานของคณะกรรมการดําเนิ นการประกอบด้วย
การบันทึกรายงานการประชุ ม
- การดําเนินการตามมติที่ประชุม
- การมอบอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงาน
- การจัดทํานิติกรรมสัญญาของสหกรณ์
- การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
- หลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบและข้อกําหนดต่างๆ ของสหกรณ์
- หลักฐานการจัดทําทะเบียนต่างๆ
- การเก็บรักษารายงานประจําปี และงบการเงินของสหกรณ์
1.2 ตรวจสอบการดําเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ ประกอบด้วย
- การมอบหมายหน้าที่การงาน
- การจัดทําทะเบียนต่างๆ
- การจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
- การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงาน
- การจัดการด้านเงินทุน
- การจัดการด้านธุ รกิจทุกประเภทของสหกรณ์
2. การตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์
ฐานะการเงิน หมายถึง ปริ มาณเงินที่ไหลเวียนอยูใ่ นระบบการบริ หารของสหกรณ์ อาจ
พิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ ปริ มาณเงินที่อยูใ่ นบังคับของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ปริ มาณเงินที่อยูใ่ นวงจรธุ รกิจของสหกรณ์ปริ มาณเงินที่อยูใ่ นบังคับของพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542
วิเคราะห์อตั ราส่ วนเกี่ยวกับ
1. ความเพียงพอของเงินทุนในสหกรณ์ ดูจากหนี้สินต่อทุน อัตราทุนสํารอง การเติบโตของทุน
2. คุณภาพของสิ นทรัพย์ ดูจากหนี้คา้ งชําระ การหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ การเติบโตของสิ นทรัพย์
3. ความสามารถในการบริ หารเงิน ดูจากอัตราการเติบโตของธุ รกิจ
4. การทํากําไร ดูจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไร การเติบโตของกําไร อัตรากําไรต่อรายได้ธุรกิจ
5. สภาพคล่อง ดูจากการหมุนเวียนของทุน การหมุนเวียนของสิ นค้าค่าเฉลี่ยของสิ นค้าคงเหลือ
ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
6. ผลกระทบการเงินที่มีต่อธุ รกิจ ดูจากการประเมินความเสี่ ยงที่ได้จากการวิเคราะห์อตั ราส่ วนจาก 1
– 5 การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนนี้ คือการวางแผนล่วงหน้าเพื่อลดจุดอ่อนให้ความเสี่ ยงหมดไป

หรื อความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่สหกรณ์ควบคุมได้แนวทางการตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ์ที่
สําคัญ มีดงั นี้
2.1 ตรวจสอบการบัญชีของสหกรณ์ ประกอบด้วย
- การบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น
- การบันทึกรายการบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นปลายงบทดลอง
2.2 ตรวจสอบการเงินของสหกรณ์ ประกอบด้วย
- การรับเงิน
- การจ่ายเงิน
- การเก็บรักษาเงิน
3. การรายงานผลการตรวจสอบต่ อนายทะเบียนสหกรณ์
การรายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ของผูต้ รวจการสหกรณ์
อาจมีได้หลายประการ ดังนี้
3.1 ไม่ มีความบกพร่ อง คือ ทั้งกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์มีความเรี ยบร้อยและ
ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุตามเป้ าหมายการรายงาน เป็ นการรายงานต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทราบ
3.2 มีความบกพร่ องเล็กน้ อย คือ ความบกพร่ องนั้นไม่ถือเป็ นสาระสําคัญถึงระดับทําให้
สหกรณ์ หรื อสมาชิก หรื อผูใ้ ดผูห้ นึ่งได้รับความเสี ยหายหรื ออาจได้รับความเสี ยหายการรายงาน
ควรต้องรายงานเหตุผลข้อบกพร่ องนั้นว่าเกิดขึ้นอย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร และควรเสนอแนะให้
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดวิธีการแก้ไขด้วยการใช้อาํ นาจตามมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 คือ ช่วยเหลือ แนะนําสหกรณ์ ให้ดาํ เนินการให้ถูกต้อง
3.3 มีความบกพร่ องมาก คือ ความบกพร่ องนั้นเกิดจากการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์หรื อทางราชการ หรื อข้อบังคับ ระเบียบ มติที่
ประชุมของสหกรณ์โดยไม่ชอบกระทําหรื อละเว้นกระทําการอันทําให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดได้รับประโยชน์
โดยไม่ชอบหรื อกระทําการโดยเจตนาทุจริ ต หรื ออาจเป็ นช่องทางให้ผอู ้ ื่นได้รับประโยชน์โดยมิ
ชอบ หรื ออาจเป็ นช่องทางการทุจริ ต หรื อมีการลงมติของที่ประชุมใหญ่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรื อคําสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์

สิ่ งทีผ่ ้ ตู รวจการสหกรณ์
1. ควรศึกษาก่ อนเข้ าตรวจสอบสหกรณ์
การที่ผตู ้ รวจการสหกรณ์จะเข้าไปตรวจสอบในสหกรณ์ใด จําเป็ นต้องเรี ยนรู้ขอบเขตการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ ทราบว่าตรงไหนเป็ นจุดอ่อนจุดอันตราย หรื อจุดเสี่ ยงที่ควรให้ความสนใจ
เพื่อกําหนดจุดที่จะทําการตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงเรื่ องที่ตอ้ งการตรวจสอบ เริ่ มต้น
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาํ เป็ นต้องทราบ อาทิ
1.1 ความเป็ นมาของสหกรณ์ที่จะตรวจสอบ
1.1.1 โครงสร้างการจัดการ การบริ หารงาน
1.1.2. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนิ นการและฝ่ ายจัดการ
1.1.3. จํานวนพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.1.4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์กบั กิจกรรมที่กาํ ลังจะตรวจสอบ
1.2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสหกรณ์
1.2.1. ได้มีการกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่
1.2.2. ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของ
สหกรณ์หรื อไม่
1.3. ข้อมูลทางการเงิน
1.3.1. ระบบบัญชี
1.3.2. งบประมาณ และวิธีการที่ได้เงินมา
1.3.3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
1.4.1. ประเมินระบบปฏิบตั ิงานของสหกรณ์วา่ เป็ นอย่างไร ได้ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
ภายในองค์กรมากน้อยเพียงใด
1.4. ระบบปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายใน
1.4.1. ประเมินระบบปฏิบตั ิงานของสหกรณ์วา่ เป็ นอย่างไร ได้ปฏิบตั ิตามกฎกติกา
ภายในองค์กรมากน้อยเพียงใด
1.4.2. มีการวางระบบควบคุมภายในรัดกุมมากน้อยเพียงใด โดยทัว่ ไปแล้วระบบ
การควบคุมภายในแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ การควบคุมด้านการบริ หาร และการควบคุม
ด้านการบัญชี

1.5. วิธีปฏิบตั ิงาน ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอน หรื อวิธีการของสหกรณ์ที่กาํ หนดไว้ให้
ปฏิบตั ิ ตลอดจนศึกษาในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1.5.1. กฎ กติกาต่างๆ เช่น
- พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ ที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ระเบียบ และคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์
- คําสั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์
- กฎกระทรวง ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นาย
ทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- หนังสื อเวียนกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯลฯ ที่ถือใช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั เฉพาะที่จาํ เป็ นต้องใช้ในประเด็นที่จะเข้าตรวจ
(ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผูท้ ี่เคยตรวจสอบในประเด็นที่จะเข้าตรวจด้วยถ้า
กระทําได้)

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2555
***********************
เนื่องจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแต่ละประเภทมีขอ้ จํากัดแตกต่างกัน ฉะนั้นเพื่อให้เกิด
ความสะดวกและชัดเจนในทางปฏิบตั ิ อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 39 ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 จึงได้มีมติให้ยกเลิก
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2553 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด และให้แยกระเบียบ
เกี่ยวกับการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กเป็ นไปตามประเภทและวัตถุประสงค์ของการให้กู้ ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิกพ.ศ. 2553 ตลอดจนบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติอื่นใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”

หมายถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จํากัด

“สมาชิก”

หมายถึง

สมาชิกสามัญของสหกรณ์

“คณะกรรมการ”

หมายถึง

คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์

“ประธานกรรมการ”

หมายถึง

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์

ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก เฉพาะกรณี เพื่อการอันจําเป็ นหรื อเป็ น
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินกูส้ ามัญ จะต้องเป็ นสมาชิ กสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6
เดือน และต้องมีสัญญาจ้างปฏิบตั ิงานในราชการหรื อองค์การของรัฐไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และต้องเสนอ
คําขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด รวมทั้งจะต้องไม่มีหนี้สินในสัญญาเงินกูพ้ ิเศษอยูก่ บั
สหกรณ์ เว้นแต่การขอกูเ้ พื่อนําไปชําระหนี้ เงินกูพ้ ิเศษที่มีอยูท่ ้งั หมดหากสมาชิกผูก้ ไู้ ด้ชาํ ระหนี้เป็ น
จํานวนตั้งแต่ 6 เดือนแล้วสมาชิกอาจยืน่ คําขอเพื่อทําสัญญากูใ้ หม่ได้ โดยไม่ตอ้ งนําเงินมาชําระเพื่อ
หักกลบลบหนี้ก่อน
ข้อ 7. การให้เงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก โดย
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูต้ ามความในข้อบังคับของสหกรณ์ หรื อมอบอํานาจ
ให้ผจู ้ ดั การพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 8. จํานวนเงินกูส้ ามัญ ที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจํากัดสู งสุ ดไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด และตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
8.1 ระยะเวลาการเป็ นสมาชิกและการส่ งเงินค่าหุ น้
8.1.1 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 6-11 งวด ให้กไู้ ด้ไม่เกิน5 เท่า
ของเงินได้รายเดือน
8.1.2 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 12-23 งวด ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 10 เท่า
ของเงินได้รายเดือน
8.1.3 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 24-35 งวด ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 15 เท่า
ของเงินได้รายเดือน
8.1.4 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 36-59 งวด ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 20 เท่า
ของเงินได้รายเดือน
8.1.5 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 60-83 งวด ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 25 เท่า
ของเงินได้รายเดือน
8.1.6 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 84-107 งวด ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 30
เท่าของเงินได้รายเดือน
8.1.7 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 108 -131 งวด ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 35
เท่าของเงินได้รายเดือน

8.1.8 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 132-149 งวด ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 45
เท่าของเงินได้รายเดือน
8.1.9 เข้าเป็ นสมาชิกและส่ งเงินค่าหุน้ แล้ว ตั้งแต่ 150 งวด ขึ้นไป ให้กไู้ ด้ไม่เกิน
50 เท่าของเงินได้รายเดือน
8.2 เงินได้รายเดือนของสมาชิกผูก้ ู้ ที่สมาชิกจะสามารถผ่อนชําระต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยรายเดือน เท่ากันทุกเดือนได้ ไม่เกิน 120 เดือน แต่ตอ้ งไม่เกินอายุเกษียณ หรื อไม่เกินสัญญา
จ้างการทํางานที่กาํ หนดไว้และเงินที่ผอ่ นชําระในแต่ละเดือนต้องไม่เกินร้อยละแปดสิ บของเงินได้
รายเดือนแต่ละเดือน
ข้อ 9. การส่ งชําระเงินกูส้ ามัญ สหกรณ์จะใช้วธิ ี หกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย เป็ น
อันดับแรก เว้นแต่กระทําไม่ได้ สหกรณ์จะหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากไว้กบั สหกรณ์ตาม
วันที่ถึงกําหนดชําระหรื อในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้สมาชิกชําระโดยวิธี
อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกู้ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดให้
สมาชิกผูก้ วู้ า่ ส่ งคืนต้นเงินที่กพู้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน หรื อส่ งคืนต้นเงิน
เท่ากันทุกเดือนพร้อมดอกเบี้ยเป็ นจํานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกิน อายุเกษียณ
หรื อไม่เกินสัญญาจ้างการทํางานที่กาํ หนดไว้ต้งั แต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ข้อ 10. หลักประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญ สมาชิกที่จะกูเ้ งินกูส้ ามัญจะต้องจัดหาหลักประกัน
ให้ไว้กบั สหกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
10.1 ถ้าจํานวนเงินที่กเู้ มื่อรวมทุกสัญญาแล้วไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยู่
ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่น
10.2 ต้องมีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการเงินกูห้ รื อผูจ้ ดั การ
เห็นสมควรเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญตามสัญญากูน้ ้ นั โดยมีจาํ นวนผูค้ ้ าํ ประกัน ดังนี้
10.2.1 เงินกูใ้ นสัญญาไม่เกินห้าแสนบาท จะต้องมีผคู ้ ้ าํ ประกันอย่างน้อยสองคน
ไป

10.2.2 เงินกูใ้ นสัญญาเกินห้าแสนบาท จะต้องมีผคู ้ ้ าํ ประกันอย่างน้อยสามคนขึ้น

10.2.3 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันสมาชิกผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลา
เดียวกันไม่ได้

10.3 ใช้บญั ชีเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์จาํ นําเป็ นหลักประกัน โดยกูไ้ ด้ในวงเงินไม่
เกินร้อยละเก้าสิ บของเงินในบัญชีเงินฝากที่จะจํานําไว้กบั สหกรณ์
ข้อ 11. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกูเ้ ป็ นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินที่คงเหลือในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 12. การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกูใ้ นกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า
เงินกูเ้ ป็ นอันถึงกําหนดต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึง
กําหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า คือ
12.1 เมื่อผูก้ พู้ น้ จากการเป็ นสมาชิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
12.2 เมื่อปรากฏว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายตามที่ขอกู้
12.3 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและผูก้ ไู้ ม่
จัดการแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
12.4 เมื่อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยเป็ นเวลาสองเดือน
ติดต่อกันหรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูแ้ ต่ละ
สัญญาเว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการและได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการ
ข้อ 13. ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง ตามข้อ 12 ถ้าผูค้ ้ าํ ประกันซึ่ งต้องรับผิด
ชําระหนี้แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชําระหนี้น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ อาจทําการร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อ
ขอผ่อนผันชําระเป็ นรายเดือนต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้จะได้หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของ
คณะกรรมการ
ข้อ 14. กรณี ใด ๆ ที่มิได้กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะ
พิจารณาโดยยึดหลักเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และของสมาชิก
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2555

(นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรี ธร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จํากัด

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
พ.ศ. 2555
***********************
เนื่องจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแต่ละประเภทมีขอ้ จํากัดแตกต่างกัน ฉะนั้นเพื่อให้เกิด
ความสะดวกและชัดเจนในทางปฏิบตั ิ อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 จึงได้มีมติให้ยกเลิก
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2553 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด และให้แยกระเบียบ
เกี่ยวกับการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กเป็ นไปตามประเภทและวัตถุประสงค์ของการให้กู้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิก
พ.ศ. 2553 ตลอดจนบรรดา ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ และมติอื่นใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”

หมายถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จํากัด

“สมาชิก”

หมายถึง

สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์

“คณะกรรมการ”

หมายถึง

คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์

“ประธานกรรมการ”

หมายถึง

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์

“เงินได้รายเดือน”

หมายถึง

เงินเดือน และ/หรื อ เงินบํานาญที่ได้รับ
จากหน่วยงานต้นสังกัดทุกเดือน

ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิก เฉพาะกรณี เพื่อการอันจําเป็ นหรื อเป็ น
ประโยชน์ หรื อเพื่อเหตุอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินกูฉ้ ุ กเฉิ น จะต้องเป็ นสมาชิกที่ส่งค่าหุ น้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
1 เดือน และต้องเสนอคําขอกูต้ ่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 7. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อกรรมการเงินกู้ หรื อผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูพ้ ิจารณาให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิ นแก่สมาชิกก็ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบอํานาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุ กเฉิ นที่ให้ไว้ และการส่ งคืนชําระหนี้ เพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน
ข้อ 8. จํานวนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้นให้กไู้ ด้ไม่เกินครึ่ งหนึ่ง
ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000.- (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่วา่ จะกี่สัญญาก็ตามเมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ข้อ 9. การส่ งชําระคืนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกผูก้ จู้ ะต้องส่ งชําระคืนให้หมดสิ้ นภายใน
3 เดือน โดยสหกรณ์จะใช้วธิ ี หกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่ายเป็ นอันดับแรกเว้นแต่กระทํา
ไม่ได้ สหกรณ์จะหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากไว้กบั สหกรณ์ตามวันที่ถึงกําหนดชําระ หรื อ
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้สมาชิ กชําระด้วยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้
ข้อ 10. หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น นอกจากหนังสื อกู้ ซึ่งผูก้ ทู้ าํ ไว้กบั สหกรณ์
แล้วก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่น
ข้อ 11. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินกูเ้ ป็ นรายวัน ตามจํานวนต้นเงินที่คงเหลือในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 12. สหกรณ์อาจเรี ยกคืนเงินกูใ้ นกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้
12.1 เมื่อผูก้ พู้ น้ จากการเป็ นสมาชิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
12.2 เมื่อปรากฏว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายตามที่ขอกู้

12.3 เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องและผูก้ ไู้ ม่
จัดการแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
12.4 เมื่อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยเป็ นเวลาสองเดือน
ติดต่อกันหรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูแ้ ต่ละสัญญา
ข้อ 13. กรณี ใด ๆ ที่มิได้กาํ หนดไว้ในระเบียบให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะ
พิจารณาโดยยึดหลักประโยชน์ของสหกรณ์และของสมาชิก
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2555

(นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรี ธร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จํากัด

รู ปภาพปฏิบัติงาน

ประวัติผู้จัดทํา

รหัสนักศึกษา

5701300023

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุ กญั ญา ท้วมสุ ข

คณะ

บริ หารธุ รกิจ

สาขา

บัญชี

ที่อยู่

141 หมู่บา้ นเศรษฐีวลิ ล์ ซอยกาญจนาภิเษก8 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160

เบอร์ โทร

094-3240789

Email

suk_thu@siam.edu , sukanyatuam@gmail.com

ประวัติผู้จัดทํา

รหัสนักศึกษา

5701300038

ชื่อ-สกุล

นางสาวพิมพ์ชนก ยิม้ ยลยศ

คณะ

บริ หารธุ รกิจ

สาขา

บัญชี

ที่อยู่

46/46 ซอยวุฒากาศ 36 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
กรุ งเทพฯ 10150

เบอร์ โทร

095-2474826

Email

phi_yim@siam.edu , pimchanokon@gmail.com

